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Köszöntő

Tisztelt Résztvevők!

Nagy örömömre szolgál, hogy a jubileumi, 70. 
alkalommal megrendezésre kerülő Villamos 
energia-ipari Országos Természetbarát Találkozó 
helyszínéül Zemplén fővárosát, Sátoraljaújhelyt 
választották a szervezők. 

A történelmi Zemplén vármegye egykori székhe-
lye – Petőfi Sándor szép megfogalmazása szerint – a 
„hasonlíthatatlan szépségű” Sátorhegyek aljá-
ban települt. 1261-ben nyert városi kiváltságokat  
V. István ifjabb királytól.  Ma az ország legészakibb 

városa. A fölötte magasodó hegyek vulkáni keletkezésűek, formájukat a föld-
rajztudósok és az idelátogatók az olaszországi Vezúvhoz hasonlítják. Már a kö-
zépkor korai évszázadaiban jelentős fejlődésnek indult: ezt szerencsés földrajzi 
elhelyezkedésének köszönhette. Egy világhírű borvidék része volt, kereskedel-
mi utak vezettek rajta keresztül Oroszország, Lengyelország, Erdély irányába 
és az ország belseje felé. Jelentős történelmi hagyományokkal rendelkezik: a 
szomszédságában fekvő Borsiban született II. Rákóczi Ferenc „vezérlő fejede-
lem”. Innen indult politikai pályára Kossuth Lajos, aki büszkén vallotta magát 
„újhelyi magyar ember”nek. A városból és a közeli Széphalomból irányította 
Kazinczy Ferenc, a nagy író és nyelvész a magyar nyelv megújítását célzó küz-
delmeket a 19. század elején. 

Büszkék vagyunk őseinkre. Történelmi nagyjainkra: nekünk Rákóczi, Kossuth, 
Andrássy, Kazinczy ma is erőt ad ahhoz, hogy ez a város fejlődjön. Nekünk ezek 
az emberek a jelenben és a jövőben is nagyon sokat jelentenek, ápoljuk a ha-
gyományokat, merítkezünk a tanításukból. 

Sátoraljaújhely iskolaváros, a zempléni táj egyik kereskedelmi és kulturális köz-
pontja. Városközpontjában és régi városrészeiben a felvidéki kisvárosok jelleg-
zetes hangulatát őrizte meg. Műemlékekben, műemlék jellegű épületekben gaz-
dag. A főtér hangulatát meghatározó barokk stílusú megyeháza (ma Városháza) 
1754–1768 között épült, impozáns méreteivel a méltóság érzetét kelti. Előtte 
magaslik a város jelképévé vált Kossuth-szobor. Római katolikus plébániatemp-
loma méltóságteljesen emelkedik a tér fölé. Az ún. „Bartászeren” található a pá-
lospiarista kolostor és templom. A kolostor 13. századi eredetű, a kora gótikus 



templom a 14. században már állott. Barokk főoltára és templomi berendezése 
kivételes szépségű. Gazdag a város műemlékekben. Kevés olyan település van 
Zemplénben, ahol ennyi történelmi emlékhelyet talál az idelátogató. A kultúra 
terén is bővelkedhetünk civil szervezetekben, amatőr csoportokban. 

A Magashegyen létesült Zemplén Kalandpark (www. zemplenkalandpark.hu) a 
téli sportok kedvelőinek valóságos paradicsoma. KözépKelet Európa leghosz-
szabb télinyári bobpályája, az ország leghosszabb ülőszékes felvonója, négy 
fokozatú kalandtúra pályája, tanösvénye, kilátója, zártkabinos és „beülős” drót-
kötélpályái, a Magyar Kálvária az év tizenkét hónapjában nyújtanak aktív kikap-
csolódást. Országos versenyek lebonyolítására is alkalmas sí és szánkópályák 
várják a testedzésre és friss levegőre vágyókat. 

Tisztelt Résztvevők!

