
43.Mátra kupa értékelése

A verseny időpontja:    2018. október 20. 

A verseny helyszíne: Gyöngyösoroszi-Károlytáró

Versenyközpont (rajt és cél): Gyöngyösoroszi-Károlytáró

Verseny kategóriák: A, A36, A50,A60,A70,A80, B, C

Országos bajnokság összevonás: A-A36-A50, A60-A70-A80

Országos középfokú és Budapest bajnoki kategória: B

Térkép :          2018-ban felülvizsgált, M= 1:10000/5 m alapszintközű

Pálya adatok: A-A36-A50 -                 7,1 km/ 480 m szint / 34 ellenőrzőpont

A-60-A70-A80-            5,6 km/360 m szint / 26 ellenőrző pont

B-                                     7,2 km/360 m/  27 ellenőrzőpont        

C-                                     5,0 km/170 m / 21 ellenőrzőpont

Rajt:     8.00 -től 10.00 ig tartott.

A csapatok folyamatosan érkeztek, így az indítás is lezajlott 10.00 óráig.

A pályák hossza rövidebb volt több ellenőrzőponttal , kevesebb feladattal, melyet a csapatok

sikeresen oldottak meg. Új feladat volt a Trail-O feladat , melyről már a versenyközpontban

kihelyeztünk tájékoztatót. A feladat előkészítése és kihelyezése illetve  a terepen történő

megoldások követésében Kókai Péter barátunk és ellenőrzőbírónk volt a segítségünkre.

Az általa készült értékelést és tapasztalatot mellékeljük egy külön oldalon.

Reméljük, hogy tetszett a feladat, mert szeretnénk a jövőben is alkalmazni a tájékozódási

és térképismereti feladatok között.

A feladatokkal és ellenőrzőpontokkal nem volt különösebb reklamáció, így az értékelés 

folyamatos volt.  Az előfordult számolási hibát és téves értékelést a versenyzőtársak 

segítségével korrigáltuk, így az eredményhirdetés időben megtörtént.

A célban a szokásos ellátást biztosítottuk -zsíroskenyér, ásványvíz.

Versenyen résztvevő csapatok száma:

A 80 kategória: 2 csapat

A 70 kategória: 3 csapat

A 60 kategória: 7 csapat

A 50 kategória: 6 csapat

A 36 kategória: 4 csapat

A      kategória: 0 csapat

B      kategória: 19 csapat

C      kategória: 19 csapat

Köszönjük a versenyen indultaknak a részvételét és türelmét az esetleges apróbb hibákért.

Köszönjük fogyatkozó rendezőinknek a segítségüket és munkájukat, hogy idén is sikeres 

Mátra kupát tudtunk rendezni.

Végezetül várunk mindenkit az év utolsó versenyén az Avar kupán, melyet Gyöngyöstarján

térségében rendezünk november 17-én. A versenykiírás hamarosan kikerül a facebokra, és

a túraverseny web lapra.

Gyöngyös , 2018.október 28. Rendezők


