
N e v e z ı l a p  
 

a 2008. évi  OTT  Egyéni Bajnokságra  
 

A csapat (egyesület, közösség, stb.) megnevezése:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
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Kelt:  
       
 
       aláírás   

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG 
Gyalogtúra Bizottság, Verseny Albizottság 

 

 
A 2008. évi  

Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnoksá g (OTTEB) 
kiírása  

 
 
Az MTSz Gyalogtúra Bizottságának Verseny Albizottsága (VAB), a természetjárók részére 
 

Országos Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Egyéni  Bajnokságot 
hirdet meg. 
 
Az országos bajnokság nyílt: bármely  egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. –a továbbiakban: 
közösség  versenyzıje benevezhet. Egyetlen feltétel, hogy tagja legyen a Magyar Természetbarát Szö-
vetségnek . 
 
 
Kategóriák  
Az országos bajnokságban 2008-ban az alábbi felsıfokú kategóriákban lehet részt venni: 
1) "F" kategória: életkorra, nemre való tekintet nélkül bárki nevezhet. 
2) „N” Kategória: életkorra való tekintet nélkül, bármely nıi versenyzı nevezhet. 

 
 
A részvételre vonatkozó el ıírások  
 
3) Az egyes kategóriákon belül a versenyzık a korosztályuknak megfelel ı menetsebességgel halad-

nak. Az egyéni versenyeken A, A36, A50, A60  és A70 kategória részére kell menetutasításokat készí-
teni a szabályzatban meghatározott menetsebességgel és pótidıvel! 

4) A bajnoki versenyeken bajnokságba be nem nevezett versenyzık is szerepelhetnek, de a résztvevık 
közül csak a bajnokságba benevezettek eredményeit kísérjük figyelemmel a bajnokság értékelése so-
rán. 

5) Az esélyegyenlıség biztosítása érdekében minden versenyzı hivatalosan csak eggyel kevesebb ver-
senyen vehet részt, mint amennyi a bajnoki versenyek száma. Ha valaki minden versenyen részt vesz, 
akkor az utolsó eredménye nem számítható be a bajnoki értékelésbe. 

6) A versenybíróság a versenyek alkalmával ellenırizheti, hogy a bajnokságba benevezett versenyzık 
tagjai-e a Magyar Természetbarát Szövetségnek. 

 
 

         Nevezés 

 
7) Nevezni a mellékelt nevezési lap szerinti formában és hiánytalan tartal ommal, írásban lehet. A 

nevezést a nevezési díj befizetésének igazolásával együtt (L. 10. pont!) az alábbi címre kell elküldeni: 
 Horváth T. Csaba,  2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 15. 
 Egyéb elérhetıségi lehetıségek:  E-mail: hotacsa@freemail.hu 
 Tel.: 22/579-162; 06/30/511-2724 

Fontos : Az egyes bajnoki versenyekre külön is nevezni kel l! 
 
8) A nevezés beérkezésének határideje: 2008. március 10 . 
9) A bajnokság beindulása után nevezı versenyzık eredményei közül csak azok számítanak be a bajnoki 

értékelésbe, amelyeket a nevezés benyújtását és a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevény (vagy 
másolata) beérkezését követıen értek el. 

10) A nevezési díj 1200 Ft/fı. A nevezésnek megfelelı összeget a kiírással megküldött csekken az MTSZ 
számlájára kell befizetni (számlaszám: 11991102-02100089; a közlemények rovatba be kell írni: 
OTTEB nevezési díj, XY). A nevezés csak a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. 
Csekken történı fizetés esetén a csekk másolatát, átutalás esetén az utalás visszaigazolásá-
nak másolatát a nevezéssel együtt kell postázni, vagy elektronikus úton elküldeni. 
Az MTSZ a befolyt összeget a kupák, érmek, és oklevelek beszerzésére, vésetésére, valamint szerve-
zési költségek fedezésére fordítja. 



Értékeléssel kapcsolatos el ıírások  
 
11) A bajnoki versenyek értékelése során minden versenyzı az egyéni bajnokságban alkalmazott ponttáblázat 

alapján, az elért helyezésének megfelelı pontszámot kapja. A helyezési számok megállapításánál a bajnokság-
ba be nem nevezett versenyzıket figyelmen kívül kell hagyni!  (Pl.: Ha egy bajnokságba benevezett versenyzı 
egy bajnoki versenyen ötödik helyezett lett, de az elıtte lévı négy versenyzıbıl kettı nem nevezett be a bajnok-
ságba, akkor az adott versenyzı a bajnokság értékelése szempontjából 3. helyezést ért el!) 

