Meghívó és versenykiírás
a
XX. ORSZÁGOS GULYÁSVERSENYRE
Hortobágyon, a Pusztai Állatparkban
2016. május 13-14-én, Pünkösd előtti pénteken és szombaton

A régi magyar pásztorhagyományokat a magyar szürke szarvasmarhát őrző gulyások
napjainkig fenntartották. A gulyásverseny legfőbb célja, hogy ezen ősi szakma mesterei
olyan versenyszámokban mérjék össze tudásukat, amelyek a mindennapi munkához is
kapcsolódnak.
Ezért rendezi meg ezt a találkozót immár huszadik alkalommal a Hortobágyi Nonprofit
Kft. és a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete.
A rendezvényt – mint jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező eseményt – kiemelten
közhasznú, kulturális örökségvédelmi tevékenységnek tekintik a rendezők, a résztvevők
és a támogatók.
A kétnapos gulyásverseny az őshonos háziállatokat bemutató Pusztai Állatparkban
kerül megrendezésre, ahol szombaton a kézművesek is bemutatják remekeiket.
A verseny párok részére van kiírva, mivel a napi munka során - a legtöbb esetben - közösen tudják megoldani a feladatokat. A szakma utánpótlása érdekében „tanuló” gulyások, „bojtárok” is részt vesznek a vetélkedésben, de a legveszélyesebb versenyszámot
nekik nem kell teljesíteniük. A versenyzők a rendezvény második napján közönség előtt
vetélkednek, így a rendezvény alkalmas arra is, hogy az állattartás mindennapjaitól
távol élő vendégek körében is öregbítse a pásztorok, a gulyásszakma hírnevét.
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VERSENYSZÁMOK
május 13-án, pénteken
10 órakor
Gulyástotó
A versenyzőknek – az MSZTE és a Magyar Szürke Szarvasmarhát Kedvelők Baráti Köre
által összeállított és a helyszínen kiosztott – 13+1 szakmai kérdésre kell a megfelelő választ eltalálni. A helyes válaszokért 5-5 pont jár. Rendelkezésre álló idő: 10 perc. Megszerezhető pontszám gulyásonként: 70 pont.
Az összetett versenybe a páros pontszámainak összege számít, de egyéni rangsor is felállításra kerül.
10 óra 30 perckor
Egy időben történik a gulyásmesterség és a bojtárfeladat versenyszám lebonyolítása.
Gulyásmesterség (marhafogás, fülszám leolvasás, elengedés)
A Pusztai Állatpark karámjaiban elhelyezett 10-10 növendék szürkemarha üsző közül a
gulyáspárosnak ki kell fogni pányvával (botos pányva, és maximum 2 + 1 tartalék kötél
használható), minél több állatot le kell kötni marhakötéllel (kiskötéllel) a rendelkezésre
álló 15 perc alatt. Az ENAR-számot le kell olvasni, és a karámhoz kijelölt versenybíróval
közölni, ezután el kell engedni az állatokat. Az elengedéshez további 10 perc áll rendelkezésre. Az állatokat egyesével sorban kell megfogni, majd lekötni, és a versenybírónak a
számokat bemondani.
A megadott idő alatt megfogott állatokért 15 pont, az elengedésért 10 pont jár az összetett versenyben. A helytelenül leolvasott fülszámért 5 pont levonás jár. Az összetett versenybe a pénteki verseny eredménye számit. Megszerezhető pontszám a gulyáspárosnak: 250 pont.
Ezen versenyszám három legjobb helyezést elérő gulyáspárosa május 14-én (szombaton) közönség előtt ismét összeméri tudását a versenyszám legjobb csapatának és rangsorának eldöntéséért. Az egyéni versenybe a gulyáspáros által elért pontszám fele számit.
A 20 éven aluli bojtárok a veszélyes versenyszámban nem vehetnek részt, ez idő alatt a
„bojtárfeladat” megoldásában vetélkednek.
Bojtárfeladat (borjúfogás, fülszám leolvasás)
A bojtároknak a tribün előtti karámban elhelyezett hat borjúból három - a versenybíró
által kijelölt - borjút kell megfognia kiskötél vagy pányváskötél segítségével. A versenybírónak a pontos ENAR számot leolvasva kell bediktálni. A rendelkezésre álló idő 7
perc. A feladat pontozása úgy történik, hogy a megfogott és pontosan leolvasott fülszámok után 15 pontot kap a páros, a hibásan leolvasott fülszámért 5 pont kerül levonásra.
