
3. Egyéni Zemplén kupa 

értékelése 
Legelőbb őszinte tisztelet a versenyzőknek, akik az ideálisnak koránt sem mondható körülmények 

között versenyeztek, mind a feladatokkal és a tereppel, s nem utolsó sorban a végig szakadó esővel. 

 

Hasonló kép a köszönet illeti a segítőinket, akik segítettek a rendezésben, időmérőként illetve 

bontóként. 

 

Itt szeretném megköszönni feleségemnek és a velünk érkezett barátainknak az önzetlen segítséget 

mind az előkészületben, mind a lebonyolításban. 

 

Külön köszönöm a Sárospataki Elektromos SE. Természetjáró Szakosztályának a kiemelt segítségét. 

 

A verseny előkészítéséről és a versenyről néhány gondolat. 

Mint az ismert meglehetősen távolról vállaltuk a verseny megrendezését. 

Szerencsénkre –a baráti kapcsolatot kihasználva – OCAD - del szerkeszthető digitális térkép alapot 

kaptunk, amely jó kiindulási alapnak volt tekinthető. 

 

A szeptemberi versenynapig 4 alkalommal 3-4 napokat töltöttünk a terepen. Részben javítással kellett 

meglehetősen sok időt eltölteni, de a pályatervek bejárása és azok stekkelése is, sok időráfordítást 

igényeltek.  

 

Az egyes feladatok környékének javítása különös képen a szabad sorrend feladatnál okozott fejtörést –

melynek megoldását ma sem tudom – mi szerint: mi lett volna helyesebb? A szárazárok jelölések 

vízmosás jelölésekké változtatása. Szerencsémre, vagy szerencsétlenségemre nem nyúltam bele, 

hiszen darabszámra valamennyi megvolt. 

Több utat kellett módosítani, sőt a terepről eltűnt több erdővágás is, s hogy miképpen került egyáltalán 

a térképre, a fene sem tudja- így törölni kellett azokat, mert zavaró lett volna a pályákon. 

 

Összesen 64 ellenőrzőpontot mértünk be és stekkeltünk ki. 

 

A legtöbb vitát kiváltó szabadsorrendes feladatnál irány és pontos távolságmérő használatával jelöltük 

ki a későbbi ellenőrző pontokat. 

 

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

 

 F kategória N kategória Ny kategória 

Táv (m): 5490 m 4620 m 4270 m 

Szint (m): 250 185 185 

Ellenőrzőpontok száma: 23 21 18 

Résztvevők száma: 18 fő 6 fő 4 fő 

 

A versenyt követően óvás nem volt.  

A kapott észrevételeket pedig részben elfogadva a helyszínen korrigáltuk, elismerve azok 

megalapozottságát. 

 

Sajnos a Női pályának első időmérője a felvezetés során nem a térképen megjelölt helyen várta a 

versenyzőket, hanem egy korábbi verzió szerinti vizes gödörnél, a közeli jelleghatár helyett.  

/Megjegyzés: a vadászok kérésére kellet változtatnunk!/ 

Szerencsénkre a hölgyek rugalmassága a segítségünkre volt s így nem kellett különösképpen, az 

eredményeken korrigálni. 

 



A legtöbb gondot a már korábban is említett szabad sorrendes feladat okozott a versenyzőknek. 

Tekintettel arra, hogy a közel párhuzamos árok és vízmosás rendszer értelmezése sok vitára adhatott 

okot, ezért egy pontszerű tárgyhoz jól azonosítható domborzati elemet, két kis völgyet és azokat lezáró 

keskeny gerincet választottunk a pontok elhelyezésére. Volt még két pont szerű objektum is egy 

mélyedés illetve egy nehezebben azonosítható lapos gödör, amelyet gondolatunk szerint jól lehetett 

használni. 

Meggyőződésem, hogy a tereptárgyak jól azonosíthatóak voltak, igaz nekünk több óra és szikrázó 

napsütés állt rendelkezésünkre azok azonosítására / a Fórumon ezekre részletesen kitérek/. 

Az itiner feladatnál is sokan hibáztak a deltaszerű úttalálkozásnál. Véleményem szerint a folytatás 

távolsága kizárta a hiba lehetőségét. 

 

Az értékelés zökkenőmentes volt. Ehhez hozzájárult Jakab Évi és Albi munkája. Köszönöm nekik a 

segítséget. 

A megoldásokat kiraktuk a célban, mindenki ellenőrizhette a teljesítményét. 

 

Az eredményhirdetésre a versenyzők kérésére másnap a csapatverseny kapcsán került sor. 

 

A feljegyzéseink, a jegyzőkönyvek és a kartonok utólagos ellenőrzése során kiderült, hogy a 

helyszínen is jelzett /és az általunk elutasított/ egyik észrevétel jogos volt. Szinte mindenki a 

távolságmérés pontatlanságát jelezte felénk. Mi pedig saját meggyőződésünkhöz ragaszkodva, azokat 

elutasítottuk. Idehaza visszaellenőrizve a jegyzeteket derült ki, hogy egy jelzést nem jól számoltunk s 

így a pontos távolság 350 m volt. Elnézést kérünk a hibánkért és a merev elutasításért. A csatolt Excel 

táblázatban már a javított adatok szerinti pontok szerepelnek. 

A helyszínen kihirdetett eredmény egy helyen az F kategóriában változott. Az érmet nem kérjük 

vissza, hanem az új harmadik helyezett versenyző megkapja utólag a megérdemelt elismerését. 

 

Köszönöm a segítőim nevében a részvételt, és a hátralévő versenyekre jobb időt, sikeres szereplést 

kíván  

 

Koksz és a család 

 

Pakscsütörtök, 2017. szeptember 28. 


