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Nem első alkalommal került megrendezésre a Hungária Kupa nemzetközi tájfutó nagyhét 
kísérőversenyeként tájékozódási túraverseny, viszont először került be ez a verseny a túraverseny 
bajnokság futamai közé. 
A terep a már jól ismert kisszállási csalitos volt, ahol a Rezét SE már sok versenyt rendezett. 
Kicsit aggódtunk, hogy nem lesz-e túl nagy versenyelőnyük a korábbi rendezőknek, de mint a 
végeredmény mutatja, sikerült őket is meglepni néhány ponttal.  
 
A versenyen az alábbi kategóriákban neveztek versenyzők: 

 

 Férfi Női Nyílt HK  Összesen 

Nevezők 13 5 5 65 88 

Bajnoki nevezők 12 5 4 -  

 

 Légvonalbeli táv Szintkülönbség 

Férfi 6840 143 

Női / Nyílt 5730 107 

HK 4840 104 

 
A pályán váltakozóan helyeztünk el nehezebb és könnyen azonosíthat pontokat, továbbá 
színesítettük pár feladattal. Az irányfésű megoldása mára úgy látszik szinte senkinek nem okoz 
gondot és az iránymérést is csak a nap állásából adódó nehezebb láthatóság befolyásolta egy-egy 
versenyzőnél.  
Sajnos a pályakitűzés alkalmával kiválasztott hatalmas egyedül álló fát az erdészeti munkások 
időközben kivágták, amivel a pálya kirakásakor szembesültünk, ezért kénytelenek voltunk egy 
bójával ellátott irtás széli fát megméretni az indulókkal.  
Egy kis memória gyakorlattal emeltük tovább a versenyzők pulzusszámát a HK, NŐI és NÍLT 
kategóriákban három, míg a FÉRFI kategóriában öt pont erejéig.  
A memória feladat kivitelezése volt a legnagyobb kihívás a versenyzők számára, amit a 
hibapontok is jól mutatnak. Igyekeztünk egy utakkal bezárt kis térképrészletre koncentrálva 
kitűzni ezeket a pontokat, hogy az esetleges eltévedők is gyorsan helyre tudják tenni magukat, 
vagy éppen kiérhessenek a biztonságot jelentő útra. 
Egy szintvonalkövetést és egy monogont kellett még megoldaniuk az indulóknak. 
 
A Hungária Kupa nemzetközi tájfutóverseny résztvevőinek számára készült a legrövidebb pálya.  
Örömmel tapasztaltuk, hogy a benevezett huszonhat csapatból csak négy adta fel időközben. A 
teljestő csapatok pedig egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak a sokuk által most megismert 
versenyformáról.  
Bízunk benne, hogy versenyünk elérte a célját és a tájfutó körökből páran beneveznek majd a 
jövőben is a túraverseny bajnokság egyes futamaira. 
 
A versenyt követően a rendezőséghez óvás nem érkezett.  
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Jövőre is várunk mindenkit szeretettel…de, hogy lesz-e Hungária Kupa, azt csak a Jóisten tudja. 

 

 