A rendelkezésre álló idő alatt leggyorsabban teljesítő páros további 10 pontot kap, a
második 8 pontot, és így tovább (6,4,2,0 pont). Maximálisan szerezhető pontszám 55
pont. Az egyéni versenybe a bojtárpáros által elért pontszám fele számít.
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Tetoválás, fülszám behelyezés
Ez a 2011-ben próbaszámként bevezetett versenyszám. Lényege, hogy a gulyás és bojtár
párosok a kötelező állatjelöléseket milyen gyorsan és szakszerűen tudják elvégezni. A
feladat, hogy 1 perc alatt be kell tetoválni, és be kell helyezni a fülszámot a helyszínen
kiosztásra kerülő borjúfej alakra. - Azért ilyen rövid az idő, mert „a frissen ellett tehén
védi borját!”, ezért gyorsan és pontosan kell a feladatot teljesíteni. - A versenyszám kellékei a helyszínen rendelkezésre állnak (tetoválófogó és szett, valamint krotália és behelyező fogó). A versenyben megszerezhető maximális pontszám 50 pont. Minden elkövetett hiba esetén (hibás tetoválási szám, rossz helyre beillesztett krotália) 5 pont kerül
levonásra. A legrövidebb idő alatt teljesítő gulyás és bojtár plusz 20 pontot kap.
14 órakor
Állatszámlálás
A „Tonnás csatorna I. számú” hídján áthajtott anyagulya létszámát kell meghatározni. A
páros egyik tagja a borjakat, másik a felnőtt állatokat (bikákat és a teheneket) számolja.
Hibátlan számolással megszerezhető pontszám gulyásonként: 50 pont. A pontos létszámtól való eltérés esetén minden tévesztésért 10 pont levonás jár, de negatív eredmény nem keletkezhet ebben a versenyszámban: a legrosszabb eredmény nulla pont. Az
összetett versenyben a két versenyző együttes eredménye számít a páros számára.
Egyéni rangsor megállapítása nem történik, de az egyéni abszolút győztes számításakor
a páros által elért pontszám fele számit. (A versenyszám előtt a versenybíróság gondoskodik a számlálandó gulya létszámának végleges beállításáról. A számbeállítás úgy történik, hogy a versenybíróság elnöke az állatok számlálása közben elé áll az átmenő gulyának. Ezzel kiküszöbölhető a hazai gulyások létszám ismerete.) A végleges létszám az
lesz, amit a minimum háromtagú versenybíróság a helyszínen megállapít.
16 órakor
Egy időben történik a vízhúzás, nyúlütés, és pányvadobás versenyszámok lebonyolítása
„forgószínpadszerűen”, valamint a pásztorok felszerelésének és öltözetének bírálata.
Vízhúzás
Az Állatpark kétgémű kútjából kell a vizet húzni. Egy-egy versenyző számára rendelkezésre álló idő 2 perc, ennek leteltével a versenybíró leállítja a versenyzőt, az időn belül a
kútból kiemelt utolsó vödör víz még beszámít a versenybe. Minden megkezdett 10 literért 2 pont jár. A versenyzőpáros eredményének összege szerepel az összetett versenyben. A vízhúzás egyéni bajnoka címért másnap a három legjobb eredményt elért versenyző azonos feltételek között szerepel. Elérhető pontszám gulyásonként: kb. 80-100
pont.
Gulyásbot használat – nyúlütés
Tíz méter távolságról kell a gulyásbottal egymás után öt jelképes nyúlalakra célba dobni.
A bábukat sorban, kihagyás nélkül kell megcélozni, ugyanarra a második dobás érvénytelen, mert a nyúl „elszaladt”. Minden versenyző kérhet egy próbadobást, amely ha sikeres volt, első dobásnak számít (további próbadobás azonban nincs). A nyulakat nem
dárdadobással kell ütni, mert úgy régen sem pusztult volna el a nyúl, elszaladt. Csak az
oldalról lendített dobás érvényes, így ütötték régen is a nyulat.
Minden sikeres találatért (ha eldől a bábu) 5 pont jár. A két versenyző együttes eredménye számít az összetett versenyben. Elérhető pontszám gulyásonként: 25 pont. A legjobb három eredményt elért versenyzőnek az egyéni első helyezésért másnap összeve-
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tésben kell megküzdeni 3-3 dobással. Holtverseny esetén az összevetést kieséses rendszerben kell folytatni.
