
 
TÁJÉKOZTATÓ  

a 61 Villamosenergia-ipari Országos 
Természetbarát Találkozóról 

 

 

 

 

Eger, 2011. július 8-10. 



Végleges tájékoztató 
 

A 61. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát 
Találkozóról 

 
 

A találkozó rendezıje:   ELMŐ-ÉMÁSZ társaságcsoport. 

 
A találkozó helyszíne:   Eger város és környéke.  

 
A találkozó idıpontja:   2011. július 8 - 10. 
 
Fıvédnök:              Dr. Marie-Theres Thiell Igazgatóság Elnöke 
 
Védnök:    Habis László Eger Város Polgármestere 
 
Fırendezı:     Steványik Tamás Humán Erıforrás Igazgató 
 
 
Levélcím:    ELMŐ Nyrt.   

1132. Budapest, Váci út 72-74. 
 
 
 

Információ:    Budapesti Elektromos Sportegyesület  
Hadházi Katalin sportiroda vezetı  
Telefon:06-1-238-2324 
E- mail: katalin.hadhazi@elmu.hu 
Fax: 06-1/238-2326 
 
 
 

Szervezıbizottság:   Nemesházi László (+36-20-934-4232) 
     Hadházi Katalin (36-20-466-5844) 
     Szabó László (+36-20-940-3205) 
     Gulyás Gábor (+36-20-940-3344) 
     Gécziné Kı Katalin (+36-20-232-9569) 
 
 



Tisztelt Sporttársak! 

 

Köszönettel vettük elızetes jelentkezésüket a 61. Villamosenergia-ipari 

Országos Természetbarát Találkozóra, melyet idén az ELMŐ-ÉMÁSZ 

társaságcsoport rendez. 

A találkozóra 477 fı elızetes jelentkezését kaptuk meg. 

Minden tılünk telhetıt meg fogunk tenni ahhoz, hogy Önök jól érezzék 

magukat ebben a három napban! 

A szállás helyszínén (Eger, Eszterházy Károly Fıiskola Kollégiuma 

Eger, Leányka út 2.) a találkozó elsı napján (július 08.) 10 órától 

regisztrációs szolgálatot üzemeltetünk. Itt adjuk át a találkozóval 

kapcsolatos információkat és egységcsomagokat, illetve a szobabeosztást 

a szükséges adategyeztetések után. 

A regisztrációhoz kérjük segítségüket a mellékelt adatlapok kitöltésével és 

visszaküldésével. 

A vegetáriánus étkezést igénylı sportolók számát kérjük a Társaság 

Nevezési Lap elsı oldalán szíveskedjenek megadni! 

Az adatok elektronikus formában való visszaküldésének határideje:  

2011. május 27. péntek. 

Az elektronikus úton megküldött jelentkezés írásos megerısítését kérjük 

faxon, vagy levélben. 

 
Cím: 

Budapesti Elektromos Sportegyesület 
1138 Budapest, Népfürdı utca 18-20. 

E-mail: kristof.halmschlager@elmu.hu 

Fax: +36-1-238-2326 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 



 

Programok 
 
2011. július 08. péntek 
 
10.00 – 18.00  Vendégek fogadása, szálláshelyek elfoglalása 
13.00 Tájfutó verseny nulla-ideje 
13.00 Veterán verseny nulla-ideje 
17.00 – 20.00  Vacsora 
16.00 – 17.00  Technikai értekezlet 
17.00 – 18.00  Villamosipari Természetbarát Sportági Értekezlet 
20.00 – 20.30 Megnyitó ünnepség a Fıiskola sportcsarnokában 
 

 

2011. július 09. szombat 
 
05.00 – 09.00  Reggeli 
06.00   Természetjáró túraverseny nulla-ideje 
07.00   Városismereti verseny nulla-ideje 
12.00 – 15.30   Ebéd  
19.00 – tól    Mősoros vacsora, bál. 
 

 

2011. július 10. vasárnap 
 
07.00 – 09.30   Reggeli, úti csomag átvétele az étteremben 
07.00 – 10.00   Szálláshelyek elhagyása 
10.00 – tól  Eredményhirdetés a Fıiskola sportcsarnokában 
 
 
 
FAKULTATÍV PROGRAMOK: 

 

Szombaton 13-18 óra között lehetıséget biztosítunk városnézésre, mely közben 
idegenvezetı segítségével ismerkedhetnek meg Eger város nevezetességeivel. A 
kisvonatok a kollégium épülete elıl (Eger, Leányka út 2) indulnak 13-17 óra között 
egész óránként. (Jelentkezés a mellékelt nevezési lapon!) 
 
A találkozó jelvényével ingyen látogatható az Egri vár egész hétvégén! 
 
Ezen a hétvégén rendezik az Egri Bikavér Ünnepét (Szent Donát Napján)! 

 
 



 

Versenyek meghatározása 
 
 
"A” tagozat Tájékozódási túraverseny 
A terepverseny országos meghívásos egyfordulós, bontott távú, kötött 
menetsebességő nappali, természetjáró, gyalogos tájékozódási túraverseny 4 fıs 
csapatok részvételével. A versenypálya meghatározott szakaszán a csapatok 
megosztottan (2-2 fı) oldják meg a feladatokat. Versenytáv, szintkülönbség, 
versenyidı az érvényben lévı szabályzat szerint. 
 
