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Értékelés – Eredményértesítő 
 

Ezuttal kissé borongós őszi napon került megrendezésre az idei versenyünk.  A verseny központját a Ká-

rolyfalvai Mikolai halastó és rendezvényközpont biztosította ahol kellemes, kulturált körülmények várták 

az odaérkező versenyzőket és hozzátartozóikat. A rendezők és a résztvevők egyaránt betartották a covid 

járványra vonatkozó előírásokat és szabályokat.  A rajt és cél ugyanitt volt, ahonnan most is egyirányú 

indítással oldottuk meg a különböző kategóriák versenypályáit: A – A36- A50 kissé szintesebb és bozóto-

sabb kezdéssel azA60-A70-A80 és B pályákat pedig kevésbé meredek vonalvezetéssel de hasonló felada-

tokkal indítottuk el. Az évek óta megszokott- főleg az előző évi- meredek, szintes emelkedők elmaradtak, 

amelyet a versenypályán elhelyezett tőbb tecnikai feladattal kompenzáltunk.  
A 2013-ban nemzetközi versenyre készült tájfutó térkép ez évi javítása megfelelt a verseny követelmé-

nyeinek,bár néhány ellenörző pont közelében kitüzési pontantlanságok előfordultak.  
A pályák terepviszonyai – pályahossz, erdőirtás, száraz árkok - fizikálisan igénybe vették a csapatokat – 

időhibák -, azonban a sokrétű feladatok ellenére azok teljesítése, megoldása nem okozott gondot a ver-

senyző csapatok jelentős részének. A hagyományos technikai feladatok nehezítették a versenyzők előre-

haladását/ szintmenet,iránymenet de az irány és távolság mérést, a szerkesztést, a  menetidő számítást és 

oldalmetszést jó színvonalon teljesítették a csapatok. Kisebb vitát váltott ki a térkép pontatlanságából 

adódó kitűzési hibák, de ez az tévesztő bóják megfogását  nem befolyásolta. Az utólagos kiértékelésnél a 

jelzett ill. felfedezett összeadási hibákat javítottuk, amelyek azonban az egyes kategóriák sorrendjén nem 

változtattak. 
A verseny végén minden kategóriát külön értékeltünk és díjaztunk éremmel és oklevéllel, azonban a táb-

lázatban a „B” kategória kivételével összevontan az abszolút pontszám alapján szerepelnek a csapatok. 
 Hivatalosan óvás nem érkezett. A versenyen közben jelzett kitűzési és adminisztrációs hibákat 

orvosoltuk, az értékelési pontatlanságokat kijavítottuk. A szövetségi ellenőr észrevételeit figyelembe vet-

tük. Összességében a verseny rendezési körülményeit, lebonyolítását, kivéve a csapatok  csökkenö érdek-

lődését és részvételét ismert okok / virus, zsúfolt öszi versenyhétvégék, nagy távolság/ a zempléni ver-

seny iránt, a versenyzők hangulatát jónak ítéljük, a felmerült versenykritikákat köszönjük, ezeket építő 

szándékkal elfogadjuk. 
 

A verseny statisztikai adatai: 

 A-A36-A50 A60-A70-A80 B Össz. 

csapat/bajnok 7 5 3 15 

pálya adat 

hossz/szint/ 

ell.pont 

6500 
180 

22 

6200 

120 

21 

6200 
120 

21 

 

 

 

 

Sportrendezvényünk eredményes és sikeres lebonyolítását támogatták a Sárospataki és Sátoraljaújhelyi 

Önkormányzatok, az Émász Szakszervezet. Kispatak 2000 Kft. és a BAZ megyei Természetjáró Szövet-

ség,  ,amelyet köszönettel fogadtunk. 

Köszönjük még egyszer minden résztvevőnek, hogy megtisztelték rendezvényünket! 

Sárospatak,2021.09.24 

 

A rendezők nevében: 

        Jármy István   
                Rendezvény főrendező   


