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Hívogató
Heves Megye Természetbarát Szövetsége és minden támogatónk nevében tisztelettel meghívom hazánk természetjáróit, - kedves vendégeinket, - hogy tiszteljenek
meg bennünket a
Gyalogtúrázók XXIII. Országos Találkozóján,
és a Természetjáró Gyerekek és Diákok XXVII. Országos Találkozóján
Felsőtárkányban.
Legyünk együtt ezen a pár napon! Ismerjék meg ezt a szép és látnivalókban bővelkedő megyét. Ebben a kicsi megyében megnézhetik a Tisza-tavat, a szőlőtermő
„déli verőket”. Gyönyörködhetnek a Mátrában, ahol hazánk legmagasabb csúcsa
található. Ellátogathatnak a Bükk-hegység több mint ötven, 900 méter feletti magasságú csúcsaival övezett „Óriások asztala” mészkőtömbjéhez.
Idézzük fel e néhány nap alatt a hős várvédők emlékét, akiknek áldozatos küzdelme
határt szabott az egykori Török Birodalom északi terjedésének. Nézzék meg, mit
alkottak őseink ezen a tájon, és hogyan becsüljük most meg mindazt, amit ránk
hagytak.
Megyénkben az ezeréves történelmi múltunk számtalan tanúja jelen van. Bizony
nagyon nehéz lesz válogatniuk kínálatunkból! Célunk, hogy minél több élménnyel,
ismerettel térhessenek majd haza.
Remélem, ez a pár nap majd betekintést nyújt Önöknek, a természetjárók és támogatóik egészségesebb, emberibb, értelmesebb életért folytatott törekvéseibe.
Bízunk abban is, hogy a találkozó lehetőségei között minden kedves vendégünk
megtalálja a kedve, érdeklődése szerint valót, és jó emlékei között őrzi meg szűkebb
hazánkat s annak szorgos, vendégszerető lakóit. Szeretnénk, ha ezek a napok olyan
ízelítőt adnának Önöknek, hogy a találkozó után is ellátogatnak majd megyénkbe,
és a Bükk és Mátra turistaútjain ezután is gyakran találkozunk majd egymással. Tegyék ezt tudatosan, használják fel a környéket bemutató kiadványainkat, teljesítsék
jelvényszerző túramozgalmaink feltételeit minél többen!
Eger, 2016. február 15.
A viszontlátásig, üdvözlettel:
Csávás István elnök
Heves Megyei Természetbarát Szövetség
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Beköszöntő
Most alakítjuk a jövőt! Nem is olyan régen még elképzelhetetlennek számítottak
azok a fejlesztések, amelyek végbementek a hazai természetjárás területén. Az elmúlt években megújult hazánk emblematikus túraútvonala, az Országos Kékkör,
információs táblák jelentek meg az erdőkben, számos turistaház és kilátó épült,
valamint jelenleg is gőzerővel zajlik a Magyarországon található mintegy 25 ezer
kilométernyi turistaút felmérése és digitalizálása. Ezeknek az óriási munkáknak és
beruházásoknak egy végső célja van: minél több ember mozduljon ki szabad idejében, hogy megismerje hazánk végtelenül gazdag természeti és kulturális kincseit.
Aki ezt a beköszöntőt olvassa, azt minden bizonnyal már nem kell győzködni a
túrázás szépségeiről és fontosságáról, az viszont már csak rajtunk múlik, hogy ebből a szenvedélyből mennyit adunk át a következő generációnak. Ebből is látszik,
hogy mennyire fontos a Gyalogtúrázók Országos Találkozójának és a Természetjáró
Gyerekek és Diákok Országos Találkozójának minél színvonalasabb megszervezése, mert amit itt átadunk, mutatunk, az meghatározza majd a következő évtizedek
természetjárását.
Garancsi István, MTSZ elnöke

Meghívó

Kedves fiatal természetjáró túratársaink!
Az idén 27. alkalommal rendezzük meg országos találkozónkat, most a Gyalogtúrázók Országos Találkozójával egyidőben!
Egy olyan helyen történik ez most meg, ahol közel 10 éve már jártunk ezzel a rendezvénnyel. Most visszatérünk ide a Heves Megyei Természetbarát Szövetség jóvoltából. Idén ugyanis Ők rendezik a két találkozót. A rendezvény színvonalát a
szervezők felkészültsége és elszántsága garantálja.
Hogy mire számíthattok? A szokásos kihívások közül: éjszakai és nappali tájékozódási túraverseny, elméleti és városismereti verseny, teljesítménytúra. És az újdonságok, amik rátok várnak: a bükki táj szépsége, Eger város varázsa és a meglepetés
programok. Természetesen találkozhattok régi és új csapatokkal, új barátokat szerezhettek, miközben megmérettetik felkészültségetek.
És akik rendszeres résztvevők már ki is találták, akik nem, azok kedvéért elmondom:
A Természetjáró Fiatalok Szövetsége nevében várlak Titeket az idei Felsőtárkányban rendezendő Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozójára (ismertebb nevén „TEGYOT – TEDOT”-ra) 2016. július 7-12. között.
Kriston Zoltán és Lehoczki Zoltán, a TFSZ elnökei
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A találkozók védnökei
Fővédnökök:
Magyar Természetjáró Szövetség
Természetjáró Fiatalok Szövetsége

Védnökök:
Eger Megyei Jogú Város
Felsőtárkány Község

Rendező

Heves Megyei Természetbarát Szövetség

A szervezőbizottság vezetője:
Papp László – főtitkár

Rendezők:
Felelős

Program

Elérhetőség

Bóta Attila
Benkó Zsolt

Túraversenyek

20/965–1432
30/501–4826

Bóta Attila
Benkó Zsolt

Teljesítménytúrák

20/965–1432
30/501–4826

Papp László

Szállás, étkezés, elméleti verseny, autóbuszos
kirándulások, szabadidős
programok

