
3.2. A második forduló: Velence Kupa 
 
 
A verseny helye és ideje:     Keleti-Bakony,  2006. május 27. 
Rajt és cél:     Kisgyón  
A kisgyóni turistatelep Bakonycsernyén keresztül közelíthető meg, a faluból délre 
induló úton kb. 2,5 km-re található.   
Az első rajt tervezett időpontja:    8 óra  
Rendező:     a Velencei-tavi Életmód Klub Természetbarát Köre, Gárdony 
 Versenybíróság: 
 Elnök, titkár, pályakitűző,  

   és értékelő bíró:   Horváth T. Csaba 
 Pályakitűző és értékelőbíró: Horváth T. Róbert 
 Ellenőrző bíró:   Serestey Áron 
 Rajt- és célbírók:   Horváth T. Csabáné, Boros Mária 
Szövetségi ellenőr:       Fodor Péter  (Zöldpont Életmódklub, 
Kaposvár) 
         
A versenytáv hossza:  Férfiaknál ~6000 m, a nőknél ~5500 m 
Szintemelkedés:  ~350 m 
Feladatok száma:   A férfiaknál 4 (távolságmérés, szerkesztés, árokjárás, 
kötelező útvonal), a nőknél 3 (objektumkeresés, szerkesztés, kötelező útvonal 
távolságméréssel). 
Térkép: 2006-ban helyesbített. 
 

A Velence Kupa egyéni bajnoki versenyen 11 női és 20 férfi versenyző jelent meg. A 
kiírás értelmében a férfi és a női kategóriákban csak a bajnokságba nevezett 
versenyzők indulhattak el. A bajnokságba nem nevezettek részére volt egy 
összevont kategória is, melyben 19 volt a résztvevők száma (köztük négy volt nő). 
A pálya  közepes nehézségűnek  - inkább nehéznek -  bizonyult: A férfiak 
mezőnyében csak az első helyzett ért e 100 hibapont alatti eredményt, a nőknél ez 
az első helyezettnek sem sikerült.   
 

Másnap, ugyancsak Kisgyónban volt a Tavaszi Tájoló csapatverseny. A hétvégi 
versenyekről a Fórumon nem volt túl sok a vélemény-nyilvánítás, és azok zöme 
inkább a Tájoló versenyen tapasztaltakról szólt.   
 
Vélemények, hozzászólások a Velence Kupáról: 
 

kokesz3: 
„Ahogy elnézem, én leszek az első, aki az egyéni után jelentkezik, így azoknak, akik 
csak holnap reggel indulnak a csapat versenyre azoknak az ott 
szerzett  tapasztalatomat közzé tenném. 
Nos! 
Korrekt térképen, korrekt pályakitűzés az első, ami szerintem a Rendezőket 
dícsérheti. 
Arról már nem tehetnek, hogy derékig érő –elsőre tö..ig et írtam – csalánba kellett, 
szakadó esőben a pályán végig menni. - Én a második induló voltam! Mivel 57.ik 
alkalomból adódóan elfoglaltságom támadt a családommal, ezért korábban  előbb 
kellett hazajönnöm, így a mezőnyről több információm nincs. 
A terepről! 



A meredek vízmosásokon kívül kellemes a terep. Több esetben nyugodtan lehetett 
irányba menni. A domborzat megengedi.  
Nagyon oda kell figyelni a növényzetre, a jellegekre szerintem sok esetben 
„susnyásabb” mint azt a térkép jelzi. Igaz, a domborzati elemek a helyükön vannak. 
Bár az elején azt írtam, hogy korrekt a térkép, szerintem a jellegek koránt sem 
annyira kontúrosak, mint azt jelzi. 
Összességében a mostoha időjárás ellenére élvezetes, JÓ VERSENY VOLT 
Köszönöm” 
 
Lightblue: 
„ … Amúgy visszavonom a kettővel ezelőtti állításomat, miszerint a csalán jót tesz a 
menetsebességnek. A csalán leginkább csak csíp, az embermagasságú meg 
különösen. Nem tudom, ez tájfutásilag milyen színnek minősül (mármint a min. 
derékig érő csalán), de nekem van egy olyan érzésem, hogy igen gyengén fogott az 
a zöld ceruza a járhatóság felmérésekor. 
Abban nem értek egyet kokesszal, hogy sokszor lehetett keresztbe menni, én 
akárhányszor megpróbáltam, mindig vmi nagyon sötétzöldnek kinéző (a térképen 
esetleg néhény zöld csíkkal jelölt) terepen találtam magamat, főleg szombaton. Volt 
egy olyan rész amikor kb. 20 métert tettem meg 10 perc alatt, mondjuk ez a saját 
hülyeségemnek volt köszönhető. Valahogy ismét menetidő problémáim voltak az 
egyénin, bár a VAB prominens személyiségei szerint egy esős verseny nem mérvadó 
az ügyben. :)  
Hát hirtelenjében ennyit a hétvégéről... 
Szerintem jó kis versenyek voltak, gratula mindkét szervezőgárdának.” 
 
Ödönke nem találja: 
„Köszönjük meg ezt a remek hétvégét a rendezőknek! 
Szeretném megvédeni a térképet, szerintem több ponton egyezett a valósággal. 
A szombati napon mindössze ennyi gondom volt: amíg a kontaktlencsémet kerestem, 
elhagytam a hallókészülékemet, mert reggel elfelejtettem Cavintont bevenni. 
Ekkor eleredt az eső. 
Jó kis verseny volt....” 
 
bak-ancs: 
 
„Szubjektív vélemények a kettős versennyel tarkított 7végéről: 
Számomra nagyon érdekes volt megfigyelni a két nap pályáit: ugyanaz a terep, 
ugyanaz a térkép (és helyenként mégis más!) és különböző rendező gárda. Röviden: 
nekem a szombat jobban tetszett… 
Szombaton ugyan bőrig áztam – de totál – és ekkor még elkerültem a környék 
legszebb részét – és a pálya végét csak a versenytársak segítségével tudtam 
teljesíteni, és mégis jobban túraversenynek éreztem ezt a pályát, mint a vasárnapi 
„tájfutós” pályát. De hát nyilvánvalóan nagy adag szubjektivitás van a dologban… J 
Szombaton végig nagyon éreztem a terepet – így sikerült nullás időt teljesítenem 
(csak sajna későn keltem, így a pezsgőről lemaradtam). Pedig a pálya elején kaptam 
nyakamba a nagy záport, Áronékhoz már majdnem úszva érkeztem, amit főleg a 
térképem bánt. Ha az utolsó pontok közelében a versenytársak nem mutatják meg a 
térképüket, akkor aligha értem volna el bármilyen eredményt – sportszerűségüket 
ezúton is köszönöm! 



Az előzetes hírek alapján kicsit nehezebb pályára számítottam, de ugyebár az 
könnyű, ami sikerül J. 
Vasárnap, valahogy több helyen éreztem, hogy a térkép nem teljesen egyezik a 
tereppel, amiben nem tudom mennyi a szubjektivitás, minden esetre már szombaton 
is meglepő volt, hogy a női és a férfi pálya térkép alapjai nem teljesen egyeztek. …” 
 
 
Részletek a rendezői értékelésből: 

“Tavaly ilyenkor azon keseregtem, hogy a szegény embernek semmi sem sikerül. 
Úgy köszöntem el, hogy  ‘Találkozzunk jövőre is és bízzunk abban, hogy minden jó 
irányban változik!’ ” 
… A lényegben, a versenyek megszervezésében, lebonyolításában idén talán 
nagyobb szerencsénk volt. Bizonyára ennek tulajdonítható, hogy alig akadtak 
észrevételek   - azok sem voltak súlyosak -  , hiszen tavaly óta nem lettünk sem 
okosabbak, sem ügyesebbek. 
… Örül az ember szíve, amikor azt látja, hogy az általa nagyra becsült versenyzők 
sorba jönnek be időhiba nélkül és minimális idő- és egyéb hibával egy olyan pályán, 
amin az előzetes feltételezéseink szerint az időhiba elkerülése reménytelennek 
látszott a dús, „nemszeretem-típusú” aljnövényzet miatt. Ebből azért az is 
kiolvasható, hogy a pálya korrekt volt. És hogy nem volt könnyű, azt meg az igazolja, 
hogy sokan voltak, akik hibáztak és nem is keveset. 
… Óvás nem volt, a rendezőségre vonatkozó morgás nem haladta meg az 
elhanyagolhatósági küszöböt.  
Arról, hogy a telep büféjében pocsék a sherry, a rendezők valóban nem tehetnek. A 
sörre viszont nem volt panasz. 
Gratulálunk a győzteseknek! Találkozzunk még többen ugyanitt, szeptemberben, a 
Velence Kupa csapatversenyén!  Mi igyekezni fogunk hasonló színvonalat 
biztosítani…” 
 
Idézet a szövetségi ellenőr (Fodor Péter) versenyértékeléséből:  
„ … A menetutasítás … megfelelt a versenyszabályzatnak. Egy apró hiba volt benne: 
a férfi pályán az 1. pontból induló távolságmérés 2. feladatként szerepelt a 
menetutasításban, holott volt külön 2. pont is a térképen. Végülis ez nem okozott 
zavart, talán célszerű lett volna külön feladatként kezelni az 1. pontot és a 
távolságmérést. 
…   
Összességében egy jó hangulatú, kellően nehéz versenyen vehettünk részt, amely 
megfelel az Orszságos Egyéni Természetjáró Tájékozódási bajnokság egy 
futamának.” 
 
 
A Velence Kupa eredményei 
 

Nők: 
 

  1. Rajcsits ildikó  Rezét SE     172 hp 
  2. Szalai Zita  TSC, Tiszaújváros    184 
  3. Pásztor Istvánné MVSC, Miskolc    200 
  4. Bodor Ilona  Mátra TK, Gyöngyös   209 
  5. Tóth Éva   TSC, Tiszaújváros       223* 
  6. Tóth Alexandra  Hírös Hátizsák TTSE   224 



  7. Bartók Adrienn  TSC, Tiszaújváros    230 
  8. Dörnyei Ágnes  Szegedi VM SE     244 
  9. Herner Ágnes  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  265 
10. Bartók Julianna  MVSC, Miskolc    304 
11. Jakab Éva  ASE, Paks: Visszalépett a versenyzéstól        
 

*: Tóth Éva ebben e kategóriában való indítása/indulása a rendezők és a versenyző 
együttes figyelmetlenségének a következménye! (Nem nevezett a bajnokságba!) 
 

Férfiak: 

  1. Jakab Albert  IFU-ASE, Paks      42 hp 
  2. Fodor Péter  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  110 
  3. Farkas János  TSC, Tiszaújváros    124 
  4. Kotolics János  TSC, Tiszaújváros    125 
  5. Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös   128 
  6. dr. Pavlovics György Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  131 
  7. Gelányi Zoltán   Rezét SE, Baja    197 
  8. Kókai Péter  ASE, Paks     198 
  9. Sándorfalvi János Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 219 
10. Kerekes Viktor  Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 225 
11. Mórocz Imre  ERŐTERV, Budapest   228 
12. Döme Géza  Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 232 
13. Volf István  ERŐTERV, Budapest   238 
14. Jónás Péter  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  246 
15. Topán László  Szegedi VM SE    318 
16. Baka Ferenc  IFU, Szekszárd    365 
17. Kemény Mihály  TSC, Tiszaújváros    376* 
18. Török Zoltán  TSC, Tiszaújváros    471 
19. Edelényi Csaba  MVSC, Miskolc    626 
20. Bálint Tibor  TSC, Tiszaújváros            1242 
 

*: Kemény Mihály ebben e kategóriában való indítása/indulása a rendezők és a 
versenyző együttes figyelmetlenségének a következménye! (Nem nevezett a 
bajnokságba!) 
 
 

A bajnokság állása a második forduló után: 
 

Nők: 

      
Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

S.sz. Név Szakosztály (közösség), 1. 2. 3. 4. 5. 

    székhely 
RK                           

(11) 

VeK                 

(9) 

HK                           

() 

eSK                

() 

KaK                       

() 

      IV.02. V.27. VI.10. IX.24. X.01. 

1 Szalai Zita Tiszaújvárosi SC 81,82 88,89 0 0 0 170,71 

2 
Pásztor 
Istvánné 

MVSC, Miskolc 54,55 77,78 0 0 0 132,33 



3 
Tóth 
Alexandra 

Hírös Hátizsák TTSE, 
Kecskemét 

72,73 55,56 0 0 0 128,29 

4 Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
101,1 22,22 0 0 0 123,32 

5 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 36,36 66,67 0 0 0 103,03 

6 Rajcsits Ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 100,9 0 0 0 100,9 

7 
Csarnai 
Béláné 

MVSC, Miskolc 90,91 0 0 0 0 90,91 

8 Berlinger Anita IFU, Szekszárd 63,64 0 0 0 0 63,64 

9 
Bartók 
Adrienn 

Tiszaújvárosi SC 18,18 44,44 0 0 0 62,62 

10 Harsányi Rita Totoya, Budapest 45,45 0 0 0 0 45,45 

11 Dörnyei Ágnes Szegedi Vörös Meteor SK 0 33,33 0 0 0 33,33 

12 Tóth Virág 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
27,27 0 0 0 0 27,27 

13 
Bartók 
Julianna 

MVSC, Miskolc 9,09 11,11 0 0 0 20,2 

14 Jakab Éva IFU, ASE 0 0 0 0 0 0 

15 Rácz Eszter Old Jumpers Túraszako., Pécs 0 0 0 0 0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

RK:    Rezét Kupa 

                           VeK:      Velence 

Kupa 

 

HK:  Hollós Kupa 
 

 

eSK:   elSant Kupa                           KaK:   Kadarka Kupa 

      
A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  
 
 
 

Férfiak: 
 

S.sz. Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

RK                           

(33) 

VeK                 

(19) 

HK                           

() 

eSK                

() 

KaK                       

() 

IV.02. V.27. VI.10. IX.24. X.01. 

1 Jakab Albert IFU-ASE, Paks 103,3 101,9 0 0 0 205,2 

2 Fodor Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 93,94 94,74 0 0 0 188,68 

3 
Vályi Nagy 
Károly 

Mátra TK, Gyöngyös 84,85 78,95 0 0 0 163,8 

4 Farkas János Tiszaújvárosi SC 72,73 89,74 0 0 0 162,47 

5 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 75,76 63,16 0 0 0 138,92 

6 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 69,7 47,37 0 0 0 117,07 

7 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 54,55 52,63 0 0 0 107,18 

8 Döme Géza Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 60,61 42,11 0 0 0 102,72 

9 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 96,97 0 0 0 0 96,97 



10 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 18,18 73,68 0 0 0 91,86 

11 Ács Gábor TOTOYA 90,91 0 0 0 0 90,91 

12 
Horváth T. 
Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

87,88 0 0 0 0 87,88 

13 Kotolics János Tiszaújvárosi SC 0 84,21 0 0 0 84,21 

14 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, 
Budapest 

81,82 0 0 0 0 81,82 

15  Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       42,42 36,84 0 0 0 79,26 

16 Bodó Zajzon Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 78,79 0 0 0 0 78,79 

17 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 68,42 0 0 0 68,42 

18 Serestey Áron TOTOYA 66,67 0 0 0 0 66,67 

19 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 45,45 21,05 0 0 0 66,5 

20 
Sándorfalvi 
János 

Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 6,06 57,89 0 0 0 63,95 

21 Radó János Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 63,64 0 0 0 0 63,64 

22 Ráczi Győző Vasutas TBK, Bánréve 57,58 0 0 0 0 57,58 

23 Jónás Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 24,24 31,58 0 0 0 55,82 

24 Török Zoltán Tiszaújvárosi SC 39,39 15,79 0 0 0 55,18 

25 
Horváth T. 
Csaba 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

51,52 0 0 0 0 51,52 

26 
Dr. Pócsik 
József 

Mátra TK, Gyöngyös 48,48 0 0 0 0 48,48 

27 Edelényi Csaba MVSC, Miskolc 27,27 10,53 0 0 0 37,8 

28 Rácz Róbert Old Jumpers Túraszako., Pécs 36,36 0 0 0 0 36,36 

29 Karch Kálmán 
PITE (Pécsi Ifjúsági Term.járó 

Egy.) 
33,33 0 0 0 0 33,33 

30 Geisz Ferenc 
Old Jumpers Túraszakosztály, 

Pécs 
30,3 0 0 0 0 30,3 

31 Topán László Szegedi Vörös Meteor SK 0 26,32 0 0 0 26,32 

32 Tóth Iván Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 21,21 0 0 0 0 21,21 

33 Kovács Imre Idnailah 15,15 0 0 0 0 15,15 

34 
Majorcsik 
József 

Vasutas TBK, Bánréve 12,12 0 0 0 0 12,12 

35 Pappert József IFU, Szekszárd 9,09 0 0 0 0 9,09 

36 Bálint Tibor Tiszaújvárosi SC 3,03 5,26 0 0 0 8,29 

37 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 0 0 0 0 

38 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 0 0 0 0 

39 Majkut Milán IFU, Szekszárd 0 0 0 0 0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

RK:    Rezét Kupa                           VeK:      Velence Kupa 

 

HK:  Hollós Kupa 
 

 

eSK:   elSant Kupa                           KaK:   Kadarka Kupa 

      
A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  
 
 
 

3.3. A harmadik forduló: Hollós Kupa 



 
A verseny helyszine:      Bükk-hegység 
Rajt-Cél                   :      Hollóstető-kemping 
A verseny időpontja:      2006.  június 10. 
A verseny rendezője:     Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztálya 
Verseny rendezőség:       
Elnök:    Farkas János 
Tagok :    A TSC természetjáró szakosztály tagjai 
Szövetségi ellenőr   :      Ács Gábor  (Totoya BT, Budapest) 
Ellenőrző bíró         :       Szamosi Csaba 
 
A versenytáv hossza:  Férfiaknál  8100 m, a nőknél ~8000 m 
Szintemelkedés:  ~470 m 
Feladatok száma:   A férfiaknál 5 (irányfésű, iránymérés, két szerkesztés és 
távolságmérés), a nőknél a feladatok hasonlóak voltak, csak fordított sorrendben. 
Térkép: 1999-ben volt helyesbítve. 
 

A Hollós Kupa egyéni bajnoki versenyen 13 női és 44 férfi versenyző jelent meg.  
A pálya  közepes nehézségűnek bizonyult: A férfiak mezőnyében - akárcsak a 
Velence Kupán - csak az első helyezett ért el 100 hibapont alatti eredményt, a nőknél 
szintén ez volt a helyzet.   
A Fórumon rendkívül sok volt a hozzászólás, vélemény-nyilvánítás, a vita. Ezek 
azonban nem annyira a pályával, vagy a feladatokkal voltak kapcsolatosak (ezekkel 
a hozzászólók általában elégedettek voltak), hanem egy rendezői döntéssel, ami a 
férfi kategória érmes helyezéseit befolyásolta. Megpróbáltam a több tízoldalnyi 
hozzászólásból a (szerintem) leginkább fontos, érdekes hozzászólásokat – itt-ott 
megrövidítve - összeválogatni. Sok érdekes hozzászólás volt még, de - sajnos- 
valahol határvonalat kellett húzni… 
 
 

Vélemények a Fórumról: 
 
Ödönke nem találja: 
„A Hollós Kupán megtapasztaltuk, hogyan lehet kis befektetéssel nagy vitát kavarni. 
A részletek pontos ismerete nélkül kicsit szofisztikusan megközelítve a kérdést: 
Minden tájékoztatóban hangsúlyozzák, hogy csak tiszta és egyértelmű jelölést 
fogadnak el, ez esetben nincs vita. Jelen esetben vita volt, ebből arra lehet 
következtetni, hogy a jelölés nem volt tiszta és egyértelmű. 
Kíváncsi vagyok, milyen precedenst teremt ez a jövőre nézve. 
Ha nincs igazam javítsatok ki! 
…  Mindazonáltal köszönjük a rendezők lelkesedését és fáradtságos munkáját, 
különös tekintettel a szorgos matektanárokra! 
Éljen Jimmy Hendrix!”  
 
Mauglee: 
“Üdv mindenkinek! 
Meglátásom szerint a pálya különösebben nem volt rossz. Amit én személy szerint 
elég kevéssé tudtam tolerálni, az a rendkívül rosszindulatú térképlyukasztás volt. 
Ha a körön belül egyetlen objektum van, ami pont a kör közepére esik, elég kisstílű 
dolog a kör szélén való lyukasztással megszívatni a járókelőt... 



A kettős lyukasztásról pedig annyit, hogy fixálni kéne a rendezőség azon jogkörét, 
hogy szubjektív módon mennyire "nyúlhat bele" az értékelésbe. 
Mert az úgy nem megy, hogy az egyik versenyen valakinek elnézik a hibás 
lyukasztást, a másikon pedig kapok 100 (vagy akármennyi) hibapontot, ha 
elügyetlenkedtem valamit.” 
 
tavasztündérke2: 
“Sziasztok ! 
Tetszett a pálya és szervezés. Úgy érzem sikerült a rafinériák és a sikerélmények 
közötti egyensúlyt megteremteni a pályakitűzőnek. Azt akarom ezzel kifejezni épp 
elég nehéz volt a pálya ahhoz, hogy érdekes legyen, de nem volt annyira nehéz hogy 
elvegye a kedvem az egésztől.  
… Ami még tetszett, hogy a pálya jól "megszórta" a versenyzőket, legalábbis a 
nőknél. Nem egy fok iránymérés tévedésen múltak a dolgok, jobban lehetett 
gazdálkodni idővel és még esetleges pontkihagyásokkal is. A fiúknál nem tudom, 
hogy volt ez. Ők sokan voltak. 
Mi volt még ami tetszett ??? Ja ...igen a gulyás....hát persze !!!  
 …   
Ez a másik irományomat vitaindítónak (gerjesztőnek) szánom. A helyszíni vitába 
(tőlem szokatlan módon) csak később kapcsolódtam be. Elég liberálisnak tartom 
magam a versenyszabályok tekintetében (vagyis inkább a szellemét, mint a bötűit 
kellene  betartani ), de ez az eset mármint hogy egy kockába két jelzés, szerintem 
nem elfogadható. Sokkal kisebb és etikailag megkérdőjelezhetetlen vétségekért 
szigorú büntetés jár ( pl. keverési idő túllépések, ide-oda be nem írások stb. ) , 
úgyhogy ezt nem tartom elfogadhatónak. 
De én egy másik témában szeretnék írni. Feltűnt nekem, hogy az egyéni versenyek 
kezdenek átalakulni ’kvázi’ csapat versenyékké.  Hangsúlyozom, én sem vagyok egy 
tetőtől-talpig ártatlan hófehér kis angyal. Előfordul, hogy odacsapódok 
valakihez,  nagy barátja vagyok az indián módszereknek ( csapás figyelés)  sőt 
végső esetben még érdeklődni is szoktam ( megmondanád hol vagyok ?  ) ....de.... 
mostanában már elharapózott, hogy párok eleve összeállnak, sőt ezt különösebben 
nem is titkolják.  Kérdem én , hogy akkor mitől egyéni az egyéni verseny ????   
… Megoldás sajnos nincs :((( csak egyetlen... lenne ! A sportszerűség, ami 
ugye  nem lehet szabályokba fektetni. És nem is kell.” 
           
potyoró: 
„A vasárnapi Hollós Kupával kapcsolatban a véleményem a következő. 
A versenyrendezés az értékelést leszámítva szerintem szuper volt. Ennek az egyéni 
versenynek neve van a szakmában. A terület adta lehetőségeket nagyon jól 
kihasználták a rendezők.  
Az észrevételeim: 
Az irányfésűnél a bója kódot kellett beírni az utasítás szerint, nem pedig a 
lyukasztóval igazolni. Ez szervezési hiba a rendezők elismerték.  
…  
A körön belüli kiszúrás helye: szerintem nem fontos hogy a kiszúrás a kör közepére 
essen, a kör azt a területet jelöli amin belül a pont van, a pont pontos helyét a 
kiszúrás jelöli, megszoktuk hogy általában középre esik, ezután majd leszokunk 
erről:))  
…  
Az egy mezőben lévő két lyukasztás esete: 



Ami igen kényessé teszi a kérdést az az, hogy meg is nyerte a versenyt minden 
tekintetben az érdekelt. Szubjektív vélemény született! Óriási hiba! Egymást követő 
két jó pont kódja került egymásra a versenyzőkartonon. A versenyző beérkezéskor 
közölte, hogy az üres mezőt elnézte és ezért rályukasztott a már igazolt mezőre, 
vagy így volt vagy nem. Az is lehetett, hogy kihagyta a pl:7. pontot, a 8.-nál 
lyukasztott észrevette hogy kihagyott, visszament a 7. pontra és mivel  üres mező 
nem volt így a 8.-ra felül lyukasztott és kitalált egy hihető történetet. Lehet hogy így 
volt, lehet hogy nem, de mivel az értékelésnek OBJEKTÍVNEK kell lenni és a 
szövetségi ellenőrnek is, ezért az általános utasításnak megfelelően, idézem: ‘Csak 
tiszta és egyértelmű jelölést fogadunk el! Egy igazolóhelyen csak egy jelölés lehet, 
…‘ ” 
  
hitetlenkedő: 
„  … 
A verseny és a pályakitűzés nekem is tetszett, nekem a sok bója bejön.  
Ezúton is köszönöm a Rendezőknek a fifikás pályát.  
Kár, hogy a fiúk 7-es pontjánál a térképen nem jelölt 3. gödör (mélyedés?) rászedett, 
de ilyen előfordulhat, nekem kellett volna többet bóklásznom a sűrűben keresve egy 
újabb gödröt és bóját. Nem tettem meg - 60 hp. 
Sajnos az értékelésnél jó nagy vita kerekedett, bár nem értem, hogy lehet a 
szabályzatban leírtakat szubjektíven alkalmazni. Sőt ha az adott versenyen 2 éve 
már precedensszerűen és keményen alkalmazták. 
… A kartonok kirakását én helyeslem, mivel az esetleges javítási hibákat így lehet a 
leggyorsabban leellenőrizni. Nem jó, ha a háttérben dőlnek el a problémák. Ez nem 
kártya, hogy a lapokat el kelljen dugni.  
A versenyértékeléssel kapcsolatban először nem nyilatkoznék, inkább feltennék 
néhány kérdést a szabályzatról, alkalmazásáról és az etikáról. VAB tagok figyelem! 
1. Ha egy hibára létezik előírás, azt mindenképpen alkalmazni kell-e? 
2. Ha valaki elismeri, hogy hibázott, akkor azt már nem feltétlen kell hibaponttal 
’jutalmazni’? 
3. A rendezők bajnoki versenyen saját hatáskörben eltekinthetnek-e a szabályzattól, 
ha a hibázó meg tudja magyarázni ’bűnét’? 
4. Lehet-e kétféle mércével mérni: a szimpatikus versenyzőt nem büntetni, a kevésbé 
szimpatikusat (ellenszenveset?) igen? 
5. Ha valaki számonkéri a szabályzat alkalmazását, az sportszerűtlen-e? Főleg ha 
(szinte) mindenki egyetért vele? 
6. Mire terjed ki a szövetségi ellenőr hatásköre? Értékelést eldönthet-e? 
6. Mit lehet tenni utólag, ha egy esetleges rendezői tévedés alapjában kihatással a 
végeredményre. Helyes lehet-e módositani a végeredményt visszamenőleg, vagy 
’ami tapad ragad’? 
  
Jó időt és jó rágódást! 
U.i: Ha esetleg kifejtenétek véleményeteket, azt megköszönném. És ha lenne is 
valamilyen hatása, annak szerintem többen is örülnénk. Mert szerintem nem lenne jó, 
ha a szubjektivitás precedenssé válna. Bízom benne, hogy még lesz sok verseny, 
ahol a most éppen hibázók bizonyíthatják, hogy Ők tudnak tisztán is nyerni.” 
  
Técsé: 
„  …   Biztos vagyok benne, hogy amikor megfogalmazták ezt a szabályt, akkor azt 
akarták megelőzni, hogy egy érintési pontnál ne igazoljon két bójánál a versenyző. 



Ha már igazolt az egyik bójánál és ha úgy gondolja, hogy hibát követett el, akkor azt 
ne tetézze azzal, hogy ugyanannál a pontnál egy másik bójánál is igazol. Erről szól a 
szabály, nem másról. Az adott, konkrét esetben viszont nem erről van szó: két 
különböző érintési pont két jó jelölése szerepel egy helyen. Ilyen esetre a szabály 
alkotói  - nagy valószínűséggel állítható- nem gondoltak, tehát erre az esetre nem 
alkalmazandó a fenti szabály. 
Ilyen kettős jelölés valóban kétféle okból lehetséges: vagy véletlenül, 
figyelmetlenségből adódik a téves jelölés   - ahogy adott esetben a versenyző állítja-, 
vagy tudatos csalás, ami elvileg szintén előfordulhat.  A versenybíróságnak e között 
a két lehetőség között kellett választania.  
Tévedni lehet, de ki tudja előre, hogy mikor téved? 
A versenybíróságnak döntést kell hoznia, és ezt megtették belátásuk szerint. A 
döntés nem volt szabályellenes, még ha sokan úgy is gondolják. 
A döntés nyilván szubjektív, mert ebben az esetben nem is lehet más.  A 
versenybíróság megállapította, hogy a versenyző mindkét pontnál hitelt érdemlően 
igazolta megjelenését, rossz helyre történő jelölést pedig egyszerű hibának, 
jelentéktelen tévedésnek tekintette, és ehhez joga van. 
Előnyszerzés céljából vissza lehet élni a jövőben ilyen módon?  Persze!  Én ugyan 
25 év alatt nem hallottam hasonló esetről, de ettől még előfordulhat.  
 … 
Egy mondat csak a Hollós Kupáról: összességében jó verseny volt.  Talán lesz időm 
és kedvem részletesebben  is kifejteni (mert azért vannak azért észrevételeim  )” 
 
hitetlenkedő: 
“   …  Amiről írsz nehéz mezsgye a figyelmetlenség megítélésében. 
A tévedéshez természetesen mindenkinek joga van. Az a kérdés számomra, hogy mi 
az a határ, ahonnan büntetőpont jár érte, vagy el lehet tekinteni tőle. 
Talán itt van a különbség a véleményeinkben. 
…  
Végül is az adott esetben nem a rossz és a jó bója egybe lyukasztása történt meg, 
hanem a 2 egymást követő jóé. Ez objektíven nézve akár bójafogás sorrendhiba is 
lehetett (ami 100 hp). Szubjektíven nézve biztos figyelmetlenség miatt következett 
be. 
A kérdés nekem ismét az, hogy mekkora figyelmetlenség ’büntetendő’, illetve nem. 
Érdekessé válhat a kérdés megoldása a jövőre vonatkoztatva. Ha belemegyünk a 
szubjektív döntések utcájába, akkor a jövőben a hibák folyamatos mérlegelése vár a 
rendezőkre, illetve a résztvevők oldaláról várható lesz a magyarázkodási kényszer 
erősödése.” 
 
tavasztündérke2: 
„Sziasztok ! 
Tetszett nagyon TCs mértéktartó hozzászólása , mert olyan oldalát is 
megvilágította  a szabályoknak amire nem is gondoltam volna. De a lényeg az 
szerintem, hogy nem ortodox módon betűről betűre, hanem annak szellemében 
kellene eljárni és adott esetben felvállalni még akár a szubjektív döntés felelősségét 
is. A másik oldalon pedig mindezt józan mértéktartással ( duzzogás) tudomásul 
venni. 
De viszont női pszichémmel (az elefántok nem felejtenek), valamint móricka 
természetemmel ( mindenről az jut az eszébe) visszatérnék az én sérelmemre, 



amely ugye már a régmúlt idők  ködébe vész ( Rezét kupa ) és az azóta 
lezajlott egyéb viták feledtették azt ! 
Az a bizonyos keverési idő túllépés !!!! 
Hol volt akkor a szubjektivitás ? Rengeteg időt és energiát fektetve a dologba 
kőkeményem az orrom alá rakták a SZABÁLYZATOT !!! Bár szóban sokan 
elismerték, hogy valami nincs rendben a dolog körül, de győzött a betű és nem annak 
szelleme. Végül is az első szakasz után  gyakorlatilag elvették az összes pontomat. 
Tudom kellett volna ??? Hát....        
… Én némi méltatlankodás után elfogadtam a döntést ! Mert ez egy objektív (trallala) 
döntés volt . A szabályzatnak tökéletesen megfelelő!  Mások miért nem tudják 
ugyanezt tenni ??? “ 
 
Zajzi: 
„Sziasztok!  
Szerintem ez egy érdekes vita, és érdemes a végére járni. Én már sokat tanultam 
belőle, pl. hogy a jogalkotó szándékát is figyelembe kell venni, ha a jogos érvek 
egymásnak ellentmondanak és megfeneklik a vita. 
Annyit hagy tegyek hozzá, hogy a túraverseny számomra nem csak a tájékozódásról, 
hanem a figyelemről is szól. Ezért én elvárom az első helyezettől, hogy ne csak 
tájékozódásból jeleskedjen, hanem a saját kartonján a saját lyukasztását is vegye 
észre, és csak akkor kapjon aranyérmet, ha erre képes.  
Amúgy nagyon tetszett a verseny. … ” 
 
potyoró 
„ …    A kettős lyukasztás problémaköre szerintem egyszerű, mivel a bójafogás 
sorrendjének helyessége nem ellenőrizhető, ezért nem lehet átlépni. Ez a 
versenyzés azért rendkívül szép, mert nemcsak testben, de fejben is ott kell lenni, ha 
nyerni akarsz. A feladat pontos értelmezése, végrehajtása, dokumentálása fontos. 
Az élvonalbeli versenyzők tudásszintje annyira közel esik már egymáshoz, hogy egy 
pici figyelmetlenség és ugrott a dobogós hely. De ez így helyes. Ilyen apróság, mint a 
rossz dokumentálás végzetes hiba lehet, a szabályzat is bünteti.   
… 
Aki versenyzésre adja a fejét az ismerje jól a szabályzatot és tartsa, tartassa be.” 
  
