
Spartacus Kupa Tájékozódási Túraverseny Csapatok részére
Szöveges értékelés

2019. június 29-én, Kunszentmárton-Csengedi holtág melletti Cifraduda erdőben rendeztük

meg  a  Spartacus  Kupa  tájékozódási  túraversenyt  csapatok  részére.  Az  A,  A36,  A50

kategóriák azonos pályán,  valamint az  A60, A70, A80 kategóriák szintén azonos pályán

versenyezhettek, emellett egy B és egy EC kategóriás pályával vártuk a csapatokat.

 A, A36, A50: 7 csapat, 16 fő

 A60, A70, A80: 5 csapat, 12 fő

 B: 11 csapat, 20 fő

 EC: 1 csapat,   2 fő

Összesen: 24 csapat 50 fő

 Rendezők: 12 fő

A  versenyközpont  a  Körös  Horgászegyesület  Horgásztanyáján  lett  kialakítva,  ahol  fedett

épület és WC is rendelkezésre állt, valamint a parkolást is itt tudtuk biztostani.

Az  erdő  és  a  táj  szépségének  élvezeti  értékét  erősen  korlátozta  az  utóbbi  3  hétben

elszaporodott  szúnyogok  hada.  A  csapatok  nagy  csípésállóságát  itt  szeretnénk

megköszönni.

A pálya a korábbi jelentős esőzések után a forró nyári  időnek köszönhetően kiszáradt.  A

zsombékok és a felnőtt lágyszárúak, azonban nehezítették a versenyzők dolgát.

A  kötelező  útvonal,  távolságmérés  (EC  2.  a  többi  kategória  3.  feladata)  okozott  némi

nehézséget  a  versenyzőknél,  mert  a  kötelező  útvonal  vége  egyben  időmérő  is  volt,  az

értelmezést tovább nehezítette, hogy itt volt a térképcél is. (Tanulság a jövőben kerüljük a

hasonló megoldásokat). A verseny eredményét szerencsére nem befolyásolta.



A háromszög feladat nem okozott problémát csak egy hibás megoldás született. 

A távolságbecslés  feladat  okozta  a  legtöbb hibapontot  24 csapatból  csak  egynek sikerült

hibapont  nélkül  megoldania.  (A  nyárfa  az  autópálya  mögött,  attól  dél-délnyugatra  volt,

valószínűleg ez okozta a nagyarányú tévesztést). Az iránymérésnél is sok volt a hibás mérés,

itt a fémlábakon álló vadles zavarhatta meg a csapatokat.

A versenyen óvás nem történt így 14-14:30 óra között eredményt hirdettünk. 

A kartonok utólagos ellenőrzését követően a kihirdetett eredmény a B kategóriában változott.

Az első és második helyezettek sorrendje felcserélődött (1 hibapont a különbség). Sajnos a

jellegfajárás esetén a helyszíni javítás során nem adtunk hibapontot egy kihagyott jellegfáért.

Az A, A36, A50 kategória vonatkozásában a kifüggesztettel  eredmény annyiban változott,

hogy a Tiszagyöngye és a Valami Tisza csapatai helyet cseréltek. 

Az érintettektől elnézést kérünk.

 

Megköszönjük Döme Géza szövetségi ellenőr munkáját, támogató jelenlétét.

Szeretnénk  köszönetet  mondani  a  Kunszentmártoni  Körös  Horgászegyesületnek

versenyközpont  biztosításáért,  valamint  Orcsik  Tibornak  a  Hortobágyi  Nemzeti  Park

természetvédelmi őrének a versenypálya kijelölésében nyújtott segítségért.



Köszönjük, hogy megtiszteltétek versenyünket!

Mindenkit szeretettel várunk a későbbiekben megrendezésre kerülő

eseményeinken!

Szentes, 2019-07-03.

Rendezők


