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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ 

 
A 2017. évi Hollós Kupa Tájékozódási Túraverseny terepe az idén szerencsére a Bükk mondhatni 
legalacsonyabb régiójában került kiválasztásra. A tavasszal történt hirtelen havazás hatalmas 
károkat okozott a Bükk 500-700 méter közötti térségében, így ezeken a területeken rengeteg 
verseny elmaradt az idén. Szerencsére a közvetlen Miskolc szélében található Csanyik völgyet nem 
érintette a kár és remek, napsütéses időben kerülhetett sor az idei Hollós Kupára. 
A körülmények úgy vélem mindenki számára kielégítők voltak, mivel a csanyiki erdei iskola 
felújított épülete igazán impozáns helyszínt biztosított a versenyhez.  
 
A versenyen az alábbi kategóriákban neveztek versenyzők: 

 

 Férfi Női Nyílt B  C  Összesen 

Nevezők 25 4 10 5 15  

Bajnoki nevezők 15 4 6 - -  

Résztvevők 25 4 10 6 58 103 

 

 Légvonalbeli táv Szintkülönbség 

Férfi 6970 365 

Női / Nyílt 5410   230 

B 6920   280 

C 6930 220 

 
A Hollós Kupa F, N és Ny pályáinak idei pontjai nagyrészt jól futható erdőben lettek kihelyezve. 
A Bükktől szokatlan kevés szintemelkedés és a kedvező időjárás igazi túraélményt nyújthatott 
minden ide látogatónak. Bár érzésünk szerint az idei Hollós Kupa kifejezetten „felhasználó barát” 
volt, ennek ellenére csak sikerült jó pár álbójával megrakodva hazatérni a versenyzők zömének.  
Két szakasz volt, ami megnehezítette a versenyzők dolgát.  
Az első közvetlenül a rajt után következő labirintus, ami egy nem túl idős fenyvesbe vágott sűrű 
úthálózat volt a valóságban. Ebben a számolósdiban sokan elvéreztek, de akadt azért olyan is, aki 
hibátlanul tudta akceptálni a nehéz bevezető szakaszt.  
A másik kihívást a verseny második felében sorra kerülő letörés-járás (még pontosabban 
földletörés-járás) jelentette. Egy olyan igazán impozáns széles árokrendszer húzódott a terep 
közepén, amit vétek lett volna pont, vagy pontok nélkül hagyni.  
Sajnos a helyszínen kihirdetett eredmény, méghozzá a dobogós eredmény az újra ellenőrzéskor az 
F kategóriában módosult.  
 
A B pályák útvonala a Bükkhöz hű szép szálerdőkben vezetett nagy részben, a kategóriáknak 
megfelelő, barátságosabb pontokkal övezve. Itt a menetutasításban lemaradt a talpfa számolásos 
feladat leírása, ami természetesen ki lett véve.  
A C pálya kifejezetten a gyerekek számára volt építve, a pontok az út mellett lettek kihelyezve, a 
szokásos furfangot belecsempészve. Akik először jártak ilyen versenyen, azok is sikeresen 
teljesíteni tudták a pályát. A legtöbb csapat az utolsó pontot hibázta el, becsapta Őket az iskola 
tájékoztató táblája, nem nézték meg, hogy a mögötte lévő betonépítmény van kiszúrva. 



Mindkét kategóriában az egyik legtöbb hiba a mezőn lévő magasles (ami egy fa tetején volt) 
levételénél volt.  
 
A versenyt követően a rendezőséghez óvás nem érkezett.  
 
Köszönettel tartozunk továbbá a Tiszaújvárosi Sport Club minden tagjának, akik hathatós 
segítségükkel hozzájárultak, hogy a XIV. Hollós Kupa ismét bonyodalom nélkül kerüljön 
megrendezésre. 
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Jövőre is várunk mindenkit szeretettel a Hollós Kupára …valahol a Bükkben.  
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