
5.3. Hegyvilág  Kupa 
 
A Velence Kupa rendezői ebben az évben Hegyvilág Kupára módosították az egyéni 
verseny nevét. Ettől az évtől jelent meg ugyanis a Hegyvilág magazin, melyet 
reklámozni kívántak. A rendezők több írása is megjelent ebben a magazinban. Kár, 
hogy e reklám ellenére sem élt sokáig ez a folyóirat … 
 

A verseny helye és ideje:     Vértes,  2008. május 24. 
 

Rajt és cél:     Csákberény, Művelődési Ház 
Rendező:     a gárdonyi Velencei-tavi Életmód Klub Természetbarát Köre 
Versenybíróság: 
 
 Elnök, titkár, pályakitűző (N és B kat.), ellenőrző (F kat)- és értékelő bíró: 
  
  Horváth T. Csaba 
 Pályakitűző (F kat), ellenőrző (N és B kat.)- és értékelőbíró:   
  Horváth-Takács Róbert 
 Rajt- és célbírók, állomásbírók:  
  Horváth T. Csabáné,  Boros Mária,  Filkóházi Ferenc,  
  Horváth-Takács Balázs, Kovács Tiborné, Pakodi Bea,    
   Horváth-Takács Bernadett  
  
Szövetségi ellenőr:     Jakab Albert , a VAB vezetője      
 
Pályaadatok:  
N kat.:  Pályahossz:  7120 méter,   szintemelkedés:  240 méter 

Ellenőrzőpontok száma térképrajttal és térképcéllal együtt:  20 
 
F. kat.:  Pályahossz:  7500 méter;   szintemelkedés:  225 méter 

Ellenőrzőpontok száma térképrajttal és térképcéllal együtt:  22 
Feladatok: 
Nők:   Távolságmérés, szintvonal-követés, jellegfa-keresés, szerkesztés és 

menetidő-számítás, iránymérés. 
Férfiak:  Szerkesztés és menetidő-számítás, pontbegyűjtés finomtájékozódással, 

távolságmérés, szintvonalkövetés. 
 
A két egyéni kategóriában összesen 38 versenyző vett részt, a B kategóriájú 

csapatversenyben pedig 14 csapat versenyzett.  

A versenyzők a menetutasítás mellé, valamint a kifüggesztett Általános 
tájékoztatóban sok információt kaptak a sikeres versenyzés érdekében. Ennek 
ellenére egyes pontokon sok volt a hibázó. 
A Fórumon nagyon sok volt a hozzászólás. Sok volt a kullancsokkal kapcsolatos, de 
ezek itt és most nem lényegesek. Az egyik érintési ponttal kapcsolatosan alakult ki 
egy vita, többen, többször mondták el véleményüket, de az álláspontok – legalábbis 
látszólag – alig közeledtek egymáshoz.   
 
 

Vélemények, hozászólások a Fórumról: 



 
Kőbarka: 
„Versenyeknél nem hiszek a szerencsében, de aki a mai egyénit megnyerte az 
mindenképpen egy szerencsés alkat, vagy nagyon tud. 
… Técsé ezzel a térképpel és a feladatokkal nagy fába vágta a fejszéjét.  
Átnézve mégegyszer a pályát saját eredményem ismeretében, most is a 9-es 
jellegfát (széles úttól mérve a távolabbi lenne a helyes), a 16-os sziklát (két jelzett 
sziklára három bója), és a 11-es tisztásokon ugyanazokat venném le. A 18-as végén 
levő félrevezető magyarázatú gödröt kisorsolás alapon: hiszen ha ez a vége akkor 
kell, de mégsem ha nincs ott (!?!). A 6-os pontnál nem sikerült Técsé módon 
gondolkodni (pedig nagyon akartam a hely szelleméhez igazodni): a völgy aljában a 
tévesztő bója a térképen jelzett ligetes részben volt, a másik (helyes) a széles út 
melletti kúpon levő gödörtől irányban. Itt "szokásá"-tól eltérően ragaszkodott a pontos 
irányhoz. 
Hát ki érti ezt ? 
Ettől függetlenül köszi !” 
 
Lightblue: 
„Egymáshoz képest jó helyen voltak a jellegfák, ki lehetett találni melyik három az 
igazi. 
Nekünk ez jellegfa-járásos pont volt, a női logikában ez nem okozott különösebb 
fennakadást, hogy a domborzathot képest nem egészen stimmolt...:)))))))” 
 
 
kokesz4: 
„Én az eredményességtől függetlenül jól éreztem magam az egyénin,  … s a 
kullancsok – ellenére kellemes emlékeket és élményeket adott az egyéni. 
Mondhatnám, hogy ez van. Nehéz túraversenyzősen gondolkozni  :(   ! Ami viszont 
fáj, hát bizony az a fránya jellegfa! Semmit sem változtat az eredményességen, sőt a 
kialakult sorrenden sem, de mégis had idézzek egy általam sokra tartott klasszikust:    
’Már többször is utaltam rá, hogy milyen nehéz és felelősségteljes a rendezők 
feladata. Nem elég a versenyzői rutin és a jó szándék. Egy jó rendező - felfogásom 
szerint - a pálya kijelölése során nem bízhat meg senkiben, még saját magában sem! 
Pontról pontra mindent ismételten ellenőrizni kell, lehetőleg máshonnan megközelítve 
a pontokat. Elég figyelmen kívül hagyni egy apróságnak tűnő dolgot és máris adott a 
lehetőség, hogy az egész verseny irreálissá váljék. Hiába jó egy pont három irányból, 
ha a versenyző egy negyedikből jön és onnan tekintve neki a rossz pont a jó. A 
rendező hivatkozhat arra, hogy ő a pontot két helyről is kimérte és mindkét helyről jó 
volt és az is igaz lehet, hogy egy-két versenyzőn kívül nem okozott másnak gondot a 
térkép apró pontatlansága. A lelkem mélyén azonban megértem a *hibázó* 
versenyzőt: voltam már én is ilyen helyzetben! (Egy versenyen egyszer egy 
határkarótól kiindulva választottam ki egy közeli gödröt a többi közül. Kiderült, hogy 
rosszat választottam, mert - mondta a rendező - a határkaró rossz helyen volt... Mit 
lehet erre mondani? Egy verseny nem szólhat arról, hogy a versenyző minden 
tereptárgy *helyénvalóságát* köteles ellenőrizni, ha nem akar véletlenül sem 
tévedni... Ilyen esetekben, amikor csak egy ilyen *hiba* dönti el az első hely sorsát, 
szívem szerint két első helyet adnék ki... ) / Horváth T. Csaba/” 
 
Lightblue: 
„A mai nap mérlege nálam: 



Kétszer eltévedtem, elhagytam a hátizsákom, a mobilom, a térképem. Ezek mind 
meglettek, a végén én is előkerültem az erdőből.:)))) 
Fogtam 5 álbóját, összeszedtem négyszáz-sok hibapontot, de mégis elégedett 
vagyok magammal, mert legalább végigküzdöttem, amit a mezőny egyharmada nem 
mondhat el magáról. 
Persze a színházból jól elkéstem, amiért egész szünetben azt hallgattam az 
Anyukámtól, hogy minek kell nekem az ország másik végére járkálni folyton 
versenyezni.:)))) Ő nem érti. 
A TSC becsületét Vargánya33 (mindjárt34:)) mentette meg, akinek itt is grat a 
második helyért!!! 
 
Vargánya33: 
Köszi a gratulációt! :) Én csak annyit fűznék a mai versenyhez, hogy : 
 
I LOVE CSÁKBERÉNY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 
 
potyoró: 
„Sok kullancs, őrület ennyit még az életben nem láttam pici testemen:))))) 
JÓ kis verseny volt, a hibáimról kissé részletesebben: 
6. a szárazárok végébe kitett bója sehogy sem akarta  a szárazárok véget, időm nem 
volt már távolabbi bemérésekre, ec-peccel döntöttem-rosszul. /60 hp/ 
8. ezt nem értem még most sem, mivel a kiszúrás a mélyedést és kúpot összekötő 
egyenes felénél volt - a felező szintvonalon - pont- mindkettőtől 15 m-re. Én ezt 
vettem le, ezek szerint rosszul. Na mindegy:(  /60 hp/ 
9. Jellegfa. Nem értem, na mindegy:(( /60 hp/ 
16. Nem voltam eléggé alapos úgy látszik és levettem a fenti rosszat, lejjebb kellett 
volna másznom:((  /60 hp/ 
Távmérésnél minimális tévedés, elhanyagolható. 
Időhiba már több- nem elhanyagolható:))))) 
Más hibám nem volt ennek örülök, de 300 valahány hibapontnak már nem:((((( 
A végére azért jó vagyok a listának:)) 
Szuper kis verseny volt HTCS és családja barátai és üzletfelei:) 
Köszönjük!!!!!!!!! ” 
 
volfi: 
„Csatlakozom az előttem szólóhoz. Ennyi kullancsot még soha nem találtam 
magamon. Ősszesen hármat. Azonban ez egyáltalán nem befolyásolja azon 
érzésemet, hogy egy remek versenyen vettem részt. Gratulálok a Rendezőknek és 
segítőiknek! 
Tetszett a verseny. A pontbegyűjtés finom tájékozódással kifejezetten. Igazán 
szeretem, mikor a pálya tervezője sok tévesztőt helyez ki, azonban sajnos most 
kettőt is levettem... A szintvonal követés végét (gödör) szerintem is le kellett volna 
venni, hogy miért nem tettem? Talán azért, amit már Kőbarka is taglalt: hiányzott a 
nyugodtság.” 
 
hitetlenkedő: 
„ …  A sok tévesztő bója a rendezők által pontosan bemért helyeken várta a 
versenyzőket. Nekünk erre kevesebb időnk volt a terepen, ezért is gyűltek a 
hibapontok. 



Többen előttem a rovatban vitatták több-kevesebb tévesztésüket, de el kell ismerni, 
hogy ez egy lehetséges megoldás a versenyzők közötti sorrend meghatározására. 
Ezért nem a szerencse döntött, hanem az, hogy a megadott időkeretek között, ki 
tudta jobban megközelíteni a rendezők szerinti bemérések pontosságát. 
Bár a legtöbb pont körül térképhibák hemzsegtek, a többnél erre Técsé-ék felhívták a 
figyelmünket. A többi helyen meg nekünk kellett érzékelni a tennivalókat. 
Nekem erre igen sok időm ráment. Ennek ellenére még a sok késéssel is nyerhettem 
volna, ha....  
Ha azt írom be a távolságmérésen, amit mértem és nem korrigálok. Ha a szintvonal- 
követésen logikusan bejelölöm a dombtetőn lévő bóját (ami ugye nem a követendő 
szinten volt). És ha nem rontok el egy olyan pontot, amit rajtam kívül kevesen tettek. 
Na majd legközelebb kevesebb ha lesz talán. 
Addig is köszönet Técsé-éknek az erős pályáért és a jó rendezésért.” 
 

Lightblue: 
„Én általában ki tudom találni HTCS logikáját, úgyhogy szeretem a versenyeit. 
Igaz ez az én eredményemen sem látszik... 
A pálya elején benyelt álbója a kezdeti izgalomnak, a végén benyeltek pedig a 
fáradtságnak tudhatók be. Örültem, hogy bóját találtam, végre a második 
elkolbászolásom után, nem nagyon merengtem, hogy jó helyen van-e.” 
 

volfi: 
„Én azért szeretem HTCS versenyeit, mert korrekt pályát épít sok tévesztő bójával. 
Első sorban a tájékozódási képességek dominálnak a versenyein. 
A tájékozódási versenyzés erről kell hogy szóljon. Nem barkóba verseny, amelyen a 
logika kitalálása a cél.” 
 

bak-ancs: 
„Teljesen egyetértek - ezért is tartottam szerencsétlennek, hogy a vita után a 9. pont 
megtartása mellett döntöttek. Ez a pont szerintem az általad nem szeretett barkóbára 
hajazott. Ha kitaláltad HTCS logikáját, akkor jót vettél le, ha a terepet vetted 
figyelembe, akkor rosszat. De eddig azért is nem szóltam, mert már nagyon várom 
HTCs véleményét, hogy itt is kifejtse... 
Ami még így kicsit lutrira sikerült, a kötelezőn a lapos gödör. Ott meggyőztük Csabát, 
hogy az rajta volt és ennek megfelelően értékelt. Utólag is azért ezt mindenképp 
neccesnek gondolom és talán helyesebb lett volna kivenni az értékelésből teljesen. 
(ha beteszi a gödörbe, vagy a susnya miatt legalább a gödör másik szélére helyezi, 
azzal már elkerülhető lett volna a vita). 
 …  Ja és még egy fontos HTCs-vel kapcsolatban: néhány rendezővel ellentétben Ő 
elismeri, ha hibázik (és erről meggyőzik :-))” 
 
