
XV. NAPERNYŐ KUPA 2022. június 12. 
 

Rendezői értékelés 

 

 
Köszönöm mindenkinek az indulást. Az időjárás tökéletes volt. Remélem mindenki kevés kullanccsal 

megúszta. Bennem (Bóta) 15 db volt.         

 

 

Létszámadatok: 

 

Összesen: 15 csapat indult, 30 fővel. 

B:4 csapat 9 fővel 

A36, A50: 5 csapat 11 fővel 

A60, A70: 6 csapat 10 fővel. 

Rendezői gárda: 2 fő + 3 fő időmérő. 

 

A rajt-cél hely a Tamáskúti vendégház volt, a parkolást is itt helyben az udvaron tudtuk 

biztosítani a kevés számú résztvevő miatt. A verseny után a szalonnasütés sikeresnek 

bizonyult. Csokit és kitűzőt is kapott minden induló. Az időmérő pontokon és a célban 

ásványvíz is rendelkezésre állt. A kevés számú résztvevő miatt az értékelés kategória 

összevonással történt. Az eredmények kihirdetése már 15 óra magasságában megtörtént. A 

pályákat 18 órára be is bontottuk.  

 14 éve helyesbített térkép állt a versenyzők rendelkezésére. A növényzettel fedettség sok 

helyen erősen eltért a térképen jelöltektől.    Óvás nem érkezett, észrevétel azonban igen. A 

réten lévő magaslest, ahonnan az irányméréshez is ki kellett menni, igencsak benéztük a 

pályatervezésnél, ugyanis ahová a bóját kitettük az a térképen nem volt ábrázolva. Ami pedig 

ábrázolva volt az vagy 30 m-el lejjebb volt a sűrűben. Igazából ez max. kis időhibát 

eredményezhetett a csapatoknak, tévesztő bója itt nem volt. Valamint az „A”-s pályán a 6. 

pontnál a térképen az alsó kis sziklatömb volt jelölve, azonban a terepen a tőle kb 5 m-re Ny-

ra lévő áthatolható sziklafalra volt téve a bója. A tévesztő bóják itt jóval feljebb voltak, így 

igazából gondot nem okozott a versenyzőknek. Az egyenes itiner utolsó pontját 1 csapat 

kivételével senki nem fogta, valóban kissé nehezen beazonosítható volt, de jó helyre raktuk. A 

kis kúp halom járásnál egy csapat teljesített hiba nélkül. A két hosszúkás halomra kitett 

tévesztő bóját egy kivétellel mindenki levette – gondolván az is halom, de annak a pontos 

megnevezése hosszúkás halom a legfrissebb tájfutó térkép  jelkulcs alapján.  

.     

A helyes megoldások a feladatokra: 

 

B: Távmérés: 400 m Iránymérés: 353 fok Távmérés: 455 m 

A: Távmérés: 483 m Iránymérés: 173 fok Távmérés: 455 m 

A-60: Távmérés: 455 m Iránymérés: 173 fok Távmérés: 483 m 

 

A győzteseknek külön gratulálok.  

 

Eger, 2022. 06. 19.  

   

                                                                                    Bóta Attila és Benkó Zsolt rendezők  

                    

Időmérő: Holló Péter (első tiszt, kereskedelmi tengeri hajózás) és nagyobbik fia 

Időmérő: Sipos Viktor (erdész)  

 

        