Isten hozta Önöket Zemplén Fővárosában, amely mindig visszavárja Önöket!
Sikerekben gazdag versenyzést kívánva,

Szamosvölgyi Péter
polgármester
a találkozó fővédnöke
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Tájékoztató  
a 70. Villamosenergia-ipari Országos 

Természetbarát találkozóról

A találkozó rendezője:  VITSPORT Alapítvány

Társszervezetek:    Sárospataki Elektromos SE és
     Tiszaújvárosi Sport Club 

A találkozó fő támogatója: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

A találkozó védnöke:  Szamosvölgyi Péter, 
     Sátoraljaújhely város polgármestere

A találkozó időpontja:  2021. szeptember 1012. 

A versenyek helyszínei:  „A” tagozat: Sátoraljaújhely környékén
     „B” tagozat: Sátoraljaújhely város
     „D” és „F” tagozat: Sátoraljaújhely környékén

Szállás és étkezés:   Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont
     Sátoraljaújhely V. István király útja 123.
      N 48.3873, E 21.6359 

Szervezőbizottság elnöke:  Jakab Albert
     tel: 75/507030, +36 20 4318112, 
     email: vott2020@gmail.com

Honlap:     vitsport.hu
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Versenykiírás,  
a versenyek meghatározása 

„A” tagozat – Tájékozódási túraverseny

Országos meghívásos, bontott távú, kötött menetsebességű, részben meg
adott menetidejű, nappali, természetjáró, gyalogos tájékozódási túraverseny  
4 fős csapatok részvételével. A versenypálya meghatározott szakaszán a csapa-
tok megosztottan (22 fő) oldják meg a feladatokat.

Versenyfelelős: Farkas János

Térkép: 2020ban, 2021ben helyesbített M 1:10 000 mé-
retarányú tájfutótérkép, alapszintköz: 5 m

Versenytáv, versenyidő: táv: 8,2 km, szint: 450 m; idő: szabályzat szerint

Felszerelés:  Szokásos: tájoló, toll, innivaló, csapatonként egy 
szerkesztőeszköz – szerkesztés a terepen, útköz-
ben lesz. 

 A pályán lesz frissítési lehetőség.

Ellenőrzőpontok jelölése: A pontok célkereszt-
tel lesznek jelölve az 
ábra szerint.

 Az információs táb-
lán lesz majd egy 
2021-es korábbi ver-
seny térképe – ezt 
mutatandó. 

Irodalom:  Mivel a terepi versenyzők gyakran irigykedve cso-
dálják a városismereti verseny résztvevőit az iro-
dalom miatt, idén a terepi versenyzőknek is aján-
lunk olvasnivalót: 

 Druzsin József: A Zemplénihegység

https://mek.oszk.hu/20300/20399/
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 „B” tagozat – Városismereti verseny

Kedves versenyzők! 
Egy izgalmas városi kalandozásra hívunk benneteket. A városismereti verseny 
célja Sátoraljaújhely város megismerése: múltjának, egykori és mai nevezetes-
ségeinek, híres szülötteinek és természeti környezetének (Zemplén) bemutatá-
sával. 
A verseny menetútvonala bontott távú, az útvonal mentén a megfigyelésen ala-
puló, valamint a hivatalos szakirodalmi források alapján megválaszolható szel-
lemi kérdések mellett szerepelhetnek tájékozódási feladatok is. A feladatokat 
menet közben, illetve az ellenőrző pontokon kell megoldani.

Versenyfelelős: Tóth Éva

Irodalom:  A városi verseny csapatai az előzetesen megkül-
dött hivatalos (elektronikus) szakirodalom alapján 
készülhetnek fel. A várostól kapott régi könyvek 
és egyéb információk a VITSPORT alapítvány hon-
lapjáról lesznek letölthetők (egyetlen pdf).

Péntek:  Pénteken délután a Magyar Nyelv Múzeumában 
tehettek látogatást Széphalmon. Ezt a fakultatív 
programot erősen ajánljuk a városismereti ver-
senyzők részére. A múzeumban jól nézzétek meg 
a kiállítást, várhatóan  lesznek olyan kérdések, 
amelyekre ott láthatjátok meg a választ.

 A Magyar Nyelv Múzeuma látogatásra külön je-
lentkezni kell.

Rajtba érkezés:  A csapatok rajthelyre közlekedését a szervezők 
autóbuszokkal megszervezik.