Técsé: 
Rögtön jelentkezem a részletes kifejtéssel (Én készültem! Csak még nem fejeztem 
be..:-) 
Most csak a szintvonalkövetési feladat végi gödörröl idézem a 
menetutasítás szövegét:   "... A feladat a kiindulási ponttól kb. 210 fokra, egy 
tűszúrással jelölt gödörnél ér véget, amely nem esik hajszálpontosan a szintvonalra!" 
Ennél szájbarágósabban egy felsőfokú, bajnoki versenyen talán már nem illett volna 
többet beleírnom a menetutasításba... ” 
 
bak-ancs: 



„Ezzel a ponttal kapcsolatban mondtam, hogy nem mernék nyilatkozni, és főleg nem 
vitatkozni :-) - tényleg nem néztem szét - a kérdés itt csak annyi: az a bizonyos másik 
gödör nem térkép hiba? (bár erre a választ magam is kitalálom :-) )” 
  
Técsé: 
 „ Már mindenki kettőt is aludhatott a versenyre; aki akarta, talán már le is írta 
megfontolt véleményét. 
Nem akartam minden egyes véleményre reagálni, inkább összefoglaló jelleggel, 
egyszerre mindenre. Talán így kevesebben olvassák el, mert val.szeg. így is hosszú 
lesz..:-) 
 
Sokszor beszéltünk róla: hibátlan térkép nincs. … Egy dolgot mindenképpen 
sikerélményként értékelek a versenyünkkel kapcsolatosan: A férfi mezőnyben 
minden versenyző jól oldotta meg a szerkesztési feladatot, és a női mezőnyben is 
csak ketten hibáztak a kilenc versenyző közül. Mindez ugyanis azt jelenti, hogy a 
szerkesztési feladat pontosra sikerült.  
… A férfi verseny 20 érintési pontjából gyakorlatilag a két időmérőnél és a 17. 
pontnál (ahol nem volt álbója) nem lehetett hibázni. A pontok nagy részénél a 
hibázás aránya a szokásos volt (30 % alatti). 
A legtöbb hibázás a 9., a 18., a 16. és a 13. pontnál volt.  
Az utóbbinál (Tisztás déli vége) nyolcan hibáztak a 29-ből, nem túl rossz arány.  
… A 16. pontot ((Árokoldali szikla) a mezőnynek 55 %-a hibázta el. Hogy miért, azt 
nem tudhatom, talán azért, mert könnyen meglátták-megtalálták az árokszéli bóját, 
ami mellett sziklák is kilátszottak a földből. Ez megtéveszthette a siető és 
figyelmetlen versenyzőket. Irányban ugyan nem volt jó, és szintben sem, de aki nem 
figyelt eléggé -és főként, ha nem is kerseték a másik bóját! - az könnyen bedőlhetett 
a csábításnak. Az igazi bója ugyanis több méterrel -legalább hárommal- lejjebb volt 
és a helyes irányban... 
A 18. sz. feladatnál (szintvonalkövetés) 21-en hibáztak: ez 72 %! Ez azonban 
mégsem olyan rossz arány, mert itt sok volt a hibázási lehetőség. Ha megfordítom: 
nyolcan (több, mint negyedrész!) jól oldották meg a korántsem egyszerű feladatot. 
Ha azt is figyelembe veszem, hogy többen voltak, akik az egyértelműen 
meghatározott, a térképen megjelölt utolsó pontot nem vették le, akkor inkább arról 
beszélhetünk, hogy aránylag jól sikerült a megoldás.  
… Itt meg kell említeni, hogy a szintvonalkövetés harmadik, eredetileg álbójának 
szánt érintési pontját helyesnek fogadtuk el. A véleményem ugyan továbbra is az, 
hogy a gödör a szintvonalon kívül van, mert a gödör jelének súlypontja egyértelműen 
nem esik a szintvonalra, és a gödör szélére helyezett bója a gödörhöz tartozónak 
tekinthető, mégis el kellett fogadnom az észrevételezők igazságát is: a szintvonal 
megszakítása azt jelzi, hogy az közvetlenül a gödörhöz közel megy el, és az is 
feltételezhető, hogy a gödör szélére helyezett bójával a rendező akár azt is jelezhette 
volna, hogy az már a szintvonalon van. (Az igazság prózai: a gödör tele volt 
aljnövényzettel és a késő délutáni órákban, amikor kihelyeztem a bójákat, itt már 
eléggé fáradt voltam és már nem volt kedvem ott helyet csinálni neki. Eldugni 
ugyanis nem akartam, mert annak nem lett volna semmi értelme...) 
A 9. pont okozott legnagyobb gondot a versenyzőknek: 75 % tévedett (mert a 
véleményem most is az: tévedett! Az én észjárásom szerint...).  
Ennél a feladatnál a megoldás kapcsán kétféle szemlélet ütközik, ennyiben van köze 
a rendezői észjáráshoz... Az egyik a tájfutói észjárás: elindulok valahonnan a 
megfelelő irányba és ha nekimegyek egy bójának, akkor az biztosan jó is.  



A másik fajta gondolkodás (amilyen az enyém is) a következő: elindulok a megfelelő 
irányba és ha elérkeztem a megfelelő távolságba, akkor körülnézek, és a közeli 
tereptárgyak alapján azonosítom a keresett pontot. A közelben a kiszúrt jellegfán 
kívül még két jellegfát és egy rókavárat jelölt a térkép. Ezek közül az egyik jellegfa 
pontosan a lefutó nagy árok mélyén, annak tengelyében volt (És csak ez az egy volt 
ott!) Ehhez viszonyítva az árok oldalában ott volt megfelelő távolságra a rókavár és 
ehhez a fához viszonyítva irányban és távolságra is helyesen ott volt a két jelzett 
jellegfa is (Most is ott van... és ott lesz jövőre is, ellenőrizhetően) A versenyzők java 
által helyesnek talált jellegfa nem ezek között van. Az árok aljában találhatóhoz sem 
távolságra, sem irányba nem jó. 
… 
A fentiek figyelembe vételével: ha a versenyzők zöme által helyesnek elfogadott fát 
tekinteném a térképen jelzett jellegfának, akkor azt kellene megállapítanom, hogy a 
többi közeli tereptárgy mindegyike rossz helyen van jelölve... Ez nagyobb tévedés 
lenne és még rosszabb helyzetet teremtene, mint a korábban már kitárgyalt eset, 
amikor az egyik versenyen a rendezők a térképen nem is jelzett kisebb gödröt 
találták helyesnek, mert az volt a közeli (70-80? méterre lévő) sziklától megfelelő 
irányban. (Ha jól emlékszem. Már elég régen volt....) 
…  
Befejezésül: köszönöm a kedvező észrevételeket! És természetesen azokat is, 
amelyekben bírálat ért, mert volt bennünk igazság.. Az igazság ugyanis nem egy és 
oszthatatlan: mindenkinek jut(hat) belőle egy kicsi (vagy több...) :-)) 
Nagyon sajnálom, hogy minden egyes észrevételre idő hiányában nem tudok 
válaszolni (egyébként tudnék.... :-)))  … ” 
 
bak-ancs 
„Szeretném leszögezni, nekem is nagyon tetszett a verseny, de szerintem kár volt 
azért a 9. pontért... 
Tényleg nem kekeckedésből írom, de a 9. ponttal kapcsolatos látásmódodat 
továbbra sem tudom elfogadni.  
… Ahogy én látom (a másik oldalról :-)) a többség által levett jellegfa az érkezési 
irányokból (K-ről az út, dombtető, kis tisztás hármastól, D-ről az út-nyiladék 
metszéspontjától, DNy-ról szintben a nyiladékról) valamint a domborzat 
szempontjából (a lapos tető alatt közvetlen) helyes volt. A területen a rajzoltnál több, 
3 helyett 5 jellegfa állt, tehát önmagában a jellegfák viszonya nem meghatározó. 
Ezzel szemben áll a te nézőpontod, hogy a rókavártól elindulva helyén volt az általad 
elfogadott pont (és még 2 jellegfa). Ezt nem is vitatta senki...  
… Szerinted csak egy jó megoldás lehetett, szerintem meg nem jó, ha egy pont csak 
egy helyről van a helyén. Mert ilyen esetben csak a rendezői logikát kell kitalálni és 
nem tájékozódni kell tudni... 
… Valóban több pontnál voltak térképi pontatlanságok, de a többinél nem volt ehhez 
hasonló zavaró tényező (innen nézve az egyik, onnan nézve a másik...) ezért is tartja 
szerintem mindenki jónak a versenyt. Tényleg komoly odafigyelést végig 
koncentrálást követelt az igazi felsőfokú pálya. Egy kis kihagyás elég volt (pl. nekem 
is) a jobb helyezés elvesztéséhez. „ 
  
 
Técsé: 



„Sajnos, most nincs időm sokat írni, de a lényeget még egyszer ideírom: Nem a 
rókavár volt az egyetlen helyes pont! Ezt nem állítottam, és még csak nem is 
gondoltam. Sőt, egyáltalán nem ez volt a döntő, csak egy kis bizonyíték.  
A döntő a gerincről (az úttól) keleti irányban lefutó árok. Az első jellegfa az úttól kb 15 
méterre, a következő az első jellegfától kb 20-25 méterre volt, mindkettő az árok 
tengelyében. Ez így is van, bármikor megtekinthető. A rókkavár csak igazolta 
a második jellegfa helyénvalóságát. (Egyébként az a fa a legegyértelműbb, mert az 
árok mélyén nem volt több ehhez hasonlítható fa) Ehhez a második fához volt kb. 
déli irányban a harmadik jellegfa, kb. 20 méterre. Az általatok helyesnek ítélt nem 
abba az irányban volt, hanem az árokmélyi fától - úgy emlékszem – kb. délkeletre és 
kb.10 méterrel távolabb, de ugyanabban a magasságban, mint az általam helyesnek 
ítélt fa. 
Az általad említett tisztás pedig nem pontosan olyan volt, mint a valóságban és nem 
volt olyan közel; messzebb volt, mint az árok alja és az ott lévő jellegfa. 
… Mindenesetre, tanultam az esetből: ha tudom, hogy ennyi probléma lesz belőle, 
azonnal el is felejtem...:-)  
…    Az F kategória 9. pontjáról szóló vita - úgy gondolom-  nem arról szól, hogy 
melyik jellegfa van jó helyen, hanem egy konkrét szituáció kapcsán arról, 
hogy milyen elvek figyelembe vételével lehet közelebb jutni a korrekt pontok 
kitűzéséhez, illetve a kitűzött pontok korrekt elbírálásához, értékeléséhez.   
Én a magam észjárása alapján úgy gondolom, hogy helyesen döntöttem, amikor a 
közvetlen közeli  - szinte összetartozó - tereptárgyakhoz viszonyítottam. 
A versenyzők egy része pedig úgy gondolja, hogy az ő döntése a helyes, amikor az 
érkezési irányából útba eső tereptárgyakhoz viszonyít.   
A kérdés az, hogy melyik a helyesebb, melyik a célszerűbb? 
Tökéletes térkép esetén mindkettő módszerrel ugyanarra az eredményre jutunk.  
Ha azonban a térkép nem tökéletes , és ha a pályakitűző, és a versenyző nem 
ugyanolyan elméleti módszerrel keresi a helyes megoldást, akkor szerencse kérdése 
az, hogy ugyanazt találják mindketten helyesnek. (Fontos megjegyzés. senki sem 
hülye :-))) 
… Nem abban kellene egyezségre jutnunk, hogy hova nem szabad álbóját kitenni, 
mert erről vég nélkül lehetne vitatkozni minden konkrét eset kapcsán, hanem abban, 
hogy milyen logikát kövessen a pályakitűző és a versenyző. 
Engem tehát arról kéne meggyőzni, hogy a menetirányból érkező számára kell 
egyértelműnek lenni a kitűzött pontnak.  Ez azonban szinte lehetetlen feladat, mert 
menetirány bármelyik irány lehet: akárhonnan is érkezhet a versenyző, még akkor is, 
ha egyirányba történi az indítás és csak egy kategória van. 
… 
  
Lightblue: 
„Én a Te pártodon vagyok.:))))) 
Nekem nem okozott logikai bukfencet mikor megláttam, hogy több jellegfa van, mint 
a térképen, hogy az egymáshoz viszonyított helyzetük alapján válasszam ki a jókat. 
Az úttól valóban nem stimmeltek, a rókavárat meg lusta voltam megkeresni, mikor 
körbenézve meg tudtam állapítani melyik 3 van a körön belül.” 
 
