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A 37. Varsányi Kupa természetjáró tájékozódási csapatverseny
37.VK’18, 2018. április 28-29.
eredmény értékelése
A Magyar Villamos Művek Sportegyesület Természetbarát Szakosztálya a
Zajnáth (Cseresznyés-hegy) tájékozódási futó térképen ábrázolt
Pilis-hegység területen rendezte meg a
37. Varsányi Kupa természetjáró tájékozódási csapatversenyt
az MTSZ OTTCSB 4. és az
Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság 6. fordulójaként,
továbbá a BTSSZ túravezetői tanfolyam II. fokozatú („B”) gyakorlataként.
A verseny terepe a térkép 2017. évi felülvizsgálata óta az eredetileg is jelentős
részben nehezen futható minősítésű részleteken túl az elburjánzott aljnövényzet
miatt az átlagnál sűrűbben fedett volt. Ez a késői kitavaszodás miatt még a
pályatervezéskor kevéssé volt észlelhető. Versenyzőinktől ezért elnézést kérünk.
További terepi nehézséget okozott az országos nagynyomású gázvezeték
nyiladékában a gázszolgáltató külön engedélyében számunkra kijelölt
nyomvonalon egy villanypásztor létesítése a szomszédos gazdaság által. Ezzel a
versenyközpont elhelyezését rögtönözve át kellett helyeznünk, és a
menetutasításokba foglalt menetidőkhöz pótidőt kellett adjunk. A verseny
elindításában ez némi zavart keltett, amiért ugyancsak elnézést kérünk.
Örömmel külön is üdvözöljük a versenyünk legidősebb és legfiatalabb
versenyzőjét!
– A legidősebb versenyző Pócsik József dr.úr (szül.:1940.), a 20-as rajtszámú, az
„A/70” kategóriában II. helyezést elért Mátrai Gyertyánok csapat tagja volt.
– A legfiatalabb versenyző Fornay István úrfi (szül.: 2012.), a 12-es rajtszámú,
az „eC” kategóriában ugyancsak II. helyezést elért Csirkék csapat tagja volt.
Meg kell említeni, hogy ő Fornay Péter versenyrendező társunk unokája.
Mindkettőjüknek és családjuknak további jó egészséget, sikeres természetjáró
versenyzést és sok örömet kívánunk!

1. oldal

A versenypályákat és a megoldandó feladatokat – mint eddig is mindig – a
legjobbaknak igyekeztünk kitűzni. Ennek a törekvésnek a „sikerét” az alábbi
táblázatba foglalt hibapont-kimutatásunk illusztrálja.
A résztvevő csapatok száma kategóriánként és a győztesek hibapontjai:
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(A BTSSZ túravezetői tanfolyam B kategóriás, 8 csapat részvételével, az OTTCSB fordulót követően másnap
felkérésre, az ífjúság és a sportágunk támogatása céljából általunk megrendezett versenyének értékelése a
tanfolyamon történik, és ezt ez az értékelés nem tartalmazza.)

– Az „A/80” kategóriában a 37.VK’18 rendezőin felül az országos bajnokságba
is csak egy, de most meg nem jelent csapat nevezett be.
– A versenyző csapatok és azon belül a résztvevők száma az elmúlt évekhez
képest kisebb lett. Ennek oka feltehetően a négynapos ünnepet jobban kitöltő
egyéb lehetőségek kihasználása.
– A győztes hibapontok reálisan tükrözik a terep és a feladatok nehézségeit.
Egyúttal azt is tanúsítják, hogy a felsőfokú („A”) versenyekre sikerült kellő
nehéz pályát és feladatokat biztosítani, ugyanakkor a közép-és alapfokú
versenyek kímélőbbek voltak. Mindenesetre fontos az is, hogy sem holtverseny,
sem óvás nem volt!
– A „C” kategóriás versenyző csapat csupán azért nevezett be, hogy térkép
birtokában egy jót kiránduljon, egyetlen ellenőrző pontot nem regisztráltak, az
időt pedig túllépték. Kartonjukat a célban becsülettel leadták, így benevezett
csapatként értékelésre kerültek. Örülünk, hogy jól érezték magukat!
A versenyen egy kérelmező versenyzőt egyéniként elindítottunk. Ugyanis ezzel
támogattuk a fiatalok képzését, lévén ő egy másik hivatalos túravezetői
tanfolyam vizsgafeladataként teljesítette a II. fokozatú versenyt („B” pálya).
A feladatok közül egy, az ún. „Háromszög” feladat volt újszerű és talán
meghökkentő. Azonban a versenyzők lényegében igazolták a pályatervezők
elképzelését, mert láthatóan nagy igyekezettel láttak hozzá a megoldáshoz, és a
többség maximális hibapont alatt oldotta meg. Örülünk a lelkesedésüknek!
Viszont a nehéz terepért némiképpen kárpótlást nyújthatott a versenypályák
mentén érintett kilátó helyeken a Budai-hegység és a Pilis különösen szép
panorámája, ami a ragyogó napsütésben igazán érvényesült.

2. oldal

Az eredményértékelés idején a versenyzők a szokásos vendéglátásban
részesültek: zsíros kenyér hagymával, paprikával, uborkával vagy vajas kenyér
lekvárral, továbbá elegendő ásványvíz és csoki állt rendelkezésükre.
Az autóval érkezőknek biztonságos parkolóhely, valamint mindenki számára a
mobil illemhelyek voltak használhatók.
Az eredményhirdetést sikerült kategóriák szerint frakcionáltan idejében
megtartani.
Köszönetet mondunk Lelkes Péter szövetségi ellenőr és Horváth András, a
Versenybizottság elnöke segítő közreműködéséért.
Ugyancsak köszönetet mondunk a paksi Demeter Egyesületnek és a MAVIR
SE-nek a szükséges felszerelések (bóják, szúrókák és sátrak) kölcsönzéséért.
Végül a verseny rendezőinek névsora:
– Pályatervező és kitűző: Kozma B. Imre, Járai Béla, Korodi Mihály (egyenes
itiner)
– Időmérő: Apagyi Edina, Bacsó Piroska, Fornay Péter, Havasy István, Járai
Béla, Kozma B. Imre, Kozubovics Dana dr., Mirk Tamás, Novák Nóra, Szabó
Rita, Ugrin András, Ugrin Irina, Vezekényi Ursula dr., Volf István, ifj. Volf
István
– Rajt, cél: Apagyi Béláné Margó, Horváth Laura, Járomi Julianna, Kasztovszky
Gyöngyi, Kresznóczki Ágnes, Novák Nóra, Szabó Gabriella
– Catering és logisztika: Horváth Zoltán, Kovácsné Orbán Ildikó, Ugrin András
– Értékelés: Járai Béla, Korodi Mihály, Mórocz Imre (ellenőrző bíró)
Főrendező: Bacsó Nándor
Szép erdőt, mezőt, jó levegőt kívánunk!
Várunk minden versenyzőt a jövő évi 38.VK’19 versenyünkön!
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