Idıpont: 2011. július 09. (szombat) 06 órától 
Térkép: 2011-ben helyesbített színes tájfutó térkép 
Értékelés: a 2004-ben a TSB által módosított versenyszabályzat szerint 
 
Kötelezı felszerelés csapatrészenként: 
- Tájoló (ÉK-i rendszerő, 360 fokos) 
- Szerkesztı-, rajz- és íróeszközök 
- Óra 
- Elsısegély csomag, ivóvíz 

 
 

"B" tagozat Városismereti verseny 
A városismereti verseny Eger város történelmének, mővészetének, építészetének, 
híres szülötteinek, néprajzának megismertetését tőzte ki célul. A kétfıs csapatok az 
elızetesen megadott szakirodalom alapján készülhetnek fel, amelyek mellett bármilyen 
a témával kapcsolatos irodalom a felkészülést és a versenyen való sikeres részvételt 
segíti. 
A feladatokat menet közben kell megoldani a versenyidı, versenytáv alapszabályai 
szerint. 
A verseny hivatalos forrásdokumentumait a végleges jelentkezések nyomán 
postázzuk. 
A verseny menetútvonala bontott távú, az útvonal mentén a megfigyelésen alapuló, 
valamint a hivatalos szakirodalmi források alapján megválaszolható szellemi kérdések 
mellett teret kapnak a tájékozódási feladatok is. 
A verseny ideje alatt a használandó felszerelés: térkép (biztosított), kötelezı irodalom 
(biztosított), távcsı, íróeszköz, vonalzó, tájoló stb. 
Versenyidı, versenytáv, szintkülönbség: a 2004-ben kiadott Versenyszabályzat 
szerint. 

 
 

"C" tagozat Összesített verseny 
Az összesített verseny résztvevıi azok a csapatok, amelyeket a benevezı társaság a 
négyfıs terep (A tagozatú) és kétfıs városismereti (B tagozatú) csapatai közül egy 
hatfıs összesített csapatként (C tagozat) nevez be. Az összesített versenyen az alábbi 
kategóriákban nevezhetık a csapatok. 
 



Általános kategória 
 - minden "C" tagozatban nevezett teljes (6 fıs) csapat 
 
"N" Nıi kategória 
 - az "A” és "B" csapat tagjainak (6 fı) mindegyike hölgy 
 
"I" Ifjúsági kategória 
 - az „A” és "B" csapat (6 fı) minden tagja legfeljebb 18 éves 
 
"S" Szenior kategória 
 - az”A”' és "B" csapat tagjainak (6 fı) minden versenyzıje legalább 45 
éves 
 
"CS" Családi kategória 
 - Olyan teljes csapat (6 fı), amely tagjai között egy-egy család legalább 3 
tagja versenyez benevezett versenyzıként. 

 
 

"D" tagozat Tájfutó verseny 
2011. július 8-án, pénteken 13 órától kezdıdı tájékozódási futóverseny az MTFSZ 
országos versenyszabályzat szerint. Kötelezı felszerelés: tájoló. 
 
Térkép: M 1:10 000    2011-ben helyesbített színes tájfutó térkép 
 
Kategóriák: F17, F21, F35, F50, N17, N21, N35, N50 

 
 

"V" tagozat Veterán verseny 
Nappali egyéni tájékozódási túraverseny 60 év feletti versenyzık számára. 
 
Idıpont: 2011 július 08. 13 órától 
Térkép: M 1:10 000   2011-ben helyesbített színes tájfutó térkép 
Értékelés: a 2004-ben a TSB által módosított versenyszabályzat szerint 
 
Kötelezı felszerelés: 
 
• Tájoló (ÉK-i rendszerő, 360 fokos), 
• Szerkesztı-, rajz- és íróeszközök, 
• Óra, 
• Elsısegély csomag, ivóvíz 
 
 
 
"E" tagozat Rádiós éterverseny 
A rádióforgalmi aktivitási versenyt érdeklıdés hiányában nem rendezzük meg! 
 
 



Általános tudnivalók 
 
 

Helyszín: Eger város és környéke. 

 
Szállás:  Eszterházy Károly Fıiskola Kollégiuma 
   Eger, Leányka út 2.  
 
 
 
Nevezési díj:          9.000,- Ft/fı 
Szállás díj:          7.000,- Ft/fı 
Ellátási díj:         18.000,- Ft/fı 
Részvételi díj:       34.000,- Ft/fı 
 
 
 

A versenyek elsı hat helyén végzett csapatok, illetve az egyéni versenyzık oklevelet 
kapnak. Az elsı három helyen végzett csapatok minden tagja és az egyéni versenyzık 
érmet, a tagozatok és kategóriák elsı helyén végzett csapatok a tájfutó versenyen és a 
legeredményesebb társaság versenyén a társaságok együttkezelt csapatai az elsı 
helyezésért a hagyományoknak megfelelıen vándordíjat és oklevelet kapnak. 
 
 
Kérjük, hogy a 60. VOTT gyıztesei a vándordíjakat hozzák vissza és a 
regisztrációnál adják le!  

 
 

Jelentkezési határidı a csatolt jelentkezési lap 
elektronikus úton és írásban, levélben vagy faxon való 

megküldésével: 
 

2011. május 27. 
 

 

Cím: Budapesti Elektromos Sportegyesület.  
      1138 Budapest, Népfürdı utca 18.  

E-mail: kristof.halmschlager@elmu.hu 
Fax: (1) 238-2326 

 
 

 

Budapest, 2011-05-10 
Szervezı bizottság 