mauglee: 
„ …  amikor megnéztem a 9-es pontot, … Megálltam a domboldalban, térképpel a 
kezemben, úgy, hogy az összes jellegfa látszott és könnyűszerrel megállapítottam, 
hogy melyik 3 fa van a térképen, és hogy melyik nincs a térképi jelek egymáshoz 



való viszonya alapján. Eszembe sem jutott bárhonnan ráméricskélni távolról egy ilyen 
feladatra. 
… Különben ugyan az volt ez is, mint a *finomtájékozódási*  feladatunk (azt hiszem a 
11-es). Ha valaki ott is 200 méterről állt volna neki belőni a pontokat akár valami 
határkarótól, köze nem lett volna a feladathoz, és akkor a lehető legjobb szándékkal 
sem tudtam volna okosnak nevezni...:)” 
 
bak-ancs: 
„Megadom magam!!! :-)))) 
Ha már ketten állítjátok ennyire biztosan, hogy jó volt, akkor elfogadom.  … „ 
 
Kőbarka: 
„A 9-es pontban nincs igazatok, ami a férfi kategóriára vonatkozik. 
A kapott hibapontok a megközelítés szerinti pontlevétel módszerét erősíti meg. 
A feladat nem a jellegfák egymáshoz való helyezkedésének megállapítása volt, 
hanem egy jellegfa megtalálása. Ennek a megoldása pedig elsősorban az úttól való 
távolsága, a völgy oldalában való elhelyezkedése alapján lehetséges. 
Már sokszor elmondtam a véleményemet a versenyző nem pályabemérő és nem 
ellenőr. Erre nincs ideje. A pontra rámegy és a legegyszerűbb módszerrel kiválasztja 
a "helyes" bóját.  … ” 
 
Técsé: 
„ Kedves Kőbarka!  … 
Úgy gondolom, nem érted a vita lényegét. …  
Egyébként igazad van (több dologban is).  A "kiosztott" hibapontok száma valóban 
azt igazolja, hogy a versenyzők "a megközelítés szerinti pontlevétel módszerét" 
alkalmazták, valószínűleg mérlegelés nélkül. … 
A feladat valóban egy jellegfa megtalálása volt.  Még abban is igazad van, hogy a 
domborzati viszonyokat is figyelni kell. 
Abban viszont egyértelműen nincs igazad, hogy a jellegfát elsősorban az úthoz való 
távolsága alapján kell megkeresni. Miért? Legalább a legközelebbi jellegfát is illik 
figyelembe venni, ami egyébként közelebb volt, mint az út, és máris 1:1 az állás... 
Ebben az esetben nem kellett arra gondolni, hogy a pályakitűző vajon mire 
gondolhatott, csak körül kellett volna nézni, megnézni a jellegfákat is (ha már a 
rókalyuk nagyon messze van:-)) … .” 
 
Kőbarka: 
„Sajnos a versenyzők döntő többsége nem a rendező elképzelése szerint 
gondolkodott. Lsd. eredményt. Mindenesetre elgondolkodtató.  
Csak kétszer mentem be a fához, két különböző helyről és az a fa jött ki. Mert bízok 
a térképben valamint a kitűző és az ellenőr pontosságában. 
Mérlegelni lehet, ha van időd rá. 
Egy biztos: önálló pontra, amely térképhibás helyen van nem szabad tévesztő bóját 
tenni. Lsd. korábbi levelezéseket, VAB iránymutatásokat, talán véletlenül a még a 
szabályzatban is megtalálható.  
Nincs vita, nincs mérlegelés, nincs ..” 
. 
mauglee: 
Haló! Csak körül kellett volna nézni a fák között!!!!!!!!!!!!!!!!! Ez miért is olyan nehéz 
feladat "A" kategóriában? 



… A tájékozódás nem abból áll, hogy jobbra 100 méter, balra 120!!!!!!!! Hanem 
különböző térképi szimbólumok, jelek, összefüggésrendszerek, fejben történő 
értékeléséről, és a valósággal való összevetéséről. Van, akinek ez könnyen megy, 
van akinek nem. Na azok méricskélnek állandóan távolságot meg szöget 
mindenhonnan... ha esik ha fúj.... 
(És ne haragudj, ha kissé erős lettem volna)” 
 
Técsé: 
  A 9. pont körül kialakult vitát - részemről- az alábbiakkal lezártnak tekintem (ebben 
a tárgyban nem kívánok többször véleményt mondani!), még mielőtt én vagy más 
akaratlanul is megsértenénk bárkit is. Utoljára azonban még elmondanék egy-két 
dolgot. 
A 9. ponton a vitatott jellegfa térképi helyének jósága -mint mindennek- relatív: 
valahonnan nézve biztos, hogy rossz helyen van, valahonnan (saját értékrendem 
szerint választva a közelebbi tereptárgyakat) viszont jó helyen.  
Igaza van Kőbarkának, a Krónikásnak is és mindenkinek, aki azt mondja, hogy 
térképhibás helyre álbóját nem szabad kitenni. (Azt azért hozzá tenném, hogy kivéve, 
ha a bója egy szövegesen meghatározott több pontos feladat egyik bójája.) 
A 9. pont körzetében a nők számára egy több pontos feladat volt meghatározva.. 
Ugyanitt a férfiak és a B kat. számára nem akartam ugyanazt a feladatot előírni, mert 
csak nagyobb lett volna a tumultus, amiből a versenyzők egy része előnyt élvezett 
volna. Emiatt úgy döntöttem, hogy a férfiak és a B-sek számára egy-egy jellegfát 
választok ki egyszerű feladatként. Akkor ugyanis azt gondoltam, hogy ez a feladat 
nem okozhat gondot a többség számára. Tévedtem, utólag belátom, hogy ide más 
kategóriák számra nem szabadott volna pontot kijelölnöm, ezzel a a szabályzat 
szelleme szerint jártam volna el. 
A tévedés beismerése nem azt jelenti, hogy tévedtem, mert nem ismertem a 
szabályzat ide vonatkozó szövegét. Ismertem, de azt is tudom, hogy a térképhiba az 
adott körzetben nem több és nem nagyobb, mint a térkép egészében.  
A tévedésem abban rejlik, hogy azt hittem, az esetleges térképhibák ellenére a férfi 
bajnoki mezőny nagyobb része találja meg az általam helyesnek tudott pontot. (Mert 
ha így lett volna, akkor vita sem lett volna...) 
Egy pillanatnyi kétségem sincs afelől, hogy ha a versenyzők annyi időt töltenének el 
a körülmények vizsgálatával, mint én tettem a pályakitűzés során, akkor a zöme rövid 
idő alatt belátná, hogy az általam helyesnek ítélt jellegfa helyessége mellett több érv 
hozható fel, mint ellene… 
Az értékelés időszakában, még az eredményhirdetés előtt arra vonatkozó észrevétel 
nem volt, hogy az adott pontot vegyük ki az értékelésből, csak arra vonatkozó 
észrevételek voltak, hogy nem az a jó, amit én annak tekintek. A vélemény viszont 
szabad, a véleményalkotás joga mindenkit megillet. Óvás nem történt, így hát az 
eredmény végleges (A gól akkor gól, ha a bíró megadja...) 
A vitába azért szálltam bele, mert úgy gondoltam, hogy előre visz, hogy segítheti a 
rendezők és versenyzők egységes felfogásának kialakulását. Talán egyszer majd 
valamikor ez meg is valósul... 
Azért egy dologra kíváncsi lennék: vajon hány versenyző vette le úgy a bóját, hogy 
nem nézett rendesen körül, csak első blikkre azt találta jónak, és hányan vették le 
azért, mert a *másik*  is azt vette le.... 
Még egy dolog, amit érdekességképpen említenék meg: A *finomtájékozódási* 
feladatot a 28 értékelt versenyzőből 22 hibátlanul oldotta meg, pedig ott az 
átlagosnál több volt a térképhiba, és a hibázási lehetőség, sokkal jobban kellett 



figyelni. Úgy látszik, ha odafigyelnek a versenyzők, akkor tudnak jól dönteni, ha meg 
csak "rutinból" döntenek - mint a 9. pontnál...- , akkor jönnek a hibák. (Ez Kőbarka 
figyelemre vonatkozó tézisét igazolja:-)” 
 
Kőbarka:  
„A tanulságot, következtetést az utókornak leírtad és ennek nagyon örülök. 
 Óvni egyszer akartam igazán. Ki is mosolyogtak érte. 
Megírtam és mégsem adtam oda. Majd bekereteztetem. 
Számomra a tájékozódási verseny játék, egy nagy és hosszan tartó szerelem. 
Szeretném, ha az is maradna.” 
 
Lightblue: 
„Szerelem, sötét verem. 
Vagy gödör? Esetleg kis mélyedés???” 
 
Kőbarka: 
„Rókavár :-))” 
 

A rendezői értékelésből: 
„ …  
A kisszámú rendezőgárda igyekezett jól megoldani a feladatot, és ez többé-kevésbé 
sikerült is. Volt egy időszak, amikor hirtelen sok versenyző érkezett, emiatt torlódás 
volt az indulásnál, de ez nem jelentett különösebb problémát: a versenyzők 
türelmesen vártak a sorukra.  
Az értékelés aránylag gyorsan zajlott, hála az értékelésbe besegítő szövetségi 
ellenőrnek, Jakab Albertnak és egy versenyzőnek: Fodor Péternek.  
A versenyzők tájékoztatása folyamatos volt: az értékelt versenyzőkartonokat 
kifüggesztettük, az észrevételezett hibákat azonnal korrigáltuk. 
Az eredményhirdetés 15 és 16 óra között mindhárom kategóriában megtörtént, a 
győztesek átvehették a kupákat, a többi érintett pedig az érmeket, illetve okleveleket. 
 

Az értékelés időszakában óvás nem történt, de többen jeleztek észrevételeket a 
versenypályák egyik-másik pontjával kapcsolatban. Az egyik észrevétel nyomán a 
versenybíróság felülbírálta álláspontját és helyesnek fogadott el egy korábban 
tévesztóbójának szánt bóját a férfiak szintvonal-követési feladatában.  Egy másik 
észrevételt viszont nem fogadott el a versenybíróság elnöke: a férfi pálya 9. pontját a 
versenyzők túlnyomó része hibásan fogta, de ez önmagában nem volt elégséges ok. 
A versenybíróság elnöke szerint több és nyomósabb érv szólt a rendezői felfogás 
mellett, mint ellene. 
Sajnos, a már elvégzett értékeléseknek az elfogadott észrevétel nyomán történő 
javításába hiba csúszott: az egyik versenyző esetében nem történt meg a szükséges 
javítás, ezért a helyszínen kihirdetett sorrendben változás történt. Ez azonban csak a 
4-6. helyezetteket érintette. … „ 
 
 
 

A Hegyvilág Kupa végeredménye: 
 
N kategória: 
 

1. Bodor Ilona   Mátra TTE, Gyöngyös     159 

őbarka:


2. Herner Ágnes  Katica Tanya Zöldpont, Kaposvár   197 
3. Tóth Alexandra  Hírös Hátizsák TTE, Kecskemét    199 
4. Berlinger Anita  IFU, Szekszárd      301 
5. Bartók Adrienn  TSC, Tiszaújváros      479 
6. Dörnyei Ágnes  IFU, Szekszárd      508 
7. Ferenczi Andrea  Hírös Hátizsák TTE, Kecsemét (nem bajn. v.)  674 
8. Merekva Erika  K.T. Zöldpont, Kaposvár (nem bajn.  versenyző) 861 
9. Kovács Ildikó  ERŐTERV, Bp., (nem bajnoki versenyző)  999 
 
 
F kategória: 
 

  1. Fodor Péter  Katica Tanya Zöldpont, Kaposvár     92 
  2. Fehér János  TSC, Tiszaújváros      100 
  3. Vályi Nagy Károly Mátra TTS, Gyöngyös     104 
  4. Horváth András  Bp. II. ker.       112 
  5. Topán László  IFU, Szekszárd      127 
  6. dr. Pavlovics György Katica Tanya Zöldpont, Kaposvár   132 
  7. Rabecz Péter  Mátra TTS, Gyöngyös     140 
  8. Jakab Albert  Demeter Egyesület, Paks     144 
  9. Volf István  ERŐTERV, Budapest     158 
10. Dománszky Zoltán  Demeter Egyesület, Paks     173 
11. Mórocz Imre  ERŐTERV, Budapest     181 
12. Kerekes Viktor  Hírös Hátizsák TTE, Kecskemét    197 
13. Döme Géza  Hírös Hátizsák TTE, Kecskemét    215 
14. Komoróczki András Kőbányai Barangolók, Budapest    246 
15. Farkas Péter  IFU, Szekszárd      250 
16. Szalai Zita  TSC, Tisazújváros      266 
17. Kókai Péter  Demeter Egyesület, Paks     301 
18. Kovács Imre  Idnailah, Kecskemét     309 
19. Bóta Attila  Kárpát Egyesület, Eger     324 
20. Zsíros József  Hírös Hátizsák TTE, Kecskemét    359 
21. Baka Ferenc  IFU, Szekszárd      374 
22. dr. Pócsik József Mátra TTE, Gyöngyös     381 
23. Gelányi Zoltán  Rezét SE, Baja      403 
24. Tóth Iván   Katica Tanya Zöldpont, Kaposvár   408 
25. Dalos Mihály  Bp. II. ker.       440 
26. Budai Ottó  Mátra TTE, Gyöngyös     443 
27. Farkas János  TSC, Tiszaújváros      450 
28. Csihi János  Rezét SE, Baja      472 
29. Sándorfalvi János HH TTE, Kecskemét, Versenykartonját elhagyta, nem volt 

értékelhető! 
 
