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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ – SZÖVEGES 
25. BAKANCSOS ATOM KUPA 

 
Paks, Cseresznyés, 2022. március 19. 
Rendező:  
a DEMETER Egyesület és az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztálya 
 

Versenyünkön hivatalosan 302 fő versenyző, kiránduló vett részt, az alábbi kategóriánkénti 
bontásban: 

  A–A36–A50 A60–A70–A80 B EC KC Cs összesen 
csapat 10 20 19 18 9 17 93 
versenyző 24 45 42 54 72 65 302 

 
Mit is mondhatnánk? Mi egészen elégedettek vagyunk a 25. Bakancsos Atom Kupa sorsának 
alakulásával. Először is: megtörtént, meg tudtuk rendezni (mivel ez utóbb egy kordokumentum lesz, 
meg kell említeni a járvány és háború szavakat). Másodszor: a hirtelen jött nehézség ellenére, 
maradhattuk a már erősen előkészített cseresznyési terepen, és az erdei iskolát üzemeltető paksi 
Csengey Dénes Művelődési Központtól minden segítséget megkaptunk, hogy a ház belső tereinek 
hiányában is tudjuk tenni a dolgunkat. Harmadszor: sokan eljöttetek, köszönet érte, feldobtátok a 
napunkat (évünket).  
A pályák a térkép nyugati felében voltak, teljesen kerültük a védett területeket – bár az engedély a 
verseny előtti pénteki napon megérkezett. A térkép friss, Dénes Zoli még mindig nagyon jó a 
tájfutótérkép-készítésben, a profi versenyzők kaptak egy kis új térképrészt is.  
Idén szürkemarhácskákat és báránykákat nem vontuk be a terep alakításába, állatok csak a családi 
pálya meséjében fordultak elő.  

A verseny szervezésében, lebonyolításában, a versenyzők ellátásában 29 fő segített. 
Önkéntes munkájuk nagyban hozzájárult a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításához [Albi,  
Decsi Béla és Zsuzska, Péter Imi, Pánó, Pötyi, jé, Gutai Dani, Kiss Marianna, Horváth Gabi, Poósz 
Endre, Jakab Marcsi, Köpöczi Jani, Weisz Évi, Weisz Palkó, Weisz Anna, Lambert Évi, Ács Erzsike, 
Németh Irénke, Pámer Zsuzsi, Péter Margó, Pék Rózsa, Gomba Éva, Szabóné Erzsike, Pék Pityu, 
Haragos Sanyi, Wollner Pali, Györfi Gyula, Adorján Józsi]. 
A pontellenőrök és időmérők kitartását, a versenyközpont munkáját a résztvevők nevében is 
köszönjük! Az időjárásért – jobb híján – az Országos Meteorológiai Szolgálatnak mondunk hálát.  
 
A pályaadatok (légvonaltáv/szintemelkedés) az alábbiak voltak: 

A, A36, A50 A60, A70, A80 B EC  kiránduló C  Családi 
7,3 km  6,1 km 7,3 km  6,6 km 10,0 km (úton mérve) 2,2 km 
60 m  60 m 45 m  80 m  100 m  egy kicsi 

A versenyen óvás, kizárás nem volt. A célban minden csapat jelentkezett. 
Köszönjük, hogy eljöttetek a versenyünkre.  

Szeretettel várunk mindenkit jövőre a 26. Bakancsos Atom Kupán, reményeink szerint a szokott 
március végi időpontban.  

2022. március 31. 
a szervezők nevében: Jakab Albert  
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A kategóriák: 
Az idei versenyünkön a pályák elkészültét követően már azt éreztem, hogy viszonylag nehéz 
versenyt sikerült összeraknom – viszont a 25. évfordulóra nem is lehetett más a cél –, amit a verseny 
vissza is igazolt. Ugyanakkor az is kiderült a verseny végére, hogy bójahiba nélkül is végig lehetett 
menni a pályán. 
Eléggé szórt, hogy mely ellenőrzőpontoknál hibáztatok, de volt néhány pont, amit sokan hibáztak. 
A verseny memóriafeladattal indult, melyen egy-két bójahibát több csapat is vétett, de csak az 
A60/70/80 kategóriáknál lehet kiemelni egy jellemző hibát, itt a 3. memória feladatot hibázták 
legtöbben. Mindkét A-s pályán javításkor meglepő volt, hogy az irány- és távolságmérést milyen 
sokan hibáztátok, a két tévesztőt felváltva fogták a hibázó csapatok. 
Az oldalmetszés általában ment, de az A36/A50 csapatok közül nem mindenki merte megfogni (az 
egyébként jó) szélső bóját. 
Nagyon sok hiba volt a két kategória 8. pontjánál. Ez valóban nagyon nehéz pont volt, sok időt 
eltöltöttünk a pontos kitűzéssel. 
Érdekes feladatnak gondoltam a kerületmérést, amikor nem csak mechanikusan kell távolságmérést 
végrehajtani – itt is gyűltek a hibapontok. 
Az irányfésű az idősebb versenyzőknek okozott több gondot, ők voltak most a „pontatlanabbak”. 
Az A36/50 kategóriában néhány csapat elhibázta a 10. pont jellegfáját, amire talán már ott a terepen 
rájöttek később. 
Az idősebb kategória 19. pontja (jelleghatár vége) szintén nehéznek bizonyult, ezt csak néhány 
csapat fogta jól, pedig a tévesztő megfelelő messzeségben volt. 
A csapatok felénél kevesebb hibázta az A60/70/80 kategória 22. illetve A36/A50 kategória 23. 
pontját (fenyvesben különálló fenyőfát) és mindkét kategória befutó, 25. pontját. 
Meg kell még említeni, hogy a javításkor sikerült egy hibát elkövetnünk, a Kokesz és Mici csapat 
hibapontjait rosszul adtuk össze, aminek korrigálásával a helyszínen kihirdetettel ellentétben az A70 
kategóriát a Szőke Tisza csapata nyerte. Az érintettektől ezúton is elnézést kérünk. Érmet majd 
adjuk. 
Remélem, hogy a pályák viszonylagos nehézsége ellenére jól éreztétek magatokat, és találkozunk 
jövőre a 26. bakancsoson is. 

