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A HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM
Nagy reményekkel és várakozással kezdtünk
hozzá a Tájoló 26. évfolyamának szervezésé
hez. Bővítettük a szerkesztőséget - Spilkóné
Bacsó Piroska és Máthé Fanni - , változatos
éves tervet állítottunk össze. Szerettünk
volna teljesen színes újságot alkotni, ennek
azonban olyan magas lett volna az ára, hogy
nem mertük vállalni. Abban reményked
tünk, ha sikerülne valamelyik pályázaton
tám ogatást nyerni, akkor még mindig meg
valósíthatjuk. De aztán jött az újabb rideg
valóság: egyik pályázaton sem nyertünk
semmit. így több év pályázati támogatása
után az idén csak magunkra, az előfizetési
díjakra számíthatunk. Az éves költségeinket
akkor tudnánk fedezni, ha 750-800 előfize
tője lenne a lapnak. Ehhez kérjük a klubok
segítségét. Szervezzenek környezetükben
minél több előfizetőt, ehhez indítottuk az
alábbiakban közölt előfizetési akciónkat is.

Pályázat kiem elt- és világversenyekről
szóló tudósításokra
A Tájoló szerkesztősége „jelképes" pályá
zatot ír ki az alább felsorolt világverse
nyek, országos bajnokságok, kiemelt- és
néhány nagyobb rangsoroló versenyről
szóló tudósítás megírására. A célunk az,
hogy a legjelentősebb esem ényekről
rendszeres tájékoztatást adjunk olva
sóinknak. A feltétel mindössze az, hogy
legalább egy 2 oldalas, fotókkal illuszt
rált, tárgyilagos beszámoló készüljön az
adott eseményről. Két ilyen tudósítás
megírása esetén a cikkírónak 2009-ben
tiszteletpéldányt biztosítunk és az idén
év végén pedig megkapja a 2008-as évfo
lyam bekötött példányát. Természetesen
ez nem jelenti azt, hogy egyéb hazai és
nemzetközi események közléséről elzár
kóznánk. A jelentkezéseket a tajolol @tonline.hu címre kérjük. íme a versenyek
időrendi sorrendben, zárójelben a lapzár
ta időpontja:

Tájoló előfizetés 2008 -ra
Ebben az évben a Tájoló 10 alkalommal,
egyenként 32 oldal terjedelemben fog meg
jelenni. Az MTFSZ híreit, hivatalos közlemé M árcius: 8-9. Tájfutó Maraton (03.25.); 15nyeit tartalmazó Tájfutás rész megszűnik, 16. Tavaszi Spartacus Kupa (03.25.)
így a tagdíj fejében a kluboknak küldött Április: 5. Hosszútávú OB (05.20.); 12-13.
példányt sem kapják az egyesületek. 2008- Postás Kupa (05.20.); 19-20. TiPO Kupa
ban ismét tervezzük 2 darab DVD melléklet (05.20.)
megjelenését. így kétféle előfizetése van a M ájus: 1-4. Észak-alföldi Tájfutó Majális
Tájolónak 2008. évre: a 10 szám előfizetése (05.20.); 11. 24 órás váltó (05.20.); 17-18.
3900 Ft, külföldre 6900 Ft. Egy példány ára Mecsek Kupa (05.20.); 23-25. Euromeeting
400 Ft. DVD melléklettel az előfizetési díj (06.17.); 25-31. Felnőtt EB (06.17.); 31-1.
1000 Ft-tal több.
Diákolimpia (06.17.)
Jú n iu s: 14. Éjszakai OB (06.17.); 21.
Előfizetési akció új előfizetők
Középtávú OB (06.23.); 22. Váltó OB
szervezésére
(06.23.); 27-29. Thermenland Open
Az októberi felmérésen többen jelezték, (07.29.); 28-5. Szenior VB (07.29.); 30-6.
hogy szívesen vennének részt előfizetők Junior VB (07.29.)
toborzásában. Most egy olyan lehetőséget Július: 2-6. Hungária Kupa (07.29.); 10-20.
ajánlunk fel, amelyben bármelyik, 2008- Felnőtt VB (07.29.)
ra már előfizetett olvasónk részt vehet. Augusztus: 15-17. Pannon Tájfutó Napok
Tehát: akinek van 2008-as előfizetése és (08.26.)
beszervez egy olyan új előfizetőt, aki 2007- Szeptem ber: 6. Rövidtávú OB (09.23.); 7.
ben nem volt előfizető, az 2009-ben 500 Csapat OB (09.23.); 13-14. Szentendre Kupa
Ft kedvezményt kap az előfizetési díjból. (09.23.); 27-28. Kalocsa Kupa (10.28.)
Több új előfizető esetén többször 500 Ft a O któber: 4. Pontbegyűjtő CSB (10.28.); 5.
kedvezmény! Töltsd ki a mellékelt űrlapot Egyesületi váltó OB (10.28.); 9-12. Ifjúsági
és küld el a szerkesztőségnek! Az előfizetési EB (10.28.); 24-25. Normáltávú OB (10.28.)
díjat átutalással, csekken vagy személyesen Novem ber: 1-2. EgerNagydíj (11.25.); 8-9.
lehet befizetni.
Őszi Spartacus Kupa (11.25.)
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BUDAPESTI TÁJFUTÓ NAPOK

Hagyó Miklós, Budapest főpolgármester-helyettese
á ta d ja

Argay Gyula átveszi a Budapest Tájfutó S portjáért díjat

A gyerekek tájfutó film eket néznek

Dr. Fekete Jenő György „T haiföld" címmel
ta rto tt előadást a szenior találkozón

Átadták a Budapest Tájfutója díjakat (balról jobbra): Kisvölcsey Ákos edző, Jenes Géza (MOM), Kovács Zoltán edző, Tibay
Ilona (SPA), Horváth Magda edző, Lenkei Zsolt (TTE), Hegedűs Zoltán edző, (FüzyAnna hiányzik a képről)

B

udapesti

hírek

B udapesti T ájfutó N a p o k
anuár 18-20-án a Budapesti külső szemlélőnek óriási rendet
Tájfutók Szövetsége az idén lenségnek tűnhetett a látvány:
is m egrendezte a Budapesti össze-vissza heverő szekrények,
Tájfutó Napokat. Péntek délután zsámolyok, padok, szőnyegek és
a BTFSZ közgyűlésére került egyéb tárgyak voltak láthatók.
sor, ahol a tagszervezetek elfo Pedig ez nem volt más, m int a
gadták a 2007. évi működési és teremtájfutó verseny „terepe”, a
pénzügyi beszámolót, valamint célszerűen elhelyezett eszközö
a Felügyelő bizottság jelentését. ket az 1:200 méretarányú térkép
A beszámoló során élénk vita pontosan ábrázolta. A verseny
alakult ki a kisversenyek térkép kis késéssel kezdődött, m ert a
pel történő ellátásáról, az ezzel rendezőséget meglepte a nem
kapcsolatos problémák megol várt nagy létszámú jelentkező és
dásáról. Nyomdai úton már csak bizony mire az adatokat bevitték
a legnagyobb versenyek térké az Sí rendszerbe, eltelt egy kis
peit nyomják ki, így a szövetsé idő. Addig a gyereksereg tér
gi raktárban lévő térképkészlet képpel a kezében ismerkedhetett
nem igen újul meg és ezért a a „tereppel.” Volt is nagy zsi
kisebb versenyek térképellátása vaj, egymás szavát sem értettük.
innen kevésbé biztosítható.
Ezzel párhuzamosan tájfutó ver
senyek filmjeit vetítették, am e
T erem tájfu tó D iákolim pia
lyet nagy érdeklődéssel figyeltek
Szombaton délelőtt Gazdagréten a bemelegítésben elfáradt gyere
a T ö r ö k u g r a tó Á lta lá n o s kek. A 6 kategóriában rendezett
Iskolában m integy 120 fiatal versenyen három futamon kellett
részvételével bonyolították le a indulni minden résztvevőnek és
második alkalommal megrende az összetett eredmény alapján
zett Teremtájfutó Diákolimpiát. hirdették ki a végeredményt. Az
Ha a verseny előtt egy idegen eredményeket a m ellékletben
benézett a tornaterembe, m in lehet olvasni. A verseny végén
den bizonnyal fejcsóválva távo rendezett tombolán sok érdekes
zott volna onnan, hiszen egy tárgyat nyertek a gyerekek.

J

Verseny közben

Á tadták a B udapest T ájfutója d íja k a t
A Diákolimpia második és har
madik futama között került sor
a Budapest Tájfutója díj átadá
sára. A 2007. évben elért hazai
és nemzetközi eredm ényeik,
sportszerű magatartásuk alapján
négyen érdemelték ki a BTFSZ
által alapított díjat: felnőtt nők
nél Füzy Anna (OSC), edzője
Hegedűs Zoltán, felnőtt férfiak
nál Lenkei Zsolt (TTE), edzője
Horváth Magda, ifjúsági lányok
nál Tibay Ilona (SPA), edzője
Kovács Zoltán, ifjúsági fiúk
nál Jenes Géza (MOM), edző
je Kisvölcsey Ákos. A díjakat
Hagyó Miklós, Budapest főpol
gármester-helyettese adta át.

Szenior találkozó

Л verseny térké p e
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Szombat délután a Curia utcai
nagyteremben tarto tt szenior
találkozón Dr. Fekete Jenő, a
BTFSZ tiszteletbeli elnöke tar
tott érdekes előadást thaiföldi
útjáról. Ezután Bugár József
elnök átadta a Budapest Tájfutó
Sportjáért Díjat Argay Gyula
sporttársnak a budapesti szö
vetségben végzett - és még ma
is tartó - több évtizedes ered
ményes munkájáért. Ezt követve
a résztvevők visszaemlékeztek a
30 évvel ezelőtti, 1978-as orszá
gos bajnokokra, közülük csak
egy, Korik Vera volt jelen. Szóba

B
került még egy tájfutó múzeum
alapításának gondolata, valamint
a Tájoló idei megjelenése, tervei,
helyzete. 750-800 előfizetőt kel
lene szervezni, hogy biztosítva
legyen a lap kiadása.
Este a BTFSZ elnöksége az idén
is meghívta egy vacsorára azo
kat a fiatalokat, akik az elmúlt
évben országos bajnokságot
nyertek. Az esemény a H írtér
Kiadó - Horváth Magda szpon
zorálásával valósult meg.

Ripszám H enrik em lékverseny

udapesti

hí rek

H írek
1% -os felajánlások
T á m o g a ssá to k 1% -o s f e l
ajánlásotokkal a B u d a p e sti
Tájfutók Szövetségét (adószám:
19622684-l-41)vagyaBudapest
Tájfutó Sportjáért Alapítványt
(adószám :18015133-l-41). A
Rendelkező nyilatkozatot mellé
keltük az újsághoz. így egyetlen
forint áldozat nélkül segítheted
sportágunk fiataljait, az után
pótlást, tanítványaink, gyerme
keink rendszeres edzését, verse
nyeztetését, sportolását.

Hidas Sándor 60 éves

Koszorúzás
Vasárnap délelőtt sáros és néhol
jeges útszakaszok fogadták a
Ripszám Henrik emlékverseny
indulóit. így nem sikerült Józsa 1968-ban kezdett versenyezni.
Gábor előző évi útvonalcsúcsát De hogyan? Megtudhatjuk, ha
megjavítani a győztes Zsebeházy elolvassuk Kempelen Imre bácsi
Istvánnak (MOM). A nőknél év végi értékelőjét a Zupán ren
a tavaly is győztes Őry Eszter dezett Spartacus versenyről: „A
(MOM) szerezte meg az első felnőtt férfi II. o. volt a negyedik
kategória. Számunkra itt a leg
helyet.
Még a verseny előtt került sor kellemesebb meglepetés Hidas
a 83 évvel ezelőtti első magyar- kitűnő futása volt. Első ember
országi tájfutóverseny emlékére ként Kardos futott, ő az élbollyal
állított emléktábla megkoszorú jött be. Hidas Sándor, aki év
zására. A koszorút Bugár József, közben nem mutatott túl sokat,
a BTFSZ elnöke és Lengyel utolsó versenyén nagyon kitett
magáért. Amikor bemondták a
Andrea főtitkár helyezte el.
Schell A. rajtszámát, alig akartuk hinni.
Fotó: Nemesházi László I Elsőnek érkezett, m éghozzá

fölényes biztonsággal. Eddigi
legjobb eredményét futotta, és ez
szinte számunkra a nap hősévé
tette. Reméljük a jövő évben már
az év elején és az egész évben
ilyen jó formát mutat majd.”
Hidi akkori és mai „formáját” a
mellékelt képeken tekinthetjük
meg. Kívánunk jó egészséget,
sok boldogságot, sok jó versenyt
a földön és a levegőben, 60 szü
letésnapja alkalmából.

M egszületett Nóra

M e g é rk e z e tt V ö lg y i N ó ri
(a.n.: Józsa D orka a BTFSz
elnökségének tagja), a 2030. év
normáltávú női magyar bajno
ka. Puszit küld mindenkinek.
Tájoló 20081. szám
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A LEGEREDMÉNYESEBB
A bajnoki pontverseny
alapján az elmúlt két
évben Budapest legered
ményesebb szakosztálya
a H egyvidék SE MOM
tá jfu tó szakosztálya.
Hogyan működnek,
hogyan biztosítják a fel
té te le k e t az eredményes
sportoláshoz? - tettük fel a
kérdést Borosznoki László
szakosztályvezetőnek és
Kisvölcsey Ákos edzőnek.

M egtudhatnánk valamit a múltról?
Mintegy húsz éve Borosznoki
László (Bobó) és Deseő László
(Dixi) 10-12 fiatal versenyzővel
megalakították a kerületünkben
akkor már működő MOM SE-ben
a tájfutó szakosztályt, melynek
Bobó lett a vezetője, Dixi pedig
az edzője. A MOM gyár meg
szűnése után egy-két évig önálló
klubként működtünk, majd 2000ben Budapest XII. kerület önkor
mányzata létrehozta a Hegyvidék
SE-t. Ennek lettünk mi a „MOM”
tájfutó szakosztálya; a jól bejá
ratott nevünket mindenképpen
meg akartuk tartani. Dixit később
Kopanyecz Attila váltotta, majd
Kisvölcsey Ákos lett az edző.
Jelenleg kb. 40-en vagyunk, ennek
nagyjából a fele utánpótláskorú
versenyző; a többiek alkotják a
kiöregedett utánpóüást.

Az eredm ényesség - gondolom - nem
a véletlen műve. Mi a titka, esetleg mit
csináltok másképp, mint a többiek?
Azt hiszem, nem beszélhetünk
titokról: rendszeresen és folyama
tosan foglalkozunk a gyerekekkel,
edzéseket tartunk nekik, verse
nyeztetjük őket. Nemcsak a fizi
kai, hanem a technikai felkészítést
is fontosnak tartjuk: év közben
minden héten van terepedzés, és
ezen kívül még egy térképes edzés
is, amelyen a futás mellett/közben
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BUDAPESTI SZAKOSZTÁLY

A váltóbajnokság FI8-as győztes csapata:
Györgyi Péter, Györgyi Máté, Mets Márton
feladatokat kell megoldani. De ter
mészetesen nagy hangsúlyt fekte
tünk a fizikai felkészítésre, a futó
tudás fejlesztésére is. Ugyancsak
érdemes kiemelni, hogy a jobbak
kal igyekszünk többször, általában
évi 5-6 alkalommal külföldi ver
senyen is részt venni.

versenyzőink - elsősorban Zsebe
Isti - beérni a felnőtt mezőnybe.
2007-ben sikerült először, hogy
mind a férfi, mind a női csapatunk
dobogóra állhatott az egyesüle
ti váltó OB-n. Jenes Géza pedig
elnyerte a Budapest Tájfutója díjat
az ifi fiúk között.

Ml van a hátterében az évek óta tartó A nemzetközi eredményeitek sem roszered m én y es u tán p ó tlás-n ev elésn ek ? szak...
Mivel m agyarázható a klub ilyen kiegyen Igen, erre nagyon büszkék is
súlyozott teljesítménye?
vagyunk: 2001 és 2006 között
A lighanem a folytonossággal.
Kialakult egyfajta szemléletmód,
értékrend és módszertan, amely
nek az alapjait még Dixi rakta le
sok évvel ezelőtt. Ehhez aztán az
őt követő edzők hozzá tették a
maguk ötleteit, tapasztalatait, a
személyiségüket, így halmozódott
fel az a tudás, ami meghatározója
az egyenletes jó eredményeknek.
Bobó pedig már több évtizede
működteti a szakosztályt, folya
matosan biztosítja az elengedhe
tetlenül szükséges hátteret.

megszakítás nélkül hat éven át
szerzett érmet MOM-os verseny
ző a serdülő-ifi Európa-bajnokságon. Ráadásul nem is csak egy-két
ember, hanem öten is: Zsebeházy
István, Tas Katalin, Györgyi Gergő,
Mets Márton és Öry Eszter; össze
sen 11 érmet. Sajnos ez a soro
zat 2007-ben megszakadt, pedig
megint négy versenyzőnk jutott
el az Eb-re.

Ha m ár nem zetközi eredm ényekről
beszélünk, úgy tudom , vannak külföldi
kapcsolataitok is.

Nézzük a 2007-es évet a MOM szempont Igen. Több évtizedes kapcso
jából!
latunk van a finn Helsingin
Szerzett bajnoki pontok tekinte
tében a legeredményesebb évet
zártuk. 180 pontot ezelőtt még
sohasem gyűjtöttünk, a bajnoki
címek számát illetően viszont
már volt sokkal jobb évünk is.
A sok pontban szerepet játszik
az is, hogy mostanra kezdenek a

Suunnistajattal, akiknél többször
is jártunk már. Ők évente kétszer
jönnek Magyarországra verse
nyezni; mi sajnos ritkábban tud
juk viszonozni a látogatásukat. A
másik kapcsolatunk finnekkel szin
tén régóta tart: 1994-ben az akkori
nagykövet Perti Torstila alapított
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egy díjat, amelyet azóta is minden
évben egy fogadás keretében az
éppen hivatalban lévő nagykövet
ad át a MOM legjobb utánpótlás
versenyzőjének. Ez tulajdonkép
pen egy kupa, amelybe évről évre
belevésik a legjobb nevét.

M e g y e i h ír e k

Hogyan telnek a „szürke hétköznap
ok", amikor nincs verseny, azaz hogyan
készültök a következő szezonra?
Nálunk is folyik az alapozás. Ez
heti négy közös edzést jelent, két
tornatermi edzést, illetve a leg
jobbaknak egyénre szabottan még
további „otthoni futásokat”. Hét
végén pedig hosszú terepfutások
ra megyünk.

Milyen az edzéslátogatottság?

Györgyi Csenge, N18, ONEB-3. hely

juk tartani, mégis tudjuk fizetni
az utánpótlás- és élversenyzőink
nek a versenyeket, az edzéseket
- például a tornatermi edzése
ket -, hozzá tudunk járulni az
edzőtáborokhoz, a legjobbaknak
pedig a nemzetközi versenyeik
hez is tudunk támogatást adni.
Persze ne feledkezzünk el arról
sem, hogy sokat köszönhetünk a
Budapesti Tájfutók Szövetségének,
Milyen a szakosztály anyagi helyzete?
a Budapest Tájfutó Sportjáért
Szerencsére a kerületi önkormány Alapítványnak és a Budapest-válozattól a Hegyvidék SE-n keresz gatottnak is; ezek nagyon sokat
tül komoly támogatást kapunk: segítenek, elsősorban a külföldi
költségvetésünk jelentős részét versenyeket tekintve.
ők állják. Ennek is köszönhető, Tervek 2008-ra esetleg 2009-re?
hogy a tagdíjakat alacsonyan tud- Sajnos lassan „elfogynak”, felnő
nek a 10-14 éves gyerekek, úgy
hogy mindenképpen szeretnénk új
kicsiket a klubhoz csábítani. Nem
lenne jó, ha több évjárat kima
radna, mert akkor az aztán végig
kísért egész felnőttkorig. Több baj
nokságot szeretnénk nyerni, mint
2007-ben, örülnénk, ha az ifi Eb-n
ismét sikerülne érmet szerezni, és
a junior világbajnokságon is kel
lene valami maradandót alkotni.
2009-ben a magyarországi VB-n
pedig szeretnénk eredményesen
részt venni.

Elvárjuk, hogy a nálunk verseny
szerűen sportolók részt vegyenek
az edzéseinken, és így egymást is
segítsék. Mindenki tudja, mennyi
vel könnyebb egy kemény edzést
együtt teljesíteni, mint egyedül.
A közös edzés tehát lehetőség és
kötelezettség is egyben. Ez az egyik
legfontosabb elvárásunk a szakmai
anyagi támogatásunkért cserébe.

A N ógrád m egyei TFSZ közgyűlése
2007. november 24-én tartotta közgyű
lését a Nógrád megyei TFSZ. Az eddigi
elnökség mandátuma lejárt, így az új cik
lusra a tisztségviselők választására is sor
került. Ennek eredményeképp a megyei
Szövetség elnöke ismét Pelyhe Dénes lett,
titkára Goldmann Róbert, az elnökség tag
jai pedig Hugyecz Zoltán, Koósné Nagy
Judit, Kovács Ferenc, Novotni Tiborné és
Sramkó Tibor.
A közgyűlés után régi és újdonsült ver
senybírók számára továbbképzés követke
zett, melyen 27 fő vett részt. Két előadás
hangzott el, először Kovalcsik István a
Bajnoki rendszert és a Minősítési szabály
zatot ismertette, majd pedig Kovács Gábor
a váltó- és csapatversenyekkel kapcsolatos
tervekről és a tájfutó térképek jelkulcsáról
beszélt. Ezt követte az új versenybírók vizs
gája. Ismereteik felfrissítésére a tesztet az
„öreg" versenybírók is kitöltötték. Ezután
még egy rövid tájfutó versenypálya is várt
az egybegyűltekre, melyet a SalgóvárTóstrand térkép által ábrázolt területen
jelöltek ki a rendezők.
Kovács Gábor
A délalföldi tájékozódási sport első 50 éve
A Csongrád Megyei Tájékozódási Futó
Szövetség, az „Iskolai tájékozódási futá
sért” Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális
Sport Egyesület 2008. február 2-án tartja
„A délalföldi tájékozódási sport első 50 éve"
címmel meghirdetett ünnepi ülését.
Az évforduló alkalmából 165 oldalas jubile
umi kiadvány jelenik meg.
T ájfutásért díj
Veszprém Megye Tájfutásáért díjat 2007ben Somogyi Lajos kapta.

Z alaegerszegért Díj
Z a la e g e rsz e g M egyei Jogú Város
Ö nkorm ányzat k épviselő te s tü le té
Z alaegerszegért Díjat adom ányozott
a 2 007-ben 15 éves Z alaegerszegi
Tájékozódási Futó Clubnak.
A TÁJOLÓ nevében egy legalább olyan A kitüntetést fogadás keretén belül a klub
sikeres évet kívánok Nektek, mint a 2007- négy képviselője - Vajda László elnök,
Makrai Éva, Gömbös Szilvia és Fehér Ferenc
Öry Luca, a normáltávú OB es volt. Köszönöm a beszélgetést.
bronzérmese
(Schell A.) - vette át.
Tájoló 2008 1. szám

7

G YÁ S Z Hí R

U r b â n fy J enő
1 9 5 4 -2 0 0 7
z a m a tő r sp o rtem b er m intaképe.
Sokatm ondóan így jellemzik elhunyt
sporttársunkat a számos visszaemléke
zésben, am elyet a zöld sportok külön
böző folyóirataiban, honlapjain, levelező
fórum ain olvashattunk. Valóban, alig
akadt olyan nap, amikor Jenő (tájfutó
becenevén „Borjú", vagy „Bú") ne öltött
volna sportszerelést, hogy egy kiadós
mozgást végezzen a szabadban. Szinte
minden szabadnapjának java részét, ha
nem éppen a teljes 24 órát töltötte kinn a
terepen, többnyire valamely tömegsport
rendezvény keretében.
1 9 6 9 ő s z é n a K vassay M űszaki
Szakközépiskola szervezett egy terézvá
rosi népszerűsítő diák-tájfutó versenyt,
m elyet a MAFC tájfutói bonyolítottak
le. Ennek folyományaként került Jenő a
tájfutók népes családjába, szorosabban
véve a MAFC szakosztályába. Ez idő tájt
ő már javában járta diáktársaival, a lelkes
term észetjáró Kádár tanár úr vezetésével
az országos kék-túra útvonalát. Kiváló fizi
kumára és a túrákon megszerzett tájéko
zódási- és térképism eretére alapozva már
a legelső versenyzéssel töltött esztendő az
ifjúsági tájfutó válogatott keretbe kerülést
eredményezte, ahol két esztendőn át pél
dam utató edzésm unkát nyújtott. A nagy
tehetség Klim stein Lacival csapatban
eséllyel vehették fel a küzdelmet a legen
dás BEAC ifikkel. Legjobb eredményeként
az 1971. évi országos váltóbajnokságon
a dobogó legm agasabb fokára állhatott.

A
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Felnőttként is hosszú ideig m egbízhatójó
versenyzője m aradt egyesületének.
Bár nem végzett egyetemet, baráti körét
mérnökök, orvosok alkották. Széleskörű
érdeklődésével, olvasottságával minden
féle társalgásba be tudott kapcsolódni.
Szelíd naivitással csodálkozott rá a világ
ra, talán éppen ez a gyakran mosolyra
fakasztó tulajdonsága okozta, hogy nem
lehetett őt nem kedvelni.
Tájfutóként sem m aradt hűtlen koráb
bi túratársaihoz. Iskolájával nem csupán
befejezte a kék-túrát, de egy későbbi évjá
rattal m egism ételte azt, és másodszor is
feliratkozott a kék-túra jelvényesek dicső
listájára.“Ez a ragaszkodás mindvégig jel
lemző m aradt rá. A futás és a turisztika
egyre újabb változataival ism erkedett
meg, új és új barátokat szerezve, de nem
dobta sutba a régi formákat és régi bará
tokat sem.
A tájfutás és a turisztika kettős szeretete inspirálta arra, hogy már a hetvenes
években eljusson a szomszédos országok
szokásos tájfutó versenyeire, sőt olyan
hőn áhított rendezvényekre is, mint a svéd
O-ringen, vagy a svájci ötnapos viadal.
A megszerzett tapasztalatokkal örömmel
járult hozzá a későbbiekben nekivágó
sporttársak hasonló útjainak megszer
vezéséhez. Amatőr sportemberhez illően
mindig részt vett az olimpiai ötpróbákon,
s mellékesen ennek jóvoltából helyszíni
nézője lehetett a moszkvai olimpiának.
Aztán jö tt a maratoni futás, nagy szere
lemként. Kicsit csodálkozunk rajta, hogy
aki ennyire jól érzi magát az erdőben tájé
kozódva, az hogy szeretheti az aszfaltot
döngetni monoton. De személye erre is
kivétel volt. Több mint száz sikeres mara
toni teljesítés, bejárva a fél világot. Párját
ritkító sorozat! Egy hajszálnyi hiányzott
ugyan, hogy 3 órán belülre kerüljön, de
a stabil idejét bármikor megfutotta. Ha
éppen úgy alakult a program, akkor 3
h étv ég én közvetlenül egym ás után
háromszor. Nem csak fizikailag készült,
de a soron következő helyszín városis
m ertetőjét is bújta. Még évekkel később
is fejből precízen sorolta az utcaneveket,
amerre a futam vezetett, természetesen
az összes nevezetes épülettel, és azok
tudnivalóival együtt. S ha valamely várost

nem tekinthetett meg kellő alapossággal
a maratonihoz kapcsolódva, akkor viszszatért oda mezei hátizsákos turistaként.
Soha nem gyűjtött vagyontárgyakra, nem
tartott gépkocsit sem. Mégis (talán éppen
ennek köszönhetően) több és változato
sabb helyre jutott el, mint aki folyton a
volán mögött ül.
A nyaralás is elválaszthatatlan volt szá
mára az aktív mozgástól. Velünk tekert
számos kerékpáros vándortúrán, Beregtől
Hetésig, a Sumavától Rügenig. De az
országos kerékpáros körtúra legtöbb sza
kaszát vállalkozó társ hiányában egyedül
teljesítette. Telente sível ugyanilyen ottho
nosan mozgott a lejtőkön. Az Alpesi Rózsa
egyesület tagjaként képezte ki m agát a
mászás alapvető fortélyaira. Hogy aztán
- saját szavaival élve - a tarsolyába rakja
az Alpok és a Kárpátok neves csúcsait.
Csak ízelítőül: Mont Blanc, Monte Rosa,
Breithorn, Grossglockner, Grossvenediger,
M armolada, Triglav, Fogarasi-havasok,
Bucsecs, Bihar-hegység szurdokvilága,
Magas-Tátra csúcsai. De nagyon tudott
örülni annak is, ha kis hazánk egy számára
addig ismeretlen pontja került a tarsoly
ba. A magas hegyek után rendszeresen a
Balaton átúszással lazított.
Természetesen aktív részese volt a hazai
teljesítm én y tú rázás létrejö ttén ek . A
kezdetektől fogva járta a Kinizsi 100, a
Mátra-bérc, a Gerecse 50, és számos más
legendássá vált túra útvonalát. De szi
gorúan bakancsban és hátizsákkal, nem
vegyítve a gyalogos term észetjárást, a
táj élvezetét a futóversennyel. Futócipőt
húzott viszont és hajtott a Futapest klub
megannyi rendezvényén és szám talan
utcai futóversenyen.
Szinte hihetetlen, de ennyi program mel
lett mindvégig kitartott a tájfutás mellett,
évente 15-20 versenyen. „Kiöregedett"
MAFC-osokat követve a Tungsram, majd
a Budai Ősforrás keretében folytatta, de
ez gyakorlatilag azonos baráti kört jelen
tett. Még a legutóbbi években is olyan
átszellemülten elemezte ki versenypályáit
és keveréseit, cserélt véleményt ellenfele
ivel, mint egy lelkes fiatal versenyző.
Derűs lényét tájfutó anekdoták sora őrzi
meg.
S.G.

P
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ban 2., 5000 m-en 7., félm aratonin 6.,
csapatban 3. hely. M egfutottad az U23-as
EB szintet 10 000 m-en: 36.13, de az EB-n
2004-ben indult először tájfutó versenyen, de 2007-ben
már rajthoz állt az ausztráliai junior VB-n és a felnőtt világ- nem tudtál részt venni, m ert az egybe
esett a junior VB-vel. A Bécs-Budapest
bajnokságon is az idén elsőéves felnőtt Gyurkó Fanni, az
szupermaratonin 3. lett a Vasas csapata.
ARAK első osztályú tájfutó versenyzője, a Vasas atlétája.
Melyik atlétikai eredm ényedet tartod a
Mi a siker titka? Milyen lesz a folytatás?
legértékesebbnek és melyek a legjobb
Saját bevallásod szerint 2004-ben, 17 megtanította, hogyan kell szépen időid az egyes távokon?
éves korodban a Hungária Kupán indul futni. Mikor elkezdtem tájfutni A legjobb időim: ISOOm 4:51, 10
tál először tájfutó versenyen, nyílt tech átmentem a VASAS-ba a hosszú 000 m 36:13, félmaraton 79:11. A
nikásban. Ez a sportág bizonyára nem távfutókhoz, mert tudtam, sokkal félmaraton OB első hely a legér
volt ismeretlen előtted, hiszen édesapád gyorsabban kell futnom ahhoz, tékesebb eredményem (UP kate
ismert tájfutó. Fiatalabb korodban soha hogy eredményeket érjek el. Jenkei góriában), mert erős mezőnyben,
sem inspirált édesapád arra, hogy bele András egy idő után felismerte, nagy küzdelemben, jó idővel tud
hogy van bennem lehetőség, így tam nyerni.
kóstoljál a tájfutás rejtelmeibe?
Amikor kicsi voltam (3-4 éves) elkezdett velem kiemelten fog Hogyan sikerült tavaly a hazai tájfutó
indultam pár gyerekversenyen. lakozni, és megtanított gyorsan idény?

G yurkó Fanni újra edz

A tájfutás egy életforma, amibe
apukám nem akart belekénysze
ríteni (sokan hagyják abba emi
att), inkább elkezdtem atletizálni,
túráztam, síeltem, úsztam, bicik
liztem, vízi túrákra jártam az isko
latársaimmal, tanultam. Később
magamtól döntöttem a tájfutás
mellett.

Utolsó éves juniorként felnőtt
ben indultam minden hazai ver
senyemen: HOB: 2., КОВ: 3.,
ROB:2„ NEOB: 6., Főiskolás OB:
Tavaly a felnőtt női atlétikai mezőnyben is 1., Összetett egyéni bajnokság: 2.,
kiváló eredményeket értél el az országos Váltó OB (fiúknál, juniorban): 2.,
bajnokságokon: a mezei OB-n 12., csapat Hungária Kupa: 2.
futni. Ez nagy segítséget jelent
a tájfutásban, és eljutottam oda,
hogy lehetnek céljaim az atléti
kában is.

Ebben a sportágban 8 -12 éves korban
kezdik tanulgatni a tájékozódás alapjait
a gyerekek és általában hosszú az út a
válogatottságig. Te három év alatt kezdő
tájfutóból válogatott versenyző lettél.
Mi a titka annak, hogy te ilyen gyorsan
jutottál előre?
Egerszegi Krisztina mondta egy
szer, hogy nem kell feltétlenül
tehetségesnek lenni ahhoz, hogy
valaki jó sportoló legyen, inkább
a szorgalom és a kitartás számít.
A kudarcok általában nem tör
nek meg, hanem inspirálnak, mert
elhiszem, hogy képes vagyok a
„feladat” teljesítésére. Az akarat
erőn múlik minden.

Hogyan és mikor kezdtél atletizálni, ki
foglalkozik veled a Vasas atlétikai szak
osztályában?
Először 10 évesen mentem le
atlétikai edzésre, a TF-re, a test
nevelő tanárom javaslatára (mert
egy felmérő futáson megelőztem
a fiú osztálytársaimat is), ahol a
nevelőedzőm Woth Klára lett, aki

A felnőtt világbajnokságon
Tájoló 2008 1. szám
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Nem zetközi eredm ényeid közül a J u n io r és
F e ln ő tt VB-n e lé rt helyezéseid e m e lk e d 
nek ki, bár nem lebecsülendő a cseh 0B kon e lé rt helyezéseid sem (n o rm á ltá v ú 7.,
s p rin t: 6. hely). Hogyan é rté ke le d a J u n io r
VB eredm ényeidet?

Nehéz átadni annyi élményt és
tapasztalatot, amennyit a Junior
VB-n Ausztráliában szereztem.
Nekem az időjárás okozott problé
mákat, a 10-15 fok elviselhetetlenül
hidegnek tűnt számomra, szinte
állandóan fáztam. A terepbemuta
tó után támadtak kételyeim, mert
nem voltak olyan könnyen felis
merhetőek a tereptárgyak, mint az
edzőterepeken.
A sprint napján esett az eső. Ez a
verseny kicsit fájó nekem, mivel
a 7. helyen álltam az utolsó pont
előtt, és ott rontottam el (30. hely).
Egy pillanatra nem figyeltem, és
elveszettem a fonalat... de renge
teget tanultam belőle. Igaz kicsit
elkeseredtem, ami kihatott más
napra is.
A hosszútávon, miután a beme
legítő térképet nem nagyon
éreztem, félve indultam az egyes
pontra, és el is rontottam, de
nagyon... Térképcsere volt 3 km
után, a második 5 km-t a győz
tessel egy tempóban tettem meg,
a svájci lánnyal haladtunk együtt,
aki végül 4. lett. Meg is köszönte
nekem, és azt mondta, nélkülem
nem ment volna, ez kompenzált
kicsit, a megint csak elrontott ver
senyért (27. hely).
Közben egyre betegebb lettem,
a középtáv selejtezőn és döntőn
már kifejezetten rosszul éreztem
magam, így nem koncentráltam
túl ezeket a számokat, és talán
ezért sikerültek ezek a legjobban
(14. hely). A váltón bebizonyo
sodott számomra, hogy gyorsab
ban futok a mezőny nagy részénél
(első futóként 3. helyen hoztam a
váltót), és a wallabyk után, végre
láttam egy igazi kengurut is az
erdőben.
Sydney varázslatos, mint egy nagy
1 0 Tájoló 2008 1. szám

A p a és leánya a H u n g á ria K u p á n

vidámpark. Egyet biztosan tudok,
Ausztráliába még visszamegyek és
remélem versenyzőként!
És a f e ln ő tt Világbajnokság?

Számomra leginkább a tanulásról
és a tapasztalatszerzésről szólt ez a
VB, természetesen a lehető legjobb
eredmény elérése mellett. De nem
volt rajtam az a nyomás, mint a
junior VB-n, így felszabadultab
ban tudtam versenyezni, és ez a
javamra vált.
Sikerült felmérnem a felnőtt
mezőnyt, ami kemény, de jó fizikai
felkészültséggel még mindig lehet
korrigálni a hibázással elveszített
perceket.
A sprinten csak kicsit hibáztam
a selejtezőn, valamint ahol kellett
lassítottam (metsződéses részben),
így 9. helyen jutottam be. A döntő,
furcsa módon, az utolsó nap volt...
rajtam aznap reggel kezdtek el
mutatkozni az „ukrán-kór” tüne
tei, alig bírtam bemelegíteni, de
hibáztam is az átfutó pontra. így
csak a 36. helyet sikerült megsze
reznem.
A hosszútávú versenyen nagyon
fontos a fizikum, hibázni is lehet.
Én is hibáztam, mégpedig sokat,
mind a döntőn, mind a selejtezőn.
Ezenkívül speciális zavaró körül
ményt jelentettek a kutyák....
Erre már nem tud mindenki fel
készülni, és futni is nagyon kell.
A selejtezőn hetedikként jutottam
be, a döntőben 25. lettem. A 20-on

belüli helyezés is közel volt, ennek
ellenére elégedett vagyok. Jó volt
kezdésnek.
A váltóban nagyon erős csapatok
vannak, de semmi sem lehetet
len. Második futó voltam. Évike
8.helyen váltott, rögtön fel is futot
tam az előttem lévő angol és svájci
lányra, de a 4-es pontra menet
beleragadtam a mocsárba. Ez nem
volt „igazi”, süppedős mocsárnak
jelölve. Itt töltöttem kb. 2 percet,
addig a mezőny elszaladt mel
lettem (mások is bennragadtak
az első és második futók közül).
Ezután kiestem a tájékozódásból,
valamint be akartam hozni a hát
rányt és hibáztam. Végül a 13.
helyen értünk a célba. Ez a legjobb
női váltó eredmény, amióta 3 fős
váltó van, csak lehetett volna jobb
is...
De majd jövőre, meg a magyar
VB-n!
Hogyan tud o d összeegyeztetni e g y e te 
m i tanulm án yaidat az edzésekkel és k é t
sportág versenyeivel?

Időnként komoly szervezést és
mérlegelést igényel. Mostani vizs
gáimat január 16-án sikeresen
befejeztem, de idén az EB a vizs
gaidőszak közepére esik, azután
cseh edzőtábor, valamint a VB is
közvetlenül a vizsgaidőszak után
kezdődik, Jukola/Venla váltó, úgy
hogy elég szoros lenne megcsi
nálni a vizsgáimat, főleg hogy két
szigorlatom is lesz.

P
Így egyéni tanrendet fogok kérni,
ami azt jelenti, hogy a legtöbb
tantárgyból előrehozott vizsgát
szeretnék tenni a szorgalmi idő
szakban... ez is mókás, mert elég
sűrű lesz a programom.

Tervezel-e kapcsolatot kiépíteni valame
lyik skandináv klubbal?
Az előrelépéshez skandináv klub
is kell, így már a Junior VB után
eldöntöttem, hogy valahogy ki
szeretnék menni egy finn klub
hoz... és hogy miért pont finn
hez? Mert nekem az a szimpatikus.
Horváth Magdi és Molnár Géza
segítségével sikerült is megtalálni
a megfelelő klubot, a Rajamaen
Rykmenttit. Igazából csak tavasztól
akartam kimenni, de azt mondták
a 25 mannán szükség lenne rám.
így aztán kiutaztam Stockholmba
Kerényi Mátéval, akivel egy klubba
igazoltunk. Most először voltam
Skandináviában. A verseny előt
ti napon kimentünk a tavalyi 25
manna terepére, ahol életemben
először futottam igazi mocsárban.
Ausztrália után nem jelentett nagy
gondot az alkalmazkodás a terep
hez, szerintem hasonló dolgokat
kell figyelni.
Az első nagy váltóversenyem iga
zán jól sikerült, az egyik 3. futó
voltam a 4-ből. Előttem még
csak 600 ember rajtolt el, úgy
hogy nem volt olyan sok csapás.
3 percet hibáztam a pályán, és jó

helyen jöttem. A finnek elégedet
tek voltak. A lelkemre kötötték,
hogy nehogy diszkózzak, mert
tavaly így esett ki a csapat, de
egyébként általában mindig 10ben szoktak lenni. Most a 12-15.
hellyel is kibékültek volna, mert
nem voltak itt a legjobb férfi ver
senyzőik (pl. Matthias Merz). A 8.
helyen kezdtünk és innen jöttünk
föl a 3. majd vissza a 4. helyre. A
klubtársaink nem merték elhinni,
hogy esetleg dobogón lehetünk.
A hangosbemondóból állandóan
a klubunk neve szólt, fantasztikus
érzés volt. És amikor Mervi lehaj
rázta Emma Engstrandot... nem
is tudom kommentálni. Nagyon
boldog volt mindenki. A finnek
kérdezgették, hogy gondoltam-e
volna, hogy kijövök, és rögtön har
madikok leszünk? Hát nem...

ortré

AVilágkupán tulajdonképpen két verseny
ből sikerült elérned a 80. helyet (legjobb
magyar nő), a Világranglistán pedig a 81.
helyet (ami a legjobb magyar eredmény).
Jövő évi terveid?
A jövő évi fő versenyeim az EB,
a felnőtt VB, a főiskolás VB.
Szeretnék részt venni minél több
Világkupa versenyen. A felnőtt,
valamit a junior VB-n szerzett
tapasztalatim alapján jól felkészült
vagyok fizikailag, ugyanakkor még
gyorsabbnak kell lennem, mert ez
sokat számít a női mezőnyben.
A tájékozódásomat természetesen
technikai edzéseken fogom fej
leszteni és stabilizálni, valamint a
harmadik dolog, a mentális rész,
ez is egyre jobban működik. Az
idei cseh világbajnokságon mind
a három egyéni számban szeret-

Az egyéni 0B után még indultál a Becs
Budapest szuperm aratonin, utána egy
kis kényszerpihenő következett. Mi volt
ennek az oka?

Kórházban voltam, megműtötték.
Volt egy 4-5 cm-es jóindulatú
daganat a lábszáramban, és ezt
szedték ki úgy, hogy kifűrészelték
a csontom átmérőjének 1/4-nyi
részét. Szerencsére a lábszárcsont
a testtömeg hússzorosát is elbírja,
úgyhogy nincs nagy gond. Már
másfél éve tudok a problémáról,
de azt hittem, hogy csak csontki
növés, mivel nem fájt, sosem volt
érzékeny. Mikor tavaly a Postás
kupán beütöttem a térdem, elmen
tem megröntgeneztetni, és mivel
kicsit rosszul csinálták a felvételt,
pont beleesett a tumor felső része.
Akkor még nem lehetett tudni,
hogy jó, vagy rosszindulatú-e, csak
az MRI után. Hát nem volt kel
lemes, de gondoltam futok, amíg
tudok. Később az orvos megnyug
tatott, hogy majdnem biztos, hogy
nem rosszindulatú, és hogy edzdzek nyugodtam a versenyidőszak
végéig. Hát így történt. Most már
jobban vagyok, ismét edzek. Ez
A Nike Budapest félmaratonon nem törte meg a lelkesedésemet.

Az edzőm, Jenkei András
nék indulni, mert „elbírom”, nem
jelent különösebb megerőltetést.
A technikai felkészítésemben
Dosek Ágoston segít, ez nagy
dolog számomra, hiszen neki volt
már egy világbajnok tanítványa.

Néhány hete a Vasas honlapján szavazásra
invitálták az olvasókat, szavazzanak arról,
ki volt a Vasas legnépszerűbb sportolója
2007-ben. íme a végeredmény a nőknél:
1. Szávay Ágnes (tenisz) 1357, 2. Gyurkó
Fanni (atlétika) 1338, 3. Nagy Katalin
(ökölvívás) 428. Gratulálunk, további jó
felkészülést és jó eredm ényeket kívá
nunk!
Máthé F. - Schell A.
Tájoló 20081. szám
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F érfi váltónk n e g y e d ik a z első t e n g e r e n t ú l i

V B -n

1985. szeptember 2-6. Bendigo, Ausztrália
magyarországi VB után két
évvel a föld másik felére kel
lett utazni a versenyzőknek, hogy
résztvevői lehessenek az első
tengerentúli tájfutó világbajnok
ságnak. Sorrendben a 11. VB-t
a Magyarországnál kb. 82-szer
nagyobb területű Ausztrália ren
dezte, az az ország, ahol az első
tájfutó versenyeket csak a hatvanas
évek legvégén rendezték.
Az ausztrál terep újszerűsége
nagy kihívást jelentett csaknem
valamennyi résztvevő számára,
bár utólag az a vélemény alakult
ki, hogy az egyéni verseny terepe
kim ondottan skandináv jellegű
volt: hullámos gránit terep szik
lákkal, kőtömbökkel, kövekkel,
kalliokkal, gazdag domborzati
formákkal, kevés úttal. Általában
eukaliptusz erdő volt a jellemező,
néhol sűrű aljnövényzettel, de vol
tak fiatal fenyőerdők sok gallyal
és kéreggel a fák alatt. A pályák a
sziklákban és domborzatban leg
gazdagabb területen vezettek, ahol
a láthatóság elég rossz volt. A váltó
terepére jellemző volt a gazdag
metsződés- és árok hálózat, a régi
aranyásók földmunkáinak nyoma
ival, sok-sok gerinc, sok tereptárgy
- utak, kerítések, kemény talaj,
nyílt erdők, az árokrendszerben
sűrű bozótos, indás növényzettel.
A váltó pályák rendkívül gyor
sak voltak, hibátlan tájékozódást
igényelt.
A magyar válogatott - Csőkör
Iré n , F en t M arianna, Kalo
Marianna, Oláh Katalin, Rostás
Irén, Benedek István, Dosek
Ágoston, Kelemen János, Kiss
Zoltán, Lantos Zoltán - tíz nappal
a VB előtt szándékozott kiutaz
ni, amiből utazási nehézségek
miatt végül csak 8 nap lett. Így
a Victoria bajnokságnak csak a
váltóversenyén tudtak rajthoz
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skandinávoké volt. A „finnes” csu
pasz sziklákon K. Sallinen győzel
me nem véletlen a szokásos nor
vég érmek előtt.
Nem sok hiányzott Kringstad
hibáihoz, hogy a rendkívül gyor
san futó versenyzőnő ne szerez
ze meg sorrendben 3. győzelmét.
Több perces hibáit is elnyelte egye
dülálló futótempója.
A mieink közül Lantos és Kelemen
állni, ott azonban a Lantos, Dosek, igen jól futott, Kalo, Oláh, Dosek,
Kelemen összeállítású férfi csapat Benedek a vártnál gyengébben
nem kis meglepetésre 2. lett a sváj és Rostás, Fent érthetetlenül hal
ciak mögött.
ványan. A két férfi versenyzőnk
A csaknem egyhetes edzőtábor 112%-on belüli eredménye ezen
alatt versenyzőink ismerkedtek a skandináv terepen igen jó, s az
az ausztrál terepekkel, a sziklák ellenfeleik közül csak skandinávok
kal,, növényzettel, térképekkel. Az végeztek előttük, (4 finn, 4 nor
edzőterepek messze voltak, sokat vég, 2 svéd) valamint 1-1 svájci,
kellett utazni. Az itthoni kánikula angol, osztrák és kanadai verseny
után az ausztrál tavasz 8-10°C-os ző, akik korábban hosszabb ideig
hőmérsékletű, esős és szeles volt, edzettek már Skandináviában, sőt
többen megfáztak, így Csőkör mindegyikük futott már pár hétig
Irén is, aki ezért nem indulhatott Ausztráliában.”
az egyénin. Kétféle edzőterepen Lantos Zoltán így emlékezett
futottak: az egyénire jellemző grá vissza a versenyre: „A rajtvonal
nit sziklás terepen és a váltó tere hoz érve meglátom a térképet,
péhez hasonló, az aranybányászat ami mintaként van kifüggesztve.
nyomait magán viselő terepen.
Összeszorul a szívem. Nem éppen
Az egyéni versenyt Monspart könnyű terep. Az első pár pont
Sarolta így értékelte: „A terepek sikeres fogása után elmúlik szo
ismeretében az egyéni verseny a rongásom és a versenyre koncent-
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Miben nyilvánult meg ez a segítség?
- kérdezem Dosek Ágostontól most, több
mint 20 évvel a VB után.

A váltó eredményhirdetése
rálok. Két kihagyás, két nagyobb
hiba: 5-5,5 perc. Ezzel elúszik egy
jó helyezés, de ezt a verseny közben
nem érzékelem. A terepen sok volt
a szikla és a teljesen kopasz gránit
tömb, gránitlap. Ezeken jól lehetett
futni. A haladást az ágas-bogas,
szinte hajlíthatatlan akáciabokrok
akadályozták, de jobbára nagyon
gyorsan lehetett futni.”
A váltóban nagy reményekkel
indultak csapataink. A terepbe
mutató gyorsan futható, jól belát
ható, nagy domborzati formákkal
rendelkező terepet ígért, ahol már
a nem skandináv országok ver
senyzői is felvehetik a küzdelmet
az északiakkal.
Lantos Zoltán: „A verseny igazol
ta várakozásainkat. Nagyon szo
ros, izgalmas küzdelemben alakult
ki a végeredmény. Ezt a felfokozott
izgalmat Csonti (Kiss Zoltán) és
én, mint a 3. és 4. futó nehezen
viseltük el, s az ellenfeleken kívül
az idegesség ellen is küzdve hoztuk
végül negyedik helyre a csapatot.
Én a 2. pontról kifutva rúgtam
bele egy sziklába, s itt repedt fel
a bőr a térdemen. Mintegy egy
km-ig ezt éreztem is, és többet
foglalkoztam vele a kelleténél,
utána azonban nem zavart. Utol is
értem a svájci futót, azonban nem
sikerült előtte bejönnöm. A nor
végok 0yvin Thon fantasztikus
futásával szerezték meg az aranyat.

Két perc hátránnyal ment ki a
svéd Mártensson után, és közel két
perccel jött be előtte.”
Monspart Sarolta szövetségi
kapitány: „Péntek reggel Oláh,
Benedek, Kelemen kifogástalan
futása után az egész nemzetközi
mezőny szélessávú mosolyokkal
pislogott felénk. Aztán a valóság:
pszichológiailag a mieink nem bír
ták a túl jó helyen történő kifutást,
a világbajnokság terhét és hibáz
tak. Végül is Kelemen fantasztiku
san jól, Oláh, Benedek nagyon jól,
Lantos, Kiss jól és Rostás közepe
sen futott. Dosek Ágoston, mint
tartalék a váltón olyan segítséget
nyújtott csapattársainak, hogy ott
lett volna a helye az eredményhir
detésen a csapatban. Ilyen tartalék
még nem volt 1964 óta.”

Kiss Zoltán az edzésen

Az történt, hogy nem én kerültem
be a váltóba, hanem Benedek Isti.
Pedig én jobbat futottam nála az
egyéniben. Mosa kezdőemberként
benne jobban bízott, mint ben
nem akárhol a váltóban. Meg tele
voltunk jó futókkal. Azóta - ezt
meg is írtam már a Tájoló hasáb
jain - mint szakvezető és edző is
átérzem a dolgot. Nehéz dönteni.
Én is osztottam örömet és bánatot
egyaránt. A kimaradt versenyzők
átlagos viselkedése ilyenkor az,
hogy kicsit félrehúzódnak, sértet
tek, mogorvák, és legkevésbé sem
érdekli őket a többiek szereplése,
hovatovább még ellendrukkereket
is láttam! Szóval nehéz csak „ministrálni” a nagy előadáson, ráadá
sul úgy, hogy mindenki érezze, én
is a sikert akarom. A tartalék sze
repe az, hogy mindenben a futókat
szolgálja! így hallottam, így tanul
tam, így cselekedtem! Ma büszke
vagyok rá, hogy így történt...Nagy
dolog, hogy Mosa és Iván már
akkor tudták, érezték és
méltányolták ezt a viselkedést! Mert
nem könnyű a szerep, ha 64-től 85ig várni kellett rá!
Schell A.
Forrás: Lantos Z.: Férfi váltónk
negyedik! (Tájoló 1985/9). Monspart
S.: Edzői jelentés...(Tájoló 1985/10)
EGYÉNI
NŐK: Kooyoora State Park
8.38 km / 3.4 % / 14 - 66 induló
1. Annichen KringstadSWE 54.14
2. BritV olden
NOR 55.07
3. Christina Blomqvist SWE 57.11
36. Oláh Katalin
HUN 82.30
40. Kalo Marianna HUN 85.15
50. Rostás Irén
HUN 97.47
56. Fent Marianna HUN109.17
FÉRFIAK: Kooyoora State Park
15.2 km / 3.9 % /2 3 -7 1 induló
1. Kari Sallinen
FIN 88.08
2. Tore Sagvolden NOR 90.01
3. Egil Iversen
NOR 90.42
15. Lantos Zoltán HUN 98.23
16. Kelemen János HUN 98.37
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29. Dosek Ágoston HUN 108.09
34. Benedek István HUN109.19
VÁLTÓ
NŐK: 12-13 pont - 14 váltó
1. SWE
181.21
Karin Rabe 45.40; C hristina
Blomqvist 46.10; Kerstin Mansson
46.41; Annichen Kringstad 42.50
2. NOR
181.31
Ragnhild Bratberg 45.37; Hilda
Tellesbo 47.23; Helle Johansen
46.46; Ellen-Sofie Olsvik 41.46
3. SUI
201.31
Susanne Lüscher 50.25; Frauke
Sonderegger 45.23; Brigitte Zürcher
54.44; Ruth Humbel 50.59
9. HUN
239.13
Oláh Katalin
47.31
Rostás Irén
55.35
Csőkör Irén
64.30
Káló Marianna
61.37
FÉRFIAK: 16-17 pont - 16 váltó
1. NOR
232.44
M o rten Berglia 59.51; Atle
Hansen 58.53; Tore Sagvolden

története

Részlet a váltó térképéből
58.01; Oyvin Thon 55.59
2. SWE
234.20
Lars Palmqvist 57.31; Michael
Wehl in 57.25; Kjell Lauri 59.31;
Jörgen Mártensson 59.53
3. SUI
243.33
W illi M üller 59.46; M artin

Howald 61.24; Urs Flühmann
59.10; Alain Gafner 63.13
4. HUN
245.31
Benedek István
59.43
Kelemen János
58.56
Kiss Zoltán
62.25
Lantos Zoltán
64.27

C r o s s w e a r T á jfu tó F e l s z e r e l é s e k !

www.crosswear.hu
Ajánlatunk:
- bozótruha, lábszárvédő, póló,
- sapka, egyedi tervezésű érmek fából

Szolgáltatásaink:
- lézervágás, lézeres gravírozás
- hím zett logo, felirat

CROSSWEAR® Kft.
DÓRA JUDIT - KROLOPP FRIGYES
H-1029, Budapest, Ördögárok u. 110/A
Tel/fax: +36 (1 >-376-51-96, Mobil: 06-20/9642-957
E-mail: crosswear@euroweb.hu, Honlap: www.crosswear.hu
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http://lazarus.elte.hu/tajfutas/hse
Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:

Ha nincs határozott
elképzelése,
ötleteinkkel segítünk.

rendezvény szervezéshez
- rajtszámok: futó-, kerékpár-, tríatlon- és kajak kenu
versenyekre; laminált papír, vlíes vagy PVC alapanyagokból, biztosító tűvel vagy gumival
- kordon szalagok: 10-40 cm szélességben, PP szövetből
- reklám molinók ponyvára, reklámtáblák
- passztartó szalagok: szövött vagy szitázott
egyedi felirattal vagy felírat nélkül
- rendezői kártyák, kártyatartók

díjazáshoz
- érem: kétoldalas, öntött, egyedi felirattal
- éremszalag: egyedi feliratú, szövött vagy szitázott
- póló, teníszing, pulóver több minőségben,
széles színválasztékban, emblémázva
- fehér frottier fejpánt, emblémázva
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Egyéb szolgáltatásaink:
szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek

m
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Új e-mail: mathe@rubicom.hu
Hamarosan új honlap: mathe.mtfsz.hu I

Máthé István

f

a1031 Budapest
Malomkerék u. 1,
Tel/Fax: 06/1-242-3945;
Mobil 06/20 9673 165
e-mail:mathe@rubicom.hu

S ítájfutás

Kicsit sárga, kicsit savanyú
Kiadtuk a jelszót, hogy legyen
sitájfutó magyar bajnokság! És
lett sítájfutó magyar bajnokság!
Ha nem is ideális körülmények
között, de az ember két év szünet
után ne legyen telhetetlen,
ráadásul láttunk már ennél sokkal
kritikusabb hóviszonyokat is mind
Ausztriában, mind Csehország
ban, pedig ezek a környék
sítájfutó nagyhatalmai. Mit vár
junk akkor az Eplényi havasok
tól? A legutóbbi itteni próbálko
zást azóta is könnyes szemmel
emlegetjük, akkor pár centi hó
olvadozott a tavaszi +8 fokban.
Mennyiségre most sem volt
sokkal több, de legalább hideg
volt hozzá. Ebből próbálta meg a
VBT kihozni, amit lehetett.
Azért mi tagadás, a rendezés
alatt nemcsak a hó miatt rezgett
a léc. Kicsit több szervezettség
nem ártott volna, mondjuk a
rajtba, ahol két ember próbálta
egyetlen kordon nélkül féken
tartani a versenyzőket, vagy akár
a váltóhoz, amely szinte önkiszolgáló jelleggel ment, de sze
rencsére mezőny fegyelmezetten
lebonyolította ezt is. Itt fel lehet
fedezni némi rutinhiányt, de
elsődleges oka a főszervező
megbetegedése lehetett: Hites
Viktor már szombaton is zöld
arccal, zombiként lézengett a
hómezőn, majd vasárnapra vég
képp kidőlt. Hátrahagyott emberei
tisztességgel, de meglehetősen
minimalista módon fejezték be
helyette a művet.
A rendezés számlájára írható
legnagyobb hibát talán a fűtött
helység hiánya jelentette. Volt
ugyan egy öltöző 300 méterre a
céltól, de abba úgysem fért el
mindenki, legtöbben az autóikba
menekültek, vagy a több tábortűz
egyikét próbálták körülállni, vég
ső esetben pedig a büfésátor
feleseivel melegítették magukat:
egy szó mint száz, a szombati -5
fokban ennek meglehetősen
gulág-hangulata lett. A vasárnapi
ónos esőről már nem is beszélve,
bár az már annyira durva volt,

hogy akár poénra is lehetett
venni. Kár, hogy a mezőny egy
részét ez elriasztotta, ráadásul
még nagyon papírkutyának sem
tarthatjuk őket: a közutak is
életveszélyesek voltak, igazán
érthető volt, ha valaki inkább
otthon maradt.
Pedig, ha m ásért nem, a
pályákért érdem es volt eljönni,
azok mindenképpen ötöst érde
meltek. Nem tudom, ki tervezte,
de van érzéke a sítájfutáshoz:
egy pár megbocsátható, kény
szer szülte átm enetet leszámítva
kifejezetten gondolkodtató volt,
nemcsak a jobbra vagy balra
kérdésében kellett dönteni, ha
nem a számos alternatíva között
a szintet, a levágások lehetősé
gét, és nem kis részben a lecsatolást is figyelembe kellett venni.
Színvonalában felért az eddigi
csúcsot jelentő, két évvel ezelőtti
mátraszentimrei OB-hoz, bár stí
lusában teljesen m ást képviselt:
agresszívebb, steigesebb, szlovákos pályát.
És még milyen jó lehetett
volna, ha hó is van rajta... Az
túlzás, hogy nem volt, de finoman
szólva kevés: a legkisebb kavics
is kilógott belőle, hát még a
sípálya fejnyi kövei, de hason
lóképpen az ö ssz e s gally, illetve
keréknyom; ilyen körülmények
között az ember még a kövező
lécére is részvéttel tekint. Szom
baton még legalább minőségre jó
volt, vasárnapra viszont mindezt
még egy fél centis jégréteg is
belepte: mi a kihívás, ha nem
ez?! A kevés hónak köszönhe
tően két stífus képviselői értek el
kiugró eredményt: aki nagyon
tudott síelni vagy aki nagyon jó
futó. Előbbieket pl. a Gond család
képviselte, ahol Balázs torony
magas győzelme igazából borí
tékolható volt, az viszont megle
petés, hogy öccse, az alig 17
éves Gergő a felnőtt mezőny
harmadik helyére tudott befutni! A
másik véglet Gösswein Csabi
volt, ő futótudásában bízva a
pálya egyes részeit léc nélkül
Tájoló 2008
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tette meg és ez fényesen bevált
neki: negyedik helye, alig két
percre a dobogótól, azt hiszem,
messze jobb, mint amit remélt.
A női elitben igazi nemzetközi
mezőny jött össze: három szlo
vák válogatott is ellátogatott ide
legyalázni a felszerelését, illetve
egy finn vendégmunkás is bene
vezett, hogy - elm ondása szerint
- életében először kipróbálja a
sítájfutást. Az biztos, hogy ennél
egzotikusabb körülményeket már
nem is találhatott
volna...
Marosffy Orsit azonban senki
sem tudta megfogni, majd akkora
előnnyel nyert, mint Bazsa a
fiúknál. Második a szlovák Dasa
Mihalova, harmadik Szivák Ildi
lett, a magyar bajnoki bronz
érmes pedig a szülőszobából
éppen kilépett Simon Ágnes.
A váltón a felnőtteknél két
nagy harc volt kilátásban: a lá
nyoknál a V asas (Szivák Ildi,
Kaufmann Brigi) é s az OSC
(Füzy Anna, Marosffy Orsi), míg
a felnőtt férfiban a HSE (Kiácz
Bence, Csúcs Klaus) é s a TTE
(Gond Balázs, Déry Attila) között.
Az előbbiben többszöri odavissza előzés után végül is Orsi
kiváló utolsó futása döntött az
OSC javára,
az
utóbbiban
azonban elmaradt a küzdelem:
Déry Ati már az első körön
kihagyta a befutópontot, így
Klaus feleslegesen nyerte sorra a
pályákat, a HSE akkor is győzött
volna, ha negyed órával rosszab
bat mennek.
A váltó eredményhirdetésére
aztán az ónos e ső is elállt, ami
nagyban növelte a jókedvet.
Ekkor már úgy éreztem , egész jól
szórakoztunk (bár a lécem tal
pára a mai napig nem mertem
ránézni). Igazán kár, hogy az
időjárás így elbánt ezzel ver
sennyel. Ázt a pár rendezői
hiányosságot észre sem vettük
volna, ha 30-40 cm porhóban és
napsütésben történt volna mind
ez. Talán majd legközelebb...

Marosffy Dániel
Eredmények a Vili. oldalon.
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A célokról
2007-ben sikerült a kitűzött
célokat elérni, sőt esetenként
túlteljesíteni. A 2008. év nehezebb
lesz, a világversenyeken egyéni
ben legjobbjainknak már a 2009-re
kitűzött egyszámjegyű eredmények
hez kell közelíteni, legalább 15-ön
belüli helyezéssel, a felnőtt VB
váltó-számában pedig a 11. helyet
kell megcéloznunk, mellyel a 2009es Világjátékokra is bekerülhetünk.
A junior VB-n ismét egyszámjegyű
eredmények érhetők el egyéniben
és váltóban is.
Négy világversenyen vehetünk
részt 2008-ban, senki sem készül
het mindegyikre teljes erővel. A
felnőtt VB-t Csehország, a juniort
Svédország rendezi, mindkettő júli
usban, néhány nap különbséggel
következik egymás után. A három
junior fiú Ausztrália után ismét
megküzdhet a világ legjobbjaival,
reményeink szerint még sikere
sebben, mint idén. Nekik a felnőtt
VB-re nem szabad koncentrálniuk,
ezt saját tapasztalataink és a
nemzetközi gyakorlat is mutatja,
csak kivételes egyéniségek képe
sek mindkettőn kiemelkedőt nyújta
ni, különösen ilyen naptári közelség
esetén. A felnőtt EB május végén
Lettországban felkészülési és bizo
nyítási lehetőség, a váltóban komo
lyan kell szerepelnünk, nem hagy
hatjuk ki, ezért a csapat egy része
csak a középtávra és a váltóra

utazik ki A Főiskolás VB-n Észt
országban olyanok is lehetőséget
kaphatnak, akik a többi világver
senyen nem kerülnek csapatba.
Két hosszabb hazai és két cseh
VB edzőtábort tervezünk, valamint
ősszel a magyar VB táborát. A
felnőtt VB résztvevőinek legalább
az egyik cseh táborban részt kell
venni.
Tavasszal versenyeznünk kell a
jövő évi VB helyszínén Cseh
országban, Olomouc környékén. A
cseh terepeket minél jobban meg
kell ismerni és a helyi - nemzetközi
szinten erős - mezőnyben való
eredményes versenyzés elsősorban
ott gyakorolható.
A felkészülés hangsúlyos részét
kell képezze a futóképesség fej
lesztése, mert a következő két VB-n
a szokottnál nagyobb fizikai köve
telmények várhatóak Ezzel össz
hangban a felmérő futás szintidői
szigorodni fognak, és ez részét
képezi a válogatási rendszernek.
A válogatás alapja a verseny
számonkénti egy-egy válogatóverseny.
Legjobb versenyzőink kiemelt
támogatást érdemelnek, ezért ők a
felkészülési versenyek, válogatott
edzőtáborok költségeire minél na
gyobb arányú támogatást kell kap
janak, amit egy követelményrend
szerrel kell összekapcsolni, amely
az addigi teljesítménnyel lesz
összhangban. A világversenyeken
továbbra is a Prémium rend szer

(Id. A Tájoló idei 2. számában)
szerinti költségtérítés / jutalmazás
lesz.
A kiemelt versenyzők, akik eddig
világversenyen bizonyítottak és a
2009-es csapat magját alkotják:
Makrai Éva, Gyurkó Fanni, Kelemen
Bernadett, Szerencsi Ildikó, Kovács
Ádám, Gösswein Csaba, Lenkei
Zsolt, Zsebeházy István. Juniorban
kiemeltek: Őry Eszter, Péley Dorka,
Lenkei Zsolt, Szabó András,
Kerényi Máté, Túrosán Gábor.
Tartós gyenge forma esetén a
kiemelt státuszt megszüntetjük.
A következő stáb segíti a válogatott
keret munkáját: Domonyik Gábor az
edzések tervezésében és lebonyo
lításában, Baracsi Gábor a csapat
pszichológusaként a csapatépítés
ben, adott esetekben személyes
tanácsadóként, Máthé Fanni intéző
ként a programok szervezésében,
az információáramlásban
vesz
részt. A konkrét programok, edző
táborok, edzések, utazások esetén
további közreműködők segítségét
fogom igénybe venni. Az edzőkkel
rendszeres egyeztetést tartunk az
év folyamán
Még soha nem volt egyszerre
ennyi tehetséges, fiatal és ambi
ciózus válogatottunk, mint most. Ez
egyedülálló lehetőséget jelent, külö
nösen a közelgő magyar VB miatt
Fogjunk össze mindannyian, és
dolgozzunk közösen a sikeres
szereplésért!

A program
Világversenyek

(Május 25 - június 1.)
május 28 - június 1!
Június 29 - július 7.
Július 10 - 20.
Július 28 - augusztus 3.

Felnőtt EB középtáv+váltó

Lettország

Junior VB
Felnőtt VB
Főiskolás VB

Svédország
Csehország
Észtország

Válogatás

Felmérő futás
Március 21. Sz
Április 10-13. (Cs-V) Cseh verseny: VB helyszín spr+
klassz +közép+váltó
Május 17-18.

Pesthidegkút
Olomouc-Prostejov
sprint +közép+
Felnőtt VB váloaató
klasszikus
számonként
Válogató: Junior VB+Főiskolás VB

Mecsek Kupa - Főiskolás OB

Tájoló 2008
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Felkészülési versenyek

Március 28 - 30.

Spring Cup

Dánia

Női váltó

Április 10 -1 3 . (Cs-V)

Cseh verseny: VB
helyszín

Olomouc-Prostejov

spr+közép+
klassz+váltó

Május 17-18.

Cseh rangsorolók:
klasszikus+középtáv

Aki nem érintett a Főiskolás VB-n

Május 23 - 25.

Euromeeting-Borsod К

Miskolc

Június 27 - 29.
Augusztus 2 - 3.
Szeptember 20-21.

Thermenland Open WRE
Hungária Kupa (1-2. nap)
Cseh OB klasszikus

Szlovénia
Ukrán válogatottal

Október 23.
Október 24 - 25.
Október 26.

Miskolc Sprint
ONEB
Bükkfennsík Kupa

spr+kl+váltó

Edzőtáborok

Január 11-13.

Edzőtábor

Január 23 - 28.
Március 21- 24. P-H

Pécs, csehekkel
Mátra

Április 28 - május 4.
Június 24 - 29.
Október 27-28.

Cseh VB Edzőtábor
Cseh VB Edzőtábor
Magyar VB edzőtábor

A kötelező programok vas
tagon szedve: három edzőtábor és

három felkészülési verseny. Ezeken
a kiemeltek a helyszínen teljes
költségtérítést kapnak, a külföldi
versenyekre az utazást is fizeti a
szövetség, kivéve Spring Cup
repülőjegyet.
A teljes költségtérítéshez egy
követelményrendszert is teljesíteni
kell, amelynek részei:
- a kötelező programokon való
részvétel,
- az edzésnaplóvezetés és az
ennek alapján kitöltött .Edzésnapló
kivonat" megküldése havonta a
szövetségi kapitánynak,
- a fizikai kontroll teljesítése.
Ha ezek nem teljesülnek a költ
ségtérítés a következő időszakban
csökken a kiemeltek számára.

Kiskunhalas
Március 21. felmérő, Pesthidegkút
A felnőtt VB-re készülőknek legalább az egyik
kötelező

monként 3-3 fő indulhat a selej
tezőkben. Ennek megfelelően a
válogatás alapján a legjobb három
jut a csapatba, de a kiírt összlétszámot nem haladjuk meg.
Létszám nevezés és fizetés már
cius 31-ig! Név szerint június 30.
Junior VB

képességeiket Felnőtt VB-n is. A
válogató verseny a Főiskolás OB
egyéni száma, május 17-én.
Előnevezés január 31. név sze
rint június 27.
Felnőtt EB

A nevezési határidő januárban van,
így a résztvevő csapatot a
szövetségi kapitány jelöli ki a
részvételi szándékot jelzők közül a
2007-es eredmények alapján. A
csapatkijelölésnél kiemelt szem
pont az elkövetkező világversenyek
lehetséges váltó-összeállítása, mert
2-2 3 fős váltót indíthatunk. A
célkitűzés alapvetően a váltón való
szereplés a középtávú számmal
együtt.
Az adott versenyszám válogatóversenyén kialakult sorrend hatá
rozza meg a csapatba kerülést, de
esetenként 1-2 fő szubjektív alapon
is bekerülhet. A szubjektív döntés hasonlóan az eddigi gyakorlathoz leginkább a válogatóversenyen kí
vüli egyéb eredmény figyelembe
vételét jelenti.