30/338–6935

Melczer László

városismereti verseny

30/559–5594

Tóth F. Zsolt
Murányi Ákos

Technikai felelős,
informatika, szövetségi
honlap

30/654–4074
30/496–0178

Papp László
Tóth F. Zsolt

Információ a helyszínen

30/338–6935
30/654–4074
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Jelentkezés – Információ
Heves Megyei Természetbarát Szövetség
3300 Eger, Dobó tér 6/A
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 256.
Telefon: 30/338–6935
E-mail cím: pappla49@gmail.com
Web: www.hevesmtsz.hu
Szövetségi bankszámlaszám: 11739009–20196769–00000000
Figyelem: A visszaigazolásban szereplő összeget a fenti számlaszámra kell utalni!
Részvétel feltétele:
• Az előírt feltételek teljesítése.
• A természetjáró értékrend elfogadása és annak a betartása a találkozó alatt.
• Az egészségre ártalmas anyagok és eszközök tilalma, illetve a használatára
vonatkozó szabályok betartása (alkohol, cigaretta, kábító hatású szerek, stb).
• A programkiírásban, versenyszabályzatban és a versenykiírásokban szerepeltek betartása.
Kötelező előzetes jelentkezés:
Jelentkezni a Programfüzetben található jelentkezési lap kitöltött és aláírt példányával lehetséges postai vagy digitális úton!
Jelentkezési határidő:
2016. április 15. (A jelentkezés után visszaigazolást küldünk!)
Befizetés:
Az általunk küldött visszaigazolás alapján a megrendeltek ellenértékét legkésőbb
2016. április 30-ig kérjük utalni a fenti számlaszámra! Amennyiben 2016. május
15-ig nem érkezik meg a szolgáltatás ellenértéke, azt lemondásnak tekintjük, és a
felszabadult kapacitást másnak közvetítjük. Jelentkezéseket 2016. május 15 után
csak a szabadon maradó helyekre tudunk elfogadni. Amennyiben helyhiány miatt a
jelentkezést nem tudjuk teljesíteni, arról a jelentkezőt írásban értesítjük (posta vagy
e-mail) 8 napon belül, és a megkapott pénzt visszautaljuk.
Jelentkezés a helyszínen:
A találkozó helyszínén a versenyközpontban (az II. számú térkép Vk. pontjában)
kell bejelentkezni az érkezőknek, csoportvezetőknek az érkezést követően. Itt kapják meg a szállásbeosztást, és a szükséges információkat. Itt jutnak a résztvevők a
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megadott névre és címre kiállított számlákhoz is. Minden résztvevő – aki befizette
a költségeket, - csuklószalagot, jelvényt, emblémás pólót kap. A csuklószalagot a
találkozó egész ideje alatt, a pólót a városismereti verseny alatt kötelező viselni!
A versenyeken, túráinkon való részvételhez sportorvosi igazolás nem szükséges – ezeken mindenki saját felelősségére vesz részt. A rendezőktől semmilyen
jogcímen kártérítés nem igényelhető!
Fontos tudnivalók a programokról, eseményekről!
• Tekintettel a nagy létszámra, és több helyszínre, csak ezzel a programfüzettel
tudjuk az eseményeket irányítani. Kérjük, hogy ebben a füzetben, és a helyszínen található faliújságok híreiben meghatározott időpontokat mindenki
tartsa be.
• A szabadban töltött programok után minden esetben vizsgálják át magukat
és egymást. A kullancsok eltávolítása minél előbb történjen meg!
• Az itt szereplő árak csökkenhetnek abban az esetben ha a beadott pályázatokon megfelelő pénzhez jut szervezetünk.
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Általános tudnivalók
A résztvevők elhelyezése:
(Lásd a „Jelentkezési lapot” és az I. sz. térképet)
A jelű szálláshely – a GYOT résztvevőinek:
PARK HOTEL TÁLTOS
3324 Felsőtárkány, Ifjúság u. 1.
B jelű szálláshely – a GYOT résztvevőinek:
Bükki Nemzeti Park Látogatóközpont Erdei Iskola
3324 Felsőtárkány, Ifjúság u.34/1.(tópart)
C jelű szálláshely – a TEGYOT, TEDOT résztvevőinek:
IMÓ-KŐ Üdülő
3324 Felsőtárkány, Ifjúság u. 1.

A rendezőség és a versenyközpont elhelyezése:
Az II. sz. térkép Vk. pontjában! (Tábla jelzi majd a helyszínen) A találkozó időpontjában az információk faliújságon lesznek olvashatók a helyszínen!

A táborhelyek megközelítése, parkolási kötelezettségek:
Eger felől autóbusszal érkezőknek az I. térkép 1. vagy 2. pontjainál lehet leszállni, és
onnan az I. sz. térkép segítségével a táborhelyeket turistaúton megközelíteni. A kocsival érkezőknek a sportpálya előtt kell jobbra fordulniuk. (A sportpálya a település
ÉK-i vége felé van) Nagy táblák jelzik a Táltos Hotelt és a Bambara Szállót. Azon az
úton kell haladni, amíg az véget nem ér.
Parkolási kötelezettségek a találkozó idején: Az A jelű szálláshelyen a parkolás a
szálláshely központi részén (terén) (az 5. sz. területen) lehetséges. Az itt lakók saját
felelősségükre parkolhatnak. A C jelű szálláshelyen lakók parkolási lehetősége az A
jelű szálláshely előtti parkolóban (Az étterem közelében, a 6. sz. területen) van. A
B jelű szálláshely lakói a szálláshely közelében, a 7. sz. pont területén parkolhatnak.
(Oda busszal nem lehet bejutni!) Kérjük, hogy lehetőség szerint a találkozók ideje alatt a balesetek elkerülése érdekében keveset „mozogjanak” a járműveikkel!
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Általános napirend:
Reggeli:
Ebéd:
Vacsora:
Tervezett tábori csend:

6.30 – 8.00
Hideg élelem, amit a reggelinél kapnak - a
résztvevő igénylők!
17.30 – 19.30
22.00 órától.