Versenytáv, szintemelkedés: A szombati útvonal távja 6 km. 
 A közös táv 5,3 km, a kettéválási szakaszok 600/700 

méteresek lesznek. 
 A várost hét hegy öleli, de azért jutott némi szint 

a város belterületére is. Az útvonalon a rajttól a 
célig 90 métert kell felfelé megtenni.

 
Versenyidő: A szabályzat szerint.



Felszerelés:  A városismereti versenyre előírt kötelező verseny-
zői felszerelés: várostérkép (biztosított), rajtszám 
(biztosított), kék színnel író golyóstoll, csapaton-
ként egy tájoló, időmérő eszköz, személyazonosí-
tó irat és tajkártya, és a VOTT póló (biztosított),

 Ajánlott felszerelés: sapka és esőköpeny. 

Elvek:  A verseny közben elektronikus eszközöket nem 
lehet használni, ideértve az előzetesen kiküldött 
irodalom pdf változatú böngészését is. A hátizsá-
kotokban végig cipelt bármilyen offline irodalom 
használható. 

 A verseny közben külső segítséget nem szabad 
igénybe venni, telefont, tabletet, számítógépet 
nem szabad használni, valamint a csoportosulás, 
összedolgozás is „sárgalapot” von maga után. Ezt 
a rendezők ellenőrizni fogják. Az a csapat, ame-
lyik menetutasításán kettő észrevételes jelzés lesz 
(kettő sárgalapja összegyűlt), automatikusan hát-
rasorolódik a legkevesebb pontszámot elért csa-
pat mögé. 

 Versenyezzetek sportszerűen, hogy mindenkinek 
érdekes legyen a játék!

Értékelés: A Menetutasítás és a Feladatlapok minden kérdé-
sére a helyes válasz egységesen 2 pontot ér. 

 Az esetleges holtversenyek eldöntésének elsőd-
leges szempontja a kevesebb időfelhasználás. 



„C” tagozat – Összesített verseny

A „C” tagozaton résztvevő, oda benevezett csapatokat az „A” és a „B” tagozatra 
is összetartozóként benevezett csapatok alkotják. Az eredményt az „A” és „B” 
tagozatban elért helyezési számok összesítése adja. Az összesített versenyen az 
alábbi kategóriákba nevezhetnek csapatok:

Általános: minden, a „C” tagozatban nevezett teljes (4+2 fős) 
csapat

„N” Női: mind az „A”, mind a „B” csapat tagjai hölgyek (6 fő)

„I” Ifjúsági: a csapat minden tagja legfeljebb 18 éves

„S” Szenior: a teljes csapatból (6 fő) a legfiatalabb versenyző 
is legalább 45 éves

„CS” Családi: olyan teljes csapat, mely tagjai között egy család 
legalább három tagja versenyez benevezett ver-
senyzőként (4+2 fő)
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„D” tagozat – Tájékozódási futóverseny

Nappali, egyéni, egyfordulós, normáltávú, nem minősítő verseny.

Rendező: VITSPORT alapítvány megbízásából:
 Denevér Barlangkutató és Szabadidősport 
 Egyesület – 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 61. II/8.

Helyszín: Károlyfalva – Kalajkavölgy
Versenyközpont, cél: Károlyfalva, Dózsa Gy. út

Nullidő: 14:00

Térkép:  2021ben helyesbített M 1:10 000 méretarányú 
színes tájfutótérkép, alapszintköz: 5 m.

 Mérete: A/4, digitális nyomdában, vízálló Pretex 
papírra készül.

Kategóriák, versenytávok: F21  6,6 km  13 ep.  250 m szint
 F35  5,7 km  13 ep.  180 m szint
 F50  4,4 km  10 ep.  115 m szint
 N21  4,2 km  10 ep.      90 m szint
 N35  4,2 km  10 ep.     90 m szint
 N50  4,2 km  10 ep.      90 m szint
 (Az N17 és F17 kategóriák nevezés hiánya miatt 

nem kerülnek megrendezésre.)