Létszám nemenként minimum 44, maximum 6-6 fő. A teljes lét
számot csak akkor töltjük fel, ha az
összes csapatba kerülő versenyző
megállja a helyét a magyar felnőtt
mezőnyben - a több hazai nagy
versenyen, a felnőtt válogatottak
között és nem utánuk helyezkedik
el az eredménylistán. Erre nem
látok sok esélyt, de ne legyen
igazam. A válogató verseny a
Mecsek Kupa felnőtt száma. A
2008-ban még ifi korúak a sprint
Válogatási rendszer
válogatás alapján (Euromeeting
A válogatást megelőzi a de sprint száma) csapatba kerül
cemberben kiküldött kérdőíven való hetnek, ha ezen az első hatba
nyilatkozat arról, ki mely világ- kerülnek, és az utánpótlás szö
versenyeken, mely számokra ké vetségi kapitánnyal egyeztetve ér
szül, hol akarja az éves legjobb demes a részvételük a Junior VB-n.
Előnevezés április 27, nevek:
eredményét elérni. Látni kell, ki ké
Előzetes prog ram terv 2009-re
szül tudatosan a kitűzött céljaiért.
május 31.
Felnőtt VB: Miskolc, augusztus
A csapatba kerüléshez teljesíteni Főiskolás VB
16-23.
kell a fizikai kontroll kiírt szintidejét.
Létszám nemenként 5-5 fő. A
Junior VB Trentino, Olaszország,
A felmérő fúrás ideje 2008. március kiemelt felnőtt versenyzők, ha jelzik
21. Ha valakinek nem sikerül, részvételi szándékukat, akkor vá július 5-12.
Edzőtáborok: 5 Bükk-Aggtelek, 1
később, egyeztetett időpontban logatás nélkül csapatba kerülnek, a
más helyszínen, ebből kettő télen,
pótolhat május 15-ig.
többiek a fennmaradó helyekért tavasz elején, 2 tavasszal, 2
Felnőtt VB
küzdenek. Ennek indoka, hogy ne nyáron.
A létszám előreláthatólag ne itt kelljen bizonyítaniuk azokkal Felkészülési versenyek itthon és 2
menként 5-5 fő. A válogatás szemben, akik egész évben csak külföldön.
a
válogató
versenyre
számonként az április 10-13-i cseh erre
Hegedűs Zoltán
versenyen történik. A VB-n szá készülnek. Ők már igazolták a
szövetségi kapitány
Tájoló 2008
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Budapesti versenynaptár 2008
Jelölések:

WR világranglista verseny
К kiemelt rangsoroló verseny
R országos rangsoroló verseny
rR regionális rangsoroló verseny
n nem rangsoroló egyéb verseny
nt normáltávú verseny
kt középtávú verseny
rt rövidtávú verseny
ht hosszútávú verseny
éj éjszakai verseny
V váltó verseny
cs csapat verseny

ÁPRILIS
2
5
6
6
9
12
13
16
19
20
23
26
26

JANUÁR
19 Szó Bp. teremtájfutó diákolimpia
20 V
Ripszám Henkrik ev.

n BTFSz
n BTFSz

26
27
27

FEBRUÁR
6
13
20
27

Sze
Sze
Sze
Sze

Budapest sitájfutó bajnoksága
1 parkverseny - 3Sz
2 parkverseny - 3Sz
3 parkverseny - 3Sz
Tavaszi Csillebérc Kupa - 3Sz

27

OSC
n Bimahev
n MOM
n Bimahev
n
SIR

29
30

MÁJUS

MÁRCIUS
1
2
5
8
8
9
9
12
15
15
15

Szó
V
Sze
Szó
Szó
V
V
Sze
Szó
Szó
Szó

16 V
19
22
22
23
23
25
26
29
29
29
29
29
30
30
30
30

Sze
Szó
Szó
V
V
К
Sze
Szó
Szó
Szó
Szó
Szó
V
V
V
V

Tavaszi Boróka Kupa 1 kt n HSE+KAL
Tavaszi Boróka Kupa 2 nt n HSE+KAL
n
5. parkverseny - 3Sz
TTE
Hegyvidék Optimista К pontbegy. n
KOS
Tájfutó Maraton 1
rt
R
VBT
Tájfutó Maraton 2
ht
R
VBT
Eger Kupa 1 - Heves m. ht. b. ht rR ETC
6. parkverseny - 3Sz
n
HSP
Tavasz Kupa - Dél-alföldi ht. b. ht rR KAL
Erdei verseny.
nt r R
H-Bm.
Tavaszi Spartacus Kupa 1 Bp. normáltávú bajnoksága nt R SPA
Tavaszi Spartacus Kupa 2 Bp. hosszútávú bajnoksága nt
R SPA
Gyermek Kupa - 3Sz .rt rR
KTSz
Hegyvidék Kupa
nt rR
MOM
Nógrád Nagydíj 1
nt
R
S DS
Nógrád Nagydíj 2
kt
R
SDS
Zalai Tavasz Kupa
kt
rR
Zala m.
MinSport Kupa 1
kt
rR
VBT
8 parkverseny - 3Sz
n
MOM
Keletmagyar Kupa
nt rR
HTC
Nyírségi Tavasz Kupa nt rR
HBS
Tavasz Kupa 1
nt rR
Bar.m.
Semmelweis ev.
nt
R
OSC
Bp. tájkerékpáros bajnoksága
OSC
Hegyisport Kupa
nt
R
HSE
Tavasz Kupa 2
nt rR
Bar.m
nt
rR B-A-Z m.
Borsod megyei CSB
rR
Nyíregyházi városi kt. b. kt
HBS
Tájoló 2008

Sze Fülemile Kupa - 3Sz
ht
rR
KOS
Szo Hosszútávú OB
ht
К Som.+THS
V
Zselic Kupa
nt R Som.+THS
V
Eger Kupa 2
nt rR
ESP
Sze Táj. sp. egyetemi fesztiválja - 3Sz n SDS
Szo Postás Kupa 1
kt-nt R
PSE
V
Postás Kupa 2
nt К
PSE
Sze Gyógyszer Kupa - 3Sz
rR
kt
KTK
Szo Tipo Kupa 1 - Budapest Nagydij nt К TTE
V
Tipo Kupa 2 - Budapest Nagydij nt R TTE
Sze Török Ignác ev. - 3Sz
kt
rR Pest m.
Szo Baranya m. középt. bajn. kt
rR Bar. m.
Szo Zala m. diákolimpia Galambos ev.
nt rR Z.m.+ZTC
Szo Szélrózsa Kupa
R
TTE
éj
V
Törekvés Kupa
nt rR TSE
V
Heves, Nógrád,
J N.Sz. m. bajn.
kt rR SDS+FSC
V
Dél-Alföldi diákot Maccabi Kupa
nt rR MCB
K
MinSport Kupa 2
rR VBT
kt
Sze Rege Kupa - 3Sz
nt rR KOS

1
2
3
4
3
4
7
10
10
10
11
14
16

Cs
P
Szo
V
Szo
V
Sze
Szo
Szo
Szo
V
Sze
P

17
17
18
18
21
23
24
25
27
28
30
31
31

Szo
Szo
V
V
Sze
P
Szo
V
K
Sze
P
Szo
Szo

Csokonai Kupa
R H-В m.
nt
Alföld Kupa és Nagy A. ev. nt
R H-В m
Nyírség Kupa
nt R SzSzB m
Szabolcs Kupa
kt R SzSzB m.
Honvéd Kupa 1
nt
R
VHS
Honvéd Kupa 2
nt
R
VHS
Kőbánya Kupa - 3Sz
kt
rR KTSz
12 és 24 órás váltó
V
n
VBT
Budapesti Diákolimpia
rR
nt
KOS
Pusztamérges Kupa
rR PUS
nt
Gyöngyös Kupa
kt
rR GYO
Egerszeg Kupa - 3Sz
n
ZTC
Postás Éjszakai Bp. éjszakai bajn • éj
R
PSE
Zajnát Kupa
nt rR
PSE
Mecsek Kupa 1
V
R Bar m
Mecsek Kupa 2
nt
К Bar. m.
Debrecen városi egyéni bajn nt rR H-В. m.
Szent László Kupa - 3Sz kt
rR
KTK
Euromeeting Sprint
rt
R
DTC
Euromeeting Borsod Kupa nt
R
DTC
Euromeeting Herman ev. V
R
DTC
MinSport Kupa 3
kt
rR
VBT
Békás Kupa - 3Sz
n
HTC
Salgó Kupa Éjszakai
éj rR SDS+BME
Diákolimpia
rt, V R
SDS
Salgó Kupa 1
rt, V R
SDS

JÚNIUS
1 V
1 V
4 Sze
IV
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Diákolimpia
Salgó Kupa 2
Virágvölgy Kupa - 3Sz

nt
nt
nt

R
R
rR

SDS
SDS
KOS

Versenynaptár
7 Szó
8
11
14
14
14
15
15
15
18
21
21
22
25
28

V
Sze
Sze
Szó
Szó
V
V
V
Sze
Szó
Szó
V
Sze
Szó

20
20
20
20
20
21
21
21
24
27
28
30

Dél-alföldi középtávú és
KAL
váltó bajn.
kt, v rR
n BTFSz
Szigeti Sportvarázs
Pest m.
Gödöllő Kupa - 3Sz
kt rR
Borsod m. kt bajn.
kt rR B-A-Z m
Sopron
Sopron Kupa
kt R
R
Éjszakai OB
éj
OSC
Szentendre Kupa Ausztria nt R
HSE
Borsod megyei egyéni bajn nt rR B-A-Z m
Eger Kupa 3
nt rR
ESP
OSZMON Kupa - 3Sz
n KTK+MAC
Középtávú OB selejtező kt R
HSE
HSE
Középtávú OB döntő
kt К
Váltó OB
V
R
HSE
Dunakanyar Kupa - 3Sz kt rR
Pest m
Thermenland Open
nt WR ZTC (SLO)

Sze
Cs
P
Szó
V
Sze
Sze

Hungária Kupa 1
nt
Hungária Kupa 2
nt
Hungária Kupa 3
rt
Hungária Kupa 4
kt
Hungária Kupa 5
nt
Óhegy Kupa - 3Sz
kt
Nyári MAFC Kupa - 3Sz

WR
R
R
К
n
rR
n

V

К

Keleti Tájfutó Napok
nt
R
NYK
Baranya m. normáltávú bajn. nt rR Bar. m.
Tatai Honvéd Kupa
nt rR TTT
Budapest középtávú bajn. kt rR TTE
rR RTF
Nemzetközi rendőr bajn. kt
Nemzetközi rendőr bajn. V
rR RTF
rR TTE
Budapest rövidtávú bajn. rt
Budapesti Tájfutó Fesztivál
n
TTE
nt rR KOS
Kisvasút Kupa - 3Sz
Kalocsa Kupa 1
kt
К
KAL
nt R
KAL
Kalocsa Kupa 2
MinSport Kupa 5
kt
rR VBT

OKTÓBER

1
4
5
8
11
11
12
15
18
18
18
19
19
19

Bókay Kupa - 3Sz
cs
Pontbegyjtő CSB
Egyesületi Váltó OB
V
Újhegy Kupa - 3Sz
kt
nt
Nyírségi Ősz
MOM Kupa 1
kt
MOM Kupa 2
nt
11. parkverseny - 3Sz
Meteor Kupa
nt
Dél-alföldi normáltávú bajn.nt
Zala m. egyéni bajnokság nt
Hajdú-Bihar m. egyéni bajr1. nt
Igaz Béla ev.
nt
Heves, Nógrád,
J-N-Sz m egyéni b nt
22 Sze 12. parkverseny - 3Sz
23 Cs Miskolc Nagydij
rt
24 P
Normáltávú OB selejtező nt R
25 Szó Normáltávú OB döntő
nt К
26 V
Bükkfennsík Kupa
t
28 К
kt
MinSport Kupa 6
29 Sze 13. parkverseny - 3Sz

JÚLIUS

2
3
4
5
6
9
16

Szó
Szó
Szó
Szó
Szó
V
V
V
Sze
Szó

SZV
szv
SZV
szv
szv
KTSz
MAF

AUGUSZTUS

LIT
Litér Kupa 1
nt rR
Litér Kupa 2
kt rR
LIT
rR
Pilis Kupa - 3Sz
kt
Pest m.
KAL
Kunfehértó Kupa
nt, v r R
Dobó István ev.
nt rR
ETC
Bélkő Kupa
nt rR
ETC
Pannon Tájfutó Napok 1 rt R
VTC
Pannon Tájfutó Napok 2 nt R
VTC
Pannon Tájfutó Napok 3 nt n
VTC
VBT
Eplényi Tájékozódási Napok kt rR
Borsod m. rövidtávú bajn. rt rR B-A-Z m
KAL
Kecskemét Kupa
kt rR
Zala m. rövidt. b. rR Z.m.+ZTC
Egerszeg Kupa rt
25 H
Zala m. ponb. CSB. n Z.m.+ZTC
Paloma Kupacs
rR
VBT
26 к
MinSport Kupa 4
rt
27 Sze
n
KOS
Libegő Kupa - 3Sz
29 P
TTE
lindenberg Kázmilla éjszakai éj rR
30 Szó Dél-alföldi rövidtávú bajnokság rt rR HTC
BEA
kt R
30 Szó Eötvös ev. 1
R
BEA
31 V
Eötvös ev. 2
rt
Bar. m.
Baranya m. rövidtávú bajn. rt rR
31 V

2 Szó
3 V
6 Sze
9 Szó
9 Szó
10 V
15 P
16 Szó
17 V
23 Szó
24 V
24 V
24 V

Sze
Szó
V
Sze
Szó
Szó
V
Sze
Szó
Szó
Szó
V
V
V

n
HAV
R
VTC
R
VTC
rR KTSz
rR HBS
R MOM
R MOM
n
MOM
rR PVM
rR
SZV
rR Z.m.+ZTC
rR H-В. m
rR
PVS
rR GYO
n
TTE
R
DTC
DTC+BAZm
DTC+BAZm
R
DTC
rR
VBT
n
HSP

NOVEMBER

1
2
2
5
8
9
12
15
16
16
19

Szó
V
V
Sze
Szó
V
Sze
Szó
V
V
Sze

Eger Nagydij 1
kt
R
ESP
Eger Nagydij 2
nt WR ESP
Avar Kupa
nt rR
KOS
Postáska - 3Sz
n
PSE
Őszi Spartacus Kupa 1
nt WR SPA
nt R
Őszi Spartacus Kupa 2
SPA
n
Őszi Csillebérc Kupa - 3Sz
SIR
kt n HSE+KAL
Őszi Boróka Kupa 1
Őszi Boróka Kupa 2
nt n HSE+KAL
Less Nándor ev.
nt rR
DTC
n
16. parkverseny - 3Sz
MOM

SZEPTEMBER

rR
TTE
Lázár deák ev. - 3Sz rt
R J-N-Sz m.
Rövidtávú OB selejtező rt
rt
К J-N-Sz m.
6 Szó Rövidtávú OB döntő
HSP
7 V
Csapat OB
cs R
KTSz
10 Sze Kőbányai sprint bajn. - 3Sz kt rR
nt rR
KOS
13 Szó Waldorf Kupa
HSE
13 Szó Szentendre Kupa 1
nt R
HSE
14 V
Szentendre Kupa 2
nt К
14 V
Optimista Kupa pontbegyűjtő cs n KOS
n
BEA
17 Sze Lindenberg ev. - 3Sz
3 Sze

Kiemelkedő nemzetközi események

6 Szó

Tájoló 2008

2008. május 1 - 4.
2008. május 25-31.
2008. jún. 28 - júl. 5.
2008. jún. 30 - júl. 6.
2008. július 10 -20.
2008. júl. 28 - aug. 3.
2008. október 9 -12.
V

1. szám

Alpok-Adria Kupa
Európa-bajnokság
Mesterek VB
Junior VB
Világbajnokság
Egyetemi VB
Ifi EB

AUT
LAT
POR
SWE
CZE
EST
Sül

H Í R E K AZ M T F S Z - b ő I
Beszámoló a sportágfejlesztési támogatások 2007. évi felhasználásáról
Sportágfejlesztési díjként 2006 óta a
versenyrendezők a rangsoroló versenyek
nevezési díjának 8%-át fizetik be egy
kö zös alapba Mivel ez a kötelezettség a
versenyrendezőkre komoly terhet ró, a
felhasználásával kapcsolatban továbbra is
széleskörű átláthatóságot szeretnénk biz
tosítani. Ezt a forrást a sportág mindenkit
érintő, alapvető fejlesztenivalóira kívánjuk
költeni. Az MTFSZ elnöksége 2006-ban
elfogadta, a közgyűlés pedig m egerő
sítette, hogy a sportágfejlesztési díjként
befize tett összeget elkülönítve kezeli, és a
jö vő b e n kizárólag a sportág fejlesztése eze n belül kiemelten az utánpótlás
neve lés és általában a létszámnövelés érdekében
elfogadott
programokra
fordítja. A 2007-re tervezett támogatási
program okról összefoglaló jelent meg a
T ájoló 07/4
számában. Most ezek
m egvalósulását vetjük össze a tervekkel,
a konkrét számokat is mellékelve

1. Utánpótlást nevelő edzők
képzésének támogatása
A támogatást 2 klub, a DTC és a ZTC
ve tte
igénybe, a képzési költségek
elszám olása még folyamatban van. A
2 00 .000 Ft-os keretösszegnek csak kb
fe lé t tudtuk felhasználni, ami azt mutatja,
h o g y egy ilyen támogatás felkínálásával
önm agában nem tudjuk az edzői pályát
lényegesen vonzóbbá tenni

PV S
DTC
G YO
HTC
SDS
GÓC
KO S
VBT
SPA

3.

95.000 Ft
80.000 Ft
80.000 Ft

SZV
DTC
PVS
KOS
SD S
SPA
ESP
TTE
FS C
MOM
ET C
VHS

187
163
133
129
126
124
120
108
99
99
90
82

K lu b t á m o g a t á s 2 0 0 7

200
800
200
600
000
200
600
000
000
000
000
800

VBT
BME
JMD
GÓC
KAL
ZTC
SKS
MAC
DNS
BDI
BEA
TTT

4.

79
70
68
59
52
52
50
36
32
21
10
10

Utánpótlás nyári edzőtáborok

Diáktájfutás iskolai program

A programra az Magyar Villamos
M üvektől és a Paksi Atomerőműtől
kaptunk támogatást reklámszerződések
form ájában, az év elején kilátásba
helyezett állami támogatás viszont nem
v alósult meg, és a programra beadott
N C A pályázatok sem voltak sikeresek.
A megvalósult iskolai programokat
S cu ltéty Márton vezető koordinátor a
http://www.diaktajfutas.hu honalpon veze
ti, m elyek száma 2007-ben 132. Az ere
deti tervünk szerint az éves szám 300
iskola, azonban az elmaradás ellenére a
program 2006-os indításához képest a
növekedés kétszeres, pedig a források
szükebbek voltak az előző évinél A
hon lapon található listából az is látszik,
hogy az események nagyobbik hányada
esik a második félévre (június végéig 49,
utána 83), ami mutatja, hogy az év során
épült ki a szervezői struktúra, és sokat
form álódott a lebonyolítási technika
A m egyei koordinátorok felkérése terü
le ten ként eltérő sikerességgel megtörtént,
a z iskolai bemutatók támogatási és
lebonyolítási feltételei valamint a térképkészítés irányelvei elkészültek. Helyi
szin ten a vártnál nehezebbnek bizonyult
szervezői kapacitást találni és mozgó
sítani, ezért a továbblépést most a köz
ponti koordinátori erők növelésében látjuk
200 8 ja nuár 21
Kovács Balázs
Sportágfejlesztési és Ifjúsági bizottság

Tájoló előfizetés

Helyszín

Dátum

VBT
KAL
SZV-PVS
V M TFS z
SPA
KRI

Vinye
Kunfehértó
Csákvár
Balatonalmádi
Budapest
Bp és környéke

jún. 25-29.
júl. 3-6.
júl. 10-13.
júl. 26-29.
aug. 21-24
aug. 27-30

Létszám

Támogatás

38
31
86
30
41
35

72 979 Ft
59 387 Ft
164 751 Ft
57 471 Ft
78 544 Ft
67 050 Ft

Ö sszesítés a támogatások felhasználásáról
Tervezett tá m o g a tá s

ö s s z e s e n , saját forrás
ö s s z e s e n , külső forrásokkal

200
200
400
400
200
200
400
000
400
600
800
800

A nyári edzőtáborokra hét pályázat
érkezett, melyek közül a bizottság a

Utánpótlás nyári edzőtáborok

Program

táblá zatba n
szereplő
hatot
tartotta
tám ogathatónak. A táborok sikeresen
lezajlottak, a beszámolók alapján az
5 00 .000 Ft-os keretösszeget létszám
arányosa n
osztottuk szét. A nyári
edzőtáborok támogatása az egyik legsi
keresebb kezdeményezésnek mondható,
a pályázók száma és a résztvevő
g yerekek létszáma évről évre emelkedik.

5.

Összesen 2 007 000

S zervező

Edzöképzés támogatás
E d zők munkájának elismerése
Up. csoportok támogatása
Up. nyári edzőtáborok
Diáktájfutás, saját forrás
Diáktájfutás, külső forrás

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Utánpótlás csoportok
támogatása

K lu b t á m o g a tá s 2007

A z Élsport- és Edzőbizottság a pályáz
ta tá s t lebonyolította A bírálók 12 pályá
za to t tartottak támogatandónak, a teljes
9 00 .000 Ft-os keretösszeg felhaszná
lásával A támogatásra nagy az érdek
lő dés az edzők körében, a feltételeket és
értékelési I szempontokat megfelelőnek
tartják.
Gera Tibor
Fehér Ferenc
Blézer Attila

95.000
75.000
65.000
60.000
85.000
65.000
70.000
70.000
65.000

A támogatási összegek számítása
id én is a minősített versenyzőkről bekért
adatszolgáltatás alapján történt, a lemor
zs o ló d á s csökkentése érdekében figye
le m be véve a minősítettek 3 éves elő
életé t: nagyobb összeg jár a régebb óta
m egtartott versenyzőkért és kevesebb a
fris s e n
minősítést szerzők után.
A
2 .0 0 0 .0 0 0 Ft-os keretösszegből a leg
je le n tő s e b b részt az ismert utánpótlásn e v e lő klubok szerezték meg Az adatok
elle n ő rzé se a minösitésnyilvántartás alap
já n szúrópróbaszerűen történt. Emii
té s re méltó és furcsa, hogy a KTK,
a m e ly tavaly kiemelkedett a 400.000 Ft-os
tám o gatá si összegével, idén nem adott be
pályázatot

2. Utánpótlás edzők munkájának
elismerése

SZV
ZTC
ESP

Viniczai Ferenc
Kalo Annamária
Balogh József
Hetényi Ferenc
Sramkó Tibor
Mézes Tibor S.
Szabón János
Hites Viktor
Gyalog Zoltán

Megvalósult támogatás

000
000
000
000
000
000

100 000
900 000
2 007 000
500 000
400 000
4 000 000

4 000 000
12 000 000

3 907 000
7 907 000

200
900
2 000
500
400
8 000
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Ebben az évben a Tájoló 10
alkalommal, egyenként 32 oldal
terjedelemben fog megjelenni. Az
MTFSZ híreit, hivatalos
közleményeit tartalmazó Tájfutás
rész megszűnik, Így a tagdíj
fejében a kluboknak küldött
példányt sem kapják az
egyesületek. 2008-ban ismét
tervezzük 2 darab DVD melléklet
megjelenését. így kétféle
előfizetése van a Tájolónak 2008.
évre: a 10 szám előfizetése
3900Ft, külföldre 6900Ft. Egy
példány ára 400Ft.DVD melléklettel
az előfizetési díj 1000 Ft-tal több.
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Szenior VB pályázat

A beérkezett 6 pályázat közül a pályázatokat elbíráló
ad hoc bizottság a Baranya megyei Tájékozódási Futó
Szövetség pályázatát találta a legjobbnak. Az elnökség
felhatalmazza a Baranya megyei Tájékozódási Futó
Szövetséget, hogy az MTFSZ nevében pályázatot
nyújtson be az IOF-hez a 2011-2014-ben megrende
zendő Szenior VB megrendezésére.
A Sportident rendszer új bérlési rendje

A Sportident rendszer bérlését 2008 január 1-től már
nem Riczel Zsuzsiéknál, hanem Szakái Péternél kell
Intézni. Az új cím: Nagykovácsi, Szilva u. 33. Telefon:
0620 9259546 e-mail: szakalp@mikronet.hu Ez alól
kivétel a kisverseny-csomag (21 pont és eredmény
nyomtató), amit az MTFSZ irodából lehet kölcsönözni.

*•

1970 ’

Versenyjegyzőkönyv

Honlap főszerkesztői pályázat eredménye

A www.mtfsz.hu honlap főszerkesztői posztjára beérke
zett pályaműveket a Vonyó Péterné Szabó Réka, Ko
vács Balázs, Less Áron összetételű ad hoc bizottság
elbírálta. A legjobb anyagnak Gösswein Csaba pályá
zatát tartották. Döntésük alapján 2008. január 1-től az
MTFSZ honlap főszerkesztője Gösswein Csaba lesz.

'

*V
¥

A lényegesen leegyszerűsített versenyjegyzőkönyv
mellett elolvashatjuk a rangsoroló versenyek adminiszt
rációs kötelezettségeiről írt tájékoztatót is.
Az MTFSZ díjai

Az MTFSZ elnöksége 2008. januári ülésén határozott a
2007. évi díjazásról. Sötér János javaslatára létrehozta
a Skerletz Iván díjat, mint a sportágunkban legmaga
sabb kitüntetést. A SILVA díjat megszűnt, helyette a
"Tájékozódási futásért" plakett adományozható.
A díjak odaítélésének feltételei:
Skerletz Iván díj (1 fő): sportágunkban megítélt
legmagasabb díj, életműdíj, hosszú időn keresztül
sportágunkért végzett kimagasló munkáért.
Ripszám Henrik emlékérem (3 fő): sportágunkban
kifejtett sokéves munka elismerése.
A „Tájékozódási futásért" plakett (1 fő): adott
évben sportágunkban nyújtott legkiemelkedőbb teljesít
ményért. (Ez felel meg az eddigi SILVA díjnak.)
A "Tájékozódási futásért" kitűző (5-8 fő) az adott
évben sportágunkért végzett munkáért, 1. alkalommal
BRONZ fokozatban, 2. alkalommal EZÜST fokozatban,
3. alkalommal ARANY fokozatban. Javaslatokat január
31-ig kellett leadni ajenovarig@gmail.com címre.

Módosultak a különböző szabályzatok

Az MTFSZ Elnöksége január 14-i ülésén jóváhagyta Közgyűlés
több sportági szabályzat módosított változatát. A Az MTFSZ Elnöksége 2007 december 17-i ülésén a
szabályzatok teljes szövege az MTFSZ és a BTFSZ Szövetség évi rendes Közgyűlését az alábbiak szerint
összehívta:
honlapjáról letölthetők.
Időpont: 2008. március 1. (szombat) 10:00
Nyilvántartási igazolási ás átigazolási szabályzat
Az egyik lényeges változás, hogy nem lehet bármikor Helyszín: Magyar Sport Háza Konferenciaterem
átigazolni versenyzőket. A téli átigazolási időszak Budapest, XIV. Istvánmezei út 1-3. I. emelet
december 1. és február 15. között, a nyári július 1. és Napirend: 1) Elnöki beszámoló, 2) Díjak átadása, 3)
Jelentés a Szövetség 2007. évi gazdálkodásáról,
augusztus 15. között van.
mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés, 4) A
Versenyszabályzat
Főbb változások a versenyszabályzatban, hogy a váltó Felügyelő Bizottság jelentése, 5) A Szövetségi tagdíj
győztesidök kis mértékben változtak és a Pontbegyűjtő módosítása, 6) Javaslat a 2008. évi szakmai és
CSB -re vonatkozó szabályozások több helyen pénzügyi tervre, 7) Egyebek.
kiegészültek. Az 1. sz. melléklet „A szalaggal segített
Elhunyt Heikki Kauppinen
kategóriák rendezési ajánlásai”-t tartalmazza.
60 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Heikki
Bajnoki rendszer
Itt is kiegészültek a Pontbegyűjtő CSB -re vonatkozó Kauppinen, a finn tájfutó szövetség elnöke, az IOF
szabályozások. Ezen felül a bajnoki pontversenyben a elnökségi tagja (mi ketten lettünk új tagok az IOF
kevés induló esetén megszerezhető bajnoki pontok, ill. elnökségben 2006-ban). Tavaly a finnországi szenior
az EVOB férfi és női kategóriáiban adható pontok VB-n is futott, az idei portugáliai szenior VB-n is ö
képviselte volna az IOF-et. Halálát egy télisport baleset
változtak.
okozta.
Zentai László
Versenybírói szabályzat
A korábbi szabályozás képezi az alapját, azonban
jelentős változáson ment át. Változott a feljebbmi- Kiegészítés
nősitési követelmény rendszer, hivatalos lett a gyakorló Előző számunkban közöltük a 2007-es év sportolóit.
státusz. Az 1.sz. melléklet tartalmazza a versenybírói Sajnos azonban a férfi Év tájkerékpárosa, Marosffy
tanfolyamok javasolt képzési tematikáját, a 2. sz. mel Dániel kimaradt. Elnézést kérünk.
léklet a versenybírók javasolt díjazásával foglalkozik.
Tájoló 2008

VII

l.szám

E

redmények

Sítájfutó OB
e re d m é n y e i

Középtávú 06
Eplény, 2008. január 5
F21 (10) 8300 m 250 m 15 e
63:48
1 Gond Balázs
vss
2 Marosffy Dániel
osc
73:49
75:11
3 Gond Gergely
vss
N21 (11) 5800 m 180 m 9 ep
60:37
1 Marosffy Orsolya osc
2 Szivák Ildikó
ARA 69:13
3 Simon Ágnes
ETC 71:06

Budapesti
Teremtájfutó
Diákolimpia

13 Ulrich Attila
14 Jahmani Wahid
15 Schmidt Szabolcs
16 Kóbor Lajos

2008

1 Kinde Vanda
2 Varsányi Kinga
3 Tölgyesi Blanka
4 Faggyas Eszter
5 Balázs Ottilia
6 Weiler Virág
7 Kadocsa Rebeka
8 Legányi Réka
9 Pencz Mirjam
10 Jóni Anett
11 Faggyas Réka
12 Tóth Blanka
13 Ceglédi Dóra
14 Kneidl Nikolett
15 Szekeres Fanni
16 Schmidt Patricia
17 Homonyik Marietta
18 Ádám Zsófia

Összetett eredmények
Alsós fiú (25)

1 Gallwitz Péter
2 Pányi Patrik
3 Tamócai Tamás
4 Ulrich Áron
5 Horváth Csongor
6 Vass Bertalan
7 Nagy Knstóf
8 Moncsek Levente

5:32
7:12
7:24
7:59
8:33
9:12
10:43
15:28

Alsós lány (18)

Váltó OB
Eplény, 2008. január 6.
F21 (6)

1 HSE Szentendre 2
75:36
Csúcs Klaus-Kiácz Bence
2 Tipo 1
90:13
Gönczi Róbert-Allwinger Herwig
3 HSE Szentendre 1
109:47
Jankó Tamás - Seppanen Anna
\

N18-39 (4)

1 Orvosegyetem SC1
99:24
Füzy Anna-Marosffy Orsolya
2 Vasas 1
105:28
Kaufmann Brigitta-Szivák Ildikó
3 Tipo 2
163:53
AllwingerTünde-Lendvai 3Katalin

• ••

1 Horváth Hanga
2 Nagy Klára
3 Rákóczi Dalma
4 Farmasi Kitti
5 Ronkai Anna
6 Láng Anna
7 Bálint Bernadett
7 Murvai Gerda

5:08
5:46
7:30
8:40
9:53
13:05
16:48
16:48

Felsős fiú (27)

1 Németh Marcell
2 Berkes Dániel
3 Tóth Adrián
4 Rózsa Ábel
4 Balázs Bulcsú
6 Gansperger Gáspár
7 Viga Mihály
8 Bálint Attila
9 Badics Bence
10 Schokhil Matil
11 Piros Patrik
12 Kiss András

2:52
2:56
3:26
3:48
3:48
5:07
5:42
6:02
6:05
6:17
7:02
7:11

8:02
8:18
8:25
8:28

Felsős lány (29)

3:01
3:15
3:23
3:29
3:55
4:05
4:08
4:12
4:15
4:23
4:27
4:36
4:44
4:48
5:28
6:30
7:08
14:46

Középiskolás fiú (15)

1 Kinde Mátyás
2 Vellner Gábor
3 Horváth Marcell
4 Jenes Ottó
4 Györgyi Ábel
6 Kovács Sebestyén
7 Nagy Patrik
8 Kovács Domonkos
9 Nagy Kristóf
10 Szkiba Tamás

1:44
1:49
2:05
2:14
2:14
2:19
2:21
2:38
2:42
3:04

Középiskolás lány (4)

1 Zempléni Réka
2 Tibay Ilona

2:58
3:02

• ••

Háromfutamos verseny Szlovákiában
A koradélutáni park, majd az éjszakai futást
követően, másnap egy normáltávú verseny
után hirdették ki a végeredményt. Néhány
kategóriában csak egy kémény baráti csatát
követően tudott eldőlni az összetett elsőségek
sorsa.
Végül az összesített csapatversenyt ezúttal a
Valkony Ferenc által vezetett KTK együttese
szerezte meg.

December elején szörnyű egy pocsék időben
rendezte meg a zólyomi rendezőgárda Juraj
Prekop fő szervezésében a Tiko kupa három
futamos tájfutóversenyt. A több évtizede fenn
álló versenysorozat minden év tájfutó ver
senyszezonjának befejeztével három város
Besztercebánya Zólyom
- Budapest
(Kőbánya) küzdelmére
szerveződik.
Idén
Zólyom térségében a KTK csapata mellett
debreceni (komáromi) és pásztói tájfutók is ott
toporoghattak a rajtnál.
Tájoló 2008

Zentai József

Vili

l.szám

N E W 3ALANCE AKCIÓ!
20-50% -os kedvezmény New Balance fuócipőkre.

New balance MR720WO

New Balance M782GY

VJ Integrator High 2008

Utcai futócipő, akár maratonra is.
Ára: 21900Ft helyett 15900Ft

Technikai terepfutócipő minden terepre
Ára: 18900Ft helyett 14490Ft

Terep és tájfutócipő,
karbonszálas bokamerevítővel.
Ára: 25900Ft

FUTOCIPOK M IN D E N TEREPRE!
PARTÍMERPROGRA/UI
2 0 0 8 - B A N 15!
Ä * « C

^

CONVPASS SPORT

УOUTDOOR
TEREPFUTÓK BOLTJA

113Q 3UDAPEST, LEHEL UTCA 2 3 .

INFOVONAL: 2 3 9 6013
l/l/EB: l/l/l/t/l/l/.COW\PASS-SPORT.HU
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Ú tvonalválasztás (3.)

ahol a lejtésviszonyok meglehetősen egyértelműek,
jól átláthatók. Rövidebb átmenetben elegendő felis
merni, hogy az elérendő pont szintben feljebb vagy
lejjebb van-e. A pont megközelítésének technikáját
az ilyen esetekben a domborzati útvonalak között
fogjuk tárgyalni. Hosszabb átmenetekben viszont
kézenfekvő a hegyoldalban futó utakat is igénybe
venni. Ezek az utak érdekes módon csak a legritkább
esetben szintutak. Általában enyhén emelkednek,
illetve lejtenek, hogy kapcsolatot teremtsenek a
hegy lábánál fekvő település és a magasabban lévő
erdőrészek közötti közlekedéshez.
Technikás átmenetekben nem elég látni a kiinduló
és az elérendő pont közötti magasságbeli különbsé
get és a számításba vehető kerülőutaknál jelentkező
többlet távolságokat. Az utak felhasználása ugyanis
még többlet szintet is jelenthet: a különböző útvo
nalakon más-más mértékben, ahogy ez az 1. ábrán
is látható. Ilyen átmenetekben a leggyorsabb útvonal
kiválasztása egy rendkívül összetett optimalizálás
eredménye lehet. Kérdés, hogy a verseny hevében
egyáltalán képesek vagyunk-e az összes alternatívát
felismerni, valamint megbecsülni, hogy az egyes
útvonal-variánsoknál pontosan mekkora szintet
milyen és mennyire futható adagokban kell leküzde
ni. Továbbá meg tudjuk-e becsülni, hogy az utakon
és a terepen megtett résztávok eltérő futósebességei
összességükben melyik útvonalnál adnák a legjobb
részidőt, hogy az egyes útvonalak követése során
adódó tájékozódási nehézségek különbségeiről ne is
beszéljek. Alaposabb felkészülés nélkül ez a döntés
csak kapkodó találgatás lehet. Az optimális útvo
nal megalapozott kiválasztásához nagy versenyru
tin: sok száz, félve mondom ki: inkább több ezer
hosszabb átmenet alapos előzetes tanulmányozása
szükséges, hogy egy-egy ilyen kritikus átmenetnél
szemvillanás alatt tudja valaki a számára várhatóan a
leggyorsabb útvonalat meglátni. Ugyanez mondható
el a pályakitűzésre is. Nem elég hozzá a jó szándék,
vagy a versenybírói vizsgáról szóló igazolvány. Néha
több tíz órát kell dolgozni azon, hogy sikerüljön az
adott terepen a lehető legjobb átmeneti irányokat,
illetve azok kombinációját megtalálni, és a sokféle
korlát közé szorított pálya keretei közé illeszteni.

követendő útvonal meghatározása a tájfutók
számára egy számításba veendő, mondhatni
elkerülhetetlen feladat a verseny minden egyes
átmenetében. Ezt a döntési mozzanatot neveztük
útvonalválasztásnak, amit cikksorozatunk kissé
bővebben kíván körbejárni. Fontos kérdés ez, még
ha az átlagos versenyek átmeneteinek jó része meg
lehetősen egyértelmű, vagyis a választás nem eltérő
útvonalak közötti választást jelent, hanem a talán
egyetlen értelmes megoldás gyors felismerését.
Mindezeken túl létezik olyan pályakitűzői szem
lélet is, amelynek kimondott törekvése, hogy a
versenyzőket egy meghatározott nyomvonalra,
lehetőleg a pontokat összekötő lila vonal sávjába
kényszerítse. Az ilyen verseny ezáltal egy preferált
tájékozódási technika: leginkább a térképolvasás
sal kombinált irányfutás ismeretén belül kívánja a
résztvevőket rangsorolni, a fizikai teljesítményük
szerint. Némileg hasonló a helyzet a „C” kategóriás
pályák kitűzésénél, ahol a versenyt mindenáron jól
követhető utakra kívánják terelni, hogy a kezdőket
megkíméljék az eltévedéssel járó sokkhatástól.
A klasszikus értelemben vett útvonalválasztási fel
adatok a fentiek ellenére is élnek tovább, sőt érdekes
módon épp a legújabb versenyszámban: a rövid
távú versenyeken, illetve a városi tájfutásban törtek
előtérbe. Ezeken a versenyeken nemcsak egyszerűen
akadályok jobbról, vagy balról történő kikerüléséről
van szó. Itt a futó által igénybe vehető felületek és az
útvonalhálózat (utcahálózat) célszerű összefüggéseit
kell felismerni. Az ilyen „épített” környezetben elő
fordulhat a légvonaltáv többszörösét kitevő ésszerű
útvonal, vagy az átmenet fő irányával akár ellentétes
irányú ésszerű útvonalszakasz.
Az útvonalválasztás alapfogalmai után a TÁJOLÓ
2007/10. számában megkezdtük a követendő útvonal
meghatározásánál figyelembe veendő szempontok
számbavételét. Ezek közül elsőként a szintveszteség
elkerüléséről volt szó: a völgyek, gerincek és nyergek
keresztezésénél, amely fejezethez befejezésül most
csatlakozik a hegyoldalba eső átmenetek tárgyalása.
A következő fejezet pedig az utak felhasználásának
UTAK FELHASZNÁLÁSA
szempontjából vizsgálja tovább az útvonalválasztás
kérdéskörét.
Nagyon kevés kivételtől eltekintve az utakon futás
mindig gyorsabb a terepen való haladásnál, ezért
Ú tvonalválasztás hegyoldalban
az útvonalválasztásnál rendkívül fontos mérlegelni,
Versenyeinken igen gyakoriak azok az átmenetek, hogy az átmenet körzetében lévő utak használha
amelyeket egy hegyoldal két pontja között tűztek ki. tók-e a pont megközelítésére. Különösen a nehezen
Hegyvidékeken akár az egész versenyterep lehet egy futható: köves, aljnövényzetes, vizenyős, stb. tere
többé-kevésbé szabdalt, de egybefüggő hegyoldal, peken előnyös az úthálózat fokozott kihasználása.

A
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2. á bra N y ila d é k h á ló z a tb a n

6. á b ra B o ró k a la b irin tu s

1. áb ra Á tm e n e t a h e g y o ld a lb a n : út- és te repszakaszok
optim ális k o m b in á c ió ja
3. á b ra Ú tá g a k re n g e te g é be n
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Idegen terepen futó, vagy kezdő versenyző is jobban
teszi, ha elsősorban az utakra épít. Az út biztonsá
got ad a tájékozódásban is: az útelágazások, az út
mentén fekvő objektumok nagyon könnyűvé teszik
a helyzetazonosítást, még az apróbb figyelmetlen
ségből eredő hibák (pl: túlfutás) is jól korrigálhatok.
Utak, ösvények helyett persze mondhatunk síkrajzi
vezetővonalakat is, ideértve a nyiladékot, jellegha
tárt, kerítést, stb.
Gyér úthálózatú vidéken egy pillantás is elég
meglátni, hogy van-e az átmenet irányába eső út,
amely segít a következő pont megközelítésében.
Az utakban gazdag terepeken a síkrajz gráfszerű
szemléletével érhető el, hogy a versenyző az utak
labirintusában meglássa azokat a csomópontokat,
amelyeken keresztül leggyorsabban juthat el az
elérendő ponthoz.

Utak kusza szövevényében
Szerteágazó, ágas-bogas gyakran rendezetlen úthá
lózat, kusza síkrajz alakulhat ki nagyobb városok,
sokak által látogatott kirándulóhelyek környeze
tében, esetleg intenzív erdei munkák miatt, vagy
mozaikszerű parcellák között, különösen ha a dom 
borzat nem túl markáns, illetve a talajfelszín járha
tósága változatos.
Tájékozódási szempontból kihívást jelent az ilyen
terepen való eligazodás, ahol csak gyakorlott ver
senyző veszi azonnal észre a célszerűen kapcsolódó
útszakaszok láncolatát, amire a 4. ábra m utat jó

Nyiladék hálózatban
Az erdőműveléstől, különösen a laposabb vidékeken
szinte elválaszthatatlan az erdővágások hálózata.
A nyiladékkockákban a szabályos ültetési irányok,
jelleghatárok, ritkító vágások hálózata is szinte min
dig megegyezik a parcellát határoló erdővágások
irányával. Az így kialakuló sakktáblaszerű vonalhá
lózatnál leginkább átlóirányú átmeneteket tűznek ki.
Az a rövidebb útvonal, amely hosszabb átlóirányú,
vagy ahhoz közeli útszakaszt tartalmaz. Továbbá
annál biztonságosabb egy útvonal, minél kevesebb
és minél jobban azonosítható töréspontja van (2.
ábra).

Párhuzam os utakon
Hegyhátakon, lankás oldalakban nem ritka, hogy
a terep fő közlekedési irányaiban a jártabb és elha
gyott utak egymással párhuzamos szakaszokból álló:
nyalábszerű hálózata alakul ki. Egy ilyen közlekedé
si „csatornában” jó tempóban lehet haladni, eseten
ként még gyorsabban is annál, mint amit térképol
vasással követni lehet. A versenyző feladata itt nem
feltétlenül a legrövidebb útvonal kiválasztása, hiszen
alig van hosszkülönbség az egyes variánsok között.
Ilyen esetekben célszerű a legjobban beazonosítha
tó útvonalat kiválasztani, és kell találni azon egy el
nem téveszthető támadópontot, pl.: útcsomópontot
(a 3. ábrán nyíl jelöli). Nem árt az óvatosság, még ha
egyszerűnek is tűnik a feladat. A keverésnek nem
egyszer az úgy nevezett „párhuzamos hiba” az oka.
Ez akkor fordul elő, ha a versenyző átmenet közben
két hasonló objektumot összetéveszt. Ügy érzi, hogy
„minden stimmel”, de a pontot mégsem találja. Ez a
hiba leggyakrabban párhuzamosan futó utak köze
lében szokott előfordulni.
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4. ábra Kusza, rendezetlen úthálózat
Gyakorlásként mérd meg hány másodperc alatt
találsz úton, ösvényen vezető útvonalat, amely ponttól-pontig visz. Aztán mérd meg hány másodperc
kell egy alternatív útvonal megtalálásához. Végül
mérlegeld, hogy ennyi másodperc számodra sok
vagy kevés az átmenet megtételéhez szükséges futó
időhöz képest.

L abirintusban
Nehezen áttekinthető, kusza úthálózat követése
helyett megoldás lehet az átvágás. Bizonyos esetek
ben azonban, mint például a városi tájékozódásban,
az utcák labirintusában, erre nincs lehetőség. Meg
kell látni, hogy melyik a talán egyetlen lehetséges

A
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összeköttetés a két pont között, és figyelmesen el kell
kerülni a továbbjutást lehetetlenné tevő zsákutcákat.
Az 5. ábra a hagyományos őszi velencei tájékozódási
verseny egy ilyen tipikus átmenetét mutatja be.

5. ábra Utcák és csatornák labirintusa
Az ilyen esetekben az útvonalválasztás jelentősége
hihetetlen módon megnő. A vízszintes (eseten
ként a víz szintje alá is kerülő), jól futható utcák,
a nézőseregnek vélhető járó-kelők tömege, no és
a felfokozott versenyhangulat rohanásra ösztönöz.
Ugyanakkor egy kis figyelmetlenség miatt, egy rossz
választáson akár az egész verseny elúszhat.
A városi kőrengeteghez csak nevében hasonló, a
természet alkotta kőlabirintusokban is nehéz a tájé
kozódás. Ilyen útvesztők többek között a homokkő
vidékeken fordulnak elő.
A labirintus tájékozódás legismertebb hazai terepe a
Kiskunsági Nemzeti Park borókás bozótja, amelyről
a 6. ábra térképe ad ízelítőt. Gyakorlásként mérd
meg itt is hány másodperc alatt találsz olyan útvo
nalat, amelyen a bozót foltok között navigálva lehet
eljutni a következő pontig. Aztán mérd meg hány
másodperc kell egy alternatív útvonal megtalálásá
hoz. Mérlegeld itt is, hogy ennyi másodperc neked
számít-e egy átmenetben vagy sem. Ha soknak
véled, foglalkozz többet az útvonalválasztás gya
korlásával!
folytatjuk
Bozán György

TECHNI KÁJ A

A Tá jfu t ó k l u b
MEGTARTOTTA ELSŐ
ÖSSZEJÖVETELÉT
A tá jfu tá s t k edvelők és értők szám ára szerv ezett, szak 
osztályi és g e n e rá c ió s határokon átívelő, v a la m in t fo ly a 
m a to s szak m ai p ro g ram o k at ígérő klub ja n u á r 9 -é n
ta r to tta első ö sszejö v etelét a Tabáni S p artacu s A ttila ú t
2. szám a la tti klubszobájában.
Schönviszky G yörgy házigazda köszöntője és b e v e z e tő
m o n d a ta i u tá n Hom oki Géza v e títe tt k ép ek et a '6 0 -a s
évek m áso d ik felén ek versenyeiről. V isszaem lék ezett
azokra az e se m é n y e k re , am elyek a n ég y v á lo g a to t
tal felálló, v e rh e te tle n női csap attal ren d elk ező Bp.
P ed ag ó g u s m e g sz ű n é sé h e z vezettek. A k ép ek en fe lis
m e rh e ttü k fia ta la b b ö n m ag u n k at, a célsáto rn ál e g y e t
len k én t b ü szk élk ed ő T rabant gépkocsit, v issz a id é z h e t
tü k a korabeli v ersen y h an g u lato t.
Bozán György a klub célkitűzéseiről beszélt: e lő a d á so k ,
v etítések , b e m u ta tó k szervezése, v en d é g e k m e g h ív á sa ,
eszm ecsere, közös v élem ényalkotás és v éle m é n y n y il
v á n ítá s a s p o rtá g fórum ain. Gyűjtők szám ára b e m u 
tatk o zási és cse re le h e tő sé g . M egjegyezte, hogy a klub
olyan fó ru m m á , szellem i m űhellyé is v álh at, a m e ly
szakm ai k é rd ések tisztázásával, érték ren d k ialakításával
tu d ja seg íten i a sp o rtá g továb b fejlő d ését, p resztízsén ek
n ö v ek ed ését.
A kialakuló é lé n k v itáb an a legnagyobb v issz h a n g o t a
tá jfu tó m ú lt em lé k e in e k m egőrzése, egy tá jfu tó m ú z e 
um lé tre h o z á sa k a p ta . Ennek elő feltétele, hog y tu d ju k
és le h e tő le g n y ilv án tartásb a is vegyük: kinél m ilyen
szakm ai d o k u m e n tu m o k : kiadványok, jeg y zőkönyvek,
fén y k ép ek , stb . v an n ak . A sp o rtág tö rté n e te m ég m e g 
írásra vár. Jó le n n e tu d n i, kik voltak a tá jé k o z ó d á sb a n az
e lm ú lt tö b b m in t fél évszázad versenyzői, d e le g a lá b b
az I. osztályú sp o rto ló k a t és a m eg h atáro zó fo n to ssá g ú
szem élyek n e v e it, m u nkájuk főbb ered m én y eit.
Sok szó e s e tt arról is, hogyan leh etn e objektiven é r té 
kelni a v ersen y ek et: elism erni az élen járó k at, ö sz tö n ö z 
ni a g y e n g é b b e n teljesítő k et, tá m p o n to t n yújtva ezzel
a m ező n y n ek is.
A m in d en h ó n a p első szerdájára szerv ezett Tájfutó klub
legközelebbi ö sszejö v etele február 6 -án lesz, 17 ó rak o r
kezdődik. A p ro g ram : Mikor merre mutat a tájoló?
av agy m it tu d m o n d an i a tájfu tó k n ak egy g eofizikus
az „Észak"-ról. Előadó: Schönviszky László. Helyszín a
Tabáni S p a rta c u s Bp. I., Attila út 2. a la tti k lu b te rm e .
A p ro g ra m o t a h ttp ://w w w .ta b a n isp a rta c u s.h u h o n la p
is közli.
M inden é rd e k lő d ő t szívesen látnak.
Tájoló 2008 1. szám
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T anuljunk tAjfutni lépésről lépésre (9 )
„2-es szint - F"
Rövid átmenetek felfogó vonalakkal
A gyerekek rövid átmeneteket gyakorol
nak utak, ösvények, villanyvezetékek,
legelő szélei, vagy hasonló felfogó vona
lak segítségével. Legfeljebb 200 m étere
sek legyenek az átmenetek. Aki már isme
ri a tájolót, használhatja a gyakorlathoz.

erdőrészletet válasszunk, ahol lehet északi és déli
irányba is menni.
Ebből a gyakorlatból azt tanulják meg a gyerekek,
hogy a térképen levő nyilak északnak és délnek
mutatnak. A felfogó vonalig a távolság ne legyen
több 100 méternél. Visszafelé mindenki egyedül
végezze el a gyakorlatot.

G yakoroljuk az F lép ést

A cikk-cakk pálya

Kövessük az észak-dél irányba beálló iránytűt
Osszuk szét csoportokra a gyerekeket, m ind
egyiknek legyen egy vezetője. Egy erre alkalmas

Az északra mutató iránytű használatát gyako
roljuk. Használjunk két párhuzamos korlátot
(felfogó vonalat) kb. 100-200 méterre egymástól.

T
Változatos terepet használjunk, ha lehetséges. Ezt
vagy üres papírlappal vagy térképpel is lehet
elvégezni.

Üres útvonal
Először tűzzünk ki egy útvonalkövetős pályát,
ahol a térképre rajzolt vonalat kell követni nagyon
pontosan. Minden berajzolt vonalnak egyszerre
csak vége van és ezután egy rövid „üres” rész
jön, ahol egy nyilvánvaló és nem túl messze levő
felfogó pontig kell navigálni. Ilyen pont lehet egy
mező, villanyvezeték, ösvény stb. Ettől a ponttól
megint indul egy új „vonal”, amely elvezet a követ
kező „üres” részig és így tovább. Minden „üres”
rész elejét jelöljük meg egy szalaggal.

ájékozódás

А В С - je

Az F lépés tesztje
Kövesd az északra mutató iránytűt egy felfogó
vonalig, ahol elérted jelöld meg egy szalaggal!
Folytasd a következő átmenettel, stb., stb. a végéig.
Ezek után fusd le a pályát visszafelé és próbáld
meg megtalálni az összes szalagot!

A pálya vége szalagozással jelölve.

A 2-es szint tesztje
Ezt a tesztet a tanulóknak ismeretlen terepen kell
teljesíteniük. Egy szomszédos klub egyik terepe
megfelelő lehet erre.
A 2-es szint minden egyes lépését teszteljük a
pályán! Például: a rajttól az egyes pontig E és F-et,
egyestől kettesig a D és E lépéseket stb., stb. Ezen
a térképen látható, hogy akiknek még nem megy a
2-es szint minden lépése, azok is teljesíteni tudják
a pályát az 1-es szinten tanultakkal.

Tájoló 20081. szám
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A 2 0 0 9 - es v il á g b a j n o k s á g
ár 2008-at írunk, így nyu
godtan mondhatjuk, hogy
jövőre lesz a 26. Tájékozódási
futó és 6. Trail-О világbajnokság,
amelyet Magyarország rendez. A
Tájoló hónapról hónapra tájé
koztatni kívánja olvasóit a VB
előkészületeiről, a szervezés ese
ményeiről, rendszeresen meg
szólaltatjuk a Szervezőbizottság
fő tisztségviselőit. Az állandó
rovat vezetője a Szerkesztőség
új tagja: Spilkóné Bacsó Piroska.
Az elmúlt évben megjelent az
első Bulletin, amely elolvasható
a VB honlapján. Itt csak néhány
részletet ismertetünk:

M

h ír ei

Versenyközpont és szállás

A 2009. évi Tájékozódási Futó
Világbajnokság hivatalos verseny
és médiaközpontja a Miskolci
Egyetem Campusán kerül majd
kialakításra. Az Egyetemváros
m agas színvonalú elhelyezési
körülm ényeket biztosít m in 
den vb résztvevő számára a
Világbajnokság ideje alatt a „VB
faluban”, nagyon kedvező árakon.
MISKOLC-HUNGARY
Az Egyetemváros rendelkezik jól
felszerelt üléstermekkel és spor területek látogatása tilos minden
tolási lehetőségekkel: sportcsar olyan személy részére, akik kap
nok, kondicionáló terem, stb.
csolatba kerülhetnek a csapattal.
A szabályok megsértését a világLetiltott területek
bajnokság főtitkárának, Less
H iv a tk o z v a a N em z e tk ö z i Áronnak kell jelezni,
Szervezőbizottság
T ájékozódási Szövetség v er e-mail: aron.less@woc2009.hu
Gerzsényi Zsolt: Elnök; Zsigmond Tibor: senyszabályzatára (26.6. cikk),
Versenyigazgató (Elnökhelyettes); LessÁron: az alábbi táblázatban található A 2009. évi Tájékozódási Futó
Főtitkár; Gerzsényi Tamás: Gazdasági igaz területek letiltásra kerülnek az Világbajnokság letiltott területei
gató; Kovács Balázs: Informatikai igazgató; összes olyan versenyző, illetve a és a legutolsó kiadású tájékozó
Ács Gábor: Média igazgató; Nemesházi velük kapcsolatban álló szemé dási futó térképek:
László: Trail-0 vb igazgató; Mitró Zoltán: lyek részére, akik tagjai lehetnek
Sorszám Terület: L egutolsó
Logisztikai igazgató; Miháczi Zoltán: a 2009. évi Világbajnokságon
Kísérőversenyek igazgatója; Per Forsberg in d u ló csapatnak. A fentiek tájékozódási futó térkép
(SWE):„Event Presentation" igazgató; Kocsik értelmében a letiltott területek 1 Királyasztal: Királyasztal,
Árpád: „Event Presentation" menedzser
re a következők vonatkoznak (a 2002, l:5.000/5m; 2 Szép-hegy:
Világbajnokság végég):
Nincs tájékozódási futó térkép;
Ellenőrző bírók
3 Miskolc belváros: Nincs tájé
• tilos tájfutni
Tuomo Peltola (FIN) I0F Senior Event • tilos edzést tartani, futni/verse- kozódási futó térkép; 4 MiskolcA dvisor (nemzetközi ellenőrző bíró), nyezni, útvonalat tesztelni, stb. és T ap olca: L eán y v ár, 1988,
Szerdahelyi Zoltán Vezető nemzeti ellen • a területeken áthaladó, for l:15.000/5m ; 5 Lófő-tisztás:
őrző bíró, Hegedűs András Nemzeti ellenőrző galom előtt megnyitott aszfal Galuzsnya-hegy, 2001, 1:10.000/
tozott utak kivételével a tiltott 5m, Vivrát-hegy, 2001, 1:15.000/
bíró, Hegedűs Ábel Nemzeti ellenőrző bíró
5m; 6 Nagymező: Bükk-fennsík,
Program
2002, l:15:000/5m; 7 Aggtelek:
Délután
Délelőtt
Nincs tájékozódási futó térkép
08.16. V asárnap Középtáv selejtező
08.17. H étfő
Hosszútáv selejtező
H ungária Kupa 1 .nap
A letiltott területeket ábrázoló tér
H ungária Kupa 2.nap
0 8.18. Kedd
képen a 8-16 sorszámmal jelzett
M egnyitó ünnepség
területek a 2009. évi Tájékozódási
Középtáv döntő
H ungária Kupa З.пар
0 8.19 . Szerda
Futó Világbajnokság hivatalos
Sprinttáv döntő
0 8.20 . Csütörtök Sprinttáv selejtező
edzőterepei.
Hungária Kupa 4.nap
Váltó (férfi)
0 8.21 . Péntek

WOC 2 0 0 9

Váltó (nők)
0 8.22 . Szom bat
0 8.23 . V asárnap

Hungária Kupa 5 .nap
Hungária Kupa б.пар

Hosszútáv döntő
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Záróünnepség, bankett

A Szervezőbizottság az elmúlt év
őszén elindította a rendezők hon
lapját és felhívást tett közzé: „A
rendezés nem oldható meg egy

Honlap: http://woc2009.hu • Trail-0 honlap: http://w toc2009.hu/ • Rendezők honlapja: http://rendezok.tajfutovb2009.hu/
Természetesen bízunk benne, hogy
a szükséges létszám összejön. Azt
már most előre tudjuk, hogy ez
a létszám nem csak magyar táj
futókból fog összejönni, mivel jó
munkakapcsolatban vagyunk a
kassai tájfutókkal, akiknek a 2006os Főiskolás vb-n mi segítettünk,
tavaly is közös projektben dolgoz
tunk, és így lesz ez 2009-ben is.
De nem csak az aktív tájfutókra
számítunk. Már eddig is sok „viszszavonult” tájfutó, illetve családtag
jelezte, hogy számíthatunk a segít
ségére. És a nem tipikusan tájfutó
szakmai feladatokra a sportágon
kívülről is várunk jelentkezőket.

A jelentkezők az adatlap szerint megje
lölhetik igényüket, hogy milyen területen
szeretnének dolgozni. Hol van túljelent
kezés, illetve milyen területre jelentkeztek
kevesen?
Erre a kérdésre még nem tudok
konkrét választ adni, de az már
nagy csapat önkéntes segítsége nél az előkészítésben, akik nevét még most látszik, hogy legtöbben vagy
kül, ezért keressük azokat, akik az nem látjuk a listában.
terepi munkát végeznének szíve
előkészítő és rendező munkákban Ezzel kapcsolatban kerestük meg sen, vagy a nyelvtudásukat szeret
szerepet vállalnának.” A felhívás Gerzsényi Zsoltot, a szervezőbi nék hasznosítani.
szerint mintegy 400 rendezővel zottság elnökét:
Hol tudjátok alkalmazni a kevésbé tapasz
számolnak, valamint a Trail-0 ren Bíztok abban, hogy ez a nagy létszámú talt, de lelkes fiatalokat?
dezéshez még további 50 fő szük rendezdgárda a hazai tájfutókból össze Több területen számítunk rájuk.
séges. A honlapon regisztrált ada jön? Ha jól emlékszem az ausztriai szenior Ilyen például a pontőr, a frissí
tok szerint eddig már több, mint VB rendezői annak idején magyar rende tő osztás, segítség a felszerelések
százan jelentkeztek, bár tudható, zőkkel is kiegészültek, hogy meglegyen a rajtból célba történő szállításánál,
hogy többen dolgoznak most is megfelelő létszám.
aréna építés (pl. kordon építés),
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forgalomirányítás, parkoltatás, ter
mészetesen felnőttek irányításával,
illetve a célterületeken jelentkező
egyéb munkák, mint pl. a Hungária
Kupán eredmények kirakása, stb.

rendező számára a kísérőversenye
ken történő indulásra, de az biztos,
hogy a pontos időrend, feladatbe
osztás készítése során nem ez lesz
az elsődleges vezérlő elv.

Mikorra és hol tervezitek, milyen időtar
tam ú lesz az előkészítő szem inárium ?
Gondolom ez kisebb csoportokban fog
történni, esetleg az azonos munkát végzők
összevonásával. Ezt azonban akkor lehet
megtenni, ha már a jelentkezők száma
közelít a véglegeshez, ez azonban nem
valószínű, hogy ez év első felére kialakul.

Lesz-e elég hazai versenyző a kapcsolódó
rendezvényeken, ha sok versenyző rende
zői feladatot lát el?

Még nincs konkrét időpontja,
de várhatóan az idei év végén, a
jövő év elején lesz egy 1-2 napos
„központi” felkészítés, melyet több
szakterületi képzés fog követni,
vagy egyes területeken megelőz
ni, melyek hossza nagyban függ
az adott feladattól. Ezt pontosan a
szakterület vezetője fogja megha
tározni a feladatok, illetve a hozzá
kerülő rendezők felkészültségének
ismeretében, hogy a vb-re felké
szült, összeszokott és rutinos csapat
álljon össze minden területen. A
fontosabb „beosztásokba” szeret
nénk már 2008 első felében meg
találni a megfelelő személyeket, és
velünk már az év második felében
elkezdjük a feladatok ismertetését,
a végrehajtás pontos menetének
kialakítását.

Indulhatnak-e valamelyik kísérő verse
nyen azok, akik jelentkeznek a csapat
ba? A jó terep és várhatóan jó térképek,
na meg a Hungária vonzereje biztosan
többeket csábit majd indulásra. Néhány
évvel ezelőtt az angliai világkupán a
rendezők munkája pontos időrend (óra,
perc) szerint folyt, bizonyos posztokban
váltották egymást, ehhez a rajtlista is
hozzájárult, és így, aki akart, el tu d o tt
indulni a kísérőversenyen is.
A két világbajnokság és a hozzájuk
kapcsolódó események elég feszített
munkarendet követelnek majd meg
a rendezőktől, így kevés esélyt látok
arra, hogy a rendezők indulni tud
janak a Hungária Kupán. Azt nem
tartom kizártnak, hogy egy-két
nap lehetőség nyílik majd néhány
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Mint már említettem, sok nem
aktív tájfutó közreműködésére
számítunk, így reményeink sze
rint marad elég hazai verseny
ző a kísérő rendezvényekre is. Es
reméljük, hogy a világbajnokság
miatt esetleg olyan versenyzők is
részt fognak venni a kísérő ren
dezvényeken, akik egyébként egy
„sima” Hungária Kupán nem
indulnának el.

Van-e még valami, amit el szeretnétek
mondani a rendező gárdával kapcsolat
ban?
Ha valaki még nem tudná, akkor
rendezőnek jelentkezni a vb ren
dezők honlapján - http://rendezok.
tajfutovb2009.hu - található kérdő
ív kitöltésével lehet, mely kérdőív
kitölthető on-line módon, illetve
letölthető, amit kitöltés után vagy
e-mailben, vagy postai úton lehet
eljuttatni a szervezőbizottság címére.

Köszönjük a tájékoztatást.
Bacsó Piroska

HÍREK
A NEMZETKÖZI
SZÖVETSÉGBŐL
Zentai László tájékoztatója
az IOF legutóbbi elnökségi,
illetve bizottsági üléseiről:

A sítájfutó bizottságon kívül m inden
I0F bizottság ülésezett Helsinkiben. A
sítájfutók ugyanezen a hétvégén a svájci
Világ Kupa versenyt felhasználva ta rto t
ták az ülésüket.
• Lemondott a legnagyobb presztízsű
és hatalmú bizottság, a foot-o bizottság
vezetője. A svéd Maria Nimvik helyét
Konrad Becker (Svájc vette át).

• Megkezdődött a nyári I0F közgyűlésre
a jelölési folyamat. Az első körben a
jelenlegi elnökség tagjait adó országok
szövetségeinek kellett nyilatkozni, hogy
újra akarják-e jelöltetni a m ostani ta g o 
kat. Ez alapján biztosnak tűnik, hogy a
nyári, csehországi közgyűlésen legalább
5 új taggal bővül az elnökség, annak is
köszönhetően, hogy a 2006-os alapsza
bály változtatás 9-ről 11 főre em elte az
elnökség létszámát. A mostani elnökségi
tagok közül a finn Heikki
Kauppinen a múlt héten hunyt el, míg
két másik elnökségi tagot nem fog újra
jelölni a küldő ország. A tagországok a
fenti információk birtokában javasolhat
nak elnökségi tagokat.
• Mint a rendező ország jelenlévő m ar
keting igazgatója elm ondta, a cseh
szövetség megvásárolta az IOF-től az
idei VB szponzori jogait. Fő szponzoruk
lógója a VB kis mértékben m egváltoz
ta to tt lógójában is meg fog jelenni. Az
elm ondott információk egyelőre m ég a
hivatalos honlapon nem jelentek meg.
• Az idén először megrendezendő junior
tájbringa VB (Lengyelország) után 2009ben Dánia vállalná a verseny m egren
dezését.
• Az együttes ülésen először voltak
jelen a versenyzői bizottság képviselői
is. Simonas Krepsta (Litvánia) képviselte
a hagyományos tájfutást és Michaela
Gigon a tájbringát.
• A sítájfutó Világ Kupa idei első versenye
(XII. 11-14., Idre, Svédország) sikerét erősen
beárnyékolta, hogy itt tesztelték az Emit
fizikai érintkezés nélküli pontérintési rend
szerét. Több olyan versenyzőt is kizártak, aki
bizonyítottan járt egy adott ponton, de a
rendszer nem érzékelte az áthaladását.
• Január végén jár le több világverseny
rendezésére is a jelentkezési határidő.
Bár a 2012-es normál VB-re korábban
senki sem jelentkezett (2013-ra már
Svájc és Finnország is bejelentkezett),
most úgy tűnik, hogy lesz érdeklődés.
Ez az első alkalom, amikor a rendezésről
nem a közgyűlés, hanem az elnökség
dönt (innentől kezdve a páratlan évek
ben rendezendő VB-kről a közgyűlés, a
páros években rendezendőkről az elnök
ség dönt).
Zentai László

V
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H

Rövidítések:

ers enynaptár
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14
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Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, loRI
országos, IrRI regionális, /-/ nem rangso
rolóul Sportident, R: rendező, Nh: nevezési

határidő, C: nevezési cim, Nd: nevezési díj,
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
zés, I: információ.
Versenytávok: ht., nt., kt., rt„ sp.
(hosszútávú, normáltávú, középtávú, rövi
dített távú, sprint)

V e r s e n y n a p t á r (február - április 13)
Internet infó: http://w ww .m tfsz.hu (versenyek) és h ttp://w w w .b tfsz.hu / (versenyek), http://tajfuto.blogspot.com /

02. 06. (sze) Parkverseny-1. R: BIMAHEV (Hegedűs Ábel) Lásd: 2007/10-es TÁJOLÓ!!! VK: Babits
Gimn. (1046 Tóth Aladár u. 16-18). T: 14.30-tól. I: H.Á. 06-20-9114014.
02. 13. (sze) Parkverseny-2. R: MOM (Györgyi Máté). Parkverseny-infó: http://goliat.eik.bme.hu/
%7Evanko/3sz.htm.
02. 20. (sze) Parkverseny-3. /-/ SI R: BIMAHEV Hsz. H: az Álmos vezér téri iskolában (öltöző, WC)
(Álmos vezér tere 9, megközelíthető az Örs vezér teréről induló 82-es, vagy 81-es trolival, az
első megállótól 150m, a 82-estől К-re, a 81-estől ÉK-re). T: 14.30-18.00 között, Nd: 400Ft,
diák és nyugdíjas 200Ft, 18 év alatt ingyenes. Térkép: Rákosfalva(Zugló), l:4000/lm , 2008.
január. Benyomtatott pályák, A4 genotherm elvehető. Kis papírbóják, zsírkréta, időmérés
SI-vel. Pályazárás: 18.30 (napnyugta 17.14). I: Hegedűs Ábel 06-20-9114014, vagy abel.
terkep@chello.hu.
02. 27. (sze) Parkverseny-4.Tavaszi Csillebérc Kupa /-/ R: SIR (Kovács Zoltán) Parkverseny-infó: http://
goliat.eik.bme.hu/%7Evanko/3sz.htm.
03. 01-02. (szo-v) Tavaszi Boróka Kupa /-/ SI R: HSE és KAL. Nh: 02. 25. C: boroka.kupa@gmail.com,
fax: 06-26-314-764 (Erdélyi Tibor), Nd: 1000Ft/nap (FN10-18, N60, F65-: 700Ft), Nh. után
200Ft, helyszínen 400Ft pótdíj, csak az üres helyekre! Nyílt: 700Ft/nap hsz.-en is. Terep:
Bocsa térsége, „0”-idők: 12.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10D 12CD 14 16 18 21ABBr 35 40 45
50 55 60 +F: 21AH 65 70 80 +NyK. Szombaton rt., vasárnap nt. verseny. I: http://www.atlas.
hu/borokakupa. Szállás (700Ft/éj teremben, s. f., a VK közelében) rendelhető, kollégiumi
szállás (Kiskőrösön) egyénileg intézendő (cím: Szvetek Lászlóné, 06-78-311053).
03. 05. (sze) Parkverseny-5. /-/ R: TTE (Bogdány Miklós) Hsz. Nappali egyéni parkverseny, H:
Margitsziget (VK: Északi parkoló), Pályák: normál, rövid. T: 14.30-tól a VK-ban, rajt
15:00-től. Bontás indul: 18:00. Nd: 400Ft, 1994-ben és később születetteknek: 200Ft. I:
tipotke@chello.hu.
03. 08 (szó) Tájékozódási versenyek a XII. kerületi Ifjúsági táborban (XII. Fülemile út 6-8). Nevezés
a helyszínen, díjmentesen. Eredményhirdetés helyszíni díjazással. - 9 órától: HegyvidékOptimista Kupa. 3 fős tájfutó pontbegyűjtő csapatverseny, kategóriák: FN 16, 21, 40, 55
pontbegyűjtő tájékozódási (túra-) verseny, Kát.: ifi vagy felnőtt ffi vagy női csapat (2- vagy 4
órás menetidővel) - 10 órától: Trail-О nyílt gyakorlóverseny és trail-0 továbbképzés, Sí. (A
résztvevők részére Marcipán sorsolás).
03. 8-9. (szo-v) Tájfutó Maraton /oR, l.n.: sp., 2. n.: nt./ht./ SI R: VBT Nh: 02. 20. C: http://mtfsz.hu/
entry/. Nd: 3000Ft/2nap (FN10 ingyenes, FN12-18, FN60-: 2000Ft) 1. napra 1200 (800)Ft, 2.
napra 1800 (1200)Ft, Nh. után pótdíj (részletezés a kiírásban). Terep: 1. nap: Hévíz belváros,
2. nap: Sátor-magas, „0”-idők: 13.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10CD 12C 14BC 16B 18BC
21BBrC 35Br 45 55 +F: 65 75 +NyK, NyT, Gy., valamint FN: 21A, 18A, 35A: „maraton-táv”.
Szállás (Keszthelyen, tornateremben 600Ft) rendelhető, más szállás egyénileg intézendő.
Szállítás: 1. nap a VK tömegközlekedéssel elérhető, 2. nap igény esetén mikrobuszos szállítás
kérhető (költségtérítéssel). I: (88)-421-404, Hites Viktor 8200-Veszprém Gyöngyvirág u.
16/F, e: tajfutas@freemail.hu, www.vbtse.hu/marathon2008.
Tájoló 2008 1. szám
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03. 09. (v) Eger Kupa 1. forduló és Heves m. Hosszútávú Bajnoksága /rR/ R: ETC
03. 12. (sze) Parkverseny-6: Major Kupa /-/ SI R: HSP H: Városmajor, Térkép: Városmajor - Sportcsarnok
(2008-ban felülvizsgálva), T: 14.30-tól a VK-ban: BSE Sportcsarnok parkolója mellett (Acsády
Ignác u.). „0”-idő: 15.00. Nd: 400Ft (FN12-18: 300Ft), benyomtatott „A” és „B” pályák.
03. 15. (szó) Erdei verseny /rR ./ SI R: HB megyei és Debrecen városi TFSZ Nh.:03. ll(beérk.). C: www.
hbdbtfsz.extra.hu, vagy Szabó László 06-20-8864510, e: lacoqa@t-online.hu. H: Debrecen
- Erdőspuszták. „0”-idő: 11.00. Nd: 600Ft. K: FN: 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45 és Ny.
03.15. (szó) Tavasz Kupa és D-Alföldi Hosszútávú Bajnokság /rR, nt., ht./ SI R: KAL C: deneszoli@emitelnet.
hu, Dénes Zoltán 6300-Kalocsa Csalogány u. 8, t: 20-5149667. Nh.: 03. 03. Nd: 800Ft (FN1014: 600Ft), Terep: Ágasegyháza térsége, T: 9 órától a VK-ban. „0”-idő: 11.00. K: FN: 10D 12C
14B 16B 21BBr 40B 50B 60B +Gy. (nt.) és FN: 18AH 21AH 40AH +F50AH (ht).
03. 15-16. (szo-v) Tavaszi Spartacus Kupa loRI SI R: SPA Nh: 03. 01. C: nevezes@tabanispartacus.
hu, vagy Tabáni Spartacus SKE, 1013-Bp. Attila út 2, Nd: 3200Ft/2nap (FN10-12: 1600Ft,
Gy: ingyenes), csak 1 napra: 1800Ft (900Ft), Nh. után csak az üres helyekre (esetenként
pótdíjjal) lehet nevezni. Nyílt: 900Ft/nap. Helyszínen (csak az üres helyekre!) a pótdíj
1000Ft/2nap, vagy 600Ft/lnap (FN 21BrC 10D, 12C, 14C, F35Br: pótdíj nélkül), Terep:
Gánt térsége (Vértes hg.), „0”-idők: 10.30(szo), ill. 9.30(v). K: FN: 10D 12C 14BC 16B
18B 20A 21ABBrC 35 40 45 55 60 +F: 35Br 65 70 +NyK +Gy. Mindkét nap nt. verseny.
Szállás (Székesfehérvár, kollégiumban 1800Ft, Csákváron tornateremben 700Ft) rendelhető.
Megjegyzések: 15-én du. helyszíni nevezésű MIKROSPRINT verseny. Nd.: 400Ft/fő. - A
verseny 1. napja rt., egyúttal Budapest nyílt normáltávú bajnoksága, a 2. nap nt., egyúttal
Budapest nyílt hosszútávú bajnoksága. - Az N21A kategória egyben Zrínyi Ilona emlékver
seny. I: www.tabanispartacus.hu.
03. 19. (sze) Parkverseny-7: Gyermek Kupa /-/ R: KTK I: TÁJOLÓ 2008/2.
03. 22. (szó) Hegyvidék Kupa /rR, nt./ SI R: MOM Nh.: 03. 14(beérk.). C: nevezes@mom-o.hu vagy
Borosznoki László, 1126 Bp. Hollósy S. u. 20. H: Pilisszentkereszt, Szurdok (a VK megköze
lítése: Volán-busszal, ill. személygépkocsival). „0”-idő: 11.00. Nd: 800Ft (FN-12, 60-: 700Ft,
nyílt: 500Ft). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21ABBrC 35B 40 45 50 55 60 +F: 65 70
+Nyílt +Gy. I: www.mom-o.hu ill. e: bossy2@t-online.hu.
03. 22-23. (szo-v) Nógrád Nagydíj /oR, l.n. nt., 2.n. kt./ SI R: SDS, Nógrád m. Nh: 03. 03(beérk.) C:
sdsnevezo@gmail.com vagy Pelyhe Dénes 3100 Salgótarján, Berkenye köz 15, on-line: www.
mikrosprint.hu/on-line_nevezo. Nd: 1500Ft/nap (FN10-14, FN60-: lOOOFt), Nh. után 500,
helyszínen 1000 Ft pótdíj(2 napra). Amennyiben egy klubból legalább 10 fő nevez, kedvez
ményt kap. Terep: Pásztó-Mátrakeresztes, Kaszab rét, „0”-idők: 12.00(szo), ill. 10.00(v). K:
FN: 10CD 12CD 14BC 16BC 18AC 20A 21ABBrC 35ABr 40 45 50 55 60 65 +F: 70 75 80
+NyT, NyK, Gy. A szombati verseny egyes kategóriáiban (FN: 18A 21A 35A 45B) Micro-O
pálya is lesz. Szombaton helyszíni nevezésű microsprint. Szállás (Pásztón, tornateremben
600Ft/éj, kollégiumban 1600Ft/fő/éj) rendelhető. A rendezőség igény szerint szállítást
szervez. I: w w w .m ikrosprint.hu,www.nogradnagydij.hu, ill. www.sds.fw.hu. Figyelem! A
versenyen a legújabb SI-card9-es dugókák nem használhatók, a rendezőség ingyen ad a
tulajdonosoknak dugókát.
03. 23. (v) Zalai Tavasz Kupa /rR, kt./ SI R: Zala m„ ZTC. I: TÁJOLÓ 2008/2.
03. 25. (k) MinSport Kupa 1. forduló /rR/ SI R: VBT Nh.: 03. 20(beérk.). C: tajfutas@freemail.hu, Hites
Viktor 8200-Veszprém Gyöngyvirág u. 16/F, t: (88J-421-404. Nd: 600Ft (diákoknak: 400Ft).
Nh. után: 800Ft (500Ft). Nyílt: 500Ft(helyszínen is). VK: a Zircről Porvára menő m űút mel
lett a Zirc szélén kialakított Pintér-hegyi Parkerdő bejáratánál a játszótér. „0”-idő: 15.30. K:
FN: ЮС 12C 14C 16B 18B 21B 40 +Nyílt. I: www.vbtse.fw.hu
03. 26. (sze) Parkverseny-8.: /-/ SI R: MOM (Kisvölcsey Ákos) I: TÁJOLÓ 2008/2.
03. 29. (szó) Keletmagyar Kupa /rR, nt./ SI R: HTC I: TÁJOLÓ 2008/2.
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03. 29. (szó) Nyírségi Tavasz Kupa /rR, nt./ SI R: HBS Nh.: 03.21. VK: Napkor-Erdei iskola, „0”-idő:
10.30, Nd.: 600Ft(800Ft)
03. 30. (v) Nyíregyháza városi középtávú bajn. /rR, kt./ SI R: HBS Nh.: 03.21. VK: Napkor-Erdei iskola,
„0”-idő: 10.00, Nd.: 600Ft(800Ft) További infók: a www.szszbtfsz.hu honlapon, ill. Zelei
Ferenctől
03. 29-30. (szo-v) Tavasz Kupa 1-2. forduló /rR/ SI R: Baranya m. I: TÁJOLÓ 2008/2.
03. 29-30. (szo-v) Semmelweis ev., Hegyisport Kupa /oR/ SI R: OSC, HSE.
rendező egyesületek honlapján

