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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ 

 
Végre!!!! 
Végre elindult a 2021-es túraverseny szezon, méghozzá az idei egyetlen egyéni versennyel. Ami az 
egyéni mellett a csapatoknak is igyekezett kedvezni, ha valaki a nagy várakozásban esetleg 
elveszítette volna a bátorságát, hogy egyedül is megmérettesse magát a Bükk rengetegében.  
Az idén bekerült a Hollós Kupa az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság versenyei 
közé, amely szándék reméljük a következő években is megmarad majd. 

Hollós Kupa volt, van, lesz!   
A régi időkhöz hasonlóan, amikor még a Hollós Kupa volt az egyetlen egyéni verseny, az idén is 
rajthoz állt szinte mindenki a felsőfokú kategóriákban, akire számítani lehetett.  
Köszönjük mindenkinek a támogatást és a részvételt! Nem lehettünk biztosak a tervezéskor, hogy 
a hosszú, vírussal terhelt hónapok után vajon mennyi lesz mersze a versenyzőknek nevezni, de 
szerencsére a felhívó e-mailre sorra érkeztek a támogató sorok.  
 
A versenyen az alábbi kategóriákban neveztek versenyzők: 

 

 Férfi Női B  C  Összesen 

Nevezők 21 4 14 10  

Résztvevők 21 4 35 38 98 

 

 Légvonalbeli táv Szintkülönbség 

Férfi/Női 5810 265 

B 5180   240 

C 7500 300 

 
A Hollós Kupa F, N és B pályáinak idei pontjai nagyrészt azonos nyomvonalat követtek, de a B 
kategóriában kimaradtak természetesen a felsőfokú feladatok. Ezen a versenyen sem kerültek ki 
hiába az álbóják, mert azokat a pontokat leszámítva, ahol csak egy bója volt, minden más ponton 

legalább egy, vagy akár több versenyző is szimpatikusnak talált egy-egy álbóját.  
A kácsi erdő részben jól futható, részben felnőtt aljnövényzetű rengetegében az egy töréspontot 
tartalmazó poligon kivitelezése okozhatott a növényzet kerülgetése miatt kihívást a 
versenyzőknek, de az ezt követő terület bejárás feladat is megszórta a felsőfokú mezőnyt.  
Az értékeléskor érdekes volt látni, hogy több versenyző is a poligon végén már azt hitte, hogy a 
következő terület bejárásos feladathoz érkezett és bőszen elkezdték gyűjtögetni a pontokat.  
A pálya vége felé, a távolságmérés előtti pont okozta a legtöbb fejtörést és egyben bójahibát is a 
versenyzőknek. 
 
A C pálya teljesítői között akadt olyan csapat, amely szinte hibátlan eredménnyel ért be a célba és 
voltak akik, inkább a dolog kirándulós oldalát részesítették előnyben. Kifejezetten kellemes 
időjárási viszonyok mellett élvezhették a versenyzők a terep és a pálya nyújtotta kihívásokat és 
szépségeket.  
Egy kicsit aggódtunk, mivel a pályák eleje és vége az egy héttel korábbi nagy esőzések nyomán 
teljesen sár dagonyává változott, de a verseny idejére összeszedte magát az időjárás és az erdő 
barátságos arcát mutatta végül.   



 
A versenyt követően a rendezőséghez óvás nem érkezett.  
 
Köszönettel tartozunk továbbá a Tiszaújvárosi Sport Club minden tagjának, akik hathatós 
segítségükkel hozzájárultak, hogy a XVII. Hollós Kupa ismét bonyodalom nélkül kerüljön 
megrendezésre. 
 

STÁBLISTA 
 
C pálya kitűző: Nemes Éva 
F, N, B pálya kitűző: Fehér János 
Ellenőrző bírók: Farkas János 
Szövetségi ellenőr: Franczva László 
Állomásbírók: Bánrévi Tamás, Drahos Mihály, Bátorligeti Zsolt, Rigó Dávid 
Nevezés: Tóth Éva, Borosné Fodor Irma, Drahosné Orbán Erzsébet 
Jolly Joker: Verdó István, Kemény Mihály, Balázs László 
Chef: Kaszásné Farkas Viola, Kaszás József, Gönczi Imre 
 

Jövőre is várunk mindenkit szeretettel a Hollós Kupára …valahol a Bükkben.  
 
 

                                 a rendezőség 
 
 

 
 
 
 

 


