Elõzetes tájékoztató

KÖSZÖNTÕ
Minden év tavaszán várakozással tekintünk a következõ VOTT elé.
Az idei évben azonban e várakozásunk különleges, egy más fajta megmérettetés
elõtt állunk: társaságunk sportolói nem versenyzõként törnek babérokra, hanem
a rendezésben szeretnének helyt állni.
A találkozók 57 éves története komoly kihívás elé állítja a szervezõk lelkes csapatát. Az 1991. évi paksi találkozó rendezésének sikere és a korábbi találkozókon
elért eredményeink is színvonalas rendezésre köteleznek bennünket.
A hagyományoknak, a Találkozók szellemének, továbbá a sporttársak elvárásainak megfelelve az 58. VOTT egyszerre szeretne sportszerû, mozgalmas és hangulatos lenni.
A 2008. évi Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó helyszínei
(Paks, Szekszárd és Bátaapáti) és tematikája is a rendezõ társaság, a Paksi Atomerõmû Zrt. tevékenységéhez kötõdnek.
A központi helyszín: a megyeszékhely, Szekszárd, melynek helytörténeti, irodalmi, mûvészeti, természeti és gasztronómiai értékei természetesen nem tárulhatnak fel teljességükben a találkozó rövid idõtartama alatt, de a látottak minden
bizonnyal visszatérésre csábítanak majd.
Az 58. természetbarát találkozó szervezõi és rendezõi nevében arra biztatom a
villamosenergia-iparág minden munkavállalóját, használják ki a találkozó nyújtotta lehetõséget: sport- és munkatársakkal való találkozásra és a Dél-Mezõföld,
Sárköz és Szekszárdi-dombság értékeinek a felfedezésére. A versenyeken pedig
gyõzzön a jobbik!

Paks-Szekszárd, 2008. március 01.

Szabó Zsolt
a Szervezõ Bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
AZ 58. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS
TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL
A találkozó rendezõje:

Atomerõmû Sportegyesület és
DEMETER Egyesület

A találkozó fõ támogatója:

Paksi Atomerõmû Zrt.

A találkozó idõpontja:

2008. július 4-6.

A találkozó védnökei:

Kovács József
a PA Zrt. vezérigazgatója,
Horváth István
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
Dr. Hegyháti József
a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója

A szervezõ bizottság elnöke:

Szabó Zsolt
a PA Zrt. jóléti osztály vezetõje

Információ:

Jakab Albert
tel.: 75/507-030, 20/431-8112
fax: 75/508-323

Levélcím:

Paksi Atomerõmû Zrt.
Jakab Albert
7031 Paks, Pf. 71.

e-mail:

jakab@npp.hu

web:

www.dmtr.hu

TERVEZETT PROGRAMOK
2008. július 4. péntek
10.00-tól
14.00
14.00
14.00
18.00
19.00
20.00

Vendégek fogadása, szálláshelyek elfoglalása
Tájfutó versenyek „null”-ideje
Veteránok versenyének „null”-ideje
Fakultatív programlehetõség:
Látogatás a paksi atomerõmûbe
Technikai megbeszélés a csapatvezetõk részére,
majd sportági értekezlet
Vacsora a szálláshelyeken
Mûsoros megnyitó: Babits Mihály Mûvelõdési Ház

2008. július 5. szombat
5.00-8.00
6.00
7.30
12.00-15.00
15.00

19.00
20.00
21.30-

Reggeli a szálláshelyeken
Terepverseny „null”-ideje
Városismereti verseny „null”-ideje
Ebéd a szálláshelyeken
Fakultatív programlehetõség:
Látogatás Bátaapátiba a kis- és közepes aktivitású
radioaktív hulladék tároló megtekintésére
Vacsora az Illyés Gyula Tanítóképzõ Fõiskola aulájában
Mûsoros est
Turistabál

2008. július 6. vasárnap
7.00-8.30
10.00
12.00-ig

Reggeli a szálláshelyeken
Eredményhirdetés: Babits Mihály Mûvelõdési Ház
A szálláshelyek átadása

VERSENYKIÍRÁS
A versenyek rendezõje:

DEMETER Egyesület

A versenyek fõ támogatója:

Paksi Atomerõmû Zrt.

A versenyek idõpontja:

2008. július 4-5.

A versenyek helyszíne:

„A” tagozat: Bátaapáti környéke
„B” tagozat: Szekszárd
„D”, „V” tagozat: Szekszárd környéke
„E” tagozat: A találkozót megelõzõen,
külön kiírás szerint

Versenybíróság:
Elnök:
Elnökhelyettes:

Bacsó Nándor
Jakab Albert

Ellenõrzõ bírók:
„A”, „D”, „V” tagozat:
„B” tagozat:
„E” tagozat:

Jakab Éva, Sztanóné Körösztös Lívia
Gyarmathy Katalin
Marosszéky Zoltán

Versenyfelelõsök:
„A” tagozat:
„B” tagozat:
„D”, „V” tagozat:
„E” tagozat:

Jakab Albert
Weisz Pál
Kókai Péter
Mach János

VERSENYEK MEGHATÁROZÁSA
„A” tagozat – Tájékozódási túraverseny
Országos meghívásos, bontott távú, kötött menetsebességû, részben megadott
menetidejû, nappali, természetjáró, gyalogos tájékozódási túraverseny 4 fõs csapatok részvételével. A versenypálya meghatározott szakaszán a csapatok megosztottan (2-2 fõ) oldják meg a feladatokat.
Felszerelés: tájoló (csapatrészenként), rajzeszköz a szerkesztési feladatokhoz,
egészségügyi csomag, kulacs, víz, óra.
A versenyt többszínû, 2008-ban készült tájfutó térkép alapján rendezzük.
Versenytáv, szintkülönbség, versenyidõ: alapszabály szerint.