I: TÁJOLÓ 2008/2. és a

03. 30. (v) Borsod megyei Csapatbajnokság /rR, nt./ R: BAZ m. Inf.: TÁJOLÓ 2008/2.
04. 02. (sze) Fülemile Kupa /rR, ht./ SI R: KOS. Nh.: 03.30(beérk.). C: jszabon@yahoo.co.uk, Nd: 600Ft
(FN12, Nyílt 300Ft, helyszínen is), Nh. után 300Ft pótdíj. T: 14.30-tól a VK-ban (Ifjúsági
Tábor, Xlí. kér. Fülemile út 6-8), „0”-idő: 15.00. K: FN 14B 16BC 18B 21BC 40 55 F: 45 65
(Nyílt és FN12C csak részben SI). Megj.: Sí kölcsönzési díj: 100 Ft (letét: igazolvány)
04. 05. (szó) ORSZÁGOS HOSSZÚTÁVÚ EGYÉNI BAJNOKSÁG /KoR/ SI R: THS és Somogy m. Nh:
03. 23(beérk.). C: csizi@smtfsz.hu, vagy Csizmadia István 7400 Kaposvár Lonkai út 24. Nd:
2000FL Terep: Patca térsége (Kaposvár közelében), VK: Katica Tanya. „0”-idő: 10.30. K:
FN: 18E 20E 21E 35 40 45 55 60 65 70 +F: 75 80 85. I: www.smtfsz.hu. Szállás (Kaposváron
kollégiumban, ill. turistaházban a VK-ban 2000Ft/fő) rendelhető. Megj.: ápr. 6-án azonos
helyszínen lesz a Zselic Kupa.
04. 06. (v) Zselic Kupa /оR, rt./ SI R: THS és Somogy m. Nh.: 03. 23(beérk.) C: csizi@smtfsz.hu, vagy
Csizmadia István 7400 Kaposvár Lonkai út 24. Nd: 1300Ft (FN-14, Nyílt: 700Ft), Nh. után:
csak az üres helyekre 500Ft pótdíjjal. VK: Patca, Katica tanya. „0”-idő: 9.30. K: FN: 10CD
12C 14BC 16AC 18AC 20A 21EBBrC 35A 40 45 50 55 60 65 70 75 +NyK, NyT, Gy. Szállás
(Kaposváron kollégiumban, ill. turistaházban a VK-ban 2000Ft/fő) rendelhető. I: www.
smtfsz.hu.
04. 06. (v) Eger Kupa 2. forduló /rR/ SI R: ESP Inf.: TÁJOLÓ 2008/2.
04. 12-13. (szo-v) Postás Kupa /oR, 2. nap: KoR/ SI R: PSE Nh: 03. 20. C: rijo@t-online.hu, Riczel
Zsuzsanna 2145-Kerepes Wéber Ede park 50, vagy ENTRY. Nd: 3400Ft/2nap (F -10,12, N60,
F65-: 1700Ft) Nh. után: 3900(2200), Helyszínen: 4400(2700), nyílt: 900Ft/nap; módosítás:
Nh. után: 500Ft, jelentkezéskor: lOOOFt. Terep: Táborfalva térsége, „0”-idők: 12.00(szo), ill.
10.00(v). K: FN: 10D ЮС 12C 14BC 16B 18BC 20A 21EABBrC 35A 40 45 55 60 +F: 35Br 65
70 75 +NyK, NyT, Gy. Mindkét napon nt. verseny (kivétel: FN21-es kategóriák: az 1. napon
kt.). Szállás (kollégiumban 1700Ft, Örkényben, tornateremben(csak szombatra) 700Ft) ren
delhető. A rendezőség szállítást nem szervez. Kiegészítő verseny: Trail-О szombaton 15 óra,
Nd: 600Ft (helyszínen felárral!). Megj. I: http://postas.mtfsz.hu. A verseny az idei SzlovákMagyar Szenior Találkozó 1. fordulója.
Előzetes:
05.10-11. (szo-v) 24, 12 ill. 6 órás váltó R: VBT H: Alsópere térsége. C: tl01.bence@gmail.com, Németh
Bence, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1/B. Nd: 03.01-i határidőig 90/50/30 EUR a 24 órás/12
órás/6 órás váltóra, (04.01-i határidőig: 100/60/40, 05.01 -i határidőig 120/80/60 EUR).
A nevezés érvényes időpontja: a befizetés beérkezése a Zirci Takarékszövetkezet 7390007810009172-es számlájára! Mindhárom kategóriában egyéni verseny is van a fenti összegek
50%-áért. Mindkét nap egyéni indulás is lehetséges 1200Ft/futam nevezési díj mellett
különböző nehézségi fokú pályákon. A nevezési díj tartalmazza a helyszíni sátrazás díját is.
I (szabályokról, váltó-létszámról, értékelésről): www.ilab.hu/sc/24/.
Kérés a rendezőkhöz: A következő számban a május közepéig terjedő időszak versenyeiről közlünk
adatokat. Lapzárta: febr. 26, tervezett megjelenés: márc. 7. Amennyiben lapzárta előtt nincs versenykiírás
az MTFSZ-honlapon, előzetes információt kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@t-online.hu).
A kapcsolatteremtés miatt célszerű, ha a rendezők email-címe megtalálható a honlapon.
Tájold 20081. szám
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M agyar térképek a D o n - kanyarból
A magyar (és német) katonai térképészet
által készített 1 : 50 000-es topográfiai
térképek soha nem jelentek meg, mert
kiadásuk okafogyottá vált. Az OCAD9
segítségével most végre életre kelnek.
A sorozat a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum támogatásával jön létre.
A magyar 2. hadsereg 1942. augusztus végéig foglalta
el mintegy 200 km védelmi vonalát a Don nyugati
partján és a parancsnokok a védelem szélső vonalát a
folyótól 2-6 km-re jelölték ki. A folyó kanyarulataiban
a szovjet csapatok hídfőállásokat építettek ki, amelyeket
nem sikerült a magyaroknak többszöri kísérletre sem
felszámolni.
A magyar csapatok térképellátását a német hadsereg
biztosította, a legrészletesebb térkép a zsákmányolt 1 :
100 000-es szovjet (a korabeli szóhasználatban orosz)
katonai topográfiai térkép másolata volt német nevekkel
kiegészítve. Ez a térkép azonban a kis területen folyó
hadműveletekhez, az állások pontos ábrázolásához és
főként a tüzérségnek nem volt alkalmas. Ezért elhatároz
ták, hogy több szervezet együttműködésével pontosabb
és részletesebb térképeket állítanak elő, 1 : 50 000-es
színes katonai topográfiai térképeket. A 16 szelvény
által fedett területet úgy alakították ki, hogy a második
magyar hadsereg hadműveleti területét és a tüzérség által
belőhető területet ábrázolja.
A térképek nemzetközi szelvényezésben, (szovjet)
Gauss-Krüger vetületben készültek. Nómenklatúrájukat
a lOOezres szelvényéből képezték egy S vagy N (észak
vagy dél) betű hozzáadásával, pl.: M-37-44-N Sswoboda,
tehát a térképek egy fél lOOezres szelvény fedőterületét
ábrázolják. A kereten kívüli névrajz kétnyelvű, a topo
gráfiai térképeken szokásos elemeken kívül tartalmazza a
cirill betűs rövidítések feloldását és a mért illesztőpontok
területét (Csak a saját területeken lehetett mérni, és
csak ott, ahová nem volt belövése az ellenségnek.). A
terepi méréseket a német 620 és 633-as felmérő- és
térképészosztály (Vermessungs- u. Kartenabteilung 620
u. 630) végezte, a légifényképeket a Magyar királyi 1.
honvéd távolfelderítő repülőosztály (M. kir. 1. honv. T
F. repülőosztály) készítette. A fényképek kiértékelése
és a további rajzolási stb. munkák a budapesti Honvéd
Térképészeti Intézet (M. kir. honv. térképészeti inté
zet) munkatársainak feladata volt, míg a nyomtatást az
590-es „hadsereg térképellátó” (Armeekartenstelle 590.)
nyomdájába tervezték. A nyomtatást valószínűleg azért
tervezték a helyi hadinyomdába, hogy a szállítás tetemes
idő- és anyagi ráfordításait megspórolják, a munkarészek

szállítása a rendszeresen közlekedő futárgépekkel légi
úton megoldható volt.
A légifénykép kiértékelése alapján 1 : 25 000 méret
arányban rajzolták meg, jelekkel és feliratokkal együtt, a
síkrajz fekete és vízrajz kék fázisait, amit fényképezéssel
kicsinyítettek 1 : 50 000-esre. Érdekesség, hogy a rajzok
hajlékony, átlátszó, mérettartó fóliára készültek, ma is
jól egymásra illeszthetők. Bár már a harmincas években
kísérleteztek fóliák felhasználásával, a katonai térké
pészet hazánkban a hatvanas évek elejéig a fémbetétes
rajzpapírt használta mérettartó rajzok készítéséhez. A
doni térképekhez a keretrajz készült fémbetétes papírra,
a többi munkarész fóliára. Valószínű, hogy a jó minőségű
fóliát a német fél biztosította, mert arra gyorsabban lehet
rajzolni, mint papírra.
A térkép jelkulcsa és a nevek írásmódja igazodik a német
kiadású térképekhez, még abban is, hogy a rövidítéseket
meghagyták cirill betűkkel, nem írták át. A domborzat a
szovjet térkép alapján készült, úgy, hogy a fekete síkrajzra
kékkel rámásolták a vízrajzot és lilával a szovjet térkép
tartalmát, majd a szintvonalakat az új térképi tartalom
hoz igazították. Ezen a munkarészen látszik legjobban,
mennyivel pontosabb az új térkép, különösen a horhosok
ábrázolása.
A gyűjteményünkben lévő munkarészek az utolsó előtti
munkafázist mutatják, a nyomtatásra teljesen kész filmek
is feltehetően elkészültek és a HTI átadta azokat nyomta
tásra. A 16 szelvényből 15-nek a munkarészei maradtak
fenn, amelyek jelenleg a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Térképtárának féltve őrzött kincsei. A térképek valószí
nűleg nem kerültek kinyomtatásra, mivel a munkarésze
ken szereplő legkésőbbi dátum 1943. január 25. és mint
ismeretes, a szovjet hadsereg január 12—14-től törte át a
magyar állásokat, a második nagyobb támadás január
14-én a mintaszelvényen lévő scsucsjei hídfőből indult
ki. Az is lehet, hogy a térképkészítést január 25. táján
leállították, és a további munkafázisok el sem készültek.
Jelenleg nincs tudomásunk további munkarészekről vagy
kinyomtatott térképekről.
2005-ben a Scsucsjei szelvény m unkarészeit
beszkenneltük, majd retusálás után OCAD9 program
mal „kiszíneztem” és egymásra raktam a fázisrajzokat,
majd színes nyomtatóval elkészült, valószínűleg először,
a térkép valódi képe.
A tanulmány teljes szövege színes ábrákkal a http://
lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/sc/scl3/20hegedus_abel.pdf
címen található.

Hegedűs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu
Tájoló 2008 1. szám
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Címlap: Rajt a Ripszám Henrik emlékversenyen
Hátsó borító: Ellenőrzőpont a Teremtájfutó Diákolimpián

A BUDAPESTI TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Budapesti Tájfutók
Szövetségének lapja
(VI. évfolyam

Ára: 400 Ft

Tóth Imre 5 0 éve elnök

Dr.

B u d a p e s t i

h í

Eln ö k s é g i ü lé s
A BTFSZ elnöksége február 4 -én ta rto tta
az év első elnökségi ülését, am ely en az
alábbi napirendek kerültek tárgy alásra:
- A BTFSZ 2008. évi m unka- és ü lésterv e
- A 2008. évi Versenynaptár és szerző 
d ések
- Szövetségi ellenőrök és ellenőrző bírók
küldése az I. félévre
- A B udapest Válogatott program ja
- K iem elt versenyzők sz e rz ő d é sé n e k
frissítése
- Egyéb aktuális ügyek

K ö s z ö n e tn y ilv á n ítá s
K öszö n etem et szeretném k ifejezni a
család és a magam nevében azoknak a
kluboknak, akik Balogh Tamás (Kaponya)
barátunk tem etésekor az MTFSz kezdem é
nyezéséhez (100.000 Ft), és a BTFSz -hez
(100.000 Ft) csatlakozva anyagi seg ítséget
ajánlottak fel a nehéz pénzügyi helyzetbe
(is) került család tám ogatására: Tabáni
Spartacus 50.000 Ft és 0SC 50.000 Ft.
Bugár József, a BTFSz elnöke

T á jo ló e lő f iz e t é s 2 0 0 8 -r a
Folyam atosan érkeznek az előfizetések,
de m ég mindig sok tavalyi előfizetőnktől
n em érkezett be az előfizetési díj. Kérjük
a m ielőbbi befizetéseket. Az előfizetési
díj 3900 Ft, külföldre 6900 Ft. Egy p él
dán y ára 400 Ft. DVD m elléklettel az
előfizetési díj 1000 Ft-tal több.

I s m é t e l t e lh ív á s
új e lő f iz e t ő k s z e r v e z é s é r e
Az októberi felmérésen többen jelezték ,
hogy szívesen vennének részt előfizetők
to b o rzásáb an . Most egy olyan le h e tő 
sé g e t ajánlunk fel, amelyben bárm elyik,
2 00 8-ra m ár előfizetett olvasónk részt
v eh et. Tehát: akinek van 2008-as előfi
ze té se és beszervez egy olyan új előfi
ze tő t, aki 2007-ben nem volt előfizető,
az 200 9-ben 500 Ft kedvezm ényt kap az
előfizetési díjból. Több új előfizető e se té n
tö b b szö r 500 Ft a kedvezmény! Töltsd
ki az első szám hoz mellékelt űrlapot és
küld el a szerkesztőségnek! Az előfizetési
d íjat átutalással, csekken vagy szem élye
sen le h e t befizetni.
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REК

TÁJOLÓ

P á ly á z a t k ie m e lté s v ilá g v e r s e n y e k r ő l
s z ó ló tu d ó s ítá s o k r a
A Tájoló sz e rk e sz tő sé g e a z e lm ú lt
sz á m b a n „ je lk é p e s"p á ly á z a to t ír ki
világversenyek, országos b ajn o k sá g o k ,
k iem elt- és néhány nagyobb ran g so ro ló
versenyről szóló tudósítás m e g írá sá ra .
A feltétel mindössze az, hogy le g a lá b b
eg y 2 oldalas, fotókkal illu sztrált, tá r 
gyilagos beszám oló készüljön az a d o tt
esem ényről. Két ilyen tu d ó sítá s m e g 
írása e setén a cikkírónak 2 0 0 9 - b e n
tiszteletp éld ány t biztosítunk és az id én
év végén pedig m egkapja a 2 0 0 8 -a s
évfolyam bekötött példányát. V annak
m ég szabad versenyek A lista a BTFSZ
hon lap ján m egtekinthető. A je le n tk e 
z é se k e t a tajolo1@ t-online.hu c ím re
kérjük.

1 % -o s fe la já n lá s o k
Tám ogassátok 1%-os felajánlásotokkal
a Budapesti Tájfutók Szövetségét
(ad ó sz ám : 1 9 6 2 2 6 8 4 -1 -4 1 ) v ag y
a Budapest Tájfutó Sportjáért
Alapítványt (adószám :18015133-1 41). így egyetlen forint áldozat nélkül
s e g íth e te d sp ortág u n k f ia ta lja it, az
u tán pó tlást, tanítványaink, gyerm ekeink
ren dszeres edzését, v erse n y e z te tésé t,
sportolását.

M á r c iu s e ls ő s z e r d á já n
i s m é t T á jfu tó k lub !
"Képek a válogatottról, 1962-64" cím en
V örös Pista ta rto tt v etítést. E gy ben
újságbörzére is sor került.

T á jé k o z ta tá s
Tájékoztatom az MTFSZ tagszervezeteit,
hogy a Tabáni Spartacus SKE 2008. 02.
2 1 -i közgyűlése óta az Egyesület képvi
seletéb en Kovács Zoltán - volt SE elnö k
- aláírási, tárgyalási és egyéb képviseleti
jo g a m egszűnt.
A T abáni S p artacus SKE tá r s a d a lm i
elnöke M onspart Sarolta, elnöke M áthé
Istv án , a Tájfutó szakosztály v ezető je
Gyalog László.
Tabáni Spartacus SKE elnöksége
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» . . . a múltra való visszatekintés a jövőnek is forrása.”
/Erdei Ferenc/

50

ÉVES DÉLALFÖLDI

TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT
Csongrád Megyei Tájéko
zódási Futó S zö v etség ,
az „Iskolai tájékozódási futá
sért” Alapítvány és a Dél-alföldi
Regionális Sport Egyesület 2008.
február 2-an tartotta Szegeden a
Bartók Béla Művelődési Központ
dísztermében ünnepi ülését „A
dél-alföldi tájékozódási sport első
50 éve” címmel.
A zsúfolásig megtelt teremben
több mint kétszáz érdeklődő: egy
kori és mai sportvezetők, sportolók
és vendégek gyűltek össze, hogy
részt vegyenek egy olyan ünnep
ségen, amely 50 év alatt csak egy
szer fordul elő. A vendégek között
foglalt helyet Monspart Sarolta,
tizennégyszeres magyar bajnok,
1972 évi világbajnok, Thuróczy
Lajos, a Magyar Természetbarát
Szövetség ma is aktív titkára és
ott volt a 97 éves Weisz Tiborné
(Piri néni), a Csongrád megyei
szövetségben évtizedekig dolgozó
szervezőtitkár is.
Az ünnepi megemlekezés során
Dr. Tóth Imre elevenítette fel
az elmúlt ötven év eseménye
it. Elmondta, hogy másfél éves
szerv ezőm unka e re d m é n y e 
ként 1958-ban néhány sporttárs
elkötelezte magát a Dél alföldi

A
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Természetbarát Szövetség létreho
zása mellett. Az alakuló ülésre az
egykori Lokomotív pálya irodahelyiségében Balogh Imre, Czuczi
György, Keszthelyi Béla, Némedi
Endre dr., Szabó I.ajos, Takáts
István és Tót Imre részvételével
került sor. Az akkori Csongrád
megyei Sportigazgatás azonban
csak az év végén nevezte ki a
Szövetség elnökséget. Elnök: Tóth
Imre, elnökhelyettes: Szotyori
Nagy László, titkár: dr. Szabó
Emiíné, elnökségi tagok: Király
Dezső, Kiss Jenő, Németh Zoltán,
dr. Simándi István, H arsányi
Jenő (Bács-Kiskun megye) és dr.
Némedi Endre (Békés megye). A
merev szervezési rendszer nem
tette lehetővé a régiós szintű
elnevezést, így Csongrád megyei
Természetbarát Szövetség elneve
zéssel jött létre a szervezet.
Már az első évben, 1958. augusz
tus 2-án m egrendezték első
országos versenyüket Maroslele
körzetében, mégpedig éjszakai
versenyként, mintegy 100 indu
ló részvételével. Ez volt az első
Szeged kupa, amelynek ellenőre
Thuróczy Lajos, az első magyar
egyéni bajnok volt. Ezzel elindult
egy új sportág térhódítása a DélAlföldön. Egyre több szakosztály
alakult, 1960-ban már 47 szak
osztályt tartottak nyilván, első
sorban iskolákban alakultak az új
szervezetek és szinte mindenütt
volt érdeklődés a tájékozódási
versenyzés iránt is. Szaporodtak
a versenyek és mind több ver
senybíróval rendelkezett a térség.
Térképhiány miatt versenyeiket
gyakran rendezték távolabbi tere
peken, a Mecsekben, Pilisben,
Budai-hegyekben, a Vértesben.

A 60-as évek végére a szervezett
tagok számát tekintve (5303 fő)
Csongrád megye első helyen állt a
megyék között.
1970. január 1. hatállyal a megyé
ben is megtörtént a Természetbarát
Szövetségből való kiválás és
magalakult a Csongrád Megyei
Tájékozódási Futó Szövetség. Az
ünnepi ülésen Dr. Felföldi Károly
ismertette az azóta történt esemé
nyeket és tendenciákat. Kiemelte
az 50 éve elnök Dr. Tóth Imre
szerepét, akinek áldozatvállalá
sa nélkül nehezen tudott volna
előrejutni a szövetség. Elmondta,
hogy a 80-as évek végéig folytató
dott a mennyiségi növekedés (28
szakosztály), majd azután fokoza
tos csökkenés állt be (ma 5 szak
osztály - 170 versenyengedély).
Ugyanakkor egy minőségi fejlődés
következett be. Ez megmutatkozik
a nemzetközi eredményességben,
az országos bajnokságokon elért
eredményekben, a minősítések
összetételében. Míg korábban
főleg Rostás Irén hazai és nem
zetközi eredményei emelkedtek ki
(nyolcszoros magyar bajnok, VB
váltó bronzérem), addig a 90-es
évektől Oláh Katalin világbajnoki

J
címe, Sinkó János ifi EB győzelme,
Hecz Katalin junior VB-n szerzett
bronzérme, valamint Szerencsi
Ildikó, Szerencsi Dóra, László
Dóra, Buknicz Timea, Csiszár
Adrin, Tóth Réka, Novai György,
Farkas Dávid nemzetközi ered
ményessége jellemzi a színvonal
emelkedését. A Szegedi Vasutas
SE versenyzői pedig a különböző
korosztályokban szerzett szám
talan bajnoki győzelemmel és
helyezéssel tűntek ki a 90-es évek
elejétől.
A 80-as évektől a térség terüle
tén található kiváló homokbuckás
területekről sorra készültek el a
jobbnál jobb térképek, ami lehe
tőséget adott színvonalas verse
nyek megrendezésére. Számtalan
országos bajnokság, Nemzetek
versenye, Hungária kupa került
megrendezésre az utóbbi évtize
dekben. Közel 100 térkép került
kiadásra, egyes terepekről több
ször is felújítva.
Az ünnepi ülés alkalmából jelent
meg a „Fejezetek a dél-alföldi
tájékozódási sport első 50 évéről”
című kiadvány, amelynek egy-egy
tiszteletpéldányát adta át az elnök
az elmúlt évtizedek kiemelkedő
munkát végző tagjainak, valamint
a meghívott vendégeknek. Ezt
követve emlékplakettet adott át
azoknak a sporttársaknak, akik
elnökségi tagjai voltak az elmúlt
évtizedekben a Szövetségnek.
Az ünnepi ülést köszöntöt
te Thuróczi Lajos és Monspart
Sarolta is, aki egy díszes tájolót
adott át Tóth Imrének. Ezt köve

tően Mendei Árpád sporttárs egy
60-as évekbeli verseny élménye
it elevenítette fel. A hódmező
vásárhelyi Nagyillés Mihály az
elmúlt ötven esztendő emlékeiből
villantott fel egy-egy eseményt.
A szentesi Frányó Ferenc elérzékenyülve köszöntötte az ünnepi
ülés résztvevőit. Dr. Sindely Pál
- az emlékkönyv szerkesztője
- felajánlotta segítségét a második
kötet elkészítéséhez, ugyanis az
ősz folyamán szintén ötven éves
lesz Hódmezővásárhely tájékozó
dási futó sportja.
Schell A.
Fotó: Baranyai Antal

Fejezetek a dél alföldi tájékozódási
sport első 50 évéről

A jeles évforduló alkalmából Dr.
Felföldi Károly, Dr. Sindely Pál
és Dr. Tóth Imre szerkesztésében
elkészült egy kiadvány, amely az
elmúlt 50 év eseményeit foglalja
össze. A könyvből megismerhet
jük a szövetség rövid történetét,
érdekes, személyes visszaemléke
zéseket olvashatunk egykori ese
ményekről, a sportághoz fűződő
kapcsolatokról. A sok-sok táblá
zatból megtudhatjuk hány térkép
készült a térségben az elmúlt 50
évben, kik nyertek a különböző
szintű bajnokságokon Csongrád
megyében, milyen minősítéseket
értek el a megye versenyzői, stb.
Az igényes, több mint 160 oldalas
kiadványt egykori és közelmúlt
ban készült fényképek zárják.
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M egjelent az
OCAD PÁLYAKITŰZŐ
SZOFTVER
Az OCAD cég piacra dobta tér
képrajzoló programjának „kisöcscsét”, a pályatervező szoftvert.
Az OCAD9CS (Course Setting)
némi szűkítéssel mindazt tartal
mazza, amit az ugyanilyen számú
alapprogram pályakitűző része.
Természetesen kombinációs egyé
ni és váltópályákat is készíthetünk
vele, szimbollal és rajtszámmal
együtt nyomtatva (részletek: Tájoló
2005/2 és www.ocad.com)
Fontos tudni, hogy csak OCAD
állományú térképre lehet pályát
tervezni, szkennelt térképre nem.
A program (értelemszerűen) csak
a pályatervezéshez szükséges jele
ket tartalmazza és nem lehet benne
új jeleket létrehozni. Csak egyenes
vonalakkal rajzolhatunk és még pár
kisebb korlátozás van, amit nemigen
vesz észre a felhasználó, csak ha
egyébként szokott térképet rajzolni.
Mindezen apróságok elfelejtődnek,
ha az árra tekintünk: a program
ára 48 CHF azaz kevesebb, mint
nyolcezer forint, ez még egy magyar
kisegyesületnek is megfizethető.
10 licenc ára már csak 380 CHF,
így egy gépre már csak alig több,
mint hatezer Ft. A szoftvert telepí
tés után aktiválni és regisztrálni kell
az interneten keresztül, tehát egy
program csak egy gépre telepíthe
tő. Ugyanez vonatkozik az OCAD9
legújabb frissítésére, tehát aki nem
jogtiszta példánnyal dolgozik, az ne
töltse le, illetve ne futtassa a frissítést!
Ellenkező esetben kellemetlen hely
zetbe hozhatja az eredeti tulajdonost
vagy nem indul el többet a program.
A hazai programok „kifehérítése”
érdekében esetleg érdemes lenne,
akár országos szinten, tárgyaláso
kat folytatni a céggel, mert a tulaj
donosváltás óta rugalmasabbak
ezen a téren.
háb
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J unior si'tájfutó V B , 2 0 0 8
z idei junior sítájfutó VB ren
dezését Bulgária kapta. Kicsit
lassan csordogáltak az informá
ciók és csak néhány hónappal
a verseny előtt vált véglegessé a
helyszín, Doszpat. A városka a
Rodope-hegység déli részén, a
görög határ közelében, Szófiától
kb. 200 km-re fekszik. A ver
seny rangját az is emelte, hogy a
felnőttek Világ Kupa futamainak
is otthont adott, illetve ifjúsági
kategóriában EB-t rendeztek.
Amikor Bulgária utoljára rende
zett tájfutó világversenyt, annak
licenszdíját csak késve fizették
be az IOF-nek, így a későbbiek
ben tulajdonképpen önként áll
tak el a rendezéstől. Úgy tűnik
mára normalizálódott a helyzet,,
s ez kapóra jött a sítájfutásnak
is, ahol sajnos kevés az igazán
aktív ország. 2008-ban Svájc is
csatlakozott a VK rendezői közé,
itt volt az előző kör 2008 elején.
A visszhangok alapján Svájc jó
versenyt rendezett, s felmerült,
hogy bevállalnák egy sítájfutó VB
rendezését (Svájc még soha nem
rendezett ilyet). A szezon első VK
körét Svédországban rendezték, s
Bulgária után Kazahsztán követ
kezik majd.
Doszpat már a kilencvenes évek
ben is rendezett Világ Kupa futamotysítáj futásban, így az időseb
beknek nem volt teljesen új a
helyszín. A Rodope 1300-1600
méter körüli magaslata fennsík
szerű, nagyon ritkán lakott. A
hegység északi oldalán fekvő
Batak és Doszpot közötti majd 50
km-es úton gyakorlatilag egyetlen
település sincs. Szófiából utazva
még kb. 1000 méteres magasság
ban sem volt hó. Feljebb kapasz
kodva m ár havassá vált a táj, bár a
verseny terepeken a hó mennyisé
ge éppen megfelelő volt.
Doszpat városa (10 000 lakos)

A
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elég sajátos. Magán viseli a szocia
lizmus nyomait (a romosnak tűnő
házak akár a Gáza-övezetben is
lehettek volna), épült már néhány
szálloda, van két kisebb mecset
minarettel. Rejtély, hogy miből
élhetnek itt az emberek, még
annak sem volt nyoma, hogy a
városnak rendszeres buszkapcso
lata lenne a külvilággal. Internet
viszont volt, sőt a résztvevők ren
delkezésére állt egy külön épület,
ahol internetezhettek. Én inkább
a versenyközpont wi-fi szolgálta
tását használtam, de ehhez saját
gép kellett. Erre a szolgáltatásra
senki nem panaszkodott.
A legjobb szó a városra, talán a
kaotikus jelző, a tervezés legki
sebb jele nélkül sorakoznak egy
más mellett a régi és az új házak.
A hotelek kapacitása elegendőnek
bizonyult a majd 300 résztvevő
kiszolgálására, mindenki megta
lálhatta a pénztárcájának meg
felelőt. Bár a legdrágább szállást
választó skandináv országok, de
mások is megküzdöttek a helyi
vendéglátóipari szokásokkal. A
helyiek viszont gyorsan alkalmaz
kodtak és igyekeztek a vendégek
kedvére alakítani az étkezéseket.
Mivel én kihagytam az edzőtábort
és csak az első versenyszám esté
jén érkeztem meg, ezért engem
már elég konszolidált viszonyok
fogadtak. A rendezők ugyan azt
nem tudták megmondani, hogy a
pénz, amit befizettem, tulajdon
képpen milyen szolgáltatásokat
foglal magába. Végül is kaptam
egy szobát a versenyközpont mel
letti szállodában, amit teljes egé
szében a svájci küldöttség foglalt
el, de itt jutott egy szoba nekem.
Próba-szerencse alapon elolvas
tam az edző ajtajára kirakott napi
rendet és amikor a svájciak lemen
tek reggelizni én is lementem.
Nem csodálkoztak a helyiek, én is

kaptam reggelit, s később ebédet,
vacsorát is. Addigra a svájciak
(illetve az étkezni idejáró továb
bi nációk) már megtanították az
étterem személyzetét pl. zabkását
főzni, de azért időnként utat tört
magának a bolgár konyha.
A versenyt gyakorlatilag két tere
pen rendezték. A sprint és a hoszszútáv egy Beglika nevű terepen
volt Doszpattól északra (kb. 35
km-re). Itt voltak a legjobbak a
hóviszonyok, de gyakorlatilag
semmiféle infrastruktúra nem
állt rendelkezésre. A hosszútáv a
sprint utáni napon volt, ezt már
én is megtekinthettem. A buszos
szállítást jól megszervezték, zök
kenőmentesen működött. A terep
fele erdő, fele nyílt terület, komoly
szintek nem voltak benne. Egy
nagy lapos nyílt részen volt a
cél, s közelében a rajt. A VK-ban
tömegrajtos verseny volt (három
hurokkal). Ahogy már írtam, itt
semmiféle infrastruktúra nem
volt, még egy ház sem (mobil
vécéket azért hoztak). Az időjárás
szerencsére kedvező volt, végig
sütött a nap és a hőmérséklet is 0
és mínusz 5 fok között volt. A leg
nagyobb technikai bravúr a fotocellás időmérés volt (Sportldent),
sajnos a helyiek nem a legjobb
szoftvert használták, mely nem
írta ki a tévesen fogott pontok
kódjait. Így feleslegesen borzol
ta a kedélyeket néhány rangos
versenyző kizárása, amit először
annak tudtak be, hogy az Sí nem
bírta a hideget, de aztán kiderült,
hogy a versenyzők nem nézték
a kódot és rossz pontot fogtak.
Sajnos az elektronikus pontérin
téssel gyakran vannak gondok
sítájfutásban. Máig nagyon emlé
kezetes a 2007-es Moszkva mel
letti VB, ahol az oroszok mindent
megnyertek, de a tömegrajtos
hosszútávú versenyen a nőknél
Liisa Anttila bejött az oroszok
előtt. Aztán kiderült, hogy a gyűj
tőpontja hiányzik. A VK svédor-

Sí TÁJFUTÁS

A középtáv rajtja
szági futamán az EMIT rendszer
új (érintés nélküli) változatával
kísérleteztek, de inkább bukás lett
a vége, mint siker.
Végeredményben a hosszútávú
verseny jól sikerült. Kis zűr volt
a pályahosszakkal. A sprint túl
hosszúra sikerült, majd 30-40%kal hosszabbak voltak a pályák a
kelleténél. Hasonlót lehetett várni
a hosszútávon is, de valószínűleg
rosszul mérhették le az optimális
útvonalat, mert végül az előírtnál
kissé jobb győztes idők születtek.
F20-ban a junior VB-n hazai siker
született, a VK számokban az esé
lyesek győztek. Még a terepen volt
egy rövid ceremónia, ahol a győz
tesek kaptak egy csokor virágot
(flower ceremony). A tömegrajtos
verseny miatt nem kellett sokat
várni (bár az ifik és a juniorok
talán unatkoztak és fáztak erre
várva).
Az esti eredm ényhirdetést a
városka főterén rendezték, ahol
én adhattam át az érmeket. Sajnos
a rendezőknek az orosz himnuszt
nem sikerült eltalálni, valamilyen
számomra teljesen ismeretlen dalt
játszottak. De aztán az oroszok
megoldották a helyzetet és eléne
kelték a himnuszt - szerencsére
csak egy számban nyertek aznap.
Másnap pihenőnap. Az esti csapatvezetői értekezleten beharangoz
ták az idő rosszabbra fordulását, de

gyakorlatilag már délutántól szál
lingózott a hó. Valószínűleg egész
éjszaka folytatódott, de igazából
jelentős mennyiségű hó nem esett.
A középtáv és a váltó egy közeleb
bi terepen (Shiroka polyana) volt
(ez útba esett Beglika felé menet).
Itt már volt valamiféle infrastruk
túra (pl. néhány költségérzékeny
csapat eleve itt lakott), de ez a 70es évek bolgár színvonalának felelt
meg. A 10 órára tervezett közép
távú rajt időpontjában -17 fok és
nagyon erős szél kavarta a havat.
Az IOF ellenőrzőbíró (a szlovák
Juraj Nemec) egy órával elhalasz
totta a rajtot. A szél ugyan nem
csökkent, de végül 12-14 fokos
fagypont alatti hőmérsékletben
szerencsésen lezajlott a futam. Az
erdei szakaszokon viszonylag jobb
helyzetben voltak a versenyzők, de
a pályák kereszteztek egy viszony
lag nagy tavat is, ahol a kavargó
szél gyakorlatilag megszüntette a
lefektetett nyomokat. Az időjá
rásra tekintettel a versenyzőket a
rajthoz szállították, ahol az épüle
tekben el lehetett viselni a kemény
időjárást. Én Csúcs Andrásék
szálláshelyén kaptam átmeneti
menedéket. 11 órakor elindult a
verseny. A célban kicsit jobb volt a
helyzet, kevésbé volt nyílt a terep,
de az erős szél itt is folyamatosan
kavarta a havat. Előre bejelentet
ték, hogy nem lesz eredményköz-

lés (de azért egy-egy nyomtatott
lapot kiraktak), nem lesz flower
ceremony, így a versenyzők a
célba érés után rögtön mehettek
a buszokba, s vissza Doszpatba.
Ezúttal minden csapatnak volt a
célterületen egy melegedő faháza.
Ez a nap is az esélyesek győzelmét
hozta, szerencsére az érmeken és
a helyezéseken több ország osz
tozott, ami sportpolitikailag igen
kedvező, de persze csak az eleve
esélyes néhány ország rúgott lab
dába.
A másnapi váltó ugyanazzal a
tereppel és célhellyel várta a ver
senyzőket. Előző nap a csapatveze
tői értekezleten a csapatok a várha
tó hideg miatt kérték az egy órával
későbbi rajtot. A rajt időpontjában
szinte ideális volt a hőmérséklet
(-7° körül), de később befelhősödött, elkezdett havazni, s ezzel
együtt a szél is megerősödött. De
még így is összehasonlíthatatla
nul jobbak voltak a körülmények,
mint egy nappal korábban. A VK
női váltójában a finnek visszavág
tak az oroszoknak, de a férfiak
nál a három Andrei szállította az
aranyat az orosz csapatnak. Az
időjárás még a flower ceremony
megtartását is lehetővé tette. Nagy
élmény volt az esti eredményhir
detés a városka főterén. A -15°
körüli hidegben a középtáv és a
váltó együttes eredményhirdetése
felért egy hidegkúrával, de a csa
patok és a közönség jól viselte.
Nagy örömmel fogadták a bol
gárok m ásodik aranyérmüket
(F20, középtáv). A hivatalos záró
mondataimat már egy rögtönzött
tűzijátékot túlharsogva próbáltam
elmondani. Amikor gratuláltam a
rendezőknek, nem csak udvarias
ságból tettem, valóban jó versenyt
rendeztek. Két év múlva 2010-ben
Csíkszeredában is egy hasonlóan
jó színvonalú sítájfutó junior VB-t
kéne rendezni, Csúcsék számíta
nak a mi segítségünkre is.

Zentai László
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A Spartacus 50 éves
találkozóján 2003-ban

B a lo g h Ta m á s

1 9 4 1 -2 0 0 8
alogh Tamás vasutas szülők gyer
m e k e k é n t 1 9 4 1 -b en s z ü le te tt
Tápiószelén. Édesapját a II. világ h á
ború b an elvesztette, édesanyja, m int
MÁV vasúti dolgozó egyedül nevelte fel
két fiát. A háborúban málenkij robotra
elhurcolt vasutas édesapja soha nem té rt
vissza, így ő és vasutas édesanyja után
szabadjegyük volt a vonaton, ők ezt ki is
használták, sokat utaztak, főleg a hegye
ket járták. 1958 őszén a Zemplénben
túráztak, amikor EngelmayerÁkos sport
társunk összetalálkozott velük és könynyen meggyőzte őket a term észetjáró
versenyzés szépségéről, akkor még így
nevezték a tájfutást. Könnyen és gyorsan
beilleszkedtek a Budapesti Spartacus
c s a p a tá b a . Tam ásnak (K aponya) a
versenyzés fizikai része nem jelen tett
gondot, mivel ő már 1955 óta atletizált
a Bp. Honvédben a neves Antal Gyula
edző keze alatt. Első figyelemre méltó
eredm énye az volt, amikor 1959-ben a
Felszabadulás Kupán az ifjúsági csapatot
m egnyerték, ezt követően 1960-ban m ár
az Országos Ifjúsági Csapatbajnokságot
nyert csapat tagja volt.
1961-től m ár a felnőtt csapatban Tóth
Pistával fut együtt az egyik részlegen,
m íg testvérbátya, László a másik rész
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legen futott, amikor a Bp. Spartacus
e lő s z ö r n y e rte m eg az O rszág o s
C s a p a tb a jn o k s á g o t. Ezt k ö v e tő e n
1962-ben is tagja volt az OB győztes
Spartacus csapatának és bekerült a válo
g a to tt keretbe is. Az év őszén két évre
behívták sorkatonai szolgálatra, ebben
az időszakban a Bp. Honvédban ver
senyzett. Leszerelés után ismét a Bp.
Spartacus csapatát erősítette, és m ár
term észetes módon tagja volt az OB
győztes Spartacus csapatának, ugyan
akkor ez egyéni OB-n két Spartacusos
(Örsi András és Schönviszky György)
közé szorulva második lett. Továbbra is
hozta a jó eredményeket. 1966 és 1977
között tagja volt a Spartacus csapatának,
am ely 1967 és 1970 között, majd 1972ben, 1975 és 1976-ban nyerte az OB
csapatversenyt. Hasonlóan tagja volt a
Spartacus győztes OB váltójának 1967ben, 1972-73-ban és 1976-77-ben is.
1970-ben ismét a második helyet sze
rezte m eg az OB egyéniben. 1966-ban,
1968-ban és 1970-ban tagja volt a VBre utazó magyar csapatnak. Időközben
m egszerezte a versenybírói és a TF-en a
szakedzői képesítést is. 1976-tól Skerletz
Iván m ellett dolgozott az MTFSZ-ben
1996- ig. Azalatt elévülhetetlen érdem e
ket szerzett az utánpótlás nevelésében.
1997- től a Budapesti Sportközpontban
dolgozott, ahol a már elkezdődött beteg
sége nem hagyta kibontakozni, de a ver
senyeken azért részt vett.

A Felszabadulási Emlékverseny győz
tes ifjúsági csapat tagja 1959-ben

Tamás a Spartacusban, ahol élete végéig
versenyzett, a legm egbízhatóbb csa
patem ber volt. Minden Spartacus által
rendezett versenyen sok munkát vállalt
m agára, de soha nem panaszkodott,
csak dolgozott. Több térkép javításában
is részt vett.
H o sszantartó és egyre rosszabbodó
betegséged után 2008. január 30-án
végleg eltávoztál közülünk. Nagy űrt
hagytál magad mögött a magyar tájfu
tásban. Sokat fogunk rád gondolni és
te is gondolj ránk, amikor a túlvilági
versenypályákat tűzöd ki, hogy amikor
u tán ad megyünk, azok várjanak már
ránk.
Isten veled Kaponya!
Budapest, 2008. február 2.
Schönviszky László

Kaponya 1970-ben Csákberényben pontosan 10 mp-el maradt el a
bajnokságtól két nap alapján (Bozán György nyerte). A kép bal oldalán
Szopori Éva (akkori ifi lány bajnok), jobbról Sodor Anna (ő 6. volt ifiben).

E
Gyaloglás és futás
Újsághír: „Az 1966. évi 51 kilométeres gyalogló bajnokságon a válogatott tájékozódási futó,
Balogh Tamás 4:57:12-es idejével a hatodik helyet
szerezte meg. Ennél jobb eredményt tájékozódási
futó atlétikai bajnokságon még nem ért el.”

A m ikor

a tájfutó gyalogol

ég tizenöt kilométer! A harmincöt kilométer rész
ideje három óra tizennégy perc! Egészen tompán
érkezik valahonnan az időmérő hangja. Igen még tizenöt
van, de ez nem érdekel. Most harmincötnél frissítek. De
csak egy pillanat. Nem megállni. Fél pohár tea, gyerünk
tovább. De ennek is kifröccsen a fele. A többit felhajtom.
Egy kicsit rendbe hozott. El kell dobni a poharat, de csak
leejtem, mert ez is felesleges mozgás. Most jön a hosszú
egyenes. Közel egy kilométer. Alig látom a végét. A fiúk
már biztosan befutottak Visegrádon.
Igen. Ma van az OB utolsó fordulója, s én nem ott indul
tam, hanem itt az 50 kilométeres gyalogló bajnokságon.
Nem baj. Biztosan megnyerik. Hiszen az első forduló
sem jött ki jól, mégis megnyertük. Most vezetünk nyolc
ponttal. A Jozsó indul helyettem. Nem lehet baj. Ö bizto
san hozza a formáját, ezt is megnyerik...
Még mindig nem látom az egyenes végét. Kezem ragad
a teától. A szám már megint teljesen száraz. De legkö
zelebb negyvennél rászánok pár pillanatot, iszom egy
egész pohárral.
Igen nappal „elszúrtuk” egy kicsit. Persze a vadetető
is ludas volt benne. Elrajzolták a sarkába a pontot.
Belekerült tíz percemben.
Hiszen már itt a kanyar. Piros zászlóval a rendezők mutat
ják, itt kell fordulni. Már csak négy kilométer negyvenig.
Ott iszom! Egy egész pohárral. Meleg van. Az OB máso
dik fordulóján nem volt ilyen meleg. Kellemes hűvös
éjszaka volt. Befogtam Papp Gyuszit. Együtt nyomtuk
felfelé egy emelkedőn. Gyuszi előttem. Négy, öt, később
tíz méterrel. Leszakadok? Nem! Gyuszi lefogja az iramot.
Ügy látszik nem akar lerázni. Felérünk a gerincútra.
Nyomjuk -együtt. Nem beszélünk. Szó nélkül tudom,
jobb bolyban éjjel, ezért nem akar ő sem elmenni. Le a
metsződésbe, majd kapaszkodunk újra. Szépen elhúzunk
egymástól, 15-20 méterre. Nem beszélünk. Figyeljük
egymást, valamelyikünk úgyis ráfut. Itt kell lenni! Igen!
Ott, ott van! Mindketten arra futunk. Bármennyire is
fáradt az ember, a pontra futva érkezik. Érdekes. Gyuszi
a kezembe nyomja a bélyegzőt. Ő ért oda előbb.
Csak már negyvennél lennénk. Egy egész pohárral fogok
inni. Nem, nem is teát, hanem kristályvizet. Egy egész
pohár, pezsgő kristályvizet. A szám teljesen kiszáradt.
Pedig nem szokás verseny közben inni. A VB-n sem
ittam. Pedig nyújtotta a finn katona a műanyag poharat,

M

mlékezés

de intettem, nem kell. Irány tovább a hetesre. Gödörnek
van megadva. Itt lehet egy pár métert futni. A fenyőgalylyakon elakad a lábam. Magasabbra kellene emelni. De
nem akar menni. Rohadt ez a finn erdő! Most egy pár
méter lefelé. Szemben a gerincen kell lenni. Nem bírom
megfutni. Az utolsó pár métert majd gyaloglom. Ott van.
A bulgár srác most jött le róla. Mégis futok, pedig meg
akartam állni. Gyors bélyegzés, fel a gerincre, befogni a
bulgárt...
Ott sikerült, itt nem megy. Már az egyenesben is ott ment
előttem, fekete mezben. Csak tíz-tizenöt méter az előnye.
Lassan felmegyek rá. Egy vánszorgás az egész! Abba kel
lene hagyni. De nem! Befogtam! Leköröztem! Szegény,
neki még egy körrel több van. Megint nem Iátok előttem
senkit. Csak már negyvennél lennék! Iszom egy pohár
vizet, letörölöm az arcom szivaccsal. Ennyit megenged
hetek magamnak. Az ördög vigye el azt pár másodpercet.
Hányadik lehetek?
Irtáspusztán kilencedik lettem. Azt jól elszúrtam. Sok volt
a szint? Lehet! De sokat bizonytalankodtam. Különösen
a második nap. Már a kettesnél. Pedig ismertem előtte
a székérutat. Aztán a négyesre. Az teljes rövidzárlat
volt. Akkor már tudtam nincs sok keresni valóm ezen a
Magyar Bajnokságon.
És itt van? Nem érdekel. Semmi sem érdekel. Még két
kanyar, s ott vagyok a negyvennél. Frissítek! Igen, ki van
rakva az asztalra egy csomó szőlő. Abból is enni fogok.
Nem is kell megállni. Egy pohár víz, szőlőt a másik
kezembe, majd utána megeszem.
Valamikor Torbágyon volt az ifi bajnokság. Éjszakai.
Szőlők között vezetett a pálya. Mi tagadás ott jól belak
tunk.
Már csak egy kanyar, s jöhet a víz. Egész pohárral. Nem
lenne szabad inni. Nem érdekel! Inni fogok! Már nem
árthat. Mögöttem senki. Még legrosszabb esetben is
hatodik vagyok az 50-es bajnokságon. Időm is bőven
belül van az első osztályon.
Ott kilencedik lettem. Melyik jobb? Talán az? Minden
esetre ez nem olyan egyhangú. Az ember nézi a térképet,
tudja, hogy harminc méter múlva jobbra levág, s ott a
pont a metsződésben. Igen nagyon jó érzés pontot talál
ni, versenyezni, változatos terepen, hol erdők, tisztások,
utak ugyanúgy vannak, mint a térképen. A pontok:
forrás, vadles, gerinc, kúp, mindet más fortéllyal lehet
fogni. Az útvonalválasztás. Ha sikerül az ember elé kerül
az ellenfeleinek. Villámgyors bélyegzés, újabb útvonal,
s gyerünk tovább. Ez igen! Ez a nagyszerű. Még talán
akkor is, ha a bajnokságon kilencedik vagyok...
Még tíz kilométer! A negyven kilométer részideje ...Nem
hallom! Fél pohár tea, más semmi! Tovább! Újra az egye
nes. Az a végtelennek tűnő, hosszú egyenes.

Balogh Tamás
TÁJFUTÁS 1967/4.
Tájoló 2008 2. szám
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„ C s a M I A C S O D Á K C S O D Á JA "
B eszélgetés a 80 év es C sam angó Ferenccel
Ügy másfél évtizeddel ezelőtt
Szegeden, Csamangó Ferenc hoszszútávfutó Dél-Magyarország 12
órás viadalán, 35 Celsius-fokos
melegben 93,4 kilométert hagyott
maga mögött a Várkertben. Ekkor
Thékes István sportújságíró így
írt róla: „Csami a csodák csodája,
az elmúlt évtizedekben Szegeden,
szinte a Liget tartozékává vált,
ugyanis éppúgy a népszerű sétá
lóhely része, mint a százéves
tölgyfák.”
Csamangó Ferenc sporttársunk
nak, népszerű néven Csaminak,
az ötvenes évek elején még csak
tíz tagsági könyv lapult íróasz
tala fiókjában. Vívott, tekézett,
lovagolt, kajakozott, evezett,
sakkozott, asztaliteniszezett, fut
ballozott, atletizált, azon kívül
vitorlázórepülőként is kipróbálta
felkészültségét. Pedig diákkorá
ban még a torna alól fölmentettek
között szerepelt a neve. Nos, a
közel hatvan évvel előtti sportága
kat összeszámolva, Csamit akár
„tízpróbásnak” is nevezhetnénk.
A ma is aktív sportolóval, a több
mint 80 éves Csamangó Ferenccel
beszélgettem, aki a tájékozódási
sportnak is szorított egy kis helyet
a „táncrendjében”.

Ferikém! Ma már tudjuk, hogy a k oráb
bi „tízpróba" régen megdőlt, de h o n 
nan ez a nagy akarat, a kitartás, ez a
fanatizm us?
Szeged-Alsóvároson születtem
1927. szeptember 9-én, földműves
családba. Mivel édesapám 4 éves
koromban meghalt, ezért engem
a nagyszülők neveltek nagycsa
ládban, ahol öt gyermek volt. A
földművelés mellett korán kivet
tem a részem az állattenyésztésből
is. Mivel a család tagjai általában
kora hajnaltól késő estig a szán
tóföldön dolgoztak, így én lettem
a házigazda. Gyermekéveim iszo
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nyúan gyorsan teltek. A hosszú
napok során azért olykor bele
fért a játék, a vidám gyermek
élet, olykor a csavargás is. Egy
évvel hamarabb végeztem el az
általános iskola 8 osztályát, az
utolsót kitűnően. Az akkori okta
tás, Tatám és Mamám jó nevelést
adtak. Gyermekkoromban szívrit
muszavarom miatt a levegővétel is
nehezemre esett, ráadásul tüdőbe
tegségben is szenvedtem. Először
légzésgyakorlatokkal kezdtem,
majd futással folytattam. És egyre
inkább örömöt leltem a mozgás
ban. Az elmúlt hatvan év alatt
Ez a Hungária Kupa is teljesítve
másfélezernél is több erőpróbán
(Debrecen, 2006)
bizonyítottam fizikai erőmet, állóképességemet.
A választott és megkedvelt sport
Közben több sportágat is m egszerettél. ágaim között lényeges különbség
Tulajdonképpen melyek ezek, és hogyan nincs. Mindegyiket szeretem.
is kezdődött a sportpályafutásod?
Valószínű, hogy a tájékozódási
A II. világháború idején, amikor a futás javára 1-3 % sorrendi különb
szovjet csapatok elfoglalták város ség azért van. Mert ebben a sport
unkat, és az első front egységei ágban az életem első versenyét,
elhaladtak Baja és Budapest irá és mindjárt váltóversenyen (!), a
nyába, s valamennyire stabilizá SZEAC színeiben a Csamangó
lódott a helyzet, a MADISZ-hoz Ferenc - Hajdú Kálmán - Sindely
(Magyar Demokratikus Ifjúsági Pál összetételű váltót részemről
Szövetség) kerültem, és egy ifi elfelejteni, mint Ábelt a renge
szervezetté formálódtunk. Itt tegben, soha, de soha nem lehet.
ismerkedtem meg az asztalite Azóta ezt a sportágat sem barát
nisszel, a sakkal és tánccal. így ságban, sem az egymásért való
kezdődött a sport az életemben. küzdelemben, sem gyönyörűsé
Azután jött a többi: tekézés, kerék gében, elfelejteni nem lehet. Pedig
pár, vitorlázórepülés, kajak, foci, űzök vagy 20 sportágat. Bár még
evezés, turul, vívás, lovaglás, cél nem ettem meg a kenyerem javát,
lövészet, ÖHV, duatlon, triatlon, bár igaz, hogy sokat elmorzsáltam
atlétika, és csak ezután követke belőle, vagy éppen száraz volt és
zett a tájékozódási futás, 12 illetve penészes, de hát mit számít ez? Ha
a 24 órás futás, Spartathlon. Most szeretem mindegyiket!
legutóbb pedig bekapcsolódtam Hallhatnánk egy keveset a „görögországi
a szárazföldi evezésbe is (ergo). kiruccanásaidról" is?
Mindegyik sportágban igyekez A görögországi Spartathlonon
tem kihozni magamból a maxi hatszor vettem részt. Athén-Spárta
mumot.
között a versenytáv 250 km, 36
Van-e valamilyen sorrend a sportágak óra a szintidő. Magas páratarta
között? Hogyan kezdődött a mi spo rt lommal a tengerparton, kánikulai
águnkkal az ismeretség?
hőségben. Világverseny, jó ren-

P ortré
dezés, s aki teljesíti „Spártai hős”.
Nem tudtam teljesíteni. 1988-ban
42 fokos melegben 88 kilométer
megtétele után pl. azért adtam föl
a versenyt, mert a kísérőm cser
benhagyott.

Az utóbbi időben csak alkalomszerűen
láttunk a versenyeken. Mi ennek az oka?
Aranyi László szekérhúzó bará
tommal terveztünk egy páros sze
kérhúzást, az ifjúságnak példamu
tatásként. Sajnos a térdműtétem
két évvel ezelőtt „elbazsavélték”,
és így le kellett mondanom a már
beszerzett gyönyörű piros hintóról is. Két évet kicsikartak a sporttevékenységemből. Ezért hiányoz
tam az utóbbi időkben a tájéko
zódási futó versenyeimről. Már
letettem a két mankót. A térdem
javult, és remélem, hogy az ez évi
OB hosszútávú versenyén a 80-as
kategóriában, a második gyerek
kor versenyzőivel részt veszek.

A tájékozódási futó versenytérké
peimet 700-ig számoltam, utána
abbahagytam.

Melyik eredményedre vagy a legbüsz
kébb?
Nehéz ezt így megmondani. Több
is van. Bécs-Budapest szuper
maratoni versenynek a legidő
sebb egyéni teljesítője vagyok. Az
utánam következő korú 15 évvel
fiatalabb. Az Alpok maratonit (54
km légvonalban, 2200 szintkü
lönbséggel) 70 évesen teljesítet
tem. Nagyon nehéz lesz ezt a két
eredményemet a következő évek
ben túlteljesíteni. Büszke vagyok
továbbá a 2007. évi Duatlon VB
II. helyezésére (ami szerintem egy
elcsalt VB. 1. hely volt!). A mi
sportágunkban, a tájékozódási
futásban, eddig 16 alkalommal
szereztem országos bajnoki címet,
a saját szenior kategóriámban.

DAR Nappali EВ 2004-ben
ICsamangó F, Sindely P, Pásztor I.)

Család vagyunk, a 8 éven aluliak
tól a 80 éven felüliekig. Szeretem
a sportbarátságért, a versenypá
lyák erdőségeiért, a hegyekért s
az utazásokért. Szeretem a szép
eredményekért, a versenyrende
zők sok, önzetlen és jól végzett
munkájáért. Szép mert öröm a
Néhány gondolatban foglald össze a ver siker, s egy idő után a sikertelen
senyhez való kötődésed. Szerinted miért ség is lelkesítő! Szép, mert a nők

Bizonyára készítettél m ár szám adást.
Tulajdonképpen mennyi versenyen indul szép a tájékozódási futás?
Eddig versenyeztem a SZEACtál eddig?

A versenyeim pontos számát nem ban, a SZEOL-ban, Szegedi Kinizsi
tudom. A hosszúszalagos érmeim SK-ben s több mint harminc évet
száma 210 db, de emellett van még az SZVSE-ben töltöttem. A jövő
230 rövidszalagos is. Oklevél elis ben pedig, a most alakult Szegedi
merésben 160-szor részesültem. Bokorugró Tájfutó Egyesületben
152 pólót kaptam eddig. Serlegből erősítem majd a szeniorokat. Hogy
és kupából éppen 50 db van. Több miért szép a mi sportágunk? Nos.
mint 150 tárgyjutalmat is kaptam. Szép, mert egy célért küzdő nagy

Pontfogás után
a Tiszasziget Kupán (2005)
és férfiak együtt versenyeznek az
erdőben is, s ennél nincs szebb és
színesebb a világon.
Kedves Ferikém! Ezzel a szép
gondolatsorral fejezem be beszél
getésünket. Sporttársaid nevében
is szeretettel köszöntelek az F80as kategóriában. Jó egészséget és
még sok sikeres versenyt kívánok.
(Szeged, 2008. február 11.)
Dr. Sindely Pál
Megyei váltóbajnokság rajtjában (1982)
A fotók a szerző felvételei
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zeniorok

„ L é ts z á m e lle n ő r z é s "
Egy kis visszapillantás a korábbi
TÁJOLÓ újságok alapján (igaz,
ez csak az aktív szeniorokról ad
képet):
• 1983-ban, az első ranglista verse
nyeken 4 férfi ill. 3 női kategóriá
ban 103 ill. 7 versenyző indult leg
alább egy rangsoroló versenyen.
• 1993-ban ezek a számok: 7/4
kategóriában 313/71 fő.
• 2003-ban, újabb 10 év múlva
10 férfi ill. 7 női kategóriában a
létszámok: 427 ill. 145 fő.
• 2005-ben, az utolsó pontver
senyben 505 férfi ill. 187 nő volt az
indulók száma (TÁJOLÓ 2006/1.)
Kíváncsiságból megnéztem (feb.
20-án) az MTFSZ honlapon a
versenyengedélyes szeniorok
számát. Az eredmény: az adat
bázisban szereplő 2477 fő között
717 férfi és 295 női 35 éves, vagy
idősebb leigazolt versenyző van.
Valamennyiüknek jó egészséget
és jó versenyeket kívánok az új
versenyszezonban!

N40(69): Hajagos Istvánné
F45(98): Vass Z o ltán
N45(50): Tömördi Ágnes
F50(113): Kocsis László

TTE,
SZV,
HSE,
FSC,

N50(42): Kármán Katalin HSE,
F55(74): Ludvig István MAF,

A b a jn o k s á g o k r ó l

A k a te g ó r ia -ú jo n c o k r ó l
Ezúttal a 3-ra ill. 8-ra végződő
évben születettek léptek egy kor
csoporttal feljebb. Ez azt is jelen
ti, hogy ők lesznek új kategóri
ájuk újoncai. S hogy ez előny-e,
azt majd figyelemmel kísérhetjük
az év során. Hajrá újoncok!
Az egyes kategóriák legfiatalabbjai (megadva a kategóriában
leigazoltak számát):
F35(149): Domonyik Szabolcs MEA,
N35(86): Vékonyné Árva Katalin KTK,

F40( 139) : Pavlovics Gábor P VM,
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N70(3): Babai Margit TTE,
F75(5): Vörös István BEA,
F80(3): Csamangó Ferenc SZV
és F85(2): Balogh László OSC.
A Tájfutó Arcok fényképgalé
ria egy kivételével mindegyikük
fotóját tartalmazza. Mellékesen:
a felsoroltak között többen VBn/EB-n/ képviselték hazánkat!

N55(24): Boros Zoltánné ESP,
F60(57): Hunyadvári László BEA,
N60(12): Csordás Lászlóné DIS,
F65(53): Reszter István TTT,
N65(9): Simon Krisztina HSP,
F70(24): Hargitai Miklós TSC,

Az idei év első országos bajnoksá
gára (OHEB) Kaposvár közelében
kerül sor április 5-én. Az egyé
ni versenyek további sorrendje a
tavalyi évivel egyező: OÉEB: jún.
14., OKEB: jún. 21., OREB: szept.
6., ONEB: okt. 25.. A csapat-jellegű további OB-k időpontja: jún.
22. (OVB), szept. 7. (OCSB), okt.
4. (Pb.CSB) és okt. 5. (OEVB).
A Szenior Ö sszetett Egyéni
B a j n o k s á g ill. a S z e n i o r
Egyesületi Bajnokság kiírása az
MTFSZ honlapon a „Szeniorok”
rovatban lesz olvasható.

V

i lágbaj nokságok

Is m é t K e l e m e n

története

a leg jo b b a f r a n c ia

VB-n

1 9 8 7 . s z e p t e m b e r 1 - 5 . G e r a r d m e r , F r a n c ia o r sz á g

áltozatos, helyenként igen nehéz
terep ek várták a fran ciao rszág i
Vvilágbajnokság
résztvevőit. „A 400-1000
méter magasan fekvő terepeken m ere
dek oldalak és lapos területek, valamint
finom domborzatú részek váltakoznak
eg y m ással. E gyaránt e lő fo rd u ln a k
részletgazdag és részletekben szegény
részek is. A talaj mocsaras, kemény, puha
és köves. A növényzet is változatos és
hol gyors, hol lassú haladást biztosít"
- írták a rendezők az előzetes tájékozta
tóban. A válogatott Oláh Katalin, Kovács
Ildikó, Kalo Marianna, Tóth Réka, Lantos
Zoltán, Kelemen János, Benedek István,
Viniczai Ferenc, Széles Gábor összeállí
tásban utazott el. A férfi csapat korábban
m ent el, m ert részt vett a vb előtti edző
táborban. Ott azonban szomorú dolog
történt: Lantos Zoltán az egyik edzésen
megsérült, törött lábát begipszelték, így
számára világbajnokság befejeződött.
Sörnek (Somogyvári Károly, a váloga
to tt orvosa) kísérte Párizsba, és repü
lővel hozták haza. Ezért kellett Nagy
Robinak utólag kiutaznia, hogy a váltóra
is maradjon tartalék.
Az egyéni versenyben ism ét rendeztek
selejtezőt, amelyből mind a négy férfi
versenyzőnk döntőbe ju to tt, a fiatal
női csapatunkból azonban ez csak Oláh
Katalinnak sikerült.,, A terepen sűrűn vál
takoznak a meredek oldalak, sziklafalak,
és a rendkívül finom dom borzatú részek.
A pálya vonalvezetésében is a részlet
szegény futószakaszokat részletgazdag,
finom tájékozódást igénylő átm enetek
váltják. A talaj köves, puha, vizes és mély
egyszerre, igazi lábkínzó." - írja cikkében
Fekete Jenő.

A döntő terepe a selejtezőjéhez hasonló,
a kettőt csak egy országút választja el
egymástól. A pályahosszak: a fiúknál 14
630 méter, 690 m szinttel, 21 ellenőrzőponttal, a lányoknál 8800 m hosszú, 325
m szint, 15 ellenőrzőpont. Fekete Jenő
az alábbiakban számol be a döntőről:
„Széles, Viniczai a mezőny első felében
indultak, Kelemen, Benedek és Oláh Kati
a 3. ill. 4. csoportban. A részidőközlés és
a később kiadott részidőtáblázat alap
ján versenyzőink szinte kivétel nélkül
jól kezdtek. Aztán jö tt egy-egy rosszabb
útvonal, egy-egy keményebb keverés, és
máris 4-5 perces elm aradás az élmezőny
től. A fáradtság jeleit mi sem mutatja
jobban, mint az, hogy innen már pontrólpontra egyenletesen nő a hátrány...
A hölgyeknél Arja Hannus hamar az élre
került, s a svéd futónőt senki sem tudta
kielőzni. Karin Rabe óriási hajrával bizto
sította magának a 2. helyet, a csehszlo
vák Galikova lett a bronzérmes. Az első
hatba egy finn, még egy csehszlovák és
egy svájci futónő került. M eglepetés volt
számomra a norvég lányok és a szovjetek
gyengébb szereplése. A terep jellege is
sokban igazolta, hogy a svájciaknak itt
babér is terem , hiszen az első 18 közé
mind a négy svájci kislány bekerült.
A fiúknál a kék-sárga m elegítés Kent
Olsson álhatott fel a dobogó legm aga
sabb fokára 97 perc 19 másodperces
kiváló idővel. A norvég Tore Sagvolden 1
percet, a svájci Ura Flühmann valamivel
több, mint 2 percet kapott tőle. A svéd
fiú az egész pályán végig vezetve, remek
hajrával, nagyon jól időzített fizikai felkészültséggel, kiváló technikai tudással
m egérdem elten győzött.

Oláh Katalin a lányok között a 27. helyen
végzett, közel 16 perc hátránnyal,
Kelemen 15. lett, és Olssontól közel 10
percet kapott. Benedek, Viniczai és Széles
szinte azonos időeredménnyel, a győz
testől szám ított 22-23 perces hátránnyal
a 38., 41. és 42. helyen végeztek."
A váltó terepe m ás volt, mint az egyé
nié. Szabdaltabb, finom domborzatú,
rengeteg kis tóval, kúppal, mélyedéssel
tarkított. „Servance község mellett a St.
Hilaire térképen 6,7-7,0 km-es pályák
várták a lányokat és 9,6-9,8 km-esek a
fiúkat. A 12-14 ellenőrzőpont pályán
ként a terepjelleget figyelembe véve
megkívánja a pontközeiben való pre
cíz tájékozódást. Az első és második,
valam int a harm adik-negyedik futók
pályáinak vonalvezetése közel azonos,
2-2 eltérő pont után közös pontokkal.
Az egyes etapok így szinte végig figye
lemmel kísérhetik egym ást, mindaddig,
amíg szét nem tagozódik a mezőny.
A férfi váltónál várjuk a legjobb hat
közötti szereplést, szerencsével még egy
bronzban is bizakodunk. A lányoknál a
tisztes helytállás a cél, szokni a VB han
gulatát, környezetét, szellemét.
Először a fé rfia k érkeznek, Széles
G áborért izgulunk. Szinte egyszerre
érkezik be az élboly, a norvég, a svájci,
a svéd és a csehszlovák fiú, magukkal
cipelve a franciák és lengyelek első futó
ját is. Széles kisebb technikai hibával kb.
4 perces hátránnyal 9. helyen érkezik.
A lányoknál a norvég Bratberg már
óriási előnyt hoz, Tóth Réka 23 perces
hátránnyal a mezőny második felében
fut a célba. Kalo Edina a második futók
közötti 9. legjobb idejével valamit javít
a helyezésen.
A második futók befutásával gyakorla
tilag kialakult az álmezőny. A norvégok
a lányoknál behozhatatlan előnyre, a
fiúknál is m egbízható különbségre tettek
szert. A további helyezéseken előrelát
ható volt, hogy a svédek, a svájciak, a
csehszlovákok, a finnek és a szovjetek
fognak osztozni. Viniczai második futóTájoló 2008 2. szám 1 3
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ként tovább növelte a fiúk hátrányát,
erre sajnos Benedek is rárakott egy
lapáttal, és légüres térben Kelemen nem
tudott 65 percnél jobbat futni. A lányok
tartották Kalo Edina által bebiztosított
10. helyet.
Végeredményben a nőknél a norvég,
svéd és csehszlovák váltók végeztek az
első három helyen. A szovjet váltó utolsó
futója elfáradt, visszacsúszott az 5. hely
re. Kislányaink 10. helye biztató a jövőre
nézve. Tapasztaltabban, é retteb b en ,,
fizikailag is megerősödve jobb eredm é
nyekre is képesek lesznek.
A férfiaknál végig vezetve, a norvég váltó
m egérdem elten állt fel a dobogó leg
m agasabb fokára. A svájci váltó végig
üldözve a norvég fiúkat ezüstérm es lett,
Svédország a harmadik. A magyarok a
második váltástól kibérelték a 10. helyet,
és nem sikerült előbbre lépni. Pedig
olyan csapatok végeztek előttünk, mint
Dánia, Egyesült Királyság, Kanada, akik
nél Lantos Zoli nélkül is jobbak vagyunk,
ill. jobbak lennénk, ha..."
Hogyan emlékszel vissza a francia VBre? - kérdezem Kelemen Jánostól, aki
hat világbajnokságon állt rajthoz.
V áltóban szerettü n k volna újra jól
szerepelni és visszavágni a svájciak
nak. Lantos Zoli sérülése azonban ezt
keresztülhúzta. Az egyéniben Jörgen
M ârtenssont az elején m ajdnem befog
tam - hangosbem ondón a m agyar

tört énet e

HUN
csapat azt a tájékoztatást kapta, hogy 15. Kelemen János
együtt haladok vele - , ha ez igaz lett 38. Benedek István
HUN
volna, akkor m ost eg y világbajnok 41. Viniczai Ferenc
HUN
HUN
em lékezne vissza. S ajn o s a hosszú 42. Széles Gábor
átm en etet elro n to ttam és a végére
fizikailag elfáradtam . Az alábbi fotót Váltó
az én gépem m el a tolm ács készítette Nők
a válogatottról. Balról jobbra: Széles 6.7-7.0 km /1 2 - 1 4 - 18 váltó
Gábor, Viniczai Ferenc, Kelem en János, 1. NOR
Ragnhild Bratberg
Benedek István, Nagy Robi, Tóth Réka,
Raghnild Bente A ndersen
Kalo Edina, Kovács Ildikó és Oláh Kati.
Ellen-Sofie Olsvik
Schell A. Forrás: Dr Fekete Jenő
BritVolden
beszámolója, Tájoló 87/9.
2. SWE
Egyéni
3.CZE
10. HUN
Nők
Tóth Réka
Gerardmer
Káló Edina
8.8 km /825 m /1 5 -5 6 (/9 ) Induló
Kovács Ildikó
1. Arja Hannus
SWE 67.40
Oláh Katalin
2. Karin Rabe
SWE 67.56
3. Jana Galikova
CZE 68.39 Férfiak
4. Annariitta Kottonen FIN 69.20 9.6-9.8km /12-14 -2 3 váltó
1. NOR
5. Ada Kucharova
CZE 69.22
Morten Berglia
6. Frauke Sonderegger-Bandixen SUI 70.27
Havard Tveite
27. Oláh Katalin
HUN 83.25
Tore Sagvolden
Férfiak
0yvin Thon
Gerardmer
2. SUI
14.63 km /6 9 0 т / 21 - 5 7 (94) induló
3.SWE
1. Kent Olsson
SWE 97.19
2. Tore Sagvolden
NOR 98.18 10. HUN
Széles Gábor
3. UrsFIühmann
SUI 99.30
Viniczai Ferenc
4. Jörgen M ârtensson
SWE 99.48
Benedek István
5. Stefan Bolliger
SUI 100.50
Kelemen János
6. Havard Tveite
NOR 101.38

107.04
119.09
120.38
122.00

224.04
50.40
58.35
56.17
58.32
225.07
236.21
288.52
73.50
67.20
79.28
68.14
251.21
64.24
62.28
63.35
60.54
256.05
257.07
285.14
68.22
77.56
73.51
65.05
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Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:
ren dezvény szerv ezésh ez
- rajtszámok: futó-, kerékpár-, triatlon- és kajak kenu
versenyekre; laminált papír, vlies vagy PVC alap
anyagokból, biztosító tűvel vagy gumival
- kordon szalagok: 10-40 cm szélességben, PP szövetből
- reklám molinók ponyvára, reklámtáblák
- passztartó szalagok: szövött vagy szitázott
egyedi felirattal vagy felirat nélkül
- rendezői kártyák, kártyatartók

Ha nincs határozott
elképzelése,
ötleteinkkel segítünk.
Egyéb szolgáltatásaink:
szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek

d íj a z á s h o z
- érem: kétoldalas, öntött, egyedi felirattal
- éremszalag: egyedi feliratú, szövött vagy szitázott
- póló, teniszing, pulóver több minőségben,
széles színválasztékban, emblémázva
- fehér frottier fejpánt, emblémázva

Uj e-mail: mathe@rubicom.hu
Hamarosan új honlap: mathe.mtfsz.hu

' f j / Máthé István
r r 1031 Budapest
Malomkerék u. 1.
Tel./Fax: 06/1-242-3945;
Mobil: 06/20-9573-165
e-mail:mathe@rubicom.hu
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kategóriák többségénél várhatóan biztosítottak a
minősítéshez szükséges létszámok, akkor engedélyt
adhat arra, hogy az adott váltóversenyen minősítést
lehessen szerezni. Ez esetben azonban be kell fizetni
az MTFSZ-nek a 10+8 %-ot. A döntés 2009 őszén
felülvizsgálatra kerül.
2009-től a kiemelt versenyek egyik napján váltóversenyt kell rendezni.

ENTRY rendszer 2008

Még a versenyszezon beindulása és az első nevezési
határidők előtt egy hónappal felhívnám az összes
versenyrendező figyelmét, hogy az ENTRY online
nevezési rendszer használatának díja az idei évtől
jelentősen mérséklődik. A rendszer ugyanis 100%-ban
átkerült az MTFSZ tulajdonába, a szövetség pedig
csupán versenyenkénti 3000 Ft-os alapdíjat szedi be a
rendezőktől, ami magába foglalja a felhasználó ver
senyek beparaméterezését is (futamok, kategóriák,
szolgáltatások, nevezési díjak, alapvető adatok
beállítása az üzemeltető részére megküldött kiírás
alapján).
A rendszerbe történő jelentkezés, további tájékoztatás
és a részletek tisztázása a rendszer üzemeltetőjénél,
Marosffy Daninál lehetséges az entry@shivling.hu
email címen.
Molnár Péter
MTFSZ Informatikai és Technikai bizottság vezetője

A magyar tájékozódási sport állami
elismerése!

