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 A rendelkezésünkre álló térképet eredetileg három részre osztottuk, és idén a terület legészakibb részén 

rendeztük meg a versenyt. A térkép – bár már 5 éve készült – meglehetősen pontosnak bizonyult. Az előkészítés 

során vettük észre, hogy igen intenzíven fogtak hozzá a beteg fenyőfák kivágásához. A térkép nyugati részén ezért 

nem is nagyon helyeztünk el ellenőrző pontokat. A Balogh-hegyet viszont semmiképpen nem szerettük volna 

kihagyni. A már meglévő tarvágásokat a térképre felvittük, de egy héttel a verseny előtt újabb részt vágtak ki. 

Szerencsére ezt a területet csak az A-A36-A50 kategória érintette. 

A versenyközpontot a tavalyihoz képest még északabbra helyeztük el. Néhányan elvétették az odajutást, mivel 

a jövő évi junior tájfutó vb-re edző csapatok a tavalyi rajthelyünkhöz szalagozták ki az utat. A verseny kiírásában 

azonban nem volt olyan, hogy a megközelítéshez szalagozást kell követni, néhányan mégis ezt tették. De 

szerencsére, aki szerette volna, az meg tudta találni a VK-ot. A VK-ba vezető földútra a verseny előtti csütörtökön 

jó nagy adag trágyát húztak, ez sem könnyítette meg az odajutást. De legalább biztosan szerencsét hozott  

 

 

 

Idén is a várható meleg miatt kértünk vizet, és az erdészet jóvoltából kaptunk is pótkocsin egy nagy tartálynyit 

a célba. Az időmérőkben is biztosítottunk vízellátást. A pályák bemérése, a térképek legyártása és előkészítése 

rendben ment. A pályák ellenőrzésekor nem merült fel bennünk kétely a pontok helyességét illetően. Idén 

igyekeztünk versenyzőbarát pályákat kialakítani (rövidebb távok, egyszerűbb átmenetek, kevesebb matek), és a 

visszajelzésekből úgy hallottuk, hogy ez sikerült. Talán a B pálya egy kicsit nehezebbre sikerült a szokásosnál. 

 

 

 

A versenypályák adatait és az indulók számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 Kategória 

 

A 

A36 

A50 

A60 

A70 

A80 

B C 

Táv (m): 6429 5879 5659 4084 

Szint (m): 242 214 232 172 

Ellenőrzőpontok száma: 26 23 22 16 

Csapatok száma: 14 11 12 6 

Résztvevők száma: 32 fő 28 fő 30 fő 27 fő 

 

 Összesen 117 fő vett részt a versenyen. Ez szinte megegyezik a tavalyi résztvevők számával. 

 

 

 

Az értékelés zökkenőmentes volt. Ehhez hozzájárult, hogy a szövetségi ellenőrként jelenlévő Bodor Ica nagyon 

sokat segített az időhibák kiszámításában. Köszönjük neki a hathatós segítséget. A megoldásokat kiraktuk a célban, 

mindenki ellenőrizhette a teljesítményét. A versenyzők beérkezését követően óvás nem történt. Háromnegyed 

háromkor eredményt tudtunk hirdetni. 

 

 

A helyszínen kihirdetett eredmények nem változtak. A pontszámokban viszont történt némi változás. Ennek 

egyik okát az eredményhirdetéskor el is mondtam. A szintvonalkövetés feladatot az A kategóriákban nem 

sorszámoztuk külön. Mivel a kezdő és végpontját is „le kellett venni”, ezért a bójáknál való nem jelölés nem 

minősülhetett feladatkihagyásnak. Ezért az érintett csapatok a 150 hibapont helyett „csak” 3*20 hibapontot kaptak. 

A pontszámok változása a kihirdetett eredményben nem okozott módosulást. (A bajnoki sorrendben igen, de mi a 

kategóriákban külön hirdettünk eredményt.) A másik változás az lett, hogy a rajtban kitett általános utasítás alapján 

az „Észak nélkül” feladatban érintett tévesztő bójákért csak 30 hibapont járt a 60 helyett. 

 



Néhány szó a tévesztésekről és a feladatokról: 

 

Az A-A36-A50 kategória 19-es = A60-A70-A80 kategória 7-es pontja: Nem a jellegfa volt kiszúrva, hanem a 

mellette lévő fenyő. A 25 csapatból 23 érintette ezt a pontot és 11 csapat elhibázta. Pedig a térkép itt 1:5000-es 

volt. Úgy látszik a nem súlypontban való szúrás még mindig jó „trükk”  

 

Szerkesztés (A kategóriák): Érdekes módon a 25 csapatból 12 elrontotta a szerkesztést (3 csapat pedig 

kihagyta). Mióta az OCAD-del rajzolunk, azzal ellenőrizzük a szerkesztést. Érdekes, hogy sok embernek hányféle 

szerkesztőeszköze van. Lassan kell a tájolóhitelesítésen kívül egy szögmérő-hitelesítést is alkalmazni. 

 

 Távolságmérés (A kategóriák): A piros vonallal jelölt útvonal elhaladt a C pálya frissítőpontja mellett 

(jellegfa). Ennek a pontnak a bójáját nem a jellegfára, hanem beljebb egy kis fenyősuhancra tettük. Ez az út 

közepétől pont 5 méterre volt. Sajnos néhány csapat csak idáig mérte a távot, pedig a bója egyértelműen nem az 

útvonalhoz tartozott. A távmérés elejére és végére kitett bóják az útra belógó ágakra lettek elhelyezve. 

 

B kategória 4-es pont: Ezt a pontot minden csapat rosszul fogta. A trükk az volt, hogy a térkép a nyárfás 

bozótost jelölte világos zölddel. Itt viszont felnőtt a bálványfa (Ailanthus altissima), és ez mellett vezetett az 

újonnan kitaposott út is. A térképen jelölt út a dombhoz nagyjából 15 méterrel közelebb volt. A nyomai a 

susnyásba bemenve láthatóak is voltak (lettek volna). 

 

A távolság- és iránymérés feladatokon túl az A kategóriákban olyan feladatot csináltunk, melyben pontszerű 

tereptárgyak jelét néhány ellenőrző ponton lecseréltük. A hibapontok ezeknél nem voltak számottevőek. 

 

 

A verseny hivatalos végeredményét az értékeléssel együtt elküldött táblázatok tartalmazzák. 

 

 

Talált tárgyak: 

- szürke farmer világos barna, vékony övvel, 

- fekete, kinyitható mappa B-s térképpel, 

- kis fekete, kinyitható nagyító, 

- neonzöld műanyag vonalzó. 

 

 

Végül köszönjük mindenkinek, aki segítette a verseny megszervezését, lebonyolítását! 

 

Az izsáki erdészet részéről Góhér Zoltánnak (víz, logisztika), Dénes Zolinak (térképrajzolás, bóják), Lelkes 

Péternének (fiatal konyhai segéderő irányítása), ellátó személyzetnek (gimi 12.E) és Bodor Icának (szövetségi 

ellenőr, javítás). 

 

 

 

 

Az át nem vett nyeremények és talált tárgyak a következő versenyeken átvehetők: Zöldpont TTV, Mátra Kupa. 

 

 

 

 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött. 

 

 

 

 

 

Sok sikert az elkövetkezendő versenyekre! 

 

 

 

Kiskőrös, 2017. szeptember 19.                                                                                                         Döme Géza 

a Versenybíróság elnöke 