A Találkozó résztvevői a karszalagon jelzett helyen étkezhetnek. A helyek az II. sz
térképen, és a karszalagon lesznek láthatók, olvashatók. (E1 és E2 helyszínek.)

Napi programok:
Július 7. (csütörtök)
10.00–16.00

A találkozóra érkezők fogadása a versenyközpontban. Elhelyezés, információ-átadás, befizetések ellenőrzése, egységcsomagok átvétele. A táborba érkezés megkönnyítése érdekében
a Volán azt ígérte, hogy csuklós-buszokkal fogják segíteni a
könnyebb kijutást Egerből Felsőtárkányba. A buszok a Főszékesegyház mögül indulnak, a buszmegállóból. A vasútállomás
közelében lévő négysávos útról 5 – 10 percenként indulnak a
helyijárati buszok a buszmegálló irányába. (10, 11, 12, 14, 17
számúak)

12.00–16.00

A jelentkezőknek szafari buszos kirándulás a Déli-Bükkben.
Programját lásd a későbbiekben! (GYOT,TEGYOT,TEDOT) 9.
és 10. számú túrák!

16.00–17.30

A résztvevők elhelyezkedése. (GYOT,TEGYOT,TEDOT)

19.00–19.45

A találkozó ünnepélyes megnyitása ( I.sz. térkép 4. sz. pontjánál
– tóparton, a szabadtéri színpadnál.) (GYOT,TEGYOT,TEDOT)

20.00–21.00

Virtuális látogatás a Hajnóczy-barlangban. A jelű szálláshelyen a K jelű helyszínén. (Konferenciateremben (GYOT,
TEGYOT, TEDOT)

21.00 órától

Labdarúgó EB elődöntő mérkőzés megtekintése (csak a
GYOT-on résztvevő felnőtteknek) a T jelű helyszínen.

Kb. 21.30-tól
(sötétedést
követően)

Éjszakai tájékozódási túraverseny. Pontos indítás az irányított
sorsolás alapján, a helyszínen kihelyezett rajtsorrend szerint.
(GYOT, TEGYOT, TEDOT) Rajt az II. térkép Vk. pontjából.
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Július 8. (péntek)
8.15-től

Indulás autóbuszokkal Egerbe az I. térkép 1. pontjából a városismereti versenyre. (GYOT, TEGYOT, TEDOT)

8.15–18.00

Autóbuszos, szafari-buszos utazások, kirándulások a környéken az előzetesen jelzett igényeknek, visszaigazolásoknak
megfelelően. (GYOT) Indulás az A tábor előtti parkolóból!

8.45–19.00

Programok Egerben. (GYOT, TEGYOT, TEDOT)

Kb. 9.00 –
Kb. 12.00

Városismereti verseny Egerben (GYOT, TEGYOT, TEDOT)

9.00

Vezetett városismertető séták (TEGYOT-TEDOT vezetői és
GYOT)

12.00

Meleg ebéd a rajthelyen (EKF Gyakorlóiskola, Eger, Bartók tér 4.)

13.00

Vezetett városismertető séták (GYOT, TEGYOT, TEDOT)

12.30–18.30

Szabadidős programok Egerben (Városnézés, fürdés a strandon, vár- és múzeumlátogatás, stb…) (GYOT, TEGYOT,
TEDOT).

17.30–18.30

Meleg vacsora a rajthelyen Egerben.

19.00-kor

Visszautazás a táborhelyre a rajthely elől (GYOT, TEGYOT,
TEDOT)

19.00-tól

Borkóstolás Egerben (A GYOT előzetes jelentkezőinek és a
TEGYOT, TEDOT kisérőinek) Felügyeletről ez idő alatt a szervezők gondoskodnak a táborhelyen!

Kb. 21.00-tól

A borkóstolást követő visszautazás Egerből Felsőtárkányba
külön busszal.

Július 9. (szombat)
8.15–18.00

Autóbuszos, szafari-buszos utazások, kirándulások a környéken az előzetesen jelzett igényeknek, visszaigazolásoknak
megfelelően. (GYOT) Indulás az A tábor előtti parkolóból!)

8.15-től

Természetjáró tájékozódási túraverseny az Egri-Bükkben.
(GYOT, TEGYOT, TEDOT) Rajt az II. térkép Vk. pontjában.

15.30–17.30

Elméleti verseny (TEGYOT, TEDOT, GYOT) Helyszín az I. sz.
térkép E1 és E2 - pontjában (Az ebédlőkben)
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Július 9. (szombat)
8.15–18.00

Szabadidős programok Felsőtárkányban. (Barlanglátogatás,
tájékozódás a BNP kihelyezett pályáján, stb) Lásd a szabadidős
programok listáját!

19.30–20.15

Ünnepélyes zárás a tóparton. (GYOT)

20.45–21.45

Kaptárkövek a Bükk déli részén – képes előadás. (GYOT,
TEGYOT, TEDOT) Előadás helye: II. térkép K pontjában.

21.45-tól

Zenés találkozó-búcsúztató (GYOT) Helye: II. térkép K helyszínén.

Július 10. (vasárnap)
8.15–16.00

Autóbuszos, szafari-buszos utazások, kirándulások a környéken az előzetesen jelzett igényeknek, visszaigazolásoknak
megfelelően. (GYOT) Indulás az A tábor előtti parkolóból!