A tájékozódási sportokban felnőtt Európa-bajnokságon
elért első érmet, nevezetesen Füzy Anna Tájkerékpár
EB bronzérmét óriási megtiszteltetés érte: Anna állami
elismerő oklevelet vehetett át kiemelkedő teljesítmé
nyéért! Ezúton is gratulálunk Annának és további
sikereket kívánunk! (M O.)
Terephasználati útmutató

A Tájfutó portálon az "új dokumentumok” alatt
megtalálható az aktualizált Terephasználati útmutató a
tájékozódási sportversenyek előkészítéséhez és
megrendezéséhez.
A Terephasználati útmutató és 7 melléklete célja, hogy
megfelelő tájékoztatást és segítséget nyújtson a
tájékozódási sportok terepen történő megrendezéséhez
és előkészítéséhez Maga az anyag és mellékletei
tartalmazzák az alapvető információkat, az enge
délyeztetési eljárás módját, a hatóságok és érdekeltek
címlistáját, illetékességi körét. Kérdések esetén az
MTFSz Terephasználati és Környezetvédelmi
Bizottsága a sylv@t-online.hu címen rendelkezésre áll

Miskolcra igazolt az Év tájfutója

Kovács Ádám, aki 2007-ben az Év tájfutója lett az Egri
Testedző SE színeiben, klubot vált, Miskolcra igazol, a
Miskolci Szabadidő SE sportolója lesz
A 22 éves sportolót a nemrégiben alakult - ez idáig két
szakosztállyal (női futsal- és férfi nagypályás labda
rúgás) működő - Miskolci Szabadidősport SE
versenyzője lesz, és várhatóan jövőre, a Miskolcon
megrendezésre kerülő tájfutó világbajnokságon ennek
az egyesületnek a tagjaként áll rajthoz.
Forrás: www.boon.hu
Lemondott Dr. Saiga István

Megszűnt a Média és Marketing Bizottság

Dr Saiga István egészségügyi állapotára hivatkozva
lemondott a Felügyelő Bizottságban betöltött tiszt
ségéről és tagságáról. Az elnökség feladata annak
biztosítása, hogy a Közgyűlés után a Felügyelő
Bizottság ismét teljes létszámban működhessen. Az
MTFSZ elnöksége felkérte Máthé Istvánt, hogy
jelölőbiztosként a március 1-jei Közgyűlésre hozzon
előterjesztést új Felügyelő Bizottsági tag és új
Felügyelő Bizottsági elnök személyéről.

A 2007. december 17-i elnökségi ülésen Gajdos
Tamás, a Média és Marketing Bizottság vezetője a
Bizottság átalakítását javasolta. Jelezte, hogy jelenlegi
formájában megfontolandónak tartja a Bizottság
megszüntetését
Az MTFSZ marketing és médiatevékenysége eddig
elsősorban a televíziós megjelenésekre, népszerűsítő
versenyek tető alá hozására korlátozódott. Juhász
Miklós azt szeretné, ha az új Bizottság elsődlegesen a
honlap által, a honlapon keresztül tudna népsze
Váltóversenyek
rűsíteni. Kovács Balázs azt szeretné, ha a Bizottság
A váltóversenyek a 2008-as évadtól nem adnak egyéni munkaterülete nem lenne az előterjesztésnek
minősítést. Ha azonban valamely rendező tagszervezet megfelelően
beszűkítve, nagyobb
mozgásteret
azt akarja, hogy az általa rendezendő váltóverseny szeretne. Igazi marketingtervet szeretne látni.
mégis minősítsen (mert ettől pl. nagyobb létszámot Az elnökség az előterjesztést Kovács Balázs
remél), akkor lehetősége van arra, hogy a módosításaival elfogadta: megszüntette a Média és
versenynaptárba való jelentkezéskor ezt külön kérje. A Marketing Bizottságot, valamint megbízta Dr Szlávik
Naptárbizottság a kérelmet megvizsgálja, és ha a Zoltánt a Marketing Bizottság megalakításával.
rendező olyan váltóformát (kombinációt) tervez, ahol a
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Verseny

Koloska-völgy
László-hegy
Sárkány-völgy
Kápolnapuszta-Gránás
Kápolnapuszta-Köves út
Kápolnapsz.-Marburg-kereszt
Kápolnapuszta-Fenyves-völgy
Kápolnapsz.-Somfa-völgy
Angyal-lépcső szikla
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Kékes (Rolling Stones)
Kékes (Benevár)
Zuppa (Cseresnyés-árok)
Zuppa (Hajagos-tetö)
Zuppa (Szárliget)
Zuppa (Balogh-tető)
Zajnát
Pusztamarót (Emberölö-völgy)
Pusztamarót (Masina-völgy)
Pusztamarót (Tűzköves)
Pusztamarót (Maróti-kö)
Reklám
Herend (Boszorkány-árok)
Herend (Hajag-tető)
Herend (Nagynyerges)
Zajnát
Mátrakeresztes-Hidegkút
Mátrakeresztes-T óthegyes
Berva, Cseres-tető
Eger Pozsonyi út
Eger Minaret
Eger Dobó tér
Hollós-tető

10000
15000
15000
15000
15000
15000
10000
10000
10000

5
5
5
5
5
5
5
5
5

919
919/B
919/A
780/D
780/E
780/F
780/G
780/H
780/K

Balatonfüred
Balatonfüred
Balatonfüred
Gánt
Gánt
Gánt
Gánt
Gánt
Gánt

Tájfutó Maraton *
Tájfutó Maraton *
Tájfutó Maraton *
Tavaszi Spartacus
Tavaszi Spartacus
Tavaszi Spartacus
Tavaszi Spartacus
Tavaszi Spartacus
Tavaszi Spartacus

4000 2

Budapest

3Sz-9-parktájfutás

2500 2

Budapest

3Sz-9-parktájfutás

Rejtek (Szarvaskő)

10000 5

869A

Rejtek (Kajla-bérc)

10000 5

869B

Erzsébet-park
Lentihegy
Zajda-erdő (Lőtér. Kis-hegy)
Zajda-erdő (Zajdapuszta)
Tétényi-fennsik
Kamara-erdő
Kereszt-kunyhó
Szuadó Lófej
Szuadó Nyáras-vőlgy
Abaliget Színpad
Szuadó Herma-hegy
Szuadó Nagy-tó
Abaliget Sportpálya
Harkány

10000
10000
10000
10000
15000
10000
10000
15000
10000
2000
15000
10000
2000
4000

5
5
5
5
5
5
5
5
5

900
870
871 /b
871/a
882A
882B
902
874A
874B

5
5

874C
874D

750
15000
10000
15000
10000
15000
10000
10000
15000
10000
10000
10000

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10000
15000
10000
5000
10000
10000
10000
4000
4000
4000
1000

5
5
5
5
5
5
5
2,5
2,5
2,5
5
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877/A
877/B
884/A
884/B
884/C
884/D
883/A
876/A
876/B
876/C
876/D
881/C
881/A
881/B
833/B
895A
895B

869C

875A

1-2.
1-2.
1-2.
1-2.
1-2.
1-2.

nap
nap
nap
nap
nap
nap

3Sz-9-parktájfutás
Budapest
Gyöngyös-Mátrafüred Hosszútávú bajnokság
Gyöngyös-Mátrafüred Hosszútávé bajnokság
Postás Kupa
Szárliget
Postás Kupa
Szárliget
Postás Kupa
Szárliget
Szárliget
Postás Kupa
Postás éjszakai
Piliscsaba
Pusztamarót
Tipo Kupa
Pusztamarót
Tipo Kupa
Tipo Kupa
Pusztamarót
Pusztamarót
Tipo Kupa
Tipo Kupa reklámcsík
Pusztamarót
Herend Kupa 1. nap
Herend
Országos éjszakai bajnokság
Herend
Országos éjszakai bajnokság
Herend
Piliscsaba
Főiskolás és Egyetemi Bajnokság
Mátra
Országos Középtávú Bajnokság
Mátra
Országos Középtávú Bajnokság
Ifi EB model event
Felsőtárkány
Ifi EB sprint model
Eger
Ifi EB sprint bemelegítő
Eger
Ifi EB sprint
Eger
Ifi EB long relay terepbem.
Répáshuta,
Bükkszentkereszt
Ifi EB long distance final
Répáshuta,
Bükkszentkereszt
Ifi EB relay
Répáshuta,
Bükkszentkereszt
Országos Elektromos Vers.
Gödöllő
Thermenland Open 1. nap
Lenti
Thermenland Open 2. nap
Lenti
Thermenland Open 3. nap
Lenti
Nyári MAFC Kupa (3Sz-24)
Budapest
Nyári MAFC Kupa (3Sz-24)
Budapest
HK terepbemutató
Hungária Kupa 1. nap
Abaliget
Hungária Kupa 1. nap
Abaliget
Hungária Kupa 1. nap gyerek
Abaliget
Hungária Kupa 2. nap
Abaliget
Hungária Kupa 2. nap
Abaliget
Hungária Kupa 2. nap gyerek
Abaliget
Hungária Kupa 3. nap
Harkány
2.szám
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Harkány Gyógy- és strandfürdő
Vlzfő Rózsa-hegy
Vízfő Kis-hegy
Orfü Vizfő-tisztás
Orfű Kalap-hegy
Vízfő Zsidó-völgy
Vizfő Cigány-hegy
Orfű Kis strand
Skanzen észak
Skanzen dél
Terepbemutató/bemelegítö
Agasegyháza Zsombosdülő
Ágasegyháza Borzvár
Bókay-kert
Kormorán-vendégház-Matty
Mindenki Sportpályája
Kakas-hegy
Kakas-hegy
Csóka-hegy (Felső-forrás)
Csóka-hegy (Csuka-tó)
Csóka-hegy (Lipa-kút)
Kamaraerdő (Nagy-tisztás)
Eger (Hatvani-hóstya)
Eger (Belváros)
Csipkés-tető
Szuszék-kő
Budai Vár

2000
15000
10000
2500
7500
15000
10000
2500
4000
4000
4000
10000
10000
3000
600
2000
10000
10000
10000
15000
10000
7500
4000
4000
15000
10000
4000

5
5

875B
873A
873B

5
5
5

873C
873D

2,5
2,5
2,5
2
2
1

916A
916B

2
2
5
5
5
5
2,5
2,5
5
5
2,5

Fülemile-tábor
Bükkszentkereszt-Hegyes-tetö
Bükkszentkereszt-Bükkszentlászló
Baracska-Kozma Ferenc Általános Iskola
Pintér-hegy
Veszprém Egyetemi Városrész
Gulya-domb

Harkány
Orfü
Orfü
Orfü
Orfü
Orfü
Orfű
Orfű
Szentendre
Szentendre
Szentendre
Ágasegyháza
Ágasegyháza
Budapest
Matty
Nagykanizsa
Kiskunhalas
Kiskunhalas
Pusztavám
Pusztavám
Pusztavám
Budapest
Eger
Eger
Felsőtárkány
Felsőtárkány
Budapest

918A
918B
924B
924A
924C
923
920
921
922
925

1000
10000
15000
1500
10000
5000
5000

1
5 8660
5 866T
1
5 897
5

Hungária Kupa 3. nap
Hungária Kupa 4. nap
Hungária Kupa 4. nap
Hungária Kupa 4 nap gyerek
Hungária Kupa 4 mobil
Hungária Kupa 5. nap
Hungária Kupa 5. nap
Hungária Kupa 5. nap gyerek
Sprint OB döntő
Sprint OB selejtező
Sprint OB terepbem,/bemel.
Kalocsa Kupa 1 nap
Kalocsa Kupa 2. nap
Bókay Kupa (3Sz-36)
Diáktájfutás
Diáktájfutás
Országos Csapatbajnokság
Egyesületi Váltóbajnokság
Egyéni OB selejtező
Egyéni OB döntő
Egyéni OB döntő
Diáktájfutás
Eger Nagydij 1. nap
Eger Nagydíj 1. nap
Eger Nagydíj 2. nap
Eger Nagydíj 2. nap
Budapsrint

Budapest
Bükkszentkereszt
Bükkszentkereszt
Baracska
Zirc
Veszprém
Veszprém

* A Tájfutó Maratonnál felsorolt három kivágatból készült ofszet nyomat, de végül digitálisan
sokszorosított térképen rendezték a versenyt, mert rossz minőségű lett a nyomdai nyomat.
A fenti lista a 2007-ben nyomdai úton előállított térképeket tartalmazza. Néhány bizonytalanság
(ofszet - nem ofszet) még van a listában, sőt lehetnek még újabb térképek is, amelyet a lista nem
tartalmaz. Várjuk az olvasók, térképkiadók véleményét, hogy mielőbb pontosítani tudjuk a listát.

Térképgyűjtőknek
Vannak még hiányzó tavalyi térképek, de reméljük, hogy azok mielőbb beérkeznek, és így a
gyűjtemények márciusban remélhetőleg átvehetők lesznek az MTFSz irodában. A kiadók közül, aki
még nem kapta meg a térképenként 3000.-Ft-ot, szintén az irodát keresse a számlával. A
gyűjtemények ára idén 7000,-Ft/sorozat, MTFSz társadalmi munkásoknak (korlátozott számban)
féláron.
T é r k é p tá r B izo ttsá g

A Térképtár Bizottságról
A Bizottság immár tizenhat éve havonta kitartóan összejön (ebben az évben tartja 150. ülését) és
lankadatlan szorgalommal állítja össze a nyomtatott tájfutó térképek gyűjteményét Több sorozat
gyűjtemény tartalmazza a korai kezdetektől napjainkig a megjelent és versenyre használt
térképeket. Egy gyűjtemény készül az utókornak, több kutatási gyűjtemény időrendi, illetve
tájegységi rendezésben. Már korábban átadtunk a Széchenyi könyvtárnak egy sorozatot, de kapnak
a megyei levéltárak és az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék is. Magángyűjtők
ajándékaival a hiányok pótlása folyik. A tájfutó térképek gyűjtői számára ez a bizottság állítja össze
és adja ki az éves térképgyűjteményeket.
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Szűk családi körben
Megérne egy misét, hogy miért nem hajlandó a magyar
sítájfutó mezőny külföldre járni. Pedig Skalka nincs
messzebb Budapestről, mint mondjuk a Bükk, határok
már nincsenek, viszont biztosan lehet számítani kiváló
hóviszonyokra és tisztességes versenyre is. De mégse.
Régi tapasztalat, hogy a külföldi rendezés szinte
megtizedeli a magyar érdeklődőket. Tudtuk ezt előre,
de nem volt mit tenni: ha meg akartuk rendezni a
hosszú- illetve rövidtávú bajnokságainkat, utolsó
esélyként ki kellett játszani ezt az adut. Aki ott volt,
tudja: remek versenyen vehetett részt. Aki nem, az ő
vesztesége .
Az utálatos tavaszi meleg persze Skalkát sem
kímélte. Amikor péntek este megérkeztünk +3 fok és
glatt jeges oarkoló fogadott, ami önmagában is elég
volt az álmatlanul forgolódáshoz, de hogy biztos legyen
a nyugtalan éjszaka, arról a Limba Hotelben
elszállásolt tucatnyi sioktató is gondoskodott: egész
éjszaka fennhangon vonyítottak a folyosón, majd
amikor megkértük őket, hogy ha lehet, kussoljanak
már, tört magyarsággal csak annyit reagáltak: 'nem
értem, bazmeg'. Lenne még mit csiszolni a szlovák
magyar barátságon.. A helyet amúgy is csak a
szocreál muzeális építészet rajongóinak ajánlanám, aki
tudja értékelni, hogy a fölötte lakó sóhajtására is
beremeg az egész épület, annak feltétlenül érdemes
ide ellátogatnia.
Másnap azonban feljött a nap és ezzel elmúlt a
nyomasztó éjszaka emléke. Mivel a verseny csak
délben volt esedékes, gyorsan meggyőződtünk róla,
hogy sokkal jobb a hó, mint azt addig elképzeltük.
Tulajdonképpen rengeteg volt, közel egy méter, igaz,
az veszettül olvadt és itt-ott kicsit koszos volt, de
összességében teljesen élvezhető
pálya állt
rendelkezésünkre
A skalkai terep kicsit hasonlít Galyatetőre: jó meredek
hegyoldalak határolják és viszonylag kis helyen van
összesüritve egy nagyon bonyolult sífutónyomhálózat. Ez önmagában túl nagy távokat nem tud
befogadni, így számíthattunk arra, hogy a hosszú
távnak aposztrofált szombati napon ellátogatunk a
szárnyvonalakra: azaz lemegy a pálya a végtelenbe
vezető, nagy túraútvonalak egyikére Ebben nem is
csalódtunk, a pálya igazi szlovákos része egy
pöttyözött nyomon (turistaösvényen) leadta a nagy
keservesen addig felvett 80 méter szintet, majd
indulhattunk neki a technikát teljesen nélkülöző közel 3
kilométeres emelkedőnek Mi tagadás, ez nem volt az a
kimondott delikát, de egy hosszútávba belefért. Még
akkor is, ha ez a hosszútáv igazából közel 60%-a lett
az eplényi középtávnak A pálya többi része szeren
csére a technikás sífutónyomokon vezetett, amit csak
nagy odafigyeléssel lehetett hibátlanul megúszni. Ez
elsősorban azokon látszott, akik még nem jártak itt: aki
nem tudta kellő tisztelettel kezelni a rendkívül sűrű
nyomhálózatot, előbb-utóbb elveszett. Az első napon
Gönczi Robi lett ennek áldozata, az egyesre otthagyott
5 perce után hiába jöttek az ő lesikló múltjához nagyon
is passzoló agresszív lefelék (a leghorrorabb 3-4.
átmenetet meg is nyerte, valószínűleg a szlovákok
Tájoló 2008

nagy meglepetésére), ezt a hátrányt már nem tudta
ledolgozni. A másnapi rövidtávon pedig lényegében az
összes, csak aznapra érkező versenyzőnk elcsúszott
ezen a banánhéjon, élen a toronymagasan esélyes
Gond Balázzsal, vagy a lányoknál Szivák Ildivel
A női elitben végül is csak a legszűkebb keret
képviseltette magát: Simon Ágnes és Marosffy Orsi
rendkívül szép harcot vívtak. Orsi nyerte mindkettőt, de
Ágnes nagyon közel volt, főleg ahhoz képest, hogy
legifjabb gyermeke még csak most három hónapos...
A férfi elitben hasonló párharcot vívtam én és Gönczi
Robi. Két teljesen különböző hozzáállás: ő remekül áll
a lécen, e tekintetben én sosem fogom behozni azt a
hátrányt, hogy felnőttként kezdtem, viszont az
edzésmunka és a tájékozódási rutin engem segített.
Első nap - már említett malőrje következtében - simán
nyertem, de erre nagyon büszke nem lehetek, tekintve
a szlovák győztes 20%-kal jobb idejét, illetve a
mögöttem levő magyar mezőny nagyságát. Másnapra
már Robi is megtanulta a terepet, tökéletesen élt
sitechnikai előnyével, de mivel ez a nap nekem is
szinte hibátlanra sikerült, végül másodpercre azonos
időt szakítottunk, megosztva ezzel az első helyet Gond
Bazsa lett a harmadik, bizonyítva, hogy a sok
biationozás azért megbosszulja magát: hiába a fizikai
fölény, egy sprinten még ő sem tud kompenzálni három
perc keverést.
Érvényes OB kategóriának még a férfi szenior tudott
befutni, ezt mindkét nap Jankó Tamás nyerte
meggyőző fölénnyel. Mivel második nap mindenki
azonos pályán ment. teljesítménye abszolút értelemben
is értékelhető: remek harcot vívott volna a lányokkal és
csak kb. 15%-ra volt a férfi győztestől.
Megemlítendő még, hogy szombaton a Szlovák
Bajnokságban is szerepeltünk, nem kevés dobogós
helyet szerezve, bár ezt materializálni nem sikerült,
mivel a rendezők fél órával korábban ellőtték az
eredményhirdetést, igy a magyar delegáció azt testü
letileg lekéste. De azért álljon itt a dobogósok névsora:
Horváth Hanga (N14 1.), Jankó Dániel (F18 3.),
Marosffy Dániel (F21 3 ), Marosffy Orsi (N21 2 ), Jankó
Tamás (F35 3.), Honfi Gábor (F50 1.) és Özse Ágnes
(N40 1).
Nem propaganda, őszintén állítom, hogy ezt a két
versenynapot igazán lehetett élvezni... A szlovák
mezőny nagyon kedvesen megéljenezte vasárnapi
külön eredményhirdetésünket, de nekem azért kicsit
fájt, hogy úgy gondolják, ez a tucatnyi ember jelenti
Magyarországon a sítájfutást. Pedig mi tudjuk, hogy
nem. A jeges-köves eplényi versenyre ennek
többszöröse jött el Vajon miért nem akar a mezőny
igazán jó pályán is versenyzeni? Válaszokat a
kiadóba...
Sajnos, a magyar sítájfutás pár szép év után az elmúlt
két, rémesen meleg szezon alatt olyan gyomrost
kapott, amiből egyelőre nem látszik a felépülés. Csak
remélni tudom, hogy a mostani verseny csupán ennek
a szezonnak a végét jelentette

irta: Marosffy Dániel
IV
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Ú tvo nalválasztás

TECHNI KÁJA

(4.)

okat lehetne még az útvonalválasztás titkait vallatni,
módszereit elemezni, de a tájékozódás technikája
nemcsak ebből áll. Sőt! Meglehetősen elterjedt itthon
az a pályakitűzői gyakorlat, amely az átmenetek hosszát
aszerint állítja be, hogy az ésszerű útvonal ne térhessen
el a lila vonaltól. Átlagos terepeinken ez 300-400 méteres
átmenetek meglehetősen monoton ismétlődését ered
ményezi. Az ilyen versenyeken alkalmazandó technikai
elemek között az iránykövetés és a térképolvasás kerül
előtérbe, az útvonalválasztásra irányuló döntési mozzanat
nem tűnik el, de jelentősen leegyszerűsödik, fontossága
lecsökken.
Sorozatunkban természetesen sor kerül a tájékozódás
további elemeinek bemutatására is, de ebben a számban
van még mit elmondani az útvonalválasztásról.

S

A legkedvezőbb megközelítés
Az átmenet végrehajtása igen gyakran két lépésből áll.
Az első feladat a pont lehető leggyorsabb megközelítése
nagyvonalú tájékozódás révén, felfogó és terelő vonalak
felhasználásával (zöld szakasz). A második lépés a pont
fogás, vagyis az ehhez szükséges finom tájékozódás (a
piros szakasz, ld.: TÁJOLÓ 2007/8 10. oldal). Közepesen
hosszú átmeneteknél a két lépés időben lehet közel
azonos, jóllehet távban a „piros” szakasz lényegesen rövidebb. Nem közömbös tehát, hogy honnan közelíti meg a
versenyző a pontot, milyen támadópontot választ.
Az útvonalválasztás általános szabálya, hogy sohasem az
ellenőrzőponthoz, hanem a támadóponthoz kell útvona
lat választani. Támadópont alatt az ellenőrző pont közelé
be eső, jól beazonosítható pontot kell érteni: útelágazást,
tereptárgyat, a növényzet vagy a domborzat jellegzetes
pontját, stb., amelytől a finom tereprészleten lévő, esetleg
rejtetten elhelyezett pont biztonsággal megfogható. Ha
az ellenőrző pont megközelítéséhez több támadópont is
kínálkozik (az 1. ábrán nyilak jelölik), célszerű a ponthoz
közelebbit választani, még akkor is, ha ez a választás eset
leg valamivel hosszabb útvonalat eredményez.
Az ellenőrzőpont közelébe vivő útvonalnál, illetve az
azon lévő támadópontnál is többet ér a pontra irányuló,
vagy arra egyenesen rávezető támadóvonal. A 2. ábrán
látható árokvég pont a TP-vel jelölt támadóponttól csak
bozótos iránymenettel érhető el. Lényegesen nagyobb
biztonsággal fogható meg - valószínűleg gyorsabban is
- ha az árok mentén, vagyis a TV-vel jelzett támadóvonal
felhasználásával közelítünk. A támadóvonal lehet minden
olyan síkrajzi, domborzati, növényzeti, stb. vonal, amely
a pont felé irányít, ezáltal a pontfogást megkönnyíti. A
támadóvonal nem feltétlenül vezet el egészen a pontig,
mint ábránkon. Itt ugyanis magának a támadóvonalnak
1 8 Tájoló 2008 2. szám

nevezett ároknak a vége az ellenőrzőpont). A támadóvo
nal nagyon gyakran azzal segít, hogy a pont felé irányít,
ezáltal nem kell újabb irányt levenni - ami a támadópont
esetében igencsak szükséges lehet - vagyis, pontközeiben
sem kell csökkenteni a tempót.
A gyorsan futó versenyző nagyvonalú helyazonosítását
leginkább az átmenetet keresztező markáns síkrajzi, dom
borzati, stb. vonalak segítik, amelyeket felfogóvonalaknak
nevezünk. A pályakitűzők éppen ezért igyekeznek az
ellenőrzőpontokat ezek elé a felfogóvonalak elé helyezni.
Esetenként mégis megérheti teljes sebességgel elfutni
egy ilyen felfogóvonalig és onnan visszapattanva fogni a
pontot. Ehhez egy könnyen beazonosítható támadópont
is szükséges, amire jó példa a 3. ábrán TP-vel jelölt útel
ágazás az ellenőrzőpont mögött.
Támadópont természetesen nemcsak útelágazás vagy
nyiladékkereszteződés lehet. A versenyző technikai felkészültségétől függ, hogy milyen finom objektumokat,
domborzati vagy növényzeti formákat tud biztonsággal
felismerni és támadópontként felhasználni. De sajnos a
jó technikai képzettség, a biztos tudás sem mindig elég.
Kell a jó térkép, amiről a terepen észlelhető finom rész
letek jól leolvashatók, amin a dolgok a helyükön vannak,
és amelyik többet sem akar mutatni annál, mint amit a
versenyző észlelni képes.
Meg kell még jegyezni azt is, hogy az előzőkben elmon
dottakra - támadópontra, támadóvonalra - egyáltalán
semmi szükség nincs azokon a futóversenyeken, ahol a
pontok 100 méterről láthatók, vagy ahol igen markáns, el
nem téveszthető objektumokra kell rárontani.

Biztonság, kockázatvállalás
Versenyszituációtól és taktikai szempontoktól is függ,
hogy egy adott átmenetben a futó vállal-e bizonyos időveszteséget, amit egy biztonsági útvonal jelent, vagy koc
káztat, amivel egy nagyobb keverés veszélyének teszi ki
magát. Biztonsági útvonal lehet egy óvatosságból válasz
tott kerülőút, illetve minden olyan útvonal, amelyben a
futó következetesen az általa legjobban ismert technikát
alkalmazza. Biztonsági útvonalról beszélhetünk azokban
az esetekben is, amikor a futó úgy választ útvonalat, hogy
figyelembe veszi a többi versenyző várható mozgását,
a pályavezetést, illetve figyelemmel van az adott terep
részen fekvő, általa már érintett, vagy a későbbiekben
érintendő pontokra is.
A 4. ábra egy olyan érdekes biztonsági útvonalat mutat
be, ahol az 1. pont fogásához támadópontként a 2. pontot
lehetett felhasználni. A lényeg azonban inkább az, hogy a
pontokat - ha lehet - érdemes „hátulról” megközelíteni,
mivel a pontfogáshoz segítséget adhatnak a pontról kifutó
versenyzők. Az ábrán az útvonalra merőleges nyíl jelzi
azt a pontot, ahol a futó ezzel a választással képet kaphat
a 3. pont tágabb környezetéről is, ami tovább javíthatja

1. á b ra A tá m a d ó p o n th o z k e ll

2. á b ra A tá m a d ó v o n a l a p o n t

5. á b ra Ig e n k o c k á z a to s a

ú tv o n a la t v á la s z ta n i

fe lé ir á n y ít

té r k é p r ő l le fu tn i

3. á b ra T ám a d á s a p o n t m ö g ö t t i
fe lfo g ó v o n a lró l
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biztonságérzetét. Az ábrába berajzolt, szaggatott vonallal
jelölt alternatív útvonal egy biztonsági kerülőút - jól futó
versenyzőknek.
A versenyeken szinte mindig van értelme áldozni a biz
tonságra. Az új technikai fogások begyakorlását az edzé
seken, edzőversenyeken kell végezni. Különösen érdemes
kerülni a kockázatos megoldásokat a csapat és váltóverse
nyeken, ahol mások eredményét is elügyetlenkedhetjük,
no meg a többnaposokon, ha nem akarunk magunkkal
kiszúrni. Válasszunk biztonsági útvonalakat idegen, isme
retlen terepeken, főleg ha nem szerveztek terepbemutatót.
Sajnos biztonsági útvonalakat kell választani néha ideha
za is, ha a térkép gyengécske vagy egyenesen silány.
Kockázatos útvonalnak számít általában minden olyan
útvonal, amelyet a futó a gyorsaság érdekében túlzottan
nagyvonalúan tesz meg, olyan technikát alkalmaz, amit
edzésen nem gyakorolt be kellően, vagy hogy ellenfeleit
megelőzze valami szokatlan, bizarr, ezáltal meglehetősen
bizonytalan kimenetelű megoldást választ. A kockázatvál
lalás talán leggyakoribb esete az irányfutás: iránylevétel
nélkül. De erről nem most, hanem majd később lesz szó.
Az útvonalválasztásban kirívóan kockázatos dolog a tér
képről való lefutás. Az 5. ábrán lévő átmenetben nagyon
csábító, hogy a térkép szélén eltűnő, majd ismét felbukka
nó műúton futva közelítsünk a pontra. Ez lehet egy frap

páns megoldás: ha bejön, de lehet súlyos melléfogás is, ha
a két műútszakasz jó távol találkozik, vagy ha nem tudjuk
helyretenni magunkat a térképre való visszafutás után.
Ennél még súlyosabb esetek is előfordulhatnak. Például
ha a szintveszteség elkerülésének reményében a verseny
ző egy vasút nyomvonalát követve fut le a térképről - és a
vasút alagútban folytatódik. Ilyen izgalmas kalandért még
hegyivasutakkal szabdalt alpesi terepre sem kell utazni. A
Hárshegyi gyermekvasúton is van alagút, amelyik nem
egyenes, hanem hosszan elnyújtott patkó-forma. A járat
rendkívül szűk és tök sötét. A vonat bármelyik irányból
jöhet, és ha jön biztos ledarál. Egy idő után már az alagút
egyik végét sem lehet látni... brrr! Szóval nem érdemes!
De azért be kell vallani: ahogy kockázat nélkül nincs
vállalkozás, úgy jó versenyeredmény sincs bizonyos koc
kázat nélkül. Nem árt azonban tudni, hogy mekkora is
ez a kockázat. Ha nem jön be az útvonal, akkor időben
kb. mennyit veszthetek. Megéri ez még nekem? Továbbá
tudni kell előre, hogy mi lesz a következő dobásom. Mit
fogok tenni, ha a merész rárepüléssel nem tudtam kikapni
a pontot.
A tájékozódás is olyan, mint minden az életben: a siker
hez szerencse kell! De a szerencse valahogy leginkább
azok mellé áll, akik ésszel csinálják...
Bozán György

---------------m /io /z o c
c* M egérkezett a legújabb S a u c o n y terepcipő: Exursion TR2.néven,
3 funkcióval véd a sérüléstől.
№ Ú jdonság a tépőzáras g yerm ekcipő.
vs-Télvégi kiárusítás: Egyes therm o ruhák 20%-os árengedménnyel!
m- Folyam atosan érkezik a 2008. évi funkcionális ruházat!
(meleg időben jól szellőzik, gyorsan szárad, nem tapad, nem gátol a mozgásban;
tavasszal szárazon tartja a testedet, nem hagy lehűlni az izzadtságtól)
Az új rövid, hosszú legging, futónadrág, erős tartást biztosító melltartó-top
m ár a Sparin kapható!
na-E gész évben továbbra is raktári ár alatt (-W%-20%)
á ru sítu n k m inden futócipőt (edző és tájfutó)
es? A z általunk nem forgalm azott te rm ék eke t a w w w .sa u co n y.h u
honlapon m egtekintheted, mi beszerezzük és katalógus ár alatt kínáljuk,
kívánságodra elpostázzuk, (postaköltséget vállaljuk)
ca?A fe n ti kedvezm ények m in d en k ire érvényesek m eg kö tés nélkül!!!

Elérhetőségeink:
Tel: 460-6801 257-3520 06/20/596-1449
E-mail: csonti20@t-online.hu zoltan.kiss@mtfsz.hu

S ikeres és sérülésm en tes 2008-as évet kívánunk Mindenkinek!
Csonti és Edit
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álogatott

P rém ium eredm ényességi r e n d sz e r
A Tájfutó Válogatott
2008-as programjának
részeként megjelent a
2008-as világversenyekre
érvényes prémium
eredményességi rendszer:

Felnőtt VB, Csehország
(összköltség: kb. 176 000 Ft)
Költségtérítés/jutalom
Egyéni 1 . / váltó 1.
+ 2 .0 0 0 .0 0 0 Ft
Egyéni 3.
+ 1.000.000 Ft
Egyéni 6. / váltó 3.
+ 500.000 Ft
Egyéni 1 0 ./v áltó 6.
+ 2 5 0 .0 0 0 Ft
Egyéni 1 5 ./v áltó 8.
+ 100.000 Ft
Egyéni 2 0 ./v áltó 10. 100%
Egyéni 30. / váltó 12. 80%
Egyéni d ö n tő /v áltó 15. 60%
Fentieknél gyengébb 0%
World Games teljes kvalifikáció esetén
összesen 3 + 3 embernek 100% -os költ
ségtérítés.
Felnőtt EB, Lettország
(összköltség: kb. 150 000 Ft)
Költségtérítés/jutalom
Egyéni 3. / váltó 1.
+ 500.000 Ft
Egyéni 10. / váltó 6.
+ 200.000 Ft
Egyéni 2 0 ./v á ltó 10. 100%
Egyéni 30. / váltó 14. 80%
Egyéni d ö n tő /v áltó 18. 60%
Fentieknél gyengébb 0%
Junior VB, Svédország
(összköltség: kb. 158 000 Ft)
Költségtérítés/jutalom
Egyéni 1 . / v á ltó i.
+ 5 0 0 .0 0 0 Ft
Egyéni 3. / váltó 3.
+ 250.000 Ft
Egyéni 8. / váltó 6.
+ 100.000 Ft
Egyéni 1 5 ./v áltó 10. 100%
Egyéni 3 0 ./v áltó 12. 60%
Egyéni 60. / váltó 15. 40%
Fentieknél gyengébb 0%
Főiskolás VB, Észtország
(A MEFS a költségek 50% -át állja, így az
összköltség: kb. 78 000 Ft)
Költségtérítés/jutalom
Egyéni 1. / váltó 1.
+ 250.000 Ft
Egyéni 3. / váltó 3.
+ 100.000 Ft

Egyéni 15. / váltó 6
Egyéni 30. /v áltó 10
Fentieknél gyengébb

100%
50%
0%

Adott költségtérítéshez elég egy ver
senyszám ban teljesíteni. A ju talm ak
versenyszámonként külön-külön elér
hetők. Ha egy versenyző egy világver
senyen legalább három szor teljesíti a
100 % -os tám ogatású szintet, akkor az
összköltség 50% -át jutalom ként m eg
kapja. A Felnőtt és a Junior VB esetében
az edző a tanítvány jutalm ának 50% -át
kapja.
Hegedűs Zoltán
szövetségi kapitány

V álogatott ed ző tábo r
A következő edzőtábor márci
us 21-24-én lesz. Ez Húsvétkor
péntektől-hétfőig tart.
Az edzőtábor célkitűzései: a
Felnőtt VB-n várhatóhoz hason
lóan szintes terepeken verseny
helyzetek gyakorlása, ám bár a
junioroknak eltérő terepen lesz
a fő versenyük.
Az edzőtábor része apesthidegkúti
felmérőfutás, innen továbbutazás
Galyatetőre.
A válogatott részt vesz a Nógrád
Nagydíjon, a juniorok 21A-ban
indulnak.
Az edzőtábor az idei előírt 3
tábor egyike, melyen a részvétel
a további
költségtérítés előfeltétele.
A táborban - k ü lö n ö se n a
középtávú selejtező-döntőre és
a váltóra - várjuk további fel
készült versenyzők részvételét
(előzetes jelentkezéssel).

Hegedűs Zoltán
Program
Március 21. péntek 15:00: fel
mérő rajt Pesthidegkúton
Március 22. szombat 9:00: tech

keret

nikai edzés könnyű iramban
du: Nógrád ND klasszikus
Március 23. vasárnap 10:00:
Nógrád ND középtáv (váloga
tottaknak selejtező)
du: középtáv döntő
Március 24. hétfő 10:30: váltó
edzőverseny

V il á g k u p a s o r o z a t r a
VONATKOZÓ SZABÁLYZAT
Az IOF nyilvánosságra hozta
az idei Világkupa so ro zatra
vonatkozó szabályzat végleges
változatát. Az anyagból kide
rül, hogy az összetett elsőségre
hajtó futóknak idén 10 verse
nyen kell eredm ényesen sze
repelniük a kijelölt 13 közül,
melyek a VB és az EB 3-3 döntő
futama mellett a norvégiai CiFestival közép- és hosszútávú
versenyei, az О -Ringen három
napja, valamint a svájci döntő
fordulók, sprint és középtávon.
A látványosság növelését több
esetben is a szokásostól elté
rő versenyformákkal igyekez
nek majd elérni, Norvégiában
Micr-O, és vadászrajt, az ORingen hosszútávú futam án
meg tömegrajt borzolja majd a
résztvevők, és remélhetőleg a
nézők idegeit is.
A konkrét versenyeken túl az
előző évi általános szabályokhoz
képest is sok változást tartalmaz
az anyag. A tavaly bevezetett
kvótarendszert gyakorlatilag
megszüntették, és a különböző
futamokra vonatkozó bonyolult
kvalifikációs szabályok is eltűn
tek.
Magyarország 6-6 versenyzővel
vehet részt az egyes eseménye
ken, kivéve a VB-t, ahol továbbra
is csak 3-3 futó indulhat orszá
gonként az egyes versenyszámok
selejtezőiben.
Az szabályzat p d f formátumban
letölthető az IOF honlapjáról.
Tájoló 2008 2. szám
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T anuljunk tájfutni lépésről lépésre (1 0 )
„ 3 -a s s z in t - G"
Egyszerű ú tvonalválasztás

Egy ú t

A kezdő versenyzők már eddig is választásra kény
szerültek, például út vagy ösvény kereszteződések
nél. Most a feladat egyszerű útvonalválasztásokból
áll. Egyszerű útvonalválasztáson azt értjük, hogy
a résztvevők megtanulják, hogy hogyan válasszák
ki a lehetséges két vagy három lehetőségből a
legjobb útvonalat a következő ellenőrző ponthoz.
Meg kell tanulniuk, hogy kiválasszák melyik a
legbiztonságosabb és leggyorsabb nekik. Minden
útvonalválasztási szituáció egyszerű legyen.

G yakoroljuk a G lépést

Egy jó útvonal minden ponthoz (a választott
útvonalat nem rajzoltuk be). Ugyanazon az úton
jöjjünk vissza. Minden pont után m utasd meg,
hogy m erre mentél!

Szabad v álasztású pálya

Két különböző útvonalat próbáljunk ki. A válasz
tott utat rajzoljuk be. Az egyiken a pontig men
jünk, a másikon vissza a rajtba. Melyik volt jobb?
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Az útvonal nincs berajzolva. 2 pont - két útvonal
lal, amelyből az egyik sokkal jobb.
Számolj be az útvonaladról mindegyik két pontos
pálya után!
Útvonal kiválasztás

ájékozódás

АВС-

je

kétszer, úgy, hogy másodszorra minden pont
tól a másik, eddig nem ismert útvonalat fussák.
A végén megbeszélhetik az útvonalakat.

A G lépés tesztje

Jelöljünk meg több, fizikailag elég nehéz futó
pályát. Akárhányszor a versenyzők lefutják a
hurkokat, útvonalválasztási problémák legyenek
Itt alternatív vonalak vannak. A karton leellen kirakva táblákon. Rajt - 1 , 1 - 2 , 2 - 3 és így
őrzése után nyilvánvalóvá válik, hogy ki merre tovább. Jelentősen különböző útvonalakat adjunk
ment. Esetleg ezt a gyakorlatot lefuthatják kétszer, meg, mint problémát. Melyik jobb? A vagy B?
lefutva a másik variációt és utána megbeszélhetik, Régi vagy a résztvevőknek ismeretlen térképeket
használjunk a táblákon kirakott problémákhoz.
hogy melyik volt a jobb útvonal.
Tegyük szokássá, hogy minden gyakorlat, minden A futók egy magukkal vitt kartonra jelölik be a
pálya lefutása után a résztvevők rajzolják be útvo válaszukat. Miután lefutották a hurkokat, meg
nalaikat és beszéljék meg a többiekkel, hasonlítsák lehet tárgyalni, hogy miért jobb az egyik útvonal,
mint a másik.
össze a különböző utakat.
Útvonalválasztás kettesével

A pár két tagja mindig különböző úton fut a
következő ponthoz. Aki előbb ér oda, az megvárja
a másikat, majd futnak tovább, megint különböző
útvonalon.
Ehhez a gyakorlathoz a tanulók maguk is megter
vezhetik a pályájukat. De így is minden ponttól
együtt kell, hogy elinduljanak. Ezt is le lehet futni
Tájoló 2008 2. szám 23
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2 0 0 9

A 2009 -ES

V ILÁ G B A JN O K SÁ G HÍREI

H onlap: h ttp ://w o c2 0 0 9 .h u
Trail-0 h o n la p : http ://w to c2 0 0 9 .h u /
R endezők h o n lap ja: h ttp ://re n d e z o k .ta jfu to v b 2 0 0 9 .h u /
Ezúttal a VB szervezésének
aktualitásairól kérdeztük
Gerzsényi Zsoltot, a
szervezőbizottság elnökét

Több e z e r sp o rto ló n a k , edzőnek, és
k ísé rő n e k kell szállást nyújtani a VB
so rá n . Ez n a g y előkészítő m u n k át
ig én y el. Hol ta rto to k a szervezés
b e n , v a n - e m á r le k ö tö tt szállás,
v agy m e g á lla p o d á s a szállásokról?
Szeretnénk, ha a világbajnokság ideje
a la tt a M iskolci Egyetem cam pusa
egy tá jfu tó faluvá változna. A világbajnokság résztvevőit a 2 éve átad o tt
Uni-Hotel D iákotthonban szeretnénk
elszállásolni, ahol megítélésünk sze
rint nag y o n jó körülm ények között,
m e g fiz e th e tő áron tudnak m ajd a
versenyzők pihenni. Ezt azért tudom
ilyen h a tá ro z o tta n állítani, m ert a
D iákotthonnal m egkötendő szerződés
az aláírás h atárán van, néhány apróság
tisztázása u tán várhatóan még márci
usban p o n t kerül az 550 fő elhelyezé
sét biztosító m egállapodásra.
A kísérőversenyekre érkező vendégeket
alapvetően a Miskolci Egyetem Bolyai
K ollégium ában szeretnénk elhelyezni,
ahol közel 1000 férőhely várja majd a
VB-re érkezőket, rem élhetőleg szintén
nagyon kedvező áron. Itt még csak a
kapcsolatfelvételen vagyunk túl, de azt
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m ár tu d ju k , hogy az Egyetem Szenátusa
az esem ényre kiadott szándéknyilatko
z a tá t m eg erősítette, és kijelölte azt a
szem élyt, akivel a szervezőbizottság a
részletek et egyeztetni fogja.
Sajnos a kem pingezés terén nem várt
n e h é z s é g g e l kell sz e m b en ézn ü n k ,
ugyanis az Egyetemvárostól kb. 2 kmre lévő kem ping területét értékesítet
ték, és a befektetőnek m ár sikerült
is e ltü n te tn ie azt. Term észetesen ez
nem jelen ti azt, hogy nem lehet
m ajd kem pingezni a VB ideje alatt,
csak eg y kicsit több előkészítő m unkát
igényel a Szervezőbizottság részéről
egy ideiglenes kemping kialakítása. De
m egoldjuk.
Itt szeretn ém kiemelni, hogy az egye
te m te rü le té n találh ató m indegyik
kollégium akadály-m entesítve van, és
vannak külön m ozgássérültek szám á
ra k ialakított szobák is. Az Uni-Hotel
D iákotthonban pedig m inden szinten
ta lá lh a tó k külön m ozgássérült WC-k
is. Az egyetem i étterem is rendelkezik
m o zgássérülteknek kialakított lifttel,
így m egfelelő elhelyezést tudunk biz
tosítani a kerekes székes versenyzők
szám ára is.
L esz-e sz e rv e z e tt é tk e z te té s, lesz
n e k -e k ed v ezm én y ek ? H ogyan
b iz to s ítjá to k a speciális igényekkel
je le n tk e z ő résztvevőknek az é tk e 
zé st?
Az E gyetem en elszállásolt vendégek
részére sz e rv e z e tt étkezést tu d u n k
m ajd nyújtani az egyetem i étterem 
ben. Az üzem eltetővel m ost zajlanak
az egyeztetések a szóba jöhető ellátási
m ódokról. Term észetesen törekszünk a
pénztárca kímélő konstrukciók kidol
gozására. De aki saját m aga szeretné
m egoldani az étkezést, annak sem kell
m ajd túl m esszire m ennie. Az egyetem
te rü le té n található élelm iszerüzlet este
10-ig ta r t nyitva. Egy kicsit távolabb az
eg y etem tő l - kb. 300m - februárban

MISKOLC-HUNGARY
AUGUST
nyílt m eg egy Lidi áruház, valam int
jövő év első felében fog nyílni kb 1 kim
re egy Tesco áruház.
Hogyan képzelitek el az u taztatást a
versenynapokon? Tudtok-e szállítást
b iz to s íta n i a sp eciális ig én y ek k el
jelen tk ező Trail-0 VB versenyzőinek is?
Az elm últ évek tapasztalatai alapján, a
világbajnokságon résztvevők szám ára
m egengedjük a saját szállító eszközök
használatát, nem lesz kötelező rende
zői szállítás. Ugyan ez vonatkozik m ajd
a kísérő rendezvényeken résztvevőkre
is. Term észetesen, aki kéri, annak m eg 
szervezzük a közlekedését, köztük a
m ozgássérült versenyzőkét is.
H ogy á llto k szpon zo ro k k al? Je le n
tu d to k len n i a sajtó b an ? M ilyen m a r
k etin g te v é k e n y sé g e t folytattok?
Talán tö b b e k n e k fe ltű n t, hogy az
elm ú lt hetekben több, országos on
lin e „ sa jtó te rm é k b e n " je le n t m eg
egy-két rövid hír a világbajnokságról.
Term észetesen ez sem véletlen műve,
mivel a VB sajtos csapat is „m unkába
lendült". A helyi sajtót pedig szeret
nénk folyam atosan - havonta m ini
m um egy-két nagyobb lélegzetvételű
cikkel - ellátni információkkal, érd e
kességekkel. Ez azért is, fontos, m ert a
VB tám ogatói között jelentős szerepet
szánunk a helyi kis- és középvállalko
zásoknak, és szeretnénk, ha m indenki
tu d n á, hogy mi lesz 2009 legnagyobb
sp o rtesem énye a régióban. És m ost
indul az egyik legnehezebb feladat, a
szponzorok m egtalálása. Remélem, a
m ásodik félévben m ár konkrét ered
m ényekről tudugk beszámolni ezen a
téren is.

VB
Trail-0 VB

gatást tett a Bükkben, ahol Zsigmond
Grant Juliannát a Trail-0 VB előkészüle Tibor és Less Áron m egm utatta neki a
választható terepeket. Azóta mi is vol
teivel kapcsolatban kérdeztük:
tunk ott, és a Tájfutó VB rendezőivel
egyeztetve kiválasztottuk a terepeket.
2007 novemberében m egindult a Trail-0
VB honlapja is: http://w w w .w toc2009.
h u / , ahol úgy angolul, m int magyarul
olvasható az első Bulletin és sok egyéb
információ.
Hogyan tudjátok a szállással kapcsola
tos speciális igényeket érvényesíteni?
A miskolci egyetem i szállásokat most
ellenőrizzük, m ert ha nem lennének
alkalmasak, akkor alternatív megoldást
Milyen em lítésre m éltó tevékenységek kell keresnünk még a Bulletin megjele
nése előtt, valamivel a Cseh VB előtt. Ezt
folytak az elm últ időszakban?
Az elm ú lt 6-8 h ó n ap b an a Trail-0 a feladatot egy miskolci mozgássérült
Bizottság, és kifejezetten Nemesházi versenyzőnkre bíztuk, mivel ő jobban
László v e rse n y ig a z g a tó , és jó m a  meg tudja ítélni, hogy alkalmasak-e a
gam, m int belföldi ellenőrzőbíró, Dick szállások kerekes székes versenyzőknek.
Keighley-vel, az IOF tanácsadóval kom (Az előző riport szerint alkalmasak erre a
munikáltunk, és a terepek kiválasztá szállások - szerk. megjegyzése)
sával foglalkoztunk. Dick tavaly nyáron Milyen feladatokra, m ilyen képességek
eljött a Hungária Kupára, és utána láto kel vártok jelentkezőket a rendezéshez?

2009

Vannak-e m ár jelentkezők?
Mint Gerzsényi Zsolt kiírásában látható
volt, a Trail-0 VB 50 rendezőre számít,
így nem várhatjuk el, hogy sok Trail-0
specialista legyen köztük. Az időmérő
pontok körüli teen d ő k talán a legöszszetettebbek, de ehhez külön kiképzést
fogunk tartani. Persze nálunk is szükség
lesz a szokásos feladatokra, mint Rajt- és
Cél építés, stb. Az angolul és más idegen
nyelveken beszélők segítségére is nagy
szükség lesz. A felvezetés a pályakitűző
feladata lesz, de bontáshoz, a Rajt, vagy
a Cél ellátásához, a kerekes székes ver
senyzők segítéséhez, vagy más egysze
rűbb feladatok elvégzéséhez csak pozitív
hozzáállás és segítő szándék kell, más
nem. Személyesen m ár többen megke
restek, hogy szeretnék direkt a Trail-0hoz kérni m agukat, olyanok, akiknek ez
a versenyforma szim patikus. Remélem
sikerül az 50-es létszám ot elérni, m ert ez
a szakág nagyon m unkaigényes, de cse
rébe sok öröm öt és elégedettséget ad.
Köszönjük a válaszokat! (B.P.)

C r o s s w e a r T á jfu tó F e ls z e r e l é s e k !

www.crosswear.hu
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- lézervágás, lézeres gravírozás
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É sz a k -A l f ö l d i
T á jf u t ó M a já l is

Sok versenyen v o lta m é n is az észak-alföldi v álto zatos te r e 
peken. N éhány szóval m eséljetek arról, hogy m o st m ire
szám íthat az a v ersen y ző aki, részt vesz ezen a n ég y n ap o s
rendezvényen, h o g y a n álltok a térképekkel.
Sz.L.: D ebrecenben a 2006. évi Hungária Kupán m eg ism ert
változatos fe d e ttsé g ű terepekkel várjuk a versenyzőket. A tav a
szi időpont m iatt aljnövényzet és csalán nincs, jól látható tiszta
erdőkben lehet versenyezni. Akik indultak a Hungária Kupán
2006-ban, tu d já k m ire szám íthatnak és rem élem szívesen
jönnek. Szám ukra is ism eretlen lesz a terep, mivel az akkor nem
használt térképrészeken lesz a verseny bonyolítva. Akik pedig
még nem já rtak o tt, azok szám ára itt a lehetőség, hogy kipró
bálják ezt a je lleg zetes alföldi terepet, a váltakozó fed ettség ű
második napon tö b b helyen vizenyős, mocsaras területeivel.
A versenynapok v ég én tö bb kulturális és szabadidő program
közül lehet v álasztani, m ind Debrecenben, mind N yírbátorban.
Aki nem akar az első n ap után a versenyközpontból kim ozdulni,
az Márkus Tamás ren dezéséb en egy érdekes Trail-0 versenyen
élesítheti az eszét é s csiszolhatja tájékozódási tu dását.
Z.F.: Én szem ély szerint a nyírségi terepek és térképekről tudok
nyilatkozni. M ind a k ét nap a tájfutók szám ára új, változatos
környezet lesz. A d o m b o rz a t alföldi, néhol kisebb dom bokkal
színezve, a n öv én yzet változó, de pontos adato kat csak a
térképek p o n to sításán ak befejezése után tudok m ondani. Az
biztos, és az id ő p o n t is garantálja, hogy csalánm enteségre és
gyér aljnövényzetre kell m ajd számítani. A térképek 10 000 és
15 000 m éretarán yb an készülnek. A versenykiírás tartalm azza,
hogy az egyes k ateg óriák melyik napon milyen m éretarányú
térképpel versenyeznek.
Milyen előnyei v a n n a k a szoros együttm űködésnek?
Sz.L.: Legtöbb előn yt a versenyzők élvezik, am ikor egy u ta 
zással négy rangsoroló versenyen vehetnek részt. A két m egye
korábban is e g y ü ttm ű k ö d ö tt térképjavításban, versenyren
dezésben, illetve e g y m á s m egyei rendezvényeit is látogatjuk.
Előny az is, hogy egy h onlappal, egy nevezési rendszerrel lehet
a négy n apot reklám ozni, bonyolítani.
Z.F.: Az előnyök közül kiem elném térképkészítés és helyes
bítést, am it a szervezők közötti jó kommunikáció nagyban
elősegít. T erm észetesen sokkal könnyebb egy versenyt népsze
rűsíteni, m int k ettő t. A versenyzők 4 nap alatt 6-8 különböző
versenyen v eh etnek részt. Erősíti a két megyei szövetség közti
együttm űködést, a m i á lta l jobban m egism erjük egy m ást.
M ondhatnám úgy is: „Több szem többet lát." Nem elhan ya
golható szem pont a k öltség hatékonyság, mind a versenyzők,
mind pedig a szervezők szám ára. Ha valaki mind a négy napra
nevez, azt nagyon kedvezm ényesen teheti meg.
Köszönöm a b e s z é lg e té st, sok sikert kívánok a szervezéshez
és a versenyhez.

Két m eg y e tájfutó szövetségének ö ssz e fo g á sa ered m én ye
k ép p en kerül m egrendezésre 2 00 8. m áju s 1-4. között az
Észak-A lföldi Tájfutó Majális. A v ersen y első' két napján
b on yo lítják le az Országos Erdész Tájfutó b ajn o k sá g o t is a
N yírerdő Zrt. segítségével, így m ég n ag y o b b az érdeklő
d é s a Tájfutó Majális iránt. Ennek a p ro p ó ja k é n t kérdeztem
m eg a szervezőbizottság két ta g já t, S zabó Lászlót és Zelei
F erencet.
Először m agáról az ötletről, a m otivációról sz e retn élek ben 
n e te k e t m egkérdezni.
Sz. L: D ebrecenben m ár évtizedek ó ta m egrendezzük a
Csokonai és Alföld Kupát. Az őszi v ersen y n ap tár egyeztetés
során Zelei Ferenc vetette fel, hogy a m ájusi hosszú hétvégén a
két m egye egy ütt rendezhetné tavaszi versenyét.
Az ö tle te t felkarolta m indkét m eg y e tá jfu tó társadalm a,
egyesek a szakm ai munkájukat, m ások technikai segítséget
(honlapkészítés), a legelfoglaltabbak pedig d íjakat ajánlottak
fel. Itt kell m egem lítenem , hogy Dr. Dobrossy István a DISZ
K ulturális és Sportegyesület vezetője egy kom oly értékű kupát
a já n lo tt fel a négy nap győztes csapatán ak , v alam int pénzdíjat
az F/N 21 A kategória 1-3 helyezettjének.
Z. F.: M indkét m egyének trad icio n ális versenyei vannak
tavasszal, am iket évek óta m egrendezünk. Szerencsénkre a két
m egyei szövetség eddigi jó kapcsolata is e lő se g íte tte azt, hogy
belevágjunk egy négynapos verseny m eg szervezésébe, amibe
az eddigi rendezvényeinket integráltuk. Az ország tájfutóit
m eg m o zgató sportesem ényen való részvételt is jo bb an tudjuk
ösztönözni, ha egy színesebb változatosabb pro gram o t nyúj
tu n k a sporttársaknak.
H ogyan h ala d a versenyek szervezése?
Z. F.: Az egyeztetések első szakasza lezárult. Az erdőtulaj
donosok, vadásztársaságok és az ö nk orm ányzatok is nagyon
pozitívan állnak az Észak-Alföldi Tájfutó M ajális gondolatához
és biztosítják szám unkra szervezéshez szü kséges feltételeket.
F ebruárban konkretizálódnak véglegesen a díjak, szállások, a
kiegészítő versenyek és program ok. Végső fázisban vannak a
m ajálishoz kapcsolódó változatos k orhatártól füg getlen kul
tu rális program ok.
Sz.L.: A Hajdú-Bihar Megyei Szövetség időarányosan a terv
szerint halad, kiválasztottuk a terep ek et, készek a térképek.
Egy tavaszi felülvizsgálat után lehet a p ály ák at kitűzni, ellen
őrizni, m ajd indulhat a verseny. A versenykiírás m egtalálható
a m egyei szövetség honlapján, am ely az MTFSZ honlapjáról
is e lé rh e tő A honlapon található a kiíráson kívül néhány További információk:
fotó kedvcsinálónak a terepről és egy -eg y térképrészlet is. w w w .szszbtfsz.hu, illetve w w w .hbdbtfsz.extra.hu
N em sokára elindul egy játék a honlapon, ahol a helyes m eg
Dickmann Sándor
fejtők között ingyenes indulási le h e tő sé g e t sorsolunk ki a
Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen Városi
versenyre.
Tájékozódási Futó Szövetség kommunikációs vezető
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Rövidítések:

Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
országos, /rR/ regionális, / - / nem rangso
Ápri l i s
Máj us
roló: Sl Sportident, R: rendező, Nh: nevezési
K S z Cs P Sz V
H K SzC s P S z V
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
1 2 3 4 5
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
8 9 10 11 12 13
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
15 16 17 18 19 2 E 1 И И И М Д Ш 1 zés, I: információ.
19 20 21 22 23 24 25 Versenytávok: ht., nt., k t„ rt., sp.
22 23 24 25 26 2í
29 30
V 26 27 28 29 30 31
(hosszútávú, normáltávú, középtávú, rövi
dített távú, sprint)

V e r s e n y n a p t á r k ie g é s z ít é s (április 13-ig)
Internet info: http://w w w .orienteering.hu (versenyek) és h ttp://w w w .btfsz.hu (versenyek) http://tajfuto.blogspot.com

03. 09. (v) Eger Kupa 1. forduló és Heves m. Ht. Bajnoksága /rR/ SI R: ETC Nh.: 03. 03(beérk.). C:
flowingl02@hotmail.com, vagy ETC 3300 Eger, Klapka Gy. u. 1. Nd.: 800Ft (FN10-14 és
nyílt: 600FT), H: Mikófalva, T: a VK-ban 9 órától, „0”-idő: 10.30. K: Ht. bajn.: FN: 18B 21B
40B 50B, Eger Kupa: FN: 10D 12C 14B 16B 21C Nyílt.
03. 19. (sze) Parkverseny-7: Gyermek Kupa /rR, sp./ SI R: KTSz. H: Népliget, T: 15 órától az Építők pálya
előtt (99-es busszal az FTC edzőpálya megállóig, onnan az Építők pálya kerítése mellett a
VK-ig). Nd: 500Ft (FN10-18: 300Ft). K: FN: 10, 12, 14, 18, 21, 35, 45, F: 55, 65 és Nyílt.
03. 22. (szó) Keletmagyar Kupa /rR, rt./ SI R: HTC Nh.: 03.20.(beérk.) C: endred@citromail.hu. Nd: 800Ft
(FN10-14: 600Ft). H: Hódmezővásárhely, VK: Városi Stadion, Szabadság tér 66. „0”-idő: 10.00
. K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21AB 35 45 55, Nyílt és Gyermek. I: http://www.tajfutok.hu.
03. 26. (sze) Parkverseny-8.: /-/ SI R: MOM (Kisvölcsey Ákos) Hsz.. H: Martinovics-hegy, T: 14 órától
a VK-ban (XII. kér. Álom u. parkoló, megközelíthető a 21-es, 90-es busz Pethényi út meg
állójától 400 m -re /Tusnádi köz - Tusnádi u. - Zalatnai u./). Nd: 450Ft. Rajt 15.00-18.00.1:
http://www.mom-o.hu . Megj.: Üj térkép!
03. 29. (szó) Zalai Tavasz Kupa /rR, kt./ SI R: Zala m., ZTC. Nh: 03.15(beérk.). C: info@ztc.hu, vagy
ZMTFSZ, Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Nd: 700Ft (FN10-14: 400Ft). H: Zalaegerszeg,
Alsó-erdő, „0”-idő: 13.30 K: FN: 10D 12C 14B 16BC 18B 21AC 40 50 60. I: http://www.
ztc.hu. Megj. A verseny a 2008. évi Zala Kupa I. fordulója.
03. 29-30. (szo-v) Semmelweis ev., Hegyisport Kupa /oR/ SI R: OSC, HSE Nh.: 03. 19. C: MTFSZ
ENTRY, sev@shivling.hu. Nd: 1600Ft/nap (FN10-14, N60, FN65-: lOOOFt, Gy: ingye
nes), Nh. után 500Ft/nap pótdíj, Nyílt: 800Ft/nap. Terep: Vérteskozma térsége, VK:
Vérteskozma, a templomnál, „0”-idők: 12.00(szo), ill. 10.00(v). Mindkét napon nt. verseny.
K: FN: 10DC 12DC 14B 16B 18B 20A 21ABBrC 35A 40 45 55 60 65 +F: 70 80 +NyK +Gy.
Szállás (tornateremben s.f. 700Ft/éj) rendelhető. Megj.: Mindkét napon tájbringa verseny is
lesz, szombaton Középtávú Bp. bajn., vasárnap pontbegyűjtő OB (I: sev@shivling.hu).
03. 29-30. (szo-v) Tavasz Kupa 1-2. forduló /rR, l.n. nt, 2.n. ht./ R: Baranya m. Nh.:03.26. C:
ambrussandor@t-online.hu, vagy B.m. TFSZ 7621 Pécs, Apáca u. 2/1. Nd: 400Ft, VK:
Fehér-kúti kulcsosház. „0”-idő: 10.00. K: l.nap: FN 10D 12C 14B 16B 18B 21ABr 35 40 45,
F: 50 55 60 65, Nyílt, 2.nap: FN 10D 12C 14B 16B 18B 21AB 35, N: 45, F: 40 50 60, Nyílt.
03. 30. (v) Borsod megyei Csapatbajnokság /rR, nt./ R: BAZ m. Kiírás nincs a honlapon.
04. 06. (v) Eger Kupa 2. forduló /rR, nt./ SI R: ESP Nh.:03.30. C: egrispartacus@atw.hu, vagy Fekete
Zoltán 3395 Demjén, Széchenyi u. 47. Nd: 800Ft (FN10-14 és nyílt: 400Ft), helyszínen:
pótdíjjal! H: Felsőtárkány térsége, VK: Völgyfő-ház. „0”-idő: 11.00. K: FN 10D 12C 14B
16B 18B 21BC 35 50, Nyílt. Térkép: Oldal-völgy.
04. 09. (sze) Gyógyszer Kupa /rR, kt./ SI R: KTK. Hsz. H: Péterhalmi erdő, T: a VK-ban (Sas utcai
játszótér) 14 órától az utánpótlás, 15.30-tól a többiek. Nd: 500Ft, (FN12-18: 300Ft). K: FN
12 14 18 21, F: 35 45 55 65, N: 40, Nyílt. (VK megközelíthető Kőbánya-Kispest metró-vá.tól a 182-es busszal a Sas utcáig)
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V e r s e n y n a p t á r (április 14.-május 18.)
04. 16. (sze) Egyetemi Tájékozódási Sportok Fesztiválja (3SZ/10) Sí /-/ R: BME Hsz. H: BME kert
(VK=Cél: а К épület melletti parkban, a Gellért tértől kb. 200 m). Időpont: 11.00 - 18.00.
Versenyszámok: Parktájfutás (3SZ/10), Bemutató Tájfutás, Mikrosprint, M obil-О, Kvíz
Tájfutás, GPS verseny. Az első kétezer befutó MÓL ajándéktárgyat (póló), valamint
minden 100. befutó egyéb értékes ajándékot kap. A verseny fő támogatója a MÓL.
Az Sl-vel lebonyolított 3SZ/10-es parkverseny részletei megtalálhatók a honlapon.
Nd: nincs. I: Pelyhe Dániel, t: 06-20-369-5312, e: info@tajfutofesztival.hu, http://
tajfutofesztival.hu.
04. 19-20. (szo-v) Tipo Kupa /1. nap: nt„ koR, 2. nap: kt., oR/ SI R: TTE Nh: 03. 31(feladás!). C:
on-line /ENTRY/, vagy info@tipotke.hu, esetleg Miháczi Zoltán 2030 Érd, György
utca 35, ill. fax: 1/221-9974, Nd: 1500Ft/nap (FN 12CD, 14BC, N55-, F70-: 750Ft,
FN10 ingyenes), nyílt: 600Ft/nap. (Nh. után magasabb árak!) Terep: Környebánya,
Vitányvár térsége, „0”-idők: 12.30(szo), 10.00(v). K: FN: 10D,DK 12C,D,DK 14BC
16BC 18BC 20A 21ABBrC 35 40 45 50 55 60 65 +F: 35Br 70 75 80 +Nyílt (К, T és TR)
Gy. Szállás (kollégiumban Tatabányán 1700Ft/éj, ill. tornateremben Vértessomlón s.f.
700F/éj) és szállítás (igény esetén Tatabányáról) rendelhető. Megj.: A verseny a 2008.
évi Budapest Nagydíj, budapesti klubok utánpótláskorú versenyzőinek a Nd.: 750Ft/fő.
Kiegészítő rendezvények: 19-én 14 órától mobil-O, 20-án 10:30-tól micr-O verseny.
I: http://www.tipotke.hu/tipo2007.
04. 23. (sze) Török Ignácz ev. /rR, kt./ SI R: Pest m. TFSz. Hsz. H: Indiándomb, T: 15 órától a VK-ban
(Indiándomb, Helikopter lakótelep). Nd: 500Ft, (FN10-18: 300Ft). K: FN 10 12 16 21, 35,
F: 45 55 65, Nyílt. (VK megközelíthető a 168-as busszal a Helikopter lakótelepi megállóig)
04. 26. (szó) Szélrózsa Kupa /oR, éjszakai/ SI R: TTE I: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
04. 26. (szó) Zala megyei Diákolimpia, Galambos ev. /rR, n t./ I: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
04. 26. (szó) Baranya megyei kt. bajn. /rR, kt./1: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
04. 27. (v) Törekvés Kupa /rR/ SI R: TSE I: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
04. 27. (v) Heves, Nógrád, JNSz megyei kt. bajn. /rR, kt./ I: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
04. 27. (v) Dél-Alföldi D iákolim pia, Maccabi Kupa /rR , n t./ SI R: Maccabi VAC TF
Szako.
T erep: S á n d o rfa lv a k örnyéke (2 0 0 8 -b a n h ely esb ített, új té rk é p )
K: Diákolimpia:FN/II. kcs. FN/Ш. kcs. FN/IV. kcs. F N/V. kcs.
FN/VI. kcs.
Maccabi kupa: FN/21B; 21BR; 40B; 50B; F60B Részvételi költség: 800 Ft/
fő, II-III-IV. korcsoportban 400 Ft/fő. Dugóka bérleti díja III. kcs. felett 200Ft/
fő.
T: 930-ig „0” idő: 1000 Nevezés: 2008. április 18. /kedd/ Paskuj Mátyás, 6724
Szeged, Makkoserdő sor 9. paskuj@maccabi.hu
tel: 20-9521-022 fax:62/468-87
Megközelítés: Sándorfalva - Öpusztaszert összekötő úton a 40-es km után kb. 500
méterre bója jelzi a letérést jobbra. Autóbusz: 8 óra 25 perckor indul Szegedről a
Mars térről a 12-es kocsiállásról Csongrádra. A Fodor tanya megállónál kell leszállni.
I: http://www.maccabitajfutas.extra.hu
04. 29. (k) MinSport Kupa 2. forduló /rR, kt./ SI R: VBT I: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
04. 30. (sze) Rege Kupa (3SZ) /rR, nt./ SI R: KOS Nh.: 04.27. C: jszabon@yahoo.co.uk, Nd: 500 Ft (Nh.
után a pótdíj: 200Ft; FN12, Nyílt: 300Ft, helyszínen is). Sí-bérlés: 100 Ft (letét: igazolvány).
T: 15 órától a VK-ban (Szépjuhászné, romok, megközelíthető a Moszkva térről a 22-es
busszal), „0”-idő: 16:00. K: FN: 14B 16BC 18B 21BC 40 55, F: 45 65 (nyílt és FN12C csak
részben Sí)
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05. 01-04: Észak-alföldi tájfutó majális Nh.: 04. 14 Előnevezés, szállás: 04. 07-ig!
(csü-p) Csokonai Kupa, Alföld Kupa es Nagy A. ev. /oR, nt./ SI R: H-В. m.
(szo-v) Nyírség Kupa /oR, nt./, Szabolcs Kupa /oR, kt./ SI R: SzSzB m. H: 1-2. nap: Debrecen
- Vekeri tó, 3. nap: Nyírbátor környéke, 4. nap: Nyírbátor, I: www.hbdbtfsz.extra.hu és www.
szszbtfsz.hu. Nd.: 4 napra: 5500Ft, 1-2. vagy 3-4. napra: 3000Ft, egy napra: 1700Ft, nyílt:
1000Ft/nap. Nh. után 500, 04.23 után: lOOOFt pótdíj. Szállás: Debrecen, Víg-Kend Major
(www.vigkendmajor.hu) ill. Nyírbátor, Kollégium és kemping. K: FN: 10D 12C 14BC 16B
20A 21 ABBrC 35ABr 40 45 50 55 60 65 F: 70 75 80 NyT NyK Gy. Kisérőversenyek: Trail-O,
mobilos, Mikrosprint, 2 án Bocskai István Katonai Tájfutó Verseny.
05. 03-04. (szo-v) Honvéd Kupa /oR, nt./ SI R: VHS I: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
05 07. (sze) Kőbánya Kupa (3SZ) /rR, kt./ SI R: KTSz I: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
05. 10 (szó) Budapesti Diákolimpia /rR, nt/ R: ZDE és KOS. Nh.: 05.02. C: ENTRY-vel, vagy
kalman@startadsl.hu. VK: Zugligeti Általános Iskola. A részvétel a diákolimpia résztvevői
számára ingyenes, a nyílt kategóriában (különböző pályák): 600Ft. I: http://www.zugligetibpl2.sulinet.hu/sport/dol.htm.
05. 10 (szó) Pusztamérges Kupa /rR, nt/ R: PUS I: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
05. 11 (v) Gyöngyös Kupa /rR, kt/ R. GYO 1: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
05.10-11. (szo-v) 24, 12 ill. 6 órás váltó R: VBT H: Alsópere térsége. C: tl01.bence@gmail.com,
Németh Bence, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1/B. Nd: 04.01 -i határidőig 100/60/40 EUR
a 24 órás/12 órás/6 órás váltóra, (05.01 -i határidőig 120/80/60 EUR). A nevezés érvényes
időpontja: a befizetés beérkezése a Zirci Takarékszövetkezet 73900078-10009172-es szám
lájára! Mindhárom kategóriában egyéni verseny is van a fenti összegek 50%-áért. Mindkét
nap egyéni indulás is lehetséges 1200Ft/futam nevezési díj mellett különböző nehézségi
fokú pályákon. A nevezési díj tartalmazza a helyszíni sátrazás díját is. I (szabályokról, váltó
létszámról, értékelésről): www.ilab.hu/sc/24/.
05. 14 (sze) Egerszeg Kupa (3SZ) /-/ R: ZTC 1: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
05. 16. (p) Postás Éjszakai - Bp. Éjszakai Bajnokság /oR, éjszakai/ SI R: PSE
05. 17. (szó) Zajnát Kupa /rR, nt./ SI R: PSE A 05.16-17-1 PSE rendezvényekről információ a TÁJOLÓ
2008/3-ban.
05. 17 18. (szo-v) Mecsek Kupa /oR, váltó, 2. nap: KoR, nt./ SI R: Baranya m TFSz Nh: 04. 25. C: online/ENTRY/, vagy nevezes@mecsekkupa.hu, ill. Vonyó Péter 7634-Pécs, Gyöngyvirág u.
12, fax: 72-514-223. Nd: váltó: 5000Ft (FN 14 és F165, N150: 4000Ft), egyéni: 1700Ft/fő
(FN10-14 és 65-: 1200, nyílt: 800Ft) Nh. után: 500Ft pótdíj, Helyszínen: 1000 Ft pótdíj.
VK: Pécs, Kodály Z. Kollégium (Kodály Zoltán u. 20). Terep: Petőcpuszta térsége, „0”idők: 14.00(szo), ill. 9.00(v). K: váltó(mind 3 fős): FN: 14, 18, 21, 125, N: 150, F: 145, 165,
egyéni: FN: 10D 12CD 14B 16B 18B 20A 21EBBrC 35BBr 40 45 50 55 60 +F: 65 70 75 80
+NyK, NyT, Gy. Szállás (Pécsett kollégiumban 1900Ft, tornateremben 600Ft) rendelhető.
A rendezőség igény esetén szállítást szervez (800Ft/fő/nap).
05. 17-18. (szo-v) E
Fő isk o l a i B
/1. n.: váltó, 2. n.: KoR, nt./ Sí Nh: 04. 25. K:
váltó (3 fős): FN21, egyéni és csapat: FN: 21 E,B. VK: PTE Ifjúság úti Sportcsarnok (Pécs,
Ifjúság útja 6). Részvételi díj: 500Ft/fő (a MEFS előírása szerint) I: MEFS husf@ella.hu, ill.
www.husf.iif.hu. További adatok megegyeznek a Mecsek Kupa adataival.
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05. 18. (v) Debrecen városi egyéni bajn. /rR, nt./ SI R: H -В m. 1: a TÁJOLÓ 2008/3-ban
Kérés a rendezőkhöz: A következő számban a május végéig terjedő időszak versenyeiről közlünk ada
tokat. Lapzárta: márc. 25, tervezett megjelenés: ápr. 4. Amennyiben lapzárta előtt nincs versenykiírás
az MTFSZ-honlapon, előzetes információt kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@t-online.hu). A
kapcsolatteremtés miatt célszerű, ha a rendezők email-címe megtalálható a honlapon.
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A TÁJFUTÓ TÉRKÉPEKEN
Térképeinken a feliratok, főleg a lap belse
jében, nem túl jelentősek. Van azonban pár
kivétel, különösen a régebbi példányokon
találunk néhány érdekességet. A sorozat a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum támo
gatásával jön létre.
tájfutás hatvanas évekbeli hőskorának elmúltával
Skerletz Iván főtitkárunk kemény kézzel látott
neki, hogy az önálló szövetség (1970) térképkiadását
teljesen törvényessé és egyben komoly külsejűvé tegye.
A helyesbítés színvonalát persze közvetlenül nem tudta
befolyásolni, de a „külalakot” igen, a térképeken nem
volt szabad különleges színezéseket, rajzokat elhelyezni.
Ezért aztán a térképezők a térkép belsejében próbáltak
apróbb feliratokat elbújtatni. Aki túl hosszú, vagy nagy
betűkkel írt, az persze gyorsan lebukott és Iván kivakartatta a szöveget, de néhány írás megúszta.
- Az 1971-es Országos Váltóbajnokságra készülő
Somogy 2 térképet Lux Ivánnal ketten rajzoltuk - mesé
li Síkhegyi Ferenc - és amikor átadtam a rajzokat,
mondtam Ivánnak, hogy a szintvonalrajzra, Ferkó for
mában, ráírtam a nevemet. Ő nem szólt semmit, de
amikor újra hozzám került az anyag, biztos voltam
benne, hogy ő is szignálta. Meg is találtam az IVI fel
iratot és kiegészítettem, így lett IVIKE. (bal felső ábra,
minden térképrészlet kétszeres méretben, a két felsőt
a jobb olvashatóság végett el is forgattam) Ez a térkép
pont abból az időből származik, amikor Hrenkó Pál
újításaként a sárga helyett barna raszterrel nyomtatták a
tisztásokat, hogy újra egy menetben lehessen nyomtatni
a négyszínnyomó gépen, így az én nevem megtalálása
magamnak is igen nehéz feladat. Szerencsére egy év
után feladták ezt a négyszínű próbálkozást és vissza
tértek az ötszínű sokszorosításhoz - fejezte be a MÄFI
geológus-térképésze.
A fiatalabbak inkább kedvesük nevét dugták el a térké
pen: a Hűvösvölgyre a villamos tereplépcsőjébe Márti
felirat (Kovács Gábor Endre), a Nagy-Kevélyre a lige
tesbe MJ monogram került. Utóbbit Szádeczky-Kardoss
Tamás (köszönöm az ő segítségét is) követte el, aki a
szombathelyi Jókai-park térképére, igen ötletesen, a
letörés jel fogainak helyére illesztette a JULI nevet (jobb
felső kép).
A (talán) legérdekesebb történetben én magam vol
tam az (egyik) értelmi szerző: 1977-ben az Eötvösre a
Hamvaskő térkép (1 : 20 000) újrajavítását határoztuk
el. Akkoriban tavasszal le kellett adni a nyári verse
nyekre készülő lapok kész rajzait, tehát a terepi mun

A

t érképtörténetből
kára a tél maradt. Abban az évben szép nagy hó volt,
úgyhogy nem tudtam a nekem kiosztott részt teljesen
befejezni (már akkor sem gyors munkámról voltam
híres), a terep ÉK-i sarkában elmaradt két meredek
oldal helyesbítése.
Mint ismeretes, máig nem pontosan tisztázott körül
mények között az 1976-os Világbajnokságra nem uta
zott ki a magyar férficsapat, ebben komoly szerepet
játszott a válogatott akkori edzője. Az ügyből akkor
jókora botrány kerekedett, de végül nem történt az
edzővel semmi, még csak ejnye-ejnyét sem mondtak
neki (legalábbis nyilvánosan nem). Ekkor támadt az
az ötletem, hogy a két hegyoldalt arra használjuk fel,
hogy kifejezzük a véleményünket röviden, titkosítva,
írjuk oda: hülye xy (itt az illető négybetűs beceneve
szerepel). A rajzoló, Erdélyi Tibor, mesterien oldotta
meg a feladatot, különféle színű jelekből rakta össze
a betűket, így éberen őrködő főtitkárunk a fázisrajzo
kon nem vehetett észre semmit. Sziklák, metsződések,
bozótfolt és sziklalépcsők alkották az első szót (bal alsó
ábra, a 3-as ponttól délre), a név jóval északabbra van a
térkép sarkában, betűit egy tisztás, két metsződés és az
egyéb kis tereptárgy jele helyettesíti. A felismerést még
néhány további fiktív tereptárgy is nehezítette. Nem is
volt semmi baj, a pályákkal messze elkerültük ezt a részt
és (hivatalosan) senki nem vett észre semmit, de mi se
dicsekedtünk túlságosan, hiszen Serdülő még élver
senyző volt, én pedig a BEAC szakosztályvezetője.
Igen ám, de 1978-ban a November 7. emlékversenyt
ezen a térképen rendezték és persze megpróbálták az
Eötvösön kevésbé kihasznált részeken vezetni a pályá
kat. Rátaláltak a tereptárgyakkal bőven ellátott részre
és oda tervezték az F21A pálya fordulóját. Valószínűleg
még sohasem szidtak annyit, mint amikor a pályakitűző
kereste nem létező tereptárgyaimat, végül a két felirat
közé, egy sziklás gerincre helyezte a pontot. Nekem fur
csa érzés volt megközelíteni a 3-ast, mint az útvonalból
látható, igyekeztem felülről kerülni, de mi lett azokkal,
akik szintben húztak rá a pontra?
A területet végül Sőtér Marci javította ki 1984-ben
(Hamvaskő, 1985, 1 : 15 000), gondosan leszedegetve a
felesleges jeleket, nem is maradt ott szinte semmi részlet
(jobb alsó kép). Az 1977-es térképen még egy korabeli
jellegzetesség látszik, mégpedig az, hogy „éberségből”
gyakran levágták a katonák a terepet határoló ország
utat az alaptérképről. Ahol ez nagyon zavaró volt,
például a bemutatott területtől délre, más alaptérképről
vagy felmérve visszacsempésztük a műutat (Gromek
jótékony félrenézésével), de ez elég sok felesleges mun
kát adott a térképkészítőnek.
H e g e d ű s Á b e l térképész
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu
Tájoló 2008 2. szám
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Címlap: Dr. Tóth Imre 50 éve irányítja Csongrád megye tájékozódási futó sportját.
Hátsó borító: Az idei Junior Sítájfutó VB hosszú pályája
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E l n ö k s é g i ü lé s
A BTFSZ elnöksége március 3-án tar
to tta soron következő elnökségi ülését,
am elyen az alábbi napirendek kerültek
tárgyalásra:
- a 2007. évi gazdasági helyzet értékelé
se, a 2008. évi költségvetés tervezete
- a Térképbizottság beszámolója
- Az Ifjúsági bizottság munkájának fris
sítése
- Versenybírók minősítése
- Egyéb aktuális ügyek
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TÁJOLÓ
közölte. További felvilágosítás kapható a
bozan.gyorgy@gmail.com címről.

