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Az elmúlt évek helyszínét választottuk az idén is. Pirtó környéki erdők északi és középső részén 
rendeztük meg idei versenyünket. Versenyközpont kiválasztása is remek volt, a község tájháza 
kiváló helyszín volt. 
Az időjárás megkegyelmezett, az egész heti esőzés megszűnt. 
 
A rendezvényen résztvevők létszáma az előző évihez képest a „B” és „C” kategóriákban kicsit 
csökkent, de a profik közül nagyon sokan eljöttek. 
Idén is volt lehetőség a kezdők, haladók és profik számára a tudásukat összemérni. Ezen a napon 
a  Nemzeti közművek Sportági Bajnokságát is megtartottuk. 

 
 

A csapatversenyen nálunk járt 72 csapatban (ebből 18 bajnoki résztvevő) 207 fő versenyző. 
 
A versenyen a legidősebb résztvevő Badár Sanyi bácsi 82 évesen, míg a legfiatalabb Palotás 
Adél 5 évesen teljesítette a távot. Az idei év versenye nemzetközire sikeredett, Japánból is volt 
résztvevő! 
 
Sajnos a 14 év alatti gyerekeknek kiírt „C1” kategóriában nem volt nevező, ezért itt nem 
hirdettünk eredményt. 
 
 
A statisztikai adatok: 
 
 
 A-A36 A50 A60 A70-80 B C1 C2 nkmB nkmC 
csapatok 
száma 

6 6 9 6 16 0 15 8 6 

bajnoki 
csapatok 

5 4 
 

7 2      

résztvevők 
száma 

17 17 22 14 33 0 64 24 16 

 
 
A versenyen az MTSZ részéről, mint szövetségi ellenőr Jakab Albert helyett Horváth András 
jelezte részvételét. 
 
A pályákról röviden. Pálya hosszak a következők voltak: 
 
A-A36-A50  8.480 m 
A60-A70-A80  6.290 m 
B   7.390 m az idén egy kicsit hosszabb és nehezebb lett! 
C1-C2   6.960 m  az idén egy kicsit rövidebbre sikeredett! 



 
 
 
A helyszín a tavalyi pályához kapcsolódik, a térkép északi részét használtuk a pályák 
kitűzésekor. A kellemes dombok, a kellően mély homok megnehezítette a pályát teljesítők 
dolgát. 
A verseny utáni ellátás színvonalát igyekeztünk a szokásos igényességgel biztosítani. Az idei 
évben a gulyáslevesre sem lehetett panasz. Finom volt, elég volt. 
 
A-A36-A50 kategóriában legtöbb hiba az irányfésű, szerkesztés, gödörjárás feladatoknál 
született. 
 
3. Gödörjárás 

 Csak a páros számú bóják voltak a térképen jelölt gödör, kis 
mélyedés, harckocsi beállókban. 
 
6. Szerkesztés 

 
Helyes bója a 28. számú volt. A tévesztők 1°-on túl voltak legalább egyik irányból. 
 
A távolságmérés is sok csapatnak kihívóra sikerült. A homokban ilyen nagy távolság mérése 
sok kisebb hibapontot eredményezett. 
A pálya utolsó szakaszán egyetlen egy hiba született. Vélhetően a fáradtság, figyelmetlenség 
eredménye volt ez is. 
 
 
 
 
 
 



A60-A70-A80 kategóriának lényegesen rövidebb, kevesebb pontot tartalmazó pályát 
készítettünk. 
 
Meglepően sok hiba történt a 3. szintvonalhajlat ellenőrző pontnál. 

 
 
Távolságmérés rövidebb, kevésbé dimbes-dombos volt, mint a hosszú pályán, s mégis 
megtréfálta a versenyzőket a homokos talaj. 
 
A pálya második szakaszában nagyon sok hiba született. Bizonyára a fáradtság is közrejátszott 
ebben. 
 
Az irányfésű és a gödörjárás feladat megegyezett a hosszabb pálya feladatával. Itt hibázott a 
legtöbb csapat ebben a kategóriában is. 
 
Az utolsó ellenőrző pont számunka szinte túl könnyűnek tűnt, mégis több hibás megoldással 
találkoztunk. 

 
 
 
B kategóriában természetesen a friss erdőírtás nagy kihívás volt. Aki nem nézte össze a 
versenytérképet a rajtban kifüggesztett helyesbített térképpel, annak nehéz feladat volt. 
3. ep Az alábbi térképrészlet a verseny térképen mutatja a bóják helyét. 

 
 
 
 



4. kötelező útvonal feladatnál csak az első és utolsó gödörben volt jó bója. Mást nem kellett 
jelölni. Lehet ez nehéz feladat volt a kategóriának. Sok hibás megoldás érkezett. 

 
12. jellegfa ellenőrző pontnál bizonyára figyelmetlenség miatt jelöltek a csapatok a másik 
bójánál. 

 
 
 
C kategóriában a távolságmérés, az idő tartása kiemelt feladat volt. A tájegység jellegzetes 
borókás területét, a nem úton való haladás szépségeit is szerettük volna bemutatni. Minden 
csapat célba ért, így ezt sikeresen teljesítették a versenyzők. 
 
A versenyen óvás nem történt. 
 
A dobogós csapatok akik nem tudták megvárni az eredményhirdetést, azok a következő OB 
versenyeken átvehetik az ajándékokat. 
 
A rendezvény sikeréhez hozzájárultak: 
 
Pirtó Község Önkormányzata 
NKM Elektromos SE Szeged 
Globálpraxis Bt. Reptéri Vizsgabázis Baja 
Dél-Bácska Szolár Kft. 
Rezét SE önkéntesei 
 
Támogatásukat köszönjük! 
 
A rendezőgárda nevében /14 fő/ köszönöm, hogy eljöttetek az Alföldre. 
 
 
A XXIII. Rezét Kupa tervezett időpontja:      2020. április eleje 