 
 
 

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. 

AK   (7) 
  NaK      

(4) 

 HeK       

(6) 

   HoK      

() 

   ESK     

() 

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

1 Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
85,71 100,4 83,33 0 0 269,44 

2 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 100,7   100,6 0 0 201,3 

3 Tóth Alexandra 
Hírös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
71,43   66,66 0 0 138,09 

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

5 Dörnyei Ágnes Szegedi VörösMeteor 57,14   16,67 0 0 73,81 

6 Bartók Adrienn 
Ti 

szaújvárosi SC 
28,57   33,33 0 0 61,9 

7 Csarnai Béláné MVSC, Miskolc   50 0 0 0 50 

8 Berlinger Anita IFU, Szekszárd     50 0 0 50 

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

10 Váradi Zsófia MVSC, Miskolc   25 0 0 0 25 

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: 
 

  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. 06.07. IX.21. 

1 Jakab Albert Demeter Egyesület, Paks 92,31 101,9 73,08 0 0 267,29 

2 Fodor Péter 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
65,38 89,47 102,6 0 0 257,45 

3 Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös 84,62 78,95 92,31 0 0 255,88 

4 Rabecz Péter Mátra TK, Gyöngyös 102,6 68,42 76,92 0 0 247,94 

5 Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks 46,15 94,74 65,38 0 0 206,27 



6 Fehér János TSC, Tiszaújváros 61,54 47,37 96,15 0 0 205,06 

7 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, 
Kaposvár 

80,77 31,58 80,77 0 0 193,12 

8 Horváth T. Csaba 
Velencei-tavi Életmód Klub, 

Gárdony 
73,08 73,68 0 0 0 146,76 

9 Döme Géza 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
88,46 0 53,85 0 0 142,31 

10 Dr. Horváth András Bp. II. ker. TBSz 0 52,63 88,46 0 0 141,09 

11 Topán László Szegedi VM SK, Szeged 53,85 0 84,62 0 0 138,47 

12 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       0 63,16 69,23 0 0 132,39 

13 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 0 57,89 61,54 0 0 119,43 

14 Kerekes Viktor 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
57,69 0 57,69 0 0 115,38 

15 Komoróczki András 
Kőbányai Barangolók SE, 

Budapest 
15,38 42,11 50 0 0 107,49 

16 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 76,92 0 26,92 0 0 103,84 

17 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 84,21 19,23 0 0 103,44 

18 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 38,46 15,79 42,61 0 0 96,86 

19 
Horváth-Takács  
Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

96,15 0 0 0 0 96,15 

20 Kovács Imre Idnailah 19,23 26,32 34,62 0 0 80,17 

21 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 69,23 5,26 0 0 0 74,49 

22 Tóth Iván 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
36,42 21,05 15,38 0 0 72,85 

23 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 23,08 0 30,77 0 0 53,85 

24 Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 30,77 0 23,08 0 0 53,85 

25 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 7,69 36,84 7,69 0 0 52,22 

26 Radó János 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
50 0 0 0 0 50 

27 Farkas Péter IFU, Szekszárd 0 0 46,15 0 0 46,15 

28 Varga László 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
42,31 0 0 0 0 42,31 

29 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 0 0 38,46 0 0 38,46 

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

31 Sándorfalvi János 
Hirös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
11,54 0 3,85 0 0 15,39 

32 Dalos Mihály Bp. II. ker. TBSz 0 0 11,54 0 0 11,54 

33 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 0 10,53 0 0 0 10,53 

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

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! 

  
 
 



 

5.4. Hollós Kupa 
 
A verseny helyszine:      Bükk-hegység 

Rajt-Cél :        Hollóstető-kemping 

A verseny időpontja:     2008. június 7. 

A verseny rendezője:    Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztálya 

Verseny rendezőség:     

Elnöke:   Farkas János 

Pályakitűző:   Szamosi Csaba és Farkas János 

    Tagjai :   A TSC természetjáró szakosztály tagjai 

Szövetségi ellenőr  :     Szilvásy Dénes                            

Ellenőrző bíró :      Szalai Zita 

Pályaadatok: 
Férfiak:   Pályahossz:   ~8000 méter, szintemelkedés: ~500 méter 
Feladatok:  szerkesztés, távolságmérés, szintvonal-követés, szerkesztés, 

területbejárás, kötelező útvonal, távolságfésű. 
Nők:    Pályadatokról nincs információnk. 
Feladatok:   Kötelező útvonal, területbejárás, szerkesztés, szintvonal-követés,  
   távolságmérés, szerkesztés, távolságfésű 
 

A nőknél 7, a férfiaknál 27 volt az indulók száma. 
 

A pálya jól sikerültnek minősíthető, mert a Fórumon nem igazán bírálták. Annál több 
szó esett egy értékelési zavarról, amellyel aztán a VAB is foglalkozott. 

 
Vélemények, hozzászólások a Fórumról: 
 
caroberzso: 

„ Köszönjük a versenyt! 
Egy egészségeset sétáltunk a kiadós eső nyomait viselő terepen. Figyelmetlenségből 
persze egy csomót rontottunk, kissé rutinpályának vettük a kategóriánkat. (A toto 
megoldásait lazán nem írtam be a kartonra, bevittük javításra.) Jó ötleteket láttunk a 
C-s pálya feladatokkal való megtűzdelésére. …” 
  

Kőbarka: 
„A bakancs mérete figyelembe véve az előző napi esőt, az otthon hagyott elázott 
bakancsot valamint a helyszinen kölcsönkért nem igazán azonos nagyságú 
kiegészító lábbelit: 44. Tudom, ezzel sem nyerek, de legalább meg tudom 
magyarázni. 
Komolyra véve a dolgot. 
Lightblue-nak a célba beérkezés után mondtam, most már tudom miért jövök 
szívesen a Hollós Kupára. Több oka is van: 
- Nosztalgia. Ebben a tájékozódási tipusban ők rendezték az első egyéni 
versenyeket és igazán magas szinvonalon. 
- A magas szinvonalból az idők folyamán nem engedtek. 



- Minden versenyen van újdonság, ami a megszokásostól eltér.  
1. Egy normál és egy szokatlannak mondható szerkesztés. A második szerkesztés a 
kétféle megoldást felajánló lehetősége valójában további hat lehetőséget adott. 
Végre nem kellett a nem létező körzőmet használni, hiszen két irányvonallal, vagy 
egy irányvonal és azon mért távolsággal is szerkeszthető volt az első időmérő. 
Biztos, ami biztos bójarengeteg nélkül. 
2. Szokatlan távolságfésű, ami igazán nagy figyelmet igényelt. Számolni a lépéseket 
és a felfestett jezéseket. Kétszer indultam neki mégis elvétettem valahol, mert a 
távolság a fésű előttre jött ki és igy csak sacperkb alapon irtam fel a kért adatot. Le a 
kalappal, ötletes volt a fésűn levő sárga turistajelzés. 
Az eredményhirdetést szintén nem vártam meg és ezzel a kezdődő vitát sem. Nem 
tudom mi lett a végeredménye, de itthon az eredményem ismeretében még egyszer 
tüzetesen átnéztem a térképet és a 11-es pontot végülis nem találtam 
igazán térképhibásnak. A kiritkított úton felülről jöttem és először egy kisebb tisztást 
attól 50 méterre pedig egy nagyobb jellegzetesebb tisztás is volt. Ezzel szemben volt 
egy bója és ettől mértem először negyven métert, ami egy rókaváras bója utánra jött 
ki. A következő bója inkább egy elhagyott boksa hely volt. Második mérésnél a 
tisztás alsó alsó szélétől mértem harminc métert és ez a "rókavár"-ra jött ki. Ezt 
vettem le. Hibásan.  
Ezen a részen megismertem a Bükk nem futható erdő részeit. 
A 18. pontra az úttalálkozásoktól irányba mentem fel. Mivel az utak (föleg a 
keresztőzödések) számomra "szent és sérthetetlenek" nem is nagyon néztem a 
gerincre felérve a valós helyzetet. Kérdés hogy ilyenkor gondolnak-e a rendezők erre 
az eshetőségre ? Az első gerinces feledatnál (9.pont) ez a lehetőség ki volt zárva. 
Lehet, hogy ez csak egy költői kérdés.  
Gratulálok !” 
 
milka16: 
„Én is szeretnék pár sort írni a versenyről. Szerintem egy nagyon színvonalas 
verseny volt, látszott, hogy a rendezők eléggé felkészültek, mivel elég sok bója került 
került ki a terepre, és eléggé sok helyen lehetett hibázni és elég sok feladatot 
kaptunk. A pálya eleje elég jól ment, éreztem a terepet, és biztosan mentem a 
pályán. Már a szintmenetben nem voltam eléggé biztos, itt sikerült egy pár 
tévesztőbóját és időhibát összeszednem, de ezt az időmérőig sikerült behoznom. A 
második szakaszon is voltak elég nehéz pontok, itt 6 perc időhibával érkeztem az 
időmérőre. Itt elég figyelmetlen voltam, már fáradtam is egy picit. Itt pihentem egy 
picit, csináltam pár fotót, és indultam tovább, de elkövettem egy nagyobb hibát, nem 
írtam be a kiszámítandó időt, ez már csak a célbaérkezés előtt tünt fel, ezt 100hp-tal 
díjazták. Ez után is voltak ötletes feladatok, de ezek már könnyebben mentek,ezért 
hamarabb is érkeztem pár perccel a célba. A távfésűn valamit nagyon 
elszámolhattam, mert már a megadott távot a leszúrt vasakra kirakott jelzéseknél 
elértem. Összességében nagyon tetszett a verseny, bár eléggé csúszott a terep, de 
ez már nem a rendezők hibája. 
Köszönöm a versenyt!!! „ 
 
Lightblue: 
„Jó volt látni a célban, a lelkes arcokat a befutó után, ezért a lelkesedésért érdemes 
versenyt rendezni.  
Kár, hogy ismét született vitatható döntés, ami befolyásolta az eredményeket. 
Ahogy hallom azonban a VAB ismét salamoni döntést hozott, mint két éve.  



A versenyeredmény nem változik, viszont a bajnokság miatt a rendezőség kénytelen 
átszámolni a hármas ponton lévő időmérőbe befutott versenyzők időbeírásáért járó 
hibapontjait.(Megjegyzem, teljesen jogosan kapják meg a 100 pontot.)  
A bajnoki sorrend pedig ez alapján áll majd fel.” 
 
caroberzso: 
„Voltaképpen mi történt? 
Nekünk korán menni kellett, így semmiről sem tudunk.” 
 
nyulzer: 
„A helyzet az alábbi volt. A féri mezőnynek volt egy feladata, a 3. pont, szerkesztés. 
Ennek a szerkesztésnek az egyik bójája időmérő volt, aminek a megfogásáért 30 Hp 
járt, hiszen tévesztő. Kartont leadta az ember vagy sem, és írtak időt is. Tehát ez az 
időmérő nem volt tervezve a pályába. Volt egy olyan feladta, hogy a 2. időmérő után 
számítsuk ki a W segédpont és a 2. időmérő közti menetidőt. Na de itt jött a 
probléma, hogy valakinek a 2. időmérője az valójában az első volt. Legalábbis a 
szervezők szerint. Tehát neki a valós első időmérő (8. pont) után kellett volna beírni 
az idejét, nem pedig a valós 3. után(14.pont). Beérve tapasztaltuk, hogy többen a 3. 
pontnál tévesztőt fogtak és emiatt eggyel több időmérőjük lett, és voltak többen, akik 
az számított menetidőt a többiekhez hasonlóan írták be. Vagyis a valós 2. időmérő 
után, ami neki már a 3. lett. De ha ő itt írja be az idejét, akkor már nem a 
menetutasításnak megfeleően jár el. Ami hiba. 
De ezt az álláspontot a szervezők nem akarták elfogadni, és azt mondták, hogy 
elfogadják azt, ha valaki a 3. időmérő után írja be az időt. Mert hogy ő rájött hogy 
hibázott az első időmérőnél, de korrigálni akart, ami ugye nem megengedett a mi 
sportágunkban... Hasonló a helyzet, mint ha valaki a távmérését mondjuk néhány 
ponttal később írja be, mert ott jut eszébe hogy elfelejtette.  
Nos hogy a VAB hogy is döntött, és miről vitatkozott, azt én nem tudom, de ezek 
szerint belátták a szervezők tévedésüket. Ennek örülök.” 
 