T á j f u t ó k lu b
Mire m egjelenik a Tájoló 3. száma, m ár
lezajlik a Tájfutó klub márciusi összejö
vetele. A tervezett program: Van-e jobb
alkalom felidézni a régi jó Felszabadulási
versenyeket, mint április elején?
A „Felszab"-ok a korszak kiemelt sportesem ényei voltak, különböző versenyform ákban és igen magas színvonalon;
addig m indenképpen, amíg a tájékozód
ásban a főváros vitte a
vezető szerepet. Az 50-es évek elején
kezdődött versenysorozat utolsó verse
nyét 1990. április 4-én rendezték a Hosszú-hegyen.

Ebben az évben, eltérve a korábbi gya
korlattól, m ég a 2. számot is postáztuk
m inden 2007-es előfizetőnknek. Azóta
folyam atosan jönnek az előfizetések,
de m ég mindig sok tavalyi előfizetőnk
től nem érkezett be a 2008-as díj. A 3.
szám o t m ár csak a tényleges előfize G y á s z h ír e k
tő in k n ek postázzuk. Az új előfizetők Bár nekrológot nem kaptunk, de a szer
toborzására kiírt kedvezmény továbbra kesztőség tudom ására jutott, hogy ism ét
is igénybe vehető (lásd az előző számok elhunyt két, vidéken élő szenior sport
ban). Kérjük a mielőbbi befizetéseket. Az társunk: Kiss Béla (FSC) és Mudri Ferenc.
előfizetési díj 3900 Ft, külföldre 6900 Ft. M indketten a Tájoló előfizetői voltak.
Egy példány ára 400 Ft. DVD melléklettel Em léküket megőrizzük.
az előfizetési díj 1000 Ft-tal több.

1 % - o s f e la j á n lá s o k

T é r k é p o lv a s á s i o k ta tá s

A Turista és Természetjáró Információs
Tám ogassátok 1%-os felajánlásotokkal •Egyesület (TUTI, www.tutiklub.extra.hu)
a Budapesti Tájfutók Szövetségét ingyenes Alapismereti és térképol
( a d ó s z á m : 1 9 6 2 2 6 8 4 -1 -4 1 ) v agy vasási oktatást tart 2008. áprilisában
a Budapest Tájfutó Sportjáért 4 alkalom m al.
Alapítványt (adószám:18015133-1- O ktatás időpontjai: április 3., 4., 10., 11.
41). így egyetlen forint áldozat nélkül pénteki napokon 16.30-19.00 óráig.
s e g íth e te d sportágunk fiataljait, az Gyakorló túrák tervezett időpontjai: ápri
u tán p ó tlást, tanítványaink, gyermeke lis 5. és 12., szom bat (Budai-hegység)
ink rendszeres edzését, versenyeztetését, O ktatás helyszíne: X. kér. Ihász u. 26
(K isebbségek Háza a focipálya után)
sportolását.
Az oktatás ingyenes, végzettséget nem
ad, viszont mindezen ismeretek birto
T é r k é p h e ly e s b ít ő k
kában és m egfelelő felkészüléssel esély
fig y e le m !
van a jó szereplésre a TUTI egyesület
A TIS Bt. szponzori pályázatának legkö 2008. m ájus З.-ra tervezett TUTI-KUPA
zelebbi határidejét 2008. április 20-ára Gyalogos Természetjáró Tájékozódási és
m ó d o s íto tta . A pályázaton 100.00- Túravezetési versenyén.
0 Ft-ot lehet elnyerni 1:15 000, illetve B ő v e b b in fo rm á c ió t a Turista és
1:10 000 m éretarányú versenytérképek Term észetjáró Információs Egyesületnél
készítéséhez. A részletes pályázati fel (TUTI) leh et kapni: 260-99-48 vagy a 20/
té te le k e t a TÁJOLÓ 2007/4 számában 477-64-67 mobil telefonon.
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MlCHAL S m OLA?
Utolsó két VB szereplése kimagasló: 4. és 7. a hosszútávon + a váltó tagja. Nem esik nehezére lépést tartani a
világ élmezőnyéből bárkivel, ez tény. De mibe kerül ez neki? Például 577 órába, amelyet a tavalyi szezonban
edzéssel töltött. Ám az edzéssel eltöltött idő nem minden, hiszen „tolni bármelyik bolond tudja”.
Radek Novotny kielemezte Bingo edzésmunkáját, íme néhány szösszenet.
■ tájfu tó v e rse n y ■ k erékpár
■ g y o rs té rképez. П *•
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T erepen,

t é r k é p p e l , k if o g á s o k n é l k ü l

A jö vő évi szezonra való fölkészülés október végén
kezdődik. Az első fázisban ismét hozzá kell szokni
a napi rendszerességhez, lassan em elni az edzésidőt,
fokozni a kitartást, de az erőt is. A bevezető hónapban
M ichal edzése nem különösebben rendszerezett, de ez
egyáltalán nem baj. Ekkor még az edzés se nem fájhat,
se nem untathat, ráadásul ekkor kell a szervezetet
a télh e z hozzászoktatni, amikor is fogékonyabb
a m egbetegedésekre. Michal (hála a korábbi évek
k ita rtó munkájának) már decemberre eléri azt
a kitartási szintet, amelyet az élversenyzőink nagy része
csak tavaszra szerez meg.

P éld a az edzéseib ő l:
„Az edzések egy része időben behatárolt:
D ec. 7 .: 2 futás, összesen 4 óra, ennek mivel reggel 9-re járok iskolába, a futást
a fele terepen. Dec. 10. 140' térképes már 7 előtt elkezdem. Azért futottam
futás. D ec. 1 3 . 150'éjszakai tájfutás
inkább reggel hosszabbat és délután rész„A hosszú futásaim tényleg lassúak, a max.,
pulzus 70%-án. Érzem, itt tartalékaim van
nak - jövőre ezek közül az edzések közül
többet szeretnék intenzívebben teljesíteni."

Michal nagy hangsúlyt fektet a rends
zeres futóiskolára és erősítésre, hetente
2-4-szer teljesít ilyet.
„A futáshoz szükséges erősítésre új gya
korlatokon gondolkodom. Az az érzésem,
hogy a szervezet egy idő után hozzászokik
ezekhez, így már nincs hatásuk."

Az a e ro b k a p a c itá s ép ítése terep en
Dec. 1 9 . reggel: 110' térkép, du.: 30'
+ 7*5' aszfalt. Dec. 29. 200' laza futás.
J a n . 4 . 180' laza éjszakai futás térképpel
Extrém példákat válogatott ki Radek.
Ezeken látszik, hogyan nő idővel a terhelés. Nő az edzésidő, amelyet egy
huzam ban terepfutással tölt. Egy idő
után egym ás utáni két nap is fut ilyet:
Ja n 13 . reggel: 60' + 3 2 'tempó aszfal
ton, du.: 115' laza térképes futás
Ja n 1 4 . 1 6 7 'laza térképes futás
Van értelm e két egym ást követő nap
ilyen hosszúkat futni? Persze. Nemcsak
a szervezetünk szoktatása miatt, hanem
a pszichikai elfogadás miatt is. Ezután
m ár csak elegendő pihenőt kell a sz
ervezetnek biztosítani, mivel az edzés
h a tá sa nem az edzésen érvényesül,
hanem regeneráció közben.
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távot, m ert reggel nincs kedvem gyorsan
futni, ráadásul délutánra partnereket is
találok. Ha több időm lenne, az intenzív
futásokat délelőtt csinálnám, mert úgy
gondolom, hogy a résztávokat pihenten
kell futni."

Heti fu to tt óraszám (az 1. hét október 1.
hete): lásd a 3. oldalon
Színre lép a m inőségi fu tá s
Febr. 3.1 0 km sífutóverseny / 2 8 ' + sífu
tás 33km. Febr. 4 . reggel: 3 0 '+ 9 0 'tér
képes, du.: 3 0 'kocogás, futóiskola. Febr.
5 . 1 8 0 'éjszakai tájfutás. Febr. 6. reggel:
30' kocogás + futóiskola + erősítés, du.:
30' + 5*(7' gyors + 2' lassú). Febr. 7.
reggel: 3 0 'kocogás + futóiskola, du.: 30'
+ 40' gyors éjszakai tájfutás
A kitartás 3 hónap után megfelelő szin
ten van: 3 óra éjszakai tájfutás önm a
gáért beszél. Most következik az inten
zitás növelése és a színvonal fokozása.
A tem pós futásokat szinte kivétel nélkül
váltogatás form ájában futja, pl. A fenti
5 *(7'+ 2') form ában, esetleg 10*(3'+3'),
ami tulajdonképp a klasszikus 10*1000m
változata az ő stílusában. Az aerob kapa
citás növeléséhez a ЗО'-es váltogatás az
egyik legm egfelelőbb módszer, vagyis
ezt így teszi helyesen.
Ápr. 7. 5000 m felm érő rekortánon
-1 5 :2 0 , nem voltam formában

Igaz, hogy a felk észü lési fázisban
vagyunk, a „nem voltam form ában"
kifejezéstől függetlenül ez az idő elég
a világ tájfutó élm ezőnyében. Amíg
a rekortánon futott gyorsaság mérhető,
addig a terepfutásos kitartás nem. Az
csak az igazi versenyen mutatkozik meg.
Versenyzési k ap acitás ápolása
A versenyen nyújtott teljesítményt befolyá
solják azok az edzések, amelyek a lehető
legjobban hasonlítanak a versenyhez,
íme egy példa a speciális verseny előtti
felkészülési hétből:
M áj. 1. reggel: 4 5 ' + 2*5*"1 perc"
emelkedő (46"-51"), du.: 150'terepfutás
térképpel. Máj. 2. reggel: 45' kocogás
+ 10' erősítés + futóiskola, du.: 40' +
10*(3'+3') aszfalton. M áj. 3. reggel: 40'
+ 3*cca.10'emelkedő (kocogás le). Máj.
4 . reggel: 40' kocogás + erősítés, du.: 40'
kocogás + futáshoz erősítés 20' (béka
ugrás, óriáslépés...). M áj. 5. reggel: 45'
+ 40' gyors térképes középtáv, du.: 25' +
1 7 'gyors térképes rövidtáv. M áj. 6 . 185'
erdei utakon, részben térképpel
Sok intenzív futás, anaerob edzések sora
(emelkedő), és közben a kitartó terepfu
tás fenntartása (2,5-3 óra). Az„1 perces"
emelkedőket Michal szereti, abból fel
tudja mérni, milyen formában van.
Kezdődik a fellépés
Átugorjuk a júniust, amikor Michal lefu
to tt 2 VK-t, a Jukkolát és a cseh K0B-ot.
A versenyek előtt csökkentette a m enn
yiséget, de a formaidőzítése csak a VB
előtt látszik igazán. Ha hegymászóhoz
hasonlítanánk, akkor most érünk el az
alaptáborba, ahonnan m egpróbáljuk
meghódítani a csúcsot.
Jú n . 28. buli után kész, csak 45' koco
gás
A gőz kieresztése néha nem árt. Ilyen
bejegyzést Michal naplójában talán 5-öt
találunk egy évben, de sosem a csú
csteljesítmény előtti időszakban. Másik
oldalról ilyeneket is találni a bejegy
zései közt:
Júl. 8. éjjel autózás vissza Ukrajnából,

E
reggel 7-re haza, 215'futás részben tér
képpel
Ez sok m indent elmond... A VB felké
szülés jegyében elutazott Svédországba,
ahol egy 3 és egy 5 napos versenyen vett
részt (benne 3VK).
Innentől haladjunk lépésről lépésre a VB-ig:
Aug. 6 . 40'kocogás+futóiskola. Aug. 7.
reggel: 40’ + 10*(3'+3'), du.: 40' + erő
sítés. Aug 8. reggel: 50' + 2*5*"1 perc"
emelkedő (52"-57"), fáradtság, du.: 155'
térképes. Aug. 9. Brno válogatott edzés,
long szimuláció, a fáradtságtól nem tu d 
tam funi, csak 50' kocogás
Itt álljunk meg. Michalnál az év folyamán
néha eljutunk oda, hogy a túledzettség
határán egyensúlyoz. Ilyen esetekben
azonnal módosítja a tervét és nagyrészt
1-2 nap elég neki, hogy visszarázódjon.
Innen látszik, milyen fontos a saját szer
vezet ismerete.

ni. Amíg a rekortánon elég gyors, de
az élmezőny szemszögéből csak átlagos,
a terep en nyújtott képessége a legj
obbak között van. Ha idáig elolvastátok,
akkor sejtitek, honnan ered. Ha rendsze
resen 3 órát futtok terepen, egy hoszszútáv sosem fog túl hosszúnak tűnni.
Ha erős intenzív futásokat egymás utáni
napokra osztotok be, a VB programja
sem fog feszítettnek tűnni. Ha egész
télen térképpel futtok, nem kell mihez
hozzászokni tavasszal.
Ha hetente párszor erősítetek és futó
iskoláztok, benne lesz a szikra a lábat
okban. Tulajdonképpen egész egyszerű.
És még ha az embernek nincs is annyi
ideje a tájfutásra, mint Michalnak, ez
legalább egy tipp, hogy közelítsen felé.
(Ford.: Makrai Éva, Radek Novotny cikke
alapján az Orientálni Béh 2007/7 számából)

dzé s móds ze r

ÉVES ÖSSZESÍTÉS
Ossz edzésidő
Összfutásidő

577óra
501 óra/5190 km

Ossz térképes futás 228 óra/2136 km
Tájfutó versenyek

44 óra

Gyors térképes edzés

39 óra

Lassú térképes edzés

145óra

Terheléses napok száma

320 nap

Betegség

11 nap

Erősítés

17 óra

Speciális futó erősítés

29 óra

Sí (nem volt hó)
Kerékpár

7 ó ra /1 1 0 km
15 ó ra /2 6 4 km

A csúcs e lő tti enyhe időszak
A VB előtti utolsó 2 hétben már form át
időzít Michal, vagyis egyértelműen csök
kenti a mennyiséget, de m egtartja az
intenzitást. Ez az egyetlen 2 hét, amikor
kihagyja a hosszú terepfutásokat.
Aug. 10. reggel: 4 0 '+ 1 9 'sprint gyor
san, du.: 40' kocogás + futóisk. + ugró
iskola. A ug. 11 . reggel: 30' + 2*15'
gyors térképes (sprint, kis klasszikus),
du.: 30' + futóerősítő gyakorlatok. Aug.
12. reggel: 3 0 'kocogás + futóiskola, du.:
10'erősítés. Aug. 1 3 .5 0 '+ 5*(3'+3')
A VB hetében már a két selejtező futam
kivételével csak egy résztávozást csinál.
Aug. 14. reggel: 40' kocogás, du.: 40'
+ 5*"1 perc" emelkedő (42"-45"). Aug.
15. 40' + 4*8' térképes körök gyorsan.
Aug. 16. 30' kocogás. Aug. 17. utazás
Kijevbe, 35' terepbem utató térképpel.
Aug. 18. reggel: 30' kocogás, du.: 25'
+ sprint selejtező 13'. Aug. 19. 25' +
long selejtező 59'. Aug. 20. reggel: 30'
kocogás + futóiskola, du.: 30' kocogás.
Aug. 21. 25' + 5*(3'+3'). Aug. 22. 35'
térképes kocogás (long terepbem utató).
Aug. 23. LONG VB 111' 7. hely
Terepen, térképpel, kifogások nélkül
Michal végső felkészülése a tavalyi
sikeres m intán alapult. Megtalálta az
utat, ahogy megfelelően fel tud készül
Tájoló 20083. szám 5
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Március 1-jén a Magyar Sport Házában
m e g ta rto tta évi rendes Közgyűlését
a M agyar Tájékozódási Futó Szövetség.
A K özgyűlésen a 97 tagszervezet 52
képviselője vett részt, akiknek ezúton is
köszönjük a részvételt.
Juhász Miklós elnöki beszámolójában
az után p ó tlás fontosságát hangoztatta.
Kiemelte, hogy a Szövetség hosszútávú
célja a tájfu tó k létszámának jelentős
növelése, melynek érdekében az ifjúsá
got kell bevonnunk a sportágba.
Az MTFSZ két kiemelkedő projektjéről
Kovács Balázs és Zsigmond Tibor tar
to tt rövid beszám olót. Kovács Balázs
a D iáktájfutás program kapcsán kiemel
te, hogy bár a program jól halad, még
nagyobb sikereket csak további önkénte
sek bevonásával érhetünk el.
Zsigm ond Tibor a2009-es VB rende
z ésén ek folyam atába nyújtott b e te 
kintést. A VB Szervezőbizottsága 2007
n y arán m eg alak u lt, és a Közgyűlés
ü n n ep ély es keretei között sor került
az MTFSZ és a VB Szervezőbizottsága
közötti szerződés aláírására is. Ennek
le g fo n to s a b b részletei, hogy a VB
Szervezőbizottságának likviditást biz
to sít az MTFSZ tartalékjából kölcsön
fo rm ájáb an , az MTFSZ pedig 5 millió
Ft-os kedvezm ényt kap a magyar táj
futó és trail-о válogatott részére a rendezvényre való felkészülés, valamint
rajthozállás költségeiből.
Dr. M ohácsyTamás, a Felügyelő Bizottság
tagja ism ertette a Bizottság jelentését.
A 2007. év gazdaságilag veszteséges
volt, szerencsére az MTFSZ felhalmozott
ta rta lé k a in a k köszönhetően a n ap i m űködés zavartalanul folyhatott. Dr.
Mohácsy Tamás az elnökség és a főtitkár
figyelm ét az eredményesebb gazdálko
dásra hívta fel. A Felügyelő Bizottság
m eg állap íto tta továbbá, hogy a Szöv
etség törvényesen működik.
Less Áron főtitkár ismertette a Szövetség
2007. évi gazdálkodásáról szóló jelentést.
Ennek fő m egállapítása az volt, hogy a Szövetség az elfogadotthoz képest 3,686
millió Ft hiánnyal zárta az évet, melynek
fő oka a bevételek elmaradása. Ennek
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jövőbeni elkerülése érdekében a szük
séges lépések megtörténtek.
Az elnökség 2008-ban a következő díja
kat adom ányozta:
Skerletz Iván díjban részesült Monspart
Sarolta
Ripszám Henrik emlékérmet kapott Dénes
Zoltán, Kozma László ésViniczai Ferenc
Tájékozódási futásért plakettben része
sült Dr. Nagy Árpád
T ájékozódási futásért kitűző
ezüstfokozatát kapta Pelyhe Dániel, Riczel
Zsuzsanna és Vonyó Péter
Tájékozódásifutásértkitűző bronzfokozatát
vehette át Kerényi Dénes, Thomas Krejci,
Páhy Tibor, Péley Dániel és id. Pelyhe
Dénes
Az 1-3. pont zárószavazása előtt Dr.
Tóth Imre és Virág István a megyei szö
vetségek ellehetetlenülésére hívták fel
a figyelm et, míg Szeredai László a di
áksport m ostoha helyzetére igyekezett
rám u tatn i. A hozzászólásokkal együtt
a küldöttek az 1-3. pont beszámolóit
elfogadták.
A 2009. évi szövetségi tagdíjról szóló
javaslatot ism ét Less Áron terjesztette
elő. A tájékoztatási hozzájárulás m eg
szűnik, összege a tagdíjba beleolvad.
Nőnek az átigazolási díjak és a ranglista
díj, a 18 éven aluliak 500 Ft-os kártyadí
jának korábbi ingyenessége megszűnik.
A Közgyűlés az előterjesztést elfogadta.
A 2008. évi költségvetés kapcsán Less
Áron elm ondta, hogy az súlypontjai
ban azonos a 2007. évivel. Valamivel
több pénzt kap a válogatott, míg a sz
akágak valamivel kevesebbet. Dr. Tóth
Imre azon javaslatát, hogy a megyei
szövetségek m űködésére a Szövetség
különítsen el 1.000.000 Ft-ot, valamint
hogy a Tájfutó Múzeum létrehozására
szerepeljen a 2008. évi költségvetésben
100.000 Ft, Juhász Miklós a 2009. évi
k ö ltségvetésben látta lehetségesnek.
A Közgyűlés a beterjesztett költségve
té st is elfogadta.
Dr. Saiga István lem ondott Felügyelő
Bizottsági tisztségéről és tagságáról,
az MTFSZ elnöksége által m egbízott
jelölőbiztos, M áthé István Dr. Bíró Alma

Skerletz Noémi átadja a Skerletz
Iván díjat Monspart Saroltának

Dr. Bíró Alma, a Felügyelő
Bizottság új elnöke

Az MTFSZ és a VB
Szervezőbizottsága közötti
szerződés aláírása

jogászt, a MEAFC tájfutóját javasolta
a Felügyelő Bizottság új elnökének, akit
a Közgyűlés meg is szavazott.
A Zöld Sportok Clubja által beterjesztett
tagi javaslatokat az MTFSZ Közgyűlése
rövid vita után elutasította.

A DÍJ

S kerletz Iván

díj

- 2008

(G on d olatait a n em b izto s, h o g y jó d ö n tésér ő l leírta - M oSa)
A MTFSz Elnöksége új, életmű
díjat alapított 2008 elején. Tudtam
róla, mert korábban Sőtér Janó
tőlem is kért Ivánról futó fény
képet, jó minőségűt. Szép érmet
képzeltek el, fényképről készült
„dom borzatos” futó Skerletz
Ivánt. Az érem előkelő, csodála
tosan szép, azaz méltó Ivánhoz,
a névadóhoz. G ondoltam is
magamban, ez éppen jó lenne
elsőként Balogh Tamásnak. Majd
a sors fintora, hogy kicsit koráb
ban, mint a díjazás, felrohant
Ivánhoz Kaponya. Szerintem,
ott kuncogtak a felhők felett, na
most ki kapja?
Senki sem tett annyit a magyar
tájfutó sportért, mint Iván. És
aztán Tamás.
Mindketten az életüket, a család szoros közösségét, az egyéni
karrierjüket és részben az egész
ségüket is feláldozták sport
águnkért. Az Ő tetteik nyomán
lett a tájfutás ismert és elismert.
Az Ö idejükben volt eddig a leg
népszerűbb. Több, mint 5000 ver
senyző futott tájfutást pár évig.
Skerletz Iván - leányai hangján
- életmű díjhoz adta a nevét.
Egyikünk sem érdemli meg, ha
Ő a mérce.

Ki ne tudná, hogy Skerletz
Iván, válogatott versenyzőként
a turisták közül kiváló tájfutók
élharcosa, az önálló Magyar
Tájfutó Szövetség alapítója.
Versenyzőként kezdte, évekig volt
válogatott, és magyar bajnok is.
Aztán edző, versenybíró, térkép
helyesbítő, szövetségi kapitány,
VB szervező, szaklap szerkesztő
és főtitkár 1996 októberéig.
Iván a hegymászást is spor
tolóként edzette, feljutott az
Elbruszra, s megjárta Grönlandot.
A Spitzbergákon középkori bál
navadász települések feltárásánál
segédkezett.
Itthon kijavított akárhány négy
zetkilométernyi térképet, felfe
dezett vagy tizenöt addig isme
retlen földvárat.
Főtitkársága - 1970-96 - idején
ötleteit megalkotva lett ismert:
• a levelezőlap térképek ismert
kirándulóhelyeken, állandó pon
tokkal, beküldési játékkal;
• a parktérképek, kistájtérképek
szabadidős sportolóknak, tanu
lóknak;
• TÁJ-TÉR-KÉP televíziós, hon
ismereti vetélkedő sorozat;
• kerekesszékes tájékozódási játék
mozgássérülteknek (ma TRAIL О);

• a természet, az erdő, a vadgaz
dálkodás törvényeit előkészítő
szakanyagok;
• a M agyar T érk ép b a rá to k
Társulatának megalakítása, főtit
kárként működtetése;
• a Tájfutó Európa Bajnokság
rendezésének fontossága az IOFben (később ez is lett!)
Sokat írt, jól írt, sajnos keveset
publikált.
A 24 órás hegyifutást kitalál
ta, lefutotta, majd a Dobogókő
Hegyi M aratoni. Pályacsúcsot
futott 1965-ben 2 óra, 30 perc és
11 másodperc a hegyi maraton
távon, mely ott Dobogókő és
Prédikálószék között 31 km
1150 méter szintkülönbséggel
volt futható.
Elsőként fu to tt Schönviszky
Gyurival maratoni távot az atlé
tákkal a hatvanas években. Tőlük
indult a magyar tájfutók atlétikus felkészülése, mely számomra
a világbajnoki sikert hozta.
Én csak ezt az egy „valamit”
tehetem az Ő egy oldala aljára.
Ehhez is sokat segített.
Fantasztikus ember volt!
A díjátadás után, szombaton
délután az esőben és a viharos
szélben elmentem a temetőbe és
ha a csodaszép érmet nem is,
de a kapott virágot Iván sírjára
tettem.
M egkérdeztem Tőle is, hogy
jól tettem-e, hogy elfogadtam
ezt a kitüntetést, hiszen sokan
sokkal többet tesznek az utóbbi
évtizedekben a tájfutásért, mint
én, a sánta öregasszony.
De nem válaszolt.
Csak a szél zúgott a temetőben.
Tájoló 2008 3. szám 7
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ár már évek óta nem ez a táj
futó idény első versenye, de
a hagyomány nagy úr és sokan
még mindig ezt tekintik a szez
onnyitónak. Az időjárás jelen
tések nem voltak biztatóak, de
a rendezőket és a versenyzőket
mindkét nap kellemes idő fogad
ta a versenyen.
Az első napi terep nem hozott
újdonságot a versenyzőknek, oly
annyira nem, hogy tényleg az egy
évvel korábbi verseny térképével
futottunk, amin esetlegesen vol
tak lézerprinterrel megoldható
javítások (felülnyomások), s ter
mészetesen az évszám is felül lett
nyomva :-).
Ez jelentheti azt is, hogy az egy
évvel korábbi térkép tökéletes
volt, s már nem volt mit finomíta
ni rajta, de az elmúlt években már
ritkán rendeztek ilyen nagy lét
számú versenyt egyéves térképen.
Persze ne legyünk ennyire telhe
tetlenek, a hetvenes-nyolcvanas
években a versenyek zöme ennél
régebbi térképeken volt rendez
ve. Ezt inkább érdekességképpen
írtam le, mert a gyakorlatban
a „régebbi” térkép nem okozott
p ro b lé m á t a v ersenyzőknek. A pályák közül még a leghosszabbak is elkerülték a szintes
részeket, ezzel együtt kimaradt
m inden kicsit is technikásabb
rész a terepből. Aki igazi vérte
si terepet várt, kicsit csalódha
tott, de egy kétnapos versenynél
egyáltalán nem baj, ha a két nap
eltérő karakterű, az meg eleve
ritka, hogy ez ugyanazzal a célh
ellyel is megvalósítható. A gyors,
rohanós pályákon azért lehetett
keverni. Sajnos ennek a térképnek is megvan az a Közép-Európára
(főleg Csehország, Magyarország)
nagyon jellemző betegsége, hogy
a nemzetközi jelkulcs által elő
írtnál jóval kisebb méretű objek
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tumokat (gödör, kő) is ábrázolt,
talán abból az apropóból, hogy ha
már a Vértesben vagyunk, akkor
legyen részletgazdag a térkép, még ha a terepnek ez a része
a legkevésbé sem technikás.
Pedig jó lenne, ha a 2009-es
m agyarországi VB-nek ilyen
hatása is lenne és kicsit „nemzetközibbeké” válna a tájfutó térké
peink jelhasználata. Persze nem
csak Magyarországon küzdenek
hasonló problémákkal.
A második napi terepre és pályák
ra már senki nem mondhatta,
hogy fizikailag és technikailag
csalódást okoztak volna. Utólag
megnézve a RouteGadgetben az
egyes pályákat eléggé meglepve
tapasztaltam, hogy az általam tel
jesített F40-es pálya (N21 és F18
is) 18 átmenetéből 14 teljesen
azonos volt az F21A pálya átme
neteivel (sőt még további kettő is
nagyon hasonló volt). A pályán
nem igazán találkoztam a férfi
menőkkel, de ez talán annak is
betudható, hogy ezen a pályán az
én kategóriám viszonylag későn
rajtolt. Mivel ez a nap egyben
Budapest hosszútávú bajnoksága
volt, így a pályák keménységére
számíthattak az indulók. A pálya
végi nagy mászások a hosszabb
pályák mindegyikét érintették,
keményen próbára téve a verse
nyzők állóképességét. Az F21A
pálya végén nekem versenyző
ként biztos nem tetszett volna
a sok egyformának tűnő átmenet
a meredek, sziklás hegyoldalban.
N éhán y egy éb m egjegyzés:
• Örömteli, hogy III. 15-én nem
csak a Tavaszi Spartacus Kupán,
de az ágasegyházai Tavasz Kupán
és a debreceni nagyerdei Erdei
Versenyen is sokan indultak, ami
a sportág szempontjából m in
denképpen örvendetes.

• Azon a Tavaszi Spartacus Kupa
Rendezői is elgondolkodhatnak,
hogy a fővárostól távolabbi dél
alföldi versenyen elég sok buda
pesti, sőt dunántúli induló volt
(főleg a szenior kategóriákban),
pedig a közelgő hosszútávú baj
noksághoz valószínűleg még
a Tavaszi Spartacus Kupa pályái
álltak a legközelebb.
• A k é t k is e b b v e r s e n y
(Ágasegyháza, Debrecen) ered
ménye már vasárnap délután
olvasható volt a versenyek hon
lapján, míg a Tavaszi Spartacus
Kupa eredményei csak hétfőn
délután voltak elérhetők (igaz
a RouteGadget-re már korábban
is felkerültek). „Természetesen” az
első napi eredmények sem kerül
tek fel korábban. Nem hiszem,
hogy a versenyzők elkényeztetése lenne az eredmények gyors
hozzáférhetővé tétele (egy hét
tel korábban a Tájfutó Maraton
eredményei is csak hétfőn kerül
tek fel a honlapra és itt sem vol
tak eredmények az első nap után
a honlapon, akárcsak az egy hét
tel későbbi Nógrád Nagydíjon).
Talán nem túl merész az a köv
etkeztetésem, hogy a versenyzők értékelik a klubok ilyen irányú
erőfeszítéseit: a 2 napos Tavaszi
Boróka Kupa első napi eredmé
nyei már szombaton elérhetők
voltak és az összetett eredményei
is vasárnap délután felkerültek
a honlapokra, akárcsak most az
ágasegyházi és a debreceni ered
mények. Szerencsére napjaink
ban az internet hozzáférés sokkal
kevésbé tekinthető különleges és
drága lehetőségnek, mint néhány
évvel ezelőtt. Ma m ár egyre
inkább szolgáltatásnak (is) tekin
tik a versenyzők a versenyeket és
ezek a „kényeztetések” is befolyá
solják, hogy hol állnak rajthoz. Ez
sokkal kevésbé pénzkérdés, mint

V

Egei Tamás (TTE) az utolsó ponton

sok más, s nem is lenne nagy
dolog megszervezni.
Összességében minden a helyén
volt a 2008-as Tavaszi Spartacus
Kupán. Volt gyerekverseny (ne
becsüljük le ennek jelentőségét),
volt m ikrosprint (talán jo b 
ban kellett volna hirdetni, mert
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meglepően kevesen indultak),
büfé a megszokott színvonalon,
eredményhirdetések időben (ez
nagyon dicsérendő, hiszen a 1egtöbb versenyen ez érthetetlenül
elhúzódik). A kellemes élm é
nyekhez természetesen a jó idő is
hozzájárult.
A versenyre hét darab nyomdai
sokszorosítású térkép készült,
amiből egy csak a bemelegítést
szolgálta (bár ezzel versenyzőként
én egyik nap sem találkoztam).
A legtöbb „klasszikus” versenyen
l:10000-es méretarányú térkép
pel versenyzőnk (amit szenior
ként kellően értékelek is), de a nemzetközi térképjelkulcs szerint
az alapméretarány az 1:15000.
A Tabáni Spartacus a versenyein

K er esi a h elyét
a Tá jfu t ó M a r a t o n
Versenyeink magukért beszélnek. Hiába a reklám, a látványos kiírás,
az ideálisnak megválasztott helyszín, ha csont van a lebonyolításban.
Az idei Tájfutó Maraton nehézre sikeredett. Résztvevői ugyancsak
megküzdöttek a tereppel, térképekkel.
Hogyan tovább? Tettük fel a kérdést Hites Viktornak, ki immár négy
esztendő tapasztalatait tette mérlegre.
2005. Kabhegy - egy futam, hosszútáv, hó miatt halasztva. 2006.
Győr-Fenyőfő - szintén halasztva, őszre csúszott. 2007. Balatonfüred
- Koloska, jó időben. 2008. Tapolca - Várvölgy „bejött" a választás,
Budapesttől nagyobb távolság azonban kevesebbeket vonzott.
Húsvétkor írom a cikket: szakad a hó. Kiszámíthatatlan időjárás nehe
zíti a rendezők dolgát, különösen így kora tavasszal. Az idei Tájfutó
Maraton jó időben, jól időzítetten megtalálta a helyét a versenynaptárban. Hites Viktor elszánt: „jövőre már semmiképp nem változta
tunk. Ha egyszer arra fent északabbra térdig érő hóban futnak, mi
sem hátrálhatunk meg."
Addig is nézzük az idei mérlegét. Tapolcán, a belvárosban sikátoros részle
tekkel újszerűre sikeredett a prológ. 150-en futották végig. Érdekes pályák
voltak. Bejött a versenyzőknek. Belső udvarok csalafinta megoldásra kész
tettek. Igaz ugyan, hogy egy korosztály: a szeniorok ősei, „hősei” vissza
vágynak az erdőbe. Atőlük később kezelők viszont lelkesedtek. Másnapra
viszont mindenkinek kijutott. Technikás részletek: a várvölgyi Tusakos
térkép 2002-es kiadású szelvénye világverseny hangulatát idézte fel. Volt,
ki még az 1965-ös Balaton Kupára is emlékezett, mások nem feledték,
hogy itt volt az 1983-as VB egy futama. Az viszont tény, hogy az erdőben
a szeder volt a nagyúr. Kevésbé zavart a medvehagyma burjánzása.

következetesen használja ez utób
bi méretarányt is. Mivel a mostani
versenyen F40-ben indultam, így
- évek óta először - én is 15000es térképpel versenyeztem m ind
két nap. Ennek a korosztálynak
már nem szerencsés ez a mér
etarány (panaszkodtak is a kate
gória tá->rsaim), de a hosszabb
átmenetek sokkal egyszerűbben
áttekinthetők egy ilyen térképen,
sőt az eltérő méretarány még
az útvonalválasztást is befolyá
solja. Az biztos, hogy válogatott
versenyzőink nemzetközi ered
ményességéhez pozitívan járul
hozzá, ha a hazai versenyeken is
gyakrabban futhatnak 15000-es
térképpel.
Zentai László

Az elit kitett magáért. Idén minden kategóriában volt eredmény, még
ha igazi „maratoni" időkkel is. Férfiak küzdelmében két ZTC-s az élen.
166 perc lett a 150'-esre tervezett győztes időből.
Afelnőtt női trófeát kassai lány nyerte. 10 szlovák induló avatta
nemzetközivé a mezőnyt. Ez még nem a csúcs - nem az, amiről Hites
Viktor álmodozik. Cikkemhez kézírással adott hitelesített fogadalmat:
„Olyan nemzetközi idénynyitót szeretnénk a Közép-Európaiaknak,
mint amilyen a skandinávoknak a Spring Cup".
Úgy legyen! Bár idén még csak 194 induló volt a Keszthelyi-hegység
ben, jövőre akármi is lehet. Az elszánt rendezőség már most tudato
sítja: nem minden számban bosszútávú ez a verseny. Viszont a felnőtt, ifi és szenior kategóriában remek felkészülés lesz a hosszútávú
OB-ra.
Idén az időpont a Lipicai OPEN-nel egybeesett, a SZPARI egy héttel
később. Mi hát a tennivaló a versenynaptár tervezésében? Térben és
időben úgy gondolkodni - most ezúttal hangosan - hogy minden
tájfutóhoz eljusson: jövőre VÁRPALOTA és KISGYÓN a megcélzott
idénynyitó. „És nincs több halasztás!" - dörrent rám Viktor, midőn
közlöm vele a tervezett cikk címét. Olyan ember mondatja ki ezt
velem, aki az utánpótlás nevelésben már nem akárhogyan jeleske
dett. A Veszprémi Bridzs és Tájfutó Szakosztály üdvöskéje, a mindöszsze 15 éves Horváth Marci kikönyörögte Várvölgyön az FI 8-ban való
indulást. És nyert a hazai címvédőkkel Tölgyesi Ákossal, Tóth Karcsival,
Kelemen Dettivel szemben.
Hajrá! Illik biztatással befejezni a mondanivalót. 1964-ben Kisgyónban
skandinávok taroltak a Földes Ferenc emlékversenyen. Lehet, hogy
Marci teljesítményén felbuzdulva nemzetközi trófeát is hazahoznak
a veszprémiek? Szavazzuk meg nekik!
Veszprém, 2008. március 25.
Hornák Zoltán Endre
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APVSK

A BAJNOKI PO NTVER SENY ÉLÉN

A bajnoki p o n tv ersen y b en az e lm ú lt két
évb en a Pécsi V asutas SK k erült az élre,
de a korábbi évek ben is az élm ezőny
ben volt. Mivel m ag y arázh ató a klub
ilyen k ieg yen sú lyo zo tt teljesítm én y e?
- kérdezem Viniczai Ferenctől, a klub
egyik edzőjétől.
Röviden a sok befektetett terv
szerű munkával és energiával.
Amíg 15 éve jóformán csak afelnőttek szállították a bajnoki
eredményeket, addig az elmúlt
években ez gyökeresen megvál
tozott a mintegy 10 éve elkezdett
tervszerű és szisztematikus után
pótlás nevelésnek köszönhetően.
A m ostani eredm ényességünk
kulcsa az, hogy nagyon sok kor
osztályban tudunk bajnokságo
kat nyerni. A felnőttek eredmé
nyei most is sokat hoznak, de
az utánpótlás korcsoport adja
a megszerzett pontjaink majd’
kétharmadát! Fontos, hogy m in
den korosztályban jelen tudjunk
lenni, de még így is vannak hiá
nyos kategóriáink.
M e g tu d h a tn á n k v alam it a m últról?
A PVSK egyesületében a tájfut
óknak mindig meghatározó sze
rep jutott. A szakosztály 56 éves
múltra tekint vissza. A legszebb
időkben több m int kétszázan
voltak leigazolva. A Mecsek adta
lehetőségeket m indig kihasz
nálták a pécsi tájfutók, ennek
egyik bizonyítéka a közel 50
éves Mecsek kupa verseny is.
Több mint 30 éve a magyar táj
futó élmezőnybe tartozik a sz
akosztály, elég m egem líteni
azok nevét, akik a válogatottban
megfordultak, mint pl. Szabó L,
Széles G., Sziebert R, Kelemen J
, Pavlovics G., Kovács I., Kovács
B., és még sokan mások, hiszen
az Ő teljesítményük döntően
befolyásolta a szakosztály helyze
tét. Az Ó nyomdokaikban sokan
nőttek fel, lehet, hogy ők kisebb
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versenyzői sikereket értek el, de
teljesítményeikkel , munkájuk
kal, segítették és építették a pécsi
tájfutást. Csak az elmúlt 10 évben
több mint 100 bajnoki címet
nyertek a szakosztály versenyzői.
Az eredm ényesség - g o n d o lo m - nem
a véletlen m űve. Mi v an a h átté rb e n ,
esetleg m it csináltok m ásk é p p , m int
a többiek?
A háttér egy nagyon fontos ténye
ző. A város és az egyesület mindig
mögöttünk állt. 1997-ben sikerült
egy sportiskolái alapon nyugvó
utánpótlás szakosztályt beindí
tani. Innentől kezdve két edző
tud az utánpótlás neveléssel, a sz
akosztály ügyes-bajos dolgaival
foglalkozni. Tulajdonképpen ezen
nagyon sok minden múlik, mivel
a sok munka, amit végzünk, e
nélkül nem valósulhatna meg, és
csak a sok munka tudja meghozni
az igazi eredményeket is.
Ezek mellett a városi, egyesületi,
szponzori támogatások biztosít
ják a megfelelő hátteret.
Mi a titk a az évek ó ta e re d m é n y e s
u tán pó tlás nevelésnek?
A fent említetteken kívül fon
tosnak érezzük, hogy minden
évben új gyerekekkel ismertes
sük meg a tájfutást és belőlük
folyamatosan nőnek ki az ered
mények. Nem feltétlen csak az
eredményes embereket keressük,
nem kívánunk tö b b e t tőlük,
mint amire képesek, viszont
amire képesek, azt próbájuk
maximálisan kibontani belőlük.
Szeretnénk elérni mindenkinél,
hogy életmódjává váljon a táj
futás. Ezekhez a célokhoz meg
felelő szakmai programokat dol
goztunk ki, és ehhez a Mecsek
közelsége is nagy segítséget
nyújt. Nagyon jó a kapcsolatunk
a Sportiskolával, ahonnan a téli
edzésekhez nagyon sok segítsé
get kapunk. Pécs iskoláival is jó

kapcsolatokat ápolunk, ismernek
minket és a városi sportéletben
is sikerült olyan helyet kivívni
magunknak, hogy elismert szak
osztálynak tekintenek minket.
Nézzük a 2007-es é v e t a PVSK szem 
pontjából!
Az Országos Bajnoki Pontverseny
ben 263 ponttal az 1. helyen végez
tünk. A tavalyi elsőség után ez az
eredmény kicsit kötelező is volt,
de egyáltalán nem vehető termé
szetesnek ez a siker. Közös telje
sítmény, amire büszkék vagyunk!
Nagy csata volt az SZVSE-vel!
E helyezés m eg sze rz ésé b en
kulcsszerepet játszott m ind a 27
tájfutó, akik bajnoki pontot adó
helyezéseket szerzetek. A felnőtt
mezőnyben ismét meghatározó
pozíciókat szereztünk. 10 felnőtt
versenyzőnk szerzett bajnoki
pontot az év során, és am i még
fontosabb, két felnőtt egyéni
bajnoki címet, két csapat bajno
ki címet és még három dobogós
helyezést szereztünk. Mindegyik
kiemelést érdemel, m ert a férfi és
női csapat győzelem egy évben
még sosem szerepelt az eredmé
nyeink között. Ráadásul ezzel
női csapatunk 2004. októbere óta
veretlen a magyar mezőnyben.
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A férfiak csapat első helye pedig
bravúr a javából.
Nagy figyelmet fordítottunk az
utánpótlásra is, ahol az újonc cso
port rengeteg jó helyezést ért el,
és a válogatott ifikkel kiegészülve
sokat tettek az összetett bajnoki
győzelemért. Ennek ellenére saj
nos vannak korosztályos hézagok
a szakosztály felépítésében, külö
nösen a lányok mezőnyében.
K iem elk edő en sz e re p e lt v erse n y z ő k
é s e red m én y eik
• Kelemen Bernadett: Egyéni
bajnoki cím, VB szereplés, CSB
győzelem, Hungária Kupa I. hely.
• Péley Dorottya: Ő IFI EB
bronz érmével, három OB baj
noki és egy DO első hely, EB
váltó 7. hellyel zárta ezt az évet.
Igazán eredményes évet zárt, és
hozta azt a formát, amit mármár természetesnek veszünk.
• Vonyó Péter: egyéni b aj
noki cím és egy ezüst érem,
többször is dobogón végzett.
A világbajnokságon képviselte
a szakosztályt, valamint a H un
gária Kupa szervezésében hatal
mas munkát vállalt magára.
• Dómján Zsuzsa egyéni OB
ezüstérme mindenképp a tavalyi
év szép zárása volt. Összetett baj
noki ezüstje jó mércéje képessé
geinek.

A tavalyi OCSB-n győztes női csapat

Kelemen Bernadett a pécsi
Hungária Kupa győztese

• Turcsán Gábor sok nehézség
gel küzdött, de az IFI EB csapat
tagja tudott lenni. E mellett még
két bajnoki címet, egy ezüstöt
nyert, valamint az összetett baj
noki cím is a neve mellé került.
• Baumholczer Máté IFI EB
újoncként 4. helyet szerzett. Két
egyéni bajnoki aranyat, egy ezüstöt
és összetett bajnoki címet nyert.
• Kovács Filoména az év meglepe
tése. Az elmúlt évek alapján elvár
ható volt az IFI EB szereplés, ám ott
újoncként az egyéni 5. hely meg
szerzése szép bravúr volt. A váltó 7.
hely a ráadás. Egyéni bajnoki címe,
DO 1. hely mind a tehetségét jelzik,
Az egri ifi EB-n résztvevő PVSK csapat és várjuk tőle a folytatást.

• Viniczainé Kovács Ildikó 31
éve a PVSK tagja. Két szenior
egyéni bajnoki címet nyert , és
csapat bajnoki címet, valamint
egyéni ötödik helyet szerzett a
felnőtteknél.
• Kazal M árton első éves 14esként 3 DO bajnoki címet és
összetett bajnoki címet szerzett.
Csapat emberként is tagja volt
a bajnokcsapatnak és váltónak
Nagyon szorgalmas, jó hozzáál
lása még rejteget meglepő ered
ményeket.
• Kazal Márton, Nagy Attila,
Péley Domokos váltó és csapat
bajnoki címe,
• Diákolimpián sikeresen szere
peltünk. Az eddig említetteken
kívül Viniczai Csenge is DO baj
noki címet szerzett. Versenyzőink
5 bajnoki cím mellett 4 dobogós
helyezést értek el.
• Kazal Márton, Nagy Attila,
Baumholczer M áté, T urcsán
Gábor, Vonyó P é te r a lk o t
ta csapat az Egyesületi Váltó
Bajnokságon elért győzelm e
külön kiemelést érdem el. Az
előző évi siker m egism étlése
jól mutatja a csapatunk erejét,
hiszen két név is változott, az
eredmény viszont nem.
Összesítve az országos bajnoksá
gok dobogós helyezéseit, 19 első,
13 második és 5 harm adik helyet
Tájoló 20083. szám 1 1
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szereztünk. Csapat voltunk és így
együtt kiemelkedő évet zártunk!
H ogyan te ln e k a „szürke hétköznapok",
a m ik o r nincs v erseny, a z az h o g y a n
k észü ltetek a 2008-as szezonra? M ilyen
az e d z é sláto g ato ttság ?
Rengeteg munkával. Heti kilenc
edzés zajlik a három csoport
ban, néhol átfedéssel 10-18 fős
létszámokkal edzésenként. Ezt
jelenleg ketten vezényeljük.
A kisebbeknek teremben, illet
ve futófolyosón, a nagyobbaknak
vegyesen ta rtu n k edzéseket.
Igyekszünk változatos edzések
kel és helyszinekkel hétvégeken
terepedzéseket is szervezni m in
den csoportunk számára. Volt egy
hosszú hétvégi szakosztály edző
táborunk, ahol 26 fő vett részt.
Az elm ú lt hetekben h á ro m
nem zeti válogatottnak is szer
veztünk edzéseket. Januárban
a magyar és a cseh, és az elmúlt
héten az osztrák válogatott is a
Mecsekben gyakorolt.
K é sz ü lü n k a h a g y o m á n y o s
M ecsek kupára, ami egyben
Főiskolás OB is lesz. Dolgozunk
a jövő évi OB előkészületein,
valamint a diák tájfutás prog
ram ban is jelen vagyunk.
M ilyen a szakosztály anyagi h ely zete?

Anyagi helyzetünk nem rossz,
nem is rózsás. Nagy terhet jelent,
hogy a versenyek nagy része 200
km vagy ennél nagyobb távolság
ra kerül megrendezésre. A másik
kritikus terület a válogatottak
kérdése, hiszen 8-10 versenyzőnk
is válogatott aspiráns és a rájuk
jutó költséget szinte lenullázzák
a szakosztály költségvetést. Nem
egyszerű kérdés ez, de igyek
szünk a megfelelő kereteket meg
találni a megoldások terén.
Támogatóink között kiemelnénk
Pécs MJV város mellett a Sziget
vári Takarékszövetkezetet.
Tervek 2008-ra e setleg 200 9-re?
Az eddigi hagyományokat követ
ve minél több bajnoki címet sze
rezni, a válogatottakat felkészíte
ni a világversenyekre, edzőtábor
ok és versenyek szervezése és az
egyik legkülönlegesebb, önálló
felnőtt csapat indítása a Jukkola
váltón. Ez külön élmény szá
momra, ahol a tanítványaimmal
együtt alkothatunk egy csapatot.
A repülőjegyünk már megvan!
A TÁJOLÓ nevében egy le g a lá b b olyan
sik eres é v e t k íváno k N e k te k , m in t
a 2 00 7-es v olt. K öszönöm a b e s z é l
g etést.
(5.A.)

Dobogón a felnőtt férfi csapat
a 2007-es OCSB-n

Péley Dorottya az ifi EB-n 2007-ben

A 2007-es egyéni OB-n résztvevő PVSK csapat
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F iatal n ő i váltó nk h a to d ik a 1 3 . v ilá g b a jn o k sá g o n
1 9 8 9 . A u g u s z tu s 1 2 - 2 0 . S k ö v d e , S v é d o r sz á g
V a tte rn -é s
V a n e r n - t_ó
k ö zö tti V astergötland m egyé
ben 3 kisváros:
Skövde, Falköping
és Tidaholm volt
a házigazdája a XIII. világbaj
nokságnak. A svédek első, az
IOF második vb-jét 1968-ban az
östergötlandi Linköping város vál
lalta a Vattern-tó másik, azaz kele
ti oldalán. S micsoda különbség
a tó két partján! 1968-ban az egyik
legnehezebb, tipikus svéd terep,
míg 1989-ben a másik, talán a „1eginkább nem svédesebb” terep
a vb-к helyszínei. Most különösen
aváltó-vb volt technikailag egé
szen egyszerű terep. Természetesen
a talaj skandináv maradt: zöld
növényekkel puhított, lágy lépésfelületű, laza felszín, amelyet csak
hosszabb időn át lehet megszokni,
és ezen a futást ismerni, mívelni
és élvezni.
A m agyar csapat: H orváth
Andrea, Kovács Ildikó, Lovasi
Katalin, Oláh Katalin, Tóth Réka,
ill. Benedek István, Kelemen
János, Lantos Z oltán, Nagy
Róbert, Pavlovics Gábor ver
senyzők, Skerletz Iván csapatve
zető, Monspart Sarolta szövetségi
kapitány, dr. Somogyvári Károly
keretorvos és Bokros István női
edző. Magyar vonatkozása a vbnek, hogy a nemzetközi ellen
őrzőbírói teendőket dr. Szarka
Ernő és Sőtér János látta el.
Az egyéni verseny selejtezőjé
ben úgy a fiúknál, mint a lány
oknál két futamba sorsolták be
a versenyzőket, ahonnan az első
25 versenyző jutott a döntőbe.
A lányoknál Oláh Kati kitű
nő futással a 2. helyen, Kovács
Ildikó a 14. helyen végzett és
döntőbe jutottak. Lovasi Katinak

A

91 mp hiányzott a döntőhöz.
A fiúknál Lantos a 6., Kelemen
a 8., Pavlovics 12. helyen vég
zett és mindhárman döntősök
lettek. Nagy Robinak 66 т р 
еп múlott a döntőbe kerülés.
A világbajnokságok történetében
először a kiesett versenyzőknek В
döntőt rendeztek, ahol Tóth Réka
az első, Lovasi Katalin a 16., Nagy
Robi a 2. helyen végzett.
Az egyéni döntő pályája Göran
Ö hlund pályakitűző szerint
gyors, mások véleménye szerint
túl hosszú lett. A valóságban
mégis a vb szabályzatban meg
adott győztes idők születtek.
A férfi élmezőny nagyon szoros
volt, a szovjetek belépésével egy
új „skandináv” erősségű csapat
- a futók nagyobb része a Baltik
umból érkezett - tömöríti a legj
obbakat. Ezen kívül a csehszlov
ákok fejlődése a legjobbak közé,
különösen a nőknél, látványos.
A nőknél a világbajnoki címet
a svéd Marita Skogum szerezte
meg a csehszlovák Jana Galikova
és az orosz Alida Abola előtt.
Kovács Ildikó a 22., Oláh Katalin
nagy meglepetésre a 46. helyen
végzett. A szövetségi kapitány
így értékelte Kati szereplését: „
Oláh jelenleg a legjobban futó
5-6 tájfutónő közé tartozik akár
úton, akár terepen. Hosszú évek
óta egyre javuló eredménnyel
versenyez a nemzetközi mezőny
ben, s épp a selejtezőn futotta
eddigi egyik legjobb versenyét.
Ez oly nehéz kísérője lett a dön
tőre a sorsolásával együtt, hogy

21 évesen, fia
tal, energikus
id e g r e n d s z e 
re nem bírta.
Rémálom útvo
n ala, fejvesz
tett kapkodása,
de ezt m indenki megérti, aki
hasonló - „világbajnoki érmet
lehet szereznem” - helyzetben
futott már. S ehhez jött - hívatla
nul - verseny előtt a sok „okos”,
akik - saját költségen jelenlévő
- edzője mellett igyekeztek mind
tanácsokkal kéretlenül ellátni.
Csak ennyire ismerik és szeretik
Katit, s nem óhajtották sikerét.”
A férfiak versenyét a norvég
Petter Thoresen nyerte a svéd
Kent Olsson és a szintén norvég
Havard Tveite előtt. A 21 éve
sen, első világbajnokságán indu
ló Pavlovics igen jól futott és
a 23. helyet szerezte meg, Lantos
a 26... K elem en a 32. helyen
fejezte be a versenyt.
Lantos Zoltán így értékelte futá
sát: „Az egyéni döntő péntekje
nem tartozik azon napok közé,
amikre örömmel fogok visszaem
lékezni, úgy éreztem, olyan jól
felkészültem, hogy eszembe sem
jutott: nem kerülök az első tízbe.
A m elegítésnél m ár éreztem,
hogy valami nem stimmel. Nem
mentek a lábaim , gondoltam,
majd a pályán belejövök (volt már
ilyen). Az elejétől kezdve nyom
tam, de nem ment. A nyolcadikra
menet éreztem először, hogy lelas
sulok, a 15. előtt pedig határozott
holtpontot. Elbizonytalankodtam,
lelassultam, csak botorkáltam,
hibáztam is, ilyen állapotban tör
vényszerű. Innen szenvedés volt,
csak azt vártam, hogy túl legyek
már az egészen. Nem tudtam
kifutni magam. Két-három órá
val a verseny után, már gyakorTájoló 2008 3. szám 1 3
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Horváth Andrea 59.16, Oláh Katalin 59.20,
Tóth Réka 63.41, Kovács Ildikó 67.02
FÉRFIAK 19 váltó
1. N0R
246.01
0yvin Thon 61.25, RolfVestre 62.24, Petter
Thoresen 60.32, Havard Tveite 61.40
2. SWE
249.04
Kent Olsson '64.37, M ichael W ehlin
60.06, Jörgen M ártensson 60.55, Hákan
Eriksson 63.26
3. EIN
250.22
Keijo Parkkinen 61.17, Ari K attainen
63.53, Peter Ivars 62.34, Reijo M attinen
62.38
8. HUN
269.27
Benedek István 70.19, Pavlovics Gábor
Kurt Rundqvist, a Technikai bizottság elnöke, Sőtér János asszisztens,
65.05, Kelemen János 67.3 5 , Lantos
dr. Szarka Ernő nem zetközi ellenőrzőbíró, Göran Öhlund pályakitűző
Zoltán 66.28
latilag semmi bajom nem volt. EGYÉNI NŐK
Tanulságot nem tudok levonni 9750 m / 390 m / 15 -5 6 (86) induló
az egészből. Nem hiszem, hogy 1. Marita Skogum
SWE 64.06
CZE 65.30
mindezt valamiképpen tudtam 2. Jana Galikova
URS 68.13
volna befolyásolni. Úgy érzem, 3. Alida Abola
NOR 69.23
mindent megtettem a verseny 4. Raghnild Bratberg
FIN 69.45
előtt is, közben is. Megint nem 5. Eija Koskivaara
6. Raghnild Bente Andersen SUI 69.59
jött össze!”
HUN 78.34
A váltó terepe gyors, könnyű vál 22. Kovács Ildikó
HUN 91.20
tópályákat kínált. A kételágazású 46. Oláh Katalin
pályakombinációk - 6 db a férfiaknak, 5 db a nőknek - az
egyik legegyszerűbb váltó-vb-t
nyújtották. A m agyar lányok
várakozáson felül jól futottak,
hatodikok lettek, m int utoljára
1983-ban itthon. Ehhez sokat
segített Bokros István társadal
mi munkában végzett sok-sok
közös technikai edzése, s a közel
egykorú (18-20-20-20-21 év)
lányokkal jól kialakított csapatszelleme. A nőknél Svédország
győzött Csehszlovákia előtt, har
madik Finnország.
Ä férfi váltót Norvégia nyerte
Svédország és Finnország előtt.
A magyar csapat a 8. helyen vég
zett. Benedek gyenge kezdésén
(14.) Pavlovics (11.) és Kelemen
(8.) is javított, Lantos pedig
megtartotta a 8. helyet.

FÉRFIAK
17700 m / 680 m / 24 - 57
1. Petter Thoresen
2. Kent Olsson
3. Havard Tveite
4. Hakan Eriksson
5. Jörgen Mártensson
6. Peter Ivars
23. Pavlovics Gábor
26. Lantos Zoltán
32. Kelemen János

(97) induló
NOR 96.16
SWE 99.26
NOR 99.58
SWE 100.04
SWE 100.23
FIN 100.40
HUN 109.33
HUN 110.37
HUN 113.54

VÁLTÓ NŐK O tterstorp-19 váltó
1. SWE
223.46
Karin Rabe54.21, Arja Hannus 57.59, Kerstin
Haglund 56.42, Marita Skogum 54.44
2. CZE
224.01
Petra Wagnerova 57.24, Jana Cieslarova
57.20, Ada Kucharova 5 7 .2 7 , Jana
Galikova 51.50
3. FIN
227.35
Schell A. Forrás: Monspart Marja Liisa Portin 57.26, Ulla Manttari 57.31,
Sarolta szöv. kap. és Lantos Z. Annika Viilo 57.11, Eija Koskivaara 55.27
249.19
beszámolója, Tájfutás 1990/0. 6. HUN

Részlet a férfi döntő pályájából
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Tájfutásban nincs határ!
-
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€gy hétvégén, két országban,
három magyar verseny.
2008. június 14-15, Sopron-Cisenstadt:
Sopron Kupa, Cjszakai 08,
Szentendre Kupa Ausztria.
Mattereburg»*3'c,' B,te''dorf
Ágfalva

_

Sopron

Soproni
Tájvédelmi |

^

Kotzet
KóphAza

h ttp ://la z a r u s .e lte .h u /ta jfu ta s /h s e

Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:

Ha nincs határozott
elképzelése,
ötleteinkkel segítünk.

ren dezvény szerv ezésh ez
- rajtszámok: futó-, kerékpár-, triatlon- és kajak kenu
versenyekre; laminált papír, vlies vagy PVC alap
anyagokból, biztosító tűvel vagy gumival
- kordon szalagok: 10-40 cm szélességben, PP szövetből
- reklám molinók ponyvára, reklámtáblák
- passztartó szalagok: szövött vagy szitázott
egyedi felirattal vagy felirat nélkül
- rendezői kártyák, kártyatartók

Egyéb szolgáltatásaink:
szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek

d íj a z á s h o z
- érem: kétoldalas, öntött, egyedi felirattal
- éremszalag: egyedi feliratú, szövött vagy szitázott
- póló, teniszing, pulóver több minőségben,
széles színválasztékban, emblémázva
- fehér frottier fejpánt, emblémázva

Új e-maii: mathe@rubicom.hu
I
Hamarosan új honlap: mathe.mtfsz.hu
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Ranglista
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Felnőtt férfi minősítési ranglista 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Kovács Ádám
Zsebeházy István
Vonyó Péter
Lenkei Zsolt
J ó z sa Gábor
D énes Zoltán
Krejci Thomas
Lévai Ferenc
Pelyhe Dániel
Vajda Kolos
Szabó András
Tóth Ádám
Kerényi Máté
Novai György
Gösswein Csaba
Kovács Róbert
Bogya Tam ás
Szundi Attila
Forrai Gábor
Bogos Tam ás
Baracsi Gábor
Koprivanacz Imre
Harkányi Zoltán
Kisvölcsey Ákos
Molnár Tibor
Scultéty Márton
C serpák Zsolt
Drencák Tomas
Sinkó Ján o s
Kiffer Gyula
Forrai Miklós
Nagy Viktor
Antal Miklós
Nagy Gergő
Morandini Viktor
Spiegl Máté
Viniczai Ferenc
Lajszner Attila
Szajkó C saba
Varga Zsolt
Antal András
Marosvölgyi Máté
Varga Bálint
Balabás Péter Gergő
Gyalog Zoltán
Töreky Ákos
Zöldesi Andor
M ézes Tibor Sólyom
Nagy Tibor
Borbás Nándor
Baksa C saba
Pelyhe D énes ifj
J ó z sa Gábor
Fodor József
Kovács Dávid
Vizi Tibor
Hites Viktor
Gillich György
Lenkei Ákos
H egedűs Péter
Oszló vies Ádám
Mihályi Ferenc
Dómján T am ás
Korcsok Pál
Pálinkás Tam ás
Tári Kornél
Gyimesi Zoltán
Bertóti Róbert
Halona Gergely
Vörös Endre
Molnár Róbert
Farkas Viktor
Korsós Zoltán
Allwinger Herwig
Gusztev Antal
Less Áron
Bergendi Péter
W erner Péter

1861 116KA
ETC
MOM 1850918ZI
PVS 1741 110VP
TTE
1880205LZ
TSE
1830818JG
KAL 1720502DZ
5720119KT
ZTC
MEA 1740406LF
SDS 1840515PD
1760116VK
ZTC
ETC 1880520SA
GYO 1861 125TA
KTK 1880502KM
SZV/ZTC 1750923NG
PSE
1850306GC
1861128KR
PVS
TTE
7860701 BT
DTC 1800907SA
HTC 1790512FG
ARA 1840627BT
TTE
1711121BG
KAL
1820218KI
MEA 1801102HZ
MOM 1720228KA
ARA 1 7 1 1020MT
KTK 1820510SM
NYV 1791202CZ
DTC 5850107DT
SZV
1830129SJ
ARA 1721218KG
HTC 1790512FM
KAL
1771 128NV
PVS 1830708AM
SZV
1810727NG
SPA
1870623MV
KAL
1800607SM
PVS 1650614VF
ESP
1730925LA
ETC 1850402SC
NKZ 1850225VZ
PVS 1820314AA
SPA
1750506MM
ZTC
1720722VB
DTC 1830623BP
SPA 1800323GZ
BEA 1710405TA
NYV/TSE 1860609ZA
GÓC 1740418MT
FSC
1690405NT
MEA 1710826BN
KAL
1781202BC
SDS 1811022PD
PSE
1750610JG
SZV
1840409FJ
ARA 1871 124KD
HSP 1800217VT
VBT 1760125HV
TTT
1680424GG
HSP 1821008LA
KAL
1681125HP
MOM 1850529OA
TTE
1841030MF
1781027DT
PVS
TSE
1750628KP
TSE/BDI 1850615PT
ARA 1880205TK
TTE
1720805GZ
DTC 1880909BR
DTC 1791230HG
HTC 1780707VE
ARA 1750612MR
HRF 1840310FV
SZV
1690502KZ
TTE
5670103AH
ARA 1780818GA
DTC 1800420LA
KAL
1770124BP
CBD 1730225W P

106,53
102,18
101,73
100,84
99,53
98,42
97,80
96,90
96,71
96,33
96,27
95,87
95,16
94,74
94,47
94,02
93,65
93,54
93,33
93,32
92,76
92,09
91,43
90,95
90,36
90,22
89,99
88,92
88,18
87,49
87,24
87,18
86,59
86,54
86,38
86,23
85,56
84,96
84,88
84,76
84,68
84,48
84,17
83,51
83,38
83,36
82,87
82,71
82,61
82,07
81,26
80,90
80,87
80,68
80,67
80,63
80,62
80,61
80,58
79,81
79,71
79,34
79,06
79,05
79,00
78,73
78,56
78,46
78,21
78,17
78,15
77,90
76,56
76,48
76,10
75,88
75,57
75,55
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86

87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

I

Kovács Balázs
Veres Tamás
Horváth Zoltán
Miskó Róbert
Uhlir Péter
Takács Balázs
Sümegi János
Miháczi Zoltán
Tóth Máté
Halász Balázs
Fazekas Tamás
Péley Dániel
Zsebeházy Zsolt
Viczián Péter
Kiss Gábor
Mitró Zoltán
Vajda Zsolt
Szlávik Zoltán dr
Horváth Norbert
Ludvig Péter
Török Imre
Gábor József
Kajdon Tamás
Kocsik Árpád dr
Tolnai Márton
Fehér Ferenc
Tari Gábor
Zai Bálint
Jakus Zoltán
Goldmann Róbert
Ferenczi Krisztián
Horváth Sándor
Török Tibor
Szabó Attila
Friedrich Gábor
Zentai József
Simon Tamás
Bihari Zoltán
Bálinti Kornél
Szivák Béla
Berecz Gábor
M arosán Dávid
Honfi Gábor
Horváth Tamás
Kovács Gábor
Hegedűs Zoltán
Ács Gábor
Bozsó Norbert
Urbán András
Kuzmann Zsolt
Szakái Péter
Borsi Ferenc
Schultheisz György
Horváth Pál
Fekete András
Szörényi Gábor
Gombos Csaba
Takács Krisztián
Lénárt István
Herczeg Bálint
Balogh Róbert
Molnár Péter
Barta Zoltán
Kovács János
Csőkör Zoltán
Fóthi Áron
Laki Balázs
Kovaicsik István
Vas Gábor
Illés Péter
Gombkötő Péter
Pálinkás Barnabás
Bánfi Róbert
Kemenczky Jenő
Dankó István
Meichl Márton
Hugyecz Zoltán
Harkányi Árpád
Tornai Szabolcs
R évész Gábor

3. szám

BEA 1670514KB
HRF 1750122VT
TSE
1 8 6 1 106HZ
1860616M R
BSC
ZTC
1750416U P
SZV
1870407TB
DTC 1860517 S J
TTE
1670929M Z
GYO 1850926TM
ETC
1870930HB
VHS 1770830FT
1850409PD
PVS
MOM 1780920ZZ
SZV
1 8 7 0 9 0 1VP
PVS 1801228KG
ZTC
1720707M Z
THT
1780528VZ
KFK 1730703SZ
NKZ 1740309HN
KTK 1820522L P
MAF 1730502TI
CBD 1781110G J
PVM 1750312KT
HSP 1731208KA
DTC 1 8 6 0 9 0 1TM
ZTC
1700513FF
ARA 1880518TG
SPA 1860905ZB
FSC
1680530JZ
SDS 1681014GR
ETC 1 8 7 0 5 1 1FK
MEA 1660930H S
1850528TT
KAL
VTC 1771226SA
TTE
1780925FG
HUF 1540323ZJ
KTK 1731018ST
KFK 1761 2 1 1BZ
PVM 1770712BK
ARA 1 8 7 1 123SB
HRF 18 4 0 9 2 5 BG
BEA 1750909M D
1550809H G
ESP
1891218HT
SZV
BME 1670523KG
OSC 1520728H Z
1710702AG
ZTC
MCB 1760613BN
ВТК 17 5 0 3 2 1 UA
ESP
1890 3 0 1KZ
VTC 1710 1 1 9 S P
NAV 1680613BF
KFK
1690513SG
1820308H P
JS S
KTK 1820421 FA
DTC 1790320SG
MAF 1790 4 1 1GC
BSC 1770721TK
1681004LI
FSC
VBT 1870102HB
FLF
1780 7 3 1BR
VTC 1740609M P
HBS 1 770704BZ
KAL
1730117KJ
TTT
1800115CZ
BEA 1 8 2 1 113FA
MSE 1770415LB
BME 1660320KI
DTC 1841028VG
HRF 1830226IP
TTE
1751001G P
EPI/BDI
1870310РВ
HTC 1771229BR
SPA
1 6 7 1 103KJ
TTE
1690521 Dl
TTE
1810401MM
HUF 1720927H Z
TTE
1830523HA
MOM 1710522TS
MCB 1770718RG

75,44
75,24
75,21
75,19
75,12
74,94
74,58
74,52
74,36
74,24
73,66
73,33
73,22
72,90
72,86
72,52
72,47
72,34
72,19
72,07
72,01
71,20
71,07
70,60
70,35
70,25
70,01
69,53
69,50
69,32
68,99
68,98
68,36
68,31
68,26
68,16
67,91
67,67
67,42
67,38
67,31
67,30
66,92
66,88
66,39
66,18
65,83
65,76
65,70
65,69
65,58
65,38
65,32
65,15
65,00
64,97
63,81
63,52
63,50
63,29
63,07
62,98
62,76
62,72
62,53
62,36
62,12
62,09
61,94
61,93
61,54
60,97
60,89
60,50
60,28
60,23
59,89
59,25
58,95
58,91