12) A kategóriák bajnoki sorrendje a bajnoki versenyeken elért helyezések alapján megszerzett pontszámok figye-
lembevételével alakul ki. Az egyes kategóriák bajnokai azok lesznek, akik a legtöbb ponttal rendelkeznek a leg-
jobb három eredményük alapján.  

13) Ha egy versenyzı három- vagy kevesebb versenyen szerepelt, akkor az értékelésnél minden eredménye számít. 
14) Holtverseny esetén az a versenyzı végez elıbb a bajnokságban, aki azokon a versenyeken, melyeken mindkét 

(vagy több) holtversenyben végzett versenyzı részt vett, többször elızte meg a másikat, mint fordítva. Ha még 
ezek után is holtverseny maradna, akkor a holtversenyben állók közül az nyer, aki több elsı (második, harmadik, 
stb.) helyezést ért el. Az esetleg még továbbra is fennálló holtverseny esetén az dönt, hogy azon a versenyen, 
melyen az érintett versenyzık elsı (második, harmadik) helyezést értek el, melyik versenyzı ért el jobb helye-
zést a verseny teljes (a bajnokságban nem indult versenyzıket is tartalmazó) eredményjegyzéke szerint. 

15) Az egyes bajnoki versenyeken a holtversenyt tájékozódási ismeretekre vonatkozó kérdéssel (feladattal) szabad 
csak eldönteni! Kivétel, ha a holtversenyben végzett versenyzık közül az egyik nem várja meg az eredményhir-
detést.  Ebben az esetben a helyszínen maradt versenyzı nyeri a holtversenyt. 
Amennyiben a bajnoki versenyen nem döntik el a holtversenyt két versenyzı között, akkor mindkét versenyzı 
azonos pontszámot kap, mely pontszám a két szomszédos helyezésnek megfelelı pontszámok középértékének 
felel meg. 

16) A hivatalos bajnoki eredményértesítıben észrevett-, illetve a bajnokság értékelése során esetlegesen elkövetett 
számítási-, elírási hibák észlelése esetén a VAB megbízottjához – címét lásd a 7. pontban! – kell fordulni. 
Másodfokon – ha a megbízottal nem tisztázható a félreértés, vagy ha ı nem érhetı el – közvetlenül a VAB veze-
tıjéhez kell fordulni a tájékoztató kézhezvételét követı 8 napon belül. 

     (Levélcím: Jakab Albert, 7030 Paks, Újtemplom u. 20. Tel.: 20/431-8112; e-mail: jakab77@t-online.hu) 
 
 
 
 
Díjazás 

 
17) A kategóriák gyıztesei számára a Magyar Természetbarát Szövetség adott kategóriára vonatkozó "Országos 

Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnok 2008." feliratú serleget adományoz. 
18) A kategóriák elsı három helyezettjei kategóriájuknak és helyezésüknek megfelelı feliratú érmeket kapnak. 
19) Mindkét kategóriában az elsı 10 helyezett oklevelet kap. 
20) A kupákat, érmeket, okleveleket a VAB ünnepi ülésén, 2008. december elején adjuk át. Errıl a helyezést elérı 

versenyzıket elektronikus levélben értesítjük. 
 
 
 
 
A bajnoki versenyek ellen ırzése:  
 
21) A VAB minden bajnoki  versenyre szövetségi ellenırt küld ki, akinek személyérıl ezen kiíráson keresztül értesíti 

a bajnoki versenyek rendezıit (Lásd a 34. pontot!). Amennyiben a megadottakhoz képest bármely okból válto-
zás következne be, arról a rendezıket a VAB érintett képviselıje írásban vagy telefonon értesíti. 

22) A bajnoki versenyek rendezıi a versenykiírásban kötelesek feltüntetni a szövetségi ellenır nevét, címét, telefon-
számát, vagy elérhetıségének egyéb lehetıségét. 

23) Amennyiben a versenyen bármely okból nem jelent meg szövetségi ellenır, akkor a versenybíróság elnöke a 
versenyen a VAB versenyzıként megjelent tagjai közül kérjen fel valakit szövetségi ellenırnek. 

24) A bajnoki versenyeken a rendezıségnek – függetlenül a szövetségi ellenır tevékenységétıl – ellenırzı bíró 
mőködését kell biztosítani. 

25) Óvás esetén a  versenybíróság elnöke köteles kikérni a jelen lévı (illetve a felkért) szövetségi ellenır vélemé-
nyét. A döntést a szövetségi ellenır és az ellenırzı bíró véleményének meghallgatása után a ver-
senybíróság elnöke hozza meg. 

 
 
 
 

Egyéb el ıírások, információk:  
26) A bajnoki versenyeken a rajt- és célhelyen ki kell függeszteni az értékelés speciális szabályait, az 

egyes feladatoknál elkövethetı hibákért járó büntetıpontokat, hogy az értékelés menete mindenki 
számára ellenırizhetı, követhetı legyen. 

27) Az a verseny nem értékelhetı bajnoki versenyként, mely versenyen rendezıi hibák miatt 
 a versenypálya szakaszaiból egynél, 
 a feladatokból és ellenırzési pontokból háromnál többet ki kellett vonni az értékelés alól. 
28) Azt a bajnoki versenyt, amelyen a rendezık nem teljesítik az érvényes Szabályzat alapvetı 

elıírásait, a VAB nem jelöli a következı évi bajnokság hivatalos versenyei közé. 
29) A bajnokságba benevezett versenyzıkrıl a VAB megbízottja (L. 7. pont!) legkésıbb a nevezési határ-

idıt követı egy héten belül, illetve a bajnokság megkezdését követıen beérkezı nevezésekrıl szintén 
egy héten belül tájékoztatja az érintett rendezı szerveket. 

30) Az éjszakai verseny pályáit úgy kell tervezni, hogy  a felsıfokú egyéni pályák hossza –a Verseny-
szabályzatban közöltekt ıl eltér ıen– 3-6 km legyen . 

31) A bajnoki versenyek rendezıi legalább három héttel az adott verseny idıpontja elıtt kötelesek minden 
bajnokságba benevezett versenyzı számára kiírást küldeni az adott bajnoki versenyrıl.  

32) A VAB megbízottja az addig beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állá-
sát minden bajnoki versenyen kifüggeszti, vagy kifüggesztés céljából megküldi az érintett rendezınek. 
A VAB legalább egy alkalommal – a tavaszi szezon végén –, írásban vagy elektronikus úton is meg-
küldi a bajnoki tabellát az érintettek részére.  

33) Az utolsó bajnoki verseny után – ha nem érkezik be észrevétel –, a hivatalos eredménylista kézhezvé-
telét követıen két héten belül a VAB képviselıje minden e-mail címmel rendelkezı versenyzı számára 
elküldi a bajnokság elızetes végeredményét. Az abban elıforduló esetleges hibák, elírások ügyében a 
megadott határidın belül lehet észrevételt tenni. A hivatalos végeredményt mindkét kategóriában az 
érmeket, oklevelet kiérdemelt versenyzık a díjkiosztó ülésre szóló meghívóval, a többiek pedig ezt kö-
vetıen, elektronikus úton   - ha nincs e-mail címük, akkor postán -   kapják meg. 

 
A bajnoki versenyek  
34) A 2008. évi bajnoki versenyek az alábbi rendezvények felsıfokú, jelen kiírásban meghatározott 

kategóriájú  versenyei 
 

 Idıpont A verseny megnevezése és várha-
tó helyszíne 

Szövetségi ellenır, levélcím, elérhetıség 

 

1) Március 22. Bauxitkutató 
Kupa 

Balaton-
felvidék 

Jakab Albert 
7030 Paks, Újtemplom u. 20. 
20/431-8112; jakab77@t-online.hu 

2) Április 12-13. Naperny ı Kupa 
(éjszakai) 

Bükk dr. Horváth András 
1111 Budapest, Bartók Béla u. 6. 
30/311-2748; horvath@microsec.hu 

3) Május 24. Hegyvilág Kupa Keleti-Bakony Jakab Albert 
7030 Paks, Újtemplom u. 20. 
20/431-8112; jakab77@t-online.hu 

4) Június 7. Hollós Kupa Bükk Szilvásy Dénes 
3526 Miskolc, Pozsony u. 40. IV/3. 
70/335-1445; szilvasydenes@freemail.hu 

5) Szeptember 21. elSant Kupa Mecsek Franczva László 
6500 Baja, Flórián u. 34. 
30/349-2471; franczval@demasz.hu 

 
Budapest, 2008. január 14. 
 
 
 
 Pálmai Vencel sk.  Jakab Albert sk. 
 Gyalogtúra Bizottság elnöke Verseny Albizottság vezetıje 