joli: 
„Én nem tudom, hogy mindkét verziót elfogadták-e, ez lett volna az igazságos.  
Azért, mert ilyen esetre tudtommal még nem volt precedens, és aki nem akarja az 
első hibája után a bekódolt másodikat is elkövetni, nem tudja, hogyan járjon el 
helyesen. Én miután rájöttem a tévedésemre, lázasan gondolkoztam mit tegyek. 
Nem akartam újabb hibát elkövetni, és mivel tagadhatatlan hogy a feladat a W-14-es 
szakaszra vonatkozik, ezért ezt oldottam meg. Ha a W-8-as szakaszra oldom meg a 
feladatot, akkor besétálok a felállított csapdába. 
*Korrigálás*: erről csak abban az esetben lehetne beszélni, ha az adott feladatot 
akartuk volna korrigálni, erről nyilvánvalóan szó nem volt, a rossz szerkesztésért 
megkaptuk a hibapontokat, kész, tudomásul véve. Korrigálásról akkor beszélhetnénk, 
ha utána leveszem a jó bóját. 
A távméréses példa abszolút nem analóg, mert aki így döntött, az tudatosan az 
eredeti feladatot oldotta meg a 14-es pontban, nem előtte, nem utána. 
Mégegyszer hangsúlyozom, hogy aki rájött a hibájára nem tudhatta mit tegyen, mert 
nincs erre vonatkozó utasítás, ez egy eddig nem ismert szituáció. 
Pontosan ezért az a salamoni döntés, ha egyiket sem büntetik plusz hibaponttal. 
Én úgy sejtem, hogy a salamoninak titulált döntés nagyon is egyoldalú vélemények 
alapján született. Ha nem így van, visszavonom.” 
 



bak-ancs: 
„A döntést a VAB a probléma részletes megvitatása után hozta meg. Mivel az ülésen 
többen voltak azok, akik nem voltak jelen a Hollóson, így kijelenthetem, hogy a 
döntéshez szükséges többségi vélemény minden érdekeltség nélkül született... 
Személyes véleményem szerint az értékelés mindenképpen következetlenséget 
tartalmazott, hisz egyszer figyelembe vették az értékelők az időmérő fogását (azzal, 
hogy az ott töltött pihenő időt versenyen kívülinek tekintették), másszor, az 
időszámításnál nem. Sajnos *kívülről* is korrigálásnak látom a döntésedet. Az már 
más kérdés, hogy igazából nem kellett volna ilyen dillemma elé állítani a 
versenyzőket. nyulzer helyesen írta le a problémát (csak a "bóját" nem :-)) és 
valóban felfedezhető némi analógia az utólag beírt távméréssel (vagy kiszámított 
menetidővel). 
Ez a probléma is rávilágított arra a problémára, hogy ne legyen *álidőmérő* (ez 
egyébként korábbi VAB ajánlás), illetve az időmérő jelölt pont legyen - ez már a 
másik időmérőre vonatkozik (mi történik, ha valaki rosszul szerkeszt? Kihagyja a 
pontot, akkor 100 vagy 200 hp? És ez jó a verseny szempontjából??) 
Ezzel és egyéb, a félév során felmerült problémákkal kapcsolatban a VAB 
ajánlásokat fogadott el, amit a versenyrendezőknek megküldünk. Később ezeket az 
ajánlásokat szeretnénk beépíteni a versenyszabályzatba is. 
Az az érdekes, hogy egyébként mindenki dícsérte a Hollós pályáit, elmondások 
szerint igazi felsőfokú pályák voltak, jó volt rajtuk versenyezni - leginkább csak az 
értékelés borzolta fel a kedélyeket... „ 
 
joli: 
„Az korrigálás hogy a eredetileg elvárt (W-14) feladatot oldom meg? Tehát tudatosan 
a rossz feladatot oldjam meg? Ebben az értelemben bármelyik lehetőséget 
választom hibába szaladok, ergo egy hibából rögtön KÉTSZER BÜNTETNEK! 
Előállt egy olyan helyzet, amire senki nem számított, és szerintem ezt a feladatot 
sokkal indokoltabb lett volna kivenni, mint egy egyszerű térképhibás pontot, vagy 
legalábbis elfogadni mindkét megoldást. 
Időmérő: pihenőidőt nyilván nem kérek a versenyidőmből, hisz bárhol megállhatok. Itt 
is a tisztázatlan helyzet miatt lenne büntetve a versenyző. 
A pályát én is csak dícsérni tudom. 
A legjobban az zavar, hogy fogtam egy álbóját.  
Tanulság: szerkesztett pont, és időmérő házasságából fattyú születik.” 
 
Érdekes módon a rendezői értékelésben nem igazán esik szó a fentebb többeket 
foglalkoztató értékelési problémákról.  
Részlet a rendezői értékelésből: 
„ … A korábbi évekhez hasonlóan idén is próbáltunk újdonságokkal előrukkolni a 
térkép adta lehetőségek figyelembe vételével. Sikerült egy korábban a Hollós Kupán 
még nem használt térképet szereznünk, amely azonban nem minden tekintetben 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 2006-s mivolta ellenére bizony sok volt rajta a 
pontatlanság, amellyel a térkép bejárása során sokszor találkoztunk.  
 Hamar kiderült, hogy a jelleghatárok, gödrök, kis mélyedések nagyon ritkán 
stimmelnek csak. Gond is adódott ebből. A pálya közepe tájékán egy szénégetőt 
kellett volna megkeresni, amelyhez közel, körön belül egy mészégető és körön kívül 
kb. 50 méterre egy kis mélyedéses tisztás volt a térképen található. Ez a tisztás a 
térképen nem jó helyre volt rajzolva kb. 25 méterrel keletebbre kellett volna tennie a 
térképrajzolónak. Ezen hibát konstatáltuk a pályakitűzés során. És arra gondoltunk, 



hogy a kevésbé rutinos versenyzőknek gondot okozhat majd. Arra számítottunk 
ugyanis, hogy a térképi körön belüli mészégető lesz majd a mérvadó, amely 24 
méterre volt a kiszúrt ponttól. A valóságban azonban a versenyzők 86 %-a a 
térképen kívüli támadópontot vette alapul. 
…  
És hát a feladatok. A menetutasítás összeállításakor derült ki, hogy bizony sok a 
feladat. Nem volt szívem kivenni belőlük, mert lehet, hogy máskor nem lesz 
lehetőség hasonló feladatra. Ezért is próbáltuk a feladatokat több esetben is 
egyszerűsíteni – az ellenőrző bíró bizonyíthatja – mint ahogy ezt a pl. a szerkesztés 
is bizonyítja. 
Sajnos az egyik szerkesztés túl közel került az időmérőhöz és itt a férfi mezőnyből a 
pont levétele után többen meglátogatták a két szintvonallal lejjebb ülő B és C 
kategóriás időmérőt.    
…   ” 
 
 
 
 

A Hollós Kupa egyéni verseny végeredménye: 
 
Nők: 
 

1. Csarnai Béláné   MVSC, Miskolc       252 
hp 
2. Dörnyei Ágnes   IFU, Szekszárd      270 
3. Tóth Alexandra   Hírös Hátizsák TTE, Kecskemét     360 
4. Marton Adrien   (Nem bajnoki versenyző)      526 
5. Csonka Ágnes   (Nem bajnoki versenyző)      571 
6. Berlinger Anita   IFU, Szekszárd       576 
7. Bartók Julianna   (Nem bajnoki versenyző)    1387 
 
 
Férfiak: 
 

  1. Volf István   ERŐTERV, Budapest    112 
hp 
  2. Vályi Nagy Károly  Mátra TK, Gyöngyös    160 
  3. Dománszky Zoltán  Demeter Egyesület, Paks    163 
  4. Franczva László  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja    189 
  5. Rabecz Péter   Mátrs TK, Gyöngyös    191 
  6. Kerekes Viktor   Hírös Hátizsák TTE, Kecskemét   194 
  7. Gelányi Zoltán   DÉMÁSZ Rezét SE, Baja    203 
  8. Bóta Attila   Kárpát Egyesület Eger    212 
  9. Kotolics János   (Nem bajnoki versenyző)    226 
10. Mórocz Imre   ERŐTERV, Budapest    246 
11. dr. Pócsik József  Mátra Tk, Gyöngyös    260 
12. Topán László   IFU, Szekszárd     260 
13. Döme Géza   Hírös Hátizsák TTE, Kecskemét   260 
14. Komoróczki András  Kőbányai Barangolók SE, Budapest  261 
15. Budai Ottó   (Nem bajnoki versenyző)    283 
16. Siller Milán   Kárpát Egyesület, Eger    313 



17. Gyurcsik Péter   (Nem bajnoki versenyző)    319 
18. Farkas Péter   IFU, Szekszárd     444 
19. Dobos Tamás   (Nem bajnoki versenyző)    465 
20. Csihi János   DÉMÁSZ Rezét SE, Baja    467 
21. Kovács Imre   Idnailah, Kecskemét    482 
22. Béres Béla   (Nem bajnoki versenyző)    498 
23. Dalos Mihály   Budapest II.ker. TBSz    499 
24. Négyesi Lajos   (Nem bajnoki versenyző)    518 
25. Vörös Tamás   (Nem bajnoki versenyző)    532 
26. Dumetovics János  (Nem bajnoki versenyző)    584 
27. Kosztolányi Tamás  (Nem bajnoki versenyző)    656 
 
 
 

A bajnokság állása 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. 

AK   

(7) 

  NaK      

(4) 

 HeK       

(6) 

   HoK      

(4) 

   ESK     

() 

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

1 Herner Ágnes Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 85,71 100,4 83,33   0 269,44 

2 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 100,7   100,6   0 201,3 

3 
Tóth 
Alexandra 

Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét 71,43   66,66 50 0 188,09 

4 Csarnai Béláné MVSC, Miskolc   50   100,4 0 150,4 

5 Dörnyei Ágnes Szegedi VörösMeteor 57,14   16,67 75 0 148,81 

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

7 Berlinger Anita IFU, Szekszárd     50 25 0 75 

8 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 28,57   33,33   0 61,9 

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

10 Váradi Zsófia MVSC, Miskolc   25   0 0 25 

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      
(18) 

   ESK     
() 

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

1 
Vályi Nagy 
Károly 

Mátra TK, Gyöngyös 84,62 78,95 92,31 94,44 0 271,37 

2 Jakab Albert Demeter Egyesület, Paks 92,31 101,9 73,08 0 0 267,29 

3 Fodor Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 65,38 89,47 102,6 0 0 257,45 

4 Rabecz Péter Mátra TK, Gyöngyös 102,6 68,42 76,92 77,78 0 257,3 

5 
Dománszky 
Zoltán 

Demeter Egyesület, Paks 46,15 94,74 65,38 88,89 0 249,01 

6 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       0 63,16 69,23 101,8 0 234,19 

7 Fehér János TSC, Tiszaújváros 61,54 47,37 96,15 0 0 205,06 

8 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 80,77 31,58 80,77 0 0 193,12 

9 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 57,69 0 57,69 72,22 0 187,6 

10 Topán László Szegedi VM SK, Szeged 53,85 0 84,62 44,44 0 182,91 

11 Döme Géza Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 88,46 0 53,85 38,89 0 181,2 

12 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 0 57,89 61,54 55,56 0 174,99 

13 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 84,21 19,23 66,67 0 170,11 

14 
Horváth T. 
Csaba 

Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony 73,08 73,68 0 0 0 146,76 

15 
Dr. Horváth 
András 

Bp. II. ker. TBSz 0 52,63 88,46 0 0 141,09 

16 
Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók SE, Bp. 15,38 42,11 50 33,33 0 125,44 

17 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 23,08 0 30,77 61,11 0 114,96 

18 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 26,92 0 0 83,33 0 110,25 

19 
Dr. Pócsik 
József 

Mátra TK, Gyöngyös 30,77 0 23,08 50 0 103,85 

20 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 76,92 0 26,92 0 0 103,84 

21 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 38,46 15,79 42,61 0 0 96,86 

22 
Horváth-Takács  
Róbert 

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

23 Kovács Imre Idnailah 19,23 26,32 34,62 11,11 0 80,17 

24 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 69,23 5,26 0 0 0 74,49 

25 Tóth Iván Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 36,42 21,05 15,38 0 0 72,85 

26 Farkas Péter IFU, Szekszárd 0 0 46,15 22,22 0 68,37 

27 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 7,69 36,84 7,69 16,67 0 61,2 

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

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

30 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 0 0 38,46 0 0 38,46 

31 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 3,85 0 0 27,78 0 31,63 

32 Dalos Mihály Bp. II. ker. TBSz 0 0 11,54 5,56 0 17,1 

33 
Sándorfalvi 
János 

Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 11,54 0 3,85 0 0 15,39 

34 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 0 10,53 0 0 0 10,53 

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! 

