
XI. NAPERNYŐ KUPA 2018. június 3. 
 

Rendezői értékelés 

 

 
Köszönöm mindenkinek a részvételt. Sajnálom, hogy az időjárás ilyen csúnyán közbeszólt dél 

magasságában. A sok elázott versenyzőkarton miatt az értékelést nem tudtam befejezni a helyszínen. 

A végleges eredményt 10 nappal a versenyt követően teszem közzé. A helyszínen csak az „A” „A-36” 

kategóriákat tudtam értékelni, valamint a „B” kategória első helyezettjét. A többi kategória 1-3 

helyezettje a díjazást a következő versenyeken veheti át, vagy személyes megkeresés útján át tudom 

adni részükre. 

 

 

Kategóriák Verseny táv Verseny szintemelkedés 

A-A36-A50 8300 m 330 m 

A60-A70-A80 7990 m  335 m 

B 7340 m 345 m 
 

Létszámadatok: 

 

„A”: 1 csapat, 2 fő 

„A-36”: 2 csapat, 6 fő 

„A-50” : 6 csapat, 20 fővel 

„A-60”: 5 csapat, 13 fővel 

„A-70”: 5 csapat, 14 fővel 

„B”: 12 csapat, 26 fővel                 

Összesen: 31 csapat, 81 fővel 

Rendezői gárda: 2 fő + Tiszaújvárosból a két időmérő személyzete, melyért hálás 

köszönetünket fejezzük ki. 

 Ellátást nem tudtunk biztosítani, mivel a rendezés helyszínéül szolgáló látogatóközpontnak és 

étteremnek így szerettük volna megköszönni az ingyenes helybiztosítás lehetőségét, hogy ott 

fogyasztotok. Sajnos az időjárás ezt részben meghiúsította, mert elázva nem szívesen üldögél 

az ember egy étteremben. A pálya kitűzésének fő szempontja az volt, hogy inkább 

bemutassuk a környék szépségeit, mintsem az hogy egy nehezebb pályával kedveskedjünk. 

Erre jó lehetőség adódott valószínűleg az előző napi Hollós-kupán. Óvás nem érkezett, 

észrevétel viszont igen, melynek a jogossága nem kétséges az „A-A36-A50” pálya 24. pontját 

illetően. Itt mindenki a számomra téves bóját fogta, ezért nem is vettem ki az értékelésből 

(csak 60 ponttal csökkentek volna a végeredmények) Az idősebbek pályáján ez nem szerepelt 

pontként. Érdekes, hogy a „B” kategóriában itt /18./ nem volt általános a tévesztés, csak a 

mezőny második fele tévesztett, Igaz nekik a ligetes határán lévő bóját kellett fogniuk 

helyesen, nem pedig a ligetesben lévőt. A mély árokban lévő 21. pontfogást elfogadtam annak 

is aki a lezúduló eső miatt nem ment le az áradatba /A60-A70/ A előzetes terepi 

munkálatokra, a pályakirakást nem számítva, 1,5 napot szenteltünk, lehetett volna több is, de 

ennyire volt lehetőségünk idén.  Remélem azért mindenki megtalálta a számítását és 

élvezhettétek a Déli-Bükk természeti látványosságait is.   

A győzteseknek külön gratulálok.  

 

Eger, 2018. 06. 12.  

   

                                                                                                Bóta Attila és Benkó Zsolt 

 

        