Cél–Rajt távolság: 700 m, szalagozás

SportIdent: A verseny SportIdent rendszerrel kerül megren-
dezésre. Kérjük, hogy aki rendelkezik saját SI du-
gókával, az emailen küldje el a nevét és a dugóka 
számát a vott2020@gmail.com címre.

Egyéb:  A célban minden indulónak kötelessége lejelent-
kezni, kiolvasáskor a bérelt dugókákat kérjük le-
adni.

 Kérjük a résztvevőket, hogy a „Zöldüljön a Zöld 
sport” kezdeményezésnek megfelelően lehető-
ség szerint a saját szemetét vigye haza. 

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
 Jó időt, eredményes versenyt kíván a Rendező-

ség!
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„F” tagozat – Szenior egyéni verseny

Péntek délután meghívásos, bontott távú, kötött menetsebességű, megadott 
menetidejű nappali természetjáró egyéni tájékozódási túraverseny, amely a táj-
futóversennyel egy időben és terepen, eltérő rajttal és céllal zajlik.

Versenyfelelős: Jármy István

Nevezési feltétel: betöltött 60. életév

Távolság, szint: táv: 4 200 m, szintemelkedés: 100 m

Versenyidő: 140 perc, amely 15 perc pótidőt tartalmaz a fel-
adatok megoldásra

Menetsebesség: 2,5 km/h + 2,5 perc/10 m szintemelkedés

Térkép:  2021ben helyesbített 1:10 000, 5 m alapszintköz 
léptékű tájfutótérkép

Felszerelés: tájoló, íróeszköz, vonalzó, körző, szögmérő, szá-
mológép

Pontérintés: Az ellenőrzőpontokat és feladatokat a térkép és 
menetutasítás alapján sorrendben kell érinteni és 
megoldani.

Értékelés: A versenyszabályzat alapján az általános utasítás-
ban közöljük.

Terepre utazás: A verseny helyszínére (Károlyfalva faluház) a tájfu-
tókkal közös busz szállítja a benevezett verseny-
zőket 13:15 perc indulással. A rajt nullideje 14:00.

Társasági összetett versenyek

Szabályzat alapján. 



Versenybíróság 

Elnök:  Jakab Albert 

Pályakitűzők: 
„A” tagozat:  Farkas János 
„B” tagozat:  Tóth Éva 
„D” tagozat:  Zelei Ferenc 
„F” tagozat:  Jármy István 

Ellenőrző bírók: 
„A” tagozat:  Tokár Béla
 Jakab Albert 
„B” tagozat:  Krankovitsné Dávid Henrietta
 Jakab Éva 
„D” tagozat:  Surányi Gábor 
 titkár: Nagyné Matolcsi Judit
„F” tagozat:  Rák Miklós

Informatika:  Kovács András 
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Program

Péntek 

1000-tól Vendégek hivatalos fogadása,  
szálláshelyek elfoglalása

1300tól Buszok indulnak a széphalmi kisvonatozáshoz és 
a terepre (tájfutás és senior verseny). 

1400 Tájfutó versenyek nullideje

1400 Szeniorok egyéni versenyének nullideje

1400 Fakultatív programlehetőségek 

1630 Technikai megbeszélés a csapatvezetők részére, 
majd Sportági Értekezlet

1800 Vacsora

1900 Megnyitó 

Szombat

600–800 Reggeli 

700 Terepverseny nullideje

730 Városismereti verseny nullideje

1200–1530 Ebéd 

1400 Szabadidő, fakultatív programlehetőségek 

1800tól Vacsora

1900-tól Program, turistabál, beszélgetések 

2330 Második (kis) vacsora 

Vasárnap

700–830 Reggeli 

900 Eredményhirdetés 

1100-ig A szálláshelyek átadása

További információkat majd a megérkezéskor kaptok, plusz a házakban és a 
főépületben tábori plakátok lesznek.



Programlehetőségek a városban és a környéken

Magyar Nyelv Múzeuma

Előzetes jelentkezéssel, menetrend 
szerint közlekedő gumikerekes kisvo-
natok mennek Széphalomra. A város-
ismereti versenyzők részére ajánlott a 
részvétel. 
Szabad férőhelyek erejéig terepi ver-
senyzők is jelentkezhetnek. 

