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VERSENYÉRTÉKELÉS 

 
 

 Idei versenyünket olyan helyen rendeztük meg, ahol utoljára pontosan 10 évvel ezelőtt rendeztünk versenyt. Mi 

is kíváncsiak voltunk, mi változott azóta. Mivel ez a terület az Ifjúsági Tájfutó VB edzőpályájának adott helyet, 

ezért a térképek fel lettek újítva. Az erdei iskola közelsége a megfelelő infrastruktúrát biztosította. Szálláshelyként 

sajnos nem tudtuk meghirdetni az iskolát, mert fiatalok nagy csoportja bejelentkezett erre a hétvégére. Összesen 

hatan (!) el is jöttek, de sajnos ez csak a verseny előtti napon derült ki. 

 

 A pálya bejárása során tapasztaltuk, hogy igen intenzív erdőművelés zajlik a területen. Az erdészekkel 

egyeztetve a vágási területeket, igyekeztünk azt a térképre is felvinni. Sajnos a verseny előtt két héttel kiderült, 

hogy még mindig nagy terület vár kivágásra, ezért a pályák vonalvezetését úgy oldottuk meg, hogy ezen a területen 

ne kelljen áthaladni. 

 

 A pályákat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy viszonylag rövid átmenetekkel, sok pontot kelljen megkeresni. 

Feladatoknak a versenyeken már megszokott feladatokat választottam. Természetesen azért egy újszerű feladatot is 

csináltam, mert nem lennék én, ha ez nem így lenne. Erre majd alább visszatérek. 

 

 A versenyzők indítása zökkenőmentes volt. A rajtban lehetett teát fogyasztani, vagy aki szeretett volna, az 

kérhetett pálinkát is. A tájoló-hitelesítés sajnos a reggeli párás idő, és a párán való fénytörés miatt elég problémás 

volt. Nem lehetett látni a házikó kéményét, pedig pont azért erre adtuk a referencia-mérést, mert később az A 

kategóriák mérési feladata is erre a kéményre volt megadva. Ezt leszámítva nem volt probléma. 

 

 

A versenypályák adatait és az indulók számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 Kategória 

 

A 

A36 

A50 

A60 

A70 

A80 

B C 

Táv (m): 7645 6765 6219 4368 

Szint (m): 186 166 138 76 

Ellenőrzőpontok száma: 27 24 22 17 

Csapatok száma: 13 10 13 5 

Résztvevők száma: 31 fő 26 fő 30 fő 16 fő 

 

 A versenypályák hossza a tavalyihoz képest kicsit hosszabb volt, de idén kevesebb volt a szintemelkedés. Idén 

a hőség sem volt akkora, mint tavaly. Összesen 103 fő vett részt a versenyen. Ez 12 %-os visszaesés a tavalyi 

létszámhoz képest.  

 

 

 

Az értékelés zökkenőmentes volt. Vitya 5 év után visszatért, és Szandi is hozta a tőle már megszokott gyors és 

precíz munkát. A megoldásokat kiraktuk a célban, mindenki ellenőrizhette a teljesítményét. A versenyzők 

beérkezését követően óvás nem történt. Három óra után nem sokkal eredményt tudtunk hirdetni. 

 

 

A helyszínen kihirdetett eredmények csak egy helyen változtak. Az A60-A70-A80 kategóriában a második és 

harmadik helyen holtverseny alakult ki. Itt a kevesebb feladathibát elért csapat (Microsec_I) lett a második, és a 

Rezét IV csapat a harmadik. A kartonok emlékeim szerint így lettek kitéve, de az eredményhirdetésre ez valahogy 

felcserélődött. Az érintett csapatok a helyszínen ezt nem jelezték, de az eredményértesítőben már a helyes sorrend 

van. 

 

 

 



És essék néhány szó pár pontról és feladatról: 

 

A-A36-A50 2-es = A60-A70-A80 24-es = B 2-es pont: (36 csapatból 17 fogta rosszul) A helyes jellegfa 

pontosan a két gödör között volt, és a tisztásra esett. Nem messze a fától, keletre volt egy gödörnek látszó valami, 

de a térképen jelzett gödör mellett kis kúp is volt. A fa helyét a házrom sarkától irányban is bemértük. 

 

A-A36-A50 9-es pont: (13 csapatból 8 fogta rosszul) Ezt a pontot átfutópontnak gondoltam, nem hittem, hogy 

ekkora hibaszázalékot produkál. A jelleghatáron lévő bója helyét a kb. nyugatra lévő (villámcsapott) borókától, és 

az északkeletre, a dombon lévő gödörtől mértük be. 