8.15-től

Teljesítménytúra Nagy - Eged 20 és 26 km-es (GYOT,
TEGYOT, TEDOT). Rajthely: II. sz. térkép Vk. pont.

9.00-tól

Folyamatosan hazautazás a GYOT –os találkozó résztvevőinek.

9.00–19.00

Fakultatív szabadidős programok Felsőtárkányban. (Lásd
szabadidős programoknál)

20.00–21.00

Képes bemutató a Bükk élővilágából, védett értékeiből.
(TEGYOT, TEDOT) Előadás helyszíne: I. térkép - C szálláshelyen.

21.00-tól

Labdarúgó EB döntő megtekintése a B jelű szálláshelyen
(TEGYOT, TEDOT) Technikai feltételek megoldása esetén.

Július 11. (hétfő)
8.15–16.00

Szabadidős programok Felsőtárkányban. (Barlanglátogatás,
tájékozódás a BNP kihelyezett pályáján, a BNP kiállításának
megtekintése a Bükk nyugati kapujában, Kárpát-ház megtekintése a faluban, kisvonatozás a Stimetz-házig és vissza.
(TEGYOT. TEDOT)

8.15–16.00

Szabadidős programok Egerben érdeklődők számára.
(TEGYOT, TEDOT)
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Július 11. (hétfő)
19.30–20.30

A találkozó záróünnepsége a tóparton. (TEGYOT, TEDOT)

20.30–22.00

Zenés búcsúest a táborban. (TEGYOT, TEDOT)

21.00-tól

Bográcsos összegző beszélgetés a kísérők számára a C jelű
szálláshelyen (TEGYOT és TEDOT kísérők)

Július 12. (kedd)
8.15-től

Búcsú a rendezvénytől, egymástól, hazautazás. (TEGYOT,
TEDOT )

Egyéb tudnivalók:
• A TEGYOT, TEDOT versenyeit kizárólag a Versenyszabályzat alapján szervezzük. A szabályzat határozza meg a versenyek díjazását is.
• A csapatok létszáma: a találkozó kezdetén 3-5 fő, betegség vagy egyéb váratlan esemény miatt 2 főre csökkent csapat versenyben maradhat. TEDOT
kategóriában, amennyiben az egyik csapattag a 18. évet betöltötte vagy a
tárgyévben betölti 2 fős csapat is elindulhat. 18+ kategóriában a csapatok
létszáma 2-5 fő.
• A GYOT versenyein résztvevők is 3–5 fős csapatokban szerepelhetnek. A
versenyszámok 1 - 3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, és oklevelet
kapnak. A versenyszámok első helyezett csapatai serleget vihetnek haza! A
teljesítménytúrán résztvevők emléklapot és a teljesítésnek megfelelő fémjelvényt kapnak.
• A versenyek kategóriái: TEGYOT (általános iskolások), TEDOT (középiskolások), TEDOT18+ (a TEDOT korábbi résztvevői, akik kinőttek a korcsoportjukból), családi kategória (legalább egy általános iskolás, vagy kisebb
gyereknek kell lennie a csapatban), felnőtt csapatok.
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Szakmai programok részletesen
Éjszakai tájékozódási túraverseny (GYOT,TEGYOT,TEDOT)
Időpontja: 2016. július 7-én este a teljes sötétedést követően, kb. 21.15 órakor.
Helye, rajtja: Felsőtárkány, Táltos Szálloda. (Lásd II. sz. térkép, Vk. jelű helyszín).
Nevezési díj: 800,- Ft/fő (csak a GYOT-on résztvevőknek)
Résztvevők: Lásd: Napi programok – Egyéb tudnivalók (12. oldal)
Kötelező felszerelések: túraöltözet, legalább 2 db elemlámpa, tájoló, óra, íróeszköz,
egészségügyi csomag, esővédő felszerelés.
A legfontosabb tudnivalók a versennyel kapcsolatban: Lényege, hogy a csapatok
térkép és tájoló segítségével, a menetutasításban meghatározottak figyelembe vételével felkeressék időben a térképen megjelölt pontokat, és célba érjenek! A verseny
bontott távú, kötött menetidejű, vagyis a menetidő betartása időmérő állomások
közbeiktatásával történik, ahol a sietést és késést is egyformán büntetik.
Menetidőszámítás: 3 km/órás menetsebesség és minden 10 méter emelkedőre
számított +1 perc figyelembe vételével történik. A menetidő számításánál minden
megkezdett percet felfelé kell kerekíteni. ±1 perc nem minősíthető hibapontként. A
két időmérő közötti szakasz sietését, késését a következő szakaszon már módosítani
nem lehet! A versenyszámban TEGYOT kategóriában a pontokat összekötő útvonalakon kell haladniuk, míg a TEDOT és GYOT kategóriában a csapatok maguk
választják meg az ellenőrzőpontok között az útvonalat, kivéve, ahol azt a menetutasítás és térkép másként nem szabályozza. A TEGYOT versenyen a távolságot és az
emelkedést jelentő szintkülönbséget értelemszerűen a pontokat összekötő útvonalakra kell számítani, míg a TEDOT és GYOT versenyen a távolságot az ellenőrző
pontokat összekötő vonalra, a szintkülönbséget pedig az összekötő vonalakat metsző emelkedő szintvonalra kell számítani!
A verseny keretében egyszerű, éjszakai körülmények között is könnyen megoldható feladatok adhatók (pl. menetidőszámítás, távolságfésű, irányfésű, magasságfésű,
szintmérés, stb.)
Értékelési szempontok:
Időmérő kihagyása:
Ellenőrzőpont kihagyása:
Sietés-késés percenként:

200 hibapont
100 hibapont
2 hibapont
(keverési időn túl érkezőknek 5 hibapont/perc)

A feladatok megoldásának minősége.
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Azonos összhibapontszám esetén a szervezők által megadott nehézség szerinti szakaszsorrend szabja meg a csapatok közötti sorrendet. Ha ez is azonos, akkor az indítás előtt a versenytérképpel kapcsolatos feladatok megoldásának helyessége dönt.
Díjazás:
A programfüzet illetve a szabályzat kiírása alapján történik.