„B” tagozat – Városismereti verseny
A városismereti verseny célja Szekszárd város társadalmi-természeti környezetének megismerése, múltjának, egykori és mai nevezetességeinek, híres szülötteinek, és természeti környezetének (Sárköz, Gemenc, Szekszárdi-dombság) bemutatásával.
A rendezõ társaság, a paksi atomerõmû mûködésével kapcsolatos alapvetõ ismeretek is a verseny tárgyát képezik.
A városi verseny csapatai az elõzetesen megadott (nyomtatott és elektronikus)
szakirodalom és más ajánlott források alapján készülhetnek fel. Az ajánlott források segíthetik a sikeres felkészülést és részvételt. 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 feladatokat menet
közben kell megoldani.
A verseny ideje alatt a használandó felszerelés: térkép (biztosított), kötelezõ irodalom (biztosított), távcsõ, íróeszköz, vonalzó stb., tájoló.
Versenyidõ, versenytáv, szintkülönbség: alapszabály szerint.

„C” tagozat – Összetett verseny
Az „A” és „B” tagozatra nevezett csapatok együtt is benevezhetnek az összetett
versenyre. Az eredményt az „A” és „B” tagozatban elért helyezési számok összesítése adja.
Az összetett versenyen az alábbi kategóriákba nevezhetnek csapatok:
Általános
minden „C” tagozatban nevezett teljes (4+2 fõs) csapat
„N” Nõi
mind az „A”, mind a „B” csapat hölgy tagjai (6 fõ)
„I” Ifjúsági
a teljes csapat (6 fõ), összegzett életkora legfeljebb 108 év, a legidõsebb
versenyzõ legfeljebb 20 éves
„S” Senior
a teljes csapatból (6 fõ), a legfiatalabb versenyzõ is minimum 45 éves
„CS” Családi
olyan teljes csapat, mely tagjai között egy család legalább három tagja versenyez
benevezett versenyzõként (4+2 fõ)

„D” tagozat – Tájékozódási futóverseny
2008. július 4-én 14 órától kezdõdõ tájékozódási futóverseny az országos versenyszabályzat szerint.
Térkép:

többszínû, szintvonalas tájfutó térkép.

Kategóriák:

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

Kötelezõ felszerelés:

tájoló, óra, íróeszköz

„V” tagozat – Veterán verseny
2008. július 4-én 14 órától nappali természetjáró egyéni, pontbegyûjtéses tájékozódási túraverseny.
Nevezési feltétel:

betöltött 60. életév

Értékelés, díjazás:

alapszabály szerint

„E” tagozat – Rádiós éterverseny
FELHÍVÁS
A régi hagyományoknak megfelelõen ismét tervbe vettük, hogy a rádióforgalmi
aktivitási versenyt újra beemeljük a VOTT rendezvénysorozatába.
A sikeres és aktív részvétel érdekében kérjük a villamosenergia-ipari társaságokat, szolgáltatókat, hogy a területükön kutassák fel az iparági aktív dolgozó,
nyugdíjas, illetve volt iparági dolgozó rádióamatõröket, ismertessék velük az aktivitási verseny célját, és akik elfogadják az aktivitási verseny elõzetes feltételeit,
azoknak a névjegyzékét (rádióamatõr hívójelét) szíveskedjenek megküldeni a
jakab@npp.hu és a ha3uu@tolna.net elektronikus levélcímekre.
Az aktivitási verseny célja: az iparági rádióamatõrök baráti szellemiségének,
hagyományainak ápolása, továbbá lehetõséget biztosítani az iparági dolgozó és
nyugdíjas rádióamatõröknek (az aktivitás résztvevõinek) rövidhullámon és ultrarövid hullámon a technikai és rádióforgalmi képességeik bizonyítására.
A terv a hagyományoknak megfelelõen az, hogy egy hónappal a VOTT megnyitása elõtt, június elsõ hétvégéjén tartjuk meg a rádióforgalmi aktivitási versenyt.
Minden résztvevõ az otthoni, saját állomásáról és hívójelével dolgozik. Az aktivitási verseny szervezését, értékelését az Atomerõmû Rádióamatõr Sportklub
végzi. A klub az aktivitási verseny kezdete elõtt 45 nappal a jelentkezõk részére
fogja bocsátani az aktivitási verseny részletes kiírását.
A versenyen helyezést elért versenyzõk meghívást kapnak a találkozóra, ahol a
verseny eredményhirdetését tartjuk.
Várjuk az iparági rádióamatõrök jelentkezését!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Szállás Szekszárdon:

3-4 ágyas kollégiumi szobákban

Részvételi és nevezési díj:

30.000 Ft/fõ

A díj tartalmazza a 2 éjszakai szállást, 2 reggelit, 1 ebédet, 2 vacsorát, az elutazás
napjára hideg csomagot, a versenyek rendezéséhez kapcsolódó költségeket, valamint a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány támogatását.

Részvételi és nevezési díj:

26.000 Ft/fõ (csak 2008. július 5-6.)

A díj tartalmazza a 1 éjszakai szállást, 1 reggelit, 1 ebédet, 1 vacsorát, az elutazás
napjára hideg csomagot, és a versenyek rendezéséhez kapcsolódó költségeket,
valamint a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány támogatását.
A részvételi és nevezési díjakból a szállásköltség: 2.000 Ft/fõ/nap.

ELÕZETES JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ
2008. március 31.
Cím:

Paksi Atomerõmû Zrt.
Jakab Albert
7031 Paks, Pf. 71.

e-mail:

jakab@npp.hu

Fax:

75/508-323

Nevezés módja: a mellékelt nyomtatvány kitöltésével.

Jövõnk energiája
www.atomeromu.hu