R anglista
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Füleki Dániel
GYO 1860906FD
Kovács Bálint
PVS 1850827KB
Reviczki Zsolt
HUF 1721205R Z
Néda László
HSP 1 7 2 1 130NL
Blum László ifj.
SZV 1800415BL
KTK 1820920HN
Harkányi Nándor
S erestey Áron
ZTC 1 7 2 1 114SA
Karajz Csaba
EPI/BDI
1850512KC
Szabó Márk
KTK 1880305SM
Gárdonyi Márk
OSC 1730711 GM
Zagyi László
JMD 167021OZL
Hende András
18 1 1028HA
JSS
Halász Gergő
ETC 1850808H G
Papp Jácint
1820426PJ
ZTC
Matics Gyula
MAF 1750215MG
Kormos Márton
ESP
1870524KM
Sánta Bendegúz
GÓC 1870624SB
Urbán C saba
JMD/MAF 1881220U C
Szikszai Szabolcs
SDS 1760216 S S
Dankó Zoltán
TTE
1710227D Z
Domán Rajmund
THT 1880201 DR
Niedermayer Péter
VHS 1810916N P
Szőri Kornél
DAR 1760 5 1 1SK
Molnár Attila
1701224MA
TTE
Kelemeny Dávid
ETC 1881217KD
Biró Áron
BEA 1770114BA
Gidófalvy Szabolcs
KTK 1871007G S
Sziládi Tamás
PVS
1830507ST
Balogh Péter
F SC
1770517B P
Bazsó Dániel
BSC 184081OBD
Hrenkó Viktor
NYV 1850825HV
Bácskai László
MEA 17 4 1 2 2 1 BL
Bodrogi László
SDS 1 7 4 0 8 1 1BL
Nagy Gábor
KFK 1770317NG
Kósik Gábor
DTC 1700526KG
Kotolics János
HBS 1670603KJ
Sziládi Zoltán
1850529SZ
PVS
Ludvig László
KTK 1840317LL
THT 174 0 3 1 1TT
Tömösközy Tamás
Erdős Gábor
VTC 1740725EG
Kiss Gábor
KAL
1800412KG
Sági Péter
MAF 1 7 6 1 0 1 5 S P
Kinde Kálmán
KTK 168081OKK
Morandini Kristóf Márk SPA
1840713M K
Ababi Balázs
KTK 787 0 4 1 7AB
Marton Balázs
VHS 1720820M B
Szabó András
VTC 1770616SA
Nagy László
SDS 1 8 7 1 121NL
Pap Attila
KAL/TTT 1741029PA
Honfi Gábor ifj.
TTE
1740824H G
Mauer Lajos
MSE 1740905M L
Verebélyi Zsolt VHS/AGD/JSS 1751110VZ
Tam a Imre
SMA 1721116TI
Dömötör Balázs
PÁK 1840831 DB
Kiss Gábor András
ESP
1800226KG
Schwendtner Erik
KTK 1700705SE
G arda Tamás
DHS 1870609G T
Urbán András
BEA 1600109UA
Stark Gergely
MEA 1810727SG
Batta István
TTE
1801230BI
Báder Attila
MEA 1690714BA
Bánfi Szabolcs
HTC 1800618BS
Emmer György
DTC 1790520E G
Dobrossy Ádám
DIS
185071 ODA
MEA/MEA 178 0 2 1 8SF
Stark Ferenc
Kósa Péter
DNY 17 2 0 9 0 4 KP
Dorner László
1870109DL
ESP
Petró Árpád
1801111PA
FSC
Lukács Zsolt
17 3 0 9 0 4 LZ
FSC
Fekete Zoltán
ESP
1671114FZ
Kain Gergely
MOM 1781004KG
Mráz János
CBD 178 1 1 1 1MJ
Sáfrán Bence
TTE
1 7 1 1 105SB
Megyeri Csaba
NKZ 1 7 8 1 114MC
Váradi Zsolt
GYO 1680330VZ
Bállá György
HRF 1730225BG
Laták Rudolf
FMT 1740102LR
Nyári Sándor
MCB 1740927N S
Szabó István
DNY 1720625SI
Baptiszta Tamás
DTC 1 880114BT

58,64
58,45
58,09
57,76
57,74
57,26
57,04
56,13
55,61
55,46
55,42
55,16
55,04
54,20
53,91
53,73
53,42
52,91
52,67
52,64
52,11
51,64
51,61
51,53
51,52
51,22
51,05
50,96
50,45
49,21
49,18
48,34
48,15
47,94
47,48
46,30
46,20
46,14
45,58
45,29
44,97
44,41
44,33
43,52
42,69
42,51
41,40
40,43
39,79
39,09
38,83
37,25
37,04
36,64
36,14
35,67
35,65
34,84
34,31
34,13
33,65
32,87
32,63
32,37
32.06
31,95
31,76
31,42
30,83
29,11
28,65
27,57
27,40
26,59
25,82
25,28
25,19
24,47
23,96
23,91
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239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

W eiss Attila
Hideg Nándor
Földváry P éter
Pintyili Gergely
Horváth Béla dr.
Bakos Béla
Váradi Attila
Rácz S ándor
Kiss Péter
Gion J á n o s T a m ás

z sc
HTC
ESP
DTC
TTE
FSC
GYO
SZV
ESP
KAL

1810414WA
1861019HN
1801213FP
1851108PG
1710909HB
1700314BB
1700717VA
1670622RS
170031OKP
1681016GJ

22,38
22,20
21,02
20,20
18,72
18,54
17,92
16,03
15,58
14,88

Felnőtt női minősítési ranglista 2007
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67

II

Makrai Éva
ZTC
Kelemen B ernadett
PVS
Szerencsi Ildikó
SZV
ARA
Gyurkó Fanni
Dómján Z su z sa n n a
PVS
Macinská J a n a
ETC
ö ry Eszter
MOM
Wengrin Á gnes
TTE
Hrenkó Ivett
NYV
Füzy Anna
OSC
Viniczainé K ovács Ildikó PVS
Zsigmond S z á v a
DTC
Kerekes Andrea
VTC
Z sebeházy E szter
KTK
Tömördi Á gnes
HSE
Szerencsi Dóra
SZV
Barciková R en áta
KTK
Sebök Éva
PVS
Lubinszki Mária
DTC
Tas Katalin
MOM
Uhlir T ím ea
ZTC
Balogh Piroska
SZV
Máthé Fanni
TTE
BEA
Nagy Krisztina
Prékop Márta
KTK
Labasova Katarina
DTC
Boros Anna
SDS
Tokaji Mónika
HRF
C sá sz ár Éva
GÓC
Daragó Zsófia
ETC
Csikós Nóra
FSC
Fenyvesi Laura
KTK
Hornyák M ariann
DTC
Lakó Judit
ESP
Kovács B ernadett
PVS
Fekete Anikó
KTK
Rostás Anikó
KAL
Lux Andrea
TTE
Simon Á gnes
ETC
Novák Martina
NYV
Petrócki Szilvia
HTC
Allwinger T ünde
TTE
El mont B ernadett
ZTC
Skerletz Imola
SMA
Bán Borbála
HTC
Kaufmann Brigitta Dóra THS
Pogány Borcsi
KTK
Kaszás Orsolya
BSC
Sümegi Mária
DTC
Liskány Diána
NYV
Balogh Edina
FSC
Nagy Virág
SZV
Kovács Edit
ARA
Farkas Gabriella
MEA
Széplaki Erika
VHS
Miskó Tünde
VTC
M arosán Á gnes
BEA
Gillichné Kalocsai Adrienn dr
Kerényi Krisztina
KTK
Petró A nnam ária
FSC
Bertóti Diana
DTC
Vaszilev Katalin
MOM
Kaszás Szilvia
BSC
Szigetfy Ildikó
HER
Nyüsti Szilvia
NYV
Szivák Ildikó
ARA
Bárd Barbara
KAL

3. szám

2800516ME
103,94
2840220KB
100,54
2850518SI
98,83
2870118GF
98,08
96,77
2830804DZ
6860527MJ
94,77
28804200E
94,63
2690423WA
93,25
2870103HI
92,90
2760918FA
92,33
2690217VK
91,21
2850101ZS
90,89
2780508KA
89,43
2800521ZE
88,47
2631221TA
88,12
87,83
2880412SD
8871112BR
87,48
2840509SE
87,48
2760919LM
87,43
2870911TK
86.80
2 7 6 1 117HT
84,85
2690919BP
84,72
288051OMF
84,27
2760329NK
83,45
6820317PM
81,45
6830116LK
81,38
2700920BA
81,02
80,94
2770701TM
2781027CE
80,49
2860831DZ
80,17
2830312CN
79,96
2880517FL
79,75
2731021HM
79,65
2750122U
78,79
2731106KB
78,61
2830422FA
78,46
2750410RA
78,10
2750320LA
78,07
2740923SA
78,06
2880902NM
78,04
2800320PS
77,86
8730720ST
77,58
2800526EB
76,95
2690915SI
76,11
2810718BB
75,92
2801007KB
75,41
2780701PB
75,00
2880916KO
74,95
2880120SM
74,27
2860418LD
73,70
2790407BE
73,68
2880930NV
73,63
2820531KE
73,52
72,97
2 7 9 1 108FG
72,94
2760714SE
2880602MT
72,22
2770227MA
71,88
MSE 2691124KA 71,67
2850916KK
71,03
2820813PA
70,76
2860729BD
70,45
2771209VK
70,41
70,18
2850810KS
69,88
2 7 6 1 122SI
68,30
2880724NS
67,66
2850205SI
2840429BB
66,70

Ra n g l i s t a
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86

87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Liskány Krisztina
<övér Csilla
Perényi Dóra Roberta
Bokros Andrea dr
Kotormán Ágnes
Gábor Ágnes
Lengyel Andrea
Balogh Katalin
Rácz Mónika
Berecz Éva
Horváth Magda
Szúnyog Em ese
Csuka Dolli
Magyar Á gnes
Scultéty Orsolya
Oroszné Tóth Zsuzsanna
Sisa Dorottya
Tóth Ágnes
Rákos Piroska
Rusvai Mónika
Tóthné Schuch Anikó
Vékony né Árva Katalin
Oóczi Petra
Pénzes Erzsébet
Zelena Dóra
Juhász Diana
Riczel Z suzsanna
Fodor Em ese
Lendvai Katalin
Gábor Anita
Marosfalvi Eszter
C seresnyés Ágnes
Herczku Tímea
Gaál-Tertsch Ágnes
Sváb Em ese
Dékány A ndrea
Kertész Anikó
Németh Ágnes dr
Nagy Ákosné
C sordás Erika
C sászár Anetta
Holper Antónia
Horváti Róka
Korsósné Hödör Katalin
Gárdonyi Róka
Pegán Bernadett
Ebinger Mónika
Orsányi Beatrix
Biró Aletta
Lada Nikolett
Tóth Bettina
Krámli Magdolna
Hajdú Hajnalka
Németh Tünde
Csányi Éva
Pirtcés Marianna
Tertsch Mónika
Jenei Margit
Forrás Aletta
Szabó Ágnes
Szabó Fruzsina
Hajagos Istvánné
Kecsmár Nikolett
Hálák Brigitta
Bánfi Judit
Tolnay Katalin
Ádám Vera
Szűcs Judit
Orosz Katalin
Veres Mónika
Pristyák Erika
Balogh Szilvia Odett
Kovács Eszter
Csizmadia Bernadett
Szatmáry Judit
Tanczer Viktória
Ambruzs Krisztina
Schultheisz Edina
Simon Hajnalka
Gerzsényi Ágnes

NYV 2880601LK
DIS
2840818KC
GYO 2870221PD
MEA 2690326HA
VHS 2851015KA
CBD 2760714GA
TTE
2761111LA
FSC
2 8 3 0 1 12BK
TTE
2710712RM
HRF 2840925BE
TTE
2520907HM
KTK
2810120SE
CBD 2750408CD
DTC 2760430MA
KTK
2840420SO
KTK/HAV 2780526TZ
JMD 2 8 9 0 2 2 1SD
MAF 2 6 7 1 129TA
DNS 2771229RP
2890904RM
FSC
KTK 2710226SA
KTK 2731213AK
OSC 2781116DP
DTC 2701 0 1 9PE
MEA 2700 8 1 5ZD
FSC
2820502JD
PSE
2700625RZ
DTC 2800708FE
VHS 2 7 2 0 3 1 1LK
CBD 2800901SA
FMT 2730519M E
2680311CA
TTE
HSP 2850902HT
KTK 2800 7 1 7TA
KTK 2740 3 1 5SE
GYO 2870411DA
2 8 4 1 2 1 1KA
PVS
TTE
2691014NA
SD S 2721006NA
FMT 2730708CE
GÓC 2830223CA
TTE
2680418HA
HSP 2700618HR
szv 2730817HK
OSC 2750709GR
VTC
2 7 0 1 116PB
KFK
2700901 EM
PSE
27809220B
BEA 2470710BA
BEA 2790124LN
KTK
2820623TB
BEA 2 7 4 1 122KM
ESP
2860528HH
SMA 2721213NT
VBT
2850328CE
TTT
2691019PM
KTK
2820831 TM
BÖF 2540302JM
BEA 2670726BA
2800406SA
ZTC
DNY 2740703SF
2681206HI
TTE
2880722KN
ESP
KAL
2880507HB
HTC 2790827BJ
SMA 2 7 3 1 101TK
ARA 2791219AV
ESP
2650216SJ
27401210K
ZTC
DTC 2 7 3 0 3 3 1VM
NYV 2 7 2 1 105PE
KAL
2750702BS
KTK
2780131SE
HER 2860418CB
CBD 2 7 3 0 1 12SJ
2 8 1 1 119TV
VTC
VBT
2800509BK
KFK 2700222SE
KTK 2780923AH
ZTC
2750 9 1 6GA

66,67
66,54
66,39
66,36
66,30
65,46
65,31
65,28
65,21
64,43
63,97
63,28
63,12
63,01
62,96
62,77
62,71
62,59
62,58
62,46
62,01
61,98
61,88
61,77
61,21
60,55
60,55
60,26
60,16
59,86
59,82
59,49
58,97
58,70
58,42
58,29
58,22
57,97
57,86
57,28
56,99
56,78
56,18
56,16
55,89
55,85
55,69
55,21
54,09
54,03
53,88
53,84
53,28
53,13
52,63
52,50
52,47
52,07
51,63
51,05
50,28
49,86
49,66
48,70
48,15
47,59
47.42
47,37
47,33
45,39
45,22
43,13
42,74
42,64
41,41
39,89
37,66
37,57
36,35
36,08

Tájoló 2008

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

V arga Zsuzsa
ZTC 2740930VZ
P ó z n a Edit
VBT 2680315PE
B orza Ágnes
ZTC 2841126BA
Ivák Eszter
SDS 2830116IE
Vonyó Péterné Szabó Réka PVS 2750729V P
N agy Z suzsanna
ZTC 2741109NZ
Blum Henriette
SZV 2701221BH
H anyicska Mihályné
NYV 2701216HM
Kerényi Krisztina
SPA 2880122KK
N agy n é Bódis Borbála
FSC 2720630NB
M ad arassy Anikó
BEA 2730201 MA
K ubacsek Éva
FSC 2870321 KE
N agy Beáta
SPA 2640627NB
Tóth Károly né
VTC 2670422TK
N agy Nikoletta
EPI/BDI 2880610NN
Вау-Fodor Boglárka dr KTK 6690223HB
C s e n d e s Laura
VTC 2760604CL
M itterer Andrea
BEA 2540324MA
Házy Eszter
MAF 2800512HE
Ó dor Viktória
FMT 2721204OV
Szalai Katalin
HRF 2820318SK
Tölgyesi Tiborné
DTC 2641117TT
Sápi Andrea
MCB 2771118SA

35,30
35,03
34,91
34,73
34,38
33,92
33,62
32,36
32,11
31,81
31,10
30,59
30,10
29,83
29,72
27,92
27,63
26,53
17,51
15,56
14,82
14,31
12,70

Ifiúsáai férfi minösitési ranglista 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

III

T u rc sá n Gábor
Bereczki Máté
M ets Márton
Horváth Tam ás
P o n g rácz Ervin
Páp ai Tam ás
B aum holczer Máté
Vellner Gábor
Györgyi Péter
Kinde M átyás
Káló Attila
K uzm ann Zsolt
Györgyi Máté
Tölgyesi Ákos ifj.
K ovács Boldizsár
J e n e s G éza
F rá te r T am ás
Morvái András
Tóth Károly ifj.
Adám szki Tam ás
Fehérvári Zsolt
S p isák László
Pálinkó Márton
S zívós Dániel
H ráb Dániel
Kaptur Ádám
Radványi Ádám
Terjéki Miklós
L áp o ssy Péter
H orváth Marcell
Liszka Krisztián
Hardi Balázs
N agy Kristóf
F a rk as Ottó
Tölgyesi Renátó
Hoitsy Márton
P etruszka Imre
Bugár Gergely
Györgyi Ábel
Hajdú Marcell
K ovács Sebestyén
N agy Patrik
Incze Márton
Molek Dávid
N ém eth Bence
Péley Domokos
Diószegi Bálint
Kersity András
R eb ák C sa b a
Szaknyéri Vendel Attila
K ovács András
Zoboki Barna
M óra G ábor
Lükő Dániel
Tölgyesi Tam ás

3. szám

PVS 1891212TG
szv 1900313BM
MOM 1890222MM
szv 1891218HT
VHS 1910829PE
ARA 1890417PT
PVS 1921210BM
SPA 1900905VG
MOM 1890306GP
KTK 1910828KM
ETC 1890320KA
ESP 1890301KZ
MOM 1900407GM
VHS 1921024TA
BME 1910528KB
MOM 1910123JG
SPA 1900625FT
SDS 1900227MA
THT/SPA 1900112TK
DTC 1901018AT
SDS 1900614FZ
FSC 1900423SL
SZV 1911125PM
ESP 1910312SD
ETC 1910605HD
VHS 1911209KA
DTC 1921016RA
HRF 1900212TM
PVS 1900405LP
VBT 1930401HM
GYO 1921001LK
PVS 1890802H В
SPA 1910306NK
SZV 1910728FG
SPA 1920420TR
DTC 1910510HM
DNS 1890902Pl
BÖF/SPA 1920904BG
MOM 1920602GA
KOS 1921017HM
BME 1930702KS
VBT 1921124NP
KOS 1911118IM
SDS 1920807MD
VBT 1920820NB
PVS 1930123PD
SDS 1910723DB
PVS 1900324KA
NYV 1910326RC
GÓC 1900125SV
PVS 1901224KA
THT 1921104ZB
FSC 1921021MG
VHS 1931009LD
DTC 1930209TT

101,83
101,67
101,00
100,78
99,75
99,51
99,39
99,22
98,13
97,72
97,52
97,32
96,81
96,72
96,56
94,79
94,70
93,47
93,29
93,23
92,77
92,51
90,65
90,40
89,80
89,64
89,02
88,73
87,26
86,73
86,00
84,56
84,37
83,91
83,70
82,89
82,61
81,95
81,89
81,80
81,56
81,53
81,45
81,28
81,21
81,09
81,01
80,95
80,86
80,59
80,42
79,63
79,54
78,33
78,18

Ranglista
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

György Szabolcs
Szivák András
Kazal Márton
Hideg Gábor
Kosa Gábor
Lacza Bálint
Cserki Soma
Nagy Attila
Spicze Máté
Dima Ákos
Fóthi Ábel
Vadász Endre
Lovas Gergely
Csöngei Dávid Máté
Je n es Ottó
Petróczki Ádám
Heilig Dániel
Kovács Domonkos
Sebök Péter
Kopasz Róbert
Péntek Mátyás
Hartmann Ákos
Korózs Attila
Vajda Balázs
Lenner István
Szentesi József Tamás
Bérezés Zsigmond
Liskány András
Horváth Máté
Garamszegi Balázs
Gazdig Vendel
Kiss Bálint
Varga László
Iski Richárd
Jáger Patrik
Gera Tamás
Musinsky Tomas
Hajdú Szása
Fikó Bernât
Molnár Barnabás
Horváth Gergő
Tugyi Levente
Hanyicska Martin
Schwendtner Bálint
Erdélyi Martin
Fluck Marcell
Zacher Viktor
Szakály Gergely
Szabó Máté
Molnár Bence
Szalóki Gábor
Peregi Dávid
Incze Zsombor
Papp Norbert
Szabó Ákos
Kovács Bertalan
Barta Dávid
Tóth Adrián
T ass Benedek
Rácz Sándor
Horváth Domokos
Dormán Miklós
Muelek László
Könnyű Bence
Tóth János
Balázs Bulcsú
Brenn Dávid
Góth Roland
Mohácsy Ádám
Karácsony Máté
Székely Miklós
Bódis Péter
König Rudolf
Varga Zsombor
Pokornyik Bence
Beluzsár Ádám
Tenk Lőrinc
Gönye András
Szklenár Bálint
Balogh Bálint

KTK
5 9 21121G S
ARA
1900507SA
1940212KM
PVS
1 9 1 1 112HG
HTC
ZTC
1900710KG
PVS
192 0 3 1 8LB
1921216C S
SD S
1930206NA
PVS
19 2 0 8 0 1 SM
DTC
1910923DA
VHS
1901222FA
BEA
DNS 1 900827VE
HRF 1910616LG
VHS 1940307CD
MOM 1921002JO
1930809PA
HTC
VBT
1920608HD
BME 1941031KD
KAL
1 9 0 1 125SP
KAL
192061OKR
LIT
1941226PM
THT
1920427HA
1921008KA
E SP
SZV
1940826VB
VBT
1920225LI
1891002ST
E SP
SPA
1920 6 1 1BZ
NYV 1920516LA
TSE
1930819HM
1911126GB
ESP
1940602GV
VHS
SK S
1900219KB
THS
1890728VL
NW
1930518IR
DHS 1 9 1 0802JP
SZV
1931029GT
DTC 5930526M T
KOS
1950505H S
1900103FB
DIS
1910703MB
ZTC
VBT
1950508HG
1940627TL
DTC
NYV 1921212HM
KTK
1930920SB
1920206EM
SD S
PVM 1 9 0 1 130FM
EK
1930622ZV
GÓC 1920319SG
DNY 1930414SM
1931108MB
DTC
GYO 1920312SG
MAC 1930226PD
1900625IZ
KOS
1920507PN
ESP
1920327SA
HTC
1950319KB
PVS
1920915BD
ETC
TTE
1960826TA
1950415TB
KOS
SZV
1 950802RS
GÓ C 1920829HD
SPA
1891225DM
ВТК
1930604ML
DNS 1931117KB
HRF
1931 0 1 1TJ
O S C /SPA 1940713BB
TSE
1931206BD
G Ó C 1 9 2 1 129GR
EK
1960831 MA
1920422KM
HBS
1920119SM
ZTC
BME 1890223BP
KTK
7 9 0 0 7 1 1KR
NKZ
1960331VZ
TTT
1950530PB
1940408BA
ESP
MAC 1960501TL
1931030GA
VHS
1930618SB
DTC
GYO 1940525BB

77,96
77,93
77,72
77,56
77,35
76,65
76,58
76,45
76,35
76,29
76,28
76,24
76,06
75,50
75,05
74,24
73,02
72,95
72,52
72,25
71,99
71,93
71,46
69,51
68,91
68,91
68,25
68,12
68,04
67,86
67,65
67,46
65.54
64,25
63,65
62,84
62,77
62,64
62,61
62,58
62,41
62,37
62,29
61,27
60,97
59,88
59,52
58,63
5Ô.48
57,73
57,64
57,50
56,52
56,36
56,06
55,42
55,04
54,18
54,07
53,89
53,45
53,38
53,33
52,93
52,80
52,03
51,87
51,55
51,45
50,59
49,78
49,43
48,67
48,48
48,21
48,06
47,46
47,19
46,85
46,63
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Bóka B e n c e
O szk ó Attila
Kirilla P é te r
R usvai László
Bartók M árton
D udás T a m ás
N ém eth Dániel
Iski G e rg ő
Konkoly C s a b a
Apjok D ániel
S zék ely Imre
D a rv a s C s a b a
P re ze n sk y T am ás
Rónyai Áron
N agy G á b o r
D ankó Botond
Düh T a m á s
P u sztai M átyás Huba
H am b u ch M átyás
K atona S án d o r
N ém eth Marcell
P a p p M áté
N ém eth Balázs
J a k u s Bertalan
C zéh T a m á s
M iháczi Ádám
Bóta Z so m b o r
T ölgyesi Aurél
P ék P é te r
Hetényi P éter
Fehérv ári Dániel
B ukovszky Dániel
Váradi Attila ifj.
G ál Attila
Zelei Z oltán
Barti Á ron
Lukács G ergő
K orm os Máté
U zelm an P éter
Kintli György
Etlinger J á n o s
Dima P é te r
Balogh M árton
Ipsics P é te r
K rokavecz Simon
P ask u j Sám u el
H orváth Ádám
S z a m o s Máté
Bubla P é te r
Séllei M arcell
N agy M átyás
Birincsik P éter
Z sig m o n d Richárd
H ajag o s István
O la sz M áté
P o g á n y G ergő
V a k a rc s Erik
C zigány M áté
S z ű c s S om a
H ajag o s Miklós
Szalóki Dávid
H av asi Márton
Linninger Martin
P re ze n sk y G ábor

ESP 1920310BB
MAC 19405300A
DTC 1940212KP
FSC 1951005RL
SPA 1941222BM
VBT 1950225DT
VBT 1930818ND
NW 1950323IG
KOS 1940422КС
SZV 1950517AD
THT 1950824SI
DTC 1941011DC
KTK 5940728PT
DTC 1950527RA
FSC 1940112NG
TTE 1950801 DB
KAL 1950730DT
DTC 196021OPM
PVS 1931019HM
DIS
1921124KS
SPA 1940603NM
PUS 1940103PM
KOS 1940316NB
FSC 1940412JB
ESP 1940110CT
TTE 1951223MA
ESP 1961106BZ
VHS 1960814TA
DTC 1950524KP
HTC 1960417HP
SDS 1940322FD
ESP 1920730BD
GYO 1960803VA
FSC 1940827GA
HBS 1931101ZZ
GÓC 1960127BA
ZTC 1930314LG
ESP 1930912KM
ESP 1940228UP
GÓC 1960515KG
PVS 1950121 EJ
VHS 1960303DP
GYO 1960610ВМ
MAC 19506031P
SZV 1940411KS
MCB 1960320PS
SDS 1951219HA
ESP 1960222SM
BSC 1940610ВР
PÁK 1910515SM
TSE 1951205NM
ESP 1930929BP
SZV 1940924ZR
TTE 1940809Hl
DTC 19409040M
KOS 1951118PG
ESP 1930713VE
ZTC 1941013CM
VBT 1931215SS
TTE 1950923HM
ESP 1930722SD
KOS 1940912HM
ETC 1961029LM
KTK 5960206PG

46,61
46,14
45,90
45,24
45,12
44,89
44,12
44,03
4 3 ,9 8
4 3 ,7 8
42,69
42,67
42,10
42,08
41,96
40,95
40,83
4 0 ,2 0
39,43
39,26
38,90
38,83
38,31
37,16
37,03
37,02
36,98
36,78
36,25
35,93
35,39
34.35
34.12
34,08
33,52
33,41
32,77
30,54
30,44
30,08
30,06
30,04
29,77
29,71
28,57
27,97
27,86
26,98
26,77
26.25
26,09
25 ,7 9
23 ,7 9
23,48
23,39
21,20
20,31
20,12
19,42
19,08
17,55
16,94
16,84
12,10

Ifiúsáai női minősítési ranglista 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IV

P éley Dorottya
Tibay Ilona
Z sig m o n d Vanda
Györgyi C se n g e
Bertóti Regina
Tóth R ék a
K o v ács Filoména
K oós Brigitta
Z sig m o n d Tímea
S e b ő k Petra
S zokol Mónika
G yalog Zsófia
R u sv ai Mónika
S is a Dorottya

3. szám

PVS 2890622PD
SPA 2901209TI
DTC 2900921ZV
MOM 2890701GC
DTC 2900122BR
SZV 2911123TR
PVS 2920807KF
SDS 2911021KB
SZV 2900605ZT
VHS/KTK 2 9 Í0 3 2 8 S P
SZV 2920406SM
SPA 2890822GZ
FSC 2890904RM
JMD 2890221 SD

102,54
100,78
98,30
97,26
97,25
97,02
92,74
92,60
92,43
91,09
89,16
89,11
88,25
88,05

Ra n g ú
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
89
90
91
92
93
94

Tóth Krisztina
Varga Adél
Lajos Luca
J u h á sz V Renáta
Zempléni Réka
Farkas Mariann
Mihalkó Mónika
C sá sz ár Barbara
Csizmadia Ágnes
Kovalcsik Anna
Schule к Iringó
Varsányi Kinga
S zepesi Szilvia
Dévényi Beatrix
Fleischer Orsolya
Németh Anna
Kovács Anett
Faggyas Eszter
Németh Luca
Dékány Szilvia
Kakuk Zsófia
Dévényi Erika
Mihalová Dasa
Öry Luca
Pózna Anna
Balogh Réka
Paskuj S ára
O zsvárt Dóra
Györgyi Hanga
O szkó Dóra
Kovalcsik Bernadett
Rusvai Katalin
Balta Brigitta
Váradi Enikő
Kinde Vanda
Konrád Krisztina
Göm bös Szilvia
Tőkés Tímea
Oláh Renáta
Kerényi Szofi
Paskuj Rebeka
Bartus Petra
Gyöngy Sára
Szabó Fanni
P apanek Andrea
Goldm ann Dóra
Ózsvári Eszter
Apostol Nikolett
P éter Hajnalka
Pózna Diána
Mets Ildikó
Held Nikolett
Csíki Katalin Brigitta
Csóti Diána
Szabadi Bernadett
Erős Zsófia
D énes Krisztina
Stankovics Beáta
Löcsey Vera
Kiss Eszter Blanka
Farkas Dóra
Czigány Anna
Faggyas Réka
Dénes Orsolya
Sümegi Anna
Móga Piroska
Faggyas Petra
K adocsa Rebeka
Kiss Nikolett
Szokol Boglárka
C sontos Bori
Péntek Gréti
Molnár Anna
Szó mór Beatrix
Dudás Réka
Liszka Eszter
Justán Szabina
Szűcs Nikolett
Váradi Vivien
Gál Szabina

VTC
NKZ
PVS
SZV
KOS
SZV
NYV
GÓC
HER
BME
KTK
VTC
TTT
ZTC
SPA
KOS
SDS
TTE
SPA
GYO
SZV
ZTC
KTK
MOM
VBT
GYO
MCB
SDS
MOM
MAC
BME
F SC
SDS
GYO
KTK
GYO
ZTC
KTK
KOD
KTK
MCB
JMD
GÓC
SDS
MOM
SDS
JMD
ETC
VBT
VBT
MOM
FSC
KTK
KAL
JMD
GÓC
KAL
JS S
KOS
VBT
SZV
GÓC
TTE
KAL
DTC
BEA
TTE
MEA
ESP
SZV
BEA
LIT
ESP
PVS
VBT
GYO
NYV
ESP
GYO
GÓC

293 0 4 1 8TK
2900711VA
292 0 6 0 1 LL
2911011JR
2930824ZR
2 8 9 1 109FM
2900703MM
2891228CB
2900412CA
2930714KA
2910603SI
2940325VK
2920 3 1 5SS
2890304DB
2890716FO
2891207NA
2910918KA
2940804FE
2910814NL
2890709D S
2 9 2 0 9 1 1KZ
2890304D E
8890720M D
2910219OL
2920312PA
2 9 3 1 118BR
2910421 PS
2920 7 2 0 0 D
292 0 2 1 2GH
292 0 3 1 9 0 D
2890912KB
2931019RK
2 9 1 1219BB
2910308VE
2940630KV
2950508KK
2930216G S
792011OTT
29106080R
2930206KS
2930123PR
2940416BP
2 9 1 1 116GS
2911128SF
290 1 2 0 4 PA
2930707G D
293 1 1 1 1 0 E
2 9 1 1 122AN
2901201PH
2930327PD
2930721 Ml
293 0 8 1 8HN
8 9 2 0 2 1 1CK
2 9 2 1 129CD
293 0 5 1 9SB
2911229EZ
2930407DK
2910121SB
2900 7 1 3LV
2950129KE
2940504FD
2 8 9 0 6 2 1CA
2960224FR
2950927D O
2901101SA
1900624M P
2960224FP
2950207KR
2931220KN
2900523SB
2900326CB
2961021PG
2920718MA
2930306SB
2930822DR
2960 7 1 7LE
290 0 8 0 3 JS
2930925SN
2950213 W
2931025G S

87,60
87,41
87,16
87,00
86 86
8624
85,31
85.14
82,24
82,00
81,99
81,87
80.49
79,83
79,78
79,72
79.14
79,01
78.96
78,89
78,75
77,70
77,68
77,58
77.43
77,36
77,31
77,21
76,98
76,25
74,81
74,74
73,78
73,74
72,71
72,49
72,43
72,09
71,63
71,37
70,85
70,04
69,38
68,08
67,72
66,75
66,58
66,23
65,29
65,17
64,94
61,67
61,38
60,40
60,19
59,76
59,73
59,46
59,07
58,93
58,83
58,81
58,15
58,13
57,43
57,16
56,54
56,53
56,53
56,08
55,78
53,66
53,32
52,17
51,85
50,25
49,89
48,65
48,43
47,04
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Medve Lívia
C se h Anett
S e p se y Annamária
Egei Petra
N edeczey R uzsák Mira
Bubics Borbála
V ass Luca
Denave Alizée
Forrás Zsófia
Horváth Hanga
Kosa Noémi
Udvari Lilla
Palkovics Éva
Kiss Vivien
S z e n te s Dóra
H erceg Viktória
Tölgyesi Blanka
Donkó Anna
Bucz B arbara
Krassóy Kinga
V ass Flóra
Szélpál Judit
Ju h á sz Csilla
Síkhegyi Franciska
Hernádi Lili
Vonyó R éka Virág
Skovrán Brigitta
Hajdú Dorisz
Szerző Regina
Oláh Adrienn
Miháczi Diana
Hütter Lilla
Bálint Enikő
Ágh Barbara
Szabó Kamilla
Becze Rita
S ch v ^n d tn er Réka
Gubicza Viktória
Szabó Zsófia
Tóth Blanka
Bálint Jo h an n a
Kinde Zsófia
R ába Noémi
Kötél Angyalka
Hanyicska Zsaklin
Nagy Orsolya
Donkó Luca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baracsi G ábor
Egei Tam ás
Hajdú Martin
Viniczai F erenc
Nagy Tibor
Nagy István
Gillich István
M esics P éter
D ezső Sándor
Gillich György
Borbás Nándor
Horváth Pál
H egedűs P éter
M ohácsy T am ás dr.
Fehér F erenc
Miháczi Zoltán
Varga Bálint
Gyulai Zoltán
Allwinger Herwig
Marton J á n o s
Ju h ász G ábor
Dosek Ágoston
Horváth Sándor
Rusvai László
G era Tibor
Kovács G ábor
Prill László
Muliter G ábor
Chmelik Ernő
Gyimesi Zoltán
Szieberth P éter

FSC
SDS
GÓC
TTE
ESP
GÓC
SZV
BEA
BEA
MEA
EK
ESP
SDS
DTC
JMD
ZTC
SPA
KOS
DTC
PVS
SZV
MCB
HTC
BEA
ESP
PVS
ESP
TTE
FSC
DTC
TTE
VHS
DTC
TTT
HTC
PVS
KTK
HTC
DNY
MEA
DTC
KTK
JS S
GÓC
NYV
DTC
KOS

2940218ML
2951210CA
2890329SA
2961230EP
2941201NR
2890510BB
2951204VL
2901023DA
2940328FZ
2971025HH
2960805KN
2951227UL
2961231PE
2921020KV
2960217SD
2930118HV
2950904TB
2940629DA
2900308BB
2930722KK
2951204VF
2920712SJ
2960508JC
2940312SF
2920620HL
2960327VR
2940521 SB
2941007HD
2951118SR
29505050A
2940108MD
2960221 HL
2970530BE
2931221AB
2950910SK
2961104BR
2960704SR
2960208GV
2950417SZ
2960220TB
2950912BJ
2950908KZ
2930426RN
2960511 KA
2950804HZ
2930818NO
2960514DL

sta
46,91
44,25
44,10
41,71
41,26
40.74
39,19
39,09
38,24
38,08
37,73
37,21
36,43
36,04
34,75
34.58
34,20
30,80
30,76
30,33
30,04
29,98
29,80
28,81
28,23
27.66
27,19
26,85
26,78
26,51
23,87
23,75
20,81
19,60
19,12
18,71
18,40
17,78
17,77
17,33
16,55
15,52
15,39
13,11
12,92
12,05
10,80

Szenior férfi ranglista 2007

V

3. szám

TTE
TTE
TTE
PVS
FSC
TSE
MSE
SMA
HTC
TTT
MEA
SMA
KAL
GYO
ZTC
TTE
ZTC
MSE
TTE
HSP
HTC

osc

MEA
FSC
SZV
BME
ARA
HSE
VHS
TTE
PVM

1711121BG
1631014ET
1700214HM
1650614VF
1690405NT
1721121 NI
1661231GI
1670202MP
1690406DS
1680424GG
1710826BN
1661114HP
1681125HP
1640915MT
1700513FF
1670929MZ
1720722VB
1580929GZ
5670103AH
1680313MJ
1661201JG
1550305DA
1660930HS
1621106RL
1640404GT
1670523KG
1631116PL
1611211MG
1701004CE
1720805GZ
1630429SP

104,33
104,09
103,23
102,79
102.35
101,57
100,63
99,78
99,69
98,79
98.34
98,27
98,05
97,60
96.93
96,59
96.49
95,46
95,19
94,95
94.52
94.18
93,87
93,49
93,36
93,05
92,80
92,41
92,23
91,66
91,28

Ranglista
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

1720116ME
M aros Ervin Péter
ZTC
S zö cs László
HSP 1580923SL
HSE 1701015KB
Kiácz Bence
HER 1620713TC
T akács Csaba
Varga József
NKZ 1600509VJ
HSE 1590403VP
Vankó Péter
Török József
GYO 1650113TJ
TSE
1701103ZP
Z akariás Péter
Tóth G ábor
SZV
1620413TG
MOM 1710522TS
Tornai Szabolcs
Gyallai Já n o s
GYO 1650712GJ
TSE
1660812AG
Argay Gyula
Schultheisz György
KFK 1690513SG
BEA 1670514KB
Kovács Balázs
Goldmann Róbert
SDS 1681014GR
1720707MZ
Mitró Zoltán
ZTC
ARA 1580920PJ
Pápai János
MAF 1621118WZ
Weiler Zsolt
Zentai László
HSE 1591103ZL
1630627NA
Nagy András
PSE
Szlatényi Ferenc
OSC 1610208SF
Szúnyog J ó z se f dr.
KTK 1540918SJ
SZV
1560728SL
Szokol Lajos
HER 1580101 KG
K aszás György
Nagy Márton
VTC 1590107NM
Fey Sándor
HSP 7540212FS
H eckenast Tam ás
VTC 1750521HT
BEA 1661001SK
Siegler Konrád
T urcsán János
PVS 1660405TJ
KTK 5630522ZT
Závodszky Tam ás
MEA 1670506MP
Mörk Péter
Nógrádi C saba
KRI
1671208NC
Harkányi C saba
HAV 1550611НС
Kerényi Dénes
HSE 1570210KD
1660529ZM
Zoboki Mihály
THT
HSE 1541017BS
Bállá Sándor
F SC
1690124GL
Győri Lajos
HSE 1580930JT
Jankó Tam ás
1610214GE
Gabnai Emö
DIS
THT 1700420VS
Várvölgyi Szilárd
ВТК
1510604LJ
Ládi Já n o s
1680530JZ
Jakus Zoltán
FSC
Fehér Mihály
HRF 1570127FM
Olsavszky-Szücs Gábor dr. PVS 1720620SG
H egedűs András
BEA 1500712HA
Tóth Károly
VTC 1601201TK
Néda László
HSP 1721130NL
KTK 1510127GL
Gyurkó László
1650819NF
Nagy Ferenc
PSE
Varsányi Ferenc
MSE 1710424VF
Hegedűs Zoltán
OSC 1520728HZ
SMA 1570529ME
Margittai Endre
1721114SA
S erestey Áron
ZTC
Zentai József
HUF 1540323ZJ
Domán G ábor
THT 1600216DG
Kovács Gábor
VHS 1680531KG
SMA 1720229SB
Schlosser Balázs
MAF 1671202DA
Dalos Attila
ARA 1670121AG
Angyal G ábor
PVM 1661015MT
Móro Tibor
1710702AG
Ács Gábor
ZTC
1620125SG
Sebök G ábor
ESP
HER 1510528BS
Bikki Sándor
1530202PG
Petró G éza
FSC
BÖF 1620520NC
Németh C saba
Honfi Gábor
ESP
1550809HG
ВТК 1660619SC
Szabó C saba
Szakái Péter
VTC 1710119SP
Garda Árpád
DHS 1620619GA
SMA 1560508PL
Plájer Lajos
JMD 1670210ZL
Zagyi László
Fehérvári Péter
SDS 1670402FP
1660617FL
Faggyas László
TTE
Tölgyesi Tibor
DTC 1610315TT
Filó György
1630514FG
DIS
Varsányi Attila
VTC 1670423VA
Sramkó Tibor
SDS 1610325ST
PÁK 1571207KI
Kürti István
KTK 1671124SA
Szitter Attila
Felföldi Barnabás
PVS 1680610FB

90,67
90,34
89,73
89,37
88,99
88,50
88,43
88,20
88,05
88,04
88,02
87,89
87,83
87,41
87,35
87,15
87,07
86,94
86,74
86,23
86,21
86,14
86,12
85,90
85,80
85,71
85,62
85,28
85,24
85,17
84,91
84,83
84,62
84,35
84,30
84,06
83,94
83,89
83,34
83,31
83,17
83,04
83,04
82,90
82,85
82,78
82,74
82,74
82,63
82,58
82,20
81,99
81,98
81,85
81,81
81,49
81,15
80,62
80,58
80,42
80,42
80,21
80,16
80,09
80,04
79,72
79,71
79,69
79,59
79,54
79,50
79,36
79,24
79,02
79,01
78,97
78,91
78,90
78,78
78,76
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

VI

Bokros István
Iski Ferenc
Lénárt István
Kovács Zoltán
Marton Balázs
Blézer Attila
C sonka Antal
Hajagos Henrik
Hugyecz Zoltán
Bertóti Edgár
Tőkés Árpád
Pokornyik Tibor
Spiegl Ján o s
Boros Zoltán
C serna András
Nemesházi László
Pelyhe Dénes
M ets Miklós
Győri László
Kóger Gyula
Zsilkin Viktor
Pavlovics György dr. ifj.
Moravszky János
H egedűs Ábel
B acsó Attila
O szkó László
Urbán Imre
Kéri Péter
Ipsics László
Halaj László
Váradi Attila
Károlyi Gyula
Zempléni András dr.
Kele József
Kovács Attila
Dankó Zoltán
Németh Ferenc
Schwendtner Erik
Liskány József
Kiss Tibor
Horváth György
Kinde Kálmán
Györgyi László
P ap László
Csizmadia József
Szepesi Imre
Dankó István
Mizur Jan
Horváth Tivadar
R esch Kurt
Hrenkó László
László Károly id
Vitéz László
Nagy György
Sindely Pál dr.
Kottái Zoltán
Molnár Tibor
Szarvas Gyula
Tertsch Antal
HaHa Ernő
Kocsis László
Reviczki Zsolt
Rebák Sándor László
Nagy Zsolt
Kovács József
Törjék György
Horváth László
Ludvig István
Kovalcsik István
Blum László id
Lux Iván
Zsilinszky Pál
Viczena Miklós
Hegedűs Béla
Kovács András
Saiga István dr.
Bogdanovits András
Urbán András
G rabecz Tibor
Kaján László

3. szám

MEA
NYV
FSC
KTK
VHS
ESP
HTC
SZV
HUF
MEA
KTK
TTT
SMA
HSE
MSE
PSE
SDS
OSC
SDS
PVM
NYV
THS
NYK
BEA
HER
MAC
TTE
TSE
MAC
JMD
GYO
TTE
KOS
BEA
zsc

TTE
PVM
KTK
NYV
FSC
PSE
KTK
OSC
TTE
HER
ARA
TTE
PSE
HER
DTC
NYV
HER
ARA
PVM
SZV
SPA
SMA
MEA
KTK
ARA
FSC
HUF
NYV
FMT
ETC
TTT
PSE
MAF
BME
SZV
BEA
DIS
ARA
KTK
HBS
HSP
MSE
BEA
ARA
FMT

1550414BI
1660925IF
1681004LI
1670404KZ
1720820MB
1640918BA
1610323CA
1590715HH
1720927HZ
1610813BE
5610427TA
1621001PT
1531202SJ
1480628BZ
1710817CA
1600327NL
1541201PD
1610506MM
1560420GL
1550303KG
1561022ZV
1701129PG
1580129M J
1551031HA
1510305BA
16501090L
1571027UI
1501107KP
1680319IL
1680708HL
1700717VA
1640630KG
1600725ZA
1590111KJ
1510425KA
1710227DZ
1580620NF
1700705SE
1610503U
1570823KT
1520530HG
1680810KK
1600906GL
1561013PL
1610319CJ
1550228SI
1690521DI
5550226M J
1531105HT
7 630119R К
1590808HL
1541114LK
1500305VL
1580926NG
1470126SP
1670325KZ
1630611MT
1650602SG
1530906TA
1580109HE
1581126KL
1721205RZ
1581006RS
1590430NZ
1580424KJ
1550928TG
1580910HL
1531229LI
1660320KI
1480713BL
1460807LI
1520915ZP
1570307VM
1600804HB
1480603KA
149031 OSI
1480816BA
1600109UA
1671207GT
1511225KL

78,75
78,75
78,69
78,54
78,52
78,44
78,18
78,15
77,79
77,46
77,38
77,30
77,25
77,10
76,91
76,81
76,57
76,16
75,74
75,59
75,04
74,89
74,34
74,28
74,26
74,03
73,83
73,60
73,57
73,38
73,06
73,01
72,98
72,84
72,82
72,81
72,63
72,52
71,97
71,86
71,71
71,71
71,64
71,27
71,20
71,13
70,73
70,27
69,95
69,63
69,52
69,42
69,40
69,34
69,09
68,81
68,78
68,77
68,56
68,40
68,27
68,23
68,18
67,74
67,44
67,24
67,07
66,87
66,78
66,73
66,68
66,53
66,44
65,62
65,29
65,26
64,96
64,74
64,68
64,47

Ranglista
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Karácsony Péter
Csöngei Dezső
V ass Zoltán
Bugár József
Virág Gyula
Halona István
Melkes Antal
Kovács László dr
Bálint László
Erdélyi Tibor
Rétfalvi Lajos
Nagy Lajos
Szabó László
Kubacsek József
Molnár Attila
Muszély György
König Péter
Lovas Zoltán
Fekete Zoltán
Szakbki Rezső
Vincze István
D Szabó Gyula
Nyögéri Imre
Bozán György
Körmendi Miklós
Pózna András
Horváth Béla
Ortman János
Paskuj Mátyás
Somogyi Lajos
Marton Péter
Pillmann G ábor
Pataki Gábor
Lévai Kálmán
Szőke Zoltán
Andrási Lajos
Gombkötő Péter dr
Jelinek István
T üskés György
Bokros György
Szűcs В Levente
G adó György
Zánkay András
Szem ler István
Fluck István
Kotolics János
Ju h á sz István
Posta Botond
Hunyadvári László
Kaptur József
Sáfrán Zoltán
Tóth Lajos
Göm bös Gyula
B érezés Miklós
V ass Tibor
Nagy S ándor
Hajagos István
Komár Béla
Páhy Tibor
Horváti György
Kovács József
S zabón Já n o s
Kardos Ferenc dr
Zelei Ferenc
Drávucz Imre
Aknai Antal
Balogh József
Homoki Géza
Váradi Zsolt
Nagy Árpád dr
Korbély Tibor
Nagy Dezső
Biró Sándor
Lénárd Miklós
Szlávik Szabolcs dr
G áncs Kálmán
Németh Alajos
Hetényi Ferenc
Csikós Miklós
Hirt Károly

HBS 1670302KP
VTC 1560511CD
SZV 1631220VZ
BÖF 1531211BJ
THS 1540324VG
DTC 1720921 Hl
SMA 1530730MA
PVS 1400504KL
ESP 1520817BL
HSE 1531202ET
JS S
1461026RL
ETC 1430707NL
DNS 1540101SL
FSC 1560625KJ
TTE 1701224MA
BEA 1420702MG
KTK 5650819KP
KOD 1620213LZ
ESP 1671114FZ
GYO 1520522SR
HER 1490521VI
DIS
1600910SG
KTK 1361207NI
HSP 1441219BG
MSE 1640703KM
VBT 1650327PA
KTK 1430501HB
POE 1600812 0 J
MCB 1670203PM
PTX/BSC 1540114SL
KTC 1420619MP
PVM 1670217PG
PVS 1670122PG
KSE 1540716LK
PVM 1640518SZ
HER 1481201AL
TTE
1440912GP
PSE 1430505JI
SUN 1490220TG
MEA 1540118BG
HSP 1500912SB
OSC 1600706GG
BEA 1470407ZA
TTE 1441212SI
PVM 1500126FI
HBS 1670603KJ
BÖF 1530304JI
MAF 1591013PB
BEA 1481205HL
VHS 1600424KJ
ARA 1570507SZ
TTT
1570705TL
SKS 1480126GG
FMT 1670106BM
VHS 1400107VT
ARA 1590320NS
TTE 1601004HI
HER 1450721KB
ARA 1360826PT
HSP 1440516HG
SDS 1561122KJ
KOS 1380121SJ
OSC 1471206KF
HBS 1611024ZF
HRF 1501012DI
TTT 1510813AA
GYO 1630804BJ
BEA 1470213HG
GYO 1680330VZ
ETC 1441001NA
HER 1500923KT
KTK 1390130ND
KRI
1530915BS
ETC 1451230LM
TTT
1720430SS
HER 1470226GK
PSE 1370129NA
HTC 1670122HF
FSC 1550130CM
ARA 155041ОН К

64,37
64,16
64,09
64,01
64,00
63,95
63,46
63,46
63,36
63,06
62,91
62,78
62,64
62,60
62,27
62,19
61,95
61,82
61,72
61,54
61,49
61,35
61,17
60,93
60,87
60,67
60,38
60,30
60,28
60,07
60,05
59,69
59,54
59,30
59.19
59,19
58,76
58,71
58,56
58,54
58,44
58,36
58,26
58,22
58,10
57,82
57,68
57,44
56,84
56,78
56,50
56,48
56,42
56,30
56,19
56,14
56,02
56,01
55,77
55,72
55,60
55,58
55,20
55,17
55,14
55,04
54,34
54,32
54,04
53,70
53,37
53,27
53,21
53,15
52,86
52,73
52,67
52,65
52,53
52,36
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294
295
296
297
298
299
300
301
302
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323
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337
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VII

Takács István
Hargitai István
Lohász Márton
Molnár Gyula
Kéri Gerzson dr
Telek Tibor
Németh László
Varga György
Lörincz Gábor
Jáger Péter
Krolopp Frigyes
Hadnagy Árpád
Kangasmaki Heikki
Bányai Attila
Fekete Gábor
Schell Antal
Bogdány Miklós
Dudás István
Lenkei Győző
Gerely Ferenc
Ambrus Sándor
Bakos Béla
Csongrádi Jenő
Nemoda Ferenc
Rácz Róbert
Harkányi Ádám
Cserteg István
Buncsik János
Nagy Albert
Szabó István
Perényi János
Vadász Tamás
Vida István
Szabovik Zoltán
Csőkör György dr
Tóth János
Bán Sándor
Somlay Gábor
Balázsy László
Scultéty Gábor
Kovács Nándor
Bajzáth Tibor
Szabó Gábor
Hideg István
Könnyű István
Oláh Sándor
Berbécs Sándor
Sodor István dr
Németh Béla
Felföldi Károly dr
Imeli János
Bunyik László
Liskány András István
Vajda László
Magyar János
Herter László
Jankó Sándor
Albert Ferenc
Argay Gyula
Szecsődi Ákos
Nagy Gábor
Kosa Pál
Cenner Tibor dr
Kiss Péter
Farkas Sándor
Köblös József
Sejpes Gyula
Lajtai Sándor
Fóthi Ákos
Halász Elemér
Gulyás Gyula
Hargitai Miklós
Pap László
Holluby Andor
Wengrin István
Ormay György
Olajos Ferenc
Horváth Zoltán
Pásztor Imre
Ivák Pál

3. szám

MSE 1530617TI
TTE
1 4 3 1 106HI
EPI/BDI
1421006LM
ВТК
1580423MG
HAV 1 440321KG
1600808TT
SD S
KOS 1621216NL
POE
1390311VG
HTC
1490324LG
DHS 1660722JP
HSP
1550607KF
HSP
1590711 HA
BSC 7350324KH
ZTC
1410824BA
ZTC
1690603FG
PSE
1391025SA
TTE
1390103BM
OSC
1 3 2 1 123DI
HSP
1570303LG
HSP
1441129G F
PVM 1 7 0 1 0 1 1AS
FSC
1700314BB
BEA
1460819CJ
FSC
1680914NF
POE
1690902RR
KTK
1570214HA
TSC
1381006CI
PSE
1340823BJ
SPA
1430311 NA
DNY 1720625SI
GYO 1 4 2 1 114PJ
DNS 1640722VT
OSC 1471012VI
HRF 1560605SZ
TTT
1540515CG
1 4 3 1 101TJ
SKS
HTC
1410208BS
ARA
1560723SG
PVS
1490215BL
BÖF
1511019SG
PVS
1570 8 1 1KN
NYV 1710505BT
KTK
15 00709SG
HTC 1591004HI
DNS 1601004KI
KOD 1650913 0 S
TTT
1450215BS
OSC
1500705SI
PVM 1590825NB
SZV
1430109FK
MSE 15608031J
MEA 1540817BL
NYV 1630502LA
ZTC
1 4 6 0 7 1 1VL
MAF 1520916MJ
MAF 1530902HL
ВТК
1 5 2 0214JS
ВТК
1410715AF
BEA
1390226AG
BEA
1420208SA
TTE
1 430224NG
PVS
1551201KP
FMT 1620321 CT
ESP
1700310КР
HAV 1420516FS
KTX
1410209KJ
KTK
5420902SG
PVM 1510708LS
BEA
1450226FA
ZTC
1580709HE
DIS
1 4 8 1 119GG
1381010HM
TSC
VTC
3570531 PL
PSE
1 4 3 0 1 17HA
1430818WI
VTC
KOS 1570122O G
PSE
15406300F
ZTC
1441221 HZ
SZV
1440703PI
1570411 IP
SD S

52,35
52,29
52,06
51,58
51,56
51,26
50,92
50,78
50,65
50,17
50,03
49,95
49,84
49,73
49,72
49,60
49,51
48,93
48,81
48,67
48,38
48,31
48,24
48,06
47,99
47,66
47,58
47,51
47,45
47,39
47,24
47,22
47.22
46,69
46,18
45,95
45,84
45,45
45,43
45,09
45,03
44,86
44,82
44,27
43,93
43,86
43,74
43,40
43,34
43,34
43,09
42,96
42,50
42,45
42,15
42,07
41,60
41,52
41,18
40,50
40,38
40,16
39,64
39,58
39,57
39,30
39,10
38,90
38,49
38,36
38,11
37,94
37,92
37,78
37,41
37,19
37,02
37,02
36,97
36,95

Ranglista
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

Kutnyánszky Ernő
T asi Ákos
H alász László
Nem csényi László dr.
H ódossy Béla
Katulin Tibor
M ohácsi József
Hanyicska Mihály
Gárdonyi Zoltán
Friedrich Vilmos
Ádám András
Tóth Béla
Karczag Tamás
Kovács Béla
Pavlovics György dr.
C serháti József
Valkony Ferenc
íjjász István
Vincze Károly
Sim on Gyula
D obrossy István dr.
Czajtányi Endre
P e a rso n John
Gönczi Péter
L ázár László
Ballagó Béla
Illés Vilmos
Müller János
Benkovics László dr
Meichl Géza
Pataki Zsolt
M észáros Károly
Szebényi Béla
Balogh Iván dr.
Lipp József
Kiss Endre dr.
Radnóti Rezső

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Balogh Piroska
SZV 2690919B P
Viniczainé Kovács Ildikó PVS 2690217VK
Kármán Katalin
HSE 2581212KK
Tömördi Ágnes
HSE 2631221TA
M átyás Ildikó
PVM 2630509MI
Győrffy Gabriella
HSE 2670316 G G
R usvainé Barócsi Katalin FSC 2650729RB
Boros Anna
SDS 2700920BA
Skerletz Imola
SMA 2690915SI
Füzy Judit
osc 2720723FJ
Csillag Vera
PVM 2671031CV
Jakubecz Andrea
BME 2670221JA
Jenövári Gabriella
HSE 2570816 JG
K aszásné Boa Ágnes
HER 2640112KB
GilSchné Kalocsai Adrienn dr MSE 2691124KA
PVM 267091ÓLA
Lovas Ágnes
Radies Anna
ETC 2650216RA
Csizmadiáné Szóládi Annamária HER 2 6 7 0 6 0 2 C S
Galam bos Erika
THS 2680613G E
Németh Zsoltné
HER 2680922NZ
Lendvai Katalin
VHS 2 7 2 0 3 1 1LK
Holper Antónia
TTE 2680418HA
Turcsánné Cseh Erzsébet PVS 266 0 2 2 1TR
H ajas Csilla
KOS 2640218HC
Regályné Zarnóczay Klára NYK 2600228ZK
Szerencsiné Csamangó Jusztina PU S 2 6 2 0 5 0 6 S C
Kissné Kiss Mária
JMD 2 5 7 1 114KK
Tóth Ágnes
MAF 2 6 7 1 129TA
Síkhegyi Gabriella
BEA 2650209U G
T am ásné Szakács Judit MSE 2661029TS
Muzsnai Ágota dr
HSE 2551021M A
R e sc h (Csala) Judit
DTC 8661012R J
MAF 261 0 4 2 4 BP
B acsó Piroska
PVM
2670516RT
Tóth Marianna
Marczis Márta
ETC 2610803MM
Dániel Edit
SPA/HSE 2 5 8 0 8 1 7D E
Kiss Teodóra
ETC 268 0 9 2 4 KT
Zelena Dóra
MEA 2700815ZD
Horváth Magda
TTE 2520907HM
H alászné L. Ibolya
ETC 2630928HL
ö z s e Ágnes
KRI
2 5 9 0 1 10OA

THS
TTE
ETC
TTT
TSC
TTT
HAV
NYV
BÖF
BEA
ARA
HBS
DTC
KTK
THS
TSC
KTK
PVS
HRF
DIS
DIS
PSE
PSE
FMT
PSE
FSC

ssc

PSE
PVS
TTE
SPA
TTT
KAL
BEA
PVS
PVM
HAV

1490818KE
1490312TA
1520205HL
1630411NL
1370912HB
1570121KT
1451110M J
1690916HM
1390626GZ
1460616FV
1560814AA
1490127TB
1660530KT
1670430KB
1410729PG
139051OCJ
1360928VF
139031511
1641107VK
1460907SG
1600517DI
1550721CE
5380301PJ
1390422G P
1480128LL
1441124BB
14007301V
1400726M J
1430528BL
1570217MG
1371224PZ
1540207MK
1571027SB
1501218BI
1 4 8 0414U
1430307KE
1410914RR

36,23
35,99
33,97
32,94
32,31
32,05
31,37
31,30
30,56
29,95
29,85
29,62
28,22
27,26
27,26
26,12
26,06
26,04
25,89
24,69
23,94
22,90
22,26
21,75
19,05
18,74
17,49
16,48
15,93
15,23
14,84
13,89
11,80
11,51
11,39
11,35
11,08

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
8?
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Szenior női minősítési ranglista
102,86
102,53
102,18
102,18
101,45
100,94
98.98
98,30
94,75
93,51
92,99
92,95
92,58
92,55
92,51
91,56
91,06
90,81
89,85
89,74
88,72
88,32
87,93
87,50
86,48
86,39
86,35
86,33
86,23
85,87
85,76
85,37
85,06
84,98
84,97
84,93
84,75
84.18
83,73
83,15
82,96
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Cseresnyés Ágnes
TTE 2680311CA
Vargáné Kocsis Katalin NKZ 2610509VK
Justánné Bánszki Z s u z s a NYV 2650604J В
Juhászné Bálint Ildikó
HTC 2670407BI
Ludvig Ágnes
MAF 2540720LA
Nagy Zsuzsanna dr.
HER 259091ONZ
Horváth Judit
DHS 1680726HJ
Orbán Judit
POE 2670817 0J
Horváti Réka
HSP 2700618HR
Vadászné K erese A ndrea DNS 2670525VK
Jenei Margit
BÖF 2540302JM
Kapturné Bíró A nna
VHS 2660716KB
Hajagos Istvánná
TTE
2681206HI
Nagypéter Mária
JMD 2620622NM
Ajkai Adrien
POE 2641110AA
Hideg Istvánná
HTC 2580809HI
Szűcs Judit
ESP 2650216SJ
Lévainé Kovács R óza
KSE 2571022LK
Németh Ágnes dr.
2691014NA
TTE
Nagy Orsolya
TSE 2700805NO
Biró Aletta
BEA 247071ÓBA
Balog Edit Judit
KSE 2661211 BE
Ostorics Z suzsanna
PSE 25910080Z
Nemesházi Lászkbné
PSE 2620801NL
Szopori Éva
KRI
2550421SE
H eg ed ű s Á g n e s
BEA 2 4 9 0 2 1 3HA
Mező Éva
PVM 2560222ME
Grant Julianna
PSE 2480813GJ
Horváth Zoltánná
TSE 2640702HZ
Bállá Katalin
KTK 2600530BK
Hanyicska Mihályné
NYV 2701216HM
Terjékiné Tóth Edit
HRF 2590903TT
Cser Borbála
HER 2440301 CB
Liskányné J á h o r Anikó
NYV 2610107U
Károssy Réka
SZV 2691106KR
Hornyán Katalin dr.
HSP 2661118DK
Tóth Károly né
VTC 2670422TK
Serák Katalin
ARA 2570428SK
Nagy Márta
ARA 2620526NM
Szabó Z su zsan n a
MOM 2540417SZ
Gössvrein Judit
PSE 2510425GJ
Kapitány Attiláné
PVM 2621126KA
Keszthelyi Ildikó
PSE 2501128KI
Karsai Klára
OSC 2520302KK
Korik Vera
PSE 2440629KV
Rostás Irén
HTC 2510829RI
Németh Z su zsan n a
HTC 2591118NZ
Cserpák Ferencné
NYV 2550117CF
Komár Béláné
HER 2480204KB
Bérdiné Balázs Katalin
POE 2590327BK
Dénes Ildikó
KAL 2690122DI
Oszkóné Sim on Ildikó
MAC 2670129OS
Novotni Tiborné
BME 2520302NT
Makrainé Tóth Rita
BÖF 2550304MR
Kovács Olga
HAV 2551016КО
Gyöngyösi Jolán
CBD 2651203GJ
Knódel Éva
KOD 2621007KE
ARA 2550628KG
Kocsis Gyöngyi
Veresné Sipos Etelka
HRF 2551211VS
Lux Ágnes
BEA 2510604LA
Ormay Éva
KOS 2631201ОЕ
Mitterer Andrea
BEA 2540324MA
Pápainé Poós Ildikó
ARA 2591228PP
Lenkeiné Halasi E rz sé b e t HSP 2561112LH
Hinterstein F eren cn é
DNS 2500306HF
Pál Ilona dr.
KTK 2500121 Pl
Gombkötő Z su z san n a
VTC 2470920NJ
Cser Krisztina
FMT 2421003CK
Szuromi Imréné
BÖF 2490707SI
Tóth Jó zsef né
HAV 2510611TJ
Szabados M agdolna
KTC 2461121SM
Csórja Ida
HTC 2451004CI
Hanusz Mária
osc 2450909HM
Kardos R ózsa
osc 2490803KR
Benga A ndrásné
PVM 2520920BA
Kiss Julianna
KTK 2551104KJ
Wengrin Istvánné
VTC 2420903WI
Németh Béláné
PVM 2610128NB
M észárosné B oros Valéria TTT 1571102BV
Sőtém é Farkas Anna
PSE 2421101FA
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82,85
82,32
81,66
81,29
80,69
79,45
79,00
77,41
77,21
76,47
76,40
75,30
74,99
74,76
73,95
73,24
72,58
70,53
70,29
69,94
69,60
68,84
68,53
67,64
66,29
66,04
65,59
65,10
65,09
64,00
63,86
63,17
62,37
62,37
62,33
62,06
61,96
61,63
61,24
61,15
60,19
59,46
59,36
59,26
58,21
57,64
57,36
57,24
56,61
56,03
54,62
54,20
53,62
51,88
51,68
51,44
50,20
49,23
48,64
48,13
45,46
45,40
45,11
44,31
44,03
43,98
40,52
37,17
34,86
33,29
30,98
27,00
26,41
24,56
22,91
22,08
19,97
19,71
15,95
14,54
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TÉRKÉPLAP M E G F O R M Á L Á S A (t ÉRKÉPDIZÁJN)

Levél az (egyik) legjobb magyar tájfutó térkép
tervezőtől, Kovács Gábortól. A Balassa
gyarmaton élő építész készítette sok egyéb
mellett a 2002-es hazai EB teljes látványtervét
és a (nem térképész) tájfutó által készített leg
jobb nem tájfutó térképet, a Salgóvár turistatérképet. Az írás az én cikkemhez segítségnek
íródott, de csak rontani tudnék rajta, (háb)
Nekem sokáig a81-es svájci VB térképe volt a kedven
cem. Egy-két grafikai ötletet magam is hasznosítottam
belőle: a kék színű feliratokat valamint azt, hogy a keret
vékony fekete vonala nem fut teljesen körbe, hanem
a térkép neve és a versenyembléma mellé merőlegesen
befordul, az utóbbinál ráadásul az északvonalakhoz is
igazodik. Ez szerintem zseniális ötlet és azontúl nagyon
elegáns is. De a svájci térképek egyébként is igen magas
színvonalú és többnyire egységes dizájnnal bírnak és
érdekes módon némelyik osztrák is beleillik ebbe a sorba. Másik nagy kedvencem a skót Harveys térképei voltak,
de ezeket Te szerintem jobban ismered... [Náluk dolgoz
tam Skóciában fél évig, az 1976-os VB térképkészítői.]
Hazaiak közül gyerekkorom kedvence volt az a „sorozat”
- nem tudom pontosan, ki kezdte, mert Serdülő (Erdélyi
Tibor) és Janó (Sőtér János) is alkalmazta a térképein
- ahol viszonylag nagy méretű kék talpas betűkkel
volt a térkép neve felírva (Hamvaskő, Kisasszony-erdő,
Nagyszénás, Hosszú-hegy, Köves-bérc, mind 1977-80).
Később szerintem Janónak a 80-as években készült tér
képei vitték a „prímet” (Hosszú-hegy, Kőhányáspuszta
82, Márévár, Lukaháza 84, Jánoshalma 85, Zuppa 87)
a tetején széles zöld csíkkal, egységes barna Helvetica fel
iratokkal (az első általam rajzolt térkép, a 85-ös Nyírjes
is ennek „koppintása” volt, némiképp átfogalmazva).
Annak idején sajnáltam, hogy a 83-as VB térképei nem
ebben a stílusban jelentek meg, bár azok pozitívuma meg
az egységesség.
A külföldiekre a legnagyobb kitekintésem a 80-as évek
ben volt, amikor buzgó térképgyűjtő voltam és emiatt
kiterjedt csereberéket folytattam versenyeken és postán
a világ minden részével. A japán térképek közt például
sok igen elegáns van.
Hazaiak közül az utóbbi években Szuromi Balázs és
Molnár Péter néhány munkája fogott meg. Illetve, és
ezt nem hízelgésképpen írom, a budapesti parktérképek
sorozata HÁ kezei közül.
A 90-es évekig egy magyar térképdizájnernek nem volt
nehéz dolga, mivel a térképre a nevén és a hivatalos
adatokon kívül mást nem nagyon kellett/lehetett feltenni
(esetleg még jelkulcsot, bár az utóbbi sokszor ugyanaz
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volt), addig 1990-től kezdve egy csomó reklámmal,
melléktérképppel stb. kellett megbirkózni, és ez nem
mindig sikerült (nekem sem). A reklámokról úgy gon
dolom, hogy szükséges rossz. Én, ha volt rá mód és
hely, egy csoportban elrendezve próbáltam megoldani,
mondjuk egy vonalban, egységes méretű négyzetekbe
belerakva a sokszor rendkívül különböző alakú, színű,
grafikai stílusú és színvonalú emblémákat, hogy leg
alább így mutassanak többé-kevésbé egységes képet
(Salgóvár/Medves magasa, Ipoly-völgy/Dejtári-rétek 95).
Melléktérképnél pedig mindig igyekeztem nem csak egy
hevenyészett vázlatot, hanem egy önmagában is teljes
térképet rajzolni, először ugyan nagyobb munka volt (és
általában ezekre jutott kevesebb idő a végén), de ugyan
arról a környékről készült második, többedik térkép
esetén már jóval egyszerűbben ment a dolog.
Mindig nagy kérdés volt számomra a szimbol rácsozat
vagy legalábbis az annak kihagyott üres fehér hely. Egy
sok vagy legalábbis nagyobb mennyiségű üres területet
tartalmazó térképlapon a szimbol végül is bárhova kerül
het (régen ragasztva, ma már szinte kizárólagosan a pál
yával együtt nyomtatva), nem okoz galibát. Ha viszont
a térkép, mint az utóbbi időben sokszor, reklámokkal is
tele van, továbbá egy vagy több oldalon a térképi tarta
lom kifut a térkép széléig, bizony egy üres, pálya nélküli
térképen furcsán hat a nagy üres fehér flekk. Egy tájfutó
nyilván tudja, hogy az a szimbol helye, de egy laikus
szemlélő vagy nem tájfutó térképkedvelő esetleg nem
is érti. Erre Harvey-éknél láttam jó példát valamelyik
JK térképénél, ahol aszimbolnak kihagyott hely bele
volt komponálva a dizájnba: úgy emlékszem, az egész
térképlap alapszíne valami egyeszöld-féle volt, kifutóan,
és a szimbol helye meg fehéren volt hagyva, akkora hely,
amibe a férfi elit pálya szimbolja is elférhetett.
Az, hogy a térképi tartalom apapír vagy pedig egy
valós vagy képzeletbeli keret széléig tart, nekem sokáig
nem tetszett, de később én is csináltam ilyen módon
kifutó kivágatokát, ahol a szükségből erényt kovácsolva
a kifutást is a dizájn részévé próbáltam tenni. Ilyenek pl.
Az 1987-es Salgóvár térképek, ahol a rendelkezésre álló
kis hely miatt az egységes dizájnstílust félre kellett tenni
és egy éjszaka alatt megalkotni egy újat, mert az addig
használt szisztémával, ahol minden a tájolóvonalak által
meghatározott rendhez igazodott, ezeket a térképeket
nem lehetett megalkotni, mert nem volt elég hely. Ennek
a négy térképnek van még egy olyan trükkje, amit csak
a felvágatlan íven lehetett látni, nevezetesen, hogy az ív
maga is meg volt komponálva, a világoskék függőleges
sáv két térképen baloldalt, kettőn jobboldalt van, így az
ívet kétoldalt egy-egy ilyen sáv veszi közre.

___I

Balassi Bálint
Gimnázium
Balassaqyarmot
észak

jelmagyarázat
n

épület
közút
szilárd burkolat
salak
füves, nyílt terület
lombbal fedett terület
kerítés kapuval
kőfal
oszlop, tábla
villanyoszlop
aknafedlap
biciklitároló
kút, vízcsap
lombos fa
bokor
bokros, bozótos terület
örökzöld fa
tuskó, fatönk
gödör, kis mélyedés
tereplépcső, rézsű

méretarány l:75o
helyesbítés 2oo2-o6

alaptérkép: Fegáta bt.
helyesbítés:
2002: Kovács Gábor
Kovács Péter
2004: Kovács Boldizsár
2006: Kovács Sebestyén
2006 Kovács Domonkos
rajz: Kovács Gábor

A térképen 1 cm = 7,5 méter a valóságban

Gólyaavató
tájfutó váltóverseny
2006. október 27.

1
2
3
4

kerítés sarka
kerítés sarka
dobókör széle
kerítés sarka

5 létra
6 aknafedlap
7 kerítés sarka
6 fa
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10
11
12
13
14
16

bokor
járda széfé
fenyőfa
nagy fenyőfa
járda sarka
bokor
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T anuljunk tAjfutni lépésről lépésre (11)
„ 3 -a s s z in t - H"
Hosszabb átmenetek felfogó vonalakkal
M ostanra a versenyzők már megszokták az erdőt és így tovább
haladhatunk, a következő lépés az, hogy m egtanulják a 200
m éteres és annál hosszabb átm enetek kivitelezését, a felfogó
vonalak nagyon fontosak a biztonság kedvéért. Mostantól
a tájoló használata is fontossá válhat, így az irány levételét és
ta rtá sá t is gyakoroljuk.

20 méteres gyakorló labirintust egy nyílt területen, a bójákat
oszlopokra rakjuk. A térképen csak a bóják és az Észak vonalak
legyenek. Amikor ez m ár jól megy, akkor fussanak le egy másik
pályát ugyanitt, de ezúttal m ár a tájoló segítségével.
Tájoló csillag

Gyakoroljuk a Hlépést
Iránykövetés

Ez a gyakorlat a térkép betájolását tanítja, vagy egy ujjtájolóval, vagy egy hagyományos tájolóval. Ugyanakkor segít az
irányban való futás gyakorlásában is. Ehhez a gyakorlathoz
egy nyílt terület a legjobb. A gyakorlat elvégezhető tájfutó
térképpel vagy csak egy sima lappal, amin csak a pontok és az
Észak vonalak vannak.
Minden átm enet 50 -1 0 0 m között legyen.
A bójákat a nyílt terület szélére rakjuk, kis edzőbóják is hasz
nálhatók.
Ehhez a gyakorlathoz nemcsak a csillagpálya, hanem a. kör
alakú pálya is jó.
Az erdőfolt

Hasonló az első gyakorlathoz, de most már egy
jól elhatárolt kis erdőt vagy egy nyílt terepen levő
erdőfoltot használjunk. Az átmenetek 50 - 100 m
Tanítsuk meg az irány levételét és az irányban futást. Először között legyenek, a bóják ezúttal teljes méretűek
m utassuk be, hogy hogyan kell csinálni. Építsünk egy kb. 20 x legyenek, és az erdőfolt szélére rakjuk őket.
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A folyosó
Itt azt gyakoroljuk, hogy nagyjából irányban m enjünk egy
felfogó vonal felé, vagy ha nincs jó felfogó vonal, akkor rakjunk
ki egy vonalat szalagokból.
Minden tanuló a folyosón belül kell, hogy m aradjon, ami
a keresztezett lineáris terep tárg y ak ra (korlátokra) kirakott
bójákkal van megjelölve. Ha m eg akarjuk könnyíteni ezt a gyakorlatot, akkor szalagot is húzhatunk a bóják közé, hogy a ta 
nulók tudják, hogy jó helyen haladnak. Ha nehezíteni akarunk
ezen a gyakorlaton, akkor a térképen levághatjuk, vagy fekete
filctollal eltakarhatjuk a folyosón kívüli térképrészt.
Legközelebb szalagot rakhatunk a bóják helyett a korlátokra.

A H lépés tesztje
A precíz iránym enet tesztje
Egy korlát (felfogó vonal) m en tén rakjunk ki szám ozott jeleket,
így pontosan fogják tudni, hogy melyik számnál keresztezték

a korlátot. Számok helyett lehet egy bizonyos színű szalagot is
használni arra a két pontra, ami között á t kell, hogy menjenek,
ha jól tartják az irányt, míg a többi szalag m ás színű, a toleran
ciát úgy állítsuk be, hogy 50-100 m legyen a két jó pont között.
Fordította: Grant Julianna Szerk.: Schell Antal

C r o s sw e a r Tájfutó F e ls z e r e lé s e k !

www.crosswear.hu
Ajánlatunk:
- bozótruha, lábszárvédő, póló,
- sapka, egyedi tervezésű érmek fából

Szolgáltatásaink:
- lézervágás, lézeres gravírozás
- hím zett logo, felirat

CROSSWEAR® Kft.
DÓRA JUDIT - KROLOPP FRIGYES
H-1029, Budapest, Ördögárok u. 110/A
Tel/fax: +36 (1 >-376-51-96, Mobil: 06-20/9642-957
E-mail: crosswear@euroweb.hu, Honlap: www.crosswear.hu
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Ezúttal Kovács Balázst, a 2009-es Tájfutó
VB informatikai igazgatóját kérdeztük
a verseny informatikai rendszerének
kialakításáról.