Városismereti verseny Egerben
Időpontja: 2016. július 8–án a városba érkezést követően, kb. 9 órakor
Helye, rajtja: Eger, EKF Gyakorlóiskola, Bartók tér 4. (III. sz. térkép)
Nevezési díj: 800,- Ft/fő (csak a GYOT-on résztvevőknek)
Résztvevők: Lásd: Napi programok – Egyéb tudnivalók (12. oldal)
Ajánlott felszerelések: Kényelmes, időjárásnak megfelelő nyári öltözet, íróeszközök, óra, tájoló, várostérkép, egyéb segédeszközök.
Kötelező felszerelés: A találkozó pólója, tájoló, várostérkép
A legfontosabb tudnivalók a versennyel kapcsolatban: A feladatlap pontos kitöltése a felkészülési anyag, a helyszínek felkeresése, és az útmutató pontos betartása
segítségével történik. Minden segédeszköz használata megengedett. Tilos viszont a
csapatok együtt való mozgása, - és együttműködése a verseny alatt, - melyet mozgó
pontőrök ellenőriznek. A verseny keretében van lehetőségük a szervezőknek olyan
feladatsor összeállítására is, mely kitöltése alkalmával tilos segédeszköz használata!
Fontos a verseny alatt az idő betartása, mert a késő csapatok pontszámából percenként két pontot vonnak le a szervezők. Adott kérdések különféle segédeszközeiből
adódó különféle válaszok esetén a helyszínen található adat az elfogadható.
Lehetséges felkészülési anyagok és elérhetőségük: www.eger.hu, www.hevesmtsz.
hu, www.tourinform.hu, http://www.utazzitthon.hu/eger-latnivalok.html
Jelenleg beszerezhető kiadvány: Balogh Tamás: Eger és a Bükk kalandkönyve,
ára: 2950,- Ft. (Ennek beszerzése nem fontos.)
Értékelés:
Alapja a feladatlap kitöltésének a tartalma, pontossága és az idővel való gazdálkodás.
Azonos pontszám esetén a rövidebb menetidő dönt.
Díjazás:
A programfüzet illetve a szabályzat kiírása alapján történik.
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Nappali természetjáró tájékozódási túraverseny
(GYOT, TEGYOT, TEDOT)
Időpontja: 2016. július 9–én kb. 8.15 órától
Helye, rajtja: Felsőtárkány, Táltos Szálloda. (Lásd II. sz. térkép, Vk. jelű helyszín).
Nevezési díj: 800,- Ft/fő (csak a GYOT-on résztvevőknek).
Résztvevők: Lásd: Napi programok – Egyéb tudnivalók (12. oldal)
Kötelező felszerelések: Kényelmes, időjárásnak megfelelő nyári öltözet, csapatonként hátizsák vagy oldaltáska, ivóvíz, íróeszközök, óra, tájoló, egészségügyi csomag,
esővédő felszerelés.
Ajánlott felszerelések: körző, távolságmérő, vonalzó, élelem.
A legfontosabb tudnivalók a versennyel kapcsolatban: Lényege hogy a csapatok térkép és tájoló segítségével, a menetutasításban meghatározottak figyelembe vételével felkeressék időben a térképen megjelölt pontokat, és érjenek célba!
A verseny bontott távú, kötött menetidejű, vagyis a menetidő betartása időmérő
állomások közbeiktatásával történik, ahol a sietést és késést is egyformán büntetik. Menetidőszámítás: 4 km/órás menetsebesség és minden 10 méter emelkedőre
számított +1 perc figyelembe vételével történik. A menetidő számításánál minden
megkezdett percet felfelé kell kerekíteni. ±1 perc nem minősíthető hibapontként. A
két időmérő közötti szakasz sietését, késését a következő szakaszon már módosítani
nem lehet!
A versenyszámban TEGYOT kategóriában a pontokat összekötő útvonalakon kell
haladniuk, míg a TEDOT és GYOT kategóriában a csapatok maguk választják meg
az ellenőrzőpontok között az útvonalat, kivéve, ahol azt a menetutasítás és térkép
másként nem szabályozza. A TEGYOT versenyen a távolságot és az emelkedést jelentő szintkülönbséget értelemszerűen a pontokat összekötő útvonalakra kell számítani, míg a TEDOT és GYOT versenyen a távolságot az ellenőrző pontokat ös�szekötő vonalra, a szintkülönbséget pedig az összekötő vonalakat metsző emelkedő
szintvonalra kell számítani!
A verseny keretében (pl. menetidőszámítás, távolságfésű, irányfésű, magasságfésű,
metszések, szintmérés, élőlények ismerete, műemlékismeret, topográfia ) feladatokat kapnak a csapatok, melyek megoldására külön időt számítanak a rendezők.
A feladatok megoldásához segédeszköz használható, de a feladatmegoldásra adott
időt nem léphetik túl! A feladatok száma 6 – 10 lehet.
Menetidő kb. 200 – 300 perc (kategóriától függően).
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Értékelési szempontok:
Időmérő kihagyása:
Ellenőrzőpont kihagyása:
Tévesztőbólya:
Sietés késés percenként:

200 hibapont
100 hibapont
60 hibapont
2 hibapont
(keverési időn túl érkezőknek 5 hibapont/perc)

