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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ 
40.VK’22 tájékozódási túraverseny 

Egyéni – Csillebérc, Kakukk-hegy, 2022.05.01. 
 

A Varsányi Kupa idén ismét két napos rendezvény volt. Az egyéni versenyek vasárnap kerültek 
megrendezésre. A térkép az előző napról már ismerős lehetett, de a pálya tervezés során igyekeztünk új 
részeket megmutatni. A Kakukk-hegy térképnek két fontos tulajdonsága van, ami erősen befolyásolja a 
pálya tervezhetőségét és versenyzők általi teljesíthetőségét: sűrű út és nyiladék hálózat, továbbá erős 
növényzet. Mind a kettő adottság, változtatni nem tudunk rajt. Ennek ellenére igyekeztünk versenyző 
barát pályát tervezni. Viszonylag kevés szintemelkedéssel, egyszerűen értelmezhető megszokott és nem 
túl sok feladattal. 
Az időjárásra nem lehetett panasz, igazi tavaszi napsütésben zajlott a verseny. A versenyzők 
folyadékpótlásáról az időmérőben is gondoskodtunk. A versenyközpontban már az energia 
visszapótlásra is volt lehetőség. 
A 40. Varsányi Kupa – Egyéni versenyen mindössze 12 versenyző vett rész az alábbiak szerint: 
 

 Induló ebből bajnoki 
Férfi 8 7 
Női 1 1 
Nyílt 3 2 

 
A verseny szövetségi ellenőre Horváth András volt, akinek aktív jelenlétét ezúton is köszönjük. Minden 
versenyző jelentkezett a célban. A versenyen óvás, kizárás nem volt. Talán a melegnek, a másnapi 
verseny okozta fáradtságnak, de leginkább az erős (alj)növényzetnek köszönhetően időhibák szinte 
mindenkinél akadtak. 
Az értékelés gördülékenyen, gyorsan zajlott. Illetve a célba érve rögtön lehetőség volt önértékelésre a 
kifüggesztett megoldó térképnek köszönhetően. 
A részletes eredmények megtalálhatóak a mellékelt értékelő táblázatokban, melyből az adott ponton 
nem csak a hibázás ténye olvasható ki, hanem az is, hogy melyik bója fogásáért járt a hibapont. További 
érdekesség a grafikonos megjelenítés. Tekintettel arra, hogy a női és nyílt pálya szinte azonos volt, csak 
bizonyos esetben, ponton belüli „jó-rossz” bójában tért el, így a kevés indulót egy grafikonon 
jelenítettem meg. Nagyon beszédes, összemérhető, hogy a pálya bizonyos szakaszában ki hogyan 
teljesített. Pl. Döme és Andris végig a mezőny előtt volt, első helyük megkérdőjelezhetetlen. Zazi az 
időmérő után nyújtott hibátlan teljesítményének köszönhette az ezüstött. Attila viszont épp ellenkezőleg, 
az időmérő előtt csak idő hibát gyűjtve még második volt, majd fokozatosan visszaesett a 7. helyre.  
Gratulálunk minden pályát teljesítő versenyzőnek, helyezettnek, dobogósnak és nyertesnek!  
 
2022. május 9. 
     A rendezők nevében: Volf István 
 