 

A-A36-A50 24-es = A60-A70-A80 4-es pont: (23 csapatból 11 fogta rosszul) Az útelágazás közvetlen közelébe 

jó nagy rőzsekupacot hordtak össze. A bója helyét oldalmetszéssel mértük ki a délnyugatra lévő jellegfától. Onnan 

pontosan oda mutatott az irány, ahova mi az általunk helyesnek vélt bóját helyeztük. Érdekes módon ennél a 

pontnál az 50 éven felüli csapatok hibáztak. A és A36 kategóriás csapatok jó bójánál jelöltek. 

 

A-A36-A50 26-os = A60-A70-A80 3-as pont: A jelleghatáron két bóját helyeztünk el, egymástól 7,5 méterre. 

Két lehetőség volt a helyes bója kimérésére. Az egyik az északnyugati jellegfától, a másik a távvezetékoszloptól. 

Sajnos a valóságban ez a két tereptárgy 6 méterrel közelebb volt egymáshoz, mint a térképen, így az egyik 

irányból mérve a keleti, másik irányból a nyugati bójára jött ki a mérés. A verseny után kimentünk lemérni a 

távolságokat, és az ellenőrzőbíró döntése alapján mindkét bójánál való jelölést elfogadtuk. 

 

B 4-es pont: (13 csapatból 2 jelölt helyesen) A 4 db mélyedés a helyszínen jól felismerhető volt. A legkeletebbi 

a szárazárokba esett, talán ez okozhatta a hibázásokat. Néhány csapat a közeli A kategóriás pontnál jelölt. 

 

Szerkesztés: Az A-A36 kategórián kívül az összes többi kategóriában nagy volt a hibaszázalék. Érdekes lenne 

megnézni, hogy kinek hova jött ki a szerkesztés, és melyik pontot vette le. Lehet, hogy inkább a helyszínen való 

hibázás okozta a tévesztést, és nem a szerkesztés pontatlansága. 

 

 Jellegfajárás: A térképszerkesztő programmal a dombon lévő egyik jellegfát levettük. Ezen helyeztünk el bóját, 

amit néhány csapat levett. A térképen fennhagyott jellegfa súlypontja egyértelműen a domb keleti oldalára esett, 

így nem a bójával jelölt fa volt a térképen jelölve. 

 

Irány-, és magasságfésű: Az aljas húzás az volt, hogy a magasság viszonyítási pontjaként megadott 

szintvonalon a domb előtt nem volt bójasor. Azért adtam meg viszonylag közeli pontot, hogy ezt a helyszínen 

viszonylag könnyen meg lehessen vizsgálni. A harmadik bójasort a dombon túl helyeztük el, ahol a szintvonal 

visszakanyarodott. Ez a dombtetőtől viszonylag messze volt, így a dombra felmenve sem lehetett még észrevenni. 

Egy csapat volt, aki elment a harmadik bójasorig (a Mélységfésű, de tőlük ez a nevük miatt el is várható). Sajnos 

ők is hibáztak, mivel a helyes bójasort egy magasságúnak vették a felső tévesztő sorral. A hibapontoknak 

egyébként ennél a feladatnál nem volt eredménybefolyásoló hatásuk. 

 

A többi ponton a hibázások száma már nem ért el szignifikáns értéket. 

 

 

A verseny hivatalos végeredményét az értékeléssel együtt elküldött táblázatok tartalmazzák. 

 

Végül köszönjük mindenkinek, aki segítette a verseny megszervezését, lebonyolítását! 

 

A Nemzeti Park részéről Pál Szabó Ferenc természetvédelmi őrnek és Lacinak, a gondnoknak, Dénes Zolinak 

(térképrajzolás, bóják), Kokesznak (időmérés), Halász Pistinek (babgulyás), Lelkes Péternének és Erdei 

Katalinnak (hideg élelem készítése). És köszönjük Bodor Ica szövetségi ellenőri tevékenységét is. 

 

Az át nem vett nyeremények a Mátra Kupán átvehetők, vagy jelezzetek ímélben, ha máshogy szeretnétek átvenni. 

 

 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött. 

 

 

Sok sikert az elkövetkezendő versenyekre! 

 

 

Kiskőrös, 2018. szeptember 13.                                                                                                         Döme Géza 

a Versenybíróság elnöke 