Pányvadobás
A páros mindkét tagja folyamatosan ötször dobhat pányvát „álló marhára” (azaz póznára
erősített koponyára) hat méter távolságról. Minden versenyző kérhet egy próbadobást,
amely ha sikeres volt, első dobásnak számít (további próbadobás azonban nincs). A hurkon mindkét szarvnak át kell jutnia. Minden sikeres dobásért 6 pont jár. A két versenyző
együttes eredménye számít az összetett versenyben. Gulyásonként elérhető összesen 30
pont. Az egyéni első helyezésért másnap összevetés történik a legjobb három eredményt elért versenyző között, személyenként 3-3 dobással. Holtverseny esetén az öszszevetést kieséses rendszerben kell folytatni.

május 14-én, szombaton
10 órakor
Ünnepélyes megnyitó, helyszíne a Pusztai Állatpark.
10 óra 30 perckor
Öltözet és felszerelés
A megnyitót követően elsőként bemutatásra és bírálatra kerül a gulyások öltözetének és
felszerelésének (karikás, gulyásbot, pányva, bicskatok stb.) szakszerűsége.
A legtöbb megszerezhető pont ekkor 100 , de az öltözet összhangját zavaró hibák vagy
hiányzó kellékek, az öltözet és díszítő elemeinek valamint a felszerelést képező szerszámok nevének, szerepének, hasznának nem kellő ismerete miatt ebből esetenként 5-5
pontot vonhat le a versenybíró.
A páros eredménye együttesen számít az összetett versenyben, de a legszebben öltözött
gulyás és bojtár címet a pontszámtól függetlenül lehet elnyerni a bíráló megindokolt
döntése alapján. A gulyásöltözetet ezen a napon a közönség előtt bemutatott versenyszámok alatt is viselni kell.
11 órakor
Gulyásmesterség (marhafogás, fülszám leolvasás, elengedés)
A pénteki versenyen első három helyezést elért gulyáspáros között összevetés történik a
bajnoki címért. A sorrend a 10 perc alatt kifogott állatok száma alapján dől el. A lekötéshez, ill. az elengedéshez rendelkezésre álló szükséges időt a versenybíró méri, és ha a
kifogott állatok alapján holtverseny állna fenn, a rövidebb elengedési idő dönt. Ennek
alapján lesz eldöntve ennek a legnehezebb versenyszámnak első, második és harmadik
helyezettje. Az egyéni versenybe a gulyáspáros által elért pontszám fele számit.
12 órakor
Gulyásbot használata – nyúlütés
A pénteken legtöbb pontot elérő három gulyás és a három legügyesebb bojtár méri össze
tudását e versenyszámban az egyéni rangsor eldöntéséért.
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12 óra 15 perckor
Vízhúzás
Az egyéni vízhúzó bajnoki címért az előző napon a három-három legjobb eredményt elért
gulyás és bojtár indulhat.
12 óra 30 perckor
Pányvadobás
A pénteken legtöbb pontot elérő három gulyás és a legsikeresebb három bojtár mérkőzik e versenyszámban az egyéni bajnoki címért.
12 óra 45 perckor
Gulyásmesterség bojtároknak (borjúfogás, fülszám leolvasás)
A pénteki versenyen első három helyezést elért bojtárpáros között összevetés történik a
bajnoki címért. A sorrend a 7 perc alatt kifogott állatok száma alapján dől el. A kifogáshoz felhasznált időt a versenybíró méri, és ha a kifogott állatok alapján holtverseny állna
fenn, akkor a kifogási idő alapján történik a rangsorolás.
13 óra 10 perckor
Karikás használata
Csak május 14-én (szombaton) kerül megrendezésre. Minden gulyás- és bojtárversenyzőnek öt lufit kell egyenként max. 3 ostorcsapással sorban kilyukasztania. Egyszerre két
versenyző vetélkedik, teljesítményüket külön versenybíró számolja. Győz, aki öt lufit 1
percen belül hamarabb kilyukaszt. Minden kilyukasztott lufiért 5 pont jár, az elérhető
egyéni pontszám 25. Az összetett versenybe a két versenyző pontjainak összege számít.
