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értékelése 
 

A Magyar Villamos Művek Sportegyesület Természetbarát Szakosztálya a 
Jánoshegy (Budakeszi) tájékozódási futó térképen ábrázolt, a Budai-hegység 
Budakeszi-erdő területén rendezte meg a 38. Varsányi Kupa természetjáró 
tájékozódási csapatversenyt az Országos Természetjáró Tájékozódási 
Csapatbajnokság 3., az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság 6., a 
Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság 5. fordulójaként. A vízálló pretex 
papírra nyomtatott térkép 1:7.500 méretarányban jó pontossággal ábrázolta a 
terepet. 
A verseny terepén idén márciusban erőteljes erdőművelés zajlott, ezért a 
térképen ábrázolthoz képest néhány új utat alakítottak ki. Ezek a helyek a 
tájékozódást nem zavarták, de azért az Általános tájékoztatóban felhívtuk erre a 
versenyzők figyelmét. A terület a részben nehezen futható minősítésű 
részleteken túl az aljnövényzet miatt az átlagnál sűrűbben fedett volt, bár az 
erdőművelők egyes helyeken ritkították a növényzetet. Az ellenőrző pontok 
kihelyezésénél igyekeztünk figyelemmel lenni erre az adottságra. 
Az időjárás a hétvégén változékonyra fordult. A bójákat még nyári melegben 
helyeztük ki, melyet péntek este és szombat reggel hűvösebb eső követett. 
Szerencsére a terep porának lemosatása lezajlott a versenyzők megérkezéséig, 
de lehetséges, hogy néhányakat ez visszatartott a természetjárástól. 
Köszönjük és gratulálunk mindazoknak, akik mégis vették a bátorságot, és 
vállalták a megméretést a versenyünkön! Az időjárás végül ehhez megfelelő 
partnernek bizonyult, sem további eső, sem forróság nem zavarta meg a 
versengést. 
 
Külön is üdvözöljük a versenyünk legidősebb és legfiatalabb versenyzőjét! 
A legidősebb versenyző Lelkes Péter úr (szül.:1943.), versenyünk szövetségi 

ellenőre, a 7-es rajtszámú és az „A/70” kategóriában I. helyezést elért 
OTSE(MOL) csapat tagja volt. 

A legfiatalabb versenyző Havasi Ádám úrfi (szül.: 2013.), a 34-es rajtszámú, 
a „KGy” kategóriában ugyancsak I. helyezést elért Sólyom csapat tagja volt.  

 
Mindkettőjüknek és családjuknak további jó egészséget, sikeres természetjáró 
versenyzést és sok örömet kívánunk! 
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A versenypályákat és a megoldandó feladatokat – mint eddig is mindig – a 
legjobbaknak igyekeztünk kitűzni. Ennek a törekvésnek a „sikerét” az alábbi 
táblázatba foglalt hibapont-kimutatásunk illusztrálja. 
 
A résztvevő csapatok száma kategóriánként és a győztesek hibapontjai: 
Kategóriák „A36” „A50” „A60” „A70” „B” „eC” „KGy” „C” Összesen 
Csapatszám 1 5 6 3 13 5 2 3 38 
„A” bajnoki 
nevezések 

- 4 4 2 - - - - 10 

Létszám 3 13 13 7 27 16 7 8 94 
Győztes 
hibapontok 

639 87 50 219 169 29 116 85 – 

 

A versenyző csapatok és azon belül a résztvevők száma a tavalyival szinte 
megegyező volt, de korábbi évekhez képest kisebb lett. Ennek oka talán az 
esősnek ígérkező időjárás, valamint egyéb helyi programok voltak. 
 
A hibapontok tükrözik a terep és a sokféle feladat (irányfésű, távolságfésű, 
időfésű, szintvonal-követés, jellegfa járás, szárazárok-járás, egyenes itiner, 
távolságmérés oszlopszámlálással, tereptárgy-számlálás) leküzdéséből eredő 
nehézségeket. Egyúttal azt is tanúsítják, hogy a felsőfokú („A”) versenyekre 
sikerült kellő nehéz pályát és feladatokat biztosítani, ugyanakkor a közép-és 
alapfokú versenyek kímélőbbek voltak. A véleményünk szerint a pálya 
megfelelőségét visszaigazolta az is, hogy sem holtverseny, sem óvás, de még 
reklamáció sem volt! 
 
Minden feladatnál született hibátlan megoldás. Talán a szárazárok-járás 
bizonyult a legnagyobb kihívásnak a terep és a térképi szárazárok jelölés 
egybevetése miatt, amely versenyidőben valóban nem könnyű. 
 
Az eredményértékelés idején a versenyzők a szokásos vendéglátásban 
részesültek: zsíros kenyér hagymával, uborkával vagy vajas kenyér lekvárral, 
továbbá elegendő ásványvíz és csoki állt rendelkezésükre. 
A versenyzők számára mobil illemhelyeket biztosítottunk. 
 
Az eredményhirdetéseket kategóriák szerint lebontva gyorsan és időben 
megtartottuk az adott kategória utolsó csapatainak beérkezését követő fél órán 
belül, fél néggyel bezárólag. A másnap az ugyanezen a terepen megrendezésre 
kerülő egyéni pályákat is időben kihelyeztük. 
 
Köszönetet mondunk Lelkes Péter szövetségi ellenőr közreműködéséért. 
 
Ugyancsak köszönetet mondunk a paksi Demeter Egyesületnek és a MAVIR 
SE-nek a szükséges felszerelések (bóják, szúrókák és sátrak) kölcsönzéséért. 



3. oldal 

 
Végül a verseny rendezőinek névsora:  

– Pályatervező és kitűző: Korodi Mihály (egyenes itiner), dr. Kozubovics 
Dana, Mórocz Imre, Ugrin András  

– Ellenőrző bíró: Bacsó Nándor 
– Időmérő: Bacsó Piroska, Fornay Péter, Járomi Julianna, Kozma B. Imre, 

dr.Kozubovics Dana, Mirk Tamás, Szabó Rita, Ugrin András, Ugrin Irina, 
dr.Vezekényi Ursula, Volf István 

– Rajt, cél: Apagyi Béláné Margó, Greguss Gábor, Havasy István,  Horváth 
Laura,  Horváth Réka, Horváth Zsófia, Járai Béla, Kiss Magdolna, Novák 
Nóra, Pápai Mária, Patyi Tibor, Sáfrán Csaba, Sárközi Éva, Szabó 
Gabriella, Tőzsér Edit 

– Catering és logisztika: Horváth Zoltán, Kovácsné Orbán Ildikó  
– Értékelés: Járai Béla, Korodi Mihály, Mórocz Imre 

 
Főrendező:  Bacsó Nándor 
 

Szép erdőt, mezőt, jó levegőt kívánunk! 
Várunk minden versenyzőt a jövő évi 39.VK’20 versenyünkön! 

 
 


