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Az előző napon arról szóltak a hírek, hogy a verseny napján zivatarok, záporok várhatók. Reggel szeles 

volt az idő, de a résztvevők többségének szerencséjére a zápor csak délután érkezett, amikor már csak 

néhány csapat volt a terepen. Az eső hamar elállt, újból sütött a nap. 

A június 10-én, a Gaja-szurdokban lezajlott versenyen összesen 83 fő versenyző jelent meg. Ez azt 

jelenti, hogy az évről-évre növekvő részvétel folyamata idén megszakadt: tavaly kilenc fővel több volt 

a résztvevők száma. A B kategóriában 21 (tavaly 27) csapat, illetve egyéni versenyző, a C 

kategóriában 10( tavaly 12) csapat szerepelt, ebből csak egy általános iskolás csapat volt, pedig több 

iskola is jelezte, hogy jönni fognak.  

A pályák kijelölésekor az volt a célunk, hogy ne legyen túl nehéz a verseny, ne vegyük el a kedvét az 

esetleges új versenyzőknek. A terep teljesen új volt számunkra, itt még nem rendeztünk versenyt. 

Könnyű lett volna nagy szintkülönbségű, nehéz versenypályát kitűzni, de ez nem lett volna szerencsés.  

Ami a fizikai igénybevételt illeti, nem volt nehéz a verseny, mint kiderült: a 31 csapatból 14 időhiba 

nélkül teljesítette a versenyt. Az idei versenyen egyetlen csapat sem akadt, amelyik a kitűzött 

versenyidőn belül ne tudta volna teljesíteni a pályát.   

A verseny rosszul indult: a B kategória menetutasításai otthon maradtak, de sikerült gyorsan korrigálni: 

az első B kategóriás csapat valamivel kilenc óra után már el is indult.  

A szokásos feladatokat (szerkesztés, távolságmérés, iránymérés, itiner) az egyéni versenyzők és a 

csapatok zöme jól teljesítette. Pl. a B kategóriában a két iránymérési feladatot a csapatok 60 %-a 

hibapont nélkül teljesítette. A szerkesztési feladatot csak 8 csapat hibázta el. Az itinert a csapatok 66 

%-a teljesítette hibátlanul. Érdekes módon -akárcsak tavaly- a tévesztő bójás egyszerű érintési pontok 

között akadt egy, amely túl nehéznek bizonyult: a 21 csapatból csak egy nem hibázott. Ilyen esetben 

azt szokták mondani, hogy a rendezők hibáztak. Ebben az esetben viszont ez egészen bizonyosan nem 

áll fenn. Az első érintési pontról lévén szó, a csapatok még talán nem voltak kellően figyelmesek, 

bedőltek a látszatnak, a könnyűnek tűnő megoldásnak. Nem hisszük azonban, hogy akadna egy 

versenyző is, aki utólag nem fogadja el, hogy valóban hibázott ennél a pontnál, annyira egyértelműen 

magyarázható volt a jóként elfogadott bója helyessége.  

A verseny közben felmerülő problémákat igyekeztünk rugalmasan megoldani, figyelembe vettük az 

észrevételeket.  

Az értékelés nyilvánosan zajlott -akárcsak tavaly: a versenyzők figyelhették az értékelés folyamatát, a 

felmerült problémákat azonnal egyeztettük az érintettekkel. Az értékelés aránylag gyorsan ment, a C 

kategória eredményhirdetésekor még sokan jelen voltak. Amire azonban a B kategória 

eredményhirdetése következett volna, az érintettek túlnyomó része már nem (az érmes helyezést elért 

csapatok közül már egy sem) volt jelen.  

A helyszínen kiszámított, nem hivatalos végeredményt másnap alaposan ellenőriztük, melynek során 

csak egy jelentéktelen értékelési hibát találtunk.  

Az ellátás: a célban müzli szeletek közül lehetett válogatni, volt zsíros kenyér és ásványvíz. is. 

A rendezésben, lebonyolításban közreműködtek:  

Pályakitűzés és értékelés: Horváth István és Horváth T. Csaba, itiner: Fodor István.  

Adminisztráció: Bakos Andrea Ágnes, Szalók-Bátor Katalin és Horváth T. Csabáné.  

Időmérők: Pupp János, Puppné Donner Mária; Gergő László, Kalló Miklós, Sárközi Attila 

A verseny végén minden résztvevő emléklapot, az első három helyezettek érmeket, a győztesek kupát 

kaptak. 

A versenyen és azt követően érdemi bíráló észrevétel alig akadt. Úgy értékeljük  -amit többek célban 

elhangzott véleményére alapozunk, akárcsak tavaly-, hogy összességében sikeres volt versenyünk és 

emlékezetes marad a résztvevők számára. 

Szeretettel várunk mindenkit a Velence Kupán 2018-ban is! 

 

Székesfehérvár, 2017. június 12. 

 

 

A rendezők nevében: 

        Horváth István 

              a versenybíróság elnöke 


