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EREDMÉNYÉRTESÍT Ő 
 
Versenyünk új helyszínen került megrendezésre. Ruzsa környékén, a Dorozsma-Majsai 
homokháton, az Alföldi Kéktúra egyik szakaszát (OKK AK-03) is érintve voltak a pályák 
kitűzve. 
Versenyközpont kiválasztása is remek volt. A pandémiás körülmények miatt, a Vendégházat 
nem vehettük igénybe. A kerítés melletti utak és füves terület volt az új vk. 
Remek, már-már túl meleg időjárás kedvezett a távot teljesítőknek. 
 
A rendezvényen résztvevők létszámát sajnos befolyásolta a járványügyi helyzet és a 
megszokottól eltérő új időpont is. 
Idén is volt lehetőség a kezdők, haladók és profik számára a tudásukat összemérni.  

 
A csapatversenyen nálunk járt 40 csapatban 104 fő versenyző. 
 
A versenyen a legidősebb résztvevő Kovalik András (Budapest) 82 évesen, míg a legfiatalabb 
Simó Péter (Kiskunfélegyháza) 3 évesen teljesítette a távot. 
 
A versenyen az MTSZ részéről, mint szövetségi ellenőr Jakab Albert jelezte részvételét. 
 
A pályákról röviden. A versenypályák hosszai a következők voltak: 
 
A-A36-A50  8.090 m (légvonal) 
A60-A70-A80  6.420 m (légvonal) 
B   6.890 m (légvonal) 
C   8.060 m (valós) 
 
A helyszínen, a sűrűbb aljnövényzet és a kellően mély homok megnehezítette a pályát teljesítők 
dolgát. 
A verseny utáni ellátás színvonalát igyekeztünk a szokásos igényességgel biztosítani. Az idei 
évben a gulyáslevesre sem lehetett panasz. Finom volt, elég volt. 
 
A-A36-A50 és A60-A70 felsőfokú kategóriákban legtöbb hiba a szintvonal követés és jellegfa 
járás feladatoknál született. Ezek mellett meglepően sokan hibáztak az A/11.-A60/17. (gödör) 
és A/17. (kis kúp) ellenőrző pontoknál. 
A távolságmérés feladatnál inkább az idősebb korosztály hibázott. A homokban ilyen nagy 
távolság mérése sok kisebb hibapontot eredményezett. 
 
B kategóriában legtöbben a B/6. jellegfa valamint a B/17. kis kúp ponton hibáztak. A 
távolságmérés pontosabb volt, lehet a táv rövidsége miatt. 
 
C kategória pálya útvonala több esetben nem követte az utakat, illetve a jelölt utak egy része 
nem használt, követésük önmagában is kihívás lehetett a csapatoknak. 
Ennek ellenére nagyon pontos, jó teljesítések születtek. A sorrendet most is a távolságmérés, s 
a menetidő tartása határozta meg alapvetően. Minden csapat célba ért, így ezt sikeresen 
teljesítették a versenyzők. 
 
A versenyen óvás nem történt. 



A dobogós csapatok akik nem tudták megvárni az eredményhirdetést, azok a következő  
versenyeken átvehetik. 
A helyszínen kihirdetett eredményekben némi változás volt, az otthoni ellenőrzés során derült 
csak ki. Az A/60 kat. III. helyezés (MICROSEC) és a B kat. a II. helyezés (KISKUN II.) 
változott. Az érintetteknek a díjak később kerülnek átadásra. 
 
A rendezvény sikeréhez hozzájárultak: 
 
Magyar Természetjáró Szövetség 
Ruzsa Község Önkormányzata 
Globálpraxis Bt. Reptéri Vizsgabázis Baja 
Dél-Bácska Szolár Kft. 
Rezét SE önkéntesei 
 
Támogatásukat köszönjük! 
 
A rendezőgárda nevében /9 fő/ köszönöm, hogy eljöttetek az Alföldre. 
 
 
A XXIV. Rezét Kupa tervezett időpontja:      2021. április eleje (NO COVID) 


