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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ 
 

Versenyünk a tavalyi helyszínen került megrendezésre. Ruzsa környékén, a Dorozsma-Majsai 

homokháton, az Alföldi Kéktúra egyik szakaszát (OKK AK-03) is érintve voltak a pályák 

kitűzve. 

Versenyközpont ideális helyszín volt. A MVM Vendégházat és udvarát vettük birtokba. 

Nyári, meleg időjárás kedvezett a távot teljesítőknek. 

A rendezvényen résztvevők létszáma az elvárttól sajnos elmaradt, reméljük nem a járványügyi 

helyzet befolyásolta azt. A versenyek szinte mindegyike az őszi szezonban kerülhet 

megrendezésre és így egy kicsit sűrű a versenynaptár. Reméljük jövőre visszaáll a régi rend és 

újra tavaszi lesz a rendezésünk. 

Idén is volt lehetőség a kezdők, haladók és profik számára a tudásukat összemérni.  

A csapatversenyen nálunk járt 42 csapatban 90 fő versenyző. 

A versenyen a legidősebb résztvevő Kovalik András (Budapest) 83 évesen, míg a legfiatalabb 

Csányi Zita (Kiskunfélegyháza) 7 évesen teljesítette a távot. Kísérőként többen babakocsival 

próbálkoztak. 

A versenyen az MTSZ részéről, mint szövetségi ellenőr Kovalik András jelezte részvételét. 

A pályákról röviden. A versenypályák hosszai a következők voltak: 

A-A36-A50  8.200 m (légvonal)       A60-A70-A80 7.060 m (légvonal) 

    B   7.890 m (légvonal)              C  8.510 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 az irányfésű során és jellegfa 

járás feladatoknál született. Amit nem értek. Ha az iránymérések pontosak voltak, akkor az 

irányfésűnél hogyan lehetett ennyi pontatlanság? A sok időhiba is befolyásolta az 

eredményeket. 

B kategóriában sokan rontottak a szerkesztési feladatnál és többen hibáztak jellegfa járásban 

is. 

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 (az otthoni ellenőrzést követően) nem volt változás. 

 

A rendezvény sikeréhez hozzájárultak: 

Baja Város Önkormányzata, Globálpraxis Bt. Reptéri Vizsgabázis Baja,  

Dél-Bácska Szolár Kft. valamint a Rezét SE önkéntesei 

 

Támogatásukat köszönjük! 

 

A jubileumi 25. Rezét Kupa tervezett időpontja:      2022. április eleje 


