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Értékelés – Eredményértesítő 

 

A Zemplén Kupa előző napi esős egyéni versenyére rácáfolva elfogadható időjárás és rendezési körülmé-

nyek fogadták a ZK. csapatverseny résztvevőit.  A verseny központját a  Vöröskő turista ház/ már sokad-

szor/ biztosította/ két évvel ezelőtti/ ahol kellemes, kultúrált körülmények várták az odaérkező versenyző-

ket és hozzátartozóikat.  A rajt és cél ugyanitt volt, ahonnan most egyirányu indítással oldottuk meg a kü-

lönböző kategóriák versenypályáit: A – A36 –A50  szintesebb kezdéssel,az A60 – A70 és B pályák pedig 

kevésbé meredek vonalvezetéssel, de hasonló feladatokkal oldottuk meg.Az évek óta megszokott- főleg 

az előző évi- meredek ,szintes emelkedők elmaradtak, amelyet több feledat megoldásával kompenzáltunk.  

A 2013 ban nemzetközi versenyre készült tájfutó térkép kis tulzással megfelelt a verseny követelményei-

nek. Célunk volt az előző napi egyéni versennyel közös helyszin-bár más térképen-kialakítása,a feladat 

koncentrálása.  

A pályák terepviszonyai – pályahossz - fizikálisan igénybe vették a csapatokat – időhibák -, azonban a 

sokrétű feladatok ellenére azok teljesítése, megoldása nem okozott gondot a versenyző csapatok jelentős 

részének. A technikai feladatokat/ szintmenet, irányfésü, , jelleghatár bejárás ,irány -és távolság mérést 

,szerkesztést , a  menetidő számítást és oldalmetszést jó szinvonalon teljesítették a csapatok. Kissebb vitát 

váltott ki a térkép pontatlanságából adódó kitűzési hibák, de ez a tévesztő bóják megfogását csak egy ell. 

pontnál befolyásolta. 

 

Hivatalosan óvás nem érkezett. A versenyen közben jelzett kitűzési hibákat orvosoltuk, az értékelési pon-

tatlanságokat kijavítottuk. 

Összeségében a verseny rendezési körülményeit, lebonyolítását, a csapatok részvételét,a versenyzők han-

gulatát jónak ítéljük, a felmerült versenykritikákat köszönjuk,ezeket építő szándékkal elfogadjuk. 

 

A verseny statisztikai adatai : 

 A-A36 A50 A60-A70 B 

csapat 4 8 7 8 

pálya adat 

hossz/szint/ 

ell.pont 

7800 

350 

17 

7800 

350 

17 

6200 

280 

15 

6600 

3400 

14 

 

Sportrendezvényünk eredményes és sikeres lebonyolitását támogatták a Sárospataki és Sátoraljaújhelyi 

Önkormányzatok, az Émász NyRt. és üzemi szakszervezete,Kispatak 2000 Kft. és a BAZ megyei Termé-

szetjáró Szövetség,  ,amelyet köszönettel fogadtunk. 

Köszönjük még egyszer minden résztvevőnek, hogy megtisztelték rendezvényünket ! 

 

A rendezők nevében: 

        Jármy István   

                Rendezvény főrendező   