A m ár meglévő Sl felszereléssel lesz-e lebonyolítva a VB,
vagy másikat bériünk? Milyen d u g ó k á t használnak majd
a versenyzők?
A Szövetség meglévő Sportident rendszerét a kísérőverse
nyként rendezendő Hungária Kupához szeretnénk használni,
a VB-hez pedig teljesen elkülönített felszerelést bériünk a svéd
Sportident leánycégtől. Már csak azért is, m ert az I0F által
előírt 0,1 másodperces időm éréshez speciális eszközökre van
szükség, amik az itthoni Sl rendszerben nincsenek, a svéd cég
viszont egy csomagként adja őket, am iben minden benne van
szoftverekkel és szolgáltatásokkal együtt. Ilyen eszközök a sí
lesikló versenyeken használtakhoz hasonló rajtkapuk, amik
a tényleges elrajtolás időpontját regisztrálják, vagy a fotocellás
célkapu, ami megállás és dugás nélküli befutást tesz lehetővé.
De ide tartozik a rádiós hálózat is, am in keresztül a részidők
bejönnek a terepről, a rajtidők pedig eljutnak a rajtból a célba.
Érdekes és újonnan fejlesztett tartozék lesz a rajtszámba épí
te tt chip, ami a befutó versenyzőt azonosítja a célkapuban:
innen tudja meg a rendszer, hogy kihez tartozik a fotocella
által m ért célidő. Adugókákat szintén a svéd cégtől kapjuk,
ezek gyors SI-6 vagy SI-9 fajtájúak lesznek, és a versenyzők
az egész VB-n a rendezőség által kiosztott dugókával fognak
versenyezni. Saját magunknak kell viszont biztosítanunk a számítástechnikai felszereléseket: a VB időm érő, pontellenőrző
és szpíker rendszeréhez a svéd szakértő 28 notebook gépet
becsült.
Milyen lesz az üzembiztossága a rendszernek? Milyen vész
m egoldások lesznek hiba esetére?
Maga a felszerelés, amit használni fogunk, jó referenciákkal
rendelkezik. Ezzel rendezték a 2003-as és a 2006-os VB-t,
több O-Ringent és egyéb nagy versenyeket. Azt viszont tudni
kell, hogy a svéd cég csak az eszközöket adja, és néhány fős
helyszíni támogató csapatot biztosít. A rendszer üzemeltetését
saját magunknak kell m egoldanunk, és erre alaposan fel kell
készülnünk.
A rendszer és a kezelő csapat több teszten fog keresztülmenni.
Először csak szimulált körülmények között, eljátszott verse
nyen fogjuk megismerni az eszközök használatát és az egész
rendszert működtető, friss fejlesztésű Sl-Timec nevű versenyrendező szoftvert. Ezután jöhetnek a teszt versenyek, amikre
2008-ban az Euromeetinget és az őszi egyéni OB-t szemeltük
ki, de hogy melyik versenyen pontosan m it tudunk tesztelni,
azt még véglegesítenünk kell.
A VB-n az üzembiztosságot két, egym ástól függetlenül üzeme
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lő rendszer fogja biztosítani. Ez azt jelenti, hogy m inden rajt
idő, m inden célidő és minden rádión bejövő részidő is bekerül
két egym ástól függetlenül futó versenyrendező program ad at
bázisába, és ha valam i komoly baj történik, át tudunk váltani
az elsődleges rendszerről a tartalékra. így csinálták a dán VB-n
is 2006-ban, de szerencsére egyszer sem kellett átváltaniuk,
remélem élesben m ajd nekünk sem kell. Természetesen a vár
ható hibahelyzetekre megpróbálunk felkészülni, és gyakorolni
fogjuk az elhárításukat. Az a tapasztalatom, hogy ez elsősor
ban nem a technikai eszközökön, hanem a csapat felkészültsé
gén és összeszokottságán múlik.
Egy laikus szám ára a 28 notebook nagyon soknak tűnik.
Milyen felad ato k h o z kell ilyen sok notebook? Ezen felül kell
még a versenyközpontba, és a kísérő versenyre is felszerelés?
Bérűtek, vagy m egveszitek a gépeket?
A 28 szám ítógéptől önm agában nem kell megijedni. Ez ta rta l
mazza az előbb em lített tartalék rendszert is, valam int a szpí
kerek előtt lévő gépeket. Ezen kívül a célban lesz több verseny
adminisztrációs és felügyeleti munkahely, és a rajtba is kell
minden rajtfolyosó mellé 1-1 számítógép. A versenyközpont
az ettől lényegében független, de természetesen azt is fel
kell szerelnünk irodai jellegű számítógépes munkahelyekkel.
A kísérőversenyhez reményeim szerint elegendő lesz a Szöv
etség m eglévő eszközparkja. Ahol gépek kellenek, azt vala
milyen tám o g atási form ában szeretnénk m egszerezni egy
olyan szponzortól, akinek kézenfekvőbb ilyen form ában adni
a hozzájárulását, m intha pénzben adná. Hasonlóan m űködött
a 2002-es EB idején is.
Kik fogják kezelni a rendszert? Milyen képzettség kell hozzá?
Várjátok-e szám ítástechnikában képzett rendezők je le n t
kezését?
Ez most a leginkább aktuális kérdés, mert ideje összeállítani
az informatikai csapat magját. Májusra ugyanis elkészül a SlTimec szoftver, lehetőségünk lesz itthon kipróbálni a rajt és cél
időmérő eszközeit, és meg kell kezdenünk a saját fejlesztésű
- elsősorban a w ebes eredményközlést szolgáló - részek ter
vezését.
A rendezői honlapon jelentkezett kb. 130 főből eddig 22-en
jelölték be a nem túl beszédes„IT m unka"területet. Remélem
ezzel az interjúval kicsit több kiderül arról, hogy mik a lehet
séges feladatok, és m ég egy páran bejelentkeznek.
Az időmérő rendszer működtetéséhez és a versenyrendező szoftver üzem eltetéséhez nem kell speciális képzettség,
csak általános szám ítógép használói gyakorlat és egy kis
technikai érzék. Ez inkább odafigyelést és precizitást igénylő
munka, a rendszerrel való előzetes megismerkedést és a te 
sztekben való részvételt viszont vállalni kell hozzá.. Ezen kívül
van néhány olyan feladat is, ahol szükség volna m élyebb
szaktudásra: M icrosoft SQL adatkezelés, GPS adatfeldolgozás,
interaktív w ebes m egjelenítés. Nagyon örülnék olyan tájfutók
jelentkezésének, akik ezek valamelyikében otthon vannak.
Jelentkezni továbbra is a http://rendezok.tajfutovb2009.hu
lapon lehet.
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Milyen újításokkal fogunk találkozni? L átunk-e majd olyan
m egoldásokat, amikkel itthoni versenyeken nem szoktunk
találkozni?
A már em lített rajtkapun, célkapun és azonosító chipen kívül
lesz jó pár dolog, ami a hazai rangsorolókon nem szokásos. Ilyen
a célterületen felállítandó kivetítő, amin az informatikai rendszer
közreműködésével meg fog jelenni az éppen látható versenyző
futó ideje és helyezése. De erről majd a „verseny prezentáció"
- nálunk még kicsit szokatlan fogalom - gazdájaként Kocsik
Árpi mond bővebbet egy következő interjúban. Mindenképpen
tervezünk élő webes eredményeket, hogy az interneten keresz
tül bekapcsolódó nézők majdnem olyan kiszolgálásban része
süljenek, mintha a helyszínen lennének. A kivetítőn megjelenő
képet pedig közvetíteni akarjuk a honlapon keresztül is. És talán
a leglátványosabbnak ígérkezik a GPS-es versenyző követés, bér
még egyáltalán nem biztos, hogy ezt a szolgáltatást meg tudjuk
valósítani. Sok mindennek együtt kell m űködnie hozzá: mobiltelefonnal egybeépített GPS vevőt kell a versenyzőkre helyezni,
a terepen biztosítani kell a GSM lefedettséget, és szükség van
egy központi adatgyűjtő rendszerre térképes megjelenítő felü
lettel, am it lehetőleg az internetre is föl lehet tenni. Ha sikerül
megteremteni a feltételeket, akkor a kivetítőn is és otthonról az
interneten keresztül is élőben követni lehet m ajd az útvonalvá
lasztásokat és a keveréseket.
A sajtó milyen informatikai hátteret igényel m ajd? Mennyire
jellemző a tájfutásban a helyszíni tudósítás?
A sajtót igyekszünk majd percre kész információkkal, fotózási
és interjú készítési lehetőségekkel kiszolgálni a versenyek alatt.
A tervek és a korábbi VB-ken látottak szerint a célterületen egy
külön sátrat fogunk berendezni nekik, ahol leülhetnek a gépükkel,
internet elérést kapnak, és a helyszínen látható-hallható informá
ciókon kívül a VB nyilvános honlapján követhetik a verseny állását.
Az interneten keresztül online tudósítást is küldhetnek, bár én
sem tudom, hogy ez mennyire jellemző gyakorlat.
És persze lesz egy állandó sajtóközpont a versenyközpont köze
lében, ahol a versenyek között dolgozhatnak, internetezhetnek, tudósításokat szerkeszthetnek, m egkapják a rajtlistákat
és eredménylistákat. Informatikai háttér szem pontjából a leg
nagyobb feladat a megfelelő sávszélességű internet kapcsolat
biztosítása, ami a sajtóközpontban várhatóan könnyebb lesz,
a célterületeken gondot jelenthet. Ezt m ajd a mobilszolgáltat
ókkal kell egyeztetnünk.
Gondolom, a nevezés, szállásrendelés és elosztás, szállítás is
igényel informatikai hátteret. Erre hogyan készültök? Vannak-e,
lesznek-e speciális szoftverek az ilyen jellegű adatok kezelésére?
Egyrészt a versenyrendező szoftver term észetesen támogatja
a nevezések nyilvántartását, versenyzői törzsadatbázist hoz
létre, megcsinálja a sorsolásokat, selejtező futambeosztásokat,
stb. Ezen kívül a szállások, étkezések, szállítási igények kezelé
sére ki kell alakítanunk egy nyilvántartást, de azt gondolom
ehhez elegendőek a szokásos irodai szoftverek, nem kellenek
speciális megoldások, inkább csak józan ész.

M últkori cik k ü n k b e n b eszéltünk a speciális ig én y ek k el
jele n tk e z ő T rail-0 versenyzők szállásának e lle n ő rz é s é 
ről. M eg tu d ta n é z n i a szállást a miskolci k e rek es-szék es
képviselőtök?
Sajnos m ég m indig várat magára ez az ellenőrzés, am it
nagyon szeretn én k , ha a miskolciak minél előbb m eg szer
veznének. M árcius 8-án beszéltünk Sasvári Gyulával, aki
várja, hogy a rendezőség kapcsolatba lépjen vele.
Hol és m ilyen je lle g ű tere p e k e n lesznek a T rail-0 v e rs e 
nyek? V árosi, e rd e i, p ark vagy esetleg ezek k o m b in á c ió 
ja? Hogy á llto k a té rk é p e k készítésével?
Az eddigi Trail-0 VB-ken többnyire városi és park jellegű
terepek voltak, ettő l mi nagyban eltérünk m ajd. M indkét
versenynapon erdei jellegű terep lesz, az egyik inkább kon
tinentális jelleg g el, a m ásik a Bükk-fennsík töbrei között.
A térképeket Less Áron a nyár elejére ígérte, hogy ezek
után a pályakitűzés m egindulhasson legalább 12 hónappal
a VB előtt.
Mikor s z e re tn é te k a pályák tervezésével fo g lalk o zn i?
A ugusztus h ó n a p o t céloztuk meg, mivel Dick Keighley,
az IOF tan ácsad ó ja első hivatalos látogatását szep tem b er
elejére várjuk és ekkor ő már elvárja m inim um a két ver
senypálya első v ázlatát és a terepbem utató pályáit is, ha
lehetséges.
M ilyen n e m z e tk ö z i tap asztalato k k al re n d e lk e z te k , tu d 
ta to k -e k o n z u ltá ln i m ás rendezőkkel a te n n iv a ló k ró l?
Nemzetközi tap asztalatain k többnyire az én angliai kapcso
lataim on és a m ú lt nyári kievi tapasztalataim on alapulnak.
Már régen ism erem Dick-et és ő nagyon segítőkész m inden
vonatkozásban. M int versenyző, a tavalyi kievi Trail-0 VB-n
nagyon sokat ta n u lta m , bár arról szó sincs, hogy m indenben
utánoznánk az ukránokat. Néha az, hogy hogyan nem sza
bad valam it csinálni, az is nagyon hasznos tap asztalatn ak
számít.
2007-ben elkezdtük a régión belüli kapcsolatokat építeni
horvát és szlovén szomszédainkkal. Mivel a jelenlegi Trail-0
világbajnok, Kreso Kerestes, akit az IOF Dick asszisztensévé
nevezett ki, szlovén, tőlük is sokat tanulhatunk. Ők néha
eljönnek a m i versenyeinkre, és múlt szeptem berben mi
versenyeztünk Z ágrábban. Szlovén/horvát kapcsolatainkról
m ég annyit, hogy idén először magyar Trail-0 versenyek is
lesznek a szlovén-horvát Trail-0 Ligában, így m indhárom
nem zet versenyzői tovább fejleszthetik rutinjukat és m ég
közelebbi nem zetközi tapasztalatokra is szert te h e tn e k .
Egyéb nem zetközi tapasztalatok szerzése érdekében idén
nyáron ben ev eztem a svédországi О-Ringen Trail-0 verse
nyeire. Ide Owe Fredholm hívott meg, akivel Kievben ism er
kedtem m eg. 0 a svéd Trail-0 válogatott csapatkapitánya és
az IOF Trail-0 B izottság tagja.

Köszönjük a válaszokat!

Köszönjük a tájékoztatást. (B.P.)
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T á jf u t á s J ust D o It int minden sportban úgy
a tájfutásban is több tényező
határozza a meg a sportág jövő
jét és fejlődését. Nem szeretnék
fontossági sorrendet felállítani
a média támogatottság, a klubok
és a szövetség anyagi helyzete
vagy az élsport minősége között,
de mindenki egyetérthet velem
abban, hogy az utánpótlás nevelés
biztosan benne van a top 3-ban.
Hajdú-Bihar megyében is több
kezdeményezés indult a tájfutás
ifjú híveinek a toborzására. Az
egyik ilyen „toborzó” Baji Mária,
a hajdúhadházi művelődési ház
egyik lelkes munkatársa, aki 4
gyermeke mellett is fontosnak
tartja a sport, a mozgás, a köz
össég szempontjából a tájfutás
népszerűsítését.
Milyen és hogyan alakult ki kapcsolatod
a tájfutással?
B. M.: A nnak idején Hajdúböszörményben jártam gimnázi
umba. Négyen voltunk nagyon jó
barátnők. Egyikünk, Ildikó már
leigazolt versenyző volt, ő cipelt
el minket is az egyik versenyre.
Azután már mind a négyen lelke
sen jártunk. Csodálatos emléke
im vannak erről az időszakról. Az
erdő minden évszakban gyönyörű.
Télen térdig érő hóban, amikor az
ember csak a saját lihegését hallja,
a levegő pedig olyan friss, hogy
szinte harapni lehet. Vagy tavaszszal, nyár elején, amikor már ereje
van a napnak, de a fák lombjai hűs
árnyat adnak. Nagyon jó a tár
saság, mint egy nagy-nagy család.
Hogyan jö tt az ötlet, hogy Hajdúhadházon
tájfutást szervezz?
B. M.: a családommal voltunk
kirándulni, amikor tájfutókat pil
lantottunk meg. A férjemnek már
régebben is meséltem erről a spo
rtról, és hogy milyen jó lenne újra
versenyezni, akár hobbi szinten
is. Ő is kedvet kapott, és a célnál
megkerestük a szervezőket. No és
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kit találtunk ott? Virág Istvánt.
Gimnazista koromban szintén ő
bonyolította a versenyeket. Mikor
megtudta, hogy Hajdúhadházon
lakom, megkért, hogy a helyi
iskolákban népszerűsítsem ezt
a sportágat. A legkisebb lányunk
akkor volt 5 hónapos. Mivel gye
sen voltam, elvállaltam. Voltunk
úgy versenyen, hogy a kicsit ken
guruban vittem végig a pályán,
jött a férjem, a kisebbik lányom
és a négyéves fiam is. Nagyon
tetszett nekik.
Milyen a társadalm i fog ad tatás?
B. M.: Úgy vélem, hogy jó. Azóta
minden évben két helyi ver
senyt rendezünk, Tájékozódási
F u t ó g y a k o r l a t o k néven.
Szerencsére az önkorm ányzat
beemelte a rendszeres városi prog
ramok közé, és ha szerényen is,
de anyagilag támogat bennünket.
Ezeken a versenyeken a városban
különböző helyeken elhelyezett
tájfutó bójákat kell megtalálni, tér
kép alapján. Az általános iskolások
körében a legnépszerűbb, de óvo
dások is el szoktak indulni a szü
leikkel. Rendeztünk már versenyt
szakadó esőben is. Az elszántabbak kedvét ez sem vette el.
Hogyan lehet a gyerekeket m ozgósítani?
B. M.: a gyerekek figyelmét a spo

rtágra irányítani, csak rendszeres
kapcsolattartással, mozgósítással
lehet. Újra és újra lelkesíteni kell
őket. A legtöbb gyerek megretten,
amikor futásról van szó. Főleg
azok, akik egy kis súlyfelesleg
gel rendelkeznek. Tudatosítani
kell bennük, hogy a tájékozódási
futásban épp az a jó, hogy a futás
ennek csak egy része. Én sem sze
rettem, s nem is tudtam igazán
futni. Viszont jól tájékozódom.
Több versenyt is nyertem így.
Természetesen Világbajnoksághoz
ez nem elég, de itt, most nem is
ez a cél. A lényeg, hogy a gyere
keket friss levegőn való mozgásra
csábítsuk, úgy hogy azt élvezzék,
rendszeresen csinálják. Én a kincskereséshez szoktam hasonlítani,
ami időre megy. A sikerélmény,
amikor önállóan, egy térkép és egy
tájoló segítségével megtalálnak egy
pontot, semmihez sem hasonlítha
tó. Aki rákap az ízére, az gyógyíthatatlanul rabja lesz. Annak pedig
csak külön örülhetünk, ha tehetsé
ges versenyzőpalántákra lelünk.
Tervek a jövőre?
B. M.: Most szeretnénk beindí
tani egy Térképolvasó és tájéko
zódási futó szakkört a Csokonai
MűvelődésiHázban. Ennekazlenne
a lényege, hogy megtanítanánk az
Az iskolai verseny résztvevői
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Hóviharban futották le az első futamot

N ó g r á d N a g y d íj
TÁJFUTÓVIADAL A MÁTRÁBAN
árcius 22-23-án a húsvéti
ünnepeket is érintve rendez
te meg a salgótarjáni Dornyay SE
a III. Nógrád Grand Prix nemzet
közi részvétü kétfutamos rangso
roló versenyét. Az első versenyna
pon Nyíregyháza, Eger, Szolnok,
Budapest mintegy ötven tájfutója
a hirtelen bekövetkezett szeszélyes
időjárás - hóvihar - miatt gépjár
művel nem tudta elérni a Kaszab
réti versenyközpontot, így az ere
detileg benevezett 330 induló közül
a déli nulla időre már csak 250-en
érkeztek meg.
A „brutális” időjárásban egyre vas
tagodó hótakaróban kezdődött első
futam indulói között voltak a Mát
rában edzőtáborozó felnőtt, junior,
ifjúsági és serdülő válogatott keret
tagjai is. A külföldieket ezúttal
a szlovákok és finnek képviselték.
Természetesen ilyen időjárás köze
pette a pályakitűző -Erdélyi Gyula
- által betervezett győztes idők sem
tudtak valóra válni.
Bár az is igaz, hogy Hegedűs Zoltán
szövetségi kapitány előzetesen
kemény pályákat kért a rendez
őktől. Ez főként a hóvihar és nagy
hó miatt oly annyira valóssá vált,
hogy válogatottjaink közül többen
is, főként a sérülések elkerülése
végett, idő előtt feladták a 14,1 kmes férfi pálya teljesítését.
Azért Zsebe Isti és Makrai Évi nem
tartozott közéjük. Ők 100 , illetve
74 percet a pályán töltve magabiz
tosan nyerték az első napi normál
távú futamokat.
Aki egyébként ezt a futamot teljesí
teni tudta, és vállalta a rajthoz állást
- közte az útközben lerobbant
nyíregyháziak -, minden elisme
rést megérdemelnek, ide tartoznak
a tarjáni rendezők is.
Liskány Józsiék például Bagolyirtás

M

Verseny közben a család

érdeklődőket a tájfutótérkép és az
iránytű használatára. A szakkört
10-99 éves korosztálynak hirdet
tük meg, bár szülői felügyelettel
az ennél fiatalabbakat is szívesen
látjuk. A környéken rendezett ver
senyekre pedig én kísérem majd
be a gyerekeket. Ezzel lehetőséget
szeretnénk nyújtani mindenkinek,
hogy megismerkedjen a sport
ággal, és jó levegőn, egy igazán
izgalmas tevékenységgel töltse a szabadidejét.

Jó tanács másoknak?
B. M.: Bármibe fog az ember a 1egfontosabb, hogy higgyen abban,
amit csinál. Ha hisz benne, lelke
sen fogja csinálni, és ez a lelke
sedés másokat is magával ragad.
A másik, hogy a sikerért folyama
tosan dolgozni kell. A gyerekek
érdeklődését csak akkor tudjuk
fenntartani, ha rendszeresen tart
juk velük a kapcsolatot. Azokkal is,
akiknek az érdeklődését még nem
sikerült felkeltenünk, vagy lemor
zsolódtak, és csak egy kis buzdí
tásra várnak. A gyerekek korukból
adódóan kevésbé kitartóak, mint
a felnőttek. Nekünk nem szabad
feladni soha!
Köszönöm szépen. Sok sikert és
kitartás a további munkához.
Dickmann Sándor
Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen
Városi Tájékozódási Futó Szövetség
kommunikációs vezető

környékén akadtak el autóbusszal,
sokan közülük bevállalták a több kilométerre lévő célba a szűz
hóban való gyaloglást, ezt követő
en jöhetett az 1700 m távolságra,
130 m szintre lévő rajt leküzdése,
a versenyzés, és azután újabb több
kilométer mászás a számukra már
meleget adó autóbuszhoz.
Az egri Lajszner Attila nyári gumis
gépjárművel nem tudott lejutni
a versenyközpontba, véletlenül
erről az ország-világ is tudomást
szerezhetett, ugyanis Attilába szó
szerint belebotlott a TV2 stábja,
amikor a gépjárművére dideregve
megpróbálta felszerelni a hóláncot.
Az eseményt a stáb felvette, és este
le is ment adásba.
Szóval csoda volt, hogy ilyen időjá
rás ellenére a futam végén a célban
is csak két sérült versenyzőt láttam.
Az egyik Dénes Zoli (jobb térdére
esett), a másik az egri Halászná L.
Ibolya (akinek a jobb belső talpéle
egy ütést követően alaposan beduz
zadt) sérülése volt. A térképről
annyit, hogy sokaknak a tavalyi
KOB-ról ismerős lehetett, de most
a hosszabb távokon indulóknak
a pályatáv végén egy új helyesbítésű
(lézernyomtatású) térképen kellett
befejezniük a versenyt. A rövidebb
távokon indulók is egy új, lézer
nyomatú Mátrakeresztes-Kaszabrét elnevezésű kivágaton küzdöttek
meg a helyezésekért. Minden kivá
gat 1:10 000-es méretarányú volt.
Másnap a zárófutam már sokkal
értelmesebb időben, persze tovább
ra is igen nehéz terepen, olvadó,
legalább tíz cm-es hóban vette kez
detét. A rendezők meglepetésére az
első napon elmaradt versenyzők
mellett számtalan új nevező is meg
jelent a versenyközpontban, így e
napon már jóval több futó vállalta be
Tájoló 2008 3. szám
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a téli tájfutást. A rajtba ugyanazon
az útvonalon kellett kijutni, de
most néhány száz méterrel távolabb
jelölték ki az indulás helyét. Erről
persze sokan nem tudtak, végül, ha
kicsit később is a betervezettől, de
mindenki elérte rajtidejét.
E napon a Pelyhe testvérek kedves
kedtek számunkra egy középtávú
pályával. A térkép a nyomdai úton
készült tízezres MátrakeresztesTóthegyes volt. A korrekt, jó pályák
leküzdését követően további egy
kilométer várt még ránk, hogy
legyalogoljuk a versenyközpontba
(előző napi cél), ahol a dugóka
kiolvasását kellett megtenni.
Felnőtteknél a II. futamon Dénes
Zoli pár másodperccel megelőzte
Zsebét, de Isti összetett győzelme
így sem forgott veszélyben. Szabó
Bandyka fiatal kora ellenére e
napon is odatette magát és össze
tettben Lévai Fecó mögé felkapasz
kodott a dobogó harmadik fokára.
Makrai Éva is kiengedett egy kicsit
a végére, így Szerencsi Ildikó fél
perccel jobb időt ért el tőle, s lett
a második napi futam győztese.
Összetettben viszont meggyőző
előnnyel Makrai Éva diadalmas
kodott Szerencsi Ildikó és Hrenkó
Ivett előtt.
A második futamra kibátorkodott
ifi válogatottaink közül ezúttal
a „Sirályok” repültek jól. Fiúknál
Vellner Gábor nyerte futamot,
klubtársa Kinde Mátyás előtt.
Lányoknál szintén kerettagjaink
vitték el a pálmát. A Sirály sikert
ezúttal Tibay Ilona szolgáltatta,
szorosan a nyomában a DTC-s
Zsigmond Vandával.
Itt szeretném elmondani, hogy én
továbbra is azt tartom, nem kelle
ne megengedni a hazai rangsoroló
versenyeken a lézernyomtatású
térképek használatát, de idővel ez
majd csak kiforrja magát. Annak
ellenére, hogy a gondos rendezők
ezúttal befóliázva, bíbornyomás
sal a pálya mellett a pontmegne
vezéseket is rátették a versenyt
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Az F50 eredményhirdetése
érképekre, azok főként az első
futamot követően gyorsan eltűn
tek a térképről. Ha pedig véletle
nül verseny közben nedvességet
kapott a térkép, annak a verseny
zőnek nem volt más választása
mint bevárni az utána indult futót,
vagy segítséget kérni(?!) mástól.
Egyébként furcsa, de a második
napi nyomdai készítésű jól olvas
ható térképen is, menet közben
az esetlegesen egyoldalún nyitott
fóliába került olvadt hó azonnal
eltüntette a bíborszínnel oda
nyomtatott ellenőrzőpont helyét.
Tehát a jövőben ki kellene talál
ni valami biztonságosabb dolgot
a pályabenyomtatásoknál is.
Eredm ényhirdetéskor Sramkó
Tiborék komoly előzetes szerve
zőmunkájának eredményeképpen
gazdag díj eső várta a dobogós helye
zetteket, miközben a támogatók,
közte Sisák Imre és Stuller András,
Pásztó illetve Mátraszentimre pol
gármesterének jóvoltából egyes
kategóriák versenyzői a hagyo
mányos díjazás mellé különdíjakat
is kaptak. Zsebét például úgy meg
pakolták díjakkal, hogy alig tudott
lekászálódni a dobogóról.
Majd elfelejtettem, Goldmann Robi,
Boros Annával és Nagy Ákosnéval
a két versenynap alatt egy bármi

kor letudható mikrosprint pályát
is ajánlott a részvevők számára. Itt
végül Tibay Ilona valamint Erdélyi
Gyula bizonyult a legjobbnak.
Végezetül utólag elnézést kérek
mindazoktól, akiknek az elején
túl hangos volt a szpíkerkedésem.
Tudósításomat a 2008. évi Nógrád
Grand Prix kétfutamos rangsoro
ló versenyről azzal zárnám, hogy
e két napon a tájfutók szembe
fordulva az időjárási viszontagsá
gokkal ismét legyőzték a hisztis
természetet. Az meg már csak hab
volt a tortán, amikor a verseny
eredményhirdetését, bezárását
követően a dobogó előtt felsora
kozott versenyzők, kísérők vas
tapssal köszönték meg a salgótar
jáni rendezők munkáját.
Egyébként nekem is régen volt
részem olyan felemelő érzésben,
melyet a szülinapi különdíj és kate
góriagyőzelem mellett itt kaptam
ezen a versenyen. A rengeteg helyi
versenyzőtársi, majd esti -az elekt
ronikus postaládám leveleit megte
kintve - köszöntések azt sugallták
bennem, megéri tájfutni.
Egyszóval: köszönet a Dornyay SEnek, felnőttetek, ELITEK letettek!
Várjuk a következő nívós rendezé
sű versenyeteket!
Zentai (Popey)József
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Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
országos, /rR/ regionális, /- / nem rangso
roló: Sl Sportident, R: rendező, Nh: nevezési
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
zés, I: információ.
Versenytávok: ht., nt., kt., rt., sp.
(hosszútávú, normáltávú, középtávú, rövi
dített távú, sprint)

V e r s e n y n a p t á r k ie g é s z ít é s (május 18-ig)
Április-május a területi és az országos diákolimpiák időszaka, A diákolimpia kategóriái (Fiúk és leányok): II. korcso
port: 1997-es és fiatalabbak, III. kcs.: 1995-96-ban születettek, IV. kcs.: 1993-94-ben születettek, V. kcs.: 1991-92-ben
születettek, VI. kcs.: 1990-ben születettek és idősebbek. Nevezéskor feltétlenül meg kell adni az iskola nevét is!
04. 13. (v) Göcsej Középtávú Bajnoksága /rR, kt./ SI R: GÓC Kiírás a www.gocsejktfe.fw.hu honlapon lesz olvasható
04.19.(szo) BDSZ Diákolimpia csapatverseny /-/ R: BDI Nh.: 04.17(beérk.) C: fax: Schulek Szki 477-0472 Szeredai Inf.
u.o. Nd: nem isk-i/Ker-i cs-K ill. helysz. név. 200,-ft/fő/pár. Terep: Fazekas h. -Hárs h., VK: Hűvösvölgy vasút
áll. “0” idő: 10:00. K: Csl, Cs2, Cs3 ill. Cs4. Pályák: В ( V. VI. VI+ Kcs) 16 évtől, egyéni (e) C ( III. IV. kcs.+
16 év ) (e) + pár (p) C/D (И. III.) 13 évig: e+p, ill 2 p, Csl: Be+Cp, Cs2: Ce+Cp, Cs3: C/De+C/Dp, Cs4:2x
С/Dp. A C/D(páros) szalagos. Bármely pályán a csapatverseny után egyéniben lehet indulni: ~ 11:00.
04. 26. (szó) Baranya megyei kt. bajn. /rR, kt./ R: PVS Nh.: 04. 22(beérk.) C: vonyop@enternet.hu, vagy Bm. TFSZ,
7621 Pécs, Apáca u. 2/1. VK: Lóri erdészeti műút É-i vége (megközelítés gk-val: Pécs-Orfű műútRemete-rét - Lóri útelágazás. „0”-idő: 11.00. Nd.: 400Ft/fő (hsz-en: 600Ft!). K: FN 12DC 14B 16B 18B
21B 40, N45, F50 F60, Nyílt
04. 26. (szó) Szélrózsa Kupa /oR, éjszakai/ SI R: TTE Nh.: 04. 21 (beérk.) C: ENTRY, vagy nevezes@tipotke.hu, eset
leg Miháczi Zoltán 2030 Érd, György u. 35 (fax: 432-8540). H: Pilisszentkereszt (Hosszúhegy), „0”-idő:
21.30. Nd: llOOFt (Nh. után: 400Ft pótdíj, csak az üres helyekre). K: F: 16B 18B 21ABr 35 40 45 50 55
60 65 70, N: 18B 21ABr 35 45 55, + NyT, Nyűt Szenior. I: BTFSZ honlap (versenynaptár).
04. 26. (szó) Zala megyei Diákolimpia és Galambos ev. /rR, nt./ Kiírás nem érkezett.
04. 27. (v) Zala megyei Diákolimpia és Pylon Kupa /rR, sp./ Kiírás nem érkezett.
04. 27. (v) Törekvés Kupa, Pest megyei Diákolimpia /rR/ SI R: TSE C: torekves@yahoo.com (diákolimpia, Nh.:
04. 20.), hsz.: Törekvés Kupa. Terep: Budai hegyek (Fenyőgyöngye térsége), T: 10 óráig a VK-ban (a
Szépvölgyi úton, a 65-ös busz Fenyőgyöngye végállomásától szalagozáson) „0”-idő: 10.30. Nd: diák
olimpia: ingyenes, Törekvés Kupa: 500Ft. K: Diákolimpia kategóriák (FN: II-III-IV-V-VI kcs.), ill.
Törekvés Kupa: FN: 10 12 14 18 21,35 45 F: 55 65, Nyílt.
04. 27. (v) Heves, Nógrád, JNSz megyei kt. bajn. és megyei diákolimpia /rR, kt./ SI R: FSC Nh.: 04.20. C: petrog@vnet.hu,
vagy Futárok SC 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 5. H: Mátraszentimre térsége (VK: a temető melletti
rét). Nd: 800Ft/fő, diákolimpián: 500Ft, Helyszíni nevezésnél 200Ft pótdíj. K: Diákolimpia kategóriák (FN:
II-III-IV-V-VI kcs.) + Középtávon: FN 21B, 35B, F45B, Nyílt-К. T: 10.30-ig a VK-ban, „0”-idő: 11.00.
04. 27. (v) VeszCart Kupa /rR, nt./ SI R: Veszcart Nh.: 04. 26(20:00-ig). C: peter@veszcart.hu. H: NagyvázsonyVigándpetend között, „0”-idő: 10.00. Nd: 600 Ft (FN10-18: 300Ft), hsz-en lOOOFt (FN10-18: 500). K:
FN: 10D 12 14 16 18 21 40 50 60.
04. 29. (k) MinSport Kupa 2. forduló /rR, kt./ SI R: VBT Nh.: 04. 24. C: tajfutas@freemail.hu, Hites Viktor 8200Veszprém Gyöngyvirág u. 16/F, t: (88)-421-404. Nd: 600Ft (diákoknak: 400Ft). Nh. után: 800Ft (500Ft).
Nyílt: 500Ft(helyszínen is). VK: a 2007-es Litér Kupa célja, megközelítés Szentkirályszabadja felől,
táblákkal jelezve, (Veszprémből kerékpárúton is elérhető a VK). „0”-idő: 16.00. K: FN: ЮС 12C 14C
16B 18B 21В 40 +Nyüt. I: www.vbtse.fw.hu
04. 30. (sze) Rege Kupa (3SZ) változás: a verseny nem regionális rangsoroló.
05.07. (sze) Kőbánya Kupa (3SZ) /rR, kt./ SI R: KTSz H: Indián-domb, T: 14.30-tól a VK-ban (Frangepán u. - Karinthy u.
saroktól kell bemenni a tisztásra), „0”-idő: 15.30. Nd: 500Ft. K: FN: 10 12 14 18 21 35 45 F: 55 65, nyílt.
05.10 (szó) Pusztamérges Kupa /rR, nt/ R: PUS Nh.: 04.30(beérk.) C: szejusz@freemail.hu, vagy Szerencsíné Cs. J. 6785
Pusztamérges, Felszabadulás u. 80/b. Terep: Harkakötöny térsége (VK megközelítése: a Kiskunmajsa Soltvadkert úton a 17-es km-kő közelében szalag jelzi a letérést). „0”-idő: 10.00. Nd: 800 Ft (FN10-14:
400Ft, gyerekverseny ingyenes). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20B 21BBr 35 40 50, F: 60 +nyílt.
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05. 11 (v) Gyöngyös Kupa /rR, kt/ SI R: GYO Nh.: 05. 01(beérk.) C: gytk@freemail.hu, vagy Dr. Mohácsy Tamás, 3200
Gyöngyös, Bástya u. 13. Terep: Gyöngyös, Kálvária-part. T: 10 óráig aVK-ban (7. sz. ált. iskola), „0”-idő:
11.00. Nd: 1000 Ft (FN10-14, nyílt: 600Ft, gyerekverseny ingyenes). Nh. után, ül. A helyszínen nevezés pótdíj
jal. K: FN: 10D 12CD 14B 16B 18B 21BBr 35 45 55, F: 65 +NyK, NyT, Gy. I: http://gytk.hu/gyongyoskupa.
05. 11-12. (v-h) Honvéd Kupa /oR, nt./ SI R: VHS Nh.: 05. 02(beérk.) C: vassa@citromail.hu vagy Vass Tibor 8411
Veszprém, Lődomb u. 8. Nd: 3200Ft/2nap (FN-14,60-: 1800Ft), Nh. után 05.09-ig: 4000 (2000)Ft, hszen: 4500(2500)Ft, nyílt: 800Ft/nap. Nevezni 1 napra is lehet. Terep: Bakony, VK: Fenyőfő, a 2004-es
világranglista futam célja, „0”-idők: 13.00(v), 9.30(h). Szállás egyénileg intézendő, a Cél mellett saját
felszereléssel sátrazási lehetőség. Megj. A terep szomszédos a júniusi OKEB+ OVB terepével!
05. 14 (sze) Egerszeg Kupa (3SZ) /-/ R: ZTC I: Ács Gábor, e: acsg@t-online.hu.
05. 16. (p) Postás Éjszakai - Bp. Éjszakai Bajn. /oR, éjszakai/ SI R: PSE Nh.: 05. 07(beérk.) C: rijo@t-online.hu,
vagy Riczel Zsuzsanna 2145 Kerepes, Wéber Ede park 50 (t: 28-481-686). H: Piliscsaba, Kopár-csárda
környéke, VK: Kopár csárda, parkoló, „0”-idő: 21.00. Nd: lOOOFt. K: F: 18B 20A 21ABr 35A 40 45 50
55 60 65 70, N: 18B 20A 21ABr 35A 45 55, + Nyílt.
05. 17. (szó) Zajnát Kupa /rR, nt./ SI R: PSE Nh.: 05. 07(beérk.) C: rijo@t-online.hu, vagy Riczel Zsuzsanna 2145
Kerepes, Wéber Ede park 50 (t: 28-481-686). H: Piliscsaba, Kopár-csárda környéke, VK: Kopár csárda,
parkoló, „0”-idő: 10.00. Nd: 800 Ft. K: FN: 12C 14B 16B 18B 21ACBr 35 45 55, F: 40 50 60 65 70 +NyT.
05. 18. (v) Debrecen városi egyéni bajn. /rR, nt./1: http://www.hbdbtfsz.extra.hu/

V e r s e n y n a p t á r (május 19- június 22)
05. 21. (sze) Szent László Kupa (3SZ) /rR, kt./ R: KTK Hsz. H: Hármashatárhegy térsége, T: 15 órától a VK-ban (macis
parkoló, megközelíthető a 11-es busz felső végállomásától a Görgényi úton. Nd: 500Ft. ”0”-idő: 15.30. K:
FN: 12 14 18 21 35, F: 45 65, N: 55.
05. 23-25. (p-szo-v) Borsodi Tájfutó Napok loRI SI R: DTC Nh.: 05. 12. Program: 23-án sprintverseny, K: FN 14B,
18B, 21A, Nyűt, 24-én Borsod Kupa nt.: K: FN: 12CD 14BC 16BC 18BC 20A 21ABBrC 35A 40 45 55 60
65 +F: 70 75 80 +NyK, NyT, Gy. 25-én Hermann váltó K: FN 14B 18B 21A 125 N150, F165 (vegyesváltók
is). C: ENTRY, nevezes@diosgyoritc.hu, vagy Gerzsényi Zsolt 1112 Bp., Hermánd u. 18. Nd: sprint és
váltó: 1500Ft/fő/verseny (FN-14: llOOFt), Borsod Kupa: 1800Ft/fő (FN-14: MOOFt), Nyílt és Borsod
Kupa: 600Ft/fő/verseny. A három versenyre együttes nevezés ára: 4000Ft/fő (csak a Nh.-ig!) Nh. után:
500Ft, helyszínen: lOOOFt pótdíj (kivétel: nyűt). Terep: 23-án: Miskolc-Tapolca, 24-25-én: Szarvaskői rét
térsége (a Miskolc-Eger műúton Hollóstető és Rejtek között), „0”-idők: 17.00(p), 12.30(szo), ill. 10.00(v). Szállás (Miskolcon kollégiumban 2000Ft/fő/éj, ül. tornateremben 700Ft) rendelhető. A rendezőség
szállítást nem szervez. A versenyek előtt nemzeti válogatottak részére Euromeeting versenyek („0” idők:
15.30,10.00 ill. 10.00). Jó szurkolást! Részletes információ: http://em2008.diosgyoritc.hu.
05. 27. (k) MinSport Kupa 3. forduló /rR./ SI R: VBT C: tajfutas@freemail.hu, Hites Viktor 8200-Veszprém
Gyöngyvirág u. 16/F, t: (88)-421-404. Nd: 600Ft (diákoknak: 400Ft). Nh. után: 800Ft (500Ft). Nyílt:
500Ft (helyszínen is). VK: a Herendről északra a Hajag-tetőre vezető erdészeti út mellett (Herendtől kb.
3 km-re). „0”-idő: 16.00. K: FN: ЮС 12C 14C 16B 18B 21B 40 +Nyüt. I: www.vbtse.fw.hu
05. 30. (p) Salgó Éjszakai Kupa /rR, éjszakai/ SI R: SDS, BME Nh.: 05.12(beérk.) C: sdsnevezo@gmail.com, Nd: 800Ft,
Terep: Salgótarján - Salgóvár, „0”-idő: 21.30. K: FN: 18B 21AB 40 50 60 +Nyílt. Szállás (tornaterem 600
Ft/éj, faház 1600 Ft/éj, fogadó 2600 Ft/éj-től) kérhető.
05.31. (szó) Diákolimpia Országos Döntő, Salgó Kupa 1. nap - rövidtáv, /oR/, SI, R: SDS Nh.: 05. 12(beérk.), C:
sdsnevezo@gmail.com, Terep: Salgótarján - Tóstrand (park + lakótelep + erdő), „0”-idő: 11.00, Nd: 1500
Ft/fő (Diákolimpia támogatás esetén kevesebb, FN12.14,60-, Nyílt 1000 Ft/fő. Nh után 500 Ft/fő pótdíj).
Kat: FN II, III, IV, V, VI. kcs. + 12C, 14B, 16C, 18B, 21ABBrC, 35A, 40, 45, 50, 55, 60, F65, 70, 75, 80,
Nyílt K, Nyílt T. Szállás: tornaterem 600 Ft/éj, faház 1600 Ft/éj, fogadó 2600 Ft/éj-től. Szállítás: nincs,
helyi járatú autóbusszal megközelíthető.
05.31. (szó) Diákolimpia Országos Döntő, Salgó Kupa - váltó, /-/, SI, R: SDS Nh.: 05.12(beérk.), C: sdsnevezo@gmail.
com, Terep: Salgótarján - Salgóbánya, Medves fennsík, „0”-idő: 16.00, Nd: 4000 Ft/váltó (Diákolimpia
támogatás esetén kevesebb), Kát: Diákolimpia: F,N, (megyei, budapesti váltók a szabályzat szerint).
A váltók összeállítását és az indulási sorrendet a nevezéskor kérjük megadni! Indokolt esetben a jele
ntkezéskor módosítható. Salgó Váltó: Egy kategória van életkori és nembeli megkötés nélkül, 3 fő egy
klubból, de MIX váltók is indulhatnak.
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06.01. (v) Diákolimpia Országos Döntő, Salgó Kupa 2. nap - normáltáv, /oR/, SI, R: SDSNh.: 05.12(beérk.), C: sdsnevezo@gmail.
com, Terep: Salgótarján - Salgóbánya, Medves fennsík, „0”-idő: 16.00, Nd: 1500 Ft/fő (Diákolimpia támogatás
esetén kevesebb, FN12.14,60-, Nyílt 1000 Ft/fő, Nh után 500 Ft/fő pótdíj). Kat: FNII, III, IV, V, VI. kcs. + 12C,
14B, 16C, 18B, 21A,B,Br,C, 35A, 40,45,50,55,60, F65,70,75,80, Nyílt K, Nyílt T. Szállás: tornaterem 600 Ft/éj,
faház 1600 Ft/éj, fogadó 2600 Ft/éj-től. Szállítás: nincs, helyi járatú autóbusszal megközelíthető.
06. 04. (sze) Virágvölgy Kupa (3SZ) /-, nt/ SI R: KOS Hsz. Nd: 500 Ft Sí bérlés: 100 Ft+letét. T: 15 órától a VK-ban
(Virágvölgy vá., megközelítés Normafától gyalog 600 m). „0”-idő: 16:00, K: FN: 12C 14B 16BC 18B
21BC 40 55, F: 45 65, Ny
06.07. (szó) D Alföldi Kt. és Váltó Bajnokság /rR/ SI R: KAL C: deneszoli@emitelnet.hu, vagy Dénes Zoltán, 6300 Kalocsa,
Csalogány u. 8. H: Ágasegyháza térsége (a Kiskunsági Nemzeti Park 52. sz. főút 20 km szelvényénél a letérés
bójával jelezve), Kt. Bajn.: „0”-idő: 10.00. Nd.: 800Ft/fő (FN-14:600Ft!). K: FN 10D 12 14 16 18 21 40 50 60
+gy. Váltó Bajn.: „0”-idő: 13.30. Nd: 2100Ft/váltó (K: FN21, Mix könnyű, Mixtechn., mind 3x1 fős).
06. 07. (szó) Veszprém megyei Kt. és Váltó Bajn. /rR, kt./ SI R: Veszprém m. Nh.: 06. 02(beérk.) C: tajfutas@freemail.hu,
vagy Hites Viktor, 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/F. H: Eplény, VK: síház. Kt. Bajn.: „0”-idő: 10.00. Nd.:
600Ft/fő (FN10-12: ingyenes, FN14-18: 300Ft!). K: FN 10-65 + F: 70 75 80. Váltó Bajn.: „0”-idő: 15.00. Nd:
1800Ft/váltó (K: 19,40), ill. 900Ft/váltó (K: 14,18). A kategóriák nemi megkötés nélkül! I: www.vmtfsz.hu.
06. 08. (v) Veszprém megyei Rt. Bajn. /rR, sp./ SI R: Veszprém m. Nh.: 06.04(beérk.) C: domangabor@t-online.hu, H:
Tapolca, „0”-idő: 10.00 és 12.00. Nd.: 600Ft/fő (FN10-12: ingyenes, FN14-18: 300FÜ). K: FN 10-65 + F:
70 75 80.1: www.vmtfsz.hu, ill. Domán G.
06. 7-8. (szo-v) Borsod megyei Kt. és Egyéni bajn. /rR/ R: BAZ m. I: TÁJOLÓ 2008/4.
06. 06-08. (p-v) Budapesti Sportvarázs környezetvédelmi és sportnapok /-/ R: BTFSZ H: Margitsziget, VK: Nagyrét
a Grand Hotel mögött. Programok: parktájfutás, Trail-О, Mikrosprint, Mobilos tájfutás, Ovis.tájfutás,
GPS játék. I: http://www.szigetisportvarazs.hu
06. 11. (sze) Gödöllő Kupa /rR, kt./ SI R: KTK Hsz. H: Hárshegy, T: 15 órától a VK-ban (Szépjuhászné kolostorro
moknál, megközelíthető a 22-es busszal a Moszkva térről). Nd: 500Ft. ”0”-idő: 15.30. K: FN: 12 14 18
21 35, F: 45 65, N: 55.
06. 12. (csü) Zalaegerszeg Rt. Bajnoksága /rR, sp./ SI R: GÓC I: TÁJOLÓ 2008/4.
06. 14. (szó) Sopron Kupa /oR, kt./ SI R: SMA Kiírás később a www.sopronitajfutas.fw.hu honlapon.
06. 14. (szó) Országos Éjszakai Egyéni Bajnokság /KoR/ SI R: OSC. Nh: 06.02(beérk.). C: ENTRY vagy sev@shivling.
hu, Nd: 2000FL Terep: Sopron, Brennbergbánya térsége, „0”-idő: 21.00. K: FN: 18E 20E 21E 35 40 45 55
60 F: 65 70 75 80 85. Szállás egyénileg intézendő. I: http://eob2008.shivling.hu. Megj.: azonos versenyközponttal délelőtt a Sopron Kupa, míg vasárnap a Szentendre Kupa Ausztria kerül megrendezésre.
06. 15. (v) Szentendre Kupa Ausztria /oR, nt./ SI R: HSE Nh: 06. 02. C: ENTRY vagy sztk.ausztria@gmail.com vagy
Erdélyi Tibor 2000 Szentendre, Levél köz 5. Nd: 2000Ft (FN -16, Nyílt: lOOOFt), helyszínen: 500Ft pótdíj
az üres helyekre, nyílt: pótdíj nélkül. H: Ausztria, Eisenstadt térsége (Soprontól 25 km É-ra), „0”-idő:
10.00. K: FN: 10D 12D 10-12DK (nem minősítő) +FN: 12C14B 16B 18B 20A 21BBrC 35A 40 45 55 60 +F:
65 70 75 80 +NyK, Gy. Szállás egyénileg intézendő (soproni szálláshelyek: http://www.iranymagyarorszag.
hu/keres/sopron/szallasok ). I: sztk.ausztria@gmail.com vagy http://www.atlas.hu/szentendrekupa-a.
06. 15. (v) Eger Kupa 3. forduló /rR, nt./ SI R: ESP I: TÁJOLÓ 2008/4.
06. 18 (sze) OSZMON Kupa (3SZ) /-/ R: KTK + MAC I: TÁJOLÓ 2008/4-ben
06. 21-22. (szo-v) ORSZÁGOS KÖZÉPTÁVÚ és VÁLTÓBAJNOKSÁG /koR/ SI, R: HSE Nh: 05. 30(beérk.!). C: ENTRY,
vagy kobnevezes@gmail.com. Nd: KÖB: 2200Ft, egyfordulós: 1500Ft, OVB: 5000Ft/váltó. Terep: Bakony,
Vinye térsége. „0”-idők: 10.00(szo, selejtező), 16.00(szo, döntő) ill. lO.OO(v). K: KÖB: FN: 14 16 18 20 21 35
40 45 50 F: 55 60 +csak döntős kategóriák: N 55 60 65 70, F: 65 70 75 80 85, VOB: FN: 14 16 18 20 21 105
125 F: 145 165 185 205 N: 150 (mind 3x1 fő). Szállás egyénileg intézendő (telefonszámok: kollégium Zircen
/1900Ft+ifa/ 88-595010, kemping Zircen 88-416788, Tourinform Zircen 88-416816). Megj.: Terepletiltás:
Vinye - Fenyőfő - Szépalmapuszta - Porva-Csesznek vá. közti terület. L: www.atlas.hu/kob-vob2008.
Figyelem! Az idei Hungária Kupa első, kedvezményes nevezési határideje: április 30.
Kérés a rendezőkhöz: a következő számban a július végéig esedékes versenyekről közlünk adatokat. Lapzárta: máj.
20, tervezett megjelenés: máj. 30. Amennyiben lapzárta előtt nincs versenykiírás az MTFSZ-honlapon, előzetes infor
mációt kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@t-online.hu). A kapcsolatteremtés miatt célszerű, ha a rendezők
email-címe megtalálható az MTFSZ-honlapon.
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A TÉR K ÉPEK EN ( l .)
A hidegháborúnak sokféle térképészeti
vonatkozása van. Először a magyar
katonák által külföldi területekről
készített térképeket tekin tjük át, majd
a következő számokban bem utatom
a nyugatiak és a szovjetek hasonló
tevékenységét is. A sorozat a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
támogatásával jön létre.

A hidegháború, amely szinte azonnal az „igazi" befejezése
után, a m últ század negyvenes éveinek m ásodik felében
kezdődött, és m ajdnem a rendszerváltásig tarto tt, sok„érdekességet" hozott a térképészetben (is).
Az, hogy pl. A szocialista országokban kiadott térképeken
Berlin mellé mindig oda kellett írni, hogy „az NDK fővárosa"
(holott ez csak a város kb. harm adára volt igaz) és a NyugatBerlin elnevezést nem lehetett használni, csak apróság.
A katonai térképészet viszont hatalm as m unkával készítette
az (időnként változó) ellenséges területekről a topográfiai
térképek töm egeit.
1949-ben a szovjet-jugoszláv szakítás után Tito lett a fő
ellenség, elkezdték az erődök é p ítését a h atár m entén
(Ezeket m anapság tárják fel, a kutatás egyik oszlopa Suba
János alezredes, a Térképtár vezetője.) és beindult a térképkészítés is. Először a ném etek által a háború alatt készített
1 : 75 000-es térképeket nyom tatták újra, kis átalakítással,
tízezer példányban (sokáig m inden katonai térképből enynyit nyomtak). Mivel ez csak szükségtérkép volt, a gyorshelyesbítésből levezetett 50ezres sorozatot „m egtoldották"
DNy felé, és Jugoszlávia nagy részéről is elkészültek ezek
a térképek. A felirat szerint: „A térkép síkrajzának összeállí
tása abból a ném etek által 1942-ben újranyom ott 50.000-es
jugoszláv térképből történt, m elyet a jugoszlávok 1939-40ben a 100.000-es alapanyagból készítettek." Sajnos a térkép
elkészültekor az előző térképet olyan alaposan bezúzták,
hogy m utatóba sem m aradt belőle, ezért a Hadtörténeti
Múzeum Térképtárában sincs egy darab sem , pedig ott (szin
te) minden magyar készítésű katonai térképből van példány.
Ahogy a túloldalon a bal felső ábrán látható, az 1952-es
lapon fonetikusan írták az idegen neveket, ahogy ez akkor
szokás volt a katonai térképeken.
Később a Magyar N éphadsereg tám ad ási irányát ÉszakOlaszország felé jelölte ki a Varsói Szerződés és ennek meg
felelően alakult a térképezendő terület (kiegészítve Ausztria,
Franciaország és Svájc részeivel). A jobb felső 1 : 50 000-es
térkép osztrák területet ábrázol, 1976-ban készült. Valaki
Bécsben besétált a térképboltba és m egvette a topográ

térképtörténetből
fiai térképeket, am iből azután itthon nem kis munkával
Gauss-Krüger rendszerű, szovjet jelkulcsú térképek készül
tek. A munkához összehasonlító jelkulcs és áttekintőtérkép
készült, hogy a térképek minél egységesebben ábrázolják
a területet. Term észetesen minden térképet kinyom tattak
(10 000 példány!), de tudom ásom szerint a csapatoknak
nem osztották ki, óriási raktárakban tárolták, m iként a tá 
m adáshoz szükséges fegyvert, ruhát, élelm et és m ás felsze
relést is. (Az élelm iszert persze folyamatosan cserélték, ezért
ettek a m agyar katonák (is) állandóan lejárt konzerveket.)
Természetesen Moszkva szintén kapott a térképekből, és
elkészítették a cirill betűs változatot is.
Még nagyobb terü letet térképeztek 1 : 200 000 m éretarány
ban (bal alsó kép), ez a la p 1969-ben jelent meg, ezúttal
szovjet alaptérképekből, csak a feliratokat „visszaírva" latin
betűkre. Még így is rengeteg felesleges m unkát végeztek,
gondoljunk csak egy alpesi lap szintvonal- és sziklarajzának
kirajzolására! Később ezeket átadták egym ásnak aVarsói
Szerződés országai, és csak a névrajzot kellett elkészíteni.
A térképsorozathoz várostérképek is tartoztak, ezek talán
a legérdekesebbek. A bal alsó részlet Zürich belvárosát
m utatja 1 : 1 5 000-ben. 1952-es szovjet térkép alapján, de
a legújabb források szerint kiegészítve készült 1966-ban.
A nagym éretű térképen csak kevés m agyar felirat olvasható,
de a hátoldalán teljes utca- és intézményjegyzék található.
A 26-ossal jelölt Központi Könyvtárban őrzik Svájc egyik
leggazdagabb térképgyűjtem ényét. A Szövetségi főiskolai
könyvtár (38) valójában Szövetségi Műszaki Főiskola, Svájc
egyetlen országos tanintézete, a többi ugyanis mind a kan
tonok, városok stb. kezelésében van illetve m agántulajdon.
Valóban hatalm as könyvtára van, óriási térképtárral, ami
elsősorban újabb térképeket tartalm az az egész világról.
Ez volt a legkorszerűbben felszerelt térképtár, am it valaha
láttam , az olvasóterem ben számítógépek és kisebb-nagyobb
szkennerek, fénym ásolók sorakoztak, amiket a hallgatókon
kívül gyakorlatilag bárki m ás is használhat.
Érdekes belegondolni, hogyan hihették a katonai és politikai
vezetők, hogy Svájcba bevonul a Magyar Néphadsereg, lero
hanván azt az országot, am it m ég az ereje teljében levő Hitler
sem mert? a m ásodik világháborúban az ország nem csinált
titkot abból, hogy gyakorlatilag hegyi erőddé alakították az
országot, a víztárolók gátjai bármikor felrobbanthatok, óriási
készleteket halm oztak fel és lényegében minden férfi katona
- és ez máig így van.
A (nyugati) nyílt térképekből itthon term észetesen titkosak
lettek, de később azokat a szelvényeket, amik csak nyugati
országokat ábrázoltak, visszaminősítették szolgálati hasz
nálatúra, persze jól elzárva őrizték ezeket is. Ma m ár szaba
don kutathatók gyűjtem ényünkben a többi titkos anyaggal
együtt.
Hegedűs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu
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H osszútávú
O rszágos
B a jn o k sá g
Érdekes feladat a HOB-ról
írnom a Tájolóba két okból
is: Egyrészt, mert e cikk
majdnem két hónappal az
esemény után fog megjelen
ni a lapszámok megjelenési
ritmusából kifolyólag, tehát
nem lehet a friss eredmények
bemutatására helyezni a
hangsúlyt. Másrészt, mert az
eredetileg tervezett „kikül
dött tudósító"-i szerepemet
az „elfogulatlan távoli szemlélő"-re módosította verseny
előtt két nappal egy minden
kontrolt nélkülöző földetérés
tájbringázás közben. így e
cikk több résztvevő beszá
molóján alapuló összegzés,
melyet a két felnőtt győz
tes és a szövetségi kapitány
véleménye egészít ki.

Füzy A nna pályaelem zése:
3 -4 .: Variációk: a) kerülő útvonal, 1100
m /5 m szint, szép nagy dózerúton,
van idő közben mindenre: útvonalat
választhatunk a maradék 17 átm enet
re, bem em orizálhatjuk az összes kódot
szim bolokkal együtt, gyors, biztosnak
látszó m egoldás, de majd másfélszer
olyan hosszú, mint az alternatív útvonal;
b) a völgy alján a felhagyott ösvényen,
am ely m indössze 750 m, és a végén
m egm ászandó 20 m szint sem tűnik
drám ainak. Ha az ösvény követhető,
nem leh et nagy gáz, de a horhosok
rengetegében azért nem árt a figyelem
- ezen az útvonalon nem biztos, hogy
az 5-6-os átm enet útvonalán töpreng
nék, pedig m ár közel van, nem ártana
dönteni.
a: 4:29 (GyF), 5:11 (FA), b: 4:56 (KB), 4:57
(RM), 5:09 (Szí) - az időeredmények
alapján, amennyivel hosszabb, annyival
pörgősebb is a kerülő.
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7- 8: Ebben az átm enetben bő 200 m
pluszért cserélhetjük fel az erdő bizony
talan talaját az erdei ösvény-aszfalt
kombinációra. Vajon megéri?
a (kerülő): 4:15 (GyF), 4:18 (KB), 4:31
(RM), 4:42 (FA), b: 4:25 (Szí), 4:48 (MÉ)
- az időeredm ények engem meggyőz
tek, bár egy képzett statisztikus nem
biztos, hogy szignifikánsnak mondaná a
különbséget.
8 - 9 : Szám om ra a pálya legtanulsá
g osabb átm en ete, a kerülő útvonal
leh ető ség e tájbringára hangolt gon
dolkodásom mellékterméke, már akkor
is hülye ötletnek tűnt: a 750 m -t cse
réltem fel az 1300 m-re, m ajdnem két
szeres kerülő!, bő 400 m erdei szakasz
ebben is van, és ami m ellette szól nem
túl sok: kétségkívül gyors, egy szolid
hegyet kikerül, és tutira nem veszek
el m ég én sem . De mit m ondanak a
szám ok?
a (kerülő): 8:21 (FA), b: 7:37 (RM), 8:12
(Szí), 8:15 (MÉ), 8:41 (KB), 10:20 (GyF)
- h á á á t... Martina 44 mp-es előnye is
m ár kisebb, m int amire számítottam, Évi
és Ildi néhány másodperces előnye már
hibahatáron belül mozog, és, hogy az
átvágásban van némi rizikó, azt Fanni 10
percen felüli időeredménye bizonyítja.
Azt kell m ondjam , versenyképes meg
oldás a kerülő útvonal is, persze a végelszám olásnál gyakran hiányzik pont az
a néhány másodperc.
1 2 -1 3 : Bevallom, ebben az átm enet
ben nekem útvonalválasztási dilemmám
nem volt, fel sem merült bennem az „át
a hegyen" opció, sőt utólag sem gondol
tam volna, hogy az jó lehet. Az átm enet
légvonalban is bő kilométer, 1100-1200
m alatt nehéz kihozni a futott távot,
1400 m -ből pedig kijön a kerülő a lapos
ban, nagyrészt úton, 30-40 m szintet
spórolva - ,,a hülyének is megéri!" - hát
annak biztos; )
a (kerülő): 8:10 (KB), 8:24 (FA), b: 7:57
(MÉ), 9:11 (GyF), 14:30 (RM), 17:22 (Szí)
- én nem gondoltam volna, hogy a
„b" verzió ilyen népszerű lesz, azt sem,
hogy az akár jobb is lehet, mint a kerülő,
de azt sem , hogy ekkorákat lehet rajta
szálln i... Ildi és Martina is itt búcsúzott
el a dobogótól.
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A rendezők munkájának dicsé
rete volt a legáltalánosabb véle
mény, melyet mindenki em lí
tett. Egyetértett minden általam
megkérdezett versenyző, hogy a
Somogy megyei szövetség kitű
nő munkát végzett az adott terep
és térkép keretei között. Jól lett
megválasztva a versenyközpont,
átgondoltak voltak a pályák, s
alapvetően megfelelőek voltak
a verseny külsőségei. Egyedül a
műhiba okán részben megismé
telt sorsolás borzolta a kedélyeket
a verseny előtt pár nappal, de ez
eléggé korán történt ahhoz, hogy
ne legyen eredményt befolyásoló
szerepe.
A pályakitűző különösen gondos
munkát végzett a tervezésnél:
gyakorlatilag minden pálya a várt
győztes időnek megfelelő volt,
hibahatáron belül, ami különö
sen a nehezebben kiszámítható
szenior kategóriákban nagy telje
sítmény. Egyhangú volt az a nézet
is, hogy a pályák teljes mértékben
kihasználták a tipikus somogyi
terep adta (erősen korlátozott)
lehetőségeket. A felnőtt női pálya
legérdekesebb útvonalválasztási
problémáiról Füzy Anna írt érde
kes elemzést a kapcsolódó cikk
ben.
Ezzel szemben viszont a technikásabb pontok elhelyezése m ár
több kommentárt kapott - alap
vetően a térkép minőségéből
kifolyólag. A magyar versenytérképek ezen problémájáról Boxi
(Bozán György - szerk. megj.)
nemrég hosszabban értekezett, s
úgy tűnik hogy sajnos а HOB
térképe sem lóg ki a sorból. „Több
munkát érdemelt volna” hangzott
egy diplomatikus vélemény.
A női verseny igazolta a régi meg
állapítást: lányoknál a legkeve
sebbet hibázó győz. A sérülten
versenyző Makrai Évi és Gyurkó
Fanni viszonylagos stabilitásuk
nak köszönhetik jó szereplésüket.
De több mint 10 perc hibával
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Kovács Anett (SDS ~N18)

Gyulai Zoltán (MSE-F50)

még pontszerző helyre lehetett
befutni.
„Ölembe hullott ez a győzelem”
nyilatkozta Makrai Évi, aki a
Martina Rakayova-tól elszenve
dett tavalyi veresége után hódí
totta vissza az elsőséget. „Tudom,
hogy nem illik a győztesnek arra
hivatkoznia, hogy sérült volt, de
én a HOB-n jelentkező sérülésem
miatt szinte egy lépést se tudtam
futni azóta. A pálya harmadánál
kezdett el fájni a lábam, s fél
pályánál már alig bírtam lépni.
Ha nincs látótávolságon belül más
futó, lehet hogy le is állok, de
így mégsem akartam, hogy gya
logolni lássanak. Egy kisebb hiba
után a 4 perccel mögöttem indult
Martina meg is közelített másfél
percnyire, de ekkor is szerencsém
volt, mert nem sokkal ezután
hibázott egy majdnem tízperc
eset. Végül Fanni is csak az utol
só átmenetekben elkövetett hibái
miatt került mögém, pedig szinte
végig vezetett a versenyen. Örülök
az újabb címnek, de jó lenne, ha
futni tudnék. Addig is tájbicikli
vel kárpótolom magam, mert az
kevésbé terheli a lábat.” (Sajnos
Évi sérülése lapzártáig se javult, s
így világbajnoki szereplése is erő
sen megkérdőjeleződhet.)
Teljesen másként látta a világot a
még csak 22 éves Kovács Adám, 7

perccel verte a mezőnyt s szerezte
meg a bajnoki címet, bár tavaly
csak a 14. helyen végzett 29 per
ces hátránnyal. „Mindenképpen
győzni szerettem volna! Jól sike
rült az alapozásom, és techni
kailag is sokat fejlődtem idén a
két 10 napos svéd edzőtáborban,
amin skandináv klubom, a PANKristianstad szervezésében vet
tem részt. A terep nem tartozik
a kedvenceim közzé: viszonylag
bozótos, s a csalán is szépen nőtt.
A pálya viszont jó volt, minden
benne volt, amit e terepből ki
lehet hozni. S szép helyen volt a
cél is, bár talán jobban is ki lehe
tett volna építeni. A jövőt illetően
most már a cseh VB-re koncent
rálok, jó lenne 15-be kerülni vagy
sprinten vagy hosszútávon (bár az
rövidebb, mint ez a hosszútáv).”
A szövetségi kapitány hangulata
nem volt felhőtlen az eredmé
nyeket látva. „А HOB nem volt
válogató, mert ilyen szám nincs
a VB-n. De arra nagyon jó alka
lom, hogy az ember lássa, ki az
aki komoly munkát végzett az
alapozás folyamán. Minden elis
merésem a két lányé (Makrai Évi
és Gyurkó Fanni), akik sérülten
verték a mezőnyt! Sajnos a fiuk
nál csak Kovács Ádám teljesítmé
nye volt elfogadható. Mindenki
másnál át kell gondolni, hogy mi
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történt, mert jobbak is tudnak
lenni. Különösen Szerencsi Ildi
volt meglepetés, hogy pont egy
bajnokságon csinált ilyen nagy
hibát, pedig a megelőző nem 
zetközi versenyeken nagyon jól
futott” - mondta Hegedűs Zoltán,
aki aznap az 55-ös kategóriában
győzött. „A pályák megfeleltek a
terep és térkép adta lehetőségek
nek. Sajnos el kell, hogy fogadjuk,
hogy Somogy megyében ilyenek
a lehetőségek. De egy bajnokság
színvonalasabb terepet kívánna.”
Sün

N é h á n y g o n d o la té b r e s z tő
á tm e n e t
A szezon első, s egyben legkemé
nyebb tájfutó bajnoksága а HOB,
kitüntetett szerepe van ezért az
egyre szaporodó OB-k között: a
hosszú, monoton alapozás után
az első nagy megmérettetés. Van
idő a téli hónapok alatt mind fizi
kailag, mind mentálisan ráhango
lódni a feladatra, előásni egy régi
térképet az elméleti felkészülést
elősegítendő, begyűjteni a szük
séges információkat a terepről.
Számomra a terep teljesen új volt,
Somogy-megye eddig fehér folt
ként szerepelt tájfutó karrierem
ben: aki járt már erre, sok jóval
nem biztatott; susnyás, bozótos,

Turcsán Gábor (PVS-F20)
vízmosásos, tüskés, bokros, utón- jónak éreztem, persze lehet ez
futós, rettenetes horhosok, kettes csak egyéni perverzió. Szerintem
zöld, szántóföldek, bozótfoltok - a pályákban benne volt, aminek
a leggyakrabban előforduló szó kellett: útvonalválasztás, nagy
fordulatok a témában. Mindezt vonalú tájékozódás, dinamikus
alátámasztotta kölcsöntérképem haladás a pontok között, és pre
is, melyen egy precízen berajzolt cíz navigálás pontfogáskor - a
útvonal demonstrálta, hogy gaz vízmosások ezerágú oldalvölgye
dája szépen „kikockázta” amit iben nem volt nehéz elveszíteni
lehetett.
a fonalat és egy-egy horhosokkal
így utólag azt kell mondjam, az telezsúfolt domboldalban ember
előzetes információk nem bizo legyen a talpán, aki helyrerakja
nyultak sem tévesnek, sem túl magát, nekem nem sikerült...
zónak, ezzel együtt én a tere De, hogy ne csak a levegő
pet a kora tavaszi formájában be beszéljek, álljon itt néhány
hosszútávú versenyre nem csak gondolatébresztő
átm enet
alkalmasnak, de kifejezetten útvonalvariációkkal és időkkel - a
fő gondolatkör a kerülő útvonalak
elemzése: Mikor éri meg kerülni?
Kinek éri meg kerülni? Mennyit
érdemes egy biztosabb útvonalért
áldozni? Eszünkbe jut egyáltalán
kerülni? (Az elemzést lásd a 2.
oldalon!)
És a tanulság? A 4-ből 4 átmenet
re mondható el, hogy nem lehet
általános érvényű „vétel útvonalat”
megállapítani, az optimális útvonal
erősen egyénre szabottnak tűnik, a
kérdés csak az, hogy megtaláljuk e
a saját felkészültségünknek meg
felelő megoldást. Hát ez a szép a
tájfutásban, és ez tetszett nekem a
HOB pályáiban is.
Anna
A Cél
Fotó: Nemesházi László
Tájoló 2008 4. szánd 5
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E l f o g u l t t u d ó s ít á s a P o s t á s k u p á r ó l
H osszan tö p re n g te m , hogy bevalljam -e,
d e v égül is nyilvánvaló, hogy nem titk o l
h ato m , P o stás Kupa ügyben nem vag y o k
e lfo g u la tla n . M entségem ül szo lg áljo n ,
h o g y evvel nem vagyok egyedül, mi m ás
le h e t az o k a, hogy évek óta ez a v ersen y
És akkor jöjjön a kíméletlenül
őszinte bírálat, kezdjük mindjárt a
tereppel. A Gödörállás számomra a
hazai terepek egyik non plus ultrája,
egy kis sivatagi karsztvidék, borókás
sztyeppe, a tíz másodperc alatti tel
jes elveszés állandó ígéretével. Nem
dicsekvésképpen: a terepen rende
zett öt Gigasprint Rally legalább
400 pontjával a hátam mögött az
első napi 12-es és 13-as közötti 200
méteren simán fogalmam nem volt,
hogy hol vagyok vagy öt percig.
Ezen a terepen majdnem minden
megvan, ami egy versenyt izgal
massá tehet (talán csak a mocsár
hiányzik - már akinek). Talán az
egyetlen baja, hogy kicsi. Ebben
a rendezőknek nem volt szeren
cséjük. Eredetileg a terep nyugati
folytatását is használni akarták, de
az erdészet és a Táborfalva külsőTatárszentgyörgy hátsó-GibraltárDakar rally közös erővel ezt meg
hiúsították - kár érte.
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a leg láto g ato ttab b id eh aza, ezer fölöt
ti létszám ot csak ez tu d . Más kérdés,
hogy szabad-e vállalkozni tu d ó sítá sra
bevallottan elfogult vélem ény mellett?
(De erre válaszoljon az olvasó, vagy a
szerkesztő.)

T érképfelvétel a rajtb a n

A térképről: a korábbi verzió egy ilyen helyen. Ha, mondjuk,
kat is alaposan megismertem és a végén záródnak a szintvonalak,
remeknek találtam. Ezt javította és minden gödör legalább szám
tovább Janó (Sőtér János - szerk. szerint megvan, akkor az illető
megjegyz.). Minden professzi már tud valamit (de ilyet akkor
onális fanyalgót bíztatnék arra, sem fog).
próbálkozzon egy kis darabbal Jó ötlet volt a 7500-as térkép a
gyengén látóknak, de lehet, hogy
mindenkinek ez kellett volna, a
10000-est nekem még álló helyzet
ben is nehéz volt kiolvasnom.
A pályákról nehéz általában írni,
hiszen magam csak egyet-egyet
futottam, néhányat még láthattam,
a többire csak az eredményekből
következtethetek. Ami tény, az
erdőben sok tanácstalan ember
kószált (köztük igazi nagyok is), a
pályák jól kihasználták a terep min
den részét. Vezetővonalon csak rit
kán haladhattunk. A rendezők sem
a pontokkal, sem a pályákkal nem
takarékoskodtak, így kevés volt
az esély az együttfutásra. Furcsa,
A z u to ls ó e llen ő rző p o n t
hogy a két elit kategória első napja
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Postás Kupa kilométerátlagok

középtávú volt (biztos megvan az
oka, csak én nem tudom).
Az eredmények mutatnak érdekes
ségeket. Egyértelmű, hogy az első
napi pályák voltak a nehezebbek.
Néhány kategóriától eltekintve a
győztes kilométerátlagok a máso
dik nap lényegesen (esetenként
15-20%-kal) jobbak voltak, mint az
első nap. A mellékelt grafikon ezt
jól mutatja. Meglepő, hogy az első
nap az F21E és F35 győztes-átla
gok azonosak voltak (6,5 perc/km)
annak ellenére, hogy a harminc
ötös pálya majdnem kétszerese
volt az elitének, de az F21A győz

tese is 6,8-ast futott a 13,8 km-en.
Másnap azután az elit győztes
belehúzott. Ez a szám egyébként a
két ETC-s fiatal, Kovács és Szabó
külön versenye volt (felváltva győz
tek, bár a hosszabb pályán Kovács
fölénye meggyőző), Forrai Gábor
volt még a nyomukban. Női elit
ben Macinská mindkét nap nyert,
a másik szlovák lány, Labasová
végzett a második helyen, Hrenkó
Ivett öt perccel harmadik. Említésre
méltó, ahogyan Suciu Simion az
első napi több mint tízperces hát
rányát ledolgozva a 9. helyről nyert
férfi juniorban. Végül, régen nem
Az FN21E kategóriák dobogósai

örvendezhettünk annak, hogy úgy tűnik - az utánpótlás terén
valami megindult. Mind F10Dben, mind NlOD-ben 23 induló
volt, de népes volt az F12C (26)
és N12C (34!!!) is. Az F14B (26),
F16B (42), N16B (26) indulói lét
számaival is elégedettek lehetünk,
bár itt már több külföldi is volt.
Mindent egybevetve korábbi elfo
gultságom mit sem változott (sőt
- minthogy még arra is lehetőséget
kaptam, hogy a második napon,
más programom okán a mezőny
előtt egy órával elindulhassak). A
verseny minden feltűnő külsőség
nélkül is kiemelkedően jól szer
vezett volt, a szakmai részletek
a helyükön, a rendezők a tőlük
megszokott profizmussal és oda
adással tették, amit tenniük kellett.
(Még arra is volt gondjuk, hogy
ezen a 30. Postás kupán Schell
Toncsit, aki a korábbi 29 PK szinte
mindegyikén rendezett, először a
történelem során, saját versenyén
jubileumi indulásra bírják.) Ezt
kellene minden évben néhányszor
ismételni, talán akkor nem szület
nének ilyen elfogult tudósítások,
mint ez itt.
Lejegyezte:Lux Iván
Fotó: Nemesházi László
Tájoló 2008 4. szám 7
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G yerekhad a Kamaraerdőben
Dölles Erzsébet igazgató
és Jancsók Annamária
szervező tanár aláírásával
az alábbi levelet hozta a
posta az MTFSZ-be:
„Tisztelt Vezetőség és Szabón
János Úr!
Ezúton szeretnénk köszönetét
mondani Önöknek a 2007. októ
ber 20-án lezajlott tájfutó játék
szervezéséért és lebonyolításáért,
amelyet Kamaraerdőn rendezett
az Önök segítségével a budaörsi
1. sz. Általános Iskola.
Rendkívül nagy élményt nyújtott
a rendezvény a gyerekeknek és a
tanároknak egyaránt.
A szabadidő ily módon való hasz
nos eltöltése ez idáig a többség
számára ismeretlen volt.
A z Önök segítségével kb. 700

KAMARAERDŐ
(N agyrét)

emberhez hoztuk közelebb a tájé
kozódásifutást néhány óra alatt.
Reményeink szerint a jövő tan
évben is meg tudjuk ismételni a
tájékozódási játékot, mert sze
retnénk hagyományt teremteni
ebből a rendezvényből, s ehhez
kérjük előre is szíves együttmű
ködésüket.
Köszönjük önzetlen segítségüket!”
A sok gyereket megmozgató ese
mény rendezéséről érdeklődtünk
Szabón Jánostól, a H-К Optimista
Sportklub vezetőjétől.

