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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ 
 
 
Szép jubileumot ünnepeltünk. 1998 óta minden évben sikerült megrendeznünk a Rezét Kupát. 
Ez idő alatt az Alföld sok részén megfordultunk már. Teljesség igénye nélkül: Csávoly, Sükösd, 
Kunfehértó, Érsekcsanád, Imrehegy, Balotaszállás, Kisszállás, Pirtó, Ruzsa. 
Versenyünk idén, újra Ruzsán és környékén került megrendezésre. A Dorozsma-Majsai 
homokháton, az Alföldi Kéktúra egyik szakaszát (OKK AK-04) is érintve voltak a pályák 
kitűzve. Az idén újdonság volt, a település bemutatása tájfutó térképen. 
 
Versenyközpont a község sportpálya öltözője, ideális helyszín volt. Különösen a hirtelen 
megváltozott időjárás miatt, hasznos volt a menedék. 
A rendezvényen résztvevők létszáma kezdi elérni az elvárt szintet. Remélem ez tartós marad és 
nem csak a jubileumi meglepetés miatt volt nagyobb az érdeklődés. 
 
Idén is volt lehetőség a kezdők, haladók és profik számára a tudásukat összemérni. 
Az MVM Elektromos SE sportági bajnokságát is megtartottuk. 
 
A statisztikai adatok: 
 
 
 A-A36 A50 A60 A70-80 B C MVM  B MVM  C 
csapatok 
száma 

2 6 4 8 16 24 4 4 

bajnoki 
csapatok 

2 5 
 

3 6     

résztvevők 
száma 

7 16 8 21 37 76 14 11 

 
 
A csapatversenyen nálunk járt 68 csapatban 190 fő versenyző. 
 
 
A versenyen a legidősebb résztvevő Kovalik András (Budapest) 84 évesen, míg a legfiatalabb 
Kovács Hanna (Kiskunfélegyháza) 5 évesen teljesítette a távot.  
 
A versenyen az MTSZ részéről, mint szövetségi ellenőr Kovalik András jelezte részvételét. 
A pályákról röviden. A versenypályák hosszai a következők voltak: 
 
A-A36-A50  8.908 m (légvonal)        A60-A70-A80  6.896 m (légvonal) 
    B   7.316 m (légvonal)               C   7.050 m (valós) 
 
A tavasznak köszönhetően még nem nagyon volt sűrű az aljnövényzet, de a kellően mély 
homok megnehezítette a pályát teljesítők dolgát. A verseny utáni ellátás színvonalát 
igyekeztünk a szokásos igényességgel biztosítani. Az idei évben is finom volt a gulyásleves. 
Finom volt, elég volt. Az időjárás hozta a tavaszi formáját  
 



A-A36-A50 felsőfokú kategóriákban (hosszú pálya) legtöbb hiba a szintvonal követésnél 
fordult elő, de a rókavár és jellegfa pontok valamint a szerkesztési feladat is okoztak gondot 
több csapatnak. A menetidő be nem tartása is növelte a hibapontokat. 
 
A60-A70-A80 felsőfokú kategóriákban a kis tisztásnál (3.ep) volt a legtöbb hiba, de az 
iránymérésnél is sokan pontatlanok voltak. Itt is nagy kihívás volt a szintvonal követése. Az 
előírt idő tartása viszont sok csapatnak nem okozott  problémát. 
 
B kategóriában a legtöbb hiba a szerkesztési feladatnál és a 8.ep-nál (jellegfa) volt, pedig a 
kör szélén lévő kis mélyedéstől irányban és távolságban is jól be lehetett mérni. A 
távolságmérésben is voltak pontatlanságok. Az itiner sokak számára új feladat volt, de sok jó 
megoldás született. 
 
C kategória pálya útvonala most egy kicsit rövidebb lett. Több esetben nem követte az 
utakat, illetve a jelölt utak egy része nem használt, követésük önmagában is kihívás lehetett a 
csapatoknak. Az idén nem tettünk álbójákat. A sorrendet nagy mértékben a távolságmérés és 
meglepetésünkre a kérdésekre adott helytelen válaszok határozták meg. 
Pár megoldás ezekből: Ruzsán mindig fogadják a köszönésedet és a tájfutó térképen zölddel 
van jelölve a nehezen futható terület. 
A legtöbben ezt hibáztátok: az első RK 1998-ban volt!! 
 
Holtverseny esetében a pontosabb távolságmérés eredménye döntött. Születtek pontos, jó 
teljesítések is!  
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 jutalmukat! 
A helyszínen kihirdetett eredményekben (az otthoni ellenőrzést követően) minimális (dobogós 
helyezést nem érintő) változás volt. 
 
A rendezvény sikeréhez hozzájárultak: 
Baja Város Önkormányzata, Ruzsa Község Önkormányzata, Nemzeti Együttműködési Alap, 
Bethlen Gábor Alap, MVM Elektromos SE, Globálpraxis Bt. Reptéri Vizsgabázis Baja, Karibu 
Ajándék Baja, Dél-Bácska Szolár Kft. valamint a Rezét SE önkéntesei 
 
Támogatásukat köszönjük! 
 
A 26. Rezét Kupa tervezett időpontja:      2023. április eleje 