  
 
 
 
 
 

5.5. Utolsó forduló: elSant Kupa 
 
 
A verseny helye es ideje:   MECSEK-Fehérkut térsége 

2008. szeptember 21. (vasárnap) 
 
Versenyközpont (Rajt-Cél):  Fehérkuti kulcsosház 
 
Rendező szervezetek:   Baranya Megyei Termeszetbarát Szövetség,  

a Pécsi Orvos Eu. Sportkör, PVM SE, PITE,  
MECSEK EGYESÜLET, elSant  

Versenybiroság:  
Elnök:     BENCZES GABOR, LIPP JOZSEF 
Ellenőrző biró:    TIHANYI LASZLO, BENCZES GABOR,  

ZOLAREK ISTVAN 
Szövetségi ellenőr:   KNAUER JÓZSEF, FRANCZVA LASZLÓ 
 
Pályaadatok  (csak tájékoztatólag)  ~6500 m, szintkülönbség:   450m 
A túraverseny-feladatok: 
Női kategóriában: távolságmérés, szerkesztés, térképhiba-keresés, útvonalkövetés 
Férfiaknál: iránymérés, szerkesztés, útvonalkövetés, távolságmérés 
Résztvevők száma: N kat.: 8,   F kat.: 20 fő 
 
Az egyéni bajnoki verseny egy kétnapos rendezvénysorozatnak a része volt. Az első 
napon csapatverseny volt több kategóriában, és tájékozódási fútóversenyt is 
tartottak. 
Vasárnap az egyéni verseny mellett megint volt tájfutó verseny, és teljesítménytúra is 
volt. 
A Fórumon nagyon sok volt a hozzászóló, de legnagyobb részük a csapatversennyel 
foglalkozott, ott voltak ugyanis vitás feladatok, hibák az értékelésben. Az egyéni 
versennyel kapcsolatban alig merült fel probléma. 
 
 
Hozzászólások, vélemények az egyéni túraversennyel kapcsolatban: 
 
nyulzer: 
„Kinek hogy tetszett az Elsant? Sajnos hamar el kellett jönnünk így eredményt nem 
tudok. Aki birtokában van bármi ilyennek az írjon. Amúgy jó verseny volt. Az itiner a 
csapatversenyen vitatható volt. Meg volt itt-ott hiba...” 
 



bak.ancs: 
„Az itinert kivették az értékelésből, mivel a méretarányát elírták a rendezők... 
Végeredményben, ha jól értettem az eredményhirdetéskor, harmadikok lettetek 
(elsők a Katicások, másodikok a Katica II.). 
 Ma az egyénit Cufi nyerte, második HTCS, harmadik Volfi. Ezúton is gratula nekik!” 
 
Técsé: 
„Az ElSant ról  -gondolom- többen ki fogják fejteni véleményüket. A tegnapi napon 
sajnálatomra, nem tudtam részt venni, csak a mai egyéni versenyen.  Ez szoros 
eredményeket hozott, alig egy-két pont volt a különbség a férfiaknál az első négy-öt 
helyen, és még a 16. helyezett is 100 hibapont alatt volt. Mindez azt jelzi, hogy a mai 
verseny könnyen teljesíthető volt, de azért a feladatok alkalmasak voltak a 
különbségtételre. Nekem tetszett! Úgy gondolom, hogy a bajnokság utolsó versenyén 
ilyen *biztonsági* megoldásra van szükség, ahol nincsenek vitát kiváltó feladatok.  
Most azonban nem is az ElSant Kupáról akartam inkább  írni, hanem az egyéni 
bajnokság végeredményéről. 
Az ElSant Kupa helyszíni eredményhirdetése alapján elkészült az országos egyéni 
bajnokság nem hivatalos végeredménye, melyet még ma megküldök minden 
érintettnek. 
Lehet *csócsálni*: sok érdekességet lehet felfedezni.  
… 
Gratulálok mindkét bajnoknak  - megérdemlik! - , és mindenkinek, aki jól szerepelt 
saját mércéje szerint ebben az erős mezőnyben!” 
 
Kőbarka: 
„Gratulálok a helyezetteknek !  … 
Técsé neked külön is garulálok. A mai 2. helyed mutatja, hogy tudásod nem kopott 
meg. :-)) ” 
 
Lightblue: 
„ … Az egyéni értékelésben is történhetett vmi 1 óra után, mert Tóth Éva kevesebb 
hibaponttal bírt, mint én, HTCS táblázata viszont megerősíti Volfi tegnapi kissé 
kétkedéssel fogadott hírét, miszerint nem lettem utolsó. 
…   
a vasárnapi pálya lerövidítésre került. Ez ugyan többeknek okozott problámát az 
átszámozás miatt (nekem is...:))), de inkább befutottam ezt a rövidebb pályát, mint 
körbebóklásszam a térképet. Egyetértek HTCS-vel, elég volt ez a 11 pont is, hogy 
megszórja a mezőnyt, és mindenki nagyobb kedvvel vágott neki a versenynek, a 
nem túl bíztató időben. Ha nem nehezítem meg magamnak a pályát egy 180 fokkal 
ellenkező irányba indulós, térképről legyaloglós, plusz 50 perc időhibával, egész jól 
sikerült volna a verseny. De, mint ezt már megjegyezték mások is, van még hova 
fejlődnöm. Máris egy hellyel előrébb végeztem a bajnokságban, mint tavaly.:))))” 
 
kokesz4: 
„Az, az igazság, hogy oly brutális ellenszenvem van az itinerekkel kapcsolatosan, 
hogy sokat tipródtam azon, hogy reagáljak e egyáltalán az elmúlt heti verseny 
történéseivel.  
… A viccet félretéve végtelenül sajnálom Gáborékat, hogy –vélhetően, ilyen sok vita 
alakulhatott ki a versennyel kapcsolatban. Remélem, hogy a végleges eredmények 
ismeretében sem lesz módosulás az eredményekben. Sajnálom azért is Őket 



(rendezőket), mert szerintem sok és változatos feladatokat támasztottak a részvevők 
felé. Mind ezek számomra tetszőek voltak.   …” 
 
Lightblue: 
„Megnyugtatlak, az idén ez volt a mélypont itiner ügyben.  
… A zsigeri undor is leküzdhető. Pl. 10 éve nem gondoltam volna, hogy a hegyekhez 
köt majd a hobbim, mikor az volt az álláspontom, hogy minek oda felmenni, mikor 
úgyis le kell róla jönni...:)))))))” 
 
A Mecsek Híradó 2008. októberi (162.) számában értékelték az elSant Őszi Kupát és 
a Tájékozódási Hétvégét. Innen idézem az alábbiakat: 
„A rendezvény helyszíne Fehér-kút volt, ahol a kiírás szerinti kategóriák kerültek 
megrendezésre. Az időjárás kegyes volt hozzánk (nem szakadt le az ég). Mindkét 
nap borult, néha szemerkélő eső, a napsütésesnek sajnos nem örvendhettünk.  
…  
A versenypályák az előre meghirdetett rajtidőre álltak. A verseny időben történő 
kezdését nem akadályozta semmi.  … Az első napi megerőltető hosszú pálya sok 
energiát vett ki a versenyzőkből, ezért úgy döntöttünk, hogy az időjárás előrejelzése 
miatt is (a meteorológia esőt ígért) vasárnapra lerövidítjük a pályákat. A kinyomtatott 
térképek átrajzolása sajnos mégis egy kis galibát okozott a figyelmetlenebb ver-
senyzőknél (véleményem szerint már nagyon el vagyunk kényelmesedve). Ennek 
ellenére azt tapasztaltuk, hogy a többség örült a rövidítésnek. Legtöbb esetben 
inkább formai hibákat és a térkép utólagos kézi feliratozását jelezték, amit a 
rendezőség okulásként tudomásul vett. Óvást nem nyújtott be senki. 
A versennyel kapcsolatos rendezői hiba miatt a pályákat nem kellett módosítani. Az 
értékelési koncepcióban a szükséges módosításokat megtettük.  …  A bajnoki pontok 
odaítélése miatt az eredményértesítőt az utólagos többszöri ellenőrzéskor megtalált 
hibák kijavításával adjuk ki hivatalos eredményként.  … A verseny a hibáktól 
eltekintve a tervezettnek megfelelően, jó hangulatban zajlott le. Az értékelés időben 
megtörtént, az eredményhirdetést az előre tervezett időpontokban kis csúszással 
kategóriánként megtartottuk.  
… Sajnos megint nem sikerült hibátlan versenyt összehozni, de azért akiknek tetszett 
és jól érezték magukat, azokkal együtt örülünk, akiknek bosszúságot okoztunk, 
azoktól továbbra is elnézést kérünk, és igyekszünk a hibáinkon javítani. … „  
 
 

Az elSant Őszi Kupa végeredménye: 
 

Nők: 
 

1. Herner Ágnes  Katica Tanya Zöldpont, Kaposvár     68 
hp 
2. Bodor Ilona  Mátra TK, Gyöngyös       74 
3. Dörnyei Ágnes  IFU, Szekszárd        85 
4. Jakab Éva   Demeter Egyesület      121
  
5. Bartók Adrienn  TSC, Tiszaújváros      154 
6. Tóth Éva   TSC, Tiszaújváros      155 
7. Merekva Erika  KT Zöldpont, Kapoaasvár (nem bajnoki v.)  205 
8. Bárdos Beáta  Mátra TK, Gyöngyös (nem bajnoki v.)   620 
 



 
Férfiak: 
 
  1. Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja       18 
  2. Horváth T. Csaba Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony     19 
  3. Volf István  ERŐTERV, Budapest       22 
  4. Topán László  IFU, Szekszárd        25 
  5. Szalai Zita  TSC, Tiszaújváros        30 
  6. Fodor Péter  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár      35 
  7. Jakab Albert  Demeter Egyesület, Paks       41 
  8. Gelányi Zoltán  DÉMÁSZ Rezét SE, Baja       42 
  9. Mórocz Imre  ERŐTERV, Budapest       48 
10. Dobos Tamás  TSC, Tiszaújváros        49 
11. Horváth András  Budapest II. ker. TBSz       52 
12. dr. Pavlovics György Zöldpont Életmódklub, Kaposvár      69 
13. Bálint Tibor  TSC, Tiszaújváros        79 
14. Balázs László  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár (nem bajn. v.)   81 
15. Tóth Iván   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár      91 
16. Radó János  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár       96 
17. Dallos Mihály  Budapest II. ker. TBSz.     102 
18. Varga László  Zöldpont Életmódklub, Kaposvár     105 
19. Arató Csongor  Pécsi Túrakerékpáros (nem bajnoki v.)   118 
20. Farkas János  TSC, Tiszaújváros (nem bajn.v.)    166 
 
 
 
 

5.6. A 2008. évi egyéni bajnokság végeredménye 

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       

(6) 

   HoK      

(4) 

   ESK     

(6) 

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

1 Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 

Kaposvár 
85,71 100,4 83,33   100,6 286,71 

2 Bodor Ilona MátraTK, Gyöngyös 100,7   100,6   83,33 284,63 

3 Dörnyei Ágnes IFU, Szekszárd 57,14   16,67 75 66,66 198,8 

4 Tóth Alexandra 
Hírös Hátizsák TTSE, 

Kecskemét 
71,43   66,66 50   188,09 

5 Csarnai Béláné MVSC, Miskolc   50   100,4 0 150,4 

6 Jakab Éva Demeter Egyesület, Paks 14,29 75     50 139,29 

7 Bartók Adrienn Tiszaújvárosi SC 28,57   33,33   33,33 95,23 



8 Berlinger Anita IFU, Szekszárd     50 25 0 75 

9 Tóth Éva Tiszaújvárosi SC 42,86     0 16,67 59,53 

10 Váradi Zsófia MVSC, Miskolc   25   0 0 25 

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      
(18) 

   ESK     
(15) 

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

1 Vályi Nagy Károly Mátra TK, Gyöngyös 84,62 78,95 92,31 94,44 0 271,37 

2 Jakab Albert Demeter Egyesület, Paks 92,31 101,9 73,08 0 60 267,29 

3 Fodor Péter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 65,38 89,47 102,6 0 66,67 258,74 

4 Volf István ETV-ERŐTERV, Bp.       0 63,16 69,23 101,8 86,67 257,7 

5 Rabecz Péter Mátra TK, Gyöngyös 102,6 68,42 76,92 77,78 0 257,3 

6 Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks 46,15 94,74 65,38 88,89 0 249,01 

7 Horváth T. Csaba 
Velencei-tavi Életmód Klub, 

Gárdony 
73,08 73,68 0 0 93,33 240,09 

8 Topán László IFU, Szekszárd 53,85 0 84,62 44,44 80 218,47 

9 Franczva László DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 26,92 0 0 83,33 101,5 211,75 

10 Fehér János TSC, Tiszaújváros 61,54 47,37 96,15 0 0 205,06 

11 Gelányi Zoltán DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 0 84,21 19,23 66,67 53,33 204,21 

12 
Dr. Pavlovics 
György 

Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 80,77 31,58 80,77 0 33,33 194,87 

