
Trail-O feladatról néhány gondolat: 

Bár korábban már volt hasonló feladat, de „igazinak” mondható ezen a versenyen volt .  A 

fogadtatása talán sikeresnek értékelhető még akkor is  amikor néhány elért eredmény meglepetés 

volt még a rendezőknek is .  A rendezői szándék az volt, hogy fokozatosan nehezüljenek a feladatok 

Az első feladatnál a hosszúkás kúp oldalának beazonosítása kínálta magát, csupán a két utolsó bója 

kihelyezése nehezítette a választást. Bár aki levette az irányt a térképre tett tájolóval- láthatta-, hogy 

mind a kettő bója a távvezeték alátámasztások /oszlopok/ irányába esett .  A terepen kihelyezettek 

mind a két esetben 5-6 fokkal attól eltértek. 

A második feladatnál a gödörbe elhelyezett bójával szerettük volna előre jelezni a gödörpontok 

helyszíni megjelölését.  A domborzati elemek helyes azonosításával különösebb fennakadást senkinél 

sem jelentett a gödör beazonosítása. 

A harmadik feladat megoldása már egy kissé nehezebbnek bizonyult,  mivel a távolságok nem 

könnyítették meg a versenyzők dolgát.  Az első két kihelyezett bójánál az elhagyott szénégetőt irány 

levétele után belehetett azonosítani, míg távvezeték alátámasztás /oszlop/ iránya ismét segítségül  

szolgált.  A hosszúkás kúp beazonosítása okozhatott némi gondot,  viszont a jelleghatár segítségével 

azonosítható volt.  A betonoszlop egyértelmű, róla nem kell szót ejteni.  A lapos gödör a valóságban 

noha lapos volt,  kiterjedése viszont nagy.  A problémát a bója magasabb kiemeltebb kihelyezésével 

igyekeztük orvosolni.  Aki levette az irányt sikeresen azonosíthatta a lapos gödröt. 

A legtöbb hibás megoldás a negyedik feladatnál jelentkezett.  Nagyon sokan Z betűt jelöltek a farönk 

mögötti kis tisztáson kihelyezett B betű helyett.  A jelzett B pontot 12 méterre a farönktől a tisztáson 

belül helyeztük el úgy, hogy az iránya és a Nézőpontból jól láthat mocsaras (zöldes) rész érzékelhető 

legyen a beazonosításhoz. 

Észlelések melyeket a helyszínen tapasztaltunk. Néhányan nem vették figyelembe az M=1:1000-es 

méretarányt, illetve a helyszínen kapott térképeket a lapok szélével tájolták be többen is, holott a 

koordináta 4,5 fokkal eltért itt is, mint a versenytérképen. 

Végezetül köszönjük a sportszerű versenyzést. 

A rendezőség részéről:        Kókai Péter 

                                 