A legjobb eredményt elérő versenyző az egyéni bajnok.
* * *
A gulyáspárosok összetett eredményét, valamint a versenyszámonkénti egyéni
rangsort, és az egyéni abszolút győztest a különböző versenyszámokban elért pontok
összege dönti el. Csapat- vagy egyéni holtverseny esetén összevetés lesz a karikáshasználat megismétlésével: győz, aki öt lufit hamarabb kilyukaszt.
* * *
Pásztorétel főzés
A rendezőség által meghívottak vehetnek részt a főzésen – függetlenül a gulyáspárok
vetélkedésétől. A főzés lényege, hogy a Nonprofit Kft. pásztorai, valamint meghívottjai
olyan ételeket készítsenek el a helyszínen, melyek hagyományos pusztai ételek. Az ide
látogató vendégek bepillanthatnak e pásztorételek elkészítésének mozzanataiba. A bemutatott pásztorételeket a vendégek „kóstolójegy” megvásárlásával ízlelhetik.
A résztvevők május 14-én 8 órakor kezdik el a főzést, fél 12 órakor az ételeket az elkészülés sorrendjében lehet megkóstolni. A főzésen résztvevők egyedi tárgyjutalomban
részesülnek.
A május 14-i verseny zárása, és az ünnepélyes eredményhirdetés 15 óra 30 perckor
lesz.
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Az eredményhirdetés után a pásztorok búcsúzóul egyszerre fognak
csergetni a karikás ostorukkal. Ekkor számítunk a karikás ostorral
bánni tudó vendégek, jelenlévők közreműködésére is. Az
„együttcsergetés” lényege, hogy azok az emberek - akik bármilyen kapcsolatban állnak a pásztorszakmával és hagyományaival – együtt, közös szívdobbanásukra szólaltassák meg ostoraikat!
Díjazás
A rendezvény minden versenyzője oklevelet és ajándékcsomagot kap a Hortobágyi Nonprofit Kft-től.
A Hortobágyi Nonprofit Kft. tiszteletdíj gyanánt felajánl egy 100 000 Ft értékű magyar
szürke bikaborjút.
A versenyszámok helyezettjei – gulyások és bojtárok egyaránt – a támogatók által felajánlott díjakat kapják.
A Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének VÁNDORDÍJA
Az értékes vándordíj a következő versenyig annak a tenyészetnek a tulajdonosához kerül, amelynek gulyásai megnyerik a versenyt. A vándordíjon feltüntetésre kerül a győztesek neve. Amennyiben harmadszor is megnyeri egy tenyészet párosa a versenyt, úgy a
díj a nyertes tenyészet birtokában marad.
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Versenyfeltételek
A gulyásversenyen való részvételi szándékát és szállásigényét írásban kell bejelenteni legkésőbb 2016. május 06-ig, a következő email címre:
szabo.edit@hortobagy.eu
További információk:
Szabó Edit 30/947-3458, szabo.edit@hortobagy.eu
A versenybírókat a Hortobágyi Nonprofit Kft. kéri fel.
A versenyt gulyáspárok – lehetőleg azonos tenyészetben dolgozó, összeszokott szakemberek – számára írják ki a rendezők, azonban különböző helyről érkezett gulyások is
alakíthatnak versenyző párost.
A versenyzők helyszínre utaztatásáról a benevező intézmény, gazdaság, illetve tenyészet
maga gondoskodik.
A versenyzőknek május 13-án, pénteken délelőtt 9 óráig kell a verseny helyszínén
jelentkezniük (a Pusztai Állatpark lelátója), a szükséges nyilvántartás és tájékoztató után
10 órától kerül sor az első versenyszámra.
A versenyzők és a versenybírók elszállásolásáról (2016. május 12-én, csütörtökön, 13-án,
pénteken) és étkeztetéséről (pénteken ebéd és vacsora, szombaton ebéd) a Hortobágyi
Nonprofit Kft. gondoskodik. A kísérők további szállás igénye megoldható egyéni költségviseléssel, melyet előre kérünk jelezni.
Kívánjuk, hogy a XX. Országos Gulyásverseny – mint az év legnagyobb pásztortalálkozója –, maradandó élményt nyújtson minden résztvevőnek.

Hortobágy, 2016. április 25.

Medgyesi Gergely Árpád sk.
a Hortobágyi Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Baracskay Lajos sk.
az MSZTE elnöke