13 Kerekes Viktor Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 57,69 0 57,69 72,22 0 187,6 

14 Döme Géza Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 88,46 0 53,85 38,89 0 181,2 

15 Dr. Horváth András Bp. II. ker. TBSz 0 52,63 88,46 0 40 181,09 

16 Mórocz Imre ERŐTERV , Budapest 0 57,89 61,54 55,56 46,67 174,99 

17 Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 38,46 15,79 42,61 0 73,33 154,4 

18 Komoróczki András 
Kőbányai Barangolók SE, 

Budapest 
15,38 42,11 50 33,33 0 125,44 

19 Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 23,08 0 30,77 61,11 0 114,96 

20 Dr. Pócsik József Mátra TK, Gyöngyös 30,77 0 23,08 50 0 103,85 

21 Baka Ferenc IFU, Szekszárd 76,92 0 26,92 0 0 103,84 

22 
Horváth-Takács  
Róbert 

Velencei-tavi Életmód Klub, 
Gárdony 

96,15 0 0 0 0 96,15 

23 Tóth Iván Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 36,42 21,05 15,38 0 26,67 84,14 



24 Kovács Imre Idnailah 19,23 26,32 34,62 11,11 0 80,17 

25 Kaszás József TSC, Tiszaújváros 69,23 5,26 0 0 0 74,49 

26 Radó János Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 50 0 0 0 20 70 

27 Farkas Péter IFU, Szekszárd 0 0 46,15 22,22 0 68,37 

28 Csihi János DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 7,69 36,84 7,69 16,67 0 61,2 

29 Varga László Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 42,31 0 0 0 6,67 48,98 

30 Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks 0 0 38,46 0 0 38,46 

31 Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger 3,85 0 0 27,78 0 31,63 

32 Dalos Mihály Bp. II. ker. TBSz 0 0 11,54 5,56 13,33 30,43 

33 Sándorfalvi János Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 11,54 0 3,85 0 0 15,39 

34 Bartók Julianna MVSC, Miskolc 0 10,53 0 0 0 10,53 

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

36 Bodó Zajzon Hirös Hátizsák TTSE, Kecskemét 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! 

 
 
 

5.7. Az ötödik bajnoki év értékelése 
 
Az első évtől kezdődően minden évben csökkent a bajnokságban résztvevők száma. 
A férfiak esetében érdekes módon évenként egy fővel volt kevesebb a versenyző. Az 
ötödik évben viszont már kettő volt a csökkenés: csak 36 nevező volt. Ebből is volt 
kettő, aki csak benevezett a bajnokságba, de nem vett részt egy versenyen sem és 
volt további három, aki csak egy versenyen indult el.  
A nőknél kissé más volt a helyzet, ott volt, hogy emelkedett a benevezők száma, de 
összességében a csökkenés itt is bekövetkezett. 2004-ben 14-en neveztek és 
mindenki legalább egy versenyen részt vett. 2008-ban a nevezők száma 11 volt, 
közülük egy fő nem versenyzett egyszer sem. 
Sajnos, az állapítható meg, hogy 2008-ban sem növekedett az egyéni bajnokság 
népszerűsége.  
A nőknél a tavalyi bajnok (Csarnai Béláné) csak két versenyen szerepelt és így csak 
az ötödik helyen végzett. A tavalyi ezüstérmes Tóth Alexandra 2008-ban negyedik 
helyezett lett, a bronzérmes Tóth Éva pedig csak két versenyen szerepelt, ezzel csak 
a 9. hely jutott neki. A bajnok Herner Ágnes lett kettő győzelemmel. Ő tavaly csak 
egy versenyen indult. Az ezüstérmet Bodor Ilona szerezte meg, aki szintén két 
győzelmet szerzett ebben az évben. A bronzérmes Dörnyei Ágnes lett, akinek ez volt 
a harmadik bajnoki éve és minden évben előbbre tudott lépni. 
A férfiaknál az aranyérmet 2008-ban is – immár harmadszor! - Vályi Nagy Károly 
szerezte meg, azzal a különbséggel, hogy 2008-ban nem nyert egy versenyt sem. 
(Erre volt már példa: az első bajnok évben is olyan versenyző lett a bajnok - Serestey 
Áron -,  aki nem nyert egy versenyt sem ). Ezüstérmes Jakab Albert lett, aki két évvel 
korábban három verseny-győzelemmel már egyszer bajnok volt. A bronzérmes Fodor 
Péter lett, aki az előző két évben ezüstérmes volt.  
 

A Fórumon megjelent egy hozzászólásom az utolsó versenyt követően, melyből talán 
érdekes lehet a következő részlet: 
 



„…Hárman mondhatják el a férfi bajnokságban, hogy ha az utolsó versenyen eggyel 
kevesebb hibát követnek el (jól szerkesztenek, a kötelező útvonalon eggyel 
kevesebbet hibáznak, vagy néhány perccel kevesebbet késnek), akkor megnyerik a 
versenyt is, és a bajnokságot is... Így igaz; el is lehet játszani a gondolattal. 
A hibákat azonban elkövették az érintettek, és így a férfiak bajnokságát Vályi Nagy 
Károly nyerte meg, annak ellenére, hogy a bajnokságban egy versenyt sem nyert 
meg. A bajnokság megnyeréséhez elég volt a jó átlagteljesítmény. 
Érdekesen alakult a helyzet a nőknél is: itt nem is kellett volna kevesebbet hibázni a 
második helyezettnek, hogy bajnokságot nyerjen: itt elég lett volna az, ha valaki még 
eljön az utolsó versenyre. Ha ugyanis nem hat, hanem hét résztvevő lett volna a mai 
versenyen, akkor az itt második helyezett Bodor Ilona nyerte volna meg a 
bajnokságot. Ez az igazi dráma: A bajnokságban második helyezett versenyző két 
versenyen előzte meg a bajnokot, Herner Ágnest, míg ő csak egyszer Bodor Ilonát...  
De hát ilyen a sport: az adott szabályok között ez az eredmény a valós.  …” 
  

Sokszor írtunk-beszéltünk róla: szerencse nélkül nincs győzelem!  Vagyis: nem igaz 
az, hogy minden fejben dől el… 
 

A VAB 2008-ban is megtárgyalta az évközi versenyeken tapasztalt problémákat. Azt 
állapította meg, hogy ezek egy része a versenyszabályzat pontatlanságaiból 
következik, de nagy részben hozzájárulnak a a versenyeket követő gyakori vitákhoz 
a rendezők is, akik nem megfelelően értelmezik a szabályzat előírásait.  
A VAB időszerűnek tartja a szabályzat módosítását, de ezt jövőre még nem tervezi. 
A következő évre még újabb irányelveket ad közre a rendezők számára és majd 
ezek-, illetőleg ezek tapasztalatainak figyelembe vételével 2010-ben lesz kiadva egy 
új szabályzat. 
 
 

5.8. Néhány gondolat az első öt évről 
 

Az öt év eredményei, az öt év alatt szerzett tapasztalatok: 
Az eredményeket - szerintem -  könnyű összefoglalni. Eredményeket leginkább csak 
a versenyzők értek el: azok a versenyzők, akik több éven keresztül részt vettek a 
versenyeken, minden bizonnyal jobb versenyzők lettek az évek folyamán.  
Ugyanezt a rendezőkről nem lehet teljes egészében elmondani. Egyrészt ők is 
tanultak -vagy legalábbis tanulhattak – az általuk rendezett versenyek 
tapasztalataiból, vagyis lehet/lehetne mondani, hogy jobb rendezők lettek. Másrészt 
a rendezők  - tisztelet a kivételnek - általában újítani akarnak, meg akarják lepni a 
versenyzőket, ezért aztán mindig kitalálnak valami újdonságot, aminek ritkán van jó 
vége. 
Egy új feladat bevezetése főként azért jár problémákkal, mert a 
versenyszabályzatban nincs rávonatkozó előírás, ebből kifolyólag a versenyzők egy 
(akár jelentős) része másképp képzeli el a megoldást, mint a rendezők. Főként azok 
a versenyzők, akik már sok tapasztalattal bírnak. A végén pedig vita van… Csak az 
új vagy még kezdőnek minősülő versenyzők nem vitatkoznak. (Ebből persze, nem 
következik, hogy ne legyenek új feladatok…  csak alaposan meg kell gondolni azok 
lényegét és egyértelműen kell megfogalmazni!) 
Harmadrészt: a rendezők nem elhanyagolható része nem ismeri kellőképpen a 
szabályzat előírásait, vagy ha ismeri is, nem tartja be maradéktalanul azokat, mert 
vagy nem ért vele egyet, vagy számára plusz munkát, időt igényel. Az emiatt 
kialakuló helyzetek is csak vitákat kavarnak. 
 



További tapasztalatok:  
Amiben én  reménykedtem – és gondolom, hogy a bajnokság beindítását akarók is –, 
az első öt évben nem vált be. Sokan azt hittük, hogy megugrik a versenyzés 
népszerűsége, mert az egyéni versenyben mindenki magára van utalva, mindenki 
saját maga dönti, döntheti el, hogy mit csinál, merre megy. A csapatban ugyanis 
sokan vannak az „utánfutók”, akik csak mennek a többiek után és nem is tudják, 
hogy pontosan mi is a helyzet. Lehet, hogy érdekelné őket, de verseny közben nem 
lehet beszélgetni, mert abból időhiba vagy bójatévesztés lehet.  
Sokan vagyunk, akiknek vannak elképzeléseink arra vonatkozóan, hogy mit kéne 
tenni, mit lehetne tenni a sportág népszerűsítése érdekében. Ha van is elképzelés, 
ha van is ötlet, azok végrehajtása eléggé reménytelen.  A Fórumon többen 
felvetettek már ötleteket a bajnokság reformálására vonatkozóan, de könnyen 
végrehajtható ötlet szerintem nincs. Mint ahogy a szabályzatot sem lehet tökéletesre 
megalkotni, mert mindig változnak a körülmények, vannak újabb és újabb változások 
a versenyeken, amelyek további változtatásokat követelnek. 
 

Volt a fórumon egy érdekes bejegyzés. Egy tájfutó véleményét írta le a hozzászóló: 
„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...” 
Ezzel kapcsolatosan többen is kifejtették véleményüket és alapvetően egyet is 
értettek ezzel, de más-más következtetéseket vontak le.  A lényeg: de mi - a 
tájékozódási versenyzők - mégis ezt fajta versenyzést akarjuk!  
 

Hát igen: sokan reménykedünk abban, hogy a rendezők és a versenyzők egyszer 
majd talán megtanulnak hasonlóképpen gondolkozni, de ez eléggé reménytelen 
dolog.  
Sokat írtunk a Fórumon arról, hogy hogy egzakt, tárgyilagos rendezés, értékelés 
kellene, de ez nem megy. Akármennyire is szeretnénk, nem tudunk teljes mértékben 
objektívek lenni, mert emberek vagyunk: másképp látjuk és ítéljük meg ugyanazokat 
a dolgokat, cselekedeteket, másképp értjük ugyanazokat a mondatokat, melyeket a 
szabályzatban olvasunk. Ha netán két versenyző ugyanazt is érti valamivel 
kapcsolatban, a levont következtetésük már más lehet, másként folytatják tovább, 
amit éppen csinálnak.  
Sokszor eszembe jut  - talán már el is mondtam itt-ott-: egy régi versenyző-rendező 
(G.G.) szokta mondani a verseny végén, amikor kialakult egy parázs vita: „ 
Gyerekek, ez csak játék!” 
Ez igaz, de mindenki nyerni akar, vagy legalábbis szeretne nyerni… 
 

Amikor ezeket írom, az első öt év után már több mint tíz év telt el. Még két évig 
jártam versenyekre, abban a két évben folytatódott ez a tendencia.  
Az utolsó kilenc év egyéni versenyeiről semmit sem tudok, talán egyetlen egy egyéni 
versenyen vettem részt, de ez sem biztos. Nincsenek tapasztalataim, információim 
arról, hogy miként alakult azóta a helyzet. 
Lehet, hogy ha tájékozottabb lennék, most mást írnék.  
Az is lehet viszont, hogy ugyanezt írtam volna le akkor is… 

6. Statisztikai adatok  



Az alábbiakbban az országos egyéni bajnokság első öt évére, az első öt év 

versenyeire vonatkozó adatokat szedtem össze.  

