MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk minden versenyzőt és versenyrendezőt az 5. alkalommal megrendezésre kerülő
Tájékozódási Túraversenyek Rendezőinek és Résztvevőinek Találkozójára, valamint az Országos
Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság és az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni
Bajnokság éves eredményhirdetésére. A kétnapos rendezvényen sor kerül a 2012-es bajnoki
idényben lezajlott versenyek értékelésére, a 2012. évben helyezett csapatok és egyéni versenyzők
díjazására, városismereti versenyre, bor- és sajt kóstolóra, továbbá lehetőség nyílik megismerni
Egert, az úszó- és fürdő várost és megcsodálni Kopcsik Lajos cukrász marcipániáját.
A tervezett program (2012. november 23-25):
Időpont
november 23.
16:00-

Esemény
Megérkezés Egerbe, az
Érseki Szent József
Kollégiumba (Eger,
Foglár György u. 1. )

Helyszín
Érseki Szent József
Kollégium
Eger, Foglár György u.
1.

Ár
2.500 Ft/fő/éj +400 Ft
IFA (18 év felettieknek)

november 23.
16:00-21:00

Úszás, jakuzzi, szauna,
infra szauna, a Bitskey
Aladár uszodában (50
méteres verseny
medence, tanmedence
meleg vizes, jakuzzi)
városismereti verseny
(nem tájékozódási)

Bitskey Aladár Uszoda
Eger, Frank Tivadar u.
5.

1.190 Ft/fő
(úszósapka kötelező)

Érseki Szent József
Kollégium
rajt-cél szálláshelyen
Bolyki Jani pincészete a
tufakő bányában
Eger, Kistályai u.
Losonczy-völgy

ingyenes

november 24.
8:00-12:00
november 24.
13:00-15:30

bor- és sajtkóstoló
pincelátogatással,
vezeti a Jani (2011-ben
az év gasztroborásza
Mo-n), előtte- közben
a helyszínen mini
sprint tájfutó verseny.

november 24.
16:00-18:30

Török fürdő (totál
wellness, masszázs
nélkül, autentikus
környezetben)
Az országos csapat és
és egyéni bajnokságok
eredményhirdetése, a
2012. év versenyeinek
értékelése, vacsorával
és vetélkedővel
egybekötve, kötetlen
beszélgetés.
Kopcsik Marcipánia
megtekintése
egyénileg
majd hazautazás.....

november 24.
19:00-23:00

november 25.
9:00-

Török Fürdő
Eger, Fürdő u. 3-4.

Gastro Police
Eger, Tárkányi Béla u.
1/C.

Eger, Harangöntő u. 4.
(Minaret mellett)

6 boros kóstoló:
3.000Ft/fő +ÁFA
10 boros kóstoló:
3.500 Ft/fő +ÁFA
sajtkóstoló: 1.000 Ft/fő
taxi: 1.300 Ft/teleautó
oda. (egyénileg
intézendő)
tájfutás ingyenes
1.300 Ft/fő/2,5 óra

2.500 Ft/fő
(kisebb lakodalmas
menü itallal )
sütit a lányok
hozhatnának 
(aki vegetáriánus az
jelezze előre a
jelentkezéskor)
600 Ft/fő (felnőtt)
300 Ft/fő (diák,
nyugdíjas)
egyénileg intézendő a
helyszínen