A feladatok megoldásának minősége.
Azonos összhibapontszám esetén a szervezők által megadott nehézség szerinti szakaszsorrend szabja meg a csapatok közötti sorrendet. Ha ez is azonos, akkor az indítás előtt a versenytérképpel kapcsolatos feladatok megoldásának helyessége dönt.
A feladatok megoldásához a csapatok segédanyagot használhatnak,
Értékelés: A csapat összpontszámát a versenyben felkeresett pontok száma, sorrendje, a pontokon megoldott feladatok minősége és mennyisége, és az időtartás
adja. Pontot kell adni a pontok felkereséséért, és külön a feladatok megoldásáért.
Azonos pontszám esetén a rendezők által a menetutasításban megjelölt szakaszok
megoldásának pontszáma dönt a sorrendről. Azok a csapatok, amelyek hiányosak,
vagy a versenyzőkartont nem, vagy versenyidőn túl adják le, a többi versenyző csapat után lesznek besorolva.
Díjazás:
A programfüzet illetve a szabályzat kiírása alapján történik.

Elméleti verseny (GYOT, TEGYOT, TEDOT)
Időpontja: 2016. július 9–én kb. 15.30 órától
Helye: Felsőtárkány, Táltos Szálloda.(Lásd II. sz. térkép, E1 és E2 jelű helyszín).
Nevezési díj: 500.- Ft/fő (csak a GYOT-on résztvevőknek).
Résztvevők: 3–5 fős csapatok.
Kötelező felszerelések: íróeszközök, óra, tájoló, vonalzó, Bükk turistatérkép
A legfontosabb tudnivalók a versennyel kapcsolatban:
• Az elméleti feladatokat jól szervezett csapatmunkában lehet megoldani.
Megfontolandó a feladatok szétosztása is.
• Verseny közben a kötelező és ajánlott felszerelésen kívül más segédeszköz
nem használható.
A verseny témái: Természetjáró elméleti ismeretek (Mérési számolási feladatok
térképen, turista földrajz, túramozgalmak, Bükki Nemzeti Park, Nemzeti Parkok,
Bükk-hegység, Heves megye)
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Kötelező felszerelés: minden csapatban legalább egy darab ÉK-i 360 fokos laptájoló, íróeszköz, vonalzó)
Ajánlott felszerelés: számológép, körző.
Ajánlott irodalom:
• www.termeszetjaro.hu, www.hevesmtsz.hu, www.bnpi.hu,
• Nézzen utána a következő fogalmaknak, elnevezéseknek: kaptárkövek,
hóstya, fertálymester, karsztjelenségek, karrmező, Egri csillag, kronosztichon
• Bükk turistakalauza, 1998
• Balogh Tamás: Eger és a Bükk Kalandkönyve 2015
Értékelés: Az a csapat nyer, amelyik a válaszok alapján a legtöbb pontot érte el, és
a kitöltött űrlapokat időben leadta. Egyenlő pontszám esetén a rövidebb megoldási
idő dönt. Az a csapat amelyik az űrlapot a versenyidőn túl adja le, a többi versenyző
csapat után lesz besorolva.
Díjazás:
A programfüzet illetve a szabályzat kiírása alapján történik.

Nagy-Eged 20 és Nagy-Eged 26 gyalogos teljesítménytúra
(GYOT, TEGYOT, TEDOT)
Időpontja: 2016. július 10.
Helye: Egri-Bükk (Nyugati-Bükk)
Rajt–Cél: Felsőtárkány. II. sz. térkép Vk. pontja
Indulás ideje: 7.00–8.30
A túrák adatai:
Teljesítménytúrák

Úthossz terepen

Térképszint

Szintidő

Nagy - Eged 20 km (GY,F)

6 óra 30 perc

Nagy - Eged 26 km (I, F)

8 óra 30 perc

Résztvevők: Lásd: Napi programok – Egyéb tudnivalók (12. oldal), illetve egyének.
Nevezési díj: (Csak a GYOT-on résztvevőknek)
• 20 km-es túrára (F):500,- Ft/fő,
• 26 km-es túrára (F) 500,- Ft/fő
Ajánlott felszerelés: Kényelmes lábbeli, túraöltözet, cserezokni, esővédő felszerelés, Bükk turistatérkép, tájoló, elsősegélycsomag, ivóvíz, ebédcsomag
Juttatások: A résztvevők frissítőt, a szintidőn belül teljesítők pedig oklevelet és fémjelvényt kapnak. (20 km-es bronz, 26 km-es nikkelezett)
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Útvonalak:
Nagy–Eged 20 km
Felsőtárkány Hotel Táltos – Tiba-kút – Nagy-Eged kilátóhely – Nagy – Eged nyak
– Várkúti th. – Síkfőkút – Vasbánya-tető (Csúnyafa) – Felsőtárkány Hotel Táltos
Nagy–Eged 26 km
Felsőtárkány Hotel Táltos – Tiba-kút – Nagy-Eged kilátóhely – Nagy – Eged nyak
– Várkúti th. – Síkfőkút – Vasbánya-tető (Csúnyafa) – Sáfár-kút – Barát-rét – Felsőtárkányi tó – Felsőtárkány Hotel Táltos
Az aláhúzott helyek az ellenőrzőpontok helyei.

Előadások, képes beszámolók (GYOT, TEGYOT, TEDOT)
A Hajnóczy-barlang szépségei
2016. július 7-én a barlang kutatójának, Varga Csabának képes bemutatóját tekinthetik meg.
Kaptárkövek a Déli-Bükkben
2016. július 9-én a BNP osztályvezetője, a „Kaptárkövek” legnagyobb ismerője
Baráz Csaba tart előadást
A Bükk-hegység élővilága
2016. július 10 én a BNP osztályvezetője, Sulyok József mutatja be a terület élővilágát.