6.1. Az első öt év bajnoki versenyzői 

A női kategóriában induló versenyzők: 
 

S.sz. Név Közösség/ egyesület, székhely 
Azi évenként elért helyezések 

2004 2005 2006 2007 2008 

1   Bartók Adrienn TSC, Tiszaújváros     11 8 7 

2   Bartók Julianna MVSC, Miskolc 8 9 13     

3   Berlinger Anita IFU, Szekszárd 9 4 12 10 8 

4   Bodor Ilona Mátra TK, Gyöngyös 2 6 6 6 2 

5   Csarnai Béláné MVSC, Miskolc 5 1 5 1 5 

6   Dániel Andrea Kékes Turista Egyesület, Gyöngyös       13   

7   Dörnyei Ágnes Szegedi Vörös Meteor, IFU     7 4 3 

8   Harsányi Rita Totoya BT, Budapest 7   9     

9   Herner Ágnes Zöldpont Életmódklub, Kaposvár     1 12 1 

10   Jakab Éva IFU-ASE 11   14 11 6 

11   Kallós Adél Old Jumpers Túraszako., Pécs 12         

12   Knauer Anna BxTSE, Balatonalmádi       14   

13   Koch Eszter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 1 7       

14   Kovács Ildikó ERŐTERV, Budapest 6 8       

15   Orosz Katalin Totoya BT, Budapest   10       

16   Pásztor Istvánné TSC, Tiszaújváros 4 5 10 9   

17   Rajcsits ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 10 3 3 7 11 

18   Rácz Eszter Old Jumpers Túraszako., Pécs     14     

19   Rónoki Eszter Old Jumpers Túraszako., Pécs 13         

20   Szalai Zita TSC, Tiszaújváros 3 2 2     

21   Tóth Alexandra Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét     4 2 4 

22   Tóth Éva TSC, Tiszaújváros       3 9 

23   Tóth Virág Zöldpont Életmódklub, Kaposvár     8 5   

24   Varga Erzsébet DÉMÁSZ Rezét SE, Baja 14         

25   Váradi Zsófia MVSC, Miskolc         10 

 
Az F kategóriában induló versenyzők 
 



S.sz. 
Név 

Szakosztály 
Az évenként elért 

helyezések 

      2004 2005 2006 2007 2008 

1   Ács Gábor Totoya BT, Budapest 11 6 18     

2   Adorján Antal    Atomerőmű SE, Paks 28         

3   Baka Ferenc IFU, Szekszárd 8 7 27 21 21 

4   Baksa Tamás    Atomerőmű SE, Paks 6         

5   Bálint Tibor MVSC, Miskolc; TSC, Tiszaújváros 30 25 31     

6   Bartók Julianna MVSC, Miskolc       32 34 

7   Berendi Ferenc TSC, Tatabánya 38         

8   Bodó Zajzon Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét   9 17 30 36 

9   Borbély József TSC, Tiszaújváros 38         

10   Bóta Attila Kárpát Egyesület, Eger 12 18 10 27 19 

11 
  Budai Ottó 

   Mátra Természetbarát Klub, 
Gyöngyös 33         

12   Csihi János DÉMÁSZ-Rezét SE, Baja 24 23 35 33 28 

13   Dalos Mihály Bp. II. ker. TBSz         32 

14   Deák Gábor TSC, Tatabánya 35         

15 Dománszky  Zoltán    Atomerőmű SE, Paks 20 31   11 6 

16   Döme Géza Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét   8 15 3 14 

17 dr. Pavlovics György    Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 4 20 11 10 12 

18 
  dr. Pócsik József 

   Mátra Természetbarát Klub, 
Gyöngyös 21 14 29 23 20 

19   Edelényi Csaba MVSC, Miskolc 37   30     

20   Eigner Károly TSC, Tatabánya 38         

21   Farkas János TSC , Tiszaújváros 9 11 6 20   

22   Farkas Péter IFU, Szekszárd         27 

23   Fehér János TSC, Tiszaújváros         10 

24   Fodor Péter    Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 3 24 2 2 3 

25   Franczva László DÉMÁSZ-Rezét SE, Baja 7 2 16 9 9 

26   Garadnay Sándor KTE, Kazincbarcika 22         

27   Geisz Ferenc    Old Jumpers Túraszakosztály, Pécs 27 22 34     

28   Gelányi Zoltán DÉMÁSZ-Rezét SE, Baja 14 15 9 16 11 

29   Győrfy Gyula IFU, Szekszárd 19 31       

30   Hadnagy Árpád Solymár   27       

31   Hermann Gábor DÉMÁSZ-Rezét SE, Baja 38         

32   Horváth András Budapest II. ker. TBSz.         15 

33   Horváth T. Csaba    Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony 25 13 7 4 7 

34   Horváth T. Róbert    Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony 16 5 8 26 22 

35   Jakab Albert    Atomerőmű SE, Paks 10 16 1 8 2 

36   Jónás Péter    Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 32   23 34   

37   Karch Kálmán PITE, Pécs     33     



38   Kaszás József TSC, Tiszaújváros       29 25 

39   Kemény Mihály TSC, Tiszaújváros   29       

40   Kerekes Viktor Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét   21 21 25 13 

41   Kinde Kálmán Margita 344,2, Gödöllő   31       

42   Knauer József BxTSE, Balatonalmádi       28   

43   Kókai Péter Demeter Egyesület, Paks     13 31 30 

44 Komoróczki András Kőbányai Barangolók, Budapest 13 4 20 6 18 

45   Kotolics János TSC, Tiszaújváros 17 12 22 14   

46   Kovács Attila Zöls Sportok Klubja, Miskolc   17       

47   Kovács Imre Idnailah     36 31 24 

48   Lányi László MVSC, Miskolc 36 28   22   

49   Majkut Milán IFU, Szekszárd 34 31 39     

50   Majorcsik József Vasutas TBK, Bánréve     37     

51   Marx István Kőbányai Barangolók, Budapest       13   

52   Mórocz Imre ERŐTERV, Budapest 23 10 4 5 16 

53   Nándori Gyula TSC, Tatabánya 29         

54   Pállfy Tibor Margita 344,2, Gödöllő   31       

55   Pappert József IFU, Szekszárd 18 31 38     

56   Péter Imre ASE, Paks   31       

57   Rabecz Péter  Mátra TK, Gyöngyös         5 

58   Radó János Zöldpont Életmódklub, Kaposvár     14 12 26 

59   Rácz Róbert    Old Jumpers Túraszakosztály, Pécs 26 26 32     

60   Ráczi Győző Vasutas TBK, Bánréve     28     

61   Sándorfalvi János Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét   30 26 24 33 

62   Serestey Áron Totoya BT, Budapest 1 3 5 31   

63   Siller Milán Kárpát Egyesület, Eger       17 31 

64   Simon Péter Kékes Turistaegyesület, Gyöngyös   31   31   

65   Stumpf Péter Kárpát Egyesület, Eger       31 35 

66   Szalai Zita TSC, Tiszaújváros       18 17 

67   Tislerics Endre TSC, Tiszaújváros   31       

68   Topán László Szegedi Vörös Meteor SK, IFU     12 15 8 

69   Tóth Iván    Zöldpont Életmódklub, Kaposvár     24 19 23 

70   Török Zoltán TSC , Tiszaújváros 15 19 25     

71   Vályi Nagy Károly 
   Mátra Természetbarát Klub, 

Gyöngyös 5 1 3 1 1 

72   Varga László    Zöldpont Életmódklub, Kaposvár         29 

73   Volf István ETV-ERŐTERV, Budapest     19 7 4 

74   Wollner Pál    Atomerőmű SE, Paks 31 31       

75   Zárdai István KTE, Kazincbarcika 2         

Megjegyzés: az F kategóriában a férfiak mellett két nő is versenyzett! 

 6.2. A versenyeken érmet szerzett versenyzők 
 



Nők: 
 
Sor
sz. 
  

Név Szakosztály 
Bajnoki érmek száma 

Arany Ezüst Bronz 

1   Csarnai Béláné MVSC, Miskolc 2     

2   Herner Ágnes 
Zöldpont Életmódklub, 
Kaposvár 2     

3   Koch Eszter 
Zöldpont Életmódklub, 
Kaposvár 1     

4   Szalai Zita TSC, Tiszaújváros   2 1 

5   Tóth Alexandra 
Hírös Hátizsák TTSE, 
Kecskemét   1   

6   Bodor Ilona Mátra TK, Gyöngyös   2   

7   Rajcsits ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja     2 

8   Tóth Éva TSC, Tiszaújváros     1 

9   Dörnyei Ágnes IFU, Szekszárd     1 

       
 
Férfiak: 

    

  

 
 

   
Sor
sz. 
  

                           
Név 

  

                              
Szakosztály 

  

Bajnoki érmek száma 

Arany Ezüst Bronz 

1 
  Vályi Nagy Károly 

   Mátra Természetbarát Klub, 
Gyöngyös 3 

 
1 

2   Serestey Áron Totoya BT, Budapest 1 
 

1 

3   Jakab Albert    Atomerőmű SE, Paks 1 1 
 

4 
  Fodor Péter 

   Zöldpont Életmódklub, 
Kaposvár 

 
2 2 

5   Franczva László DÉMÁSZ-Rezét SE, Baja 

 
1 

 6   Zárdai István KTE, Kazincbarcika 

 
1 

 

7 
  Döme Géza 

Hírös Hátizsák TTSE, 
Kecskemét 

  
1 

 
 
 
 
 
 

  6.3. A versenyzők rangsora az elért versenygyőzelmek szerint 
 
 



Megjegyzés: A pirossal írt számok az adott évi győztest jelzik! 
 
 
Nők: 
 
 

Sorsz. Versenyzők 
Elért versenygyőzelmek száma 

2004 2005 2006 2007 2008 Össz. 

1. Herner Ágnes     2   2 4 

2 Csarnai Béláné   2   1 1 4 

3 Koch Eszter 3         3 

4 Bodor Ilona 1       2 3 

5 Szalai Zita 1 1       2 

 
Rajcsits Ildikó   1 1     2 

 
Tóth Alexandra     1 1   2 

 
Tóth Virág     1 1   2 

 
Tóth Éva       2   2 

10 Berlinger Anita   1       1 

  
5 5 5 5 5 25 

 
 
 

Férfiak: 
      

        
Sorsz. Versenyzők 

Elért versenygyőzelmek száma 

2004 2005 2006 2007 2008 Össz. 

1 Vályi Nagy Károly 1 2   1 0 4 

2 Fodor Péter 1     2 1 4 

3 Jakab Albert     3   1 4 

4 Serestey Áron 0 1 1     2 

5 Baka Ferenc 1 1       2 

6 Franczva László       1 1 2 

7 Zárdai István 1         1 

  Gelányi Zoltán 1         1 

9 Komoróczki András   1       1 

10 Mórocz Imre     1     1 

11 Döme Géza       1   1 

12 Rabecz Péter         1 1 

  Volf István         1 1 

  
5 5 5 5 5 25 

 
 
 

6.4. A versenyzők rangsora az elért bajnoki 1 - 6. helyezések alapján 
 

Nők: 



Sor-
sz. Név Szakosztály 

A bajnoki első hat 
helyezések száma 

1 2 3 4 5 6 

1   Csarnai Béláné MVSC, Miskolc 2       3   

2   Herner Ágnes Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 2           

3   Koch Eszter Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 1           

4   Szalai Zita TSC, Tiszaújváros   2 1       

5   Bodor Ilona Mátra TK, Gyöngyös   2       3 

6   Tóth Alexandra Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét   1   2     

7   Rajcsits ildikó DÉMÁSZ Rezét SE, Baja     2       

8   Dörnyei Ágnes Szegedi Vörös Meteor     1 1     

9   Tóth Éva TSC, Tiszaújváros     1       

10   Pásztor Istvánné TSC, Tiszaújváros       1 1   

11   Berlinger Anita IFU, Szekszárd       1     

12   Tóth Virág Zöldpont Életmódklub, Kaposvár         1   

13   Kovács Ildikó ERŐTERV, Budapest           1 

14   Jakab Éva Demeter Egyesület, Paks           1 

         Férfiak: 
       

         Sor-
sz. Név Szakosztály             

      1 2 3 4 5 6 

1   Vályi Nagy Károly    Mátra Természetbarát Klub, Gyöngyös 3   1   1   

2   Jakab Albert Demeter Egyesület, Paks 1 1         

3   Serestey Áron Totoya BT, Budapest 1   1   1   

4   Fodor Péter    Zöldpont Életmódklub, Kaposvár   2 2       

5   Franczva László DÉMÁSZ-Rezét SE, Baja   1         

    Zárdai István KTE, Kazincbarcika   1         

7   Döme Géza Hírös Hátizsák TTSE, Kecskemét     1       

8   Mórocz Imre ERŐTERV, Budapest       1 1   

9 
  Komoróczki 
András 

Kőbányai Barangolók, Budapest 
      1   1 

10 
  dr. Pavlovics 
György 

   Zöldpont Életmódklub, Kaposvár 
      

1 
    

    Horváth T. Csaba    Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony       1     

    Volf István ERŐTERV, Budapest       1     

13   Horváth T. Róbert    Velencei-tavi Életmód Klub, Gárdony         1   

    Rabecz Péter Mátra TK, Gyöngyös         1   

14   Ács Gábor Totoya BT, Budapest           1 

    Baksa Tamás    Atomerőmű SE, Paks           1 

    Farkas János TSC , Tiszaújváros           1 

    Dománszky Zoltán Demeter Egyesület, Paks           1 

 