Széphalom, Kazinczy utca 275.
https://nyelvmuzeum.net 

Kazinczy Ferenc Múzeum

A Kazinczy Múzeum Sátoraljaújhely 
egyik legszebb, műemlék jellegű épü-
letében kapott helyet. 

Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11
www.kazinczyferencmuzeum.hu

Börtönmúzeum 

Sátoraljaújhely központjában, a Sátor-
aljaújhelyi Fegyház és Börtön mellett 
működik a Magyar Büntetésvégrehaj-
tás Múzeumi Kiállítóhelye. 

Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
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Borsi Rákóczi-kastély

A borsi kastély történelmi jelentősé-
gét az adja, hogy 1676-ban itt látta 
meg a napvilágot a későbbi fejede-
lem, II. Rákóczi Ferenc.

F. Rákocziho, 076 32 Borša, Szlovákia
https://www.borsikastely.eu/ 

Séták

Városi versenyzőknek erdei sétákat, 
terepi versenyzőknek városi sétákat 
ajánlunk – objektív okok miatt majd a 
találkozón, a szombati versenyek után. 

(Plakátok a táborban)

Zemplén Kalandpark 

A kalandpark a város önkormányzatá-
nak tulajdonában van. Az önkormány-
zat támogatásának köszönhetően a 
találkozó résztvevői a VOTTjelvény 
bemutatásával a találkozó ideje alatt 
50%-os kedvezménnyel vásárolhat-
nak belépőt a kalandparkba. Néhány 
attrakció felújítás alatt van (sólyom, 
dongó, libegő), a nyári bob, a fal-
mászás és a kalandpark rész látogat-
ható. 

A 70 kerek szám
Mindenkinek javasolt a VOTT történetének tanulmányozása. 
Mi biztosan ezt tennénk…



15

Általános tudnivalók 

Részvételi díjak kalkulációjához:

Nevezési díj *
ÁVSZ 12 a)c) társaságok versenyzői részére      7.500 Ft/fő
egyéb szervezetek részére      18.500 Ft/fő

Ellátási díj      11.200 Ft/fő
Szállásdíj*

hotel 3*os, 2 ágyas szobákban    14.000 Ft/fő
vendégház, 25 ágyas Economy szobákban  10.000 Ft/fő

Részvételi díj/fő 
ÁVSZ 12 a)c) társaságok versenyzői részére 23.700 Ft – 32.700 Ft

* A kísérők nevezési díjat nem fizetnek. 
A megadott szállásdíj 2 fő/szoba igénybevétel esetén érvényes. A végleges szállásdíjat a szo-
bák kihasználtságától függően állapítjuk meg. 
A vendégházakban, az Economy szobákban a szállásdíj: 10.000 Ft/éj/szoba.

A díj tartalmazza:  két éjszakai szállást, két reggelit, szombati ebé-
det, két vacsorát és a versenyek rendezéséhez 
kapcsolódó költségeket. 

A díj nem tartalmazza  a csütörtöki szállásdíjat. 

A szállásról, a találkozó helyszínéről: 
 Szállásunk Sátoraljaújhelyen, a Rákóczitáborban 

lesz.  A szálláson hotel minőségű 3*os kétágyas 
szobák és 25 ágyas Economyszobák vannak, 
utóbbiak egy részében emeletes ágyak is vannak, 
melyeket a létszám és az igények függvényében 
használhatunk. Minden szobához külön fürdőszo-
ba tartozik. 

 A Rákóczitábor nagy létszámú találkozó jellegű 
rendezvénynek ideális helyszín. A táborban gyer-
mektáborok, találkozók szoktak lenni. A tábor há-
zait 2021. június elejére felújították. 

 A tábort remek helyszínnek találtuk, igazi találko-
zó jelleget tud majd adni a 70. VOTT-nak. 

 A versenyeken kívüli minden program és étkezés 
a táborban zajlik. 



