
 

KISPEST KUPA ’18 
 

 Rendezői értékelés 
 
 
 
A Kispest Kupát 2018. április 07-én rendeztük meg a Cinkotai-erdőben, melyen az indulás névadó 
szponzorunk a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata jóvoltából ingyenes volt. 
 
A verseny alatt kissé borongós, enyhén esős időjárás volt, mely szerencsére a verseny megrendezését 
nem befolyásolta.   
 
A résztvevő csapatok kategóriánkénti megoszlása: 
 

Kategória: A-A36-A50 A60-A70-A80 Összesen 

Csapatok száma: 11 12 23 

Csapattagok száma: 27 29 56 
  
A rajtoltatást a kiírásnak megfelelően megkezdtük. A célban történt igazolás után ásványvízzel, 
különböző ízű müzli szeletekkel és péksüteményekkel vártuk a versenyzőket. 
 
A versenyen óvás nem történt. Két csapat jelzett egy-egy észrevételt, melyek az alábbiak voltak felém 
történő jelzési sorrendben: 
 

- Észrevétel: Az A-A50 3. ellenőrző pontnál a szúróbélyegzők fel vannak cserélve. 
Intézkedés: Az észrevétel alapján a pont helyszíni ellenőrzése megtörtént. Megállapításra került, 
hogy a bóják és a jelölőeszközök kihelyezése megfelelő volt. Erről az érintett csapatot a 
megbeszélteknek megfelelően telefonon tájékoztattam, mivel a célba érkezés után egyéb 
elfoglaltság miatt haza kellett indulniuk. 
 

- Észrevétel: A bozótos és tisztás járás feladatnál a kisebbik bozótos keleti szélére kihelyezett bója 
nem a jelleghatáron, hanem a bozótosban van.  
Intézkedés: A pálya kitűzésének ellenőrzésekor az ellenőrző bíró is megfelelőnek találta a 
feladathoz tartozó bóják kihelyezését. Ennek ellenére az eredményhirdetés előtt ismét 
ellenőrzésre került a bója a versenybíróság által, mely során a kihelyezést továbbra is 
megfelelőnek értékeltük különösen annak a tükrében, hogy a térképen az érintett bozótosok és 
nyílt területek nem markáns jelleghatárúaknak, hanem határozatlan jelleghatárúaknak lettek 
ábrázolva. A fentiek alapján a Szövetségi ellenőr elfogadta a versenybíróság elnökének 
döntését, mely szerint a bóját nem törli a versenyből.  A jelenlévő csapatok a döntés után további 
észrevételt nem tettek a versenybíróság felé. 

 
A versenybírói feladatokat a Gémes Természetjáró Egyesület közhasznú szervezet 9 tagja látta el. 
Köszönöm, hogy szakmai munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres megrendezéséhez. Szintén 
köszönettel tartozom Horváth András sporttársnak a szövetségi ellenőri feladatok ellátásáért, illetve az 
észrevételek kezeléséhez nyújtott segítségéért. 
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A versenyen mindkét összevont kategória I-III. helyezést elért csapatának tagjai érem díjazásban 
részesültek. A helyszínen át nem vett díjakkal kapcsolatban az érintett csapatokat a verseny estéjén 
tájékoztattam.  
 
A rajtoltatás, érkeztetés, értékelés, az észrevételek kezelése egyaránt zökkenőmentesen zajlott, 
melynek köszönhetően az eredményhirdetést a magas részvétel ellenére már 1315 órakor – a 
tervezettnél jóval korábban – minden kategóriában meg tudtuk tartani. 
 
Örömmel tölt el, hogy olyan csapatok is részt vettek a versenyen, akik a felsőfokú országos 
bajnokságban eddig nem vettek rész. Bízom benne, hogy elnyerték tetszésüket a precízebb 
tájékozódási feladatok és az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság további fordulóira 
is ellátogatnak. 
 
Mindenkinek ezúton is szeretném megköszönni a részvételt, a sportszerű és jó hangulatú versenyzést.  
 
Remélem, hogy jól éreztétek magatokat a versenyen és jövőben is találkozni fogunk a Gémes TE. 
rendezvényein, melyekről bővebb információk a http://gemeste.hu/ honlapon lesznek elérhetőek. 
   
 
  
Budapest, 2018. április 10. 
 
 
 

Sporttársi üdvözlettel:  
 

 
 
Farkas Sándor 

   a versenybíróság elnöke 
 


