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 A tavalyi vihar miatt javítanunk kellett a térképeken. Az előkészületek ennél több plusz feladatot nem 

róttak ránk. A pályakitűzés augusztus közepére befejeződött. A térképeket is sikerült megfelelő kivágatra 

illeszteni. Szerettem volna, ha legalább az A-A36-A50 kategória versenyzői bejárják az egész térkép adta 

területet. Kapóra jött, hogy a Bócsai Önkormányzat felajánlotta a kisbuszát. Így ki tudtuk a versenyzőket 

szállítani. Egy kis üröm is vegyült a nagy hepiségbe, mert a szálláshelyek mind foglaltak voltak, így nem 

tudtunk ilyet felajánlani. 

 

 A feladatok klasszikusak voltak – távolságmérés, iránymérés, irányfésű, szerkesztés, 

szintvonalkövetés, jellegfa-járás. Egy kicsit a jellegfa-járás és a szintvonalkövetés volt megbolondítva, 

hogy ne a sablon feladványokat kelljen követni. C kategóriákban olyan ellenőrzőpontokat is kijelöltem, 

ahol az adott pontra vonatkozó kérdést kellett megválaszolni. Tavalyi ígéretemhez híven az idősek 

pályájának hosszát lényegesen lerövidítettem. 

 

 A versenyzők indítása zökkenőmentes volt. Csapatunk tagjai és a diákok segítségével 

zökkenőmentesen le tudtuk bonyolítani a versenyt. Örülök, hogy ismét 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): 8306 5944 6647 6139 

Szint (m): 240 170 156 122 

Ellenőrzőpontok 

száma: 
26 18 21 18 

Csapatok száma: 5 8 13 2 

Résztvevők száma: 11 fő 19 fő 34 fő 5 fő 

 

A versenyzők beérkezésekor látszott mindenkin az átmenetek okozta elgyötörtség, de nem volt 

különösebb panasz. Az értékelés, és az ellátás lebonyolítása 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. A profi javítás miatt a kitett 

eredményekben nem történt változás. 

 

Összesen 69 fő vett részt a versenyen. Ez tavalyhoz képes jelentős (38,4 %) csökkenés. Kicsit 

elszomorító, de nem adjuk fel. 

 

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

hirdetni. A verseny hivatalos végeredményét az értékeléssel együtt elküldött 

táblázatok tartalmazzák. 

 

Köszönjük Franczva László szövetségi ellenőri tevékenységét is. 

 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött. 

 

Sok sikert az elkövetkezendő versenyekre! 

 

Kiskőrös, 2020. szeptember 23.                                                                                          Döme Géza 

a Versenybíróság elnöke 