[Albi] 
 
B kategória: 
 
Az idei verseny a 25-ös szám körül forgott, hiszen ez volt a 25. Bakancsos Atom Kupa. Én és 
feleségem ebből 13 alkalommal vettünk részt a B pálya összeállításában. Visszagondolva az elmúlt 
évekre, hihetetlennek tűnik. 
Az időjárás kegyes volt hozzánk, a száraz időszaknak köszönhetően a pályabejárások és kijelölés is 
jó ütemben haladt, valamint a verseny napján is ragyogott ránk a nap.  
A 25-ös szám bűvkörében 25 pont került kijelölésre, valamint ha figyelmesen hajtotta végre valaki 
az irányfésűt, akkor a bóják sorban a Bakancsos Atom Kupa feliratot adták ki.  
19 csapat nevezett a B kategóriában, összesen 42 fővel.  
A pálya pontjai szerintünk nem voltak túl nehezek, de azért volt néhány fifikás pont, ami be is 
váltotta a hozzá fűzött reményeket, és jól összekuszálta a társaság nagy részét. Észrevétel csak az 1. 
ponttal kapcsolatban érkezett. A szárazérokpont jó helyen volt. Az előírt időt többé-kevésbé sikerült 
tartanotok, a végén mindenki célba is ért. 
Reméljük mindenki jól érezte magát! Várunk benneteket jövőre is! 

[Decsi Béla és Zsuzska] 
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C kategóriák    [pályakészítők és ellenőrök: Pötyi, Pánó és jé, lejegyezte: jé] 
 
Az emelt C (alias Kincskereső C) kategória pályáját idén is Pánó készítette, aki egyéni felelősségének 
érzi, hogy a kezdők is folyamatosan fejlődjenek, ezért kihívás mindig van.  
Az EC pálya ellenőrzőpontjai utak mellett voltak idén is, és a jubileumra tekintettel elegendő sok 
(25) volt belőlük.  
A kihívást ezeknél a pontoknál azonosítottuk mi:  
7. ep:  Kiszáradt fa. Az óriás kiszáradt fa egy icipicit (40 m) beljebb volt az erdőben, de sok támpont 

volt a megtalálásához. Bő 100 méterrel arrébb az úton volt egy tévesztőbója, hogy ne 
legyen kudarcélmény, ha mégsem találnátok a helyeset. Két csapat élt is a lehetőséggel. 

12. ep:  Letörés. Ez tudományosan nézve egy ún. oldalmetszés feladat volt, amihez az iránymérést 
kellett ismerni és végrehajtani, a tévesztőbója kellően messze volt. Ja, és a jó bója volt az, 
amelyikkel először találkoztatok. Kellemes meglepetésünkre, egy csapat kivételével 
mindenki fogta a jó bóját.  

13. ep. Jellegfa. A 13. ep. trükkös volt. Nem gondoltuk, hogy bedőltök neki. Mutatjuk képen a 
jellegfák elhelyezkedését:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ep Hármas(jelleg)határ. Itt tévesztőbója nem volt, egy útelágazásból kellett 40 métert 

bemenni, kezdők számára nehézségét ez jelentette.  
Figyelmetlenségből vagy túlagyalásból adódóan lehetett még téveszteni más pontoknál is, a térkép 
és a táblázat összevetésével tanulmányozzátok ki a tanulságaitokat.  
 
A Kiránduló C pályát Pötyi alkotta. Az előkészítés időszakában folyamatosan azt lehetett hallani tőle, 
mennyire szép az erdő és milyen jó mulatság lesz az útvonalon végigmenni. (Utóbb ezt a turisták is 
visszaigazolták, megerősítve, hogy nem jártak ezeken, az egyébként Pakshoz közeli utakon.) Idén a 
szalagozás kiegészítő jelzés volt, elsősorban irányítótáblákkal tereltük megfelelő utakra a 
turistatérképes kezdőket. Jé lelkes az útvonal berajzolásával, a térképvázlattal kapcsolatban is, de 
ez az ő egyéni szociális problémája. „Ügyeskedve” lehetett persze tévesztőbóját is fogni, bár ebben 
a kategóriában ez sosem célunk, a végeredményt elsősorban az elméleti kérdésekre adott válaszok 
és a késlekedés befolyásolta.  
 
A Családi pályához megérte JakabÉvinek mesét írnia, mert a kisbabák (és oviskorosztály) 
érdeklődése soha nem látott méreteket öltött. A kategóriában 65 résztvevő volt, és 29 db családi 
érem fogyott – utóbbit a kiskorúak kapták, amikor a célban helyesen válaszoltak a kakukktojást 
firtató kérdésre. Több jó megoldás volt. Olykor objektív okok miatt elfogadtuk a szülői választ is.  
 
Átvesszük a profiknak és haladóknak írt meghívást: gyertek jövőre is.  


