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A verseny előkészítés előtti két hétben elég nyugtalanítónak tartottuk az időjárás előrejelzést.

A nagy mennyiségű hó olvadása megemelte a patakok vízszintjét, nehezen lehetett átkelni rajta, ezért

módosítottunk a pályákon.

Utolsó héten a folyamatos esőzés miatt nehéz volt az előkészítés, a verseny előtti reggelen zuhogó e-

sőre ébredtünk , de a versenyzőinket nem tántorította el az eső sem. A benevezettek -egy fő kivételé-

vel mind eljöttek.

A versenypályák pontjaival többféle észrevétel is érkezett.

A Férfi és Nyílt pálya utolsó illetve a Női pálya 1.pontját töröltük az értékelésből, a térképen rosszul be-

rajzolt szárazárok jelőlése miatt.

A Férfi pálya 12-es ellenőrzőpontját pontosan lemértük. Az É-i útelágazástól D-i irányban 58 m-re volt a 

jó bója. A tévesztő bója ettől 18 m-re volt kihelyezve. A térképen a pont jelölése ponttal 6mm-re volt az 

É-i útvillától.

Az iránymérés 77 fok volt, melyet a rossz látási viszonyok miatt nem mindenki tudta lemérni, ezért

a mérést nem értékeltük.

A kartonok javítását a célban nem tudtuk befejezni, mert az értékelést ellenőrizni kellet. A Férfi 14.,

Női 5. és Nyílt kategória 13.pontja a szöv.ellenőr észrevétele alapján javítva lett. A két ellenőrzőpont

kódja fordítva lett felvezetve a javítókartonra.

Sajnos az otthoni ellenőrzés során korrigálni kellett több kartonon a javítást, mert hibás pontokra nem

lett hibapont beírva.

Sajnos a versenyzőkartonok javítását nem tudtuk befejezni és az eredményhirdetést megtartani a 

délután megérkező esőtől.

A javított kartonokat a legközelebbi versenyeken meg lehet tekinteni, esetleg fotón tudjuk kérésre

továbbítani. Az érmeket és okleveleket szintén a következő versenyeken átadjuk a helyezetteknek.

Összeségében a versenyünk nem volt zökkenőmentes, de próbáltuk a becsúszott hibákat javítani.

Verseny résztvevők: Női kategória  7 fő

Nyílt kategória  9 fő

Férfi kategória 13 fő

Köszönjük minden résztvevőnek a versenyen való kitartást és türelmet a késői eredményekért.

A verseny rendezősége
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