Gyalogtúrák, körutazások megyénkben és környékén
busszal, szafari-busszal, kisvonattal (GYOT)
Ajánlott útvonalak és költségek:
1. A Nyugati-Bükk szívében:
Felsőtárkány – Szarvaskő (Vár) – Bélapátfalva (Apátság) – Szilvásvárad (Szalajkavölgy: Erdei múzeum, Ősember-barlang, Fátyol-vízesés, Lovas múzeum, Kilátó)
Utazási költség: 2700,- Ft/fő
Egyéb költségek: belépők ára
2. A Bükk és Mátra határán, a Tarna völgyében:
Felsőtárkány – Sírok (Vár) – Tarnaszentmária (Árpád-kori templom, altemplom) –
Verpelét (Törpevulkán tanösvény) - Kisnána (Vár, tájház) – Feldebrő (Árpád-kori
templom, altemplom) - Kápolna
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Utazási költség: 3000,- Ft/fő
Egyéb költségek: belépők ára
3. Karsztjelenségek a Bükkben busszal és gyalogosan:
Busszal: Felsőtárkány Bánkuti elágazás
Gyalogosan: Bánkúti elágazás – Nagy-Mező – Kis-kőháti zsomboly – Háromkő –
Tarkő – Heregrét
Busszal: Heregrét - Felsőtárkány
Utazási költség: 3000,- Ft/fő
Egyéb költségek: nincs
4. Látnivalók a megye alföldi részén, a Tisza partján:
Busszal: Felsőtárkány – Kisköre (vízlépcső, erőmű) – Poroszló (Tisza-tavi
ökocentrum) – Erdőtelek (Arborétum)
Utazási költség: 3200,- Ft/fő
Egyéb költségek: belépők ára
5. A Parádi-medence látnivalói:
Busszal: Sírok (Vár) – Recsk (Kényszermunkatábor) – Parádfürdő (Cifraistálló) –
Ilona-völgy (Szt. István csevice, majd gyalogosan Ilona-vízesés) – Parád (Palóc-ház,
Asztalos Johák fafaragó kiállításának megtekintése.
Utazási költség: 2800,- Ft/fő
Egyéb költségek: belépők ára
6. A Központi Mátra megismerése:
Busszal: Felsőtárkány – Kékestető (kilátó és gyalogosan Mátraházára) – Mátraháza
– Galyatető (kilátó, turistacentrum)
Utazási költség: 3200,- Ft/fő
Egyéb költségek: belépők ára

Ajánlott útvonalak és költségek kisvonatos és gyalogos
túrára
7. Vöröskö-forrás túra:
Kisvonattal Stimetz – házig. Onnan gyalogosan a Vöröskő-forrásig (odafelé a
tanösvényen). Visszafelé földúton Stimetz-házig. Stimetz-háztól ismét kisvonattal
vissza Felsőtárkányig.
Utazási költség: 1200,- Ft/fő
Egyéb költségek: nincs
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Ajánlott útvonalak és költségek kisvonatos, gyalogos, buszos túrára
8. Időszakos források a Bükkben kisvonattal, gyalogosan, busszal:
Kisvonattal: Felsőtárkány – Stimetz-ház
Gyalogosan: Stimetz-ház – Vöröskő-forrás – Vöröskő tanösvény – Samassa-ház –
Imó-forrás – Feketelen-forrás – Tamás kútja
Busszal: Tamás kútja – Felsőtárkány
Utazási költség: 2500,- Ft
Egyéb költségek: nincs

Ajánlott útvonalak és költségek szafari-buszos és gyalogos túrára
9. Kaptárkövek vidékén – utazás és gyalogos barangolás a Bükk déli
részén szafari-busszal kombinálva.
Szomolya (B) , Szomolyai kaptárkövek, Szomolya – Cserépfalu (B), Cserépfalu –
Furgál vgy. (kaptárkövek) – Cserépváralja (vár, kápolna, Munkácsy-dombormű)
– Mangó-tetői kaptárkő – Kő-völgy(Felső-szoros) – Cinegés – Hideg-kúti vgy –
Túrbucka – Cserépfalu, Cserépfalu – Eger (B). (Közben Noszvajon a barlanglakások
telepének a megtekintése)
Utazási költség: 3000,- Ft/fő
Egyéb költségek: nincs

Ajánlott útvonalak és költségek szafari-buszos túrára
10. A Déli-Bükk látnivalói:
Táltos Szálló – Barátrét – Odorvár – Hosszú völgy – Füzérkő sziklái – Hór völgye
– Oszlarét – Perpác víznyelő – Suba-lyuk ősemberbarlang – Látogatóközpont (Neandervölgyi leletek) – Bükkzsérc – Szent Erzsébet forrás – Barátrét – Táltos Szálló
Utazási költség: 2000,- Ft/fő
Egyéb költségek: kb. 500 Ft

Tudnivalók az utazásokról

• A kirándulások csak elegendő jelentkező esetén indulnak.
• Az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,9.,10. kirándulások az A jelű szálláshely előtti parkolóból
indulnak. (Lásd II. számú térkép 6. pontja)
• A 7.,8. kirándulás indulási helye a faluban lévő kisvasúti megállóból történik. (Lásd I. számú térkép 2. pontját)
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Szabadidős programok
Barlanglátogatás (GYOT, TEGYOT, TEDOT)
Az Esztezkői barlang a Bükki Nemzeti Park által kezelt barlang, előzetes bejelentés
alapján látogatható. A barlang kis méterű cseppkőbarlang. Megközelítése gyalogosan, bérelt kerékpárral lehetséges.
Gyalogosan, kerékpárral: kb. 6 km oda és ugyanannyi vissza.
Útvonal: a táborhelytől északi irányba haladva: Egeres – völgy - Varró-ház (Vadaspark) – Hideg-kúti-vgy. – Gyetra-völgy – Barlangi bejárat.
Kerékpár a BNP bemutató házánál a tóparton bérelhető.
Bérlési díja: 1 óra: 800,- Ft; 2 óra: 1100,- Ft; 3 óra: 1400,- Ft
Számuk: Kb. 30-35 db.
Látogatás időtartama: 20-25 perc
A kedvezményes barlangi belépő: 800.- Ft/fő
Kötelező felszerelés: elemlámpa, melegebb ruházat.
A barlanglátogatások tervezett időpontjait kérem a jelentkezési lap beküldése alkalmával jelezni!