S M L XL XXL

unisex konfekcióméret 46 48 50 52 54

női konfekcióméret 36/38 38/40 40/42 42/44 -

16

Jelentkezés

Jelentkezéssel kapcsolatos és egyéb tudnivalók

A versenynevezéseken kívül is sok információt várunk tőletek a jelentkezéskor. 
Kérjük, a jelentkezési lapokat  elektronikusan töltsétek ki.

A Magyar Nyelv Múzeumába jelentkezések 
 A nyitvatartás és a kisvonatos utazás korlátja 250 fő részvé-

telét teszik lehetővé pénteken, a városismereti versenyben 
résztvevők az ismert okok miatt előnyt élveznek – amennyi-
ben jelentkezésüket időben leadják. 

Pólóméret  Az egyénenként jelentkezési lap tartalmazza.  
 Ne feledjétek, hogy a női méretezés jelentősen eltér az Uni-

sex mérettől, kb. 2 méret eltéréssel kalkulálhattok, és alak-
tól függő is, érdemese női változatot választanotok.

 Méretellenőrzés:

Csütörtöki szállás  A hivatalos nevezéstől elkülönülten, név szerinti listával kér-
jük jelezni a csütörtöki szállásigényeket. 

 A csütörtöki szállás ugyanannyiba kerül, mint a pénteki/
szombati: 14.000 Ft/éj/szoba azoknak, aki hotelszobába ke-
rültek, vendégházban pedig 10.000 Ft/éj/szoba, igénybe-
vételtől függően alakul a szobaár egy főre jutó része.

Kupák  Kérjük, az érkezéskor adjátok majd le az előző VOTTon át-
vett, egy (akarjuk mondani kettő) évig őrzött kupákat! 

A táborba utazással, közlekedéssel kapcsolatos információ  
 Szóval a táborba vezető utat jövőre fogják felújítani. (Az 

lenne az üdvözítő, ha az új utat közösen már nem látnánk. 
2022ben már mi, idei szervezők is a jövő évi VOTThelyszí-
nen szeretnénk lenni Sátoraljaújhely helyett.) 
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 Idén a táborba feljutás utolsó 2,5 kilométere türelmet igé-
nyel. Amikor már feladnátok a tizedik kavicsos, kátyús haj-
tűkanyarban, akkor nyugodtan menjetek tovább arra, amer-
re a GPS vezet benneteket. Odaértek a csodához, ami 21. 
századi színvonalban repít vissza minket az úttörőtáboros 
élményeink világába...

 Mivel a táborba felvezető út olyan, amilyen; azt javasoljuk, 
a megérkezéshez ezt a tényt kalkuláljátok be, időben érkez-
zetek. Szervezőkkel szükség szerint egyeztessetek!

Járványhelyzet  A versenyt a mindenkori járványügyi szabályok szerint ren-
dezzük, melyek szerint aktuálisan nincs szükség a védett-
ségi igazolványok bemutatására. Amennyiben a szabályok 
utóbb változnak, át kell majd gondolnotok, szükséges-e a 
jelentkezési lapon módosítást eszközölnötök. Bizakodunk…

Egyéb  A 2021 évi, 70. VOTTot 2019 őszén kezdtük szervezni. Az 
eltelt idő alatt mindig az lebegett a szemünk előtt, hogy jó 
kis versenyeket, jó találkozót hozzunk össze. 

 Az a tervünk, hogy amiben tudunk, rugalmasak leszünk (a 
létszámból adódóan nem mindenben tudunk  majd). 

 A jelentkezések megérkezését és összesítését követően fel-
vesszük majd a kapcsolatot a csapatvezetőket a szobák be-
osztásával, az érkezés tervezésével kapcsolatban. 

JELENTKEZÉS

A jelentkezéseket kérjük a mellékelt jelentkezési lap 
pontos kitöltésével elektronikus formában a következő címre elküldeni: 

vott2020@gmail.com 

VÉGLEGES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2021. augusztus 6.

Kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását. 



Demeter Dél-MezőföldTermészetbarát Egyesület 

Sátoraljújhely Város 
Önkormányzata

Börtönmúzeum Győri Elektromos VSK

SátoraljaújhelyHegyköz Turizmusáért Egyesület –
Tourinform Zemplén Iroda

Rendezők, támogatók


