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A korábbi szervezõ csapat összefogása
eredményeként egy új, regionális szer-
vezésû rendezvény alapjait sikerült le-
rakni, kizárólag Sopronban, INNO
LIGNO SOPRON Erdészeti és Faipari
Szakvásár és Rendezvénysorozat né-
ven. Az alapvetõ újdonság abban jelent-
kezik, hogy nem egy kiállításszervezõ
irányítja a szakmai szervezetek vásári
megjelenését, hanem egy Szervezõ Bi-
zottság tagjai közötti együttmûködési
megállapodás szabályozza az egyen-
rangú döntéshozatalt. Korábban nem
tartoztak a vásárszervezõ tevékenységi
körébe a vásárt kísérõ rendezvények,
melyeket az új rendezvénysorozatnál az
együttmûködési megállapodásban fog-

laltak szerint a Szervezõ Bizottság koor-
dinál. Újdonság továbbá, hogy a ren-
dezvénysorozat egyik fõ résztvevõje
Sopron Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, mely révén a szervezés és le-
bonyolítás hatékonysága növekszik,
ezenkívül a rendezvény a város és von-
záskörzetének turisztikai, idegenforgal-
mi rendezvénye is lesz. Ezáltal a ren-
dezvény közremûködõivé válnak a vi-
dék borosgazdái, vendéglõsei és szál-
lásadói. Ez az együttes megjelenés adja
a regionális jelleget. Természetesen az
EU által idén már könnyebben átjárható
határok miatt a külföldi, de a hazai kiál-
lítóktól sem zárkózik el a rendezvény-
sorozat, akik a komplex rendezvény

miatt egyébként is látnak lehetõséget az
üzletkötésekre. 

Ez évben kiemelt rendezvény lesz a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Kara által szervezett ünnep-
ségsorozat az erdészeti felsõoktatás
200. évfordulója alkalmából, mely kap-
csolódik a rendezvénysorozathoz. Ezért
a szeptemberi soproni rendezvények
már 9-én megkezdõdnek. Kérjük a nap-
tárban elõjegyezni.

A további információkat, idõponto-
kat, programokat a döntések meghoza-
tala után, rövidesen és folyamatosan
tesszük közzé. Az Egyesületünk részé-
rõl az elõkészítõ munkában Ormos Ba-
lázs fõtitkár vesz részt.

INNO LIGNO SOPRON

Az Erdész Bajnokságon résztvehetnek: erdészeti, faipari
és természetvédelmi szervezetek (oktatási és kutatási
intézmények) alkalmazottai, nyugdíjasai és erdészeti-
faipari vállalkozók, erdõtulajdonnal, ill. erdészszakmai
végzettséggel rendelkezõk, az elõzõekben említett szemé-
lyek családtagjai, valamint OEE tagok.
Helyszín: Debrecen – Vekeri-tó térsége.
Rendezõ: Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen Városi
Tájékozódási Futó Szövetség, és az OEE Erdei Sportok Szak-
osztálya
Versenybíróság elnöke: Gabnai Ernõ
A verseny meghatározása: normáltávú, nappali egyéni
verseny.
Kategóriák:

Díjazás: A két nap összetett eredménye alapján az elsõ
három helyezettek részesülnek díjazásban.
Térkép: 1:10 000, 1:15 000 IOF normák szerint 2007-2008-
ban helyesbítve.
Terep: Változatos fedettségû, jellegzetes alföldi terep (a
2006-os Hungária Kupán nem használt tereprészekkel, ill. új
terepek)

Nevezés: az Észak-Alföldi  Tájfutó  Majális nevezési rendsze-
rén, erdészbajnokság megjelöléssel

Információ: Gabnai Ernõ 06-30-3114795

Elõnevezés,  szállásigény: 2008. április 7.
Nevezési határidõ: 2008. április 14.
Sorsolás: 2008. április 23.
Nevezési díj:

Egy napra: 1700 Ft/fõ,  1-2. vagy 3-4. napra: 3000 Ft/fõ, 
négy napra: 5500 Ft/fõ,  F-N 10-14, F-N 60-, : 4000 Ft/fõ
határidõ után: +500 Ft/fõ,  
sorsolás után, helyszínen: + 1000 Ft/fõ
Nyílt: 1000 Ft/fõ/nap.

A nevezett létszámnak megfelelõen, számla ellenében a
helyszínen fizetendõ.
Információ: www.hbdbtfsz.extra.hu és a honlapon 

www.szszbtfsz.hu 
Szállás:

Debrecen, Víg-Kend Major, külön kérésre segítünk 
egyéb szállásban
Nyírbátor Kollégium és kemping.

Szállítás: Igény esetén.

Egyéb: Minden idõben nevezett jelentkezõ részére
versenyértesítõt küldünk a nevezéskor megadott címre.
Mindkét napon gyermekversenyt rendezünk a cél területén.
A versenyen SPORTident elektronikus pontérintési rend-
szert alkalmazunk.
A versenyen mindenki saját felelõsségére indul.

Mindenkit szeretettel vár:
A Rendezõség

Észak-Alföldi  Tájfutó  Majális 1–2. napja
/Csokonai Kupa – Alföld Kupa és Nagy Albert Emlékverseny/    

2008. évi Magyar Erdész Tájékozódási Futóbajnokság 
kiírása.

2008. május 1-2.




