
 

KISPEST KUPA ’19 
 

 Rendezői értékelés 
 
 
 
Az V. Kispest Kupát 2019. május 11-én rendeztük meg a Testvér-hegyen, melyen az indulás névadó 
szponzorunk a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata jóvoltából ingyenes volt. 
 
A versenyt megelőző csapadékos, hideg és szeles hetek után nagyon kellemes időjárásban volt 
részünk. Sajnos a sok csapadék miatt az aljnövényzet óriási lett, ezért a verseny előtt több pont 
környékén a vadrózsákat metszenünk kellett a megközelíthetőség érdekében, de így is volt egy pont 
amelyet a sűrű növényzet miatt nem kellett felkeresniük a csapatoknak. Utóbbi döntés a versenyt 
megelőző napon született meg, mely kapcsán új versenyutasítást készítettünk. 
 
A versenyen minden csapat azonos pályán versenyzett. A résztvevő csapatok kategóriánkénti 
megoszlása: 
 

Kategória: A-A36-A50 A60-A70-A80 Összesen 

Csapatok száma: 10 12 22 

Csapattagok száma: 26 22 48 
  
A rajtoltatást a kiírásnak megfelelően megkezdtük. A célban ásványvízzel és édességgel vártuk a 
versenyzőket. 
 
A versenyen óvás nem történt. Egy észrevételt jelzett két csapat, mely a 6. ellenőrző pontra vonatkozott.  
 

- Észrevétel: Nem a rendezők által helyesnek ítélt bója a jó, vélhetően felcserélés történt 
kihelyezéskor. 
Intézkedés: Az észrevételt követően rendezőtársammal ellenőriztük a bójakihelyezést és 
rendben találtuk. A pálya kitűzésének ellenőrzésekor az ellenőrző bíró is megfelelőnek találta a 
feladathoz tartozó bóják kihelyezését. Az ellenőrző bíró az észrevétel tükrében is fenntartotta 
álláspontját, miszerint a pontkihelyezés megfelelő volt. A fentiek alapján a Szövetségi ellenőr 
elfogadta a versenybíróság elnökének döntését, miszerint a pontot nem törli a versenyből, 
egyben kérte a bójakihelyezések ellenőrzését a pályabontáskor. Ennek eleget tettünk, de ekkor 
sem tapasztaltunk olyan körülményt, ami a döntésünket megváltoztatta volna. A jelenlévő 
csapatok a döntés ismertetése után további észrevételt nem tettek a versenybíróság felé. (Ezt a 
tévesztőt az A-A50 kategóriában indult csapatok 40%-a fogta, míg az A60-A80 kategóriában a 
csapatok 67%-a. Érdekes párhuzamként megemlíteném a 23-as pont tévesztőjét, melynél az A-
A50 kategória csupán 20-a, míg az A60-A80 kategória szintén 67%-a igazolt.)   

 
A versenybírói feladatokat a Gémes Természetjáró Egyesület közhasznú szervezet 8 tagja látta el. 
Köszönöm, hogy szakmai munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres megrendezéséhez. Szintén 
köszönettel tartozom Horváth András sporttársnak a szövetségi ellenőri feladatok ellátásáért, illetve az 
észrevétel kezeléséhez nyújtott segítségéért. 
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A versenyen mindkét összevont kategória I-III. helyezést elért csapatának tagjai érem díjazásban 
részesültek. Az abszolút legjobb eredményt elért csapat elnyerte a jubileumi Kispest Kupát, melynek 
hármas apropójául az szolgált, hogy a Gémes TE. 25 éve rendez túraversenyeket, a Kispest Kupa 10 
éves múltra tekint vissza és ez volt az ötödik Kispest Kupa. A helyszínen át nem vett díjakat a 
Gyermeknap Kupán lehet legközelebb átvenni a rajtban Lehoczki Zoltántól.  
 
A rajtoltatás, érkeztetés, értékelés, az észrevétel kezelése egyaránt zökkenőmentesen zajlott, melynek 
köszönhetően az eredményhirdetést már 1345 órakor – a tervezettnél jóval korábban – minden 
kategóriában meg tudtuk tartani. 
 
Örömmel tölt el, hogy olyan csapatok is részt vettek a versenyen, akik a felsőfokú országos 
bajnokságban eddig nem vettek rész. Bízom benne, hogy elnyerték tetszésüket a precízebb 
tájékozódási feladatok és az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság további fordulóira 
is ellátogatnak. 
 
Mindenkinek ezúton is szeretném megköszönni a részvételt, a sportszerű és jó hangulatú versenyzést.  
 
A versenyen készült fotók az esemény facebook oldalán tekinthetők meg 2 bejegyzésben: 
https://www.facebook.com/events/2294469624160088/?active_tab=discussion (Az oldal teljes 
megtekintéséhez facebook regisztráció és bejelentkezés szükséges. Ha nem nyílik meg az oldal a linkre 
kattintva, akkor másold be a hivatkozást a böngésző címsorába.)  
 
Remélem, hogy jól éreztétek magatokat a versenyen és jövőben is találkozni fogunk a Gémes TE. 
rendezvényein, melyekről bővebb információk a http://gemeste.hu/ honlapon lesznek elérhetőek. 
   
 
  
Budapest, 2019. május 16. 
 
 
 

Sporttársi üdvözlettel:  
 

 
 
Farkas Sándor 

   a versenybíróság elnöke 
 