H ogyan k ap csolód tato k be ennek a ren 
dezv én yn ek a szervezésébe?
Az Egyetemen (lánykori nevén
TF-en) keresztül. Az Iskola kap
csolatot keresett a sportnap táj
futó-szakmai irányításához és
bennünket ajánlottak. A bekap
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csolódásunkat jelentősen segí
tette az éppen lendületbe jött
szövetségi Diáktájfutás program
is, a térképkivágat és az egyéni
oklevélterv- és nyomda bizto
sításával. Ebben, és a grafikai
munkákban Scultéty Marcinak
(és O rsinak) nagyon sokat
köszönhetünk.
Hogyan tu d ta to k ilyen nagy létszám ú
g y e re k se reg e t m egm ozgatni? Hányán
voltak a rendezők?
Mi a rendezvény napján csu
pán négyen voltunk térképészrendező-tájfutók: Kiss Zsolt,
N ém eth Csaba és Németh
László, akik egy-egy felsős évfo
lyamot rajtoltattak, és jómagam
az alsósok mellett. Rajtunk kívül
azonban még sokan mások is
„rendeztek”. Volt a helyszínen
orvos, segített a Polgárőrség,
és kiváltképp az ötven-hatvan,
remekül felkészült pedagógus az
iskolából.

c-z Köves mélyedés (épített)
A d Burkolt út. talajút, szekérút
N3 Ösvény, kis ösvény, keskeny nyiladék
IZ3 Légvezeték
1ZZI Kerítés, áthatolhatatlan kerítés
u< Magánterület, épület
S 3 Rom, torony
ЕШ Kis torony, vadetető, határjel
EZ3 Egyéb kis objektum

D i á k t á j f u t A s

Egy gyermekrajz az eseményről
A rendezvényre 45-napos lebo
nyolítási terv szerint készültünk.
Ez nélkülözhetetlen volt a sok
résztvevő és a háromoldalú
együttműködés miatt (iskola,
egyesület, és szakszövetség: ld.
Forgatókönyv, www.kosportal.
hu) A kulcskérdés a biztonságos
terep kiválasztása volt. Miután
ez sikerült és a szövetség részé
ről a térképészek is segítettek
(Szarka Ernő és Vértes György),
már „csak” a megoldandó fel
adatok maradtak: Az Iskola
szervezője, Jancsók Annamária
volt a logisztikus, neki kellet többek között - az aznapi moz
gósítási mozaikot összerakni.
Én a gyerekek biztonságáért és
így a pozitív játék élményéért
feleltem.
Ennek érdekében a megelőző
hetekben felkészítő játékbemu
tatókat tartottunk több évfolyam
számára, amit tapasztalatátadás
sal megsokszorozott az iskola.
Semmi baleset, eltévedés nem
történt. (Csupán csak egy kár
vallottja akadt a játéknak, aki
bepisilt a nagy izgalomban, sze
gény. Öt, az októbervégi szeles
idő miatt, a vezető testnevelő
visszavitte az iskolába...)

Milyen jellegű volt a foglalkozás?
Szalagos pálya, többféle kategória stb.?
K apott-e m inden gyerek térképet?
A foglalkozások idejét 60-90
percre, a játékot 1500-2500-

3500 méter futásterhelésre ter
veztük (6-9, 9-11, 11-14 éve
sek). Ezen felül a megállótól a
Nagy-tisztásig oda-vissza még
1600 m-t valamennyien sétáltak.
Szalagozás helyett „mosolygó/
szomorú ábrázatok”-at alkal
maztunk.
Az irányok (égtájak) ismere
tén kívül másra nem építet
tünk. M indenkinek jutott táj
futó pályatérkép (mellékelve.
Méretaránya 1:7500), vagy gyerekrajz-szerű (szmotroll-)térkép
(1:750). A 9-11 évesek mind
kettőből kaphattak. Az utóbbit
százas csomagokban már előző
nap megkapták az alsó tagozatos
tanárok, az évfolyamok bejelölt
letelepedési helyével. így ők egé
szen önállóan belekezdhettek
a játékba, ahogy megérkeztek.
A térképek tájolását a terepen
jól látható, fasorral szegélyezett
széles út segítette. A szmotrollrajzot a tisztás közepén álló szín
pad felé kellett fordítani (ott volt
az első pont).
Először mindenki térképes terep
felismerési feladatokat kapott.
Például csak az kezdhette el a
játékot, aki megmutatta (beraj
zolta) saját rajthelyét. A kiseb
beknél ezután a csillag-játék
következett. (Csillag: egy-egy
pontot kell a jó irányba fordulva
megtalálni, a pontnál a térképre
„lukasztani”, visszafutni. A szú

róbélyegzés, a kódszámos állvá
nyok használata néhány apróbb
gyereknek bizony nehézséget
okozott. Ebből a szempontból
jobb a kréta, és persze ideális lett
volna a Sportldent - ha lenne
az országban 700 darab dugóka
népszerűsítés céljára...)
Miután m egtalálták mind a
kilenc pontot kb 1600 m futás
sal, a 9-11 évesek még kipró
bálhatták az idősebbek egyik
„mosoly”-pályáját is (800 m).
Ezek egyszerű, 6-6 ellenőrzőpon
tos hurokpályák (Kamaraerdő
„Nagy-tisztás”, 1:7500), az elága
zások után mosolygó/=tovább/
vagy szomorú/=visszafordulni!/
ábrázatokkal. (800, 1100 és 1600,
összesen 3500 m.)
A pályák a 6., a 7. és a 8. osztá
lyosok rajthelyei mellől három
felé indultak. A hatodikosok
első pontja közeli (61.), a másik
két pályáé a rajtoktól már kissé
távolabbi volt (71, 81). A felső
tagozatos fiúk-lányok feladata a
három pálya végigfutása volt.
Az ellenőrzőpontoknál a térkép
számhálós részére kellett lukasz
taniuk.

Hogy látod: ez egy egyszeri népsze
rűsítő rendezvény volt, vagy esetleg
több gyerekben feltám ad t a vágy, hogy
jobban m egism erje ezt a sportágat?
A folytatást intézményesíti a
program unk. Az ARIADNÉ
tanpálya-program
megfelelő
sportszolgáltatást kínál az isko
lai csoportok számára, hasonló
népszerűsítők után, díjm en
tesen. Ennek keretében újabb
lehetőséget - játéktervet, prog
ramleírásokat, tanári segéd
anyagokat, és levlaptérképeket
- biztosítunk ahhoz, hogy az
iskolák tájékozódási foglalko
zásokat szervezhessenek többékevésbé rendszeresen a Budai
hegyekben. Az „ARIADNÉ
Program 2008-2009” további
részletei Programismertetőben
olvashatók: www.kosportal.hu
Tájoló 2008 4. szárfi
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T a n u l j u n k t á j f u t n i lépésr ő l lépésre (1 2 )

„3-as szint - Г
Pontos tájékozódás rövid átmeneteken
Pontos tájékozódással kisebb tereptárgyakat azo
nosítunk óvatosan, mint például egy 30 m x 30
m -es mocsarat vagy egy kis tisztást. Az átmenetek
rövidek legyenek - legfeljebb 200 m. Az is fontos,
hogy felfogó vonalak legyenek a pont mögött, és
hogy legyen egy jó támadó pont.
M ost m ár a tájoló használatát is tanítsuk, a pon
tos irány levételét, végrehajtását, együtt a pontos
tájékozódással.

Egy normál pályát úgy rakunk ki, hogy a támadó
pontokra nagy bójákat, míg a pontokra mini bójá
kat teszünk. Legyen kód mind a kettőn és a két
kód összegét írják a kartonra a gyerekek.
Kövesd az edzőt!

Az edző végig futja a pályát egy kis csoporttal és
együtt gyakorolják a biztos támadó pont hasz
nálatát, valamint azt, hogy hogyan kell óvatosan
tájékozódni az átmenet legvégén, a „piros lámpa”
részben. Ezt lehet tájolóval vagy anélkül lefutni.

Gyakoroljuk az I lépést
D upla pontok

Közlekedési lám pák
Az edző fut elől, a gyerekek mögötte, pontosan
követve a térképen, hogy merre futnak. Az edző
ahhoz igazítja a tempót, hogy az átmeneten belül
melyik részen futnak:
Zöld lám pa - Teljes tempóban, például, mint
amikor egy „korlátot” (felfogó vonalat) követnek.
Sárga lám pa - Kicsit lassabban, nehogy túlfussa
nak a támadó ponton.
Piros lámpa - lassan, óvatosan a pontig.
Itt az a lecke lényege, hogy minél nehezebb a
tájékozódás, annál lassabban kell haladni. Azaz: a
sebességet a helyzethez kell igazítani.
A vaktérkép
Csináljunk egy vaktérképet egy jól elhatárolt
terepről. Egy nagyon leversenyzett terep, ami már
semmi másra nem jó, ideális ehhez a gyakorlat
hoz. Rajzoljuk rá a normál térképre a pontokat
és a támadó pontokat. Ragasztószalaggal rög
zítsünk egy vékony fehér papírlapot a térképre
és egy lámpa fényénél vagy egy ablakra rakva,
hogy a fény átmenjen rajta, másoljuk át a pályát.

1 0 Tájoló 2008 4. szám
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Ez a vaktérkép. Csináljunk ebből mindenkinek К = szúróbélyegzők helye; S = bóják helye
Ezt a gyakorlatot mindenki egy olyan térképpel
egyet.
Rakjuk ki a pontokat és egy-egy szúróbélyegzőt a futja le, amin csak a vonal van rajta.
Teszt kérdések
támadó pontokra és az ellenőrző pontokra.
A pontokat sorban kell érinteni.

Az I l é p é s t e s z t j e

Készítsünk olyan feladatlapokat, amelyeken a
térképrészleten egy-egy pályarészlet látható és
Útvonalkövetés és pontfogás
Rajzoljunk egy vonalat a térképre, amely keresztül tegyünk fel kérdéseket a pályával kapcsolatban.
megy a támadó pontokon és a bóják (ellenőrző Pl.:
pontok) helyén is. Szúróbélyegzőt teszünk a - Melyik útvonalat választod a két pont között?
támadó pontokra (könnyen azonosítható terep - Hol térnél le az útról, hogy megfogd az ellenőrző
tárgy) és bóját az ellenőrző pontokra (nehezebben pontot?
A mü eredeti cime:
azonosítható tereptárgy). Mindenki lyukaszt az
Learning orienteering step by step
összes támadó pontnál. Befutás után be kell jelöl
Fordította: Grant Julianna
niük az ellenőrző pontok helyét egy tűszúrással a
Szerk.: Schell Antal
térképen.
Tájoló 2008 4. szám
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E ln ö k s é g i ü lé s
A BTFSZ elnöksége május 5-én tartotta soron
következő elnökségi ülését, amelyen az alábbi
napirendek kerültek tárgyalásra:
- A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója
- Beszámolók a budapesti versenyekről
- Közhasznúsági Jelentés véglegesítése
- Versenybírók minősítése
- Térképkiadási rend

T á jo ló e lő f i z e t é s
Ebben az évben, eltérve a korábbi gyakorlattól,

még a 3. számot is postáztuk egyes 2007-es előfi
zetőinknek, de még nem mindenkitől érkezett be
az előfizetés díj. A 4. számot már csak a tényleges
előfizetőknek postázzuk.

K ö z g y ű lé s
A Budapesti Tájfutók Szövetsége 2008. május 19-én
a Budapest V. Curia u. 3. földszinti tanácstermében
tartotta közgyűlését. A megjelent 9 tagszervezet kép
viselői elfogadták a BTFSZ Közhasznú Jelentését,
valamint a Felügyelő bizottság beszámolóját. Az aláb
biakban közöljük a szövetség mérlegbeszámolóját:

BUDAPESTI TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGE
- Egyszerűsített beszám oló MÉRLEG
adatok E Ft-ban
Sor
szám
a

b

1.

A. Befektetett e szk ö z ö k (2.+3.+4. sor)

2 .

I IMMATERIÁLIS JAVAK

3 .

II.TÂRGYI ESZKÖZÖK

4 .

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5 .

B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)

6 .

I. KÉSZLETEK

7 .

II. KÖVETELÉSEK

8 .

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9 .

IV. PÉNZESZKÖZÖK

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5. sor)

11 .

C. Saját tőke (16.+17.+18.+19.+20. sor)

12 .

I. INDULÓ TÖKE/JEGYZETT TÖKE

13 .

II. t ö k e v Al t o z A s / e r e d m é n y

14 .

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15 .
16 .

I

A tétel m egnevezése

194

Tárgyév

0

194

58

58

3 098

0

2 944

73

37

3 025

2 907

3 292

0

3 002

3 239

0

2 874
693
2 531

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

200

-885

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉ

114

535

17

-13

D. Tartalék

18 .
19 .

F. K ötelezettségek

20 .

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21 .

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11 +19+20+21 sor) |

Budapest, 2008. Április 30.
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Tavaly indult a történet, amikor
Fannika talált a neten egy honlapot,
ami akkor bontogatta a szárnyait,
tervbe vett egy 24 órás versenyt
ott, ahol még eddig nem csináltak
ilyet. Beszéltem a megszokott csapa
tom tagjaival, akik hosszas vívódás
után velem együtt a külföldi verseny
mellett döntöttek. Győztek a havas
tetejű hegyek.... Irány Svájc.
Előzetes információk alapján a
verseny terepe laposnak tűnt, és
a „Google” is határozottan kelle
mesnek mutatta a terepet. (Bár
Őszi a János-hegyhez hason
lította, és néhány dologban nem
sokat tévedett). A csapat a tavalyi
Thüringiában rendezett váltó össze
állítással nevezett, aztán Áron saj
nos eltörte a kezét a Hegyisport
kupán, ezért kicsit átalakítottuk.
Nagy örömömre sikerült egy 12
órás csapatot is összehozni (4 fővel),
és megkértem a kedvesemet, Biró
Fruzsit is, kísérjen el minket. (Ő
volt a mentális segítőnk, és film
re vette a verseny nagy részét is.)
Megemlíteném még a csapatunk
legfiatalabb, alig fél éves tagját is, aki
hangerőben legalább annyira bírta,
mint a szurkolótábor. Rá is büszkék
vagyunk, mert nagyon jól bírta a
kiképzést. Nem sokan mondhatják
el, hogy ebben a korban már részt
vehettek egy ilyen versenyen.
Csapattagok futási sorrendben:
24 órás váltó: Szlávik Zoli, Rostás
Ancsa, Borbás Nándor, Mitró Zoli,
jómagam, és Simon Ági, 12 órás:
Ficsor Feri, Melkes Zoli, Gerzsényi
Ági és Ebinger Móni.
Péntek reggel két autóval nekivág
tunk a 12 órás útnak, aminek a
végén (sötétben) meg is érkeztünk
a kiírásban szereplő faluba, csak
az erdőben lévő versenyközpont
kitáblázása nem volt tökéletes, ezért
a lakókocsis autó (Ágiék hoztak
egy lakókocsit a kicsi miatt) kicsit

erse ny be s z ámoló

kevergett a környéken, és a rende
zők sem álltak még a helyzet magas
latán, amikor a célt megtaláltuk,
hogy segítsenek a sátorhely pontos
kijelölésében. Némi küzdelem után
az éjszakára sikerült sátrat vernünk.
Másnap reggel már a rendezők is
engedékenyebbek voltak, és sike
rült találnunk egy helyet, ahol a
lakókocsit és a sátrakat egy helyre
állíthattuk. Napközben beugrot
tunk Bernbe, ahol éppen egy utcai
futóverseny és elég nagy városi élet
fogadott bennünket. Késő délután
visszatértünk a táborhelyre, persze
akciós csokikkal megpakolva. A rajt
előtt még tartottunk egy taktikai
megbeszélést, majd este 7 órakor
elindult a verseny. A csapatból töb
bünknek is az esti rajt sokkal jobban
tetszett, mivel az éjszakai pályákon
még nem voltunk fáradtak, és oda
jobban kell a koncentrálás, meg a
bátorság....
A kezdés nem a legjobban sikerült,
bár Zolika még középmezőnyben
hozta a váltást, majd a további start
pályákkal kicsit megcsúsztunk.
Szerintem a német rendszerű 24
óráshoz képest a 4 start pálya beve
zetése volt az egyik legjobb újítás,
csak mi számoltuk el magunkat
vele. A várakozással ellentétben
tapasztaltuk, hogy a „sík” terepen
100-200 méteres szintkülönbségű
pályák voltak, és emiatt örültünk
a 8-9 perces kilométerátlagoknak
is. Szerencsére az előzetes pálya
adatokban megadott hosszakat a
rendezők revidiálták, és minden
pálya 10-15%kal rövidebb volt.
Ehhez hozzá tartozott az is, hogy az
előző hetekben folyamatosan esett,
és a térkép erőteljes zöld árnyalatot
öltött magára, így néhol a fedettség
sűrűbb volt, mint amit a térkép
ábrázolt.
Nagyrészt fenyőerdőkben zajlott
a verseny, de előfordult tölgyes és
bükkös is. Előre jelezték még, hogy
lesz egy kis szeder is (blackberry),
ami néhol derékig ért, mint később
kiderült. A pontokat se rakták mind

jó helyre, de olyan kirívó hiba, amit
néhány perc susnya túrás után nem
találtunk meg, nem volt. Szegény
Boci kétszer is kevert ugyanarra az
elrakott pontra, pedig már tapasz
taltán ment rá. Áz „easy” pályákat
edzőcipőben sokkal jobb volt telje
síteni, mivel a pálya minimum 80
%-át úton futottuk Persze a nehéz
pályákon is érdemes volt kerülni,
bár a végére a „lassan, de biztosan”
elv miatt egyre többet vágtunk át a
fenyveseken.
Néha követhetetlen volt, hogy a két
gyűjtőpontból (TlPO-s mintára)
melyikről fog érkezni a befutó ver
senyző.
Persze egy monitoron mutatták a
gyűjtő pont fogásait, de erre csak az
első kör után jöttünk rá. A monitor
mellet egy „projektoros” kivetítőn
követhettük az aktuális állást. A
szoftverrel ők is bajban voltak lát
hatóan, mert 2 percbe került, mire
kiolvasták a pálya eredményét, és
félóránként újraindították a jelerő
sítő berendezést, ami a befutópont
fogását és az eredményeket továb
bította.
Az első váltásomkor pont nekem
jutott az a pálya, ahol már nem volt
átfutó pont. Szegény csapattagok
már tűkön ülve várták az átfutáso
mat az éjszakában, amikor a célból
kiabáltam Ágnesnek, aki a sátraknál
várta az átfutásom. így buktunk 2
percet, de végül is nem ez számított
a verseny végén.
Az éjszakai pályákat szépen sor
ban teljesítettük, kis időcsúszással
a tervezetthez képest. Reggel 7-kor
eldördült a „startpisztoly” a 12 órás
váltónak is, akik már izgulva várták
a futásukat, mivel a fél éjszakát ébren
töltötték miattunk (szegények). A
várakozással ellentétben (ők is így
vélekedtek) nagyon jókat jöttek a
BR mezőnyből verbuvált váltótagok
a technikás pályákon is.
Fontos volt, hogy az éjszakai pályá
kon a lámpák végig működtek gond
nélkül, hála KisDomának, aki a ver
seny előtti pillanatokban segített a
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csapaton két Silva lámpával, bár az
egyik kicsit kontakthibás volt, és nem
mindig láttam. Az adrenalin szintem
ezért elég magasan volt éjszaka.
Közben a 24 órás váltó befejezte az
éjszakai pályákat és elkezdődhetett
a nappali hosszabb pályák küzdelme
is. Ezek végre a szebb, futhatóbb
erdők felé vittek minket, ahol nem
kellett mindent kikerülni, mint az
éjjel. A terepen az úthálózat elég
sűrű volt, segítve ezzel a gyorsabb
futást.
A negyedik kör végére már min
denkinek fájt valamije, de ez meg
szokott egy ilyen versenyen. Az elő
zetes pályák darabjaihoz igazított
taktikánk sajnos megdőlt, amikor
kivettek két nappali pályát (LD-SE).
A 30 teljesített pályát céloztuk meg,
de idén is csak 29 sikerült, miután
már nem volt csak fél óránk a végén
egy 6 kilométeres pályára. (Zolika
még átöltözött, reménykedve, hátha
futhat hatodszor is.)
Kicsit szomorúan vettük tudomá
sul, de miután már mindenki fel
használta az utolsó erőtartalékait
is, vártuk az este 7 órai zárást. A
verseny végére még kaptunk egy
kiadós vihart, ami az utolsó két
futót mindkét váltóból rendesen
eláztatta. A 12 órás váltó emberei
is bátran nekivágtak az erdőnek, a

ersenybesz ámoló

vihar ellenére. Délután 6-kor sötétebb volt az erdőben, mint előző este
9-kor. A fenyvesekben nem lehetett
olvasni a térképet, ezért néha vakre
pülésben mentünk, de szerencsére
már ismert pontokat kellett fogni,
ezért nagyobb gond nélkül meg
úsztok. 7 óra előtt 5 másodperccel
ért be a második helyezett csapat
utolsó embere és több futó is, ezért
a végjáték igen izgalmas lett, sőt
hála Fruzsi hangos szurkolásának,
az én befutásomat és váltásomat is
követték a rendezők.
Végeredményben a 18. helyen fejez
tünk be a versenyt, amivel többen
meg voltunk elégedve. Előtte azt hit
tük gyengébb mezőny lesz, miután
a svájci éjszakai versenyzésről nem
sok információnk volt. A terepet is
jobban ismerték a „helyi verseny
zők”, mivel többüknél láttunk térké
pet is. Persze a terep sűrű erdőiben
mi is többet töltöttünk, mint szeret
tük volna. Az ellenfelek nagyrészt
fiatalokból álltak, bár voltak norvé
gok, és „svájci” svédek is.
Büszke vagyok a csapatunk kitar
tására, a 12 órás és a 24 órásra
egyaránt, és a kísérőnkre, aki sok
szor lelki segélyt nyújtott, filmezett,
fényképezett, főzött és engem kiza
vart az erdőbe, amikor élni sem volt
kedvem.

A verseny összességében szerve
zett volt, bár kitűnt néhány helyen
a tapasztalat hiánya (büfé, WC,
zuhanyzó nagyon távol volt, átfutó
pont hiánya a start pályákon kívül).
A terepválasztás nem volt tökéletes,
és a pályák vezetésén is lehetett volna
finomítani. Én 5 pályából négyszer
fogtam a 77-es pontot és több mási
kat is, ezt el kellett volna kerülni, de
ne legyünk maximalisták, jó ver
seny volt, jól éreztük magunkat, bár
két év múlva ugyanerre a terepre
nem jönnénk ki. Remélem Ágnes
VB felkészülését segítettük ezzel a
versennyel, és szurkolunk neki a jó
helyezés reményében.
Szaki

Eredmények
12h
1 . ZesOLNak
16 11:27:51
2. OLG Bern Juniors
14 11:20:37
3. OLK W iggertal
14 11:33:39
24. Hungarian bandits 10 11:20:26
24h
1. OLG Galgenen
36 23:41:13
2. Som m ernachtstraum a 34 23:59:53
3. Traditionell schnell! 33 23:31:58
4. Die W anderer
33 23:37:28
5. Schwitzende Schweden 33 23:46:13
6. OLG Bern vingt-quatre 33 23:49:53
18. Hungarian bandits 29 23:31:00
Részletes eredmények : http://w w w .o-l.
ch/cgi bin/results?year=2008& event=2
4+Stunden-OL+Schweiz

H u n g á r i a K u p a - 2008
Páratlan táj, a tatai Öreg-tó partja és közvetlen környezete, valam int a Gerecse fogadja július elején az idei Hungária Kupa részt
vevőit. A verseny honlapján - www.hungariacup2008.hu, m inden fontos információ elolvasható, nemcsak a verseny részleteiről,
hanem például a környék látnivalóiról is.
Július 2-án megkezdődik a SZVSE újabb nagy rendezvénye, amely az évek alatt tőlünk megszokottat ígéri, igaz, még bővebb kíná
lattal, az eddigieknél is jobb kiszolgálással. Magas színvonalú futam okat, izgalmas pályákat, a tájfutás mellett a testvérsportok
(mobil-0, mikrosprint, trail-0, tájkerékpár, tájtriatlon, GPS) versenyeit - és mindezek mellett, egyáltalán nem utolsó sorban, egy
hét kellemes, vidám együttlétet ígérünk hobbifutónak és élsportolónak, gyereknek és felnőttnek egyaránt.
Az előkészületek a tervezett m enetrend szerint haladnak: a térképhelyesbítés és rajzolás már befejeződött és rajtra készek pálya
kitűzőink. Jó hír, hogy a versenypályák zöme jól futható szálerdőkben vezet.
Újdonság lesz mindenkinek a 4-5. nap színhelye, Dunaszentmikiós környéke („kies völgyekkel szaggatott hegyes határ" - Fényes
Elek, 1848), amelyről most készült először tájfutótérkép. Az első két nap pályája, a Tarján melletti Pes-kő - amúgy csodás kilátást
ígérő túracélpont - egy része ugyancsak ismeretlen (ma még) a tájfutók előtt. A harmadik napi rövidtávú és parkversenynek
pedig Tata, a Hungária-tábor közvetlen környéke ad otthont.
A Hungária Kupa nemzetközi jellegét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már eddig tizenöt ország zászlaját láthatjuk
a versenyzők neve mellett. Az ötnapos verseny várható színvonalára utal az is, hogy jelezte részvéteiét a teljes ukrán váloaatott.
Mindenkit szeretettel várunkTatán július elején! a Szegedi Vasutas SE tájfutói, a Hungária Kupa 2008 szervezői
Tájoló 2008 4. szám 1 5

T á jfu tá sb a n nincs h a tá r!

Ш

€gy hétvégén, két országban, ■”«*
három magyar verseny.
Jkp
2008. június 14-15, Sopron-Cisenstadt:
Капви**1«..
Sopron Kupa, éjszakai OB,
i ль Szentendre Kupa flusztria.aaAägd
■м f

М

E g H H fe Дд>-

пи

Л Ш

www.atlas.hu/szentendrekupa-a/2008

Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:

Ha nincs határozott
elképzelése,
ötleteinkkel segítünk.
Egyéb szolgáltatásaink:
szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek
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Új e-mail: mathe@rubicom.hu
Hamarosan új honlap: mathe.mtfsz.hu
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» e r e k o. 1,

"эх 06.1-242-3945
06/20-9573-165

Eredmények

Hosszútávú Országos Bajnokság
2008. április 5 Patca
F 1 8 E (3 4 )

1 3 .2 km 5 0 0 m

1 Baumholczer Máté
2 Bereczki Máté
3 Fehérvári Zsolt
4 Jenes Géza
5 Vellner Gábor
6 Liszka Krisztián
7 Kinde Mátyás
8 Horváth Marcell
9 Radványi Ádám
10 Kovács Boldizsár
11 Pálinkó Márton
12 Kovács András
13 Ádámszki Tamás
14 Tóth Károly ifj.
15 Györgyi Ábel
15 Diószegi Bálint
17 Tölgyesi Ákos ilj.
18 Gadányi Bálint
19 Pongrácz Ervin
20 Bugár Gergely
21 Nagy Patrik
22 S z í v ó s Dániel
23 György Szabolcs
24 Cserki Soma
25 Németh Bence
26 Rebak Csaba
27 Kovács Sebestyén
28 Szivák András
29 Molnár Barnabás
30 Kosa Gábor
31 Filó Bernât
Iski Richard
Tölgyesi Renátö
Horváth Máté
F20E (1 2 )

1 6 .5 km 6 7 0 m

1 Szabó András
2 Turcsán Gábor
3 Györgyi Péter
4 Kuzmann Zsolt
5 Horváth Tamás
6 Bertóti Róbert
7 Pápai Tamás
8 Hardi Balázs
9 Káló Attila
10Tári Kornél
11 Domán Rajmund
Szentesi József Tamás
F21E (3 0 )

PVS
SZV
SDS
MOM
SIR
SPA
SIR
VBT
DTC
BME
SZV
PVS
DTC
SIR
MOM
SDS
VHS
NKZ
VHS
SPA
VBT
ESP
KTK
SDS
VBT
NYV
BME
ARA
ZTC
ZTC
DIS
NYV
SPA
TSE

ETC
PVS
MOM
ESP
SZV
DTC
ARA
PVS
SZV
ARA
THT
ESP

2 3 . 9 km 9 2 0 m

1 Kovács Ádám
2 Krejci Thomas
3 Vonyó Péter
4 Lévai Ferenc
5 Zsebeházy István
6 Novai György
7 Bog ya Tamás
8 D énes Zoltán
9 Harkányi Zoltán
10 Forrai Gábor
11 Forrai Miklós
12 Papp Jácint
13 Szabó Zsolt
14 Morandini Viktor
15 Antal Miklós
16 Baksa Csaba
17 Pelyhe D énes ifj

ETC
ZTC
PVS
MEA
MOM
ZTC
TTE
KAL
MEA
HTC
HTC
ZTC
SZV
SPA
PVS
KAL
SDS

19 ep

99:30
105:21
108:21
114:01
114:40
114:54
115:25
116:56
123:40
124:08
126:38
128:09
128:13
129:25
130:41
130:41
130:49
132:08
135:14
137:01
137:10
137:24
144:46
146:09
146:37
148:10
149:39
154:48
167:47
181:44
190:01
hiba
hiba
hiba
26 ep

113:20
127:06
138:26
145:01
145:25
146:59
147:53
154:33
174:08
195:22
203:29
hiba
35 ep

156:55
163:33
164:15
169:59
170:49
175:09
177:49
178:34
198:47
204:50
210:32
216:50
218:47
226:12
227:16
238:56
249:51

18
19
20
21
22
23

Vízi Tibor
Kemenczky Jenő
Fekete András
Harkányi Árpád
Scultéty Márton
Bánfi Róbert
Kovács Róbert
Nyári Sándor
Révész Gábor
M ézes Tibor Sólyom
Szundi Attila
Korcsok Pál
Tóth Ádám

F 35A (1 8 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1 5 .0 km 5 6 0 m

Hajdú Martin
Baracsi Gábor
Varga Bálint
Kovács László ifj. dr.
Nagy Tibor
Nagy István
Lajszner Attila
D ezső Sándor
Schultheisz György
Gyimesi Zoltán
Pálfi Antal
Kiácz Bence
Szakái Péter
Simon Tamás
Várvölgyi Szilárd
Csatlós Ferenc
Ambrus Sándor
Rácz Róbert

F 40A (3 2 )

TTE
TTE
ZTC
PV S
FSC
TSE
ESP
HTC
KFK
TTE
RTF
HSE
VTC
KTK
THT
PVM
PVM
POE

1 2 .4 km 4 7 0 m

1 Egei Tamás
2 Viniczai Ferenc
3 Hegedűs Péter
4 Gilhch György
5 Gilhch István
6 Kovács Balázs
7 Móro Tibor
8 Gyallai János
9 Marton János
10 Kovács Ferenc dr
11 Juhász Gábor
12 Goldmann Róbert
12 Horváth Sándor
14 Turcsán János
15 Kovács Gábor
16 Fehérvári Péter
17 Kovalcsik István
18 Szitter Attila
19 Angyal Gábor
20 Miháczi Zoltán
21 Faggyas László
22 Zagyi László
23 Dalos Attila
24 Zoboki Mihály
25 Pillmann Gábor
26 Paskuj Mátyás
27 Mentler Balázs
28 Szőke Zoltán
29 Iski Ferenc
30 Gion János Tamás
31 Németh Zsolt
Horváth László
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HSP
SPA
KTK
TTE
KTK
HTC
PV S
MCB
MCB
GÓC
DTC
TSE
GYO

I

TTE
PV S
KAL
TTT
MSE
BEA
PVM
GYO
HSP
PV S
HTC
SDS
MEA
PV S
BME
SDS
BME
HSP
ARA
TTE
TTE
JMD
MAF
THT
PVM
MCB
SFC
PVM
NYV
KAL
HER
TSE

4. szám

255:00
265:17
271:25
279:56
281:27
306:32
hiba
hiba
hiba
hiba
hiba
hiba
hiba
21 e p

107:49
109:01
111:50
115:10
115:22
118:25
118:53
119:00
132:41
135:28
142:56
155:21
157:10
163.06
173:24
181:34
225:56
227:01
22 ep

85:54
87:49
89:38
93:21
99:10
100:08
100:41
104:20
104:30
106:56
107:34
108:13
108:13
114:10
114:41
119:00
119:15
121:49
122:53
123:16
133:25
134:11
134:45
141:24
146:57
157:31
158:05
166:27
179:47
188:19
203:32
hiba

F 4 5 A (3 6 )

1 0 .7 k m 4 3 0 m

1 Szieberth Péter
2 Varga József
3 Takács Csaba
4 Nagy Márton
5 Juhász Miklós
6 Zentai László
7 Vankó Péter
8 Tóth Gábor
9 Szlatényi Ferenc
10 Tölgyesi Tibor
11 Prill László
12 Tóth Károly
13 Gabnai Ernő
14 Nagy András
15 Nemesházi László
16 Németh Ferenc
17 Filó György
18 Csonka Antal
19 Rusvai László
20 Juraj Korim
21 Do man Gábor
22 Muliter Gábor
23 Hegedűs Béla
24 Sramkó Tibor
25 Hajagos Henrik
26 Hrenkó László
27 Mets Miklós
28 Liskány József
29 D. Szabó Gyula
30 Gadó György
31 Zempléni András dr.
32 Katulin Tibor
33 Hadnagy Árpád
34 Dobrossy István dr.
35 Cenner Tibor dr.
Hideg István
F 5 0 A (4 1 )

9 .0 k m

1 Gyulai Zoltán
2 Dosek Ágoston
3 Friessing Joachim
4 Harkányi Csaba
5 Kerényi Dénes
6 Szokol Lajos
7 Szöcs László
8 Győri László
9 Moravszky János
10 Bállá Sándor
11 Jankó Tamás
12 Pelyhe Dénes
13 Pápai János
14 Honfi Gábor
15 Fey Sándor
16 László Károly id.
17 Kürti István
18 Kaszás György
19 Urbán Imre
19 Kóger Gyula
21 Hegedűs Ábel
22 Tóth Lajos
23 Kiss Tibor
24 Törjék György
25 Zsilkin Viktor
26 Plájer Lajos
27 Viczena Miklós
28 Szúnyog József dr.
29 Halász Bemér

16 ep

PVM
NKZ
HER
VTC
TTE
HSE
HSE
SZV

81:50
86:07
86:29
88:40
88:42
88:54
89:21
90:11
95:11
DTC 95:13
ARA 95:34
VTC
97:06
DIS
97:27
PSE 100:33
PSE 100:52
PVM 103:04
DIS 103:36
HTC 103:45
FSC 106:48
ATUS 108:02
THT 108:11
HSE 108:41
KTK 115:15
SD S 115:28
SZV 118:03
NYV 122:49
OSC 123:01
NYV 126:09
DIS 132:53
OSC 133:16
KOS 135:06
TTT 149:26
HSP 155:36
DIS 209:49
FMT 210:58
HTC hiba

osc

335 m

16 ep

MSE
OSC
ZTC
HAV
HSE
SZV
HSP
SD S
NYK
HSE
HSE
SDS
ARA
ESP
HSP
HER
PAK
HER
TTE
PVM
BEA
TTT
FSC
TTT
NYV
SMA
ARA
KTK
ZTC

63:15
66:52
70:12
70:51
72:08
72:35
72:39
74:44
74:52
75:33
76:36
79:16
79:52
80:29
81:06
81:10
83:23
84:16
84:22
84:22
87:01
87:06
87:59
88:39
88:46
88:58
91:11
91:38
92:32

E
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

redmények

Kocsis László
Halla Ernő
Rebák Sándor László
Kubacsek József
Hirt Károly
C songéi Dezső
Som lay Gábor
Kovács Nándor
Lévai Kálmán
M észáros József
Olajos Ferenc
Hardi András id.

FSC
ARA
NYV
FSC
ARA
VTC
ARA
PVS
KSE
NKZ
PSE
PVS

94:50
98:01
106:24
110:56
113:29
113:48
116:01
120:12
122:09
151:49
152:07
176:06

F55A (33)
8.2 km 290 m
1 H egedűs Zoltán
OSC
KTK
2 Gyurkó László
ВТК
3 Ládi János
HER
4 Vitéz László
HER
5 Bikki Sándor
BEA
6 H egedűs András
7 Horváth György
PSE
FSC
8 Petró Géza
SMA
9 Spiegl János
BOF
10 Bugár József
SMA
11 Melkes Antal
HER
12 Korbély Tibor
13 Ludvig István
MAF
FMT
14 Kaján László
15 Kovács Attila
16 Horváth Tivadar
HER
HRF
17 Drávucz Imre
HER
18 B acsó Attila
KTK
19 Tertsch Antal
BOF
2 0 Scultéty Gábor
DIS
21 Zsilinszky Pál
2 2 Vincze István
HER
PVS
2 3 Kovács László dr.
TTT
2 4 Aknai Antal
HTC
2 5 Lörincz Gábor
2 6 Kolláth Gábor
SFC
2 7 S zű cs B. Levente
HSP
MAF
2 8 Magyar János
MAF
2 9 Herter László
3 0 Balázsy László
PVS
BOF
31 Juhász István
PVM
3 2 Fluck István
Erdélyi Tibor
HSE

14 ep
69:47
70:49
71:59
73:40
77:11
77:18
77:56
79:26
81:48
82:12
84:35
86:35
87:41
88:04
90:06
90:09
90:12
90:47
91:28
92:53
93:30
93:58
94:32
97:55
101:47
103:02
103:40
107:02
107:35
111:43
115:40
116:02
hiba

F60A (26)
7.1 km 220 m
1 Boros Zoltán
HSE
2 Bozán György
HSP
3 Lénárd Miklós
ETC
TTE
4 Gombkötő Péter dr.
5 Sindely Pál dr.
SZU
6 Komár Béla
HER
7 Rétfalvi Lajos
JSS
8 Bogdanovits András
MSE
9 Szemler István
TTE
10 Nagy Árpád dr.
ETC
11 Gerely Ferenc
HSP
12 Kovács András
HBS
13 Blum Lászlóid.
SZU
14 Kéri Gerzson dr.
HAV
15 Kardos Ferenc dr.
OSC
16 Andrási Lajos
HER
BEA
17 Homoki Géza
18 Simon Gyula
DIS
19 Vajda László
ZTC
2 0 Vida István
OSC
21 Gulyás Gyula
DIS
2 2 Lipp József
PVS
HER
2 3 G áncs Kálmán
2 4 Börcsök István
KAL
HAV
2 5 Mohácsi József
SZV
26 Pásztor Imre

13 ep
61:31
65:58
73:43
74:13
76:34
77:28
77:37
78:46
78:48
78:58
80:29
83:58
84:47
87:04
89:09
91:00
96:37
97:52
100:24
100:51
103:39
105:04
108:17
109:18
112:03
125:42

zsc

F65A (33)
6.2 km 195 m
1 Jelinek István
PSE
2 Nagy Lajos
ETC
BEA
3 Muszély György
4 Horváth Béla
KTK
KTC
5 Marton Péter
6 Hargitai István
TTE
7 Bán Sándor
HTC
8 Varga György
POE
9 Zolarek István
PVS
10 Vass Tibor
VHS
11 Bányai Attila
ZTC
12 Perényi János
GYO
KTK
13 Sejpes Gyula
14 Hunyadi Károly
EKE
PVS
15 Benkovics László dr.
16 Felföldi Károly dr.
SZU
17 Nagy Albert
SPA
18 Gárdonyi Zoltán
BOF
19 Tőkés József
TSC
BEA
20 Szecsödi Ákos
HAV
21 Farkas Sándor
22 íjjász István
PVS
BEA
23 Argay Gyula
PSE
24 Schell Antal
FMT
25 Gönczi Péter
26 Reszter István
TTT
HAV
27 Radnóti Rezső
28 Lohász Márton
BDI
BEA
29 Varga Sándor
PSE
30 Müller János
DEA
31 Török István
Cserháti József
TSC
SKS
Tóth János

14 ep
59:02
60:49
63:12
69:32
71:59
73:34
75:23
81:39
8209
83:02
83:20
86:57
87:03
88:11
89:47
91:05
91:53
92:31
93:40
98:59
103:27
105:27
107:34
108:52
126:42
129:52
131:26
138:09
141:54
165:58
222:39
hiba
hiba

F70A (13)
5.0 km 170 m
KOS
1 Szabón Janos
PSE
2 Buncsik János
3 Nyögéri Imre
KTK
4 Páhy Tibor
ARA
5 Cserteg István
TSC
6 Németh Alajos
PSE
SMA
7 Adorján József dr.
8 Tihanyi László dr.
POE
9 Hódossy Béla
TSC
10 W eress Kálmán
TTE
11 Rácz Márton
TTE
12 Kozma László
BAL
Hargitai Miklós
TSC

13 ep
63:29
74:38
75:59
78:36
83:03
86:53
87:25
93:52
101:06
111:39
112:11
342:09
hiba

F75A (2)
4.1 km 170 m 10 ep
1 Dudás István
OSC 78:06
BEA 110:41
2 Vörös István dr.
F80A (2)
3.3 km 115 m 10 ep
1 Bállá Sándor
KFK 156:16
Csamangó Ferenc
SZU hiba
F85A (1)
1 Balogh László

3.3 km 115 m 10 ep
OSC 183:38

N18E (21)
9.1 km 400 m
1 Zsigmond Vanda
DTC
2 Tibay Ilona
SIR
PVS
3 Kovács Filoména
PVS
4 Lajos Luca
5 Koós Brigitta
SDS
6 Tóth Réka
SZV
7 Bertoti Regina
DTC
8 Sebók Petra
VHS
9 Tóth Krisztina
VTC
10 Szokol Mónika
SZV
11 Zsigmond Tímea
SZV

Tájoló 2008

II

4. szám

17 ep
91.00
95:51
98:14
98:35
98:36
102:23
102:49
103:23
106:11
106:12
109:23

SZV
MOM
SDS
MCB
SIR
NYV
SZV
MCB
SDS
ZTC

113:52
114:50
117:53
122:08
126:24
126:27
132:21
139:52
144:31
164:08

N20E (10)
11.1 km 4 2 0 m
1 Péley Dorottya
PVS
2 Kadan Ursula
ZTC
SZV
3 Szerencsi Dóra
MOM
4 Györgyi Csenge
5 Máthé Fanni
TTE
KTK
6 Fenyvesi Laura
7 Koós Diána
SDS
8 Sisa Dorottya
JMD
9 Nagy Virág
SZV
10 Császár Barbara
GÓC

1 9 ep
97:34
97:36
100:43
112:39
118:39
119:48
127:29
130:35
137:05
162:40

12 Juhász V. Renáta
13 0ry Luca
14 Ozsvárt Dóra
15 Paskuj Rebeka
16 Varga Adél
17 Mihalkó Mónika
18 Kakuk Zsófia
19 Paskuj Sára
20 Kovács Anett
21 Gömbös Szilvia

N21E (20)
13.2 km 4 6 0 m 21 ep
1 Makrai Éva
ZTC 107:48
2 Gyurkó Fanni
ARA 108:30
3 Kelemen Bernadett
PVS 111:41
4 Hrenkó Ivett
ETC 111:55
ATUS 113:29
5 Martina Rakayova
6 Császár Éva
GÓC 122:31
7 Füzy Anna
OSC 122:34
8 Simon Ágnes
ETC 123:33
9 Horváth Timea
ZTC 125:13
10 Lux Andrea
TTE 125:56
11 Zsigmond Száva
DTC 126:57
12 Szerencsi Ildikó
SZV 129:00
13 Tas Katalin
MOM 132:02
14 Sárecz Éva
ZTC 133:41
15 Wengrin Ágnes
TTE 145:34
16 Sebők Éva
PVS 151:48
17 Liskány Diána
NYV 166:15
HER 172:56
18 Szigetfy Ildikó
19 Herczku Tímea
HSP 186:21
20 Kárász Erika
THT 220:26
N35A (8)
9.1 km 370 m
1 Viniczainé Kovács Ildikó PVS
2 Györffy Gabriella
HSE
3 Galambos Erika
THS
4 Lendvai Katalin
VHS
5 Riczel Zsuzsanna
PSE
6 Németh Ágnes dr.
TTE
7 Holper Antónia
TTE
8 Dénes Ildikó
KAL

16 ep
9234
96:12
108:19
115:06
120:37
129:30
149:38
189:30

N40A (18)
8.0 km 280 m
1 Mátyás Ildikó
PVM
2 Csillag Vera
PVM
3 Tömördi Ágnes
HSE
4 Turcsánné Cseh Erzsébet PVS
5 Rusvainé Barócsi Katalin FSC
ETC
6 Radies Anna
PVM
7 Lovas Ágnes
DTC
8 Várady Szilvia
TTE
9 Cseresnyés Ágnes
POE
10 Orbán Judit
11 Németh Zsoltné
HER
12 Kiss Teodóra
ETC
13 Kaszásné Boa Ágnes
HER
14 Juhászné Bálint Ildikó
HTC
PVM
15 Tóth Marianna
JMD
16 Kissné Kiss Mária
17 Justanné Banszki ZsuzsaNYV
18 Tamásné Szakács Judit MSE

14 ep
75:13
79:49
82:23
83:37
85:18
95:14
96:32
96:54
97:06
99:31
99:32
103:07
104:07
108.04
108:12
108:40
111:12
131:04

Eredm
N 4 5 A (1 7 )

6 .5 km 2 5 0 m

1 Kármán Katalin
2 Jenővári Gabriella
3 Szerencsiné Csamangó
4 Halászné L. Ibolya
5 B acsó Piroska
6 Ludvig Ágnes
7 Jenei Margit
8 Marczis Márta
9 Vargáné Kocsis Katalin
10 Nagy Zsuzsanna dr.
11 Liskányné Jáhor Anikó
12 Nagy Márta
13 Nagypéter Mária
14 Gösswein Judit
15 Kapitány Attiláné
16 Gaál Borbála
17 Pápainé P oós Ildikó

HSE
HSE
J PUS
ETC
MAF
MAF
BOF
ETC
NKZ
HER
NYV
ARA
JMD
PSE
PVM
HAV
ARA

12 ep

61:56
68:10
71:33
75:51
79:48
81:40
93:15
95:13
95:56
96:34
104:04
107:08
108:14
110:51
118:59
130:28
147:38

N 5 0 A (9 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 . 9 km 1 9 0 m

Muzsnai Ágota dr.
Horváth Magda
Lévainé Kovács Róza
Hideg Istvánná
Mező Éva
Szabó Zsuzsanna
Kovács Olga
Makrainé Tóth Rita
Keszthelyi Ildikó

N 5 5 A (6 )

1
2
3
4
5
6

11 e p

HSE
TTE
KSE
HTC
PVM
MOM
HAV
BOF
PSE

49:08
53:38
61:43
68:49
74:17
77:23
82:14
83:36
93:23

4 .3 km 1 6 5 m

12 ep

Hegedűs Ágnes
Rostás Irén
Novotni Tiborné
Karsai Klára
Szuromi Imréné
Kühn Edit

BEA
61:50
HTC 62:30
BME 63:04
OSC 70:25
BOF
83:32
PVM 107:32

N 6 0 A (10)

é n yek

3 .8 k m

1 Fey Klára
2 Korik Vera
3 Grant Julianna
4 Biró Aletta
5 Komár Béláné
6 Gombkötő Zsuzsanna
7 Csórja Ida
8 Szabados Magdolna
9 Hanusz Mária
10 Csordás Lászlóné
N 65A (2)

3 .6 k m

1 Cser Krisztina
2 Wengrin Istvánné
N 70A (1 )

1 Éliás Vilmosné

3 .4 k m

155 m

10 ep

HSP
51:23
PSE
51:31
BOF
53:29
59:43
BEA
HER 67:45
VTC 69:07
HTC 84:21
KTC 91:51
OSC 106:18
DIS 160:06
140 m

11 e p

FMT 72:01
VTC 116:00
100 m

10 ep

TTE

119:55

Tájfutó U tán p ótlás Edzőtábor
2008.

augusztus 4 - 7 . (hétfő-csütörtök) - Tata

A PVSK és a SZVSE által szervezett edzőtábor Tatán kerül megrendezésre, ahol minden
jelentkezőt szeretettel várunk.
Szállás:
Tatán, tornateremben, kb. 60 fő részére. 900 Ft/fő/nap. (Csak hálózsák kell, szivacsot adnak.)
Étkezés: Reggeli, ebéd, vacsora 1500 Ft/fő/nap.
Edzések: Tata környékén, új térképeken, négy nehézségi foknak megfelelően. A terepekre külön
autóbusszal megyünk ki, a helyi szállítás költsége 500 Ft/fő/nap.
Edzőcsoportok: kezdők „D”, serdülők „C”, ifik „B”, juniorok „A”
Naponta 9-kor kezdődnek az edzések, kivéve első nap (15.00).
A térképek ára 300 Ft/fő/db.
Kulturális program:
Az edzések után, vagy napközben Tata nevezetességei, Cseke-tó, vár, stb. Vértesszőlősön a
múzeum megtekintése, fürdés a tatai strandon.
Esténként Szerencsiné Csamangó Jusztina ugrókötelezést oktat az érdeklődőknek.
Az MTFSZ támogatni kívánja a nyári utánpótlás edzőtáborokat. Ennek pontos összegéről csak a
létszám ismeretében tudunk nyilatkozni (kb. 2000 Ft/fő). Az egy főre jutó összeget a létszám pontos
ismeretében számoljuk ki.

Jelentkezés é s információ: 2008 július 15-ig.
Gera Tibor, Szeged, 6723 Szent László u. 16/b
tel: 70/3824673

e-mail: aera.tibor@freemail.hu
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Május végén startol az EB

A tájfutás egyéni sportág, mindenki tudja Egyedül az
erdő mélyén, távol mindentől és mindenkitől. A térkép
mutatja az utat, a tájoló az irányt. Csak az avar
zörgése, az ágak ropogása töri meg a csendet. Pláne
éjszaka... Egy rozoga fejlámpa halovány fényénél.
350, egyenként 10 fős csapat test a test elleni
Domonyik Gábor, hosszútáv
küzdelme. Összesen 10 svéd mérföld, azaz nagyjából
Kovács Ádám, sprint, hosszútáv, középtáv, váltó
100 kilométernyi versenytáv. Sötétedéstől pirkadatig,
Dénes Zoltán, hosszútáv, középtáv, váltó
közel nyolc órán át. Eszeveszett rohanás az élboly
Gyurkó Fanni, sprint, hosszútáv, középtáv, váltó
után, vonatozás, lemaradás, visszakapaszkodás.
Ory Eszter, sprint, hosszútáv, középtáv, váltó
Őrjöngő tömeg az átfutónál, TV-s pont, élő GPS
tracking az óriáskivetítőn. Cél a kastélyparkban,
Novai György, hosszútáv
négyzetkilométerekben mérhető sátortábor, ideiglenes
Szerencsi Ildikó, középtáv, váltó
híd az utak keresztezéséhez. A tömegrajtba a föld is
Gösswein Csaba, középtáv, váltó
Zsebeházy István, középtáv, váltó
beleremeg, éjszakát bevilágító fényáradat Április 2627-én Stockholmtól 30 km-re északra, Rosersbergs
A csapat egy része Hegedűs Zoltán csapatvezetővel kastélya mellett került megrendezésre a 63. Tio-Mila
egyetemben csak a program második felén, a váltó....
középtávú és a váltó versenyeken vesz részt. . Az idei versenyre minden idők legnagyobb magyar
Érkezésükig a csapatvezetői feladatokat Domonyik különítménye látogatott el. 1 norvég, 1 finn, és 4 svéd
Gábor fogja ellátni. A váltócsapatok pontos össze klub színeiben összesen 7 magyar résztvevője volt a
férfi versenynek, és a szombat délutáni női váltóban is
állítása a helyszínen fog véglegesítődni.
volt magyar érdekeltség Zsigmond Száva révén. Három
A program:
évvel ezelőtt, és azt megelőzően rendre csak egy
magyar, Domonyik Gábor versenyzett a tájfutás
Máj. 26. hétfő, de. sprint selejtező; du. sprint döntő
„Bajnokok Ligájaként” is felfogható eseményen. 2006Máj. 27. kedd, hosszútáv selejtező
ban négyre bővült a csapat miután Zsebeházy István,
Máj. 28. szerda, hosszútáv döntő
Józsa Gábor és Gösswein Csaba is a norvég Östmarka
Máj. 29 csütörtök, pihenő nap
Máj. 30. péntek, középtáv selejtező
OK-hoz igazolt. Tavaly debütált Lenkei Zsolt az IFK
Moras OK színeiben, idén pedig Kovács Adám, Kerényi
Máj. 31. szombat, középtáv döntő
Máté és Szabó András is rajthoz álhatott a PanJún. 1. vasárnap, váltó
Kristianstad illetve a Rajamaen Rykmentti váltóiban.
Honlap: http://www.eoc2008.lv/
Józsa Gábor maratonfutói ambíciói miatt idén nem
Gösswein Csaba
indult, Gösswein Csaba pedig időközben az OK
Linnéhez igazolt, mellyel a magyar vonatkozású
Sportident dugókák
eredményességi esélyek is nagyban nőttek. Jó ideig a
Doma és a Söders SOL-Tyresö 2002-ben elért 20.
Kedves Sporttársak!
helye számított a rekordnak, ám ezt tavaly Zsolti és a
A Sportident gyár a közelmúltban leállt a régi dugókák
Móra 12-re javította, idén pedig a verseny előtti
gyártásával, és mostanra a mi készletünk is elfogyott
szokásos esélylatolgatások három magyar érdekelt
Megérkeztek viszont az új Sl-Card6 dugókák. Jelenleg
séget, a Pan-Kristianstadot, a Mórát és a Linnét is az
ez az egyik csúcsmodell. Minden Magyarországon
első 10-be várták. Sőt, Bandi és Máté új klubja, a
használt dobozhoz jók.
Rykmentti is komoly ambíciókkal indult, habár itt a
Szine piros végű, szürke lap résszel.
juniorjaink csak a második csapatban kaptak helyet. De
A ra: 11.000 Ft ÁFA-val.
lesz ebből még első csapat, és lassan komolyan
Üdvözlettel
felmerül a kérdés: ki fog először Tio-Milát nyerni? De
Kiss Zoltán
talán most még maradjunk meg az idei versenynél.
MTFSz iroda
Gösswein Csaba érdekes tudósítását teljes
Új tagszervezet
egészében, sok-sok képpel az MTFSZ honlapon
olvashatjátok el.
Az MTFSZ elnöksége tagjai sorába felvette a Szegedi
Bokorugró Tájfutó Egyesületet (SZU).
Eredmények a verseny honlapján: www 10mila.se

Mire a Tájoló olvasóinak többsége kezébe veszi a lap
4. számát, már be is fejeződik az idei Európabajnokság. A 2008. évi EB-t Lettország rendezi,
Ventspils városa környékén. Az eseményen termé
szetesen a magyar csapat is részt vesz:
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EGYES KIFUTÓ TERMÉKEKRE
3 0 -7 0 % KEDVEZMÉNY!
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T

érkép

Á gasegyháza lett az É v T érképe
Az elmúlt év kétség kívül a térkép dömping éve volt. Amíg 2006-ban a megszál
lo tt gyűjtők „mindössze" 136 féle hazai
térképpel gyarapíthatták gyűjteményü
ket, addig a 2007. év szinte hihetetlenül
gazdag 263 darabos térképterm ést hozott!
M ielőtt azonban önfeledten felujjonganánk a hazai
tájfutás háttériparának ilyen roham os fejlődése
felett érzett örömünkben és fiatal, ambiciózus
térképhelyesbítők hadának m unkába lendülését
vizionálnák, egy pillanatra nézzünk a számok
mögé. A dübörgő statisztika mást takar: annak
a gyakorlatnak rohamos terjedését jelzi, hogy
egy-egy versenyre ugyanabból a térképből több
kivágat is készül. A Tavaszi Spartacus kupa a gánti
háziterepen mindjárt 7 térképpel indította a sze
zont. A kisebb versenyeken pedig kezd általános
sá válni a térképek számítógépes kinyomtatása.
Ezáltal a pályák mellett az a néhány módosítás
is felkerülhet a térképre, amely apróbb hiányos
ságokat a pályakitűző bemérés közben észlelt. A
tintapatronok megkímélése érdekében pedig ele
gendőnek tűnik mindig csak annyit kinyomtatni
a térképből, amennyit az adott pálya megkíván.
Ezek az egymástól csak négyzetcentiméterekben
eltérő felületek hivatalosan m ás-m ás térképnek
tekinthetők.

Az értékelésére felkért válogatott kerettagok és
térképészek végül egy 30 tételt tartalm azó listát
kaptak (egy éve ez a szám 28 volt). A listába a
4 km 2-nél nagyobb területű, 10 illetve 15 ezres
m éretarányú térképm űvek kerültek be. A rövid
távú és m ik ro sp rin t versenyek esetenként igen
kiváló térképeinek értékelése ezáltal elmaradt,
és várhatóan így lesz ez jövőre a teremtájfutás
sokasodó térképeivel is. Lehetetlennek tűnik
ugyanis összehasonlítani ezeket az alkotásokat
a norm ál és középtávú versenyek térképei
vel, különösen a helyesbítői m unka elismerése
szem pontjából. A lakott területekről, városi
parkokról esetenként olyan jó minőségű hely
színrajzok állnak rendelkezésre, amelyekhez
fogható alaptérkép a hagyományos versenyte
repek esetében elképzelhetetlen. Nem beszélve
arról, hogy a norm áltávra készült térképek
helyesbítésének legnehezebb feladatát jelentő
dom borzati javításra a parkok esetén talán soha
sincs szükség.
Az értékelők 1-10 ponttal jutalm azhatták a tér
képeket. A végső sorrendet mutató táblázatba
azok a térképek kerültek be, amelyekre legalább
5 szavazat érkezett.
Az értékelésből meggyőző fölénnyel a Kalocsa
kupa ágasegyházi térképe kerül ki győztesen.
Dénes Z oltán és csapata a 2006. évi Kunfehértó

ÉV TÉRK ÉPE 2 0 0 7 .
Sorrend Térkép neve

Ma/Szk

Кszám

Verseny

1
2
3 -4
3 -4
5
6
7 -8
7 -8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 7 -1 8
1 7 -1 8

1 0 /2
1 5 /5
1 5 /5
1 0 /2
1 0 /5
1 5 /5
1 5 /5
1 0 /5
1 5 /5
1 5 /5
1 5 /5
1 0 /5
1 5 /5
1 5 /5
1 5 /5
1 5 /5
1 5 /5
1 5 /5

916
873/A
874/C
918
871
873/C
874/A
870
884
886
780
895
879
921
881
924
877
876

K alocsa K upa
H un gária 4 . nap
H un gária 2. n ap
OCsB, EVB
T h e rm e n lan d
H un gária 5. nap
H un gária 1. nap
T h e rm e n lan d
P o stás K upa
Borsod K upa
Tavaszi S p a rta c u s
KOB, 0VB
B ükkfennsík Kupa
Eger N agydíj
É0B
Е0В
HOB
Tipo K upa

B o rzv ár-Z som bo sd űlő
Vízfő Rózsa-hegy
Szuadó H erm a-hegy
Kakas-hegy
Zajda-erdő
Vízfő Zsidó-völgy
Szuadó Lófej
Lentihegy
Zuppa
Bükkszentkereszt
K ápolnapuszta
Mátra keresztes
Vörös-tó Pitics-hegy
Csipkés-tető
Herend
Csóka-hegy
Kékes
Pusztam arót
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Szavazatok száma Pont átlag
9
11
10
10
7
10
9
7
11
8
5
12
9
6
10
12
11
10

9,1
8,6
8,5
8,5
8,3
8,2
7,9
7,9
7,6
7,5
7,2
6,8
6,7
6,5
5,2
4,9
4,7
4,7

T

érkép

térkép után ezáltal 2007-ben is elnyerte az Év
Térképe díjat. A kiváló térkép készítésében részt
vett: Hegedűs Péter, Spiegl János és Máté, vala
m int Dénes Ildikó is.
A terep északi, borókás részéről Zsombosdűlő
néven m ár 2006-ban készült egy ragyogó térkép
egy helyi rendezvényre, am elyre akkor még nem
érkezhetett szavazat a térképterm ést értékelő
válogatottaktól. Ennek a térképnek az aktuali
zált és déli irányban Borzvár elnevezéssel tovább
bővített változata bizonyult az idei szavazáson a
legjobbnak (1. ábra).
A térkép kiválósága a helyesbítők hozzáértésén
és precizitásán kívül annak is köszönhető, hogy
a topográfiai alaptérképeken kívül ortofotót, a
prizm ás tájoló mellett lézeres távm érőt is hasz
náltak. A szerény és visszafogott Dénes Zoli a
hazai térképhelyesbítés m egkerülhetetlen alakja
lett: szinte meghökkentő, hogy az Év Térképe
rangsor első 8 helyén álló térkép közül 6 készí
tésében jelentős szerepet játszott. Tehát nem 
csak a homokbuckák között van otthon. Egyre
kevesebb része van az országnak, ahol még nem
helyesbített. Ez a kör 2006-ban az abaligeti töbör
paradicsom mal, és a sűrűn barázdált Lenti kör
nyéki dombhátakkal bővült.
A pécsi Hungária kupa valam ennyi térképe
ott található az élmezőnyben. Közülük rend
kívül szoros versenyben a 4. napi futam tér
képe lett a legjobb. Az Év Térképe rangsorban
így Tóth Gábor munkája a Vízfő Rózsa-hegy
került a második helyre (2. ábra). Ez a térkép
azon kevesek egyike, amely egyetlen helyesbítő
alkotásaként jelent meg. Tóth G ábor tavaly a
m ásodik helyezett 2006-os M ecsek kupa Fehérkút térképének helyesbítésében való részvét
eléért kapott elismerést. M ost bebizonyította,
hogy nemcsak csapattagként, de önállóan is
ugyanolyan szép helyezést tud elérni. Erről a
terepről korábban Vörös-hegy néven készültek
térképek. Az első értékes alkotás, Sőtér János
m unkája, az 1992-es Világ kupa rangjához volt
m éltó (3. ábra). Az elmúlt 15 év hozta fejlődést
érzékelhetjük ha a két térképet összehasonlítjuk:
A töbrök száma nem változott, de a formák
finom odtak. Csak remélni lehet, hogy a távol
ság- és iránypontosság is javult, am inek m a már
nélkülözhetetlen feltétele a távm érő és a prizmás
tájoló.
A zonos pontszámmal a 3-4. helyen végzett a
H ungária kupa 2. napi térképe az abaligeti
Szúadó Herma-hegy és az OCSB-re aktualizált
Kakas-hegy térkép. A Kiskunhalas közeli térkép
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eredetileg a jól sikerült 2005. évi EOB-re készült,
Dénes Zoltán és Tóth Gábor m unkájaként jelent
meg. 2007-ben az utóbbi végezte a térkép felül
vizsgálatát.
A Szúadó szinte kiismerhetetlen töbör renge
tegéről m ár jó adag térkép készült, elsőként az
1976-os OVB-re. Ez a terep és ez az időszak
összeköthető a PVSK fellendülésének kezde
tével, amely dr. Kiss Endre edzői és szervező
m unkájának köszönhetően a szakosztályt és
vele Pécs városát a hazai tájfutás fellegvárává
tette. Az évtizedeken át javítgatott térkép meg
érdemelte, hogy ismét alapról, a tízezres állami
alaptérképből indulva helyesbítsék. Reméljük,
hogy ez a m unka nem áll meg és a csatlakozó
töbrös terepek mindegyike beilleszthető lesz az
EOV hálózatba. A Hungária kupa Orfű környé
ki térképeit hat helyesbítő készítette, a munkát
dr. Tihanyi László és Viniczai Ferenc térképfe
lelős fogta össze.
A Therm enland Open térképei a Hungária tér
képek közé ékelődve értek el szép helyezést.
A munka javát végző Dénes Zoltán és Domonyik
Gábor neve m ár eleve garancia lehetett a siker
re. A lankás zalai dombvidéken versenyzők
elégedettségét csak fokozhatta a tiszta, jól fut
ható erdő. Ezek a hosszan elnyúló völgyhá
tak geom orfológiai iskola példái lehetnek a
záporpatakok lineáris eróziójának. A szokatlan
terepről készült térkép különlegessége, hogy a
helyenként igencsak sűrűn barázdált, suvadásos
felszínt kizárólag szintvonalakkal ábrázolták. A
metsződés-vonalak és tereplépcső jelek totális
mellőzése szükségessé tette a kisegítő szintvona
lak szokásosnál gyakoribb alkalmazását. Talán
emiatt választhatták a 10 ezres méretarányt.
A szintvonalak pókhálószerű finom remegései
néhány kritikus helyen így is nehezen olvasha
tók (4. ábra).
Szomorú látni, hogy az országos bajnoksá
gok térképei - az OCSB-t leszámítva - a vert
mezőnyben tanyáznak. Közülük а HOB térképe
a Kékes elutasítása volt a legerősebb, mivel egy
dózerút darab rajzoláskor kitörlődött. Akik már
dolgoztak digitális térképekkel tudhatják, hogy
egy rossz kattintásnál ilyesmi sajnos nagyon
könnyen bekövetkezik. Hány gödör, szikla meg
tisztás tűnt m ár el így, amit senki sem vett észre.
No de nem dózerút, amit lehetetlen nem észre
venni, hát milyen térkép az, „amiről még a
dózerút is hiányzik”!
A Kékes („Rolling Stones”) is m ár több kiadást
megért. Talán érdemes megemlíteni, hogy ha
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nem is alapról helyesbítették újra az egészet, de A Bükkben viszont nem dőlnek a fák, hanem
250x250 méteres kockákra bontva hozták össze állnak keményen. Állnak m agányosan, de állnak
az EOV-vel, így ezen is, akárcsak más m átrai csoportosan, lazán is meg szorosan. Ez a jelleg
térképen GPS-szel is tudtak dolgozni.
zetességük, szóval jellegfák. Ehhez m ég új jelet
A bajnokságok közül legjobbnak a KOB-OVB sem kellett kitalálni, mert ott van a zöld kör (8.
mátrakeresztesi térképe bizonyult (a 12. helyen). ábra). Aztán versenyző legyen, aki tudja, hogy
A rendező salgótarjáni Dornyay SE volt az melyik fa melyik. De talán nem is kell tudni,
egyetlen, akik igen régen nem használt terep m ert pontnak legfeljebb a valamely égtáj szerinti
ről készítettek egy ugyancsak méretes térképet. legszélsőt lehetne megadni. A látvány viszont
Ugyanennyi m unka ráforditással egy kisebb kedves, m int sok mosolygó zöld buborék a
térkép még jobb lehetett volna. Az ÉOB-ra is traubi szóda reklámján.
hozzájavítottak úgy 3 km2-et a 2006-os herendi A Spartacus kupa térképének sárgába ágyazott
térképhez, de a versenyt agyonvágó felhőszaka zöld pöttyöcskéi (9. ábra) m ár n em ennyire
dást is beleszámítva meg kellett elégedniük az vidámak. Valami rosszat sejtetnek, talán tüskés,
EOB-t megelőző 15. hellyel. Érthetetlen, hogy talán dzsuvás? De, hogy pontosan m i azt nem
a garantáltan népes bajnokságokon a beszedett tudhatjuk, elfelejtették megm ondani. A versenytisztes nevezési díjakból alig-alig telik tisztes kiírás évről évre ismétlődő stílusában ez lehet a
séges térképekre. Leginkább az elmúlt év(ek) „tipikus vértesi növényzet”.
ben leversenyzett térképek kerültek ezeken elő - A 2009-es VB előtt frontáttörés készül mészége
némileg leporolva. Érthetetlen az is, hogy a szö tő téren! Az elmúlt évtizedben tan ú i lehettünk
vetségi ellenőrzőbírónak miért nincs elegendő annak a heroikus küzdelemnek, am ely során ezt
jogosítványa a megfelelő minőség kikényszeríté az objektum ot megpróbáltuk az IOF controllerek
sére akkor, am ikor a klubok egymást túllicitálva és advisorok torkán lenyomni. Sehogy sem
pályáznak a rendezés jogáért. Csak remélni akarták elfogadni a nálunk m ár b evett jelet, az
lehet, hogy a rendezések odaítélésénél nem az egyik oldalán nyitott barna köröcskét. Nos a VB
lesz szempont, hogy melyik pályázó m ekkora térképműhelyéből kijött az új jel (10. ábra). Ez is
összeg befizetését ajánlja fel az MTFSz-nek.
barna és nyitott köröcske, de a földtöltés bunkó
soros vonal jeléből kanyarították! Régebben egy
Ú jd o n sá g o k , fu r c sa sá g o k
barna pötty (kis domb) volt a körív nyílásánál,
A terepek sokszínű változatosságát nem könnyű ami a salak kupacot jelezte, ez a pontocska
az IOF jelkulcs kényszerzubbonyába beleerő m ost átcsúszott a túloldalra, a k örív közepére.
szakolni. Szinte hihetetlen ugyanis, hogy mi No de mindezt, csak nagyítóval lehet meglátni.
mindent lehet egy magyar terepen találni: pél M ikroszkóp alatt még más érdekesség is előtű
dául vasúti talpfákat sín nélkül! A Zajda-erdő nik (11. ábra). A vadles felett egy fogazott kerék.
kreatív helyesbítői nem késlekedtek megalkotni Ez a jel az 1925-ös jelkulcs szerint a vízimalom
a talpfasort jól szemléltető jelet (6. ábra), sőt egy jele. Szóval egy lapátkerék. No de hogy tudja
angol és ném et szavakat bátran ötvöző jelkulcs az a pici mocsár a vízkereket m eghajtani, pont
kiegészítésben ezt a térképolvasók tudom ásra is itt az ölelkező mészégetők között? A m íg ezen
hozták: „vasúti talpfák (ohne Schinen) katonai gondolkodunk sok szép új térkép készülhet és
célpontok mozgatásához”. Most ne időzzünk lassan el is múlik ez az év.
azon elmélkedve, vajon sínek nélkül hogyan Jövőre pedig legszebb rem ényeink szerint az
sikerülhet mozgatni bármit is a talpfákkal, m ert MTFSz az Ev Térképe 2008. díj nyertesét az
van dolgunk elég.
erkölcsi elismerésen túl már anyagi elismerésben
Itt vannak például a kidőlt fák. A KÖB hosszú is részesítheti. (Sajnos későn szóltunk, idénre
nevű térképén is szerepel jelmagyarázat, amely még nem lett betervezve.) Mert tájfutás fejlesz
első sorában hozza, hogy a kidőlt fa az a zöld x. téséhez kell a jó térkép is. Ehhez áldozatokat
Hát aki ennyivel megelégszik, az csúnyán ráfáz kell hozni: nemcsak a helyesbítőknek, de a klu
hat. Három sorral lejjebb ugyanis az áll, hogy a boknak és a nevezési díjon keresztül a versenyek
kidőlt fa az zöld T! És ez nem tévedés, a térkép résztvevőinek is. Áldozatot pedig csak akkor
jócskán meg van szórva ezekkel a jelekkel: várhatunk ezek közül bárkitől is, h a a sportág
van magányos kidőlt fa, vannak egymásra dőlt legfőbb irányító szerve is elismeri és kinyilvá
fák és vannak körbedőltek (7. ábra), m indez a nítja, hogy fontosnak tartja a dolgot, vagyis a jó
Mátrában.
térképet. Bizakodva várjuk.
B ozátt György
Tájoló 2008 4. szám
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R endhagyó riport, rendhagyó versenyről
Betettem az éjszakai felszerelé
sembe a rúdlámpát is. Bízva és
biztatva magamat, hogy m ost a
helyszínről tudósítok.
24 órás váltó! Egykori előz
ményeiről Skulo Marci mesélt.
Piliscsabáról és a Juliannamajor térségében Sőtér Janó
által rendezett versenyről. Sok
volt, nehéz volt. A szünet is é rt
hető. Ma már annyi vállalkozó
kedv egy ilyen megpróbáltatásra
egyre kevesebb.
Idén Alsópere bekerült a táj
futó köztudatba. Várpalota és
Olaszfalu között, a VERGA
(Veszprémi
E rdőgazdaság)
erdészeti és vadászati központ
jában egykor Nádasdy Ferenc
birtokán felverték sátraikat a buli kifejezést is tőle lestem el.
csapatok. Elszántságból nem Erről szólt Hites Viktor is, ki azt
volt hiány. Az én rúdlám pám emelte ki, hogy itt az ideje, hogy
is erről tanúskodott. Máshogy jó csapatszellemet honosítsunk
alakult. Beosztottak a Trail-O meg. Legalább egy napra, egy
pályájára rajtoltatónak. Fotóm is 24 órára.
ott készült. Láttam szenvedni az És innen újra rendhagyó leszek.
egy kerekesszékes indulót, Toldi Jegyzeteim árnyékában töred e
Máriát, aki az emelkedőt em ber- zett mondatokkal, átfogom a
feletti küzdelemmel végighajtot lényeget.
ta. Nem hagyta, hogy segítsék. Ha valaki ennél többet akar kiol
Ugyanitt elrajtoltattam a nyolc vasni egy riportból, írja meg.
vanadikön túli Bállá Sanyit, fiá Töredékek hát, Hites Viktor elő
adásában:
val ők turistáskodtak.
Rendhagyó verseny, re n d h a 
gyó tudósítás. Nem vártam ki a
végét. Hites Viktor, a főrendező:
a Veszprémi Bridzs és Tájfutó
szakosztály mindenese beszá
molóját rögzítettem.
És megkