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Kedves Versenybizottsági tagok, kedves Versenybírók, kedves Versenyzők! 

 

Ezúton hívunk minden érintettet sok szeretettel a november 9-12 között Paks, Cseresznyéspusztai 

Erdei Iskolában rendezendő Túraverseny-rendezői Fórumra. 

 

Bevezető 

Az idei évben az immár szokásos év végi eredményhirdetés megszervezését a paksi Demeter 

Egyesület vállalta. Azonban idén nemcsak az eredményhirdetésre készülünk, hanem a Verseny 

Bizottság döntése alapján sor kerül a versenybírói igazolványok megújítására is. Ennek kapcsán a 

megszokottnál nagyobb lélegzetű beszélgetéseket, műhelymunkát tervezünk a versenyekről, a 

versenyek szemléletének egységesítéséről, a versenyeken előforduló pontatlanságok, hibák 

kiküszöbölési lehetőségeiről. Tudatosan nem előadásokban gondolkodunk, hanem számítunk a 

résztvevők aktív közreműködésére. Egy elképzelt forgatókönyvet a hosszított hétvégére persze 

összeraktunk, de ez nem kőbe vésett programot jelent, ha van jó ötleted, jelentkezz a főszervezőnél 

telefonon, e-mail-en. 

A vasárnapi programra a Demeter Egyesület vendégei vagytok, azzal a nem titkolt szándékkal, 

hogy minél többen maradjatok (ebéd előtti mindenképpen-látnotok-kell-múzeumlátogatás és 

halászlé ebéd). Az érkezés tekintetében is azt szeretnénk, ha minél hamarabb ideérnétek; a pénteki 

napot szerintünk érdemes szabadságként kivenni.  

 

Felkészülés (ne csak az utazás napján olvasd el ) 

Az első – felkészülési – feladatod a műhelymunkára az lenne, hogy az idei versenyek pontjai, 

feladatai közül válassz ki legalább egy olyat, ami neked nagyon tetszett, mert furfangosnak találtad, 

vagy csak kellően pontosnak a pontkihelyezést egy nehezebb részen, vagy egyéb okból úgy 

gondolod, hogy jó példa lehet.  

A második feladatod ugyanez csak fordított előjellel, vagyis keress példát egy rossz vagy szerinted 

pontatlan pontkihelyezésre is. Ezeket azután a találkozón átbeszéljük – aminek nem az adott 

rendező minősítése, megbántása a célja, hanem, hogy tanuljunk belőle és a következő versenyeken 

használjuk a jó gyakorlatokat és kerüljük a rosszat. 

 

Programterv (részletes) 

 

idő tervezett program Táplálék 

2017.11.09 csütörtök   

16 órától Érkezés a Cseresznyési Erdei Iskolához.  
Korai érkezőknek ajánlott a Paksi Képtár 
megtekintése.  
Szabad program: házban, ház körül, Pakson. 
 

Csütörtöki vacsora: hozott anyagból 
vagy Pakson étteremben önállóan. 
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idő tervezett program Táplálék 

2017.11.10 péntek   

7:00-8:00 Reggeli Demeter Turista Reggeli-alap 

8:00-10:00 Játékos tájékozódási túraverseny 3D-ben   

10:00-11:45 Az idei versenyeken előfordult jó gyakorlatok   

12:00-13:00 Ebéd  Funkcionális könnyű ebéd: pörkölt 
szarvacskatésztával/nokedlivel, 
savanyúság. 

13:00-14:45 Az idei versenyeken előfordult pontatlanságok és 
hibák 

  

15:00-18:00 Pontkihelyezések a gyakorlatban 
Jó és rossz példák - terepi foglalkozás 

  

18:00-19:00 Vacsora Parasztos turista vacsora: szalonna, 
virsli, szalámi, kenyér, hagyma.  Fröccs, 
gyümölcstea.  

19:00-21:00 Kötetlen beszélgetés a sportágunkról, a sportág 
jövőjéről 

  

2017.11.11 szombat   

7:00-8:00 Reggeli Demeter Turista Reggeli-alap 

8:00-9:45 Az idei versenyek értékelése   

10:00-10:45 Mi legyen a jövő évi VB ajánlásokban a bajnoki 
rendezők részére. 

  

11:00-11:45 Jövő évi versenynaptár egyeztetés –  
amit már lehet tudni. 

  

12:00-13:00 Ebéd Gyorskaja: pizza 

13:15-17:30 Pályatervezési gyakorlat, elmélet és gyakorlati 
kivitelezés - teremi és terepi foglalkozás 

  

18:00-20:00 Ünnepélyes díjkiosztó és vacsora Tálak – ahogy szokott.  
Húsok és nem húsok, különböző 
köretek. Desszert. Bor és ásványvíz. 

20:00-
elalvásig 

Beszélgetős buli   

2017.11.12 vasárnap   

7:00-8:00 Reggeli Demeter Turista Reggeli-alap 

8:00-9:30 Térképi ábrázolás, mit lehet elvárni és mit nem a 
tájfutó térképektől. Egy kis OCAD ismeret. 

  

9:30-10:30 Összepakolás, szállások elhagyása, utazás a paksi 
városi múzeumhoz 

  

10:30-11:45 Itt-még-nem-voltatok múzeum.  A múzeum remek, vendégeink vagytok 
egy ebéd előtti bejárásra.  

12:00-13:00 Ebéd Paksi halászlés.  
Az étteremben az italt, a kávét, 
desszertet (és a halászlétől eltérő kaját) 
mindenki maga fizeti.  
A paksi vegyes halászlére a résztvevők 
a vendégeink.  

kb. 13:30 Hazautazás   
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A részletes programtervhez néhány praktikus kiegészítés 

A szállást elsősorban a Cseresznyési Erdei Iskolában tervezzük, de ez a hely összesen 44 

férőhelyes, 5 db 8 ágyas és két 2 ágyas szobával rendelkezik, az ágyak ágyneművel ellátott emeletes 

ágyak. Azért, hogy minél többen elférjünk, a szobákat teljesen fel kell tölteni, ezt a csapatok 

jelentkezésénél vegyétek figyelembe. A szállások feltöltése a jelentkezés sorrendjében történik, aki 

nem fér el, annak a városban ajánlunk szállást (kollégium vagy panzió). Ilyen igénnyel keressétek a 

főrendezőt, a városi szállást önállóan fogjátok foglalni.  

A táblázatban tanulmányozható, mikor milyen közös kaját terveztünk. Cseresznyésben a szálláshoz 

jelképes összegért Demeter Kontinentális Turista reggeli tartozik, ami kenyér, zsemle, vaj, lekvár, 

méz, só, tea, kávé, tej összetételű. Ez egy reggeli-alap, kiegészíthetitek otthonról hozott dolgokkal. 

A regionális találkozón kipróbáltuk, működött.  

Az eredményhirdetést követő ünnepi vacsorához bort és ásványvizet viszünk, egyéb italokat a 

szokásos batyusbáli megoldásban érdemes hozni.  

 

A költségekről, hozzájárulásokról 

A kalkuláció turistabarát, remélt paksi és MTSz támogatásokat építettünk bele. Ha a tervezettnél 

több támogatást sikerül szereznünk, akkor ezt természetesen érvényesítjük a végső árban.  

A részvételi díj a teljes programon részt vevőknek (Cseresznyésben alvással): 14.000 Ft/fő.  

Ha nem tudsz/nem szeretnél részt venni a teljes rendezvényen, vagy csak az eredményhirdetésre 

jönnél, akkor jelentkezésed után megadjuk a szűkített program költségét. 

 

Várunk szeretettel.  

 
Jakab Albert 

Demeter Egyesület 

20/431-81-12 

jakab.albert@dmtr.hu 
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