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Kedves Természetbarátok, 

 

A 2010-es 60. VOTT után 2022-ben ismét Győrbe várunk benneteket a 71. találkozóra. A város 

sok változáson ment át az elmúlt egy évtized alatt, a megújult városkép sok izgalmat rejteget 

számotokra, mi nagy lelkesedéssel készülünk. 

Jeles dátumokkal, eseményekkel büszkélkedhetünk, Győr tavaly ünnepelte várossá válásának 

750 éves évfordulóját, míg a rendező Győri Elektromos Vasas Sportkör 75 éve alakult meg. 

Hogy a számoknál maradjunk: emléket szeretnénk állítani a 70 évvel ezelőtti Győrben 

rendezett 2. VOTT-nak, ezért terepi helyszínként a varázslatos bakonyi tájra esett a 

választásunk. 

Szervezőként azon dolgozunk, hogy tervezett programjaink sokszínűségének köszönhetően 

újra felfedezhessétek a folyók városának hangulatát. 

Nem maradt más hátra, mint szeretettel meghívjak minden természetbarátot a 71. VOTT-ra, 

várunk benneteket Győrben. 

 

Krankovitsné Dávid Henrietta 

főrendező 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A találkozó rendezője: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
megbízásából a Győri Elektromos Vasas Sportkör 

  
A találkozó időpontja: 2022. július 8-10. 
  
A találkozó védnökei: Haraszti Judit 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
vezérigazgatója 

  
 Dr. Dézsi Csaba András 

Győr város polgármestere 
  
 Albert Zoltán 

Győri Elekromos Vasas Sportkör elnöke 
  
A találkozó főrendezője: Krankovitsné Dávid Henrietta 

henrietta.david@eon-hungaria.com 
 

  
Rendezőbizottság: Komondi Elvira A, D, F tagozat 

Kovács Attila A, D, F tagozat 
Krankovitsné Dávid Henrietta B tagozat 

  
A rendezvény központja, szállás: Széchenyi István Egyetem területe 

Multifunkciós épület 
  
WEB: www.vitsport.hu 

 
Email: vott2022@gmail.com 
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Versenykiírás, a versenyek meghatározása 

 

A verseny célja: a villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének megőrzése, az 

emberi kapcsolatok erősítése, sportbarátságok ápolása. 

 
A versenyek helyszíne:  

„A” tagozat: Bakony, Vinye és környéke 
„B” tagozat: Győr 
„D”, „F” tagozat: Győr, Egyetem környéke 
 

„A” tagozat – Tájékozódási túraverseny  

Országos meghívásos, bontott távú, kötött menetsebességű, részben megadott menetidejű, nappali, 
természetjáró, gyalogos tájékozódási túraverseny 4 fős csapatok részvételével. A versenypálya 
meghatározott szakaszán a csapatok megosztottan (2-2 fő) oldják meg a feladatokat. 

Térkép: 2022-ben helyesbített M 1:10000 méretarányú tájfutó térkép 

Versenytáv: alapszabály szerint 

„B” tagozat – Városismereti verseny  

A városismereti verseny célja Győr város megismerése: múltjának, egykori és mai nevezetességeinek, 
híres szülötteinek és természeti környezetének bemutatásával. A városi verseny csapatai az előzetesen 
megküldött hivatalos szakirodalom (elektronikus) és más ajánlott források alapján készülhetnek fel.  

A verseny menetútvonala bontott távú, az útvonal mentén a megfigyelésen alapuló, valamint a 
hivatalos szakirodalmi források alapján megválaszolható szellemi kérdések mellett szerepelhetnek 
tájékozódási feladatok is. A feladatokat menet közben, illetve az ellenőrző pontokon kell megoldani. 

A városismereti verseny során ügyességi feladatot nem kell végrehajtani. 

A városismereti versenyre iránytű és/vagy tájoló megléte javasolt. 

Versenytáv, versenyidő: alapszabály szerint.  

„C” tagozat – Összesített verseny  

Az „A” és „B” tagozatra nevezett csapatok együtt is benevezhetőek az összetett versenyre. Az 
eredményt az „A” és „B” tagozatban elért helyezési számok összesítése adja.  

Az összesített versenyen az alábbi kategóriákba nevezhetők csapatok: 

Általános: minden „C” tagozatban nevezett teljes (4+2 fős) csapat 
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„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 minimum 45 éves 

„CS” Családi: olyan teljes csapat, mely tagjai között egy család legalább három tagja versenyez 
benevezett versenyzőként (4+2 fő) 

„D” tagozat – Tájékozódási futóverseny  

Pénteken délután tájékozódási futóverseny az országos versenyszabályzat szerint. 

Térkép: 2022-ben helyesbített M:4000 méretarányú tájfutó térkép 

Kategóriák: F17, F21, F35, F50, N17, N21, N35, N50 

Versenytávok: alapszabály szerint (kategória-függő) 

„F” tagozat – Szenior egyéni verseny  

Pénteken délután nappali természetjáró egyéni tájékozódási túraverseny. Országos meghívásos, 
bontott távú, kötött menetsebességű, részben megadott menetidejű, nappali, természetjáró, gyalogos 
egyéni tájékozódási túraverseny.  

Nevezési feltétel: betöltött 60. életév 

Táv, szint, értékelés: alapszabály szerint 

Társasági összetett versenyek  

Szabályzat alapján. 

  



 
 

6 
 

Tervezett programok 

2022. július 8. péntek 

10 órától Vendégek fogadása, szálláshelyek elfoglalása 

13 óra Tájfutás „null” ideje 

13 óra Szenior egyéni verseny „null” ideje 

16:30 - 17:30 Technikai megbeszélés a csapatvezetők részére, majd Sportági értekezlet 

17:00 - 18:30 Vacsora 

19:00  Megnyitó 
Helyszíne: Zsinagóga 

 

2022. július 9. szombat 

4:30 – 8:00 Reggeli 

5:00 órától Indulás a terepverseny helyszínére 

7:00 Terepverseny „null” ideje 

7:00 Városismereti verseny „null” ideje 

12:00 - 15:30 Ebéd 

Délután Fakultatív programok 

19:00 Vacsora és turistabál 

 

2022. július 10. vasárnap 

7:00 – 9:00 Reggeli 

9 óra Eredményhirdetés 

11 óráig Szálláshelyek elhagyása 

 

A programok a folyamatban lévő szervezés miatt változhatnak.  

A terepverseny indulási időpontja előzetes, az utazás szervezés függvényében változhat. 
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Általános tudnivalók 

Szállás: Multifunkcionális Épület (Széchenyi István Egyetem kollégiuma), címe: 9026 Győr, Egyetem 

tér 1. 

Emelt szintű 2 ágyas kollégiumi elhelyezés. A szobák önálló fürdőszobával/mosdóval (2 db különálló 

szobához tartozik egy fürdőszoba/mosdó) várják a résztvevőket.  

Parkolási lehetőség a szálláshelynél térítésmentesen rendelkezésre áll, melyhez email és rendszám 

adatokra előzetesen szükség lesz, ezt a végleges nevezési lapon fogjuk jelölni. 

A nevezési díjakat, valamint a részletes fakultatív lehetőségeket a végleges versenykiírásban 

publikáljuk. 

ELŐZETES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. május 6. 

A jelentkezéseket kérjük a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltésével elektronikus formában a 

következő címre elküldeni: vott2022@gmail.com  

Kérjük a határidő pontos betartását! 

A végleges versenykiírás 2022. május 9-én kerül publikálásra, a 

végleges nevezési határidő május 30-a lesz.  

 

mailto:vott2022@gmail.com

