XIV. Eltájoló Kupa
Izsák-Uzovics
4 évvel ezelőtt rendeztünk versenyt a terep ezen részén. A versenyközpontot akkor Izsák felől kellett
megközelíteni, mert arról egyszerűbb volt. Mivel akkor kimaradt a terület déli része, így a pontok zömét erre a
részre terveztük.
A terület egészen érintetlen volt, így sok helyen a felnőtt aljnövényzet okozott nehézséget, néhány helyen pedig
igen nagy fák dőltek ki a viharokban. Ahol egyik sem volt, ott azért akadt pl. királydinnye .
A pályák kialakításánál igyekeztem rövid átmenetekkel, technikás pontokat találni. Ahol nem sikerült ilyeneket
találni, ott a távolságmérés pontosságával való pontfogást igyekeztem kialakítani. A szokásos feladatokon túl az
egyik szerkesztés EOV-koordináták segítségével volt megadva (ez nem volt túl bonyolult, inkább az időhibák
növelése volt a célja), illetve a térkép egy részén csak szintvonalakat, egy másik részén pedig csak a növényzetet
hagytuk meg. C kategóriában pedig mérésekkel és leolvasással megoldandó feladatok is voltak.
A versenyzők indítása zökkenőmentes volt. Jól fogyott a pálinka is, így sokan vidáman várták az indulásukat.
Két csapat nem érkezett meg időre. Őket nem zártuk ki (bár megtehettük volna, hogy versenyen kívül indítsuk
őket), elindulhattak később is.
A versenypályák adatait és az indulók számát az alábbi táblázat tartalmazza:

Táv (m):

A
A36
A50
6814

Kategória
A60
A70
B
A80
5839
6483

Szint (m):

166

146

140

94

Ellenőrzőpontok száma:

27

21

20

17

Csapatok száma:

10

16

12

5

24 fő

36 fő

25 fő

18 fő

Résztvevők száma:

C
4758

A versenypályák hossza a tavalyihoz képest kicsit rövidebb volt minden kategóriában. Verseny közben csak
két kisebb zápor volt, de a csapatok beérkezése után komolyabb eső is kialakult. Biztosan senkit nem érdekel, de a
beszedést már elég nagy esőben fejeztük be. Összesen 103 fő vett részt a versenyen, pontosan annyi, mint tavaly.
Az értékelés zökkenőmentes volt. Lehetett volna kicsit gyorsabb, de a javítók munkáját sokszor megzavarták a
versenyzők. Mivel nem volt külön célbírónk, így a javítóknak kellett a beérkezőket is fogadni. A megoldásokat
kiraktuk a célban, mindenki ellenőrizhette a teljesítményét. A versenyzők beérkezését követően óvás nem történt.
Két ponttal kapcsolatban volt néhány észrevétel:
A töltésen lévő pontot (A-A36-A50 17-es) a délre lévő határkarótól mértük be. Szerintünk jó volt.
A-A36-A50 utolsó, A60-A70-A80 első pontja: beszedéskor lemértük a töltések találkozásától. A bóják távolsága
29 m, 37 m, 45 m volt. Tehát a középső volt a jó. (A verseny előtt is így mértük.)
Három óra körül eredményt tudtunk hirdetni. A helyszínen kihirdetett eredmények nem változtak.
A verseny hivatalos végeredményét az értékeléssel együtt elküldött táblázatok
tartalmazzák.
Köszönjük Bodor Ica szövetségi ellenőri tevékenységét is.
Az át nem vett nyeremények a Mátra Kupán átvehetők, vagy jelezzetek ímélben, ha
máshogy szeretnétek átvenni.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött.
Sok sikert az elkövetkezendő versenyekre!
Kiskőrös, 2019. szeptember 15.
Döme Géza
a Versenybíróság elnöke