 Técsé: 
„Látom, hogy nem igazán értjük egymást a szubjektivitás és az objektivitás 
kérdésében. Még egyszer nekirugaszkodok  -ebben a témában szándékaim szerint 
utoljára- hogy kifejtsem véleményemet az ilyen jellegű problémákról. 
Természetes és helyes az arra való törekvés, hogy objektívek legyünk.  
… A szubjektivitás az én értelmezésem szerint nem azt jelenti, hogy szimpatikus-e 
az érintett személy, vagy sem, javára akarok-e dönteni, vagy inkább ártani akarok 
neki.  Ha egy egyértelmű hibázást szándékosan elnézek, vagy egy előírást 
szándékosan másképp értelmezek valaki érdekében, mint értékelőbíró, akkor nem 
szubjektív vagyok, hanem csalok. 
Ha azt mondom, hogy egy tanár, bíró, értékelőbíró kénytelen szubjektív döntést 
hozni, azon azt értem, hogy a döntését befolyásolja az a körülmény, ahogy a 
különböző  -esetleg egymásnak ellentmondó- előírásokat értelmezi (vagyis a saját 
személyisége).  
Gyakorlatilag tökéletes jogszabály, szabályzat nincs.  



… Legnagyobb a probléma akkor, ha olyan esettel állunk szemben, amikor az 
objektív  (az előírásokat szó szerint értelmező) döntés igazságtalannak érezhető, 
mint például a vitatott eset lett volna, ha a versenybíróság nem így dönt.  
… Az ilyen eset   - amikor nehéz dönteni- nem olyan ritka: szinte minden versenyen 
akad egy-kettő.  
Tisztelem mindenki véleményét, aki tőlem eltérően gondolkozik ebben a kérdésben, 
de biztos vagyok abban, hogy jelenlegi felfogása sokat változna, ha ő kerülne 
rendszeresen döntési helyzetbe: ha neki kellene objektív döntést hozni, amiről érzi, 
tudja, hogy igazságtalan.     
… Azért jó, hogy van ez a fórum: hogy az egymásnak ellentmondó vélemények 
megjelenhetnek és okulni tud belőle mindenki: versenyző és értékelőbíró egyaránt 
(Hátha közelednek az álláspontok és még ritkábban fordulnak elő ilyen esetek...). 
 

Van még egy szubjektív megjegyzésem: Nem egyszer előfordult már, hogy versenyt 
nyertem, amikor úgy éreztem, hogy a győzelem nem engem illetett volna.  Ilyen 
esetekben nem tudtam felhőtlenül örülni a győzelemnek. Arra is volt jó néhány példa 
az évek során, amikor úgy éreztem, hogy a versenybíróság elvette tőlem a 
megérdemelt győzelmet, egy „objektív” döntéssel.  Egyik ilyen legfájóbb eset az volt, 
amikor azért adtak 100 hibapontot egy bajnoki versenyen, mert nem lyukasztottam 
egy időmérőnél (azon a versenyen, az ott érvényes előírások szerint kellett volna, de 
én figyelmetlenül olvastam el a menetutasítást). A versenybírói értékelés úgy 
hangzott, hogy azért kaptam csak 100 hibapontot (és nem 200-at), mert az időmérőt 
nem hagytam ki, csak az igazolást (az érkezésemet és távozásomat az időmérő a 
versenykartonon igazolta…) 
Ilyen „objektív” élményt nem kívánok egyetlen versenyzőnek sem… 
Végül is: az a legjobb, ha nincs semmi probléma. De ilyen csak a mesében van.” 
 
hitetlenkedő: 
“Üdv a vitázóknak vagy inkább eszmét cserélőknek! 
Ezúton nyitnám a 3. kört, és amivel ijesztgettem, közzé tenném a kompromisszumos 
javaslatomat, amely 2 részből állna: 
Az első a Hollóssal kapcsolatos és mivel konkrét, ezért kiforrottabb. 
A második a VAB felé javaslat, amely egy olyan szabályozás kidolgozását célozná, 
amely csökkentené a szubjektív döntések lehetőségét. Bár ez utóbbi szűkítheti a 
rendezők döntési körét, azért legalább irányelv szinten útmutatót nyújtana. 
  
1. rész: a Hollós Kupával kapcsolatos javaslat 
  
Látni kell, hogy a rendezők és a szövetségi ellenőr is meghozta döntését. Ennek 
megfelelően kihirdették a végeredményt és kiosztották a kupákat és érmeket. 
Bár a versenyzők nagy többsége nem ért egyet a döntéssel, de egy ilyen herce-
hurca után már rossz szájízzel járna bármilyen módosítgatás és díj csere-bere, akár 
az elvesztőknek, akár a megszerzőknek, ezért javaslom, hogy a versenyrendezők 
által kihirdetett eredményét fogadjuk el.  
A kompromisszumos megoldás az lehetne, hogy mivel a Hollós része volt a bajnoki 
versenysorozatnak, ezért a bajnoki pontozásba átkerülő eredményben az országos 
szabályzat szerinti értekelést javaslom alkalmazni. Ennek megfelelően csak egy 
módosítást látok szükségesnek (Pulp bevállalta a javítást, neki tehát marad; Túrász 
nem bajnoki résztvevő, az Ő eredménye ebbe nem számít bele): a Hollós kupa 
kettős lyukasztást elkövető győztesének 100 hp-tal javaslom a hibapont számát 
növelni, és ennek megfelelően megállapítani a bajnoki helyezését. 



…. 
 
2. rész: Indítvány a szabályzat pontosítására vagy pontosító irányelv kidolgozására 
Az alábbiakat indítványnak gondolom, mert nem alkot egységet, csak puhatolózást 
egy lehetséges szabályzatmódosításra, illetve irányelvre. Nem tartom túl 
átgondoltnak, de a kidolgozásra még van időnk. 
Célja: csökkenteni a vitákat kiváltó szubjektív döntések számát. 
Részei lehetnek:  
1. a versenykarton rovataiba kerülő jelölések elfogadhatósági kritériumai (pl.: milyen 
esetekben lehet kettős jelölést elfogadni, mit jelent az egyértelmű jelölés stb.) 
2. a versenykartonok nyilvános kezelésének szükségessége (amely megakadályozza 
a szabálytalanságok elfedését és egyben elősegíti a eredmények megállapításának 
pontosságát és gyorsítását) 
3. azon esetek vagy jelölés értelmezési problémák köre, amikor a versenyzőnek 
lehetőséget kell biztosítani, hogy a megfelelő döntést a rendezők meghozhassák, 
illetve milyen esetekben lehet figyelembe venni a versenyzői magyarázatokat. 
 

A fentiekhez feltehetőleg végig kell gondolni az előforduló feladatok körét és a 
lehetséges elvárt megoldásokat. Lehet, hogy végül nem is kell túl sokat 
meghatározni. …” 
 
Határ Karó: 
„Úgy tűnik idén is sikerült megmozgatni a topic lakókat. A szomorú az, hogy egészen 
másképpen képzeltem a dolgot. Jobban szerettem volna hallani a pályán 
történtekről. A verseny óta kicsit tudathasadásos állapotban vagyok, amire azt 
gondoltam, hogy majd szép lassan elmúlik, de olvasva a nyilatkozatokat csak még 
nagyobb a zavar a fejemben. Szombaton sem tudtam igazán mi is lett volna a jó 
döntés, azóta meg aztán végképp kétségeim vannak. Az biztos, hogy Én inkább az 
objektivitás felé hajlok nem figyelmen kívül hagyva az esetleges szubjektív tényeket 
is.  … 
Az is biztos, hogy jövőre lesz Hollós Kupa. A verseny végén pedig nem fogjuk 
kiértékelni  a versenyzőkartonokat és mindenki kap majd a korábbi gyakorlattól 
eltérve -- amikor is pólót kapott minden versenyző -- kupát, érmet és oklevelet.” 
 
bak-ancs: 
„Sziasztok! 
Eddig csak olvasója voltam a topicnak a HK-val kapcsolatban, most már 
kötelességem szólnom. 
Kezdem a hivatalos bejelentéssel. 
A VAB vezetősége megvitatta a kialakult helyzetet és a következő döntést hozta: 
 

’A verseny végeredményét nem módosítjuk, viszont a bajnoki értékelésnél a 
kettős bélyegzést 100 hp-tal figyelembe véve új sorrendet állítunk fel.’ 
  
Nem volt egyszerű a döntés, a háttérben is érvek és ellenérvek hangzottak el, végül 
a többség ezt a megoldási javaslatot támogatta. 
Nem beszéltük meg, (erre az e-mail-es megbeszélés kevésbé alkalmas) ezért inkább 
magánvéleményként kommentálom a döntésünket - azok közül, akik ezt a döntést 
támogatták,  legfeljebb hangsúlybeli eltérések voltak. 
A döntés első fele egyértelmű, mivel a versenyen nem született óvás, ezért a verseny 
végeredményét nem is volt jogunk megkérdőjelezni.  



És itt álljunk meg egy kicsit. Valahol meg lehet érteni a versenyen döntést 
meghozókat is, hiszen évek óta próbálunk azért küzdeni, hogy a tájékozódási 
túraversenyen a tájékozódás döntsön és ne a különböző adminisztrációs dologban 
vétett hiba. Korábban örök vita volt, hogy pl. menetidő-számításnál ha valaki előbb 
bélyegzett és csak azután írta be a kiszámított menetidőt, vagy egy kockába került a 
két jelölés, akkor jogos-e a 60 hp? Erre született az a javaslatunk, hogy a versenyen 
a rajt előtt követeljék meg a kiszámított menetidőt (lásd Irányelvek). A 
mostani azonban egy másik szitu. 
A második fele a döntésnek azért született, mert a jelenleg érvényes 
versenyszabályzatunk hasonló esetre - sajnos nem teljesen egyértelműen- leginkább 
így rendelkezik. Ezért úgy gondoltuk, hogy a bajnoki sorrend meghatározásában 
felülbíráljuk a rendezőket. 
A döntésünkhöz hasonló javaslat itt a fórumon is elhangzott (érdekes módon a 
javaslat ettől függetlenül született) hitetlenkedőtől, amire aztán sok reakció nem 
hangzott el, de remélem, a többség számára elfogadhatóan a döntöttünk.  
Elhangzott még javaslatként az évenkénti szabályzatmódosítás (potyoró révén), ami 
a háttér-beszélgetéseken szintén megfogalmazódott. Ettől függetlenül állítom, soha 
nem lesz tökéletes szabályzatunk - de azért törekednünk kell rá. Idén 
mindenképp szeretném ha VAB  elvégezne egy felülvizsgálatot, illetve az Irányelvek 
beépítését. Szerencsére már van egy önként jelentkező az előkészítő munka 
elvégzésére :-) 
  
Ami a vita során engem leginkább elkeserített, az az a folyamat, amit megismétlődni 
látok az első csapatbajnokik megjelenését követő időkből. Akkor szerintem nagyon 
sokat veszített a sportágunk, hisz a személyeskedésig menő viták miatt többen 
végleg abba hagyták a versenyzést. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy ne 
vitassuk meg a kérdéses dolgokat, de az biztos, hogy burkolt és kevésbé burkolt 
sértések egymás fejéhez vágásával semmiképp nem haladunk előre. 
Ezen kívül, ha Hollós tényleg olyan jó volt, akkor szívesen olvastam volna 
részletesebb beszámolókat a pályákról, fifikásabb pontokról (csak megjegyzem: a 
tévesztő irányfésűt mi már a 1998-as BAK-on építettünk :-))” 
 
Técsé: 
„Azt írtam ugyan, hogy az objektivitás-szubjektivitás kérdéséhez nem fogok már 
hozzá szólni, de kénytelen vagyok. Számomra úgy tűnik, már régen nem a 
versenyről van szó. Csak azért vitatkozunk, mert a fenti szavak jelentését nem 
egyformán értjük.   
… Ha minden esetben lehetne objektív döntést hozni, akkor elegendő volna egy 
óvodás a döntésekhez és egy kisiskolás a két-három jegyű számok összeadásához. 
Mivel ez nem így van, azért van szükség bírákra, akik a tények és az előírások 
összevetésével próbálják megtalálni/megkeresni a leginkább tárgyilagos (objektív) 
döntést a problémás helyzetekben. 
… Egyébként nem csak a döntés szubjektív, hanem az úgynevezett ’jogos’ kritika 
is.  A kritika egyáltalán nem biztos, hogy általában jogos, lehet, hogy csak a kritizáló 
gondolja annak. Más ember ugyanazt másképp ítélheti meg és ő is ugyanúgy meg 
lehet győződve saját igazáról. Ezért talán az a helyes, ha visszafogottabb módon 
mondunk véleményt, ha próbáljuk megérteni a másik fél igazát és törekszünk a 
közös álláspont kialakítására. … 
A Hollós Kupáról, általában:   … 
Röviden összefoglalva: …  



Jó verseny volt  -a pályát tekintve a Hollós Kupák és elődjei között talán a legjobb- ; 
kár az elromlott hangulatért.” 
 
 
A rendezők eredményértesítőjéből: 
 
“Befejeződött az Országos Bajnokság tavaszi idénye, túl vagyunk a XXI. OETT-n az 
immáron III.Hollós Kupán. Idén sajnos nem volt kegyes az időjárás sem a 
rendezőkhöz sem a versenyzőkhöz. A pályakitűzés közben mikor több alkalommal 
megáztunk még abban reménykedtünk, hogy június elejére ideér a nyár, ami 
azonban nem vált valóra. Az előnevezések alapján – 86 fő – bízni lehetett abban, 
hogy tovább növekszik a versenyzők száma a korábbiakhoz képest. A verseny 
reggelének időjárása azonban azt eredményezte, hogy a megjelent 66 résztvevőnek 
is örülnünk kellett. Férfi kategóriában 44 fő, nőiben 13 fő míg ’B’ kategóriában 9 fő 
vett részt. Összesen tehát 66 versenyzőt indítottunk el.  
A női és férfi pályák majdnem azonosak voltak persze ellentétes irányban.  
… Úgy tűnik, a bonyolultan hangzó szerkesztési feladat nem okozott túl nagy gondot. 
Az irányfésű álsora is csak kevés versenyzőt tévesztett meg. A távolságmérés 
viszont eléggé próbára tette a versenyzőket, ugyanis a kötelező út beazonosítása 
után lehetett csak elkezdeni magát a feladatot.  
Beigazolódott az a tétel is, hogy a versenypályán lévő minden bóját megtalálnak a 
versenyzők. A pénteki bója kihelyezés alkalmával kitett 3 db előzőleg nem tervezett 
álbóját is szorgalmasan jegyezték a versenyzők. 
… A verseny értékelésével kapcsolatban több észrevétel érkezett. A számszaki 
hibákat gyorsan sikerült javítani. Az igazán problematikus tétel a versenyzők egy 
része által jelzett hibák értékelésénél adódott. Ez esetekben  a versenybíróság a 
Szövetségi Ellenőrrel egyetértésben hozta meg döntését amely azonban komoly 
viharokat okozott. Ennek folytatásaként a Verseny Albizottság az elmúlt héten a férfi 
kategóriában módosította a bajnoki sorrendet. 
Köszönöm mindannyiótoknak, hogy megtiszteltetek bennünket a részvételetekkel, 
remélem, jövőre is találkozunk a Hollós Kupán.” 
 
  
A Hollós Kupa eredményei 
 
Nők: 
 
  1. Tóth Alexandra  Hírös Hátizsák TTSE     93 
  2. Csarnai Béláné  MVSC, Misksolc    309 
  3. Harsányi Rita   Totoya BT, Budapest   449 
  4. Rajcsits ildikó   Rezét SE     455 
  5. Bartók Julianna   MVSC, Miskolc    535 
  6. Marton Adrienn   (Nem bajnoki versenyző)   567 
  7. Csonka Ágnes Kitti  (Nem bajnoki versenyző)   822 
  8. Molnárné Tornai Gabriella MESE, Miskolc (nem bajn. v.)  825 
  9. Marx Anna   Kőb. Barangolók Bp.           1110 
10. Komoróczki Andrásné  Kőb. Barangolók, Bp.            1124 
11.Tóth Szilvia   (Nem bajnoki versenyző)             1148 
  x Kovács Ibolya   KTE, Kazincbarcika (nem bajn. v.)     Feladta 
  x Kovács Piroska   KTE, Kazincbarcika (nem bajn. v.)     Feladta 



 
 
Férfiak: 
 
  1. Gelányi Zoltán   Rezét SE, Baja      47 
  2. Serestey Áron   Totoya BT, Budapest     68 
  3. Zárdai István   KTE, Kazincbarcika    108 
  4. Horváth T. Csaba  VtÉK, Gárdony    115 
  5. Vályi Nagy Károly  Mátra TK, Gyöngyös   117 
  6. Mórocz Imre   ERŐTERV, Budapest   123 
  7. Bodó Zajzon   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 139 
  8. Bóta Attila   Kárpát Egyesület, Eger   169 
  9. Döme Géza   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 174 
10. Marx István   Kőbányai Barangolók SE, Bp.  195 
11. Kotolics János   TSC, Tiszaújváros    199 
12. Horváth T. Róbert  VtÉK, Gárdony    210 
13. Volf István   ERŐTERV, Bp.    215 
14. Kerekes Viktor   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 218 
15. Franczva László  Rezét SE, Baja    227 
16. Ács Gábor   Totya BT, Budapest    274 
17. Szabó Tamás   Kőbányai Barangolók SE, Bp.  276 
18. Forrai Imre   MVM SE, Budapest    293 
19. Rák Miklós   Sárospataki Elektromos SE  296 
20. Bacsó Nándor   MVM SE, Budapest    310 
21. Vida László    MESE, Miskolc (nem bajn. v.)  312 
22. Komoróczki András  Kőbányai Barangolók SE, Bp.  315 
23. Béres Béla   VTBK, Bánréve    343 
24. Csihi János   Rezét SE, Baja    368 
25. Kiss János   (Nem bajnoki versenyző)   376 
26. Dobos Tamás   TSC, Tiszaújváros    380 
27. Négyesi Lajos   (Nem bajnoki résztvevő)   390 
28. Török Zoltán   TSC, Tiszaújváros    416 
29. Bálint Tibor   TSC, Tiszaújváros    424 
30. Lányi László   MVSC, Miskolc    449 
31. Kovács Attila   Zöld Sportok Klubja, Miskolc  457 
32. Vörös Tamás   Mátra TK, Gyöngyös   512 
33. Bakos Tamás   (Nem bajnoki résztvevő)   532 
34. Kosztolányi Tamás  (Nem bajnoki résztvevő)   550 
35. ifj. Dumetovics János  Miskolci Elektromos SE   553 
36. Jármy István   Sárospataki Elektromos SE  583 
37. Járai Béla   MVM SE, Budapest    584 
38. Bánrévi Tamás   TSC, Tiszaújváros    614 
39. Ulichny János   Sárospataki Elektromos SE  638 
40. Edelényi Csaba   MVSC, Miskolc    751 
41. Dumetovics János  Miskolci Elektromos SE   837 
42. Herr Gyula   VTBE, Miskolc            1086 
43. Varga Lukács   Sárospataki Elektromos SE          1191 
44. Kórodi Mihály   MVM SE, Budapest            1320 
 
 



A bajnoki tabella összeállításakor a fenti sorrend módosított változatát vette 
figyelembe a Verseny Albizottság, melyről a VAB vezetője a Fórumon tájékoztatta a 
versenyzőket. Ennek lényege, hogy a férfi kategóriában az első helyezettet a VAB 
100 hibaponttal büntette az egy mezőben két igazolás vétsége miatt. 
 
 
 
 
 
 

A bajnokság állása a harmadik forduló után: 
 
 
Nők: 
  

      
Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

S.sz. Név Szakosztály (közösség), 1. 2. 3. 4. 5. 

    székhely 
RK                           
(11) 

VeK                 
(9) 

HK                           
(5) 

eSK                
() 

KaK                       
() 

      IV.02. V.27. VI.10. IX.24. X.01. 

1 
Tóth 
Alexandra 

Hírös Hátizsák TTSE, 
Kecskemét 

72,73 55,56 100,5 0 0 228,79 

2 
Csarnai 
Béláné 

MVSC, Miskolc 90,91 0 80 0 0 170,91 

3 Szalai Zita Tiszaújvárosi SC 81,82 88,89 0 0 0 170,71 

4 Rajcsits Ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 100,9 40 0 0 140,9 

5 
Pásztor 
Istvánné 

MVSC, Miskolc 54,55 77,78 0 0 0 132,33 

6 Herner Ágnes Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 101,1 22,22 0 0 0 123,32 

7 Harsányi Rita Totoya, Budapest 45,45 0 60 0 0 105,45 

8 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 36,36 66,67 0 0 0 103,03 

9 Berlinger Anita IFU, Szekszárd 63,64 0 0 0 0 63,64 

10 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 18,18 44,44 0 0 0 62,62 

11 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 9,09 11,11 20 0 0 40,2 

12 Dörnyei Ágnes Szegedi Vörös Meteor SK 0 33,33 0 0 0 33,33 

13 Tóth Virág Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 27,27 0 0 0 0 27,27 

14 Jakab Éva IFU, ASE 0 0 0 0 0 0 



15 Rácz Eszter Old Jumpers Túraszako., Pécs 0 0 0 0 0 0 

 

 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

RK:    Rezét Kupa 

                           VeK:      Velence 

Kupa 

 

HK:  Hollós Kupa 
 

 

eSK:   elSant Kupa                           KaK:   Kadarka Kupa 

      A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát 

jelzi! 

  
 

Férfiak: 
 

S.sz. Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

RK                           
(33) 

VeK                 
(19) 

HK                           
(19) 

eSK                
() 

KaK                       
() 

IV.02. V.27. VI.10. IX.24. X.01. 

1 
Vályi Nagy 
Károly 

Mátra TK, Gyöngyös 84,85 78,95 89,47 0 0 253,27 

2 Jakab Albert IFU-ASE, Paks 103,3 101,9 0 0 0 205,2 

3 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 69,7 47,37 84,21 0 0 201,28 

4 Fodor Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 93,94 94,74 0 0 0 188,68 

5 Serestey Áron TOTOYA 66,67 0 101,9 0 0 168,57 

6 Döme Géza Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 60,61 42,11 63,16 0 0 165,88 

7 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 96,97 0 68,42 0 0 165,39 

8 Farkas János Tiszaújvárosi SC 72,73 89,74 0 0 0 162,47 

9 Bodó Zajzon Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 78,79 0 78,95 0 0 157,74 

10 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 54,55 52,63 42,11 0 0 149,29 

11 Horváth T. Csaba 
Velencei-tavi Életmód Klub, 

Gárdony 
51,52 0 94,74 0 0 146,26 

12 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 68,42 73,68 0 0 142,1 

13 Kotolics János Tiszaújvárosi SC 0 84,21 57,89 0 0 142,1 

14 
Horváth T. 
Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

87,88 0 52,63 0 0 140,51 

15 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 75,76 63,16 0 0 0 138,92 

16  Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       42,42 36,84 47,37 0 0 126,63 

17 Ács Gábor TOTOYA 90,91 0 31,58 0 0 122,49 

18 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, Budapest 81,82 0 26,32 0 0 108,14 

19 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 18,18 73,68 0 0 0 91,86 

20 Török Zoltán Tiszaújvárosi SC 39,39 15,79 15,79 0 0 70,97 

21 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 45,45 21,05 0 0 0 66,5 

22 
Sándorfalvi 
János 

Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 6,06 57,89 0 0 0 63,95 

23 Radó János Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 63,64 0 0 0 0 63,64 

24 Ráczi Győző Vasutas TBK, Bánréve 57,58 0 0 0 0 57,58 



25 Jónás Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 24,24 31,58 0 0 0 55,82 

26 Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 48,48 0 0 0 0 48,48 

27 Edelényi Csaba MVSC, Miskolc 27,27 10,53 5,26 0 0 43,06 

28 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 36,84 0 0 36,84 

29 Rácz Róbert Old Jumpers Túraszako., Pécs 36,36 0 0 0 0 36,36 

30 Karch Kálmán PITE (Pécsi Ifjúsági Term.járó Egy.) 33,33 0 0 0 0 33,33 

31 Geisz Ferenc Old Jumpers Túraszako., Pécs 30,3 0 0 0 0 30,3 

32 Topán László Szegedi Vörös Meteor SK 0 26,32 0 0 0 26,32 

33 Tóth Iván Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 21,21 0 0 0 0 21,21 

34 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 21,05 0 0 21,05 

35 Bálint Tibor Tiszaújvárosi SC 3,03 5,26 10,53 0 0 18,82 

36 Kovács Imre Idnailah 15,15 0 0 0 0 15,15 

37 Majorcsik József Vasutas TBK, Bánréve 12,12 0 0 0 0 12,12 

38 Pappert József IFU, Szekszárd 9,09 0 0 0 0 9,09 

39 Majkut Milán IFU, Szekszárd 0 0 0 0 0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

RK:    Rezét Kupa                         VeK:   Velence Kupa 

 

HK:  Hollós Kupa 
 

 

eSK:   elSant Kupa                           KaK:   Kadarka Kupa 

      
A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  
 
 

3.4. A negyedik forduló: elSant Kupa 
 
Az elSant Kupa kétnapos rendezvény volt: az első napon (23-án, szombaton) volt a 
csapatbajnokság 10. fordulója, másnap került sor az egyéni bajnokság harmadik 
fordulójára. 
 
A verseny helye és ideje:   Pécs-Árpádtető térsége 
     2006. szeptember 24., vasárnap 
Versenyközpont (Rajt és Cél):  Árpádtető, volt Polgárvédelmi Bázis 
A rendezésben résztvevő szervezetek:   
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, a Pécsi Orvos Eü. Sportkör, PVM SE, 
PITE, Mecsek Egyesület, elSant. 
Versenybíróság: 
Elnök:    Benczes Gábor 
Pályakitűző/értékelő:  Márton Zoltán, Áment Tamás, Lajtai Sándor  
Ellenőrző bíró:  Tihanyi László, Benczes Gábor 
Szövetségi ellenőr:   Franczva László 
 
A férfi pályára vonatkozó adatok:  
Versenytáv hossza:  4574 méter  
Szint:  310 m  
Feladatok:  irányfésű, útvonalkövetés menetidő-számítással, útvonalkövetés egyenes 
itiner segítségével, távolságfésű, szerkesztés. 
A női pályára vonatkozó adatok, hiányosan állnak rendelkezésre. A feladatok itt a 
következők voltak: útvonalkövetés, itiner, távolságfésű, irányfésű. 