Egyéb tudnivalók:
Szállás: jelentkezéskor – a gépkocsival érkezők – a rendszámukat e-mailben írják meg, mert behajtási
engedélyt igényelek, hogy a szállást teljesen meg lehessen közelíteni. A kollégiumban többágyas
szobák vannak, ágyneművel és huzattal teljesen ellátva. Teakonyha, hűtő, tv, társalgó van.
http://www.ersekiszentjozsef.sulinet.hu/
Étkezés: teljesen önellátó a díjátadó vacsora kivételével.
http://www.negytopanzio.hu/index.php?page=bm
Uszodalátogatás: Úszósapka kötelező. Ami van: 50 m-es versenymedence, 20 m-es „langyi” tanmedence, finn szauna, infra szauna, jakuzzi. Este 21:00 óráig van nyitva.
http://www.egertermal.hu/telephelelyink/bitskey-uszoda
Városismereti verseny: klasszikus formájú, nem tájékozódási jellegű 2-4 fő csapatlétszámú verseny,
szálláshelyről indítva és ide érkeztetve, íróeszköz legyen csapatonként.
Bor- és sajtkóstoló: A városismereti versenyt követően egyénileg kiautózunk, taxizunk a Bolyki
pincészetbe és egy kb. 2,5 órás bor- és sajtkóstolón veszünk részt. Vezeti „a Jani”. Választani lehet a
6, vagy 10 boros kóstoló között (1 kóstolás kb. 0,5 dl). A bükki sajtos sajttálja teszi változatossá a
kóstolót, valamint olíva olajos és balzsamecetes mártogatóst kínálnak a kóstolások között. A
biztonság kedvéért azért pogácsát is viszek .
http://www.bolykipinceszet.hu/
http://www.kkaosze.hu/sajtut+allomasok/sandor+tamas/sandor+tamas+sajtut+allomasa.html
Sprint tájfutó verseny: nagyon megtetszett a „Jani” pincészetének környezete (volt tufakő bánya),
így a fiamat rávettem készítsen már egy tájfutó térképet a területről, lázasan dolgozik rajta, remélem
elkészül mire jöttök. A borkóstolás előtt-alatt-után  lehetőség lesz kipróbálni az új sport ident cardokat (elektronikus érintési rendszer) egy sprint pálya keretében.
http://www.sportident.com/en-products/cards-overview
Török-fürdő: Jól beborozva nincs jobb mint ázni a gyógyvízben vagy izzadni a gőzben. A versenyévad
során szerzett, húzódások, hámsérülések, izomlázak, el nem fogadott reklamálások és óvások során
keletkezett idegeskedések tüneteinek enyhítésére is kiváló program.
http://www.egertermal.hu/telephelelyink/2012-06-07-09-59-01/wellness
http://www.youtube.com/watch?v=BFxKRc8KnO4
Eredményhirdetés, ünnepélyes vacsorával, vetélkedővel: Díjak átadását követően vacsora. Pálinkás
étvágygerjesztés, húsleves, főtt húsok tormával, vegyes tál (több féle köret, húsok (3 féle),
savanyúság). Vegák szóljanak előre, hogy velük is számolni tudjunk. Bor, sör, üdítő. Sütemény
tekintetében a hölgyek, vagy sütősebb kedvű férfi társaim megmutathatnák tudományukat. (Ha
hoztok eszünk... ) Az étterem mellett a büfé is nyitva lesz. A vacsorát követően a konyha bezár, de
mi maradhatunk 23:00 óráig és vetélkedhetünk kényünkre-kedvünkre.
Kopcsik marcipánia: Akinek reggeli ébredést követően lesz kedve elmenni, nézze meg, mert tényleg
kuriózumnak számít a kiállítás. Ez csak egy jó tipp a délelőttre.
http://www.kopcsikmarcipania.hu/

Fontos:
Jelentkezési határidő: 2012. november 16. péntek éjfélig. Kizárólag elektronikus levél
formájában: benne feltüntetve a jelentkező neve, ha autóval jön a rendszáma, a
táblázatban közölt – igénybe venni kívánt- programok (kérjük, hogy ezt a táblázatban
szereplő minden programra vonatkozóan írjátok meg, ahol nem szerepel, hogy egyénileg
intézendő – ez a létszámegyeztetések miatt fontos!), szállás (1 vagy 2 nap), étkezés
megnevezése (vega) és az átutalt összeg.
Email cím: palfiilona@chello.hu
A jelentkezéskor kérném a Kárpát Egyesület Eger számlájára átutalni a részvételi költséget:
Számlaszám: OTP Bank 11739009-20233312
Átutalásnál a közlemény rovatba kérném beírni: „ÉVADZÁRÓ” (Jelentkezők nevei)
Ha nincs elektronikus levélírásra lehetőség – de csak akkor- telefonon is fogadom a
jelentkezést /Bóta Attila: 20-9651-432/

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

Heves Megyei Természetbarát Szövetség és a Kárpát Egyesület Eger nevében:

Bóta Attila
szervező

