
44. Mátra kupa értékelése

A verseny időpontja:    2019. október 12

A verseny helyszíne: Szurdokpüspöki térsége

Versenyközpont (rajt és cél): Nagy-hársas - Szurdokvölgy

Verseny kategóriák: A, A36, A50,A60,A70,A80, B, C

Országos bajnokság összevonás: A-A36-A50, A60-A70-A80

Országos középfokú és Budapest bajnoki kategória: B

Térkép :          2016-2017-ben helyesbített, M= 1:10000/5 m alapszintközű

      M= 1:10000 méretarányú 5 m-es alapszintköz

Pálya adatok: A-A36-A50 -                 7453 m/ 415 m szint / 25 ellenőrzőponttal

1 távolságméréssel, 1 irányfésűvel

2 szerkesztéssel,1 poligon menettel,

1 irányméréssel, 2 időmérővel

A-60-A70-A80-            6102 m/300 m szint / 18 ellenőrző ponttal

1 távolságméréssel, 1 irányfésűvel

1 szerkesztéssel,1 poligon menettel,

1 irányméréssel, 1 időmérővel

B-                                     5650 m/340 m/  22 ellenőrzőpont        

C-                                     5490 m/ 215 m / 17 ellenőrzőpont

Rajt:   8.00 órától folyamatos volt 10.00 óráig. A versenyzők előre nevezésével és

regisztrálásával a jelentkezés folyamatos volt. Nem volt nagyobb torlódás viszonylag az érke-

zéstől rövid időn belül elrajtolt mindenki.

Igyekeztünk minden kategóriában aránylag rövidebb pályákat készíteni kevesebb szinttel,de

ezt a Nagy-hársas hegy meredek hegyoldalán elég nehezen lehetett megvalósítani. A pálya

vezetését még a verseny előtti hétvégén kicsit átalakítottuk, mert az A kategória össz szint-

különbsége csekély 550 m-re jött össze. A másik kötöttség a Rajt-célból az erdő elérése az or-

szágút érintése nélkül a patakmeder mellett. Ettől egy kicsit hosszabbak lett az A60-70-80

és C pálya.

A feladatok megoldása és az ellenőrzőpontok érintése elég változó volt. A célban a kartonok

javítása közben többféle véleményt és értékelést halottam. A lényeg az volt, hogy aki jól fog-

ta meg a pontot vagy jól oldotta meg a feladatot az elégedett volt, akinek most nem sikerült

azoknak nem volt megfelelő a pont elhelyezése, de különösebben éles vita nem alakult e-

gyik pontról sem. Volt olyan a csapat, akik a felhalmozott hibapontoktól függetlenül is vidá-

man és jókedvűen  érkeztek a célba.

A versenyidőt sokan késés nélkül teljesítették.

A kartonok javítása folyamatos volt, az eredményhirdetést 15.00 órától megtartottuk.

Úgy gondolom, hogy mi mindent elkövettünk a bajnokság utolsó fordulóját kellemessé ten-

ni: viszonylag gyors pálya, jó gulyás és hagymás zsíroskenyér. 

Ja! Az időjárásfelelőst se felejtsük el megemlíteni!

Versenyen résztvevő csapatok száma:

A 80 kategória: 1 csapat A 50 kategória: 6 csapat

A 70 kategória: 4 csapat A 36 kategória: 3 csapat

A 60 kategória: 7 csapat A      kategória: 0 csapat

B      kategória: 21 csapat C      kategória:  7 csapat
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Köszönjük mindenkinek a részvételt és türelmét az esetleges apróbb hibákért.

Köszönjük fogyatkozó rendezőinknek a segítségüket és munkájukat, hogy idén is sikeres 

Mátra kupát tudtunk rendezni.

Rendezőink: 

 Dr Pócsik Józsi és Marika,  Sőregi Zsolti, Vörös Tamás (Tasziló), Kiss Pista

Szárnya Takács Editke,Lehotai Regine, Marosvári istván (Pipec), Rabecz Peti és kisfia, 

Kalcsó Bence ,Hársyka (ifj.Hársy Pista), VNK (Vályi Karcsi), Bodor Ilona (Dorka)

Végezetül várunk mindenkit az év utolsó versenyén az Avar kupán, melyet Gyöngyösoroszi-

Károlytáró térségében rendezünk november 09-én. A versenykiírás hamarosan kikerül a 

facebook-ra és a turaversenyek.hu web lapra.

Gyöngyös , 2019.október 15.

A Rendezők nevében:    Bodor Ilona