Vár- és városnézés (GYOT, TEGYOT,TEDOT)
A városismertető verseny alkalmával (július 8-án) két vezetett túrát biztosítunk:
• Reggel 9 órától azok számára, akik nem vesznek részt a versenyen és a
TEGYOT-TEDOT kísérőinek (kötelező).
• Ebéd után (Kb. 13 órakor) A találkozók bármelyik résztvevőjének.
Kötelező felszerelés: a találkozó pólója (ezzel kapunk kedvezményes belépési lehetőséget a strandra vagy/és a várba.
Indulás és érkezés helye: a városismereti verseny rajtja, célja.

Strandlátogatás (GYOT, TEGYOT, TEDOT)
2016. július 8-án a nap bármelyik részében. A kedvezményes belépéshez viselni kell
a találkozók pólóját! Belépéskor nem kell fizetni. A résztvevők a pólójukra hivatkozva egyszer léphetnek a strand területére. A belépőjegyeket a szervezők a találkozót követően fizetik!
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Borkóstolás Egerben (GYOT – FELNŐTTEK és TEGYOT TEDOT kísérők)

2016. július 8-án az esti órákban, a vacsorát követően a jelentkező felnőttek vehetnek részt. Két programra lehet jelentkezni:
• Juhász Pincészet a Szépasszony-völgyben, ahol kizárólag a Juhász testvérek
borait fogyaszthatják a résztvevők: 1800.-FT/fő. A TEGYOT-TEDOT kísérői ebben a pincészetben kóstolhatnak. Számukra a költségeikben benne van
a kóstolás lehetősége!
• Villangó Pincészet a Verőszala pincesorán, ahol a legjobb egri borászok válogatott borait fogyaszthatják a jelentkezők: 3000,- FT/fő.

A BNP látogatóközpont kiállításának a megtekintése
Kihelyezett tájékozódási pontok felkeresése (GYOT,
TEGYOT, TEDOT)
A látogatóközpont kiállításának megtekintése
Kedvezményes jegy – hivatkozva a találkozóra (diák, nyugdíjas, pedagógus):250,- Ft/fő
Kihelyezett tájékozódási pontok felkeresése (ingyenes).
A különféle nehézségű pályák térképei itt kérhetők! A felkereshető pontok a központ kisebb vagy nagyobb körzetében találhatók.

Szafari túrák a Bükkalján szafari-busszal (GYOT, TEGYOT,
TEDOT)
Akinek kedve van a Bükkben egy erre a célra kialakított „járgánnyal” (csőrös, nyitott oldalú, de fedett gépjárművel) kirándulni, és a hegység járművekkel nem járt
részén körülnézni szakszerű vezetéssel, az jelentkezzen erre a kirándulásra.
www.facebook.com/SzafariBusz

XX. Egri Bikavér Ünnep (GYOT – FELNŐTTEK)
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a híres-neves egri Bikavér Ünnep időpontja teljesen
egybeesik a GYOT időpontjával. (véletlenül) Az érdeklődők a gazdag egri rendezvénysorozatból választhatnak maguknak. Központja idén is az Érsekkert lesz!

Tájház meglátogatása (GYOT,TEGYOT, TEDOT)
A Kárpát-ház közelében található meg a falu központjában. Célszerű a két „ház”
együttes meglátogatása az érdeklődők számára. A Tájház előzetes bejelentkezés útján nézhető meg díjtalanul. További információ és bejelentkezés: 36/785-357
22

A Kárpát-ház (Kárpát Egyesület kezelésében áll) meglátogatása (GYOT,TEGYOT, TEDOT)
Felsőtárkány központjában – a templom közelében – ingyenesen megtekinthető előzetes bejelentkezéssel. Itt turisztikai kiállítás várja az érdeklődőket! Telefon:
20/326-4943 (Köves Gyula elnök). A látogatás ingyenes.

Labdarúgó EB elődöntőjének és döntőjének megtekintése
Elődöntő: Július 7. 21.00 órakor az I. térkép T jelű helyszínén (társalgóban). Ez
csak a GYOT résztvevőinek és a TEGYOT, TEDOT kísérőknek lehetséges, mert a
többiek éjszakai versenyen vesznek részt.
Döntő: Július 10. 21.00 órakor a C jelű helyszínen a TEGYOT – TEDOT résztvevőinek (ha sikerül addig a technikai feltételeket biztosítani).

Mártózás a Táltos szálló kisméretű merülő medencéjében
(GYOT)
A medence kisméretű, hideg vizes. Tehát aki használni szeretné a nagy nyári melegben, fürdőruhát hoznia kell. Használhatják a Táltos lakói. Használata ingyenes.
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A rendezvény támogatói (a kiadvány zárásáig):
Magyar Természetjáró Szövetség
Természetjáró Fiatalok Szövetsége
Eger Megyei Jogú Város
Heves Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület
Felsőtárkány Község
Rádi pékség – Eger
PRANA Túrabolt – Eger
HOTEL Táltos – Felsőtárkány
Garamond Kft. – Eger
Detki Keksz Kft. – Halmajugra
Dobó István Vármúzeum – Eger
Eger Termálfürdő
SPAR Budapest
Eszterházy Károly Gyakorlóiskola – Eger
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