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 Háború, kovid, recesszió... De nem Bócsán! A nyugalom szigetén ismét sikerült egy jó kis versenyt 

megrendezni. Igyekeztem a pályákat rövidre tervezni, és rövid, technikás átmeneteket alkalmazni. 

Minden csapatnak sikerült időhibát összeszedni, a legkevesebb 3, a legtöbb 205 perc volt. „C” kategóriát 

a tavalyi gyér érdeklődés miatt idén nem indítottunk. 

A felújított erdei iskola nádfedeles komplexuma kiváló helyszíne volt idén is a versenyközpontnak. 

 

 A klasszikus feladatok eredményessége egészen jó volt. A „járás”-os feladatok teljesítése mindkét 

kategóriában sok hibapontot hozott. Az „A” kategóriákban arra kellett rájönni, hogy a térkép a kiszáradt 

borókákat ábrázolja. „B” kategóriában a rókalyukas gödör tréfált meg sok csapatot (vagy én?). A helyes 

mélyedés „sajnos” jól be volt nőve susnyával, és sokkal nagyobb is volt, mint a rókaváras. 

 Meglepő (vagy nem?) módon a szerkesztés nagyon sok csapatnak lett rossz. Minden kategóriában 

ugyanarra a területre voltak kihelyezve a bóják. A csapatok nem ugyanazt rontották el. A 8 kitett bójából 

6-nál történt jelölés, teljesen nagy szórással. Gyanítom, hogy sok csapat jól szerkeszthetett, csak rossz 

bójánál jelölt. 

 

 A versenyzők indítása zökkenőmentes volt. Minden csapat 10 óra előtt el tudott rajtolni. Csapatunk 

tagjai és a diákok segítségével zökkenőmentesen le tudtuk bonyolítani a versenyt. 

 

A versenypályák adatait és az indulók számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 Kategória 

 

A 

A36 

A50 

A60 

A70 

A80 

B 

Táv (m): 7405 6130 6183 

Szint (m): 174 146 125 

Ellenőrzőpontok 

száma: 
25 21 19 

Csapatok száma: 5 10 18 

Résztvevők száma: 11 fő 21 fő 39 fő 

 

A versenyzők beérkezésekor látszott mindenkin az átmenetek okozta elgyötörtség, de nem volt 

különösebb panasz. Az értékelés, és az ellátás lebonyolítása zökkenőmentes volt. A kartonokat a 

beérkezést követően hamar kijavítottuk. A megoldásokat kiraktuk a célban, mindenki ellenőrizhette a 

teljesítményét. A csapatok beérkezését követően óvás nem történt. A profi javítás miatt a kitett 

eredményekben nem történt változás. 

 

Összesen 71 fő vett részt a versenyen. Ez a tavalyi létszámnál kettővel több. 

 

„B” kategóriában 14, „A” kategóriákban 15 óra körül eredményt tudtunk 

hirdetni. A verseny hivatalos végeredményét az értékeléssel együtt elküldött 

táblázatok tartalmazzák. 

 

Köszönjük Franczva László szövetségi ellenőri tevékenységét is! 

 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött. 

 

Sok sikert az elkövetkezendő versenyekre! 

 

Kiskőrös, 2021. október 10.                                                                                              Döme Géza 

a Versenybíróság elnöke 