 
 
Vélemények, hozzászólások a Fórumról: 
 
kokesz3: 
„ … vasárnap, az egyéni versenyről hazafelé jövet, arról kaptam tájékoztatást, hogy 
további 200 ponttal bővült a hibapontjaim száma. (- mivel nem húztam be sem a 
elején, sem a pálya végén a térképrajtot jelölő bóját.) 
Nos, ez kinyomta a biztosítékot! 
Így most több, felhalmozódott észrevételemet teszem meg jelen írás formájában. 
Hogy az elején kezdjem, kérem a fórumozókat, … segítsenek, hogy hol van a 
Szabályzatban leírva, hogy a TérképRajtban és a TérképCélban jelölni kell a 
kartonra. 
… Véleményem szerint a TR  azonosítja a térkép és a terep azonos helyét, tekintettel 
arra, hogy az Időrajt és maga a versenyközpont nem a térképen volt. Az oda és az 
onnan elvezető út Szabályzat szerint lehet szalagozás, ill. jelzett turistaút, - mint 
esetünkben. 
… Más! 
Azt nem tudom, hogy a kötelező útvonal elejét -(40 m, egy ellenőrző pont)- vajon 
hányan fogták helyesen, a Rendezők által elfogadott jónak. 
Azt nehezményezem, hogy a jelölés a legfontosabbat, a szárazárkot takarta ki olyan 
- mérnöki pontossággal -, hogy az összesen 5 darabból álló barna pontsorból 
egyetlen egyet sem lehetett felismerni.  
Ha csak én voltam, aki nem húzta be akkor is kár érte. Ha pedig a mezőnyben 
többen, netán a többség, akkor azt a pontot szerintem, ki kellene emelni.  
Összességében a fentiek ellenére jól éreztem magam a versenyen, bár kár a 
második szakasz méltatlanul könnyű feladataihoz. Igaz a pályakitűző is fáradhat. …”  
 
bak-ancs: 
„ … Kezdjük a térképrajt-térképcél kérdését: 
Ebben a szituban én azt tartottam helyesnek, ha a van jelölő a ponton és ott jelölni 
kell. Ezt akkor tanultam meg, amikor egy általunk rendezett versenyen a TR-TC-n 
nem volt jelölő és igenis előnyhöz jutottak a pontot kihagyók - akik így ráadásul olyan 
területen másztak át, amit kértek, hogy kerüljünk ki - és még időhibájuk is kevesebb 
lett. Az már más kérdés, hogy illett volna felhívni a versenyzők figyelmét a jelölési 
kötelezettségre. Pedig ott sem volt rajta a térképen a cél... 
Az, hogy jelenleg a szabályzat nem rendelkezik semmilyen formában a térképrajt-
térképcél alkalmazásáról (vagyis azt sem mondja, hogy nem kell jelölni!), valóban 
lehet hiányosság, amit pótolni kell. És azt már jogosan kritizálod, hogy nem hívták fel 
a figyelmet a menetutasításban a jelölésre. (Egyébként rendezőként én nem adtam 
volna hibapontot ezen körülmények ismeretében :-)) 
A kötelező útvonalnál is jogos az észrevételed, de itt is sántít egy kicsit a dolog.  
… 100 %-ig biztos vagyok benne, hogy ott jól volt kitűzve a pont.  
… Szóval ne az döntse már el egy pont megfelelőségét, hogy hányan fogták jól. 
Abban igazad van, hogy a behúzott vonal szerencsétlen módon kitakarta az árkot, 
ám szerintem kis figyelmességgel megoldható volt a feladat (csak észre kellett venni, 
h. az a másik árok nem ér oda a kereszteződésbe - mert az viszont látszott!).” 
 
caroberzso: 



“ … Csapattársam indult az egyénin, említette a TR, TC zsírkréta jelölést, tényleg 
furcsa, ilyenre a többi versenyre visszagondolva nem emlékszem.  Remélem, nem 
válik gyakorlattá!” 
 
potyoró: 
“ Nagyon jó kis hétvége volt ez a pécsi etap. Óriási hibának tartom nem csak itt, 
hanem a kisgyóni két versenyen is, hogy NEM EREDETI GYÁRI NYOMÁSÚ 
térképeken versenyeznek a bajnokisok. Igen kardinális ez a probléma, mert 
elázásnál, izzadó kéznél a részletek totál elvesznek a térképen, a kis részletek 
nagyításnál pedig raszteresek, olyan mint ha a tv-t 20 cm-ről nézném. A tájfutó 
térképek eredeti ára 150-300 jó magyar forint között mozog, ne ezen próbáljanak már 
spórolni, vagy nyerészkedni a rendezők. 
… A kötelező útvonalon totál "eltévedtem":)))). Azt hittem az utolsó tévesztő bójánál, 
hogy már a 4-es pontnál vagyok, amely az itiner kezdete és mily csodálatos, volt is 
ott egy útszerűség, amin én el is kezdtem az itinert, de ki hinné nem jött ki a lépés, 
majd fél óráig szentségelve erőlködtem, míg végül feladtam, hogy hülye vagyok én 
ehhez, gyerünk a 6. ep-re, na ekkor beleszaladtam az időmérőbe - kaptam is vagy 70 
időhibát ezért a baromságomért.    …  ” 
 
colalto: 
„… az az érv valószínűleg nem elfogadható, hogy az előző nap sem volt kréta a 
térképrajtban, hiszen, mint mondták, ez két különböző verseny volt. az már más 
kérdés, hogy mindkét nap ugyanaz volt az általános- és menetutasítás, tehát elvileg 
az első napon IS kellett volna jelölni, annak ellenére, hogy nem volt mivel - vagy ezek 
szerint jelölni minden helyen kell, csak ott nem, ahol a rendezők elfelejtik kitenni a 
krétát. 
... ami a legfurcsább: a rendező azon a véleményen volt, hogy ezt a vétséget nem 
veszik figyelembe, hiszen ők hibáztak! de különféle véleményeket meghallgatva (az 
én értelmezésemben: a nyomásnak engedve) arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
mégis azokat bünteti, akik nem vették le a TR-TC-t, kivéve azt a 2-3 embert, aki 
előbb indult. 
hát így történt. nem óvtam, mert egyrészt nem volt nálam annyi pénz (hehe), 
másrészt mert ki voltam akadva kissé, és nem gondolkoztam, harmadrészt mert távol 
áll tőlem ez a magatartás, negyedrészt mert azt mondta az ellenőr, hogy nincs 
értelme. 
szeretném megkérdezni, hogy tényleg nem volt-e értelme, illetve ki mit gondol erről a 
részletek ismeretében. 
a kötelező útvonalnál én levettem az első bóját is, mert láttam, hogy bár a szaggatott 
vonal valószínűleg letakarja az árkot, balra tőle egy kis szintvonal után kezdődik egy 
másik árok, jobbra elkanyarodik egy harmadik, középen nyilván annak az ároknak a 
folytatása van, amelyikre ráfordultam az útról, a terepen ez jól látszott. ha kiveszik ezt 
a pontot, nyilván nem örülök neki. 
én sem értek egyet azzal, hogy ha sokan akarnak valamit, akkor azt feltétlenül 
figyelembe kell venni.  
az én fent említett esetemben is az volt az érzésem, hogy azért nem foglalkoztak a 
TR-TC problémával a súlyának megfelelően, mert nem reklamáltak elegen, a 
többségnek ez elfogadható volt.      …  ” 
  
pulp: 



“ Hihetetlen, hogy micsoda kis f@szságokon lehet vitatkozni azért, mert a józan ész 
nem számít. Nekem tök egyértelmű, hogy senkinek sem szabadott volna hibapontot 
adni a TR-TC kihagyásáért. Ennyi. És a pálya milyen volt?” 
 
határkaró: 
„…  ElSant egyéni: Térképcél és térképrajt. Ez bizony komoly hiba. A Varsányit 
juttatja eszembe, amikor az azonos kategóriában versenyzők nem azonos pályán 
mentek. A versenyzők egy részének nem kell ott jelölni ahol a többieknek meg kell. 
Ráadásul a korán induló versenyzők jól meg vannak tévesztve, hogy itt már úgysem 
kell jelölni visszafelé, mint a csapatverseny során sem. Bizony én is így jártam. A 
térképrajtban körbeforgattam a bóját, mert biztos voltam benne, hogy találok rajta 
zsírkrétát. Meglepetésemre most sem találtam semmit. Visszafelé már csak 
konstatáltam, hogy a bója továbbra is megvan, de eszembe sem jutott megnézni, 
hogy el van-e látva jelölő eszközzel. Érdekes is az olyan verseny ahol menet közben 
módosítják a pályát. Nem igazán hallottam még ilyenről. Szóval azt hiszem, hogy itt 
bizony nagy igazságtalanság történik, akinek bevésik a 100 vagy 200 hibapontot. 
Pulp szerintem Te is igen fel lennél háborodva, ha teljesítesz egy pályát aztán a 
rendezők egy ilyen rendezői baklövés miatt hozzád vágnak 200 hibapontot. 
… Majdnem elfelejtettem gratulálni a férfi egyéni győztesnek. Gratulálok Bak-ancs. 
Bár Én ezt már évközben megmondtam Neked, hogy idén nem tudsz hibázni!” 
 
idnailah: 
“Pl. nekem sem volt még kifelé menet zsírkréta, de megkaptam rá a 100 hibapontot, 
szóval ne aggódj az egyenlőtlen feltételek miatt - tudod, a kisnyuszi meg a kalap 
esete, akár van rajta, akár nem, pórul jár... 
Bár én már nem fogok háborogni, nekem semmi nem tudja überelni a keverési idő 
egyénenként változó megítélését és értékelését. Először sérelemként éltem meg, de 
miután begyűjtöttem néhány véleményt, azóta azon röhögök, hogy bajnokság, 
szabályzat, meg hasonló hangzatos szavak, és nincs egységesítve az értékelési 
módszer - kinek hogy tartja úri kedve, úgy értékel.” 
 
técsé: 
“Kedves Sporttársak!  (Idnailah észrevétele kapcsán mindenki számára!) 
… 
A VAB   - mióta a bajnokság tart, sőt, már egy évvel előtte -  egyfolytában arra 
törekszik, hogy a rendezési, értékelési módszereket egységesítse. Úgy vagyunk 
azonban, mint a 12 kőműves: amit ma felrakunk, leomlik holnapra...   
Könnyűnek tűnik az egységesítés, de korántsem az. Aki rendezett versenyt már, az 
tudja igazán. 
Egy-egy helytelen gyakorlat észlelésekor nem elég általában beszélni. Nagyon 
gyakran előfordul, hogy két versenyző általában egyetért, amikor azonban 
konkrétumokra kerül sor, kitör a vita.  
A módszer, amit javaslok, az a következő: aki szerint a szabályzat valamely előírása 
nem jó  (mert észrevette, hogy bizonyos körülmények között egyesek hátrányba 
kerülhetnek), tegyen konkrét javaslatot a szabályzat módosítására. Ezen azt értem, 
hogy pontosan fogalmazza meg azt a mondatot, amellyel  - véleménye szerint -
   felváltható lenne a szabályzat régi mondata. Ezt aztán meg lehet vitatni, lehet 
csiszolgatni és talán sikerül megtalálni közösen azt a mondatot, amely megfelelő 
lesz.  



... Adott esetben a rendezők a térképrajttal kapcsolatosan azt  tették, amit legjobbnak 
tartottak. Ebben nem volt semmi szabályellenes.  Én úgy tudom, hogy kifelé menet 
nem kapott hibapontot az, aki még nem tudott jelölni zsírkéta hiányában.  
Más kérdés, hogy talán  jobb lett volna, ha (miután az elején nem tették ki a 
zsírkrétát) nem veszik figyelembe a térképrajtot.  
Más eset kapcsán már beszéltünk róla: A VAB nem jogosult arra, hogy felülbírálja a 
rendezőséget. Arra viszont van joga, hogy a bajnoki értékeléshez, a reálisabb 
eredmények érdekében a verseny eredményét bajnoki szempontok szerint 
korrigálja.  Ez nem biztos, hogy szerencsés, mert lehet, hogy ezzel valakiknek 
igazságot szolgáltat, ugyanakkor másokat viszont hátrányba hoz.     
Adott esetben igazságosabbnak tűnik a térképrajt figyelmen kívül hagyása az 
értékelés során.         
A keverési idő, a térképrajt  figyelembe vételéhez várom a konkrét javaslatokat! 
…” 
  
bak-ancs: 
“Akkor folytatom Técsé megkezdett gondolatát, hiszen nagyon jól felvezette a 
mondandómat. 
A kialakult vitákat és észrevételeket figyelembe véve megkeresett az elSant 
főszervezője, hogy a VAB foglaljon állást az ominózus térképrajt-térképcél ügyben. 
Konzultáltam a VAB vezetőséggel (velem együtt 5 fő) és végül az a döntés született, 
hogy az elSant egyéni végeredményét a bajnokság szempontjából a TR-TC-re 
adott 100 ill. 200 hp. nélküli sorrenddel fogadjuk el. A verseny végeredményét 
azonban nincs sem jogunk, sem okunk megváltoztatni. Vagyis ezzel a Hollós Kupát 
követő döntéshez hasonló született - csak itt ez a teljes mezőnyt érinti. 
Nem volt könnyű döntés, hiszen lehet ellenérveket is felhozni, és utólag teljesen jó 
döntést már lehetetlen hozni. Csak adalékként megjegyzem, hogy az ötből négyen 
részt vettünk a versenyen és ez a döntés mind a négyünket kedvezőtlenül érint. … ” 
 
GBelsant 
“Sziasztok! 
 Ha valakinek nagyon nagy kellemetlenséget okozott a vasárnapi versenyen történt 
hibás döntésem, attól elnézést kérek. 
Az eredményeket pár perccel ezelőtt kiküldtem az éterbe a megadott címekre. 
Az eredmény már tartalmazza a VAB állásfoglalása szerinti rangsort is. 
Aki ott volt annak megköszönöm a rendezőtársaim nevében is a részvételt, és 
remélem nem csak hibákra fogtok emlékezni az Őszi kupáról. 
…  
Üdv Benczi” 
 
caroberzso 
“… 
Tényleg jó volt a verseny!!” 
 
Részlet a rendezői értékelésből: 
 
“… az egyéni versenyen 6 női és 24 férfi vesenyző … indult. 
.. A verseny időben történő kezdését nem akadályozta semmi. … Óvást nem nyújtott 
be senki. 



… A versennyel kapcsolatosrendezői hibát a VAB álláspontja szerint állapítottuk 
meg. Az értékelési konepcióban megtartottuk a verseny ideje alatt kialakított 
álláspontot, de a bajnokság szempontjából korrigáltunk.  
Idézem a VAB hivatalos állásfoglalását: 
’…  Az elSant Kupa egyéni verseny végeredményét nem változtatva, a bajnokság 
szempontjából a sorrendet a térképrajt, illetve a térképcél kihagyásáért (nem 
jelöléséért) adott 100-100 hibapontok nélkül kell megállapítani. … ’ 
… A verseny a hibák ellenére jó hangulatban zajlott. Bízva, hogy továbbra is módunk 
lesz rá, a versenyt jövőre is megrendezzük a majdani résztvevők örömére, …” 
 
A férfiaknál a versenyen Jakab Albert (ASE, Paks) győzött: ebben az évben ez volt a 
harmadik egyéni versenye és harmadik győzelme!  Függetlenül az utolsó bajnoki 
verseny eredményétől már megnyerte a bajnokságot. 
A nőknél Herner Ágnes (Zöldpont, Kaposvár) győzött. Itt még nem zárult le a 
verseny: többen vannak még, akik megnyerhetik a bajnokságot. 
 
 
 
 
Az elSant Kupa végeredménye: 
 
Nők: 
 

1. Herner Ágnes  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár    61 hp 
2. Tóth Alexandra  Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét   81 
3. Dörnyei Ágnes  Szegedi Vörös Meteor SK   172 
4. Tóth Virág   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  229 
5. Ferencz Andrea  HH.TTSE, Kecskemét   342 
6. Turán Márta  HH.TTSE, Kecskemét           1150 
 
Férfiak: 
 

  1. Jakab Albert  ASE, Paks       14 
  2. Fodor Péter  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár    34 
  3. Gelányi Zoltán  Rezét SE, Baja      43 
  4. Franczva László Rezét SE, Baja      44 
  5. Jónás Péter  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár    48 
  6. Tóth Iván   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár    51 
  7. dr. Pavlovics György Zöldpont Életmódklub, Kaposvár    52 
  8. Siller Milán  Kárpát Egyesület, Eger     54 
  9. Radó János  Zöldpont Életmdklub, Kaposvár    58 
10. Komoróczki András Kőbányai Barangolók, Budapest    70 
11. Kerekes Viktor  HH.TTSE, Kecskemét     78 
12. Török Zoltán  TSC, Tiszaújváros      92 
13. Marx István  Kőbányai Barangolók, Budapest  103 
14. Bányai László  Bonyhád     116 
15. Horváth T. Csaba Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony 124 
16. Bóta Attila  Kárpát Egyesület, Eger   127 
17. Farkas János  TSC, Tiszaújváros    140 
18. Dobos Tamás  TSC, Tiszaújváros    189 
19. Bálint Tibor  TSC, Tiszaújváros    194 



20. Majdajk Dávid  Kárpát Egyesület, Eger   206 
21. Döme Géza  HH.TSE, Kecskemét   209 
22. Topán László  Szegedi Vörös Meteor SK   228 
23. Kókai Péter  Demeter E., Paks    267 
24. Sándorfalvi János HH. TSE, Kecskemét   298 
 
 
A bajnoki értékelés szerinti első tíz helyezett: 
 

  1. Jakab Albert  ASE, Paks       14 
  2. Topán László  Szegedi Vörös Meteor SK     28 
  3. Fodor Péter  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár    34 
  4. Farkas János  TSC, Tiszaújváros      40 
  5. Gelányi Zoltán  Rezét SE, Baja      43 
  6. Franczva László Rezét SE, Baja      44 
  7. Jónás Péter  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár    48 
  8. Tóth Iván   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár    51 
  9. dr. Pavlovics György Zöldpont Életmódklub, Kaposvár    52 
10. Siller Milán  Kárpát Egyesület, Eger     54 
 
A Bajnokság állása a negyedik forduló után: 
 
 
Nők: 
 

      
Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

S.sz. Név Szakosztály (közösség), 1. 2. 3. 4. 5. 

    székhely 
RK                           
(11) 

VeK                 
(9) 

HK                           
(5) 

eSK                
(4) 

KaK                       
() 

      IV.02. V.27. VI.10. IX.24. X.01. 

1 
Tóth 
Alexandra 

Hírös Hátizsák TTSE, 
Kecskemét 

72,73 55,56 100,5 50 0 228,79 

2 Herner Ágnes Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 101,1 22,22 0 100,4 0 223,72 

3 
Csarnai 
Béláné 

MVSC, Miskolc 90,91 0 80 0 0 170,91 

4 Szalai Zita Tiszaújvárosi SC 81,82 88,89 0 0 0 170,71 

5 Rajcsits Ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 100,9 40 0 0 140,9 

6 
Pásztor 
Istvánné 

MVSC, Miskolc 54,55 77,78 0 0 0 132,33 

7 Dörnyei Ágnes Szegedi Vörös Meteor SK 0 33,33 0 75 0 108,33 

8 Harsányi Rita Totoya, Budapest 45,45 0 60 0 0 105,45 

9 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 36,36 66,67 0 0 0 103,03 



10 Berlinger Anita IFU, Szekszárd 63,64 0 0 0 0 63,64 

11 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 18,18 44,44 0 0 0 62,62 

12 Tóth Virág Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 27,27 0 0 25 0 52,27 

13 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 9,09 11,11 20 0 0 40,2 

14 Jakab Éva IFU, ASE 0 0 0 0 0 0 

15 Rácz Eszter Old Jumpers Túraszako., Pécs 0 0 0 0 0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

RK:    Rezét Kupa                           VeK:      Velence Kupa 

 

HK:  Hollós Kupa 
 

 

eSK:   elSant Kupa                           KaK:   Kadarka Kupa 

      
A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  
 
 
Férfiak: 
 

S.sz. Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

RK                           

(33) 

VeK                 

(19) 

HK                           

(19) 

eSK                

(19) 

KaK                       

() 

IV.02. V.27. VI.10. IX.24. X.01. 

1 Jakab Albert IFU-ASE, Paks 103,3 101,9 0 101,9 0 307,1 

2 Fodor Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 93,94 94,74 0 89,47 0 278,15 

3 
Vályi Nagy 
Károly 

Mátra TK, Gyöngyös 84,85 78,95 89,47 0 0 253,27 

4 Farkas János Tiszaújvárosi SC 72,73 89,74 0 84,21 0 246,68 

5 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 68,42 73,68 78,95 0 221,05 

6 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 69,7 47,37 84,21 0 0 201,28 

7 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 75,76 63,16 0 47,37 0 186,29 

8 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 96,97 0 68,42 5,26 0 170,65 

9 Serestey Áron TOTOYA 66,67 0 101,9 0 0 168,57 

10 Döme Géza Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 60,61 42,11 63,16 15,79 0 165,88 

11 Bodó Zajzon Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 78,79 0 78,95 0 0 157,74 

12 
Horváth T. 
Csaba 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

51,52 0 94,74 10,53 0 156,79 

13 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, 
Budapest 

81,82 0 26,32 42,11 0 150,25 

14 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 18,18 73,68 0 57,89 0 149,75 

15 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 54,55 52,63 42,11 36,84 0 149,29 

16 Kotolics János Tiszaújvárosi SC 0 84,21 57,89 0 0 142,1 

17 
Horváth T. 
Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

87,88 0 52,63 0 0 140,51 



18 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       42,42 36,84 47,37 0 0 126,63 

19 Jónás Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 24,24 31,58 0 68,42 0 124,24 

20 Ács Gábor TOTOYA 90,91 0 31,58 0 0 122,49 

21 Topán László Szegedi Vörös Meteor SK 0 26,32 0 94,74 0 121,06 

22 Radó János Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 63,64 0 0 52,63 0 116,27 

23 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 36,84 73,68 0 110,52 

24 Török Zoltán Tiszaújvárosi SC 39,39 15,79 15,79 31,58 0 86,76 

25 
Sándorfalvi 
János 

Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 6,06 57,89 0 21,05 0 85 

26 Tóth Iván Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 21,21 0 0 63,16 0 84,37 

27 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 45,45 21,05 0 0 0 66,5 

28 Ráczi Győző Vasutas TBK, Bánréve 57,58 0 0 0 0 57,58 

29 
Dr. Pócsik 
József 

Mátra TK, Gyöngyös 48,48 0 0 0 0 48,48 

30 Edelényi Csaba MVSC, Miskolc 27,27 10,53 5,26 0 0 43,06 

31 Bálint Tibor Tiszaújvárosi SC 3,03 5,26 10,53 26,32 0 42,11 

32 Rácz Róbert Old Jumpers Túraszako., Pécs 36,36 0 0 0 0 36,36 

33 Karch Kálmán 
PITE (Pécsi Ifjúsági Term.járó 

Egy.) 
33,33 0 0 0 0 33,33 

34 Geisz Ferenc 
Old Jumpers Túraszakosztály, 

Pécs 
30,3 0 0 0 0 30,3 

35 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 21,05 0 0 21,05 

36 Kovács Imre Idnailah 15,15 0 0 0 0 15,15 

37 
Majorcsik 
József 

Vasutas TBK, Bánréve 12,12 0 0 0 0 12,12 

38 Pappert József IFU, Szekszárd 9,09 0 0 0 0 9,09 

39 Majkut Milán IFU, Szekszárd 0 0 0 0 0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

RK:    Rezét Kupa                           VeK:      Velence Kupa 

 

HK:  Hollós Kupa 
 

 

eSK:   elSant Kupa                           KaK:   Kadarka Kupa 

      
A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  
 
 
 
 

3.5. Az ötödik forduló: Kadarka Kupa 
 
 
A Kadarka Kupa is kétnapos rendezvény volt: az első napon (30-án, szombaton) volt 
a csapatbajnokság 10. fordulója, másnap (október 1-én) került sor az egyéni 
bajnokság ötödik fordulójára. 
 
A verseny helye és ideje:   Szekszárdi-dombság, Szálka 
     2006. október 1., vasárnap 
Versenyközpont (Rajt és Cél):  Szálka, művelődési ház 
A rendező szervezet:  Ifjúsági Unió Túraverseny Szakosztály, 
Szekszárd   



Versenyigazgatóság: 
Versenyigazgató:   Győrfi Gyula 
Tagok:  Baka Ferenc, Bakáné Balogh Beáta,  

Berlinger Anita,  Dománszky Zoltán, Gergely Péter, 
Győrfi Gyula, Jakab Éva, Majkut Milán,  
Pappert József 

Ellenőrző bíró:   Jakab Albert 
Környezetvédelem:   Szőr Gábor 
Szövetségi ellenőr:    Ács Gábor 
 
A férfi pályára vonatkozó adatok:  
Versenytáv hossza:  5850 méter  
Szint:  430 m  
Feladatok:   távolságmérés,  szerkesztés, szerkesztés, iránymenet. 
A női pályára vonatkozó adatok, hiányosan állnak rendelkezésre. A feladatok itt a 
következők voltak: szerkesztés, távolságmérés. 
 
A Fórumon alig volt hozzászólás a versenyről, pedig a kétnapos Kadarka Kupán 
többféle rendezvény is volt, amiről lehetett volna írni, véleményt nyilvánítani. A 
hozzászólók többsége két témáról váltott szót: a keverési idő volt az egyik, a másik 
pedig a férfi és a női kategória összevonására vonatkozó ötlet. Érdekes témák, de 
most nem tartoznak ide. Az egyéni versenyről tulajdonképpen csak egy versenyző 
nyilvánított véleményt: 
 
kokesz3 
„ Nehezen, de kivártam, hogy ne, én legyek az első!  Így, megnyugodva írom 
élményeimet. 
A két nap élménye alapvetően az, hogy rá kellett döbbennem , hogy milyen szép 
helyek találhatók új lakóhelyem környékén. -1978 óta élek Pakson, mint elszármazott 
gyöngyösi, lakos. 
Ledöbbentem, hogy milyen szép a szekszárdi- dombság. 
NEM SZÉGYENLEM LEÍRNI! 
… 
Az egyéniről néhány gondolat. 
Gidó, régi jó barátom, s így tudtam, hogy képes  „gyal’ásóval” járni a terepet 
javításkor. Ásott is néhány kicsi gödröt!  
Más! 
Jó volt szintezni! – s, ha egyszer pályakitűző leszek tuti, hogy lesz ilyen feladat! 
Eddig áradoztam, de néhány véleményem szerint problémás pontot csak – csak 
leírok, - minden bántó szándék nélkül. 
Szerintem a FFi egyéni 15. rókavár pontja nem volt a helyén, - a szárazárokhoz 
képest! 
A 16. pont környéke teljesen térképhibás volt, mivel sem a bal oldali metsződés, 
sem  az a kicsi sötétzöld jelleg nem volt érzékelhető. 
A 17. ponttal csak az volt a gondom, hogy az  markáns jelleg sarok igen csak lájtos 
volt. 
Azt pedig, hogy a kerítéstől, jó volt a távolsága – számomra nem elfogadható 
magyarázat. 
Nem kell ilyen helyekre pontot tenni!” 
 



 

A Kadarka Kupa végeredménye: 
 
Nők: 
 
  1. Tóth Alexandra Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét   38  hp 
  2. Tóth Virág  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  117 
  3. Rajcsits Ildikó  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja   124 
  4. Szalai Zita  TSC, Tiszaújváros    127   
  5. Herner Ágnes  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  165 
  6. Bodor Ilona  Mátra TK, Gyöngyös   181 
  7. Dörnyei Ágnes  Szegedi Vörös Meteor SE   280 
  8 Tóth Éva   TSC, Tiszaújváros (nem bajnoki v.) 295 
  9. Harsányi Rita  TOTOYA BT, Budapest   309 
10. Bartók Adrienn  TSC, Tiszaújváros    315 
11. Bartók Julianna  MVSC, Miskolc    327 
12. Pásztor Istvánné MVSC, Miskolc    337 
 
 
 
 
 
Férfiak: 
 
  1. Mórocz Imre   ERŐTERV, Budapest       44 
  2. Horváth T. Csaba  VtÉK, Gárdony        62  
  3. Horváth T. Róbert  VtÉk, Gárdony        66 
  4. Vályi Nagy Károly  Mátra TK, Gyöngyös       70 
  5. Serestey Áron    Totoya BT, Budapest       82 
  6. Fodor Péter   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár      92 
  7. Török Zoltán   TSC, Tiszaújváros    114 
  8. Topán László   Szegedi Vörös Meteor SE   114 
  9. Volf István   ERŐTERV, Budapest   121 
10. dr. Pavlovics György  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  122 
11. Radó János   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár   126 
12. Franczva László  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja   152 
13. Siller Milán   Kárpát Egyesület, Eger   158 
14. Beka Kálmán (Döme)   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  165 
15. Gelányi Zoltán   DÉMÁSZ Rezét SE, Baja   180 
16. Bóta Attila   Kárpát Egyesület, Eger   186 
17. Marx István   Kőbányai Barangolók, Bp.   196 
18. Ács Gábor   TOTOYA BT, Budapest   209 
19. Kókai Péter   Demeter Egyesület, Paks   210 
20. Kaszás István   TSC, Tiszaújváros    262 
21. Fekete János   TSC, Tiszaújváros    262 
22. Farkas János   TSC, Tiszaújváros    266 
23. Komoróczki András  Kőbányai barangolók, Bp.   270 
24. Jónás Péter   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  293 
25. Tóth Iván    Zöldpont Életmódklub, Kaposvár  357 
26. Bálint Tibor   TSC, Tiszaújváros    468 



27. Csihi János   DÉMÁSZ Rezét SE, Baja   728 
 
 

3.6.   A 2006. évi egyéni bajnokság végeredménye: 
 
Nők: 

      
Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

S.sz. Név Szakosztály (közösség), 1. 2. 3. 4. 5. 

    székhely 
RK                           

(11) 

VeK                 

(9) 

HK                           

(5) 

eSK                

(4) 

KaK                       

(10) 

      IV.02. V.27. VI.10. IX.24. X.01. 

1  Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
101,1 22,22 0 100,4 70 271,5 

2 Szalai Zita Tiszaújvárosi SC 81,82 88,89 0 0 80 250,71 

3 Rajcsits Ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 100,9 40 0 90 230,9 

4 
Tóth 
Alexandra 

Hírös Hátizsák TTSE, 
Kecskemét 

72,73 55,56 100,5 50 0 228,79 

5 
Csarnai 
Béláné 

MVSC, Miskolc 90,91 0 80 0 0 170,91 

6 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 36,36 66,67 0 0 60 163,03 

7 Dörnyei Ágnes Szegedi Vörös Meteor SK 0 33,33 0 75 50 158,33 

8 Tóth Virág 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
27,27 0 0 25 101 153,27 

9 Harsányi Rita Totoya, Budapest 45,45 0 60 0 40 145,45 

10 
Pásztor 
Istvánné 

MVSC, Miskolc 54,55 77,78 0 0 10 142,33 

11 
Bartók 
Adrienn 

Tiszaújvárosi SC 18,18 44,44 0 0 30 92,62 

12 Berlinger Anita IFU, Szekszárd 63,64 0 0 0 0 63,64 

13 
Bartók 
Julianna 

MVSC, Miskolc 9,09 11,11 20 0 20 51,11 

14 Jakab Éva IFU, ASE 0 0 0 0 0 0 

15 Rácz Eszter Old Jumpers Túraszako., Pécs 0 0 0 0 0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

RK:    Rezét Kupa 

                           VeK:      Velence 

Kupa 

 

HK:  Hollós Kupa 
 

 

eSK:   elSant Kupa                           KaK:   Kadarka Kupa 

      
A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  



 
Férfiak: 
 

S.sz. Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

RK                           

(33) 

VeK                 

(19) 

HK                           

(19) 

eSK                

(19) 

KaK                       

(20) 

IV.02. V.27. VI.10. IX.24. X.01. 

1 Jakab Albert IFU-ASE, Paks 103,3 101,9 0 101,9 0 307,1 

2 Fodor Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 93,94 94,74 0 89,47 75 278,15 

3 
Vályi Nagy 
Károly 

Mátra TK, Gyöngyös 84,85 78,95 89,47 0 85 259,32 

4 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 69,7 47,37 84,21 0 102 255,91 

5 Serestey Áron TOTOYA 66,67 0 101,9 0 80 248,57 

6 Farkas János Tiszaújvárosi SC 72,73 89,74 0 84,21 25 246,68 

7 
Horváth T. 
Csaba 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

51,52 0 94,74 10,53 95 241,26 

8 
Horváth T. 
Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

87,88 0 52,63 0 90 230,51 

9 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 68,42 73,68 78,95 45 221,05 

10 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 96,97 0 68,42 5,26 40 205,39 

11 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 18,18 73,68 0 57,89 60 191,57 

12 Topán László Szegedi Vörös Meteor SK 0 26,32 0 94,74 70 191,06 

13 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 75,76 63,16 0 47,37 30 186,29 

14 Radó János Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 63,64 0 0 52,63 55 171,27 

15 Döme Géza Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 60,61 42,11 63,16 15,79 0 165,88 

16 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 36,84 73,68 50 160,52 

17 Bodó Zajzon Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 78,79 0 78,95 0 0 157,74 

18 Ács Gábor TOTOYA 90,91 0 31,58 0 35 157,49 

19 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       42,42 36,84 47,37 0 65 154,79 

20 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, 
Budapest 

81,82 0 26,32 42,11 20 150,25 

21 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 54,55 52,63 42,11 36,84 0 149,29 

22 Kotolics János Tiszaújvárosi SC 0 84,21 57,89 0 0 142,1 

23 Jónás Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 24,24 31,58 0 68,42 15 124,24 

24 Tóth Iván Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 21,21 0 0 63,16 10 94,37 

25 Török Zoltán Tiszaújvárosi SC 39,39 15,79 15,79 31,58 0 86,76 

26 
Sándorfalvi 
János 

Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 6,06 57,89 0 21,05 0 85 

27 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 45,45 21,05 0 0 0 66,5 

28 Ráczi Győző Vasutas TBK, Bánréve 57,58 0 0 0 0 57,58 

29 
Dr. Pócsik 
József 

Mátra TK, Gyöngyös 48,48 0 0 0 0 48,48 

30 Edelényi Csaba MVSC, Miskolc 27,27 10,53 5,26 0 0 43,06 

31 Bálint Tibor Tiszaújvárosi SC 3,03 5,26 10,53 26,32 0 42,11 

32 Rácz Róbert Old Jumpers Túraszako., Pécs 36,36 0 0 0 0 36,36 



33 Karch Kálmán 
PITE (Pécsi Ifjúsági Term.járó 

Egy.) 
33,33 0 0 0 0 33,33 

34 Geisz Ferenc 
Old Jumpers Túraszakosztály, 

Pécs 
30,3 0 0 0 0 30,3 

35 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 21,05 0 5 26,05 

36 Kovács Imre Idnailah 15,15 0 0 0 0 15,15 

37 
Majorcsik 
József 

Vasutas TBK, Bánréve 12,12 0 0 0 0 12,12 

38 Pappert József IFU, Szekszárd 9,09 0 0 0 0 9,09 

39 Majkut Milán IFU, Szekszárd 0 0 0 0 0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

RK:    Rezét Kupa 

                           VeK:      Velence 

Kupa 

 

HK:  Hollós Kupa 
 

 

eSK:   elSant Kupa                           KaK:   Kadarka Kupa 

      
A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  
 
 
 
 
 

3.7. A harmadik bajnoki év értékelése 
 
2004-ben a férfiak kategóriában 41-, 2005-ben 40-, 2006-ban 39 versenyző indult. 
2004-ben négy-, 2005-ben tíz-, 2006-ban viszont csak egy olyan versenyző volt, aki 
benevezett a bajnokságba, de nem vett részt egy versenyen sem. Igaz, 2006-ban 
nyolc olyan versenyző volt, aki csak egy versenyen vett részt. 
A 2005-ben nevezettek közül 12 versenyző nem indult a 2006-os bajnokságban. 
A 2005-ben az első tíz helyen végző versenyzők közül - akárcsak tavaly – idén is 
négy 2006-ben is bejutott a legjobb tíz közé. A bajnokságot viszont olyan versenyző 
nyerte kimagasló eredménnyel (három győzelemmel!), aki az elmúlt évben csak 16. 
volt: Jakab Albert, a Verseny Albizottság (VAB) vezetője.  
A tavalyi bajnok 2006-ban bronzérmet szerzett.  
A 2006. évben először nevezettek közül senkinek sem sikerült bejutnia az első tíz 
közé.  
A nők kategóriájában a 2005-ben szerepelt 10 versenyző közül hárman nem indultak 
a 2006-os bajnokságban. Öszesen nyolc új nevező volt így 2006-ben elvileg 15 
szereplője volt a női kategóriának. A valóságban ezek közül kettő nem vett részt egy 
versenyen sem. 
A 2005-ben első hat helyezett között szerepelt versenyzők beneveztek a 2006-os 
bajnokságra is, de közülük csak négyen jutottak be az első hatba. A 2006-os 
bajnokságot olyan női versenyző - Herner Ágnes -  nyerte két győzelemmel és egy 
negyedik helyezéssel, aki ebben az évben nevezett először a bajnokságba. Szalai 
Zita megtartotta a második helyet,  Rajcsits Ildikó pedig ismét bronzérmes lett. 
Érdekességképpen megemlítem, hogy néha milyen véletleneken múlik, hogy ki nyeri 
a bajnokságot. Az év utolsó versenyén Tóth Alexandra lett az első helyezett, ez volt a 
második győzelme. Amennyiben bármely okból nem indult volna el az előző 
versenyen, az elSant Kupán, akkor ő lett volna a bajnok a női kategóriában. A 
Kadarka Kupán megszerzett első helyét azonban figyelmen kívül kellett hagyni a 



bajnoki sorrend megállapításakor, mert neki ez már az ötödik versenye volt és a 
kiírás szerint csak négy versenyt szabad figyelembe venni az értékeléskor. 
 
A VAB az év végén egy táblázatban összegezte a szövetségi ellenőrök jelentései 
alapján az egyes versenyek pozitív jellemzőit és a tapasztalt hibákat, 
hiányosságokat. Ez az összevetés érdekes, de arra nem alkalmas, hogy eldöntsük: 
mely versenyek voltak a legjobbak. Már csak azért sem, mert egy-egy versenyről 
csak egy-egy ellenőr írt véleményt. Arra viszont alkalmas, hogy megállapítsuk: 2006-
ban sem volt hibátlan verseny. 
Sajnos, arra a kérdésre sincs válasz, hogy az év elején kiadott irányelvek milyen 
eredménnyel jártak. Nem tudjuk, hogy nézne ki az alábbi táblázat, ha nem lettek 
volna irányelvek… 
 
Röviden:      Pozitív, követendő     Hibák, hiányosságok 

  
Ápr. 2.,  Korrekt pálya, irányelvek betartása, érdekes  Könnyű pálya, de sok bozótosba került 

Rezét Kupa: feladat (hátrametszés), gyors eredményhirdetés,  pont, kettős feladatnál (köt. útvonal és 

(dr. Horváth  rendezői értékelési hibák gyors korrigálása,  táv. mérés) dupla büntetés, mely utólag 
András)  vannak zöld pontok, a pontok a helyükön voltak,  korrigálásra került 
  kellemes ellátás a célban, vásárolható üdítő, sör   
 
Máj. 27.  Korrekt pálya, gyors eredményhirdetés, jól   A térkép nem esőálló volt, térképhibás 

Velence Kupa alkalmazott zöld pontok    helyen álbója volt 

(Fodor Péter) 
 
Jún. 10.  Korrekt pálya, irányelvek betartása, nyilvános térképhibás sűrű területen tévesztő 

Hollós Kupa eredmények, gyors eredményhirdetés, jól  bója, rendezői szubjektivitás értéke- 

(Ács Gábor) szervezett helyszín, egyértelmű szerkesztés,  léskor, problémás szöv. ellenőri hozzá- 
  sok pont, hosszú pálya, zöld pontok,  állás, rendezői határozatlanság és gyen- 
  „trükkös” lyukasztás    geség, értékelési hibák 
 
Szept. 24.  itiner kijelölése, pontok a helyükön  A térképrajt és térképcél menetközbeni 

elSant Őszi Kupa  voltak    bójázása, szerkesztési pont térkép- 

(Franczva László)      hibás helyen való elhelyezése, 
        a kiértékelt versenyzőkartonok nem nyilvá- 
        nosak  
 
Okt. 1.  korrekt tévesztőbóják, irányelvek betartása  kevés volt a feladat, a pálya 1. és 2.  
Kadarka Kupa nyilvános eredmények, gyors eredmény-  szakaszán a menetidő hbás volt, a kötele- 

(Ács Gábor) hirdetés, a verseny utolsó szakaszában kellően ző útvonal berajzolása elcsúszott, nem  
  nehéz pontok és átmenetek, kellően sok  volt elküldött részletes eredmény, nem volt 
  tévesztő bója, szerkesztési pontok jó kialakítása vörösbor a célban, nem lehetett üdítőt 

vagy sört/bort vásárolni, térképhibás 
helyen álbója volt, voltak pontok, melyek 
nem voltak a helyükön. 

          
      

  
 

4.  A negyedik év: 2007 
 

A 2007. évi bajnokság kiírásában sok változás nem történt, viszont fontos változás 

volt, hogy a Verseny Albizottság a bajnokság kezdete előtt kiadta az új 

Versenyszabályzatot, melybe a 2006. évi bajnokság tapasztalatai alapján módosítva, 

kiegészítve beépítette a  2006-ban kiadott Irányelveket.  



A kiírásban a szükséges változtatásokon (pl. dátumok) kívül csak a bajnoki 

versenyekben volt eltérés. 

A 2006. évi versenyek közül kimaradt a Rezét Kupa és a Kadarka Kupa. Új 

versenyek: Napernyő Kupa, Őszi Tájoló. 

A bajnokságba az első vesenyt megelőzően 37 férfi és 14 női versenyző nevezett be.  

A kiírás szerint sorrendben a következő öt versenyből áll a 2007. évi bajnokság: 

1)  Április 14.   Napernyő  Kupa  Bükk-hegység  
 2) Május 26.   Velence Kupa  Keleti-Bakony   
 3) Június 02.  Hollós Kupa   Bükk  
 4) Szeptember 16.  Őszi Tájoló   Keleti-Bakony   
 5) Szeptember 23..  elSant Kupa   Mecsek 
 

 

4.1. Napernyő Kupa 
 

A verseny helye és ideje:    Déli-Bükk, Felsőtárkány 
2007. április 14. 

Rajt és cél:     Felsőtárkány, Imókő Üdülő 
Rendező:    Kárpát Egyesület, Egr 
Versenybíróság:  
   Elnök:                Csávás István, a Heves Megyei Tb. Szövetség elnöke 
   Elnök helyettes:   Köves Gyula egyesületi elnök 
   Pályakitűzők,  
   értékelő bírók:    Bóta Attila, Benkó Zsolt 
   Rajt-cél bíró:  Melczer László (Bükki VM SE) 
   Ellenőrző bíró:    Papp László, a Heves Megyei Tb. Szövetség főtitkára 
Természetvédelmi ellenőrző bíró:   Lukács László 
MTSZ ellenőrző bíró:        Jakab Albert, a VAB vezetője 
 
A férfi pályára vonatkozó adatok:  
Versenytáv hossza:  ~ 7850 méter  
Szint:  ~ 420 m  
Feladatok:  iránymérés, egyenes itiner, szintvonalkövetés, távolságfésű, szerkesztés  
A női pályára vonatkozó adatok:  
Versenytáv hossza:  ~ 6750 méter  
Szint:     ~ 355 m 
A feladatok ugyanazok voltak, mint a férfiak pályáján 
A térkép 2007-ben helyesbített, M=1:10000 méretarányú térkép volt. 
 
A Fórumon nagyon sok hozzászólás volt, sajnos, nincs lehetőség minden 
hozzászólás idézésére. Megint kénytelen voltam kihagyni olyanokat is, melyek 
érdekesek, humorosak voltak, csak éppen nem kapcsolódtak szorosan a 
versenyhez. 
 

Idézetek a Fórumról: 
 
CUFI: 



„Most értem haza külföldről. Látom megfelelően felhangoltátok a fórumot a verseny 

előtt, de mi volt az egyénin?” 

Lightblue: 
„…  A lányoknál papírforma, Szandi nyert.  
Én hoztam a formám, már az első ponton elhagytam a kartont, úgy kellett 
visszamennem. :)))  
Szép magas hegyek vannak Felsőtárkány mellett, meg is másztuk szerintem 
majdnem mindet. Volt itiner (életemben először sikerült megoldani!!!), távolságfésű, 
szintvonalkövetés (jelentkezzen, akinek hibátlan lett...), iránymérés. Fincsi kolbászos 
bab (egy kis hagymával Bud Spencer megirigyelte volna) a célban, zsíros kenyér, 
stb. És jó idő ezerrel.” 
 
ssimi: 
„Csak egy érdekesség: Andi térképén a menetutasítás adataiból megszerkesztve 
nem érnek össze a vonalak. 
Most egy kicsit higgadnom kell. A verseny után minden szép volt, tetszett a pálya 
vonalvezetése, de nem igazán foglalkoztam vele, mert a felénél abba kellett 
hagynom. Itthon közösen átnézve és megbeszélve... hát... maradtak bennem 
kérdések. Most már kíváncsi vagyok az eredményekre.” 
 

caroberzso:  
„Mire hazaértem (este fél 10, pályabontás után), gondoltam, nem én leszek az első, 
aki reagál a versennyel kapcsolatban. Egyelőre annyit, hogy sikerült megrendeznünk, 
nem fulladt botrányba, jó óra késéssel eredményt tudtunk hirdetni.  
A fordulópontot az jelentette, hogy a kartonok kiértékelésekor nem bírtam a hideget 
tovább az épületben, kitelepültem a napra, és segítséget kaptam több verseny 
rendezésén edződött, tapasztalt sporttársaktól, akiket most nem nevezek néven, de 
Ők tudják, hogy kikről van szó. Mert így is lehet, nem kritizálni, hanem segíteni a 
tapasztalatlanabbat.  
Szerencsénkre  jó időnk volt, már-már nyárias meleg.   … ” 
 
d&i: 
„Kedves Rendezők! (Napernyő Kupa) 
Úgy gondoltam, jobb, ha én írom le a problémát. Előre bocsátanám, hogy én nem 
akarok senkit sem megbántani, nem akarom, hogy kivegyétek ezt a pontot a 
versenyből, ez az én eredményemen semmit nem változtatna, mert már verseny 
közben is tudtam, hogy rengeteget hibáztam. De a szerkesztésnél nem én hibáztam, 
és igazából nagyon jól esne, ha ezt elismernétek. 
Az én menetutasításomon ez a feladat szerepel: “ A szerkesztendő ponttól az “A” 
segédpont 910m-re található, a “B” segédpont pedig 231-°ra látszik. ” Vagyis a B 
segédponttól az én szerkesztendő pontom 51°-ra van, azaz ÉK-i irányban, nem 
pedig DNY-ra. Matekból mindig nagyon jó voltam, és úgy látszik, hogy rajtam kívül 
mindenki csak felszínesen, csak a számokra koncentrálva olvasta el ezt a feladatot, 
sajnos azok is, akik készítették. Lehet, hogy már a rajtban, mikor nem sikerült 
kiszerkesztenem a pontot szólnom kellett volna, …  
Végezetül megosztanám veletek azt a mondatot, amit régen egy versenyzőkartonon 
olvastam, nekem nagyon tetszett és verseny közben mindig ezt mondogatom 
magamnak: ’ Ha hibáztál ismerd el, és menj tovább a helyes úton!’  … ” 
 
tavasztündérke2: 



„… Mint az "F" kategória 2. számú nőnemű indulójának nem igazán   sikerült 
elszakadnom női mivoltomtól . Ahol álbóják voltak szinte kivétel nélkül a női pálya 
bójáit szedtem le :((((   És még mindig üldöz engem balsors "keverési idő" 
formájában ! Lehet gyorsulnom kellene ?????? 
Viszont Szalai Zita remekelt . Harmadik lett, nagy gratula neki !!!!!!!!! 
Az időjárás és az ellátás és a szervezés remek volt :)))))))  … ” 
 
caroberzso: 
„Amit most tudok a szerkesztett ponttal kapcsolatban közölni, nem mentegetésnek 
szánom.   
Az egyes kategóriák versenypályáit külön térképeken vittem be a nyomdába, ahol a 
pályák berajzolása után ellenőriztem, akkor úgy tűnt, hogy rendben van. A nyomtatott 
térképeket csütörtök délután kaptuk meg, mert a cégnél valamilyen ellenőrzések 
voltak, így nem tudtak foglalkozni vele. Tény, hogy a nyomtatott térképek nem voltak 
rendben, az A/4-es formátumot átméretezték, a pálya egy része - szerencsére 
kevésbé fontos része lemaradt. Ezt a menetutasításhoz csatolt melléklettel 
igyekeztünk korrigálni. Elképzelhető, hogy a segédpont felvitelébe is hiba csúszott, 
lehet, hogy másik kategória segédpontját vitték fel.  
Holnap tudjuk megnézni a versenytérképet, kiszerkesztjük a pontot, és érdemben 
reagálunk a kérdésre.  
  

Egy vélemény … , egy ismert egri spartakuszos tájfutótól, aki számítógépen 
berajzolta a pályákat: Szerinte ez a versenyzési fajta túlspecializált, túlbonyolított, 
rengeteg hibázási lehetőséget rejt magában, amit a rendezők fáradtság, vagy 
kedvezőtlen időjárási körülmények miatt el is követnek. Az értékelés hosszadalmas, 
több személyt igényel, nagy a hibázási lehetőség. Olyan pontos térkép meg nem 
létezik, amelyen 100 %-os pályákat ki lehetne tűzni... 
Erről mi a véleményetek?” 
 

kmoly: 
„Caroberzso és a többi szervező,  
jó, hogy mindig új szervezők lépnek be a régiek közé, ha úgy tetszik: a kilépő 
szervezők helyett, mert túraversenyezni jó.   
Arról beszélgettünk …, hogy jó volt a verseny, és az első versenyeinken mi is 
elkövettük ezeket az apró hibákat, és ez természetes.   
Tavaly nem voltam, ha ráérek, jövőre biztosan elmegyek - a bajnoki kategóriában :)  
…    Ez egy lelkesítő hozzászólás volt, kösz a rendezést.” 
  

bak-ancs: 
"Egy vélemény …, egy ismert egri spartakuszos tájfutótól, … ” 
Valóban, ez lehet az akadálya, hogy élsporttá vagy valami hasonlóvá váljon a 
túraversenyzés. Kérdés, hogy akarjuk-e az ellenkezőjét???? 
… A hibázási lehetőség sajna valóban benne van, de azon vagyunk, hogy ezt 
minimalizáljuk. 
Szerintem könnyebb egy ilyen versenyre csoportosan elcsábítani a gyerekeket, mint 
tájfutásra, pláne, ha egy iskolában nincs tájfutó, csak a tájékozódáshoz alapfokon 
értő, lelkes tanerő. Szóval, anélkül, hogy túlértékelnénk igenis megvan a helye a 
palettán a túraversenyeknek is.” 
 

bak-ancs: 
„A versennyel kapcsolatban: 
Szerintem is látszik a fejlődés... :-))) 



A pálya (férfi egyéni) kifejezetten jó vonalvezetésű, kicsit sok szinttel nehezített :-), 
egyébként nehéz feladatokkal tarkított verseny volt. A legnagyobb szórást talán a 
színtvonalkövetés okozta, de voltak tévesztések bőven máshol is (mint pl. nálam :-( ) 
A szintvonalkövetés kicsit talán vitatható volt (egyértelműen térképhibás területen 
vezetett), de ennek ellenére szeretném, ha Attila csak első felindulásból mondta, h. 
legközelebb semmi összetett feladat, csak sima pontok, azokkal sokkal kevesebb a 
gond javításban és reklamálásban egyaránt. Mert ezek a feladatok adják szerintem a 
túraverseny sava-borsát, ettől (is) lesz más, mint a tájfutás. 
A szervezésen lehetne még javítani, de én is úgy láttam, hogy nagyon sok hárult két 
emberre... A fiatalok közül esetleg nem lehetne bevonni?” 
 
caroberzso: 
„ … A ma délelőtti pályabontás befejezéséig mi is átbeszéltük az egész versenyt, 
szerintünk is egyértelműen javult a menetutasítás feladatainak megfogalmazásában, 
a pálya vonalvezetésében. Egyébként a szintvonal-követés feladat területén 
javítottuk a térképet: a korábbi, 1997-es kiadásnál a kerékpárút és a feljebb futó régi 
kisvasút töltés kb. 50 m-rel távolabb haladt egymástól a valóságoshoz képest. Így is 
maradt benne hiba.” 
 

Técsé: 
„Egyetértek a tájfutó véleményével is és bak-ancs két helyen kifejtett véleményével is 
és nincs ebben ellentmondás. Csak egy kicsit más szemszögből fejtem ki a 
véleményem. 
… Teljes mértékben egyet értek a tájfutó mi játékunkra vonatkozó értékelésével, 
csak - valószínűsíthetően – a következtetésünk nem azonos. Szerintem éppen ezért 
szép és jó ez a verseny. Van benne egy nagy adag bizonytalanság. Ezért aztán a 
győzelemhez - de még a jónak tekinthető szerepléshez is! - szerencse szükségeltetik 
(A szerencse ebben a játékban való értelmezéséről egyszer-kétszer már kifejtettem a 
véleményem...).  
… Van azonban egy másik oldala is a dolognak - erről is volt már szó korábban - : 
éppen azért, mert sok a hibázási lehetőség nemcsak a versenyzők, hanem a 
rendezők részéről is, gyakran előfordulnak az értékelés során határesetek, amikor a 
versenybíróság döntése valamely szempont szerint helyes, más szempontból viszont 
kifogásolható.  
… A késhegyig menő viták, veszekedések elkerülhetőek, ha nem felejtünk el egy 
fontos alaptételt (amit egyébként egy pszichológustól hallottam egy előadáson): 
Mielőtt kifejtjük véleményünket, mindig gondoljunk arra, hogy a másik félnek is igaza 
lehet. (A pszichológus ezt  - szó szerint - úgy mondta: A másik se hülye...) 
El kell jutni oda - szerintem már jó úton járunk! - , ugyanazon elvek szerint értékeljük 
a felvetődő problémákat.  
A térképhibáról: hiba nélküli térkép nincs és nem is lesz, ez olyan biztos, mint a halott 
rendőr („holtbiztos”).  
… A pályáról is essék szó: én szinte hibátlannak ítélem (hibátlan versenypálya 
majdnem annyira biztosan nem létezik, mint a hibátlan térkép!), és ez részemről 
nagyon jó véleményt jelent. Két dolog jut most hirtelen eszembe. Az egyik a 
szintvonalkövetés, …  A másik, általam hibának gondolt dolog elvi kérdés: 
véleményem szerint hiba volt ekkora szintkülönbséggel megalkotni ezt a pályát … , 
mégpedig két szemszögből is. Egyrészt azért, mert az egyéni bajnokságban sok az 
idősebb versenyző és ekkora szintet még a kategóriának megfelelő plusz idővel is 
nehéz az előírt idő alatt teljesíteni. Ha csak A és A36 kategóriás versenyző szerepelt 
volna ezen a versenyen, akkor egy szót sem szólnék :-).  



Másrészt azért is hibának tekintem a nagy szintkülönbséget, mert általában igaz: 
fizikai igénybevételt tekintve minél nehezebb egy pálya, annál jobban érvényesül a 
jobb kondíciójú versenyző a kevésbé jó kondíciójú, de jobban tájékozódó 
versenyzőkkel szemben. Pedig az egyik alapelvünk az, hogy a jobb tájékozódónak 
legyen nagyobb esélye a győzelemre... 
Végső soron ez a verseny - úgy gondolom - esélyes az év legjobb versenye címére. 
Csak így tovább!” 
 

hitetlenkedő: 
„Napernyő Kupáról összefoglalóan: 
Először is köszönet Caroberzsonak és Potyorónak (mintha hanyagolnád a rovatot!), 
nagy munka volt megrendezni a versenyt, ami szerintem jól sikerült. A tavalyi Szuper 
Kupához képest is érdekesebb és színvonalasabb lett.  
… Röviden a versenyről: volt sok jól megfogalmazott feladat, amelyek 
megfogalmazására szemmel láthatóan odafigyeltek, volt sok tévesztő bója, 
így tévesztési lehetőség is. A versenyközpont és az időmérők is rendben működtek. 
A koszt ízlett, …  
A bonyolult pálya miatt az értékelés is nehezebben alakult, de végül a kollektív 
bölcsesség megoldotta a problémákat. A kartonok közzé tétele, amelyet a Hollóson 
is már sikeresen alkalmaztak, szerintem követendő jó példa. Itt is igazolta előnyeit … 
Persze itt is előfordultak olyan részek, amelyekre szerintem a jövőben oda kell 
figyelni: 
A legproblémásabb szerintem az úgynevezett ’szintmenet’ volt - inkább 
útvonalkövetés lett belőle, mivel szerintem az árkok alja és széle valószínűleg nem 
lehet egy szintben. Sajnos a térkép messze nem tükrözte a terepet, ezért a 
menetelés nem tűnt korrektnek. Szerintem nem lenne szabad ilyen jellegű feladatot 
meghatározni, egy ennyire rosszul leképezett térkép mellett, …  
Néhány értékelési gond, ami verseny után felmerült, …: kötelező útvonalon továbbra 
is fennáll a kettős büntetés - vagyis olyan kettős bóják esetén, ahol láthatóan csak az 
egyik tartozik a kötelező útvonalhoz, a rossz levétele mellett büntetőpont járt a jó 
kihagyásáért is. Véleményem szerint ezt a jövőben korrigálni kellene.    …  ” 
 
 
  

bak-ancs: 
„Valóban van valami hitetlenkedő felvetésében, de nem tudom pontosan hogyan 
lehetne orvosolni - mert előfordulhat, h. szubjektív, h. melyik bója van párban. 
Egyelőre marad a szabályzat, mint legjobb (de valóban nem tökéletes) megoldás.   
… ” 
 

potyoró: 
„ …  A NAPERNYŐ tényleg elkélt volna a versenyzőknek, baromi jó idő volt, túl 
napos is, Bandi a szakács úgy odapirult a napon, hogy a felesége este nem akarta 
megismerni, pedig nem is ivott. A kaja szerintem finom volt. 
... Benkó Zsolti végezte a tervezésnek a 85%-át - igen nagy becsülettel és elsant-
sággal. Nagy köszönet érte. Valóban 2-en csináltunk mindent, mert nincsenek igazán 
olyan segítségeink, akik a mai kor követelményeit ismerik, … 
A sok szintemelkedéssel pedig a Rezét szinttelenségét próbáltuk ellensúlyozni :)) 
Átlagolva a két versenyt a 250 m szintemelkedés jónak mondható:)))))) 
A vörös bor hogy ízlett? 
…  „ 
 



Kőbarka: 
„Látva az előző hozzászólásokat, nem sok maradt, amiről írhatnék. 
Egy nagyon jó, igazi "A" kategóriás verseny volt. 
Nehéz vonalas tereptárgyakon átmenő kötelező útvonal. 
Egyszerű, de dupla figyelmet igénylő itiner.  
Könnyűnek tűnő pontok úton és szárazárokban, amelyek pontos mérést igényeltek. 
Fizikailag nehezen megközelíthető "zöld" pontok. 
Ugyanabban a völgyben két azonos dagonya a szerkesztett pontnak. 
Csodálatos idő, kaja, innivaló. 
’Monomanó’-nak gratulálok. Remélem, jól emlékezem művésznevedre.” 
 

monomanó: 
„ Így jár az, akinek nincs otthon internetje: mire hozzáfér, már majdnem mindent 
kitárgyaltak előtte a fórumosok. De azért sokadikként is elmondom, hogy ez egy jó 
verseny volt, különösen hatalmasat fejlődött a rendezés tavaly óta. Méltó volt a 
bajnoksághoz, minden elismerésem a rendezőknek! Nagyon jó és alkalmas helyet 
találtatok rajt-cél helyszínnek, meg persze az időjárás-felelőssel is remek a 
kapcsolatotok. (Kaphatnánk egy kis protekciót a Hollósra?:-))  
… Örülök, hogy van még rendező, aki ki meri tenni a kartonokat közszemlére, ezek 
vizslatása – a hibák kicsemegézése mellett – arra is jó, hogy a fenti programokkal 
együtt kitöltse az eredményhirdetésig fennmaradó időt.  
… Összegezve: számomra kellemes meglepetés volt a pálya, úgy hallottam, más 
versenyen az F pálya jóval nehezebb, mint az N. Meg is köszöntem Attilának, hogy 
ilyen kíméletes volt, és nem kellett, hogy megbánjam már az első egyéni versenyen, 
hogy renegát módon az F-ben indultam. Nem tudom, értette-e, mire gondolok, mert 
elég furcsán nézett. 
Az oklevelemet már csak másnap, otthon néztem meg tüzetesebben: valaki szép, 
kalligrafikus írással azt írta rá: (monómanó) részére, az I. Napernyő Kupa Egyéni 
Tájékozódási Túraversenyen „N” kategóriában elért III. helyezésért. Hiába no, a 
beidegződések… ” 
 
A rendezők értékeléséből: 
„ …  A feladatok közül az irányméréssel, az itinerrel, a távolságfésűvel … nem volt 
gond. Figyelmetlenségből adódóan a női pályán az egyik adat rossz megadása miatt 
nem lehetett a pontot megszerkeszteni. Ezt a feladatot kivettük a női kategória 
értékelésekor.  A szintvonal-követéses feladatot igyekeztem megvédeni a Fórumon, 
most is megoldhatónak tartom. … „ 
 
A versenyen az F kategóriában 29-, az N kategóriában 7 fő vett részt, a versenyzők 
száma összesen 155 fő volt. A férfiak kategóriájában 19-, a nőknél 6 bajnoki 
versenyző jelent meg. 
 
 
 

A Napernyő Kupa végeredménye 
 

Nők: 
 
1. Tóth Alexandra  Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét    84 hp 
2. Csarnai Béláné  MVSC, Miskolc     598  
3. Dörnyei Ágnes  Szegedi VM SK      233* 



4. Tóth Éva   TSC, Tiszaújváros     327* 
5. Bartók Adrienn  TSC, Tiszaújváros     344* 
6. Sugár Anita  (Nem bajnoki versenyző)    382* 
7. Dániel Andrea  Kékes Turista Egyesület, Gyöngyös  558* 
 
A * - al megjelölt versenyzők időtúllépés miatt lettek hátrább sorolva 
 
A versenyzők közül  -töbek között- hiányzott a tavalyi bajnok, így az esélyes Tóth 
Alexandra könnyedén nyerte az első vesenyt. 
A pontszámok alapján nem tűnt könnyűnek az első verseny… 
 
 
Férfiak: 
 
  1. Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös      27 
  2. Horváth T. Csaba Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony  118 
  3. Szalai Zita  TSC, Tiszaújváros     126 
  4. Kotolics János  TSC, Tiszaújváros     165 
  5. Budai Ottó  Mátrra TK., Gyöngyös (nem bajn. v.)  175 
  6. Farkas János  TSC, Tiszaújváros     189 
  7. Horváth András  Bp. II. ker.      192 
  8. Jakab Albert  DEMETER-IFU     198 
  9. Mórocz Imre  ERŐTERV, Budapest    205 
10. Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös    206 
11. Komoróczki András Kőbányai Barangolók SE, Bp.   222 
12. Borbély József  TSC, Tiszaújváros (nem bajnoki v.)  238 
13. Bohák Kálmán  (Nem bajnoki v.)     278 
14. Volf István  ERŐTERV, Bp.     313 
15. Siller Milán  Kárpát Egyesület, Eger    321 
16. Kaszás József  TSC, Tiszaújváros     321 
17. Marx István  Kőbányai Barangolók SE, Bp.   358 
18. Lányi László  MVSC, Miskolc     463 
19. Edelényi Csaba  MVSC, Miskolc     480 
20. Simon Péter  Kékes Turista Egyesület, Gyöngyös  860 
21. Leskó Dániel  Sárospataki ESE (nem bajnoki v.)  887 
22. ifj. Kotolics János TSC, Tiszaújváros            1264 
23. Török Zoltán  TSC, Tiszaújváros (nem bajn. v.)          1354 
24. Dalos Mihály  Bp. II. ker. (Nem bajnoki v.)          1486 
25. Bánrévi Tamás  TSC, Tiszaújváros (nem bajnoki v.)         1916 
26. Topán László  Szegedi VM SK      207* 
27. Sándorfalvi János Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  238* 
28. Kerekes Viktor   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  370* 
29. Bartók Julianna  MVSC, Miskolc     696* 
 
A * - al megjelölt versenyzők időtúllépés miatt lettek hátrább sorolva 
 
 
A tavalyi bajnokság első tíz helyezettje közül négyen hiányoztak, a másik hatból öten 
az első tíz között végeztek, tehát nagy meglepetés nem történt. A versenyt egy 



korábbi bajnok, Vályi Nagy László nyerte. Érdekességként megemlíthető, hogy a 
harmadik helyen egy női versenyző, Szalai Zita ért célba… 
 
 

A bajnokság állása az első forduló után: 
 
Nők: 
 

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért helyezések 

után járó pontszámok   

A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nape.K   

(6) 

    VeK      

() 

     

HK       

()  

    . 

 ŐT      

() 

   ESK   

() 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

1 Tóth Alexandra 
Hírös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
100,6 

 
      100,6 

2 Csarnai Béláné MVSC, Miskolc 83,3 
 

      83,3 

3 Dörnyei Ágnes Szegedi VM SK 66,7 
 

      66,7 

4 Tóth Éva Tiszaújvárosi SC  50 
 

      50 

5 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 33,3 
 

      33,3 

6 Dániel Andrea 
Kékes Turista 

Egyesület, Gyöngyös 
16,7 

 
      16,7 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése: 

NapeK:  Napernyő Kupa       VeK:      Velence Kupa 
 

HK: Hollós Kupa 
  

  

ŐT:   Őszi Tájoló   ESK:   elSant Kupa 
   A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők 

számát jelzi! 
   

 
 
 
Férfiak: 
 

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nape.K   
(19) 

    

VeK      

(20) 

     

HK       

() 

ŐT      
() 

ESK     
() 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

1 Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös 101,9 
 

      101,9 

2 Horváth T. Csaba 
Velencei-tavi Életmód Klub, 

Gárdony 
94,7 

 
      94,7 

3 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 89,5 
 

      89,5 



4 Kotolics János TSC, Tiszaújváros 84,2         84,2 

5 Farkas János TSC, Tiszaújváros 78,9 
 

      78,9 

6 Jakab Albert IFU-ASE, Paks 73,7         73,7 

7 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 68,4 
 

      68,4 

8 Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 63,2         63,2 

9 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, 
Budapest 

57,9 
 

      57,9 

10 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       52,6 
 

      52,6 

11 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 47,4         47,4 

12 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 42,1         42,1 

13 Marx István Kőbányai Barangolók 36,8 
 

      36,8 

14 Lányi László MVSC, Miskolc 31,6 
 

      31,6 

15 Simon Péter 
Kékes Turista Egyesület, 

Gyöngyös 
26,3         26,3 

16 Topán László Szegedi VM SK, Szeged 21,1         21,1 

17 Sándorfalvi János Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 15,8 
 

      15,8 

18 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 10,5 
 

      10,5 

19 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 5,3 
 

      5,3 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

   NapeK:  Napernyő Kupa VeK:      Velence Kupa 
  

HK: Hollós Kupa 
  

  

ŐT:  Őszi Tájoló eSK:   elSant Kupa 
   A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  4.2. Velence Kupa 
 
A verseny helye és ideje:     Keleti-Bakony,  2007. május 26. 
Rajt és cél:     Kisgyón   ( Elérhető: Bakonycsernyén keresztül) 
Rendező:    a Velencei-tavi Életmód Klub Természetbarát 

Köre, Gárdony 
Versenybíróság: 
Elnök, pályakitűző, és értékelő bíró:  Horváth T. Csaba 
Ellenőrző- és értékelőbíró:   Horváth T. Róbert 
Rajt- és célbírók:    Horváth T. Csabáné, Boros Mária, Kovács 
Tiborné 
Szövetségi ellenőr:     Jakab Albert, a VAB vezetője      
        
A férfi pályára vonatkozó adatok:  
Versenytáv hossza:  ~ 6520 méter  
Szint:  ~ 335 m  
Feladatok:  távolságmérés, iránymérés, szerkesztés, sziklás gödrök keresése, 
irányfésű, útvonalkövetés   
A női pályára vonatkozó adatok:  
Versenytáv hossza:  ~ 6000 méter  
Szint:     ~ 310 m 
A feladatok egy kivételével ugyanazok voltak, mint a férfiak pályáján; a sziklás gödör 
keresés nem volt feladat. 
 
A Fórumon sok hozzászólás volt, sajnos, most is kénytelen voltam egy kicsit 
szelektálni és ritkítani a rendelkezésre álló anyagot. 



 
 

Idézetek a Fórumról: 
 

Técsé: 
  

„Nem tudom, hányan fogják elolvasni az alábbiakat azok közül, akik eljönnek a 
Velence Kupára, de ha egy is akad, már megérte közzétenni az alábbi fontos 
tanácsokat, intelmeket, amelyek a versenyre vonatkozó általános utasítás részét 
képezik ( Az első mondatra vonatkozó magyarázat: Tegnapig reménykedtem, hogy 
elkészül az új térkép nyomdai változata, de az ember tervez és I.b.m.: megint nem 
jött össze a dolog! Nyomtatni kellett...):  
1) Figyelem! A térkép érzékeny a nedvességre, ha esik az eső, szigorúan 
nylontasakban kell tartani! 
2) A feladatok szövegét figyelmesen kell elolvasni, hogy pontosan azt értsük belőle, 
ami oda van írva! 
3) Nem szabad elfelejteni: a verseny távolságméréssel kezdődik!  Még a térképrajt 
előtt... 
4) A Térképrajt (TR)-nál igazolni nem kell (meg sem muszáj keresni...), de a 
visszaérkezéskor ott (TC) ér véget a verseny, jelentkezni kell! 
5) A terület kullanccsal fertőzött, erre készülni kell és erről a verseny végén nem 
szabad elfelejtkezni! 
6) Az Iránymérés feladatnál nincs álbója! 
7) A csalánt, a szedret és az ehhez hasonlókat nem a rendezők telepítették, azok 
csak úgy ott vannak... :-)))) Erre is készülni kell...” 
 
Kőbarka: 
„Köszi Técsé ! 
Ezek szerint az első pont kivételével egy hagyományos versenyen veszünk részt. 
Dupla zoknit (jobb helyeken bugyit) meg viszünk. Nemcsak az esőtől, hanem az 
izzadtságtól is meg kell védeni a térképet.” 
 
Sörösmókus: 

„Ezek után biztos hogy az Egri Bükk 50 tt-re megyek.Kár hogy ilyen csunya terep van 
arrafelé.” 

 
Milka16: 
„Sajnos, nem tudtam elmenni a Velence Kupára. Az Egri Bükk Teljesítménytúrán 
voltam. … Van infótok az eredményekről?” 
 
Técsé: 

A Velence Kupa eredménye: 
  
„F kat.: 
  1. Döme Géza Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 2. Vályi Nagy Károly Mátra TTE, 
Gyöngyös 3. Mórocz Imre ERŐTERV, Budapest 4. Fodor Péter KaticaTanya 
Zöldpont, Kaposvár 5. Gelányi Zoltán Rezét SE, Baja 6. Volf István ERŐTERV, 
Budapest 7. Dr. Pavlovics György KaticaTanya Zöldpont, Kaposvár 8. Horváth 
András Bp. II. ker. 9. Komoróczki András Kőbányai Barangolók, Bp., 10. Radó 
János KaticaTanya Zöldpont, Kaposvár 11. Knauer József BxTSE, Balatonalmádi 



12. Marx István Kőbányai Barangolók, Bp., 13. Dalos Mihály Bp. II. ker. 14. Lányi 
László MVSC, Miskolc 15. Kerekes Viktor Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 16. 
Bodó Zajzon Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 17. Dománszky Zoltán Demeter, 
Paks 18. Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 19. Tóth Iván KaticaTanya Zöldpont, 
Kaposvár 20. Sándorfalvi János Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 21. Bartók 
Julianna MVSC, Miskolc 22. Farkas János TSC, Tiszaújváros 
  
N. kat: 
 1. Tóth Éva TSC, Tiszaújváros 2. Varga Erzsébet DÉMÁSZ_Rezét SE, Baja 3. 
Bodor Ilona Mátra TTE, Gyöngyös 4. Csarnai Béláné MVSC, Miskolc 5. Tóth 
Alexandra Hírös Hátizsák TTSE 6. Pásztor Istvánné MVSC, Miskolc 7. Bartók 
Adrienn TSC, Tiszaújváros 8. Rajcsits Ildikó DÉMÁSZ-Rezét SE, Baja 9. Berlinger 
Anita IFU, Szekszárd 10. Herner Ágnes K.T.Zöldpont, Kaposvár 11. Jakab Éva 
ASE, Paks 12. Knauer Anna BxTSE, Balatonalmádi 
  
B kat.: 
1. Baross Gábor BxTSE, Balatonalmádi 2. K. Gellai Mária BxTSE, Balatonalmádi 3. 
Farkas Péter IFU, Szekszárd 4. Bárdos Beáta Mátra TTS, Gyöngyös 5. Pék A. 
Patrik IFU, Szekszárd 6. Szél Bálint Hírös Hátizsák TTSE 7. Bálint Tibor TSC, 
Tiszaújváros 8. Gausz Balázs Hírös Hátizsák TTSE 9. Kis Mihály Hírös Hátizsák 
TTSE 10. Balaskó Krisztián IFU, Szekszárd 
   
A részletes eredményeket holnap megkapják az érintettek, illetve a bajnokság 
résztvevői közül azok, akik e-mail címmel rendelkeznek. (Az utóbbiak a bajnokság II. 
forduló utáni állását is megkapják. Ebből következően a részletes eredmények 
remélhetőleg hamarosan felkerülnek az ASE honlapjára is.” 
  

Nyulzer: 
„Nekem nagyon bejött a verseny, jól megcsinált B pályán versenyezhettünk. Változó 
hosszúságú átmenetekkel. Szervezés nagyon profi volt, kicsivel a versney vége után 
eredményhirdetés, volt kaja inni való. Egy VERSENYnek így kell kinéznie. 
Gratulálok.  
Bár van egy dolog, ami nem igazán tetszett, hogy az irányfésűnél nem kellett 
végrehajtani a feladatot, mert a cél bólyáktól vissza lehetett ellenőrizni a start bólyát, 
épp hogy látszódott, de látszódott. Igy egy egyszerű iránymérési feladat lett belöle.”  
 
Técsé: 
„Aki ilyet észrevesz, az még sokra viheti, mint versenyző! Megvallom őszintén, 
nekem nem jutott volna eszembe visszamérni. Kíváncsi lennék, hányan vették észre 
ezt a lehetőséget! 
Mindenesetre csináltam egy statisztikát: a 44 versenyzőből 27-en értek el 0 pontot, 
11-en tévedtek 2 fokot és csak hatan ennél többet. Ez jelentheti azt, hogy jól volt 
kitűzve az irányfésű, de jelentheti azt is, hogy netán a visszamérés segített jó 
eredményt elérni a versenyzőknek.   
Aki hibázott, az vagy nem vette észre az ellenőrzési lehetőséget, vagy az 
iránymérésben is ugyanúgy (ugyanannyit) hibázik... 
Egyébként örülök, hogy tetszett a verseny: az ilyen vélemények segítik hozzá a 
rendezőket, hogy továbbra is vállalják el a rendezéssel együtt járó nyűgöket, terheket     
:-) ”    
 



Lightblue: 
„Jó kis verseny volt szerintem is. Szeretem ezt a térképet, még ha az 
eredményeimen ez nem is látszik. :) Sikerült a szokásos (pont lecsúsztam az 
oklevélről) helyezésemet begyűjteni. :) 
A lányoknák szoros volt a mezőny, kettő-öt pont döntött a 2. és a 7. hely között, és 
végre nem az, hogy ki lépte túl a keverési időt. Bár a tény, hogy nem voltam 
frusztrálva a keverési idővel, jó teljesítményre sarkallt. Csak 25 perc lett az 
időtúllépésem, azt hiszem, ez egyéni rekordnak számít. :) 
Külön köszönet, hogy a lányoknál kimaradt a gödörjárás, nekem nagyon nem voltak 
egyértelműek azok a gödrök, így csak 30 hibapontomba került a szerkesztett pont 
rosszul levétele. Ezen kívül, amit lehetett elszámoltam, elmértem. Az iránymérésnél 
nem láttam a sárga szalagot, így lemértem egy keletre álló szimpatikus fa 
irányszögét. Később kiderült, hogy mégsem kell erősebb kontaktlencsét vennem, 
csak a menetutasításban maradt benne még reggel a hiba, a szalag kb. pont 
mögöttem lebegett, akik látták azok szerint egyértelműen. :) Legközelebb azért majd 
jobban körbenézek, mert így ki kellett venni a feladatot.  
A rég betemetett rókavár is okozott némi fejtörést és vagy 10 perc hegyoldalban való 
bóklászást, de nem volt más bója a közelben, meggyőzhető voltam a helyességéről. 
A Tűzköves árkot az idén sikerült jó irányból, a kevésbé mély részén átszelni, így a 
túristaúton kocoghattam be a második időmérőre. Ott már nagyon vártak, szegény 
időmérő már két órája ücsörgött egyedül a kereszt alatt. :) 
Köszi TéCsé-éknek a szállásért, és a péntek esti finom gulyásért.  
Bár nem tudom mi lehetett benne, aminek hatására Határkaró másnap elfelejtett 
bemenni a térképcélba. :)))))))))) ” 
 
Técsé: 
 „Nagyon megalkuvó típus vagyok: néha elég egy jó szó, esetleg egy üveg sör és 
készítek oklevelet a hetedik helyezett részére is :-) 
És kösz. az elismerést. Igaz, egy része nem engem illet (a gulyáshoz csak annyi 
közöm volt, hogy én is ettem belőle...). Az útvonalkövetés lerövidítése, a 
gödörkeresések elhagyása az N kat.-ben azonban valóban az én ’művem’ volt.” 
 

Nyulzer: 
„Még van pár hiányosság amit észrevettem. A menetutasításban nem volt benne 
sem az előírt menetsebesség, sem pedig a keverési idő, mind a kettő hiányzott. 
Illetve a távmérés nem volt teljesen egyértelmű.” 
 

Técsé: 
„Az észrevétellel részben egyet értek:  menetsebességnek, keverési időnek ugyan a 
szabályzat szerint nem kell benne lennie a menetutasításban, de 
versenyidő valamiféle korlátozásának igen és ez valóban hiányzott. 
A távolságmérési feladaton lehet vitázni. Ámbár szerintem eléggé egyértelmű volt: a 
piros jelzés csak egy helyen kanyarodott le …  
… Az előbb örvendeztem a hozzászólás miatt, most meg már kezdek attól félni, 
hogy a harmadik hozzászólásod után kiderül, hogy ez a Velence Kupa végül is egy 
pocsék, rosszul szervezett verseny volt :-)) és  :-(( ” 
 

Nyulzer: 
„Nem, félre ne értsd TéCsé, nekem a verseny nagyon bejött, életem első egyéni 
versenye, sokkal jobban féltem töle de rájöttem, hogy nem kell, sőt... 
Ezek csak apró pici hiányosságok voltak, amiket megjegyeztem, lehet csak nekem 
tüntek fel, de megbírkóztam vele, és teljesítettem. …  



Szóval a negyedik hozzászólásomban kivehető, hogy nem volt pocsék, csak én 
voltam kezdő..:))) mégegyszer gratulálok” 
 

tavasztündérke2: 

„Voltak ott 21. helyezettek is :))) 
Hosszú kötelező útvonallal és félreértelmezett gödrökkel :))))  
A gulyás tényleg nagyon finom volt ! És így utólag bevallhatom, hogy kollektívan 
magunkévá tettünk egy ott feledett banánt !!!!” 
 

Lightblue: 

„Én egy dobozt hagytam az asztalon teli sütivel. :) 
Remélem a süti elfogyott, a dobozt meg felajánlom a házikó javára.:) ” 
 

Técsé: 
„A süteménnyel nem találkoztam :-(, de a dobozt kimosva hazahoztuk, hogy 
magunkkal vigyük a tulajdonosa részére. Most már legalább tudom, hogy kié! 
(Tegyek bele egy picike oklevelet?...:-)” 
 

Lightblue: 
„Egy egészen ici-picit. :)))” 

 

Kőbarka: 
„Egy profi versenyzőtől és profi rendezőtől újabb profi verseny.  
Megalapoztad nyugdíjas éveidre a hosszú, nem mindennapi, kreatív tevékenységet . 
Köszi Técsé neked és segítőtársaidnak ! 
… 

Hát igen. Mindenkinek meg van a maga keresztje. 
Kinek a térképcél, kinek a kötelező útvonal.  
Ennyi hibával már régen sikerült kötelező útvonal feladatot megoldanom, pedig 
mindent megpróbáltam pontosan bemérni és a rendező fejével gondolkodni. 
Leírom, mások is okuljanak. 
Az elejére a térképről levett íránymenettel mentem. Pont a két bója közé érkeztem. 
Változtatás nélkül visszametszettem és rendben volt (első hiba: az alsó bójától kellett 
volna ezt elvégezni).  …  
Negyedik választási lehetőség száraz árokban. A mellette levő száraz árok vége után 
10 méter. Levettem (negyedik hiba: nem látom a piros alatt a barna jelet, nem 
mértem be az széles úton a jelleghatártól visszafele. Csak ránéztem.)  … 
Egy feladattal egy nagy hibának megfelelő értékű hibapont. Nem is olyan 
rossz  teljesítmény egy öreg rókától. :-(( 
Néha így fiatalodom, mert ezek gyerekhibák. :-)) „ 
  

KrónikáS: 

„Velence Kupa 2007 Egyéni Bajnokság Velence, ha ezt hallják, a magyar honfiak 
többsége Olaszországra gondol. Hát mire is gondolna, elvégre magyarok vagyunk. 
Ha nagyon utánagondol, hát akkor eszébe jut, hogy nekünk is van ám Velencénk. Na 
nem akkora mint az olaszoknak, mert mi csak egy szegény kis ország vagyunk, 
nekünk csak ennyire telik. Főleg most, hogy életbe lépett a stabilizációs program, 
meg mindenféle megszorítások. Örüljünk, hogy ekkora is van. Ha Velencéről esik 
szó, arra már csak a beavatottak szűk csoportja gondol, hogy nemcsak Velence 
nevezetű tavunk és településünk van, de évente megrendezésre kerül a Velence 
Kupa. Az utóbbi időben nem is egy, de kettő. … 



Egyébként nagyon kellemes úgy versenyezni, hogy ugyanazon az asztalon esszük 
meg a vendéglátók által kínált gulyást este (nagyon finom volt), reggelizünk, majd 
szerkesztünk. … Az ötös pont némi keresgélés után megvan. S itt jöttek a gondok. 
Iránymérés: ÉK-re lévő fán sárga szalag. Elég sokan keresték ezt az állítólagos ÉK-i 
felszalagozott fát, meglehetősen mérsékelt sikerrel.  
…  A 9-es időmérő után iránymenetben bele a sűrű gazba. Hogy mi a fenének? 
Nyakig érő vízben sokkal könnyebb lett volna gyalogolni. Kitörve a gazból a tízes 
nem okozott problémát. A gödörjárás eleinte ment, de amikor kezdtem bizonytalan 
lenni abban, hogy merre járok kiszálltam a buliból, s irány a 12-es.  
… 13-as irányfésű. Ott kissé félre lyukasztottam, egyik tű pont a lap szélére esett. 
Még épphogy látszott. De Albi megfejtette a feladványt, sőt felfedezte a lap szélét 
érintő tű nyomát. A kötelező útvonal kétharmadánál lévő töréspont kissé megtréfált, 
… 
Nem érzem feladatomnak a verseny szakmai minősítését, de nekem nagyon tetszett. 
Kellemes verseny volt, az időjárás jó, sőt túl jó. De ez utóbbit, mint annyi mást, 
ráfoghatjuk a globális felmelegedésre. S kellemes zárása a napnak, hogy Bakancsék 
kocsival bevittek BP-re.”  
 

Técsé: 
„Kár, hogy nem hivatkozhatom a nyomda ördögére, mint ahogy egykor szoktak. A 
figyelmetlenség az enyém ( a nyomdának semmi köze ehhez): a szétküldött bajnoki 
tabellákban szerepelt ugyan a "Krónikás", de megint csak hiba csúszott a tabellába: 
lemaradt a VeK-en elért eredménye. Mintha froclizni akarnám, pedig erről szó sincs :-
)))   
Most már talán valóban hibátlan a tabella és remélem, a javítás hamarosan 
megjelenik az ASE honlapon is...” 
 

Tavasztündérke2: 

„Semmi vész ! Házilag hozzáadtuk a VEK eredményét és beinterpoláltuk Krónikást a 
közepére :)))” 
 

bak-ancs: 

„Javítva. 
Bár szívesebben versenyeztem volna a 7végén, érdekes volt ’belülről’ nézni is egy 
nem saját szervezésű versenyt. Tetszett, h. nálatok is ennyire fontos, h. a 
versenyzők jól érezzék magukat (természetesen egy jó versenyen) - vagyis egy 
versenyszervezés nem ’csak’ egy jó pálya kirakásából áll. Úgy láttam, tényleg 
mindenki elégedetten ment haza (már a versenyt illetően, mert a helyezésével nem 
mindenki lehetett elégedett :-)))  ) … ” 

 
 

A rendezői értékelésből: 
 

„ …  az egyik versenyző az F kategória 15. pontját kifogásolta. Az ellenőrző bíróval 
és a szövetségi ellenőrrel együtt, még az eredmény megállapítása előtt megnéztük a 
helyszínt. Megállapítottuk:  a bóják ott voltak, ahova kihelyeztük őket. A "jó" bóját a 
nyiladéktól talán 2-3 méterrel távolabb kellett volna tenni, de ez a kis hiba nem 
lehetett akadálya a jó bója kiválasztásának. …  Mindhárman egyet értettünk abban, 
hogy a bójakihelyezés megfelelő volt. A tévesztőbójánál egyébként az F kategória 22 
versenyzőjéből hatan igazoltak. 
 



Azért nem volt teljesen hiba nélküli a verseny: az iránymérés megfogalmazásába 
hibás adat került bele, ezért ezt a feladatot kivettük az értékelésből.  
… A pontszámok alakulásából lemérhető, hogy a pályák nehezek voltak: minden 
kategóriában 50 pont felett volt győztesek eredménye. 
Különösen nehéznek bizonyult az F kategóriában a sziklás gödrök keresése. Itt a 
versenyzők háromnegyed része hibázott, persze, nem ugyanott mindenki: bőven volt 
hibázási lehetőség, akárcsak az útvonalkövetéses feladatnál. …  Alig volt álbója a 
sok jó bója mellett, mégis szinte alig akadt hibátlan megoldás. Mindez annak tudható 
be, hogy a versenyzők nem kaptak plusz időt a feladat megoldására, sietés közben 
pedig könnyen összejöhet a rossz döntés. … tény, hogy a pálya középső szakaszán 
nem volt időhiba nélküli teljesítmény.  
…  Az eredményhirdetést a tervezett időhatárok között tartottuk meg, ami nagyrészt 
annak köszönhető, hogy a szövetségi ellenőr közreműködött az értékelésben.” 
 
 

A Velence Kupa hivatalos eredménye: 

 

Nők: 
 

  1. Tóth Éva    TSC, Tiszaújváros       77 
hp 
  2. Varga Erzsébet  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja    129 
  3. Bodor Ilona   Mátra TTE, Gyöngyös    134 
  4. Csarnai Béláné   MVSC, Miskolc     136 
  5. Tóth Alexandra   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  138 
  6. Pásztor Istvánné  MVSC, Miskolc     148 
  7. Bartók Adrienn   TSC, Tiszaújváros     154 
  8. Rajcsits Ildikó   DÉMÁSZ  Rezét SE, Baja    203 
  9. Berlinger Anita   IFU, Szekszárd     221 
10. Herner Ágnes   KT Zöldpont, Kaposvár    254 
11. Jakab Éva   ASE, Paks      282 
12. Knauer Anna    BxTSE, Balatonalmádi    742 
 
 
Férfiak: 
 

  1. Döme Géza   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét    66 
  2. Vályi Nagy Károly  Mátra TTE, Gyöngyös    103 
  3. Mórocz Imre   ERŐTERV, Budapest    122 
  4. Fodor Péter   Katica Tanya Zöldpont, Kaposvár  123 
  5. Gelányi Zoltán   DÉMÁSZ Rezét SE, Baja    139 
  6. Volf István    ERŐTERV, Budapest    176 
  7. Dr. Pavlovics György  Katica Tanya Zöldpont, Kaposvár  178 
  8. Horváth András   Bp. II. ker. (nem bajnoki v.)   179 
  9. Komoróczki András  Kőbányai Barangolók, Budapest   187 
10. Radó János   Katica Tanya Zöldpont, Kaposvár  190 
11. Knauer József   BxTSE, Balatonalmádi    197 
12. Marx István   Kőbányai Barangolók, Budapest   272 
13. Dalos Mihály   Bp. II. ker. (nem bajnoki v.)   290 
14. Lányi László   MVSC, Miskolc     293 
15. Kerekes Viktor   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  297 
16. Bodó Zajzon    Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  300 



17. Dománszky Zoltán  Demeter, Paks     309 
18. Szalai Zita   TSC, Tiszaújváros     352 
19. Tóth Iván    Katica Tanya Zöldpont, Kaposvár  385 
20. Sándorfalvi János  Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  432 
21. Bartók Julianna   MVSC, Miskolc     543 
22. Farkas János   TSC, Tiszaújváros     565 
23. Hadnagy Árpád   VtÉK, Gárdony (verenyen kívül indult!) 
 
 

A bajnokság állása a második forduló után: 
 

Nők:   
 

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért helyezések 

után járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nape.K   

(6) 

    VeK      

(11) 

     

HK       
() 

ŐT       

() 

   ESK   

() 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

                  

1 Tóth Alexandra 
Hírös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
100,6 72,73       173,33 

2 Csarnai Béláné MVSC, Miskolc 83,3 81,82       165,12 

3 Tóth Éva Tiszaújvárosi SC 50 101,1       151,1 

4 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös   90,11       90,11 

5 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 33,3 54,55       87,85 

6 Dörnyei Ágnes Szegedi VM SK 66,7         66,7 

7 Pásztor Istvánné MVSC, Miskolc   63,64       63,64 

8 Rajcsits Ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja   45,45       45,45 

9 Berlinger Anita IFU, Szekszárd   36,36       36,36 

10 Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
  27,27       27,27 

11 Jakab Éva IFU, ASE   18,18       18,18 

12 Dániel Andrea 
Kékes Turista Egyesület, 

Gyöngyös 
16,7         16,7 

13 Knauer Anna BxTSE, Balatonalmádi   9,09       9,09 

14 Tóth Virág 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
          0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      



NapeK:  Napernyő Kupa VeK:      Velence Kupa 
 

HK: Hollós Kupa 

 

  

ŐT:   Őszi Tájoló ESK:   elSant Kupa 
   A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát 

jelzi! 
   

 
Férfiak: 
 

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért helyezések 

után járó pontszámok   

A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nape.K   

(19) 

    

VeK      

(20) 

     

HK       

() 

 ŐT      

() 

   ESK     

() 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

                  

1 
Vályi Nagy 
Károly 

Mátra TK, Gyöngyös 101,9 95       196,9 

2 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 68,4 90       158,4 

3 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       52,6 75       127,6 

4 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, 
Budapest 

57,9 65       122,9 

5 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 89,5 25       114,5 

6 Döme Géza Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét   102       102 

7 
Horváth T. 
Csaba 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

94,7         94,7 

8 Marx István Kőbányai Barangolók 36,8 50       86,8 

9 Fodor Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár   85       85 

10 Kotolics János TSC, Tiszaújváros 84,2         84,2 

11 Farkas János TSC, Tiszaújváros 78,9 5       83,9 

12 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja   80       80 

13 Lányi László MVSC, Miskolc 31,6 45       76,6 

14 Jakab Albert IFU-ASE, Paks 73,7         73,7 

15 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, Kaposvár   70       70 

16 
Dr. Pócsik 
József 

Mátra TK, Gyöngyös 63,2         63,2 

17 Radó János Zöldpont Életmódklub, Kaposvár   60       60 

18 Knauer József BxTSE, Balatonalmádi   55       55 

19 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 10,5 40       50,5 

20 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 47,4         47,4 

21 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 42,1         42,1 

22 Bodó Zajzon Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét   35       35 

23 
Sándorfalvi 
János 

Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 15,8 15       30,8 

24 
Dománszky 
Zoltán 

Demeter Egyesület, Paks   30       30 

25 Simon Péter 
Kékes Turista Egyesület, 

Gyöngyös 
26,3         26,3 

26 Topán László Szegedi VM SK, Szeged 21,1         21,1 



27 Tóth Iván Zöldpont Életmódklub, Kaposvár   20       20 

28 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 5,3 10       15,3 

 

Baka Ferenc IFU, Szekszárd           0 

 

Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger           0 

 

Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja           0 

 

Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja           0 

 

Horváth T. 

Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, 

Gárdony 
          0 

 

Jónás Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár           0 

 

Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks           0 

 

Kovács Imre Idnailah           0 

 

Serestey Áron TOTOYA BT, Bp.           0 

 

Stumpf Péter Kárpát Egyesület, Eger           0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

   

 

NapeK:  Napernyő 

Kupa VeK:      Velence Kupa 
   

HK: Hollós 

Kupa 
  

  

ŐT:  Őszi Tájoló eSK:   elSant Kupa 
   A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

   
 
 
 

4.3. Hollós Kupa 

 
A verseny helye és ideje: Bükk-hegység,  

2007. június 2. (szombat) 
Találkozó, rajt:   Bükkszentkereszt – Hollóstető, Hegyi Kemping 

Rendező:   Tiszaújvárosi SC. Természetjáró Szakosztálya. 

Versenybíróság: 

Elnöke:   Szalai Zita  

Szövetségi ellenőr:  Ács Gábor  

Pályaellenőrző bíró:  Farkas János  

Tagok:    a TSC természetjárói 

Pályakitűzők:  Szalai Zita, Tóth Éva 
 
A férfi pályára vonatkozó adatok:  
Versenytáv hossza:   8345  méter  
Szint:     505  m  
Feladatok:  szerkesztés (menetidő-számítás), irányszögmérés, itiner, távolságmérés 
kötelező útvonalon, szabadsorrend  
A női pályára vonatkozó adatok:  



Versenytáv hossza:  8205 méter  
Szint:       450 m 
A feladatok ugyanazok voltak, mint a férfiak pályáján; csak a szerkesztéshez kötött 
menetidő-számításban volt eltérés. 
Az öt feladat tulajdonképpen hét volt, vagyis nem kevés! Ráadásul nem a 
megszokott jellegű feladatok voltak, hanem kicsit bonyolultabbak; nagyon oda kellett 
figyelni. 
 
 

Idézetek a Fórumról: 
 
KrónikáS: 
 
“ …  Egy egyenes itinert kellett szerkeszteni a skicc alapján. 
Micsoda lépés az önkiszolgáló verseny felé! Először csak megrajzolni kell nekünk, 
legközelebb már mi tűzzük ki, majd a bójákat is nekünk kell kitenni.  
… Persze, ha kissé figyelmesebbek a rendezők, felhíjják figyelmünket, hogy ajánlott 
felszerelés a digitális fényképezőgép. Egyébként tudomásom szerint ennek 
használatát nem tiltja a szabályzat. Nem tudom hányan fényképezték le a vázlatot, 
de nagyon hasznos lehetett számukra.  
… Megérkezve a tényleges rajthelyre, ami még mindig nem a TR (térkép rajt), némi 
várakozás után szerkesztés. … Egy terület határait kellett megszerkeszteni, s a 
szerkesztett területen szabad sorrend jellegű feladat. A kijelölt területen és környéken 
hemzsegő jellegfák közül kellett kiválasztani a területen belüli térképen szereplő 
fákat. Volt még egy menetidő számítás, aminek érdekessége, hogy két olyan pont 
közti menetidőt számolni, amelyek egyikében sem fogunk járni, ha csak véletlenül 
arra nem tévedünk. 
… Az első „pont”, ami nem is igazán pont, mert még száma sem volt, csak S1 
fedőneve, egy faramuci iránymérés. Először hátrametszéssel kellett meghatározni az 
iránymérés helyét.  
… S utána jött a szintén álnevet (S2) viselő önkiszolgáló itiner. Az elején egy 
elágazásban egy bója, illetve, ha nagyon precízek vagyunk, nem az elágazásban, 
hanem kissé azon túl. Na de mire leesett a tantusz már …. Egy pont oda. Igazuk volt, 
tényleg túl volt az elágazáson …  
A 3-as pont, s ennek már igazi, közönséges száma volt, egy távolságmérés. Ebben 
pusztán két trükk volt. Egyrészt az útból hegyesszögben kiágazó úton feltűnően 
elhelyezett lapbója, másrészt az első bója, ahonnan mérni kellett, majdnem a kijelölt 
szakasz végén volt. 
… Egy tüdőszaggató kapaszkodó után egy „könnyű” pont. Majd egy hasonlóan 
kemény lejtmenet után az a nevezetes szabadsorrend. Itt kellő mennyiségű időt 
elpazarolva is csak meglehetősen mérsékelt eredményt elérve irány a 8-as.  
… A kilences felé közeledve belebotlottam egy álidőmérőbe. Volt már rá példa, hogy 
a (mellékesen szerkesztett) időmérő egyik bójájától látótávolságon kívül voltak az 
időmérők. De ennyivel odébb? … Utána, ki tudja miért, talán az időmérő affér zavart 
meg, teljesen belekeveredtem a pont melletti sűrűbe, csak tudnám, hogy miért? 
… Az eső épp csak egy kicsit tette tiszteletét Lehet hogy felesleges volt esőköpenyt 
húzni a térképre?     … “ 
 
caroberzso: 
“Ember tervez, eső végez...  



Úgy terveztük, hogy több tájékozódási programot is beiktatunk a hétvégére. Kezdjük 
a Hollós Kupával, tájfutással folytatjuk a Borsod kupán, azután főzünk, s végül a 
Ravasz Róka éjszakaival fejezzük be, ami gyakorlásnak még jó.  
Az elsők között akartunk indulni a Hollóson, fél 9-kor, hogy még odaérjünk a 
tájfutásra is. Ebből azután nem lett semmi. A versenyközpontban eléggé 
kényelmesen mennek az előkészületek, nevezünk, kapok egy tényleg ötletes, jól 
tervezett kitűzőt. Szólítanak, mindenki egy asztalhoz ül, mint az érettségi vizsgán. 
Feladat: útvonalvázlat átrajzolása egyenes itineres feladattá   …   kiautózunk a 2. 
számú versenyközpontba. Kartonírás, egyenkénti behívás szerkesztéshez, megy az 
idő. Végül 9 óra 41 perces rajtidőt kapok, szerkeszthetek. Egy újabb csavar a feladat 
megadásában: némi halmazelméleti ismerettel, 3 szempont alapján behatárolok egy 
területet, ahol jellegfa hegyek találhatók a térkép szerint. Szintolvasással vegyített 
menetidő számítás - ez sem szokványos, tetszik.  
9, 55-kor indulok az útszéli keresztnél található térképrajthoz, ahol az épp autóval 
érkező Hitetlenkedő bizonygatja, hogy a bélyegzőt most vitte el. Fel a dombtetőre, 
iránymérés. Nem okoz gondot, de a közeli fa visszametszésre ebben az esetben 
nem szerencsés. Az itinernél az eleje nem akar kijönni, többször nekivágok, azután 
rájövök, hogy a rajzon felcseréltem az elágazás irányát.  A távolságmérésnél 202 
métert lépek, azután a felázott talaj hatására úgy érzem, lépéseim hosszabbak a 
szokásosnál, beírok 215-öt.  A 4-nél lelépem, azután meggondolatlanul rosszat 
fogok, időmérő következik, 10 perc várakozás. A 6-nál kiköpöm a tüdőm és 
elszúrom, jön a szerkesztett terület. Ámulatba ejt a vén bükkfák ligetének a látványa, 
teljesen belefelejtkezem, találok 3 lapbóját, jobb híján beírom, pedig legbelsővel 
többre mentem volna. A 8-ast rosszul fogom, mert nem érzem a domborzatot. Innen 
mintha könnyebb pontok következnének, egyből megvannak, de a korábbi 
tépelődések 15 perc késést eredményeznek. Erősen dörög délről, gyorsan leveszem 
a bokorfoltban lévő 18-ast, be a célba.  
… Lemegy 3 karéj kenyér, fél flakon ásványvíz. A rendezők beszállítanak a 
kempingbe, autó megvan, a többiek sehol, az eső esik. Fél 3 felé megjönnek elázva. 
Esik, nincs kedvünk a főzéshez. Az elért eredmények sem derítenek jobb kedvre, 
egyedül Milán F 18-as győzelmének örülhetünk. Ebből a gyerekből lesz valaki!  
Főzés storno, éjszakai storno, … Hazafelé, a Bükk nyugati oldalán meg hétágra süt a 
nap.  
Összegezve: nekem tetszett a verseny, az újszerű feladatmegadások. Úgy látom, az 
idén nívósabbak a versenyek a múlt éviekhez képest, a rendezők tudásuk legjavát 
nyújtják. Csak erre az értékelésre kellene valami gyorsítót kitalálni!” 
 
Lightblue: 
“ A francba. Krónikás lelőtte a jövő évi meglepit...:) 
Pénteken pályakítűzés közben nekünk is eszünkbe jutott, hogy legközelebb a 
versenyzőkkel kéne kirakatni a bójákat.  
De ez határozottan lassítaná az értékelést...  
… ” 
 
joli.: 
“Az itinerberajzolás szerintem kitűnő ötlet volt, mégpedig azért, mert a feladat 
teljesítése nem a nem látható és/vagy nem létező ösvények közötti (lutri) választáson 
múlott, hanem a berajzolás precizitásán. És ha az egyébként jól követhető itinert 
rosszul rajzoltuk le, akkor csak magunkat hibáztathatjuk. Két apró szépséghiba azért 
volt szerintem: nekem nem mondták hogy a saját itineremet rajzolom, azt hittem 



helyben pontozzák a feladatot, és kész. A másik: láttam olyan igazán bölcs, előrelátó 
versenyzőt, aki egy az egyben átrajzolta a mintatérképet! Erre biztos nem számított 
senki, (vagy az előbb említett fényképezésre esetleg). 
A jellegfás szerkesztés is tetszett, mert követhető, egyértelmű, és minden csavart, 
megtévesztést nélkülözött, ami nem mindig mondható el. “ 
 
Lightblue: 
“A feladat egyik lényege az volt, hogy ne tudja a versenyző, hogy ezután neki végig 
kell menni a maga rajzolta vázlat alapján. Voltak akik maguktól rájöttek. Mert 
egyébként is, mi alapján osztottuk volna a hibapontokat??? Így magadat ellenőrizted 
le. 
Születtek érdekes megoldások, érdemes lett volna szépségdíjat kiosztani. :)” 
 
Kőbarka:  
“Nagyon ügyes feladat volt. 
Remélem megnéztétek a leadott itinervázlatokat és kijavítottátok az esetleges hibás 
itinervázlatot ? 
Ezzel a feladattal kétszer is lehetett volna volna pontozni. Egyrészt az itinervázlat 
elkészítéséért, másrészt az itiner mint feladat elvégzéséért. Talán meg is történt ? 
… „ 
 
 
A rendezői értékelésből: 
 
Az időjárás kedvező volt, kánikula és didergés helyett némi felhő, és a verseny 
végére érkezett egy kis langyos eső. 
… A résztvevők száma az alábbiak szerint alakult: 
 
F kategória:   37 fő 
N kategória:   12 fő 
B kategória:   10 fő 
C kategória: 7 csapat/ 24 fő 
Összesen:  83 fő 
 
A felsőfokú pályán versenyzőknek a hollóstetői versenyközpontban, a tényleges 
rajtba való szállításuk előtt egy egyenes itinert kellett készíteniük 10 perc alatt, 
térképvázlat alapján. A feladat tényleges célját (t.i. hogy az itinert később fel kell majd 
használni) nem árultuk el, nehogy valaki egyszerűen lemásolja vagy lefotózza a 
térképvázlatot. Mivel ilyen feladat értékelését a versenyszabályzat nem tartalmazza, 
így a versenyzőkre bíztuk, hogyan tudnak a saját készítésű itinerükkel végigmenni a 
pályán. Az indulók zöme tisztában volt a rajzos útvonalleírás lényegével, és kiválóan 
megoldotta a szokatlan feladatot. 
… A rajt előtt az F és N kategóriákban induló felsőfokú pályán versenyzőknek egy 
„virtuális” menetidő-számítást és egy összetett szerkesztési feladatot kellett 
leküzdeni. … Ezeket a versenyzők többsége sikeresen megoldotta, bár volt, aki 
ennél több időt használt fel.  
… A térkép hibái miatt tévesztőbóják kihelyezésére nem igazán nyílt lehetőség, ezért 
inkább a trükkös terepi feladat-megadásokra, az átmenetek nehezítésére és a 
verseny közbeni figyelem lankadására építettünk. 



… Az időeredmények tanúsága szerint az első és második időmérő közötti 
szakaszon történt a legtöbb időbeli elcsúszás. Az irányszögmérési és az itiner 
feladatokra kapott plusz időknek köszönhetően az első szakaszon lényegesen 
kisebb késések jelentkeztek. … A verseny szövetségi ellenőri teendőit Franczva 
László látta el a távollévő Ács Gábor helyett. Óvás, észrevétel a pályával 
kapcsolatosan nem érkezett. 
… Az értékelés időértékelésre vonatkozó részét Tóth Éva és Rácz Etelka a 
számítástechnika segítségével végezte, ez gyorsította a folyamatot. A feladatok – 
hagyományos módon történő – értékelésében Bartók Adrienn, Farkas János és 
Szalai Zita működött közre. A hosszú pályák és a késéssel induló rajtoltatás miatt, 
valamint a cél és a versenyközpont közötti távolság okán sajnos idén sem sikerült az 
eredményhirdetést korábban megtenni. A díjak átadásakor több díjazott nem volt már 
jelen. Nyereményeiket a következő versenyek alkalmával eljuttatjuk. 
… ” 
 
 

A Hollós Kupa hivatalos eredménye: 
 
Nők: 
 
  1. Csarnai Béláné  MVSC, Miskolc       74 
hp 
  2. Dörnyei Ágnes   Szegedi VM SK       89 
  3. Bodor Ilona   Mátra TK, Gyöngyös    131 
  4. Rajcsits Ildikó   DÉMÉSZ Rezét SE, Baja    151 
  5. Berlinger Anita   IFU, Szekszsárd     156 
  6. Marton Adrienn   (Nem bajnoki versenyző)    157 
  7. Pásztor Istvánné  MVSC, Miskolc     163 
  8. Molnárné Tornai Gabriella MESE, Miskolc (nem bajn. v.)   167 
  9. Vécsei Katalin   (Nem bajnoki versenyző)    197
  
10. Varga Erzsébet   DÉMÁSZ Rezét SE (nem bajn. v.)  265
  
11. Csonka Ágnes    (Nem bajnoki versenyző)    352 
12. Tóth Szilvia   (Nem bajnoki versenyző)            1095 
 
 
 
 
Férfiak: 
 
  1. Franczva László  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja        2 
hp 
  2. Vályi Nagy Károly  Mátra TK, Gyöngyös        6 
  3. Baka Ferenc   IFU, Szekszárd       15 
  4. Dalos Mihály   Bp. II. ker. (nem bajnoki versenyző)    49 
  5. Horváth András   Bp. II. ker. (nem bajnoki versenyző)    58 
  6. Marx István   Kőbányai Barangolók, Bp.      63 
  7. Kotolics János   TSC, Tiszaújváros       84 
  8. Volf István   ERŐTERV, Budapest      93 



  9. Mórocz Imre   ERŐTERV, Budapest      94 
10. Komoróczki András  Kőbányai Barangolók, Budapest     94 
11. Döme Géza   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét    95 
12. Kosztolányi Tamás  (Nem bajnoki résztvevő)      96 
13. Siller Milán   Kárpát Egyesület, Eger      99 
14. Béres Béla   VTBK, Bánréve (nem bajn. v.)   120 
15. Dománszky Zoltán  Demeter Egyesület, Paks    120 
16. Sándorfalvi János  Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  123 
17. Bóta Attila   Kárpát Egyesület, Eger    136
  
18. Kerekes Viktor   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  146 
19. Topán László    Szegedi VM SK     151 
20. Rák Miklós   Sárospataki Elektromos SE   180
  
21. Négyesi Lajos   (Nem bajnoki versenyző)    181 
22. Gelányi Zoltán   DÉMÁSZ Rezét SE, Baja    207 
23. Gránicz János   (Nem bajnoki versenyző)    208
  
24. Horváth T. Csaba  Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony  213 
25. Lányi László   MVSC, Miskolc     216 
26. Jármy István   Sárospataki Elekromos SE   219 
27. Dumetovics János  Miskolci Elek tromos SE    241 
28. Bakos Tamás   (Nem bajnoki versenyző)    247 
29. Benkó Zsolt   Kárpát Egyesület, Eger    249 
30. ifj. Dumetovics János  Miskolci Elektromos SE    298 
31. Bartók Julianna   MVSC, Miskolc     363 
32. Bánrévi Tamás   TSC, Tiszaújváros     441 
33. Dobos Tamás   TSC, Tiszaújváros     483 
34. Edelényi Csaba   MVSC, Miskolc     658 
35. Vormuzsa Rezső  (Nem bajnoki versenyző)    734 
36. Csikós Miklós   (Nem bajnoki versenyző)            1547 
37. Fábián István   (Nem bajnoki versenyző)            1852 
 
 
 
 
 

A bajnokság állása a harmadik forduló után: 
 
Nők: 
 

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért helyezések 

után járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nape.K   

(6) 

VeK      

(11) 

HK       

(6) 

 ŐT      

() 

   ESK   

() 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

1 Csarnai Béláné MVSC, Miskolc 83,3 81,82 100,6     265,72 



2 Tóth Alexandra 
Hírös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
100,6 72,73       173,33 

3 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös   90,11 66,7     156,81 

4 Tóth Éva Tiszaújvárosi SC 50 101,1       151,1 

5 Dörnyei Ágnes Szegedi VM SK 66,7   83,3     150 

6 Rajcsits Ildikó 
DÉMÁSZ Rezét SE, 

Baja 
  45,45 50     95,45 

7 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 33,3 54,55       87,85 

8 Pásztor Istvánné MVSC, Miskolc   63,64 16,7     80,34 

9 Berlinger Anita IFU, Szekszárd   36,36 33,3     69,66 

10 Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
  27,27       27,27 

11 Jakab Éva IFU, ASE   18,18       18,18 

12 Dániel Andrea 
Kékes Turista 

Egyesület, Gyöngyös 
16,7         16,7 

13 Knauer Anna BxTSE, Balatonalmádi   9,09       9,09 

14 Tóth Virág 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
          0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      
NapeK:  Napernyő Kupa VeK:      Velence Kupa 

  

HK: Hollós Kupa 

 

  

ŐT:   Őszi Tájoló ESK:   elSant Kupa 
   A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

 
 
 
 
Férfiak: 
  

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért helyezések 

után járó pontszámok   

A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nape.K   

(19) 

    

VeK      
(20) 

  HK       

(19) 

 ŐT      

() 

   ESK     

() 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

1 Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös 101,9 95 94,7     291,6 

2 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 68,4 90 68,4     226,8 

3 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       52,6 75 73,7     201,3 



4 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, 
Budapest 

57,9 65 63,2     186,1 

5 Marx István Kőbányai Barangolók 36,8 50 84,2     171 

6 Kotolics János TSC, Tiszaújváros 84,2   78,9     163,1 

7 Döme Géza 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
  102 57,9     159,9 

8 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 89,5 25       114,5 

9 Horváth T. Csaba 
Velencei-tavi Életmód 

Klub, Gárdony 
94,7   15,8     110,5 

10 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja     101,9     101,9 

11 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja   80 21,1     101,1 

12 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 47,4   52,6     100 

13 Baka Ferenc IFU, Szekszárd     89,5     89,5 

14 Lányi László MVSC, Miskolc 31,6 45 10,5     87,1 

15 Fodor Péter 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
  85       85 

16 Farkas János TSC, Tiszaújváros 78,9 5       83,9 

17 Kerekes Viktor 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
10,5 40 31,6     82,1 

18 Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks   30 47,4     77,4 

19 Jakab Albert IFU-ASE, Paks 73,7         73,7 

20 Sándorfalvi János 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
15,8 15 42,1     72,9 

21 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, 
Kaposvár 

  70       70 

22 Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 63,2         63,2 

23 Radó János 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
  60       60 

24 Knauer József BxTSE, Balatonalmádi   55       55 

25 Topán László Szegedi VM SK, Szeged 21,1   26,3     47,4 

26 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 42,1         42,1 

27 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger     36,8     36,8 

28 Bodó Zajzon 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
  35       35 

29 Simon Péter 
Kékes Turista Egyesület, 

Gyöngyös 
26,3         26,3 

30 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 5,3 10 5,3     20,6 

31 Tóth Iván 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
  20       20 

  Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja           0 

  Horváth T. Róbert 
Velencei-tavi Életmód 

Klub, Gárdony           0 

  Jónás Péter 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár           0 

  Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks           0 

  Kovács Imre Idnailah           0 

  Serestey Áron TOTOYA BT, Bp.           0 

  Stumpf Péter Kárpát Egyesület, Eger           0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      



NapeK:  Napernyő Kupa VeK:      Velence Kupa 
  

HK: Hollós Kupa 

 

  

ŐT:  Őszi Tájoló eSK:   elSant Kupa 
   A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

 
 
 
 

4.4. Őszi Tájoló 
 
A verseny helye és ideje:      Pusztavacsi parkerdő (pihenőrét),   

2007. szeptember 16 (vasárnap) 
Rendező:         TOTOYA B.K. és a  

II. ker.-i Természetbarát Szövetség 
Versenybíróság: 
Tiszteletbeli elnök:    Asztalos György 
Elnök és pályakitűző:    Ács Gábor 
 Ellenőrzőbíró:   Serestey Áron 
 Versenytitkárnő:   Orosz Katalin     
 Rajt- és célbírók:   Ács Bálint, Harsányi Rita, Farkas Erzsébet  
 Szövetségi ellenőr:      Jakab Albert       VAB vezető 
        

Információk a F kategória számára kiadott menetutasításból: 
 
Táv:    8040 méter 
Szintemelkedés: 170 méter 
Feladatok:   Szerkesztés 
   Jellegfa-járás 
 
A női pályaadatok sajnos, nem állnak rendelkezésemre. Hivatalos végeredményt a 
megszokott formában nem adtak ki a szervezők, így a női kategóriában szereplők 
számára meghatározott feladatokról sincs hivatalos információm. A versenyről 
rendezői értékelés sem készült.  
A versenyen én is részt vettem, de – sajnos - már nem tudok pontosan 
visszaemlékezni a részletekre., de ahogy elolvastam a hozzászólásokat, sok minden 
„beugrott”: tényleg az volt a helyzet! 
 

Hozzászólások, vélemények a Fórumról: 
 
caroberzso: 
“Mi történt, hogy senki nem ír? 
Elmaradt a verseny?” 
 
Técsé: 
“De bizony volt verseny, sőt, már az Őszi Tájoló egyéni verseny is véget ért. Én már 
itthon vagyok, mert nem fértem be az első hatba. F. Péter majdnem tökéleteset 
alkotott: a Velence Kupa megnyerését követően itt egy perc időhibája volt csak. 
Hasonlóan jó volt az idő és nem utolsósorban a verseny is, a meglepetéssel együtt: 
egy feladat kapcsán térkép nélkül körbezavartak mindenkit, egyenként az erdőben és 



amikor már azt sem tudtuk, hogy hol vagyunk, akkor azt az utasítást kaptuk, hogy 
menjünk vissza a kiindulási pontra... (Ennek ellenére nem volt morgás, sőt!) 
A végeredményt nem tudom, mert amikor eljöttünk, még néhányan kinn voltak a 
pályán. 
A Velence Kupáról talán azért nem írtak eddig, mert a versenyzők nagy része a mai 
egyénire készült :-) 
Aztán majd ráérnek és írnak :-(“ 
 
Lightblue: 
“ … olyan fáradt vagyok ettől a kétnapos országjárástól, hogy olvasni is alig bírok, 
nem hogy írni. Majd ha egyszer kipihentem magam, megosztom az élményeim a 
fórummal.  
Técsé biztos nem volt ott, mikor beérve a memóriafeladatnál kirobbant belőlem az 
utolsó pont okozta feszültség...:)))) 
Mivel vagy 15 ember napozott az időmérő körül, még csak ki se dühönghettem 
magam rendesen, mert akkor elárultam volna, hogy nincs ott térkép. Amúgy érdekes 
faladat volt, és csúcs időhibával sikerült is megoldanom.:)))) 
Legközelebb már rutinosabb leszek. 
De most előbb alszom rá egyet, az mindet megszépít.:) “ 
 
kmoly: 
“Ez a 7vége már csak akkor lehetett volna kellemesebb, ha a két verseny egy 
helyszínen van, ahogy előzetesen mindannyian számítottunk rá. Így viszont 
megfordultunk az ország közepén, ahol még nem jártam, és a pusztavacsi parkerdő 
igazán alkalmas a tájékozódási versenyzésre.  
A Velence Kupán külön öröm volt, hogy végül nyertünk, merthogy a 7. ponttól azt 
hittük, hogy "elszálltunk". Onnan tulajdonképpen a majdnem esélytelenek 
nyugalmával mentünk, …  jó kis verseny volt a Velence Kupa, bár mindig az. 
Valahogy most a kisgyóni erdő sem volt olyan kegyetlen, vagy csak nagyon 
számítottam rá, hogy lesz önkéntes véradás rendesen, ami persze volt is, de nem 
volt olyan elrettentő.  
Ja, a Tájolón pedig érdekes feladat volt a térkép nélküli memóriamenet, de túl 
gyakran ne legyen versenyeken, mert azt a stresszet nem szeretném még egyszer 
átélni, hogy NINCS TÉRKÉP az utolsó törésben, csak az a kiírás: ‘innen menjetek 
vissza az időmérésbe, nincs messze, csak 200 méter’. “ 
 
bak-ancs: 
“ … Előzetesen: pulp-ra jellemző volt a verseny (és ez nem kritika, mindenkinek van 
egy stílusa), nem volt se irány-, se távolságmérés - én számítottam rá. :-) 
A térkép nagyon pontos, nekem tetszett, parkerdő lévén kicsit sok az út rajta... 
A rajtban különleges szerkesztési feladat, a nyikló-nyakló körzőmmel jól el is t... az 
időt. 
Az 1. pont, könnyű, a tévesztő nagyon messze volt, közben az is kiderül, a sötét zöld 
is "áthatolható". 
2. pont időmérő: alig térek magamhoz a meglepetéstől, a szerkesztésemnek hála 
máris 3 perc késést realizáltam. 
3. pont: tévesztőt nem láttam, a jellegek pont a pontra vezettek. 
4. pont: irány távolságra pontosan kijön, nem is néztem szét, hisz domborzatilag is 
stimmelt (érdekes milyen jól követhető volt a domborzat is az 5-10 m-es 
"dombokkal") 



5. pont: szerkesztés: nem hiába töltöttem el ennyi időt vele, a jó bóját sikerült 
levennem... :-) 
6. pont: mivel úton közlekedtem, így csiki csuki ponttá vált (ez volt az egyetlen ilyen) 
7. pont: ezt elszúrtam, utólag már én sem értem hogyan, valószínű megzavart, hogy 
a jellegfa ki volt dőlve és a rossz pont körül ketten is ott keringtek (nem vígasztal, 
hogy utánam ők is a rosszat vették le) - de a sima pontok közül összességében is 
talán ezt hibázták a legtöbben. 
8. pont: jellegfa, egyszerű pont az átmenetre kellett odafigyelni 
9. pont: az írtás megkönnyítette az odajutást, a dombtól irány távolságra pontosan 
kijött. 
10. pont időmérő: a nagy meglepi, a memória feladat kezdete - egyébként vagy 20 
perc plusszal érkezem - lett volna időm a 7. pontra :-( 
10+1 pont: jellegfa, bár szerintem egy 10 m-rel arrébb lévő fán van a bója, de 
tévesztő nincs, ez csak a bemelegítés 
10+2 pont: a 2-es zöld jellegtől megyek irány távolságra, a pont kicsit messzebbre 
van, mint várok, aztán rájövök, hogy 10ezresre számoltam távot, leveszem, aztán 
amikor meglátom a másikat azt gondolom rosszat fogtam, pedig nem 
10+3 pont: odaértve meggyőződésem, hogy a középső kis kúp volt az előbb 
kiszúrva, így biztos vagyok a dolgomban, megállapítom, h. ez milyen könnyű pont... 
A célban tudom meg, hogy rosszul emlékeztem :-( - kár volt lebecsülnöm... 
10+4 pont: Csak nagyjából megnézem hol is van szúrva, arra gondoltam, majd a 
helyszínen pontosítok - aztán jön a hideg zuhany, itt már nincs térkép, homályos 
emlékeimre hallgatok, és leveszem az egyik tévesztőt (azért a jóhoz közelebbit...) 
11. pont: az erdőt is leírtották, a bóját is "betemették" ágakkal, de pontosan 
beazonosítható volt, így könnyű volt megtalálni 
12. pont: ez sem volt nehéz, a tisztáson a két domb egyértelmű volt. 
13. pont: itt egy kicsit mellé mentem a zöldben, de könnyedén tudtam korrigálni, bár 
gyanús volt a bója elhelyezkedése (én 7-8 m-rel arrébb tettem volna szúrás alapján), 
de közel s távol nem láttam tévesztőt. 
14. pont: ez is nagyon egyértelmű volt hiába volt előtte két csali is :-) 
15. pont: jellegfa járás: keveselltem az egy jó bóját (és még egy rosszat találtam), de 
tényleg nem volt több, így csak az időmet vesztegettem a méricskéléssel 
A célba két perccel hamarabb értem, de még induláskor az időmérőben rossz 
oszlopot adtam össze (az A-okét, többször is) így gyorsan leadtam... 

 

Szakmailag igazán színvonalas verseny volt, a körítésre pulp-éknak mindig is 
kevesebb energiájuk jutott, hiányzott a háttér csapat.  
pulp elmondása szerint sajnos utolsó versenyüket rendezték, jövőre már más fogja 
rendezni a Tájolót (ha fogja...). A maguk stílusával biztosan hiányozni fognak, és az 
előfordult surlódások ellenére én úgy érzem, egy színfolttal szegényebb lesz a jövő 
évi bajnokság.” 
 

ssimi: 

“Jók ezek a beszámolók, csak térkép nélkül elég nehéz követni ill. belegondolni a 
versenyhelyzetbe.” 

kmoly: 
“Egész jó térképet kap az ember, ha elmegy versenyre :D “ 
 
Eltájoló Vitya: 
“ … Gratula a szervezőknek, szuper volt a pálya, a helyszín, a verseny! Mondom ezt 
úgy, hogy szerintem eléggé a vége felé végeztem. :-)” 



 
Lightblue: 
“ … Kellemes kockás térkép, merőleges utakkal, amin ha jól számolod a 
kereszteződéseket és nem kevered össze a jobb kezed a ballal, nem lehet 
eltévedni.:)))  
Ez némi önbizalmat adott a verseny elején, hogy mégse kell mentőcsapatokat 
szervezni a verseny végén a megtalálásomra. :) Mondjuk ez a magabiztosság el is 
szállt a második időmérőben, mikor megfosztottak a külvilággal összekötő 
mobiltelefonomtól, majd a kajámat is el akarták Tőlem venni. Kénytelen voltam 
Áronékat meggyőzni, hogy  ez nem túl jó ötlet, mert ha térkép nélkül nem találok 
vissza, akkor legalább enni-inni legyen mit. …  
A bak-ancs által említett rosszul levett pont, a lányoknál még csak az ötös volt. 
Nekem nem nagyon sikerült felfedezni a jellegfát, bár irányba pont rámentem a 
bójára, de bíztam a két fiú rutinjában akikkel ott összefutottam. Nem gondoltam 
volna, hogy a tavalyi és tavalyelőtti bajnok álbóját fog! :))))))))  
A következő pont megtalálása is okozott némi gondot így, de nagy nehezen 
megtaláltam a határkarót, száz méterrel arrébb, mint először kerestem. 
A térkép nélküli feladat izgi volt, annyira koncentráltam, hogy ne tévedjek el, hogy 36 
perc helyett 78 alatt sikerült egy álbójával megoldani a feladatot. Így 99 hibapontot 
kaptam, ami mégiscsak kevesebb, mintha kihagytam volna.:)))) 
Nem tudjátok elképzelni azt a kétségbeesést, ami elfogott, mikor megláttam, hogy 
nincs az utolsó ponton térkép... :( Nagyon gonosz volt. 
Ráadásul már elkezdtem azon aggódni, hogy nem férek be a 4 órás versenyidőbe, 
így inkább csapot-papot-szerkesztőcuccot otthagyva gyorsan továbbálltam a 
maradék 4 ponthoz. 
Ezek  után a megpróbáltatások után a jellegfás feladat már nem nagyon tudott 
lekötni, gyorsan csekkoltam 3 bójánál, hál istennek benne volt az egyetlen helyes 
is.:))) 
  
Kár lenne ezért a versenyért. Pulpék tájfutós logikával kirakott pályája önbizalmat ad 
a kezdőknek is. Olyan a pályavezetés, hogy aki béna (mint én:)) az nyugodtan mehet 
úton is, sőt a legtöbbször érdemes inkább kerülni, mert időben ugyanott vagy.  
  
Igazi meglepetés volt a túró rudi a célban, bár szinte minden fiú a versenyrendezői 
sört akarta inkább elfogyasztani.:)))) 
… Remélem minél hamarabb elkészül az eredményértesítő és az értékelés. Vagy vki 
elárulhatná, kik végeztek még a dobogón Fodor Peti után.” 
 
 
A végeredmények: 
 
A verseny főrendezőjének - Ács Gábornak -  valamilyen ügyben el kellett utaznia, 
ezért csak az eredményhirdetésen közzétett végeredményeket küldte el e-mailben 
részletes adatok nélkül, azzal a megjegyzéssel, hogy reméli, nem fognak módosulni 
az eredmények.  
Sajnos, sem hivatalos végeredmény, sem rendezői értékelés nem áll most sem 
rendelkezésemre és nem emlékszem, hogy ilyent kézhez kaptam volna… 
A rendezőtől kapott levélben az alábbi adatok szerepelnek: 
 
„F 



 
  1. Fodor Péter 
  2. Komoróczki András 
  3. Radó J. 
  4. Dr. Pavlovics Gy. 
  5. HTR 
  6. Döme Géza 
  7. Dománszky Z. 
  8. HTCS 
  9. Tóth Iván 
10. Vályi Nagy Károly 
11. Jakab Albert 
12. Topán L. 
13. Marx I. 
14. Farkas János 
15. Fehér János 
16. Sándorfalvi J. 
17. Dr. Pócsik J. 
18. Szalai Zita 
19. Kerekes Viktor 
20. Csihi János 
 
 
N 
 
1. Tóth Virág 
2. Dörnyei Ágnes  
3. Tóth Alexandra 
4. Jakab Éva 
5. Bartók Adrienn 
6. Tóth Éva” 
 
 
A fenti, nem hivatalos adatok figyelembe vételével készült el a negyedik forduló utáni 
tabella, ami nyilván nem minősült hivatalos eredménynek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bajnoki tabella a negyedik forduló után: 
 
Nők: 
 



S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért helyezések 

után járó pontszámok   A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nape.K   

(6) 

    VeK      

(11) 

   HK            

(6) 
ŐT* 

(6) 

ESK   

() 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

1 Csarnai Béláné MVSC, Miskolc 83,3 81,82 100,6     265,72 

2 Tóth Alexandra 
Hírös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
100,6 72,73 0 66,7   240,03 

3 Dörnyei Ágnes Szegedi VörösMeteor 66,7 0 83,3 83,3   233,3 

4 Tóth Éva Tiszaújvárosi SC 50 101,1 0 16,7   167,8 

5 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 0 90,11 66,7     156,81 

6 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 33,3 54,55 0 33,3   121,15 

7 Tóth Virág 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 0 0 100,6   100,6 

8 Rajcsits Ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 45,45 50     95,45 

9 Pásztor Istvánné MVSC, Miskolc 0 63,64 16,7     80,34 

10 Berlinger Anita IFU, Szekszárd 0 36,36 33,3     69,66 

11 Jakab Éva IFU, ASE 0 18,18 0 50   68,18 

12 Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 27,27 0     27,27 

13 Dániel Andrea 
Kékes Turista Egyesület, 

Gyöngyös 
16,7 0 0     16,7 

14 Knauer Anna BxTSE, Balatonalmádi 0 9,09 0     9,09 

 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      
NapeK:  Napernyő Kupa     VeK:      Velence Kupa 

 

           HK: Hollós Kupa 

  

ŐT:   Őszi Tájoló ESK:   elSant Kupa 
   

         A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

 

*: Az Őszi Tájoló eredménylistája még nem hivatalos   (Változhat!) ! 

     
 
 

Férfiak: 
 

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért helyezések után 

járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 1. 2. 3. 4. 5. 



Nape.K   
(19) 

    VeK      
(20) 

     HK       
(19) 

     ŐT*      
(19) 

   ESK     
() 

összege 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

1 
Vályi Nagy 
Károly** 

Mátra TK, Gyöngyös 101,9 95 94,7 52,6 0 291,6 

2 Döme Géza 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
0 102 57,9 73,7   233,6 

3 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 68,4 90 68,4     226,8 

4 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, 
Budapest 

57,9 65 63,2 94,7 0 222,9 

5 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       52,6 75 73,7     201,3 

6 Fodor Péter 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 85 0 101,9   186,9 

7 Horváth T. Csaba 
Velencei-tavi Életmód 

Klub, Gárdony 
94,7 0 15,8 63,2   173,7 

8 Marx István Kőbányai Barangolók 36,8 50 84,2 36,8   171 

9 Kotolics János TSC, Tiszaújváros 84,2 0 78,9     163,1 

10 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, 
Kaposvár 

0 70 0 84,2   154,2 

11 Radó János 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 60 0 89,5   149,5 

12 
Dománszky 
Zoltán 

Demeter Egyesület, Paks 0 30 47,4 68,4   145,8 

13 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 89,5 25 0 15,8   130,3 

14 Jakab Albert IFU-ASE, Paks 73,7 0 0 47,4   121,1 

15 Farkas János TSC, Tiszaújváros 78,9 5 0 31,6   115,5 

16 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 101,9     101,9 

17 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 80 21,1     101,1 

18 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 47,4 0 52,6     100 

19 Topán László Szegedi VM SK, Szeged 21,1 0 26,3 42,1   89,5 

20 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 0 0 89,5     89,5 

21 Lányi László MVSC, Miskolc 31,6 45 10,5     87,1 

22 Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 63,2 0 0 21,1   84,3 

23 Sándorfalvi János 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
15,8 15 42,1 26,3 0 84,2 

24 Kerekes Viktor 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
10,5 40 31,6 10,5 0 82,1 

25 Horváth T. Róbert 
Velencei-tavi Életmód 

Klub, Gárdony 
0 0 0 78,9   78,9 

26 Tóth Iván 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 20   57,9   77,9 

27 Knauer József BxTSE, Balatonalmádi 0 55 0     55 

28 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 42,1 0 0     42,1 

29 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 0 0 36,8     36,8 

30 Bodó Zajzon 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
0 35 0     35 

31 Simon Péter 
Kékes Turista Egyesület, 

Gyöngyös 
26,3 0 0     26,3 

32 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 5,3 10 5,3     20,6 

33 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 0 5,3   5,3 



34 Jónás Péter 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 0 0     0 

35 Stumpf Péter Kárpát Egyesület, Eger 0 0 0     0 

36 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 0 0 0     0 

37 Kovács Imre Idnailah 0 0 0     0 

38 Serestey Áron TOTOYA BT, Bp. 0 0 0     0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

   

 

NapeK:  Napernyő 

Kupa VeK:      Velence Kupa 
   

HK: Hollós 

Kupa 
  

  

ŐT:  Őszi Tájoló eSK:   elSant Kupa 
   A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  *: Az Őszi Tájoló eredménylistája még nem hivatalos   (Változhat!) ! 

    **: Vályi Nagy Károly az utolsó forduló eredményétől függetlenül már megnyerte a bajnokságot! 

 
 
 
 
 
 

4.5. ElSant Őszi Kupa 
 
A versenyek helye és ideje: Orfű-Vízfő térsége,  

2006. szeptember 23. (vasárnap) 
Versenyközpont (Rajt-Cél): Orfű Átalános Iskola, tornaterem 
 
Rendező szervezetek:  Baranya Megyei Természetbarát Szövetség,  

Pécsi Orvos Eü. Sportkör, PVM SE, PITE,  
MECSEK EGYESÜLET, elSant  

 
Versenybíróság:  
Elnök:     Benczes Gábor 
Pályakitűző/értékelő:  Márton Zoltán, Áment Tamás, Lajtai Sándor   
Ellenőrző bíró:   Tihanyi László, Benczes Gábor   
Szövetségi ellenőr   Franczva László  

 
A versenypályára vonatkozóan hivatalos adatok nem állnak rendelkezésemre, 
menetutasításaim ugyanis nincsenek, csak a térképet találtam meg. Ez alapján a 
pálya hossza kb. 5850 méter volt, a nőké valamivel rövidebb. 
 A pályákon aránylag kevés volt az érintési pont és a feladat. A férfiaknál a 12., a 
nőknél a 11. pont volt a cél. 
A férfiaknál három feladat volt: iránymérés, szerkesztés és kötelező útvonal. A 
nőknél is három volt, iránymérés, szerkesztés és útvonalkövetés. 
 
 
 
Hozzászólások, észrevételek a Fórumról: 
 
csomborka: 
“Volt valaki, aki szerette az elszántak térképét?” 



 
bak-ancs: 
“Hát nem hiszem, hogy találsz ilyet... :-) 
A legjobb szeműeknek is minimum a tájoló nagyítójára volt szükségük - de azzal 
együtt is elég ‘silány minőségű’-re sikerült másolat. Vagy 10ezresben kellett volna 
nyomtatni, vagy, ha már 15ezres, akkor legalább nyomdai minőség lenne jó. Sajnos 
ez pénz-kérdés (is).” 
 
bak-ancs: 
“De visszatérve a versenyre, én mind a két nap nagyon jól éreztem magam - és a 
terep is "feküdt" nekem - szeretem a mecseki töbröket. 
Igaz mind a két napon lehetett volna javítani való a teljesítményemen - de hát 
unalmas lenne mindig nyerni :-))) (persze biztos elviselném valahogy :-)))) 
… Egyébként mind a két nap viszonylag egyszerű pálya volt, amelyeken alapvetően 
a feladatok döntöttek. Kicsit keveselltem a tévesztő bóják számát, ami nem feltétlen a 
tévesztés miatt jó, de a az elgondolkodás, körülnézés miatt az időtartást 
mindenesetre nehezíti. Így viszont ha valaki nem csinált nagyobb hibát, elnézést, 
simán végigment időhiba nélkül. Persze az időmérő helyét is lehetett volna jobban 
elhelyezni. 
De egyébként teljesen korrekt pontok, jó átmenetek, szerintem korrekt feladatok (bár 
a poligont még sem tartom annak...) jellemezték a pályákat. A részletes 
kiértékeléssel nem fárasztok most senkit :-))” 
 
Cufi: 
„Sajnos megszakadt egy nagyon jó sorozatom, ugyanis vasárnap egy hajszálon 
múlott az első helyem az egyénin. Vagy inkább túl vastag volt az útvonalkövetés 
kitakarása :-(( 
Gratula a dobogósoknak. …” 
 
GBelSant: 
„… Kiküldtem az éterbe a hétvége eredményértesítőjét. 
Remélem megkapja mindenki.  
… A hétvége ha másért nem is az időjárás miatt mindenkinek kedves kellett hogy 
legyen. Mi is nagyon örültünk a napsütésnek.  
Sokan jelezték a térkép méretarány választását, amit azzal tudok indokolni, hogy a 
versenyközpont (ami jó szoc körülményeket tudott biztosítani) miatt volt rá szükség, 
hogy ne keljen mindkét nap ugyanazon a két használható útvonalon feljutni 
a *fennsíkra*. A feladatokat jól oldottátok meg, és elegendő volt a kevés tévesztő is 
mert a feladatát  - amit akartunk - ellátta (néha a sok jobban segít). 
A terep valóban nagyon részlet-gazdag, de lehet, hogy pont ezért én nagyon 
szeretem. A térkép olvasáshoz valóban szükséges lehetett a nagyító, ez nekem azért 
nem tűnt fel, mert már régóta használok ilyet. Elnézést azoktól, akiknek még jó a 
szeme és ez zavarta őket. 
A térkép nyomtatása szerintem nem volt olyan silány. Többen is véleményezték a 
verseny előtt, és alkalmasnak találták. (Én a nagyítómmal jól tudtam olvasni)   
A térképi ábrázolásban valóban voltak összevont ábrázolások, de a pontok 
közelében nem volt ilyen. 
… Az eredmények fent lesznek remélem hamarosan a szöv honlapján 
www.baranyatermeszetbarat.hu 
  

http://www.baranyatermeszetbarat.hu/


Talán azért szép emlékek is maradnak bennetek a hétvégéről, mert eddig igazából 
ilyen véleményt halottam csak. 
Ami hiba volt, fogjátok rám és szidjatok engem. …” 
 
potyoró: 
„Az elSantal kapcsolatban a véleményem csak annyi, hogy alapvetően jó volt. Óriási 
hiba szerintem, hogy tintasugaras fénymásolóval készült térképeket adtak, amit ha 
nagyítottál csak a raszterpontokat növelted. A másnapi tájfutáson eredeti nyomtatású 
térképeket kaptunk. Egymás mellé téve hát......... zongorázni lehet a különbséget. 
Örüljön a rendezőség, hogy nem volt akár egy pici csapadék sem mert akkor teljesen 
használhatatlan lett volna a térkép.  
… Mi a versenyünkre 300 Ft /db áron kaptuk az eredeti térképeket a tájfutóktól. Hát 
kb. ennyi.” 
 
GBelSant:  
„… Köszönöm, hogy alapvetően jónak tartottad a hétvégi versenyszámokat. 
Az ÓRIÁSI hiba lézernyomással készült, és mint előzőekben leírtam nekem a nagyító 
használata mellett nem okozott gondot az olvasása. 
Garantáltan kipróbáltam, hogy víz alatt is kiválóan megtartja a nyomat önmagát, 
amíg a papír szét nem ázik. 
… A térkép rajzolással kapcsolatosan még csak annyi megjegyzést, hogy rengeteg 
tapasztalat vezetett ebbe az irányba, hogy főleg a kötelező útvonalaknál a rajzolási 
egyenetlenségek miatt ha nem is mindig pontos, de azonos nyomatú térkép legyen 
mindenkinek. Sajnos nem áll rendelkezésünkre annyi idő, hogy be tudjuk rajzolni 
(mert ehhez is kevesen vagyunk) kézzel a versenypályákat. 
A térkép szerintem a feladatokhoz jól használható volt, egyedül a kötelező útvonalnál 
látom be azt, hogy a nyomás letakarja a tereptárgyakat jobban, mint ha átlátszó tollal 
rajzoltuk volna. 
Amikor még Én kezdtem foglalkozni akár a tájfutással és mellette a 
túraversenyzéssel, a térképek sokkal silányabbak voltak, a méretarányuk jellemzően 
20 és 25 e volt. De nem akarok visszafelé menni. Az eredmények elérésében nem 
hiszem, hogy ez befolyásolt valakit is. 
Egy kicsit talán túlzottan elkényelmesedünk, és elfelejtjük, hogy a nehézségek 
legyőzése még nagyobb büszkeséggel tölthet el bennünket. 
  
Ha ezek az indokok nem elfogadhatóak, akkor a megfelelő helyen jelezni kell, hogy a 
szankciókat a bizottság megtegye.” 
 
Técsé: 
„Hozzászólás az ElSanthoz: 
A térkép nekem sem tetszett, nekem a tájoló nagyítója néha kevésnek tűnt. Ennek 
ellenére valóban mindent meg lehetett találni. Az, hogy hibáztam, az én b-ságomnak 
’köszönhetem’. 
Az eredménylista változása számomra kellemes meglepetés volt, már elkönyveltem 
magam számára a rosszabb helyezést... 
A pálya is tetszett, főleg az, hogy esélyt adott az idősebbeknek is: lehetett volna az 
akár 12 km-es is 500 m szintemelkedéssel...   
Az is tetszett, hogy nem volt túlzsúfolva feladatokkal. 



A csúcsot azonban   - utólag - az jelentette számomra, hogy a rajtból  való elindulást 
követően utánam kérdezett a rajtbíró, hogy a 11-es ponthoz megyek-e?  Én ugyanis 
a 11. pontot néztem az elsőnek.  (Fair Play díjat javaslok MZ-nak!) „ 
 
potyoró: 
„Mennyibe került volna az eredeti minőségű térkép 10 000- es kivágata? Mint a 
Hungária kupán. 
A kérdésem ennyi csak. Én már ezt többször felvetettem a verseny albi-nak is hogy 
bajnokinál előírás legyen az eredeti nyomtatás, már csak szerzői jogok miatt is, és a 
10 000 méretarány” 
 
sssimi: 
„Az eredeti nyomtatás szükségessége rendben van, de miért ne lehetne 15ezres 
térképen bajnoki versenyt rendezni?” 
 
bak-ancs: 
„Mostanában nagyon el voltak kényeztetve a versenyzők :-) 
Valóban lehet 15ezresen is versenyt rendezni, nem is értek azzal egyet, hogy csak a 
10ezrest favorizáljuk. Az elSanton azért lett volna szerencsés a 10ezres nyomat, 
mert nyomtatással a kontúrok vesztettek élességükből - én úgy értékeltem 
magamban, hogy vagy nyomdai minőség, vagy 10ezres lett volna szerencsés. 
Abban viszont Gábornak teljesen igaza van, hogy a térkép minősége nem 
befolyásolta a verseny kimenetelét, szerintem nem okozott gondot a pontok 
beazonosítása senkinek. Tehát lehet(ett) ezen a minőségen is versenyezni, ám 
jobban szerettük volna, ha nem kötelező felszerelés a nagyító :-)))” 
 
 sörösmókus: 
„Azért hogy az idősebb pl. A36-os szemüveges versenyzőknek is legyen 1 kis 
esélyük. Meg azért mert ha a térkép méretaránya minden versenyen 1 forma, de a 
minőségük nem, akkor sem egyformák az esélyek. Igaza van Potyorónak 10 ezres 
eredeti térképet legalább a bajnoki kategóriákban.” 
 
bak-ancs:  
„Idősebb A36-os??? :-)))) 
Akkor sem értek egyet, hogy kötelező legyen a 10ezres. Nem is mindenütt érhető el. 
Különben a 15ezres nyomdai ugyanolyan jól olvasható. Igaz, hogy a 10ezres 
’finomabb’ dolgokat enged a rendezőknek is, de nem kell elvetni a 15ezrest sem!!! És 
megvan annak is az előnye: nem lesz olyan nagy lepedő... :-) 
Az esélylatolgatásod meg nem értem - továbbra is tartom, hogy nem a térkép 
minőségen dőlt el egyetlen verseny sem.” 
 
Janek123: 
„ … Egyenlő pályák egyenlő esélyek!  
… Nem jó a 15 e-es térkép, nem jó a teljesen kitakaró vastag vonalak használata, de 
mindeniknek egyforma! Egyformán nem jó! Egyébként szerintem ilyenkor lehetne a 
számítógépen a vonal átlátszóságát növelni, és vékonyabb vonalat használni. 
Szegény Gáborék hiába csináltak egy olyan pályát ahol nem azon morgolódik senki, 
hogy az nem ott volt, meg az nem annyi (méter, fok, ..), csak az jön le, hogy a térkép 
milyen volt. Persze lehet, hogy emiatt jövőre tényleg 10-es lesz, de az is lehet, hogy 
jövőre nem lesz verseny! A Gáborék sem túl aktív versenyzők, nincsenek sokan se, 



nincs gondolom sok pénzük se, és innen már csak egy lépés az, hogy nincsen 
versenyük se.  
  
Ezért nagyon köszönöm a hétvégi és az egész-évi versenyeket  minden 
rendezőgárdájának és kérem a többieket, hogy századszor ugyanazt a hibát ne 
emlegessük fel, mert az idén is lehet, hogy már megint két újabb rendezőgárda nem 
tudja vállalni a versenyrendezést jövőre, és akkor már egy idő múlva csak az 
emlékeink maradnak. (Amik persze fontosak)” 
 
Lightblue: 
„A tavalyi versenyrendezési elvek írásba foglalása után óriásit javult, és 
egységesedett a versenyek színvonala. Már csak apróságokba tudunk belekötni, és 
két verseny között csámcsogni. 
Nekem is tetszett a hétvége, bár szegény főrendező a kartonok értékelése közben 
megfogadta, hogy soha többet nem rendez hasonló jellegű eseményt, a díjátadáson 
már optimistábbnak tűnt. Remélem, ez utóbbihoz tartja magát.:-) ” 
 
 
Részletek a rendezői értékelésből: 
 
„ … A verseny pályáival kapcsolatban minden esetben meghallgatta a rendezőség az 
észrevételeket és kritikákat. Vannak, amiket el tudunk fogadni, de olyanok is vannak, 
amit csak tudomásul veszünk. Legtöbb esetben inkább formai hibákat és a térkép 
méretarány-választását jelezték, amit a rendezőség okulásként tudomásul vett.  
Óvást nem nyujtott be senki. A versennyel kapcsolatos rendezői hiba miatt a pályákat 
nem kellett módosítani. …  A verseny eredményhirdetésekor kihirdetett helyezéseken 
kihirdetett helyezéseken nem kívánunk változtatni … de a bajnoki pontok odaítélése 
miatt az eredményértesítőt az utólagos ellenőrzéskor megtalált hibák kijavításával 
adjuk ki hivatalos eredményként. Az utólagos javításra azért volt szükség, mert 
versenyzői észrevételre, az egyéni verseny kötelező útvonalának 
menetidőszámítását újraszámoltuk és az általunk először számított érték valóban 
hibás volt. Az eredmények szempontjából a dobogós helyezéseknél a női kategórit 
érintette csak. …  
Akiknek tetszett és jól érezték magukat, azokkal együtt örülünk, akiknek bosszúságot 
okoztunk, azoktók továbbra is elnézést kérünk! … ” 
 
Megjegyzés: A rendező értékelésében még sok mindenről szó esett, de ezek 
nagyrésze a Fórumon már olvasható volt (a térképek méretaránya, a pálya 
kinyomtatásának magyarázata, stb.). 
 

A verseny végeredménye: 
 
Nők: 
 
1. Tóth Éva   TSC, Tiszaújváros     112 hp 
2. Tóth Alexandra  Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  120 
3. Tóth Virág  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár   155 
4. Rajcsits Ildikó  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja    158 
5. Bartók Adrien  TSC, Tiszaújváros     210 
6. Dörnyei Ágnes  Szegedi Vörös Meteor    213 



7. Ferencz Andrea  Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét  238 
  
Férfiak: 
 
  1. Fodor Péter  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár         5 
  2. Topán László  Szegedi Vörös Meteor      18 
  3. Döme Géza   Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét    18 
  4. Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja      20 
  5. Jakab Albert  IFU-ASE, Paks        25 
  6. Horváth T. Csaba  VtÉK, Gárdony-Agárd      30 
  7. Volf István  ERŐTERV, Budapest       32 
  8. Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks      40 
  9. Gelányi Zoltán  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja      98 
10. Marx István  Kőbányai Barangolók, Budapest   107 
11. Siller Milán  Kárpát Egyesület, Eger    112 
12. Tóth Iván   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár   114 
13. Mórocz Imre  ERŐTERV, Budapest    125 
14. Fehér János  TSC, Tiszaújváros (nem bajnoki v.)  130 
15. Radó János  Zöldpont Életmdklub, Kaposvár   136 
16. Bóta Attila   Kárpát Egyesület, Eger    208 
17. Dr Pavlovics György Zöldpont Életmódklub, Kaposvár   218 
18. Komoróczki András Kőbányai Barangolók, Budapest   226 
19. Csihi János  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja    237 
20. Farkas János  TSC, Tiszaújváros     317 
21. Bányai László  Demeter Egyesület, Paks    333 
    
 

4.6. A 2007. évi bajnokság végeredménye 
 

S. 

sz

. 

Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért helyezések 

után járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nape.

K   (6) 

    VeK      

(11) 

     HK       

(6) 

ŐT    

(6) 

ESK   

(7) 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

1 Csarnai Béláné MVSC, Miskolc 83,3 81,82 100,6     265,72 

2 Tóth Alexandra 
Hírös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
100,6 72,73 0 66,7 83,3 256,63 

3 Tóth Éva Tiszaújvárosi SC 50 101,1 0 16,7 100,6 251,7 

4 Dörnyei Ágnes Szegedi Vörös Meteor 66,7 0 83,3 83,3 16,7 233,3 

5 Tóth Virág 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 0 0 100,6 66,7 167,3 

6 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 0 90,11 66,7     156,81 

7 Rajcsits Ildikó 
DÉMÁSZ Rezét SE, 

Baja 
0 45,45 50   50 145,45 

8 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 33,3 54,55 0 33,3 33,3 121,15 

9 Pásztor MVSC, Miskolc 0 63,64 16,7     80,34 



Istvánné 

10 Berlinger Anita IFU, Szekszárd 0 36,36 33,3     69,66 

11 Jakab Éva IFU, ASE 0 18,18 0 50   68,18 

12 Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 27,27 0     27,27 

13 Dániel Andrea 
Kékes Turista 

Egyesület, Gyöngyös 
16,7 0 0     16,7 

14 Knauer Anna BxTSE, Balatonalmádi 0 9,09 0     9,09 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

NapeK:  Napernyő 

Kupa VeK:      Velence Kupa 
  

HK: Hollós 

Kupa 
  

  

ŐT:   Őszi Tájoló ESK:   elSant Kupa 
   A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

 
 
 

Férfiak: 
 

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   

A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nape.
K   

(19) 

    
VeK      

(20) 

     
HK       

(19) 

 ŐT      

(19) 

ESK     

(17) 

IV.14. V.26. VI.02. IX.16. IX.23. 

1 Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös 101,9 95 94,7 52,6 0 291,6 

2 Fodor Péter 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 85 0 101,9 101,7 288,6 

3 Döme Géza 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
0 102 57,9 73,7 88,24 263,94 

4 Horváth T. Csaba 
Velencei-tavi Életmód Klub, 

Gárdony 
94,7 0 15,8 63,2 70,59 228,49 

5 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 68,4 90 68,4   35,29 226,8 

6 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, 
Budapest 

57,9 65 63,2 94,7 0 222,9 

7 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       52,6 75 73,7   64,71 213,41 

8 Jakab Albert IFU-ASE, Paks 73,7 0 0 47,4 76,47 197,57 

9 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 101,9   82,35 184,25 

10 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, 
Kaposvár 

0 70 0 89,5 17,65 177,15 

11 Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks 0 30 47,4 68,4 58,82 174,62 

12 Radó János 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 60 0 84,2 29,41 173,61 

13 Marx István Kőbányai Barangolók 36,8 50 84,2 36,8  0 171 

14 Kotolics János TSC, Tiszaújváros 84,2 0 78,9  0  0 163,1 

15 Topán László Szegedi VM SK, Szeged 21,1 0 26,3 42,1 94,12 162,52 

16 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 80 21,1  0 52,94 154,04 



17 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 47,4 0 52,6  0 47,06 147,06 

18 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 89,5 25 0 15,8 0  130,3 

19 Tóth Iván 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 20  0 57,9 41,18 119,08 

20 Farkas János TSC, Tiszaújváros 78,9 5 0 31,6 5,88 116,38 

21 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 0 0 89,5  0  0 89,5 

22 Lányi László MVSC, Miskolc 31,6 45 10,5  0  0 87,1 

23 Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 63,2 0 0 21,1  0 84,3 

24 Sándorfalvi János 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
15,8 15 42,1 26,3 0 84,2 

25 Kerekes Viktor 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
10,5 40 31,6 10,5 0 82,1 

26 Horváth T. Róbert 
Velencei-tavi Életmód Klub, 

Gárdony 
0 0 0 78,9  0 78,9 

27 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 0 0 36,8  0 23,53 60,33 

28 Knauer József BxTSE, Balatonalmádi 0 55 0  0  0 55 

29 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 42,1 0 0  0  0 42,1 

30 Bodó Zajzon 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
0 35 0  0  0 35 

31 Simon Péter 
Kékes Turista Egyesület, 

Gyöngyös 
26,3 0 0  0  0 26,3 

32 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 5,3 10 5,3  0  0 20,6 

33 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 0 0 5,3 11,76 17,06 

34 Jónás Péter 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
0 0 0  0  0 0 

35 Stumpf Péter Kárpát Egyesület, Eger 0 0 0  0  0 0 

36 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 0 0 0  0  0 0 

37 Kovács Imre Idnailah 0 0 0  0  0 0 

38 Serestey Áron TOTOYA BT, Bp. 0 0 0  0  0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

   NapeK:  Napernyő Kupa VeK:      Velence Kupa 
  

HK: Hollós Kupa 

  

ŐT:  Őszi Tájoló eSK:   elSant Kupa 

  A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

 
 
 
 

4.7. A negyedik bajnoki év értékelése 
 
2004-ben a férfiak kategóriában 41-, 2005-ben 40-, 2006-ban 39-, 2007-ben 38 
versenyző indult. 2004-ben négy-, 2005-ben tíz-, 2006-ban viszont csak egy olyan 
versenyző volt, aki benevezett a bajnokságba, de nem vett részt egy versenyen sem. 
Igaz, 2006-ban nyolc olyan versenyző volt, aki csak egy versenyen vett részt. 2007-
ben a 38 benevezett verenyző közül öten voltak, akik egy versenyen sem szerepeltek 
és voltak még hatan, akik csak egy versenyen voltak. Sajnos, az állapítható meg, 
hogy 2007-ben sem növekedett az egyéni bajnokság népszerűsége.  
A 2006-ban nevezettek közül 11 versenyző nem indult a 2007-es bajnokságban. 
A 2006-ban az első tíz helyen végző versenyzők közül idén öt 2007-ben is bejutott a 
legjobb tíz közé. A bajnokságot az versenyző nyerte egyenletes teljesítménnyel (egy 



győzelemmel és két második hellyel), aki két évvel korábban már nyert bajnokságot: 
Vályi Nagy Károly.  A tavalyi győztes Jakab Albert a 8. helyen végzett.  
Megemlítendő Fodor Péter, aki 2006-ban és 2007-ben is a második helyet szerezte 
meg, 2007-ben két győzelemmel és egy negyedik helyezéssel.  
A 2007. évben az új nevezők közül senkinek sem sikerült bejutnia az első tíz közé.  
 
A nők kategóriájában a 2006-ban szerepelt 15 versenyző közül négyen nem indultak 
a 2007-es bajnokságban. Öszesen három új nevező volt így 2007-ben 14 szereplője 
volt a női kategóriának, mindenki legalább egy versenyen szerepelt.  
A 2006-ban első hat helyezett között szerepelt versenyzők közül öten neveztek be a 
2007-es bajnokságra, de közülük csak hárman jutottak be az első hatba. A 2007-es 
bajnokságot Csarnai Béláné nyerte egy győzelemmel, egy-egy második és harmadik 
helyezéssel (Ő 2005-ben egyszer már nyert bajnokságot). Tóth Alexandra két helyet 
előbbre lépve nyerte az ezüstérmet, a bronzérmet pedig egy új induló, Tóth Éva 
szerezte meg.  
A tavalyi győztes, Herner Ágnes 2007-ben csak egy versenyen vett részt, így a 
mezőny második felében végzett. 
A bajnoki tabellák összeállításakor érkezett egy érdekes levél a VAB-hoz, melyben a 
levélíró  - Csarnai Béláné - arról ír, hogy az értékelés során a Napernyő Kupán elért 
helyezését ne vegye figyelembe a VAB. Mindezt azért kérte, mert azon a versenyen 
az aránylag új, időtúllépéssel kapcsolatos szabályok alkalmazása miatt „furcsa” 
eredmények születtek. Ő egy aránylag gyenge teljesítménnyel lett második helyezett 
azért, mert sokan túllépték a versenyidőt. 
„ … Az év végi összesítésnél ennek az ’ölembe hullott’ 2. helyezésnek köszönhetően 
értem el a legmagasabb pontszámot. Ezt az eredményt nem tartom igazságosnak 
azokkal szemben, aki jó tájékozódási eredményeikkel hátrébb szorultak….” 
A VAB megtárgyalta a levél tartalmát és nagyra (fair play díjra) értékelte a levélírót, 
de az eredményeken nem változtatott, mert az nem lett volna jogszerű, így ő nyerte a 
2007. évi bajnokságot. 
 
A VAB az év végén a szövetségi ellenőrök jelentései alapján most is értékelte az 
egyes versenyek pozitív jellemzőit és a tapasztalt hibákat, hiányosságokat. Ez az 
összevetés azonban csak a csapatversenyekre terjedt ki, így az egyéni versenyek 
összehasonlításáról most nincsenek hivatalos adatok.  
 
 
 
 
 
 

5.  Az ötödik év: 2008 
 
A 2008. évi bajnokság kiírásában változás alig történt. A szokásos változtatásokon 

(időpontok, versenyek adatai, stb.) kívül csak egy plusz pont került be a kiírásba, ami 

az éjszakai versenyre vonatkozik: 

“30. Az éjszakai verseny pályáit úgy kell tervezni, hogy a felsőfokú pályák hossza –a 
Versenyszabályzatban közöltektől eltérően– 3-8 km legyen.” 



A 2008. évben ugyanis szerepelt egy éjszakai verseny az egyéni bajnokság 

programjában. Erre a bővítésre nyilván azért volt szükség, hogy az utolsók között 

elinduló 60 éven túli versenyzők is még világosodás előtt célba érjenek. 

 

További változások:  

A 2007. évi versenyek közül kimaradt az Őszi Tájoló és megváltozott a Velence Kupa 

rendezői által rendezett verseny neve: Hegyvilág Kupa lett belőle. Az Őszi Kupa 

helyett  a versenynaptárba Bauxitkutató Kupa néven került be az új verseny, aminek 

a neve a verseny kiírásában már Almádi Kupa elnevezést kapott.   

 

A kiírás szerint sorrendben a következő öt versenyből áll a 2008. évi bajnokság: 

 1)  Március 22.   Bauxitkutató Kupa (Almádi Kupa)  Balatonfelvidék 
 2) Április 12-13.   Napernyő Kupa    Bükk 
 3) Május 24.   Hegyvilág KupaHollós Kupa  Keleti Bakony
  
 4) Június 7.   Hollós Kupa     Bükk 
 5) Szeptember 21..  elSant Kupa     Mecsek 
 
 
 
 
 
 

5.1. Almádi  Kupa 

 
A versenykiírásból: 
„ … Amikor 2 éve felhagytunk a versenyrendezés izgalmas és hálátlan munkájával, 
sejtettük, hogy visszatérünk még országos bajnoki forduló rendezésére. Bár egyéni 
fordulót most rendezünk először, azért bízunk benne, hogy az elmúlt évtizedek 
rendezői és versenyzői tapasztalatai nem hagyják cserben kicsiny, de lelkes rendező 
gárdánkat. Jelvényt, emléklapot, plakettet, képeslapot nem adunk minden indulónak. 
Lehetséges, hogy zsíros-kenyér sem lesz. El kellene dönteni, hogy vendégségbe 
megyünk, vagy bajnoki fordulóra? … 
 

A verseny helye (előrajt és találkozó): Balatonalmádi-Vörösberény, Kultúrház 
A verseny ideje:     2008. március 22. (nagyszombat) 
Rendező:     Bauxitkutató Természetjáró SE  
Főrendező:      Knauerné Gellai Mária, elnök 
 
Versenybizottság:  
Elnöke:     Knauer József   
Tagok:     Magyar György,  M. Mészáros Éva,  
      Plell Tibor, Baradlai Pál, Szőts András 
Ellenőrző bíró:     Baross Gábor 
 
Szövetségi ellenőr:    Jakab Albert, A VAB vezetője 



 
 
A versenypálya tervezett hossza az F kategóriában az egykori – szétázott, elszakadt, 
elmosódott, alig olvasható - menetutasításom szerint 8000 m, a szintemelkedés 
pedig 300 m volt. Női menetutasításom nincs, a versenykiírásban 6 km hossz, kb. 
300 m szintvonal-emelkedés volt megadva.  
A versenyről kiadott eredményjegyzékben csak a hibapontszámok szerepelnek, 
abból nem ítélhető meg pontosan, hogy a versenyzők mit hibáztak. 
A Fórumon megjelent hozzászólások általam fontosnak tartott részeit alább lehet 
olvasni. 
 

Részletek a Fórumon található bejegyzésekből: 
 

bak-ancs: 
“Most érkeztünk haza a ’sítúráról’. Szerintem egész jó kis verseny lehetett volna az 
Almádi Kupa egy kicsit jobb időben és kicsit több tévesztő bójával. Az átmenetek 
többsége szerintem felsőfokú volt, ám számomra érthetetlen, hogy miért hagyták ki a 
rendezők egy két pontnál az álbójázást... 
Na de nem is erről akartam írni, hanem a sorrendről - lévén az eredményhirdetést 
gyakorlatilag senki sem várta meg. A teljes mezőny eredményét nem írtam le, de az 
első kilenc helyezett versenyzőt igen. (Hangsúlyozom, ezt a sorrendet előzetes 
eredményként kezeljétek a szervezők hivatalos közléséig.) 
 
Nők: (itt nem kezeskedem, hogy minden pontszám rendben van, mert nem néztem 
át...) 
1. Bodor Ica 30 hp. 
2. Herner Ági 56 hp. 
3. Tóth Szandi 66 hp. 
4. Dörnyei Ági 68 hp. 
5. Tóth Virág 74 hp. 
6. Tóth Éva 77 hp. 
7. Bartók Adri 133 hp. 
8. Ferencz Andi sok hp. 
9. Jakab Évi még több hp. :-) 
 
Férfiak: (itt az első kilencet átnéztem, elvileg nagy hiba nem lehet) 
1. Rabecz Péter 2 hp. 
2. Horváth T. Robi 20 hp. 
3. bak-ancs 33 hp. :) 
4. Vályi Nagy Karcsi 33 hp. 
5. Marx István 39 hp. 
6. Pavlovics Gyuri 44 hp. 
7. Baka Feri 45 hp. 
8. HTCs 53 hp. 
9. Fodor Peti 57 hp. 
  
Összesen 28 férfi versenyző indult (nem tudom mennyi a bajnoki, érdekesség, hogy 
az első helyezett nevét nem találtam a benevezettek listájában).” 
 
Técsé: 



„ Az év első egyéni versenyéről (Almádi Kupa egyéni verseny): 
Elsőként indultam a mai egyéni versenyen, és elsőként mondom el itt is a 
véleményem. A verseny után menekülésszerűen távoztunk (fontos vendégeket 
vártunk), igy nem volt időnk tájékozódni, fogalmam sincs arról, hogy amit 
produkáltam, abból mi volt a jó és mi volt a rossz. 
Csak annyi időt töltöttem el a célban, hogy próbáljam elmagyarázni -amit szinte 
lehetetlen volt-, hogy mi hol található a papírcafatjaimon. A cudar időjárás -már 
indulásunk előtt sűrűn hullott a pelyhes... - miatt ugyanis három darabra szakadt 
(mint egykor Magyarország) a menetkartonom. Már az első időmérő külön kis cetlire 
igazolta, hogy megjelentem nála... Az utolsó hét vagy nyolc ellenőrzőponton pedig a 
nylon tasakra igazoltam, mert a papírra már nem volt érdemes megpróbálnom sem. 
Még azt is el kellett magyaráznom, hogy az iránymérés helyszínén a megadott 
irányban csak sűrű homályt láttam, tornyot egyet sem. 
A szétázott kartonon a lyukasztások szinte eltűntek. Ezek után mit tudtak kezdeni 
velük a rendezők, el sem tudom képzelni. Nem irígylem őket... 
A versenyt szakmai szempontból értékelni alig tudom. Normál körülmények között 
talán minden jó lett volna, vagy ha mégsem, akkor talán jobban észre lehetett volna 
venni az esetleges hibákat. Most -megvallom őszintén- sem testi-, sem lelkierőm 
nem volt, hogy alaposan tájékozódjak. Örültem, hogy aránylag kevés (talán 12-15 
perc) késéssel célba értem. Ha utóbb kiderül, hogy volt öt álbójám, kénytelen vagyok 
zokszó nélkül elfogadni, mert csak egy-két helyen próbáltam álbóját keresni, 
alaposan körülnézni  
A feladatok száma talán egy kicsivel lehetett volna több is, pláne így, hogy az 
iránymérést nem tudtam teljesíteni.  
A távolságmérés eredményére kíváncsi vagyok: a szokásos mérési módszeremtől a 
túl havas-csúszós körülmények miatt eltértem, …  
Egyébként tetszett az egész: majdnem úgy éreztem magam, mint egy héttel ezelőtt a 
magas hegyekben. (Igaz, ott nem kellett a bozótban közlekednem, keményebb volt a 
hó is és hágóvasat is használtam, ha kellett) 
Ami a legérdekesebb: a fiamon kívül nem találkoztam egy versenyzővel sem, a 
fiammal is csak a térképrajtban, ahol előttem hat perccel indult el. 
Amikor elindultunk, még senki sem volt a rajtban, amikor eljöttünk, csak mi voltunk a 
célban.  
Érdekes és egészen jó volt egy ilyen verseny, de remélem, hogy ebben az évben 
(sőt: a jövő évben sem...) hasonló nem lesz már...” 
 
poroszkálók: 
“ … Tcs utolsó megjegyzését, értsük úgy, hogy soha többet ilyen jó versenyt???  
A felhők miatt a piros-fehér toronymérés törölve lett. Volt, aki egyet azért látott. A 
vége felé mindkét  torony meglett.” 
 
 Técsé: 
“Én inkább úgy fogalmaznék, elégedett lennék, ha sose lenne ennél rosszabb 
verseny... (ami úgy értendő, hogy ez nem volt rossz   -és ezt most azért írom, nehogy 
véletlenül valaki félreértse:-) ) 
Amire utaltam, az, hogy ne legyen még egyszer ennyi hó, mert bármennyire érdekes 
és izgalmas is; balesetveszélyes és fárasztó, amellett rontja az 
esélyegyenlőséget: amikor esik a hó, nyilvánvalóan nehezebb versenyezni, mint 
mikor már nem esik és jól látszanak a csapások..” 
 



Lightblue: 
„Na, kipihentem magam.  
Tegnap olyan fáradt voltam, hogy fórumozni sem volt kedvem. Még ilyet....:))))))) 
Nem gondoltam volna, hogy a tavalyi BAK-os havas élményeimet lehet fokozni, de 
lehetett...Mégis kellemesebb volt hóesésben versenyezni, mint havasesőben, 
legalábbis nem áztam el annyira.:)))) 
A hó akár előny is lehetett volna nyomolvasási szempontból, de mivel viszonylag 
korán elrajtoltam, már a Horváth-Takács család lábnyomai sem láttam, akik egy 
órával előttünk jártak a terepen.  
A pálya nem volt nehéz, meglepően jól ráfutottam a pontokra, ahol többször is a nem 
létező álbóják utáni kutatással vesztettem időt. Elfért volna néhány belőlük a pályán, 
nem csak a szerkesztett ponton. (Pl. én a tankbeállókat meg a gödröket telaraktam 
volna álbójákkal.:))))) 
Az iránymérés nagy fejtörésre adott okot. Az összetorlódott versenytársakkal 
szavazásos alapon döntöttük el, melyik legyen az a két torony, amit lemérünk, miután 
a menetutasítás hangos feleolvasása és értelmezése után megvilágosodtunk, hogy a 
torony, tulajdonképpen többesszámot jelölne a mondatban. Én éltem a gyanúperrel, 
hogy HTCS-ék nem láthattak még semmit belőlük, és kár ezzel időt vesztegetni, de 
nem tudhattuk biztosan.  
Így ők lemaradtak arról a látványról is, amit a 20-as pontra menet a Balcsi nyújtott. 
Megbűvölten bámultam lefelé a dombról, aminek később egy sprint lett a vége a 
célba, mikor felfedeztem, hogy minimalizálható az utolsó szakaszom időhibája. 
Ha nem kellett volna a hóval küzdeni, talán sikerült volna a menetidőt is tartanom. 
(Vagy nem:))))))) Így viszont örültem, hogy emelni tudom a lábam, nem hogy fussak. 
A célban kellemes meglepi volt, hogy a szigorú versenykiírás ellenére (miszerint nem 
vendégségbe megyünk), mégis kaptunk zsíros kenyeret, és teát, sőt forral bor is 
akadt az időben érkezőknek. 
Jó volt találkozni újra a mezőnnyel (bak-ancs szakálla külön élmény volt...) a téli 
szünet után. 
Úgy tűnik idén népesebb lesz az A36-os mezőny is a csapatbajnokságban, ami 
remélem, jó kis küzdelmeket vetít elő az előttünk álló szezonra! 
 … 
 Határ Karónak nem rémlett, hogy álbójája lett volna, pláne 60 pontos, úgyhogy lehet, 
hogy tényleg előzetes ez az eredmény...:))))” 
 

poroszkálók: 
“Az Almádi Kupa eredménylistája óvatosan kezelendő! Most került elő - újraszámolás 
közben - egyéniben 1 db 32 pontos eredmény. Hajaj!” 
 

Lightblue: 
“Azt álmodtam, hogy az enyém...:)))))” 
 
Ennyit a hozzászólásokból! 
Sajnos, nem áll rendelkezésemre szöveges rendezői értékelés a versenyről. Lehet, 
hogy annak idején készítettek ilyet, lehet, hogy nem. Nem emlékszem rá. Bár ha 
készült volna, akkor az eredményekkel együtt bizonyára azt is eltettem volna… 
 
 

Az Almádi Kupa hivatalos végeredménye: 
 
Nők: 



 
Helye-

zés 
Név Közösség, székhely 

Rajt-
szám 

Idő-
hp 

Feladat-
hp 

Össz. 
p.sz. 

1 Bodor Ilona Mátra TK, Gyöngyös 21 0 30 30 

2 Herner Ágnes Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 24 24 32 56 

3 Tóth Alexandra Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 48 14 52 66 

4. Dörnyei Ágnes IFU, Szekszárd 32 68 0 68 

5 Tóth Virág (Nem bajnoki versenyző) 16 40 34 74 

6 Tóth Éva TSC, Tiszaújváros 9 70 27 97 

7 Bartók Adrienn TSC, Tiszaújváros 10 78 55 133 

8 Ferencz Andrea (Nem bajnoki versenyző) 40 106 132 238 

9 Jakab Éva Demeter Egyesület, Paks 36 142 943 1085 

 
 
Férfiak: 
 
Helye-

zés 
Név Közösség, székhely 

Rajt-
szám 

Idő-
hp 

Feladat-
hp 

Össz. 
p.sz. 

1 Rabecz Péter Mátra TK, Gyöngyös 26 0 2 2 

2 
Horváth-Takács 
Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony-Agárd 2 18 2 20 

3 Jakab Albert Demeter Egyesület, Paks 37 0 31 31 

4 Döme Géza Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 49 0 32 32 

5 Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös 23 0 33 33 

6 Marx István Kőbányai Barangolók SE, Budapest 28 0 39 39 

7 dr.Pavlovics György Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 14 0 44 44 

8 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 34 6 39 45 

9 Horváth-Takács Csaba Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony-Agárd 1 26 27 53 

10 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 17 16 39 55 

11 Fodor Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 29 0 57 57 

12 Fehér János TSC, Tiszaújváros 13 58 0 58 

13 Kerekes Viktor Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 47 14 49 63 

14 Topán László IFU, Szekszárd 33 32 32 64 

15 Radó János Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 20 22 49 71 

16 Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks 31 0 75 75 

17 Varga László Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 30 22 54 76 

18 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 15 40 38 78 

19 Farkas János TSC, Tiszaújváros 25 20 60 80 

20 Tóth Iván Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 12 18 62 80 

21 dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 11 46 35 81 

22 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 39 0 90 90 

23 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 42 0 119 119 

24 Kovács Imre Idnailah 35 32 92 124 

25 Komoróczki András Kőbányai Barangolók SE, Budapest 27 0 134 134 

26 Sándorfalvi János Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 44 40 104 144 

27 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 38 2 165 167 



28 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 45 12 249 261 

 
 
A fenti eredménylistákban dölt betűvel szerepelnek azok, akik a verseny időpontjáig 
nem neveztek be az egyéni bajnokságba. 
 
Tekintettel arra, hogy a versenyzők között alig voltak néhányan, akik nem neveztek 
be a bajnokságba, abajnokság állás at első forduló után gyakorlatilag – minimális 
eltáéréssel - ugyanez. Biztosan voltak, akik megelégedtek volna ugyanezzel a 
sorrenddel az utolsó forduló után, de még többen voltak, akik reménykedtek abban, 
hogy ehhez képest sokat fognak javítani a helyzetükön. 
 
 
 

A bajnokság állása az első forduló után: 
 
Nők: 

 

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   
A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

AK   
(7) 

  NaK      
() 

 HeK       
() 

   

HoK      

() 

   ESK     
() 

III.22. IV.12. V.24. 06.07. IX.21. 

1 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 100,7 0 0 0 0 100,7 

2 Herner Ágnes Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 85,71 0 0 0 0 85,71 

3 Tóth Alexandra Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 71,43 0 0 0 0 71,43 

4 Dörnyei Ágnes Szegedi VörösMeteor 57,14 0 0 0 0 57,14 

5 Tóth Éva Tiszaújvárosi SC 42,86 0 0 0 0 42,86 

6 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 28,57 0 0 0 0 28,57 

7 Jakab Éva IFU, ASE 14,29 0 0 0 0 14,29 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése: 

 

AK.:  Almádi Kupa               NaK:  Napernyő Kupa 
  

HeK: Hegyvilág Kupa 

 

  

HoK: Hollós Kupa ESK:   elSant Kupa 

  A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

  
 
 

Férfiak: 
  

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   

A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

AK   

(26) 

  
Na

K      
() 

     
HeK       

() 

   HoK      

() 

   ESK     

() 

III.22. 

IV.1

2. V.24. 06.07. IX.21. 

1 Rabecz Péter Mátra TK, Gyöngyös 102,6 0 0 0 0 102,6 



2 
Horváth-Takács  
Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony 96,15 0 0 0 0 96,15 

3 Jakab Albert Demeter Egyesület, Paks 92,31 0 0 0 0 92,31 

4 Döme Géza Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 88,46 0 0 0 0 88,46 

5 Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös 84,62 0 0 0 0 84,62 

6 Dr. Pavlovics György Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 80,77 0 0 0 0 80,77 

7 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 76,92 0 0 0 0 76,92 

8 Horváth T. Csaba Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony 73,08 0 0 0 0 73,08 

9 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 69,23 0 0 0 0 69,23 

10 Fodor Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 65,38 0 0 0 0 65,38 

11 Fehér János TSC, Tiszaújváros 61,54 0 0 0 0 61,54 

12 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 57,69 0 0 0 0 57,69 

13 Topán László Szegedi VM SK, Szeged 53,85 0 0 0 0 53,85 

14 Radó János Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 50 0 0 0 0 50 

15 Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks 46,15 0 0 0 0 46,15 

16 Varga László Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 42,31 0 0 0 0 42,31 

17 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 38,46 0 0 0 0 38,46 

18 Tóth Iván Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 36,42 0 0 0 0 36,42 

19 Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 30,77 0 0 0 0 30,77 

20 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 26,92 0 0 0 0 26,92 

21 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 23,08 0 0 0 0 23,08 

22 Kovács Imre Idnailah 19,23 0 0 0 0 19,23 

23 Komoróczki András Kőbányai Barangolók SE, Budapest 15,38 0 0 0 0 15,38 

24 Sándorfalvi János Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 11,54 0 0 0 0 11,54 

25 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 7,69 0 0 0 0 7,69 

26 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 3,85 0 0 0 0 3,85 

 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése: 

AK.:  Almádi Kupa NaK:  Napernyő Kupa 
 

HeK: Hegyvilág Kupa 

  

HoK: Hollós Kupa ESK:   elSant Kupa 

  A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

 
 

 
 
 
 
 

5.2. Napernyő  Kupa 
 
 
A verseny helye és ideje:    Déli-Bükk, Felsőtárkány 

2008. április 12-13 
Versenyközpont (Rajt és cél):   Felsőtárkány, Imókő Üdülő 
Rendező:     Kárpát Egyesület Eger /http://.kee.eck.hu/ 
 



Versenybizottság:  
   Elnök:                  Csávás István    
   Tagok:     Köves Gyula   
      Bóta Attila, 
                                Papp László 
      Melczer László 
   Ellenőrző bíró:     Benkó Zsolt 
   Szövetségi ellenőr:     dr. Horváth András (Bp. II. ker.  Szöv.) 
 
 
 
A Napernyő Kupa már másodszor szerepel az egyéni bajnoki versenyek között. Az 
elmúlt évben ugyanezen a helyszínen az év első versenye volt és aránylag jól sikerült. 
Ez a verseny éjszakai verseny volt, sokakban felmerült a kérdés: sikerül-e az éjszakai 
versenyt is hasonló jól megrendezni? 
 
Az F kategória menetutasítása szerint a pálya hossza 4948 m, szintemelkedése 225 
m. A női pályadatokról nincs információm.  
A férfiak számára három feladat volt: távolságmérés, szerkesztés és gödör-keresés. 
Csak feltételezem, hogy a nők számára hasonlóak voltak a feladatok. 
A férfiak kategórájában 21 versenyző indult és még a 12. helyezett pontszáma is 100 
alatt volt. Hárman voltak, akik időhiba nélkül teljesítették a pályát. Ez arra enged 
következtetni, hogy nem volt nehéz a pálya. 
Sok volt a hozzászólás a frumon, de sokszor nehéz volt kideríteni, hogy a délelőtti 
csapatversenyen tapasztaltakra reagálnak, vagy az éjszakai egyénire… 
 
 
 

Hozzászólások, vélemények a Fórumról: 
 
caroberzso: 
“Még biztosan szunyókálnak a sporttársak a szombati csapat nappali és az éjszakai 
egyéni után. Szerintem embert próbáló volt, mind a versenyzői, mind a rendezői 
oldalon. Úgy érzem előbbre léptünk a rendezés terén, főleg a kiértékelés ment 
gyorsabban. 
… Még egyszer köszönjük a csapatok és az egyéni versenyzők kitartását, főleg, 
hogy  a szombat éjszakai esőben nem hagytatok cserben bennünket. …” 
 
tavasztündérke2: 
“… Tényleg jól érzem magam annak ellenére, hogy most úgy érzem magam mint akit 
félig agyonvertek :))) Fizikumot és lelket próbáló igazi megmérettetés volt !!!! Büszke 
vagyok, hogy végig csináltam :))))    
Valószinűleg ezért vagyok ilyen lírikus hangulatban .... Nem tudok mást 
mondani,csak azt hogy aranyosak voltatok és KÖSZÖNET minden rendezőnek és 
észtvevőnek. Főleg annak a versenyzőnek aki a 7. pont környékén megjelent és 
fényeivel segített nekem kimászni az elveszés léleksorvasztó állapotából.   Nem 
tudom ki volt de kösz....    És köszönet a 4. pont őrének aki lelkierőt öntött belém .... 
De nem folytatom tovább mert mentem sírva fakadok a meghatottságtól :)))) “  
  
hitetlenkedő: 



A hosszú, nehéz verseny biztos fárasztó volt, ezért feledkeztél meg a sorstársról. 
Pedig a helyszínen még beazonosítottál! Ráadásul épp a 7. pont bójája mellett álltál, 
úgyhogy nem is hiszem el, hogy elvesztél. A 8. ponthoz is tökéletesen megérkeztél, 
sőt előbb is mint én.  
Egyébként én is gratulálok a sikeres beérkezésedhez, ha jól láttam még 2 óra előtt 
érkeztél meg a szövetségi ellenőr társaságában 
… 
Hát nem sok hiányzott kmoly és bak-ancs teljes tarolásához.  
A nappali csapatgyőzelmük után bak-ancs 0 hibapontja felül (illetve alul) múlhatatlan. 
Kmoly pedig (főleg ahhoz képest, hogy nem számította magát a 32 nem félő közé) a 
fiúk között is jónak számító eredményt ért el, és 2. lett.  …” 
 

kmoly: 
“Mit tesz a PR :) 
Szegény (illetve nem-szegény) Ági valami 80 ponttal lett a magukat lányoknak tartó 
lányok között első, de vele senki sem foglalkozik, mert tőle egyszerűen ezt várják :) 
Tele vagyok élménnyel és véleménnyel, csak álmos vagyok, mert megint országjáró 
módon (Miskolcon keresztül) jöttünk haza, alszom egyet fantasztikus 
teljesítményemre. Majd átvéve Lightblue javaslatát, munkaidőben írom tele a 
fórumot. Valamelyiket :D  … “ 
 

bak-ancs: 
„Néhány észrevétel a Napernyőkhöz :-) 
Tetszett, hát persze mit is mondhatna ilyenkor az ember... :-) 
De azért van kritikai észrevételem is. 
Először is: a rendezők sokat tanultak a tavalyi hibákból - remélhetőleg tanulnak majd 
az ideiből is. Szemmel láthatóan nagyon felkészültek a javításra és szerintem 
teljesen rendben ment a dolog. Az ellátásra egyéb ’körítésre’ már tavaly sem volt 
panasz.     
…  Éjszakai egyéni: Tényleg betartották a szavukat a rendezők és amolyan jó kis 
éjszakai pályát gondoltak ki. Nem volt túl hosszú, nem volt túl sok pont és a 
pályavezetés is tetszett. Úgy érzem ebben a tekintetben a rendezők kihozták a 
maximumot ebből a térképből. Sajnos technikailag itt is kicsit könnyűre sikerült a 
pálya és csak a szerencsémnek köszönhető, hogy nem lett több 0 hp-os versenyző   
:-) 
Ami nem tetszett az éjszakai pályákon, az a térképberajzolás. Emlékeim szerint sok 
évvel ezelőtt, Tiszaújvárosban találták ki azt a trükköt, hogy nem a kör középpontjára 
esett a szúrás és akik akkor először találkoztunk a trükkel, többen is ’megettük’. Most 
nem tudom mennyire volt szándékos vagy sem (de sejtem :-)), hogy több pont 
körberajzolása is ’félre sikerült’ - érdekes módon csak azok, ahol volt álbója is.  
A szabályzat 12.1 pontja szerint: 
*Az ellenőrzőpontokat 6-8 mm átmérőjű körrel kell jelölni, a pont közelítőleg a kör 
középpontjába essék. Minden ellenőrző pontot ki kell szúrni.*  
Szóval nem lenne jó, ha újból elkezdenénk ezzel operálni... ” 
 

caroberzso: 
“Mi a teendő arra az esetre, ha mondjuk két vagy három 0 hibapontos eredmény van 
és a feladatok pontossága sem dönt. A Köztársaság Kupán tavaly három 0 pontos 
csapat volt, a rendezők adtak valami eszement totót, amit egy apuka 4 gyerekkel 
félrevonulva jobban töltött ki. De csak az egyiket, a másik 8 pontos lett, mint a miénk.  
Erre kihoztak bennünket 2-nak, mivel mi méterre eltaláltuk a távolságmérést.  



Nem röhejes? “ 
 

bak-ancs: 
„De az, de a rossz példát nem kell eltanulni :-)))))) 
Nálatok is ki volt írva, hogy a pontosabb távmérés dönt, de ha az is egyforma, akkor 
olyan feladatokat kell adni, aminek köze van a tájékozódáshoz... 
Pl. két pont között pontosan kiszámolni az átmenethez szükséges időt, szerkeszteni, 
irányt mérni stb. De a legjobb: a pálya tervezéskor kell arra törekedni, hogy ne legyen 
két-három 0 pontos :-) 
A megfelelő egyensúlyt kell megtalálni, …” 
potyoró: 
“Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek a versenyünkre. Benkó Zsoltival ketten 
csináltuk az összes előkészületet és magát a verseny lebonyolítását is. Nagy munka 
volt, de megérte. A segítőim igazából nincsenek képben a mai kor verseny- 
követelményeivel, nehéz az öregekkel már közös dűlőre jutni, de más segítőket nem 
tudunk szerezni (Siller Milán kivételével). A Kárpát Egyesületből senki nem jelezte, 
hogy segítene, egyedül az elnökünk nézett ki és hozta ki az enni-inni valót és a 3 
szép kárpátos könyvet is ő ajánlotta fel. 
A szerkesztésről (Megjegyzés: csapatfeladat) csak annyit a fiam 5. általánosba jár ma 
kezdték a geometria oktatást nekik matekból és szerette volna, ha a szerkesztési 
feladatokat megmutatom neki. A szögmérő használatát 2 perc alatt megértette, … A 
szerkesztéseket hibátlanul megoldotta - magától, kb. 4 perc alatt, ezen jó ha 
elgondolkozik az, aki reggel a rajtnál reklamált nekem és óvással fenyegetőzött. 
Vagy az is jó megoldás ha ide írja: NEM VAGYOK OKOSABB MINT EGY 
ÖTÖDIKES.  :) 
Az éjszakai egyéninél a forrás a térképen valóban nem volt ábrázolva, így a női 
mezőnyben, aki nem vette le a pontot nem büntettük 100 hp-al, így egy plusz 
bronzéremmel jutalmazzuk, aki arra érdemes.  
A táv és szint valóban sok volt de a szabályzat keretein belül maradt, annak ellenére 
hogy sokan panaszkodtak hogy itt fáj, ott fáj. Nagyon kevés időhiba született, tehát 
tartható volt. Technikailag valóban egy "B" - s pályára hajazott, de így is voltak 
bójahibák.  
Jövőre fejlődni fogunk …”  
 
kmoly: 
„Szerintem jó, hogy elkezdtetek versenyt rendezni, mert szükség van új lelkes, 
évente javuló rendezőkre. 
Szerkesztés: én nem értettem, miért segítesz mindenkinek a rajtban, nem kellett 
volna, így túl könnyű volt, FP szokott ennél elvetemültebbeket is feladni, és az 
Eltájoló kiírása alapján is várható valami pikáns.  
Nem szeretnék ennél nehezebb éjszakai pályát nőiben, de a fiúknak kell, ha egyszer 
újra rendeztek :)” 
 
Nem találtam magam a hozzászólók között, utólag csodálkozom rajta. Eltévesztettem 
egy bóját, amit rajtam kívül csak még egy versenyző nézett el a 21-ből…. Ha ezt nem 
teszem, akkor 0 ponttal végzek, holtversenyben az első helyen. A térképem ma is 
megvan és az álbójás pontomon a kiszúrás még nagyítóval alig látható. Nem csoda, 
ha éjszaka elnéztem. 
A rendezői értékelés  - ha volt ilyen – nem áll rendelkezésemre, de a Fórumon 
olvasható bejegyzésekből ki lehet olvasni a rendezők véleményét, illetve következtetni 
lehet rá 



A verseny nem volt hibátlan és nem volt nehéz sem, de a jól sikerült versenyek közé 
sorolható. 
 
 
 

A Napernyő Kupa hivatalos végeredménye: 

 
Nők:       
 
1. Herner Ágnes  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár      84 
hp 
2. Jakab Éva  Demeter Egyesület, Paks     220 
3. Csarnai Béláné  MVSC, Miskolc      372 
4. Váradi Zsófia   MVSC, Miskolc      476 
5. Ferencz Andrea  Nem bajnoki versenyző     224* 
 
*: * pontszáma alapján 3., de a pályát kísérővel teljesítette.     
 
 
 
Férfiak: 
 
  1. Jakab Albert  Demeter Egyesület, Paks          0  
  2. Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks         14 
  3. Fodor Péter  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár        16 
  4. Gelányi Zoltán  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja         25 
  5. Zárdai István  KTS, kazincbarcika (Nem bajnoki versenyző)      30 
  6. Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös         51 
  7. Horváth T. Csaba Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony-Agárd      60 
  8. Rabecz Péter  Márta TK, Gyöngyös         62 
  9. Volf István  ERŐTERV, Budapest         70 
10. Mórocz Imre  ERŐTERV, Budapest         73  
11. Horváth András  Budapest II. ker., TBSz         90 
12. Bányai László  (Nem bajnoki versenyző)         98 
13. Fehér János  TSC, Tiszaújváros        100 
14. Komoróczki András Kőbányai Barangolók SE, Budapest     112 
15. Csihi János  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja       122 
16. Dr. Pavlovics György Zöldpont Életmódklub, Kaposvár      132 
17. Kovács Imre   Idnailah         140 
18. Tóth Iván   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár      176 
19. Szalai Zita  TSC, Tiszaújváros        263 
20. Bartók Julianna  MVSC, Miskolc        340 
21. Kaszás József  TSC, Tiszaújváros        408 
       
 

A bajnokság  állása a második forduló után 
 
Nők: 
 



S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 

helyezések után járó pontszámok   A legjobb 

három 

eredmény 

összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

AK   

(7) 

  NaK      

(4) 

 HeK       

() 

   HoK      

() 

   ESK     

() 

III.22. IV.12. V.24. 06.07. IX.21. 

1 Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
85,71 100,4 0 0 0 186,11 

2 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 100,7   0 0 0 100,7 

3 Jakab Éva IFU, ASE 14,29 75 0 0 0 89,29 

4 Tóth Alexandra 
Hírös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
71,43   0 0 0 71,43 

5 Dörnyei Ágnes Szegedi VörösMeteor 57,14   0 0 0 57,14 

6 Csarnai Béláné MVSC, Miskolc   50 0 0 0 50 

7 Tóth Éva Tiszaújvárosi SC 42,86   0 0 0 42,86 

8 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 28,57   0 0 0 28,57 

9 Váradi Zsófia MVSC, Miskolc   25 0 0 0 25 

10 Berlinger Anita IFU, Szekszárd     0 0 0 0 

11 Rajcsits Ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja     0 0 0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

      

 

AK.:  Almádi Kupa NaK:  Napernyő Kupa 
   

HeK: Hegyvilág Kupa 

  

HoK: Hollós Kupa ESK:   elSant Kupa 

  A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

 

 

Férfiak: 
 

  

S. 

sz. 
Név Közösség, székhely 

Az  egyes versenyeken elért 
helyezések után járó 

pontszámok   
A legjobb 

három 
eredmény 
összege 

1. 2. 3. 4. 5. 

AK   
(26) 

  
NaK      
(19) 

     
HeK       
(26) 

   
HoK      

() 

   
ESK     

() 

III.22. IV.12. V.24. VI.07. IX.21. 

1 Jakab Albert Demeter Egyesület, Paks 92,3 102 0 0 0 194,21 

2 Rabecz Péter Mátra TK, Gyöngyös 103 68,4 0 0 0 171,02 

3 Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös 84,6 79 0 0 0 163,57 

4 Fodor Péter 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
65,4 89,5 0 0 0 154,85 

5 Horváth T. Csaba 
Velencei-tavi Életmód Klub, 

Gárdony 
73,1 73,7 0 0 0 146,76 

6 Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks 46,2 94,7 0 0 0 140,89 

7 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, 
Kaposvár 

80,8 31,6 0 0 0 112,35 

8 Fehér János TSC, Tiszaújváros 61,5 47,4 0 0 0 108,91 

9 
Horváth-Takács  
Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

96,2 0 0 0 0 96,15 

10 Döme Géza Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 88,5 0 0 0 0 88,46 



11 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 84,2 0 0 0 84,21 

12 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 76,9 0 0 0 0 76,92 

13 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 69,2 5,26 0 0 0 74,49 

14 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       0 63,2 0 0 0 63,16 

15 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 0 57,9 0 0 0 57,89 

16 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 57,7 0 0 0 0 57,69 

17 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, 
Budapest 

15,4 42,1 0 0 0 57,49 

18 Tóth Iván 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
36,4 21,1 0 0 0 57,47 

19 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 38,5 15,8 0 0 0 54,25 

20 Topán László Szegedi VM SK, Szeged 53,9 0 0 0 0 53,85 

21 Dr. Horváth András Bp. II. ker. TBSz 0 52,6 0 0 0 52,63 

22 Radó János 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
50 0 0 0 0 50 

23 Kovács Imre Idnailah 19,2 26,3 0 0 0 45,55 

24 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 7,69 36,8 0 0 0 44,53 

25 Varga László 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
42,3 0 0 0 0 42,31 

26 Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 30,8 0 0 0 0 30,77 

27 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 26,9 0 0 0 0 26,92 

28 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 23,1 0 0 0 0 23,08 

29 Sándorfalvi János Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 11,5 0 0 0 0 11,54 

30 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 0 10,5 0 0 0 10,53 

31 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 3,85 0 0 0 0 3,85 

32 Farkas Péter IFU, Szekszárd 0 0   0 0 0 

33 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 0 0   0 0 0 

34 Dalos Mihály Bp. II. ker. TBSz 0 0   0 0 0 

35 Bodó Zajzon Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 0 0 0 0 0 0 

36 Stumpf Péter Kárpát Egyesület, Eger 0 0 0 0 0 0 

A táblázatban alkalmazott rövidítések megnevezése:  

  

 

AK.:  Almádi Kupa NaK:  Napernyő Kupa 
   

HeK: Hegyvilág Kupa 

  

HoK: Hollós Kupa ESK:   elSant Kupa 

  A rövidítések alatt a zárójelben található szám az adott  versenyben résztvevő bajnoki versenyzők számát jelzi! 

 
 


