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Értékelés – Eredményértesítő 
 

 A versenyt megelőző kora reggeli hideg idő megváltoztatta az előző napok száraz,meleg fülledségét és  a 

későbbi szitáló eső is csak kis mértékben befolyásolta, a kijelölt pálya terepviszonyait és az erdei utak 

járhatóságát, amely mind a versenyzők, mind pedig a szervezésben résztvevőknek is hátrányt jelentett a 

rendezvény sikeres lebonyolításában. A verseny központját a sátoraljaújhelyi kalandpark és sípálya bizto-

sította, ahol kellemes, kultúrált körülmények várták az odaérkező versenyzőket és hozzátartozóikat.  A 

rajt és cél ugyanitt volt, ahonnan ezuttal egyirányu indítással oldottuk meg a különböző kategóriák ver-

senypályáit: .Az évek óta megszokott- főleg az előző évi- meredek ,szintes emelkedők elmaradtak,  a ver-

senypálya  távolságát sem növeltük, így a menetidők is csökkentek .A reggeli indítás félórai csuszását 

okozta az egik ellenörző pont téves kihelyezése, melyet sikerült korigálni. 
Az évekkel ezelőtt nemzetközi versenyre készült tájfutó térkép kis tulzással megfelelt a verseny követel-

ményeinek, bár az erdőirtások után otthagyott gallyak gátolták a versenyzők haladását 
A pályák terepviszonyai – pályahossz,átmenetek - fizikálisan igénybe vették a csapatokat – időhibák -, 

azonban a sokrétű feladatok ellenére azok teljesítése, megoldása nem okozott gondot a versenyző csapa-

tok jelentős részének: távolságmérés, meredek lejtőn való keresés, itiner,irányfésü,szerkesztés, szintköve-

tés,oldalmetszés és egy jelentéktelen holtversenyes menetidő számítás :  Kissebb vitát váltott ki a térkép 

pontatlanságából adódó kitűzési hibák,térkép kiszúrási eltérések egyes kategóriák között, fogalmazási hi-

bák a menetútasításban ,melyeket menetközben ill.az értékelések folyamán orvosoltunk és ezek érdemben 

nem befolyásolták a végső eredményt. Igy hivatalos óvás a versennyel kapcsolatban nem érkezett. 
 

-Összeségében a verseny rendezési körülményeit,lebonyolítását, a csapatok részvételét,a versenyzők han-

gulatát jónak ítéljük, a felmerült versenykritikákat köszönjuk,ezeket építő szándékkal elfogadjuk. 
 

A verseny statisztikai adatai : 

 A-A36 A50 A60-A70 B 

csapat/bajnok 5/2 5/2 7/3 7 

pálya adat 

hossz/szint/ 

ell.pont 

7000 
380 

19 

7000 

380 

19 

6100 
2800 

16 

6700 

300 

17 

 

Köszönjük még egyszer minden résztvevőnek, hogy megtisztelték rendezvényünket ! 

A 2o. Zemlén Kupa értékelésénel bejelentésre került,hogy a Sárospataki Elektromos S.E. szervezésében 

 utolsó  tájékozódási túraversenyén vettek részt a jelenlévő versenyzők és barátok, mely bejelentést mi is 

fájó szivvel tettünk meg, bizva abban.hogy talán – akár egy átmenet után is- lesz aki tovább viszi és foly-

tatja ezt a szép versenysorozatot ezen a csodálatos vidéken. 

A rendezők nevében: Sárospatak,2018.09.22 

        Jármy István   
                Rendezvény szervező   


