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 Végre visszatértünk kedvenc terepünkre, a bócsai vadregényes borókásba. 6 évvel ezelőtt rendeztünk 

itt utoljára versenyt, de nekünk jó volt újra visszatérni. A terület annyiban változott, hogy a borókák még 

jobban összenőttek, mint annak idején. 

 

 

 Az ellenőrzőpontok kijelölését július végéig befejeztem. A pontok nem voltak igazán nehezek, de az 

átmenetek elég erősre sikerültek. Számítottam arra, hogy a csapatok nagy része csak időhibával tudja 

megcsinálni majd a pályákat. 

Augusztus elején egy igen erős vihar csapott le a falu szélére, ami érintette a tervezett rajthelyünket, és a 

pályák vonalvezetését. A falu elöljáróságával és a nemzeti parkosokkal történt egyeztetés során nem volt 

esély arra, hogy a tervezett vonalvezetéssel meg tudjuk csinálni a pályákat. Így a vihar sújtotta terület 

elkerülése a pályák elejének és végének áttervezését tette szükségessé. Ez tovább nehezítette az 

átmeneteket, és sajnos kb. 1 km-rel megnövelte a pályák hosszát. 

 

 

 Nem terveztem semmilyen furmányos feladatot. A feladatok klasszikusak voltak – távolságmérés, 

iránymérés, irányfésű, szerkesztés, szintvonalkövetés. B és C kategóriákban olyan ellenőrzőpontokat is 

kijelöltem, ahol az adott pontra vonatkozó kérdést kellett megválaszolni. 

 

 

 A versenyzők indítása zökkenőmentes volt. A rajtban elhelyeztünk kéz-, és torokfertőtlenítő 

folyadékokat. A vírus terjedésének itt esélye sem volt. A rendezéshez elég kevesen voltunk, de 

szerencsére a gyermekeink és a diákok segítségével zökkenőmentesen le tudtuk bonyolítani a versenyt. 

Örülök, hogy hagyományos - bontott távú - versenyt tudtunk rendezni. 

 

 

A versenypályák adatait és az indulók számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 Kategória 

 

A 

A36 

A50 

A60 

A70 

A80 

B C 

Táv (m): 8507 7067 6872 5702 

Szint (m): 204 174 136 68 

Ellenőrzőpontok 

száma: 
30 25 22 16 

Csapatok száma: 9 14 11 6 

Résztvevők száma: 26 fő 30 fő 28 fő 28 fő 

 

 

 A versenyzők beérkezésekor tapasztalható volt mindenkin a fáradtság. Ezt a nehéz pályákon kívül a 

meleg, és valószínűleg az idény eleji forma is okozhatta. Az Eltájoló Kupa a szezon közepén szokott 

lenni, ahol már szinte mindenki eléri versenyformájának zenitjét. B és C kategóriákban nem volt 

nehezebb a verseny a szokásosnál. Problémát az A60-70-80 pálya hosszában és nehézségében látok. 

Legközelebb (jövőre?) igyekszem figyelni erre. 

 

Összesen 112 fő vett részt a versenyen, ami több, mint tavaly. Ez a kialakult vészterhes időben nagyon 

jónak mondható. 

 



Az értékelés zökkenőmentes volt. A kartonokat a beérkezést követően hamar kijavítottuk. A 

megoldásokat kiraktuk a célban, mindenki ellenőrizhette a teljesítményét. A csapatok beérkezését 

követően óvás nem történt.  

 

Egy ponttal kapcsolatban volt észrevétel: 

 

A-A36-A50 27-es pont: A felező szintvonalas horpadás végét jelöltük a térképen. Beszedéskor 

kimértem újra az északi és a keleti gödörtől is a bója helyét. Az általunk helyesnek vélthez ugyan 

közelebb, de két bója közé jött ki a mérés. Mivel a bójákat 7,5 méterre tettük ki, ezért a javításkor 

mindkét bóját helyesnek fogadtuk el. Csak a harmadik bójánál való jelölést vettük hibásnak. (Egy csapat 

jelölt itt.) 

 

 

Az A-A36-A50 17-es, A60-A70-A80 12-es pontra sok csapat kapott hibapontot a javításkor. Ez 

gyanús volt, hiszen nem volt nehéz pont. Azt hittem, hogy felcserélődött a szúróbélyegző. Nem ez 

történt, hanem a megoldókulcsomba rosszul vezettem át a mintát. Az ezen hibából adódó hibapontok is 

törlődtek. 

 

B és C kategóriákban 14, A kategóriákban 15 óra körül eredményt tudtunk hirdetni. A helyszínen 

kihirdetett eredmények nem változtak. 

 

 

A verseny hivatalos végeredményét az értékeléssel együtt elküldött táblázatok tartalmazzák. 

 

Köszönjük Franczva László szövetségi ellenőri tevékenységét is. 

 

Az át nem vett nyeremények a következő versenyek valamelyikén átvehetők, vagy jelezzetek ímélben, 

ha máshogy szeretnétek átvenni. 

 

 

 

 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött. 

 

Sok sikert az elkövetkezendő versenyekre! 

 

 

 

Kiskőrös, 2020. szeptember 23.                                                                                                          

Döme Géza 

a Versenybíróság elnöke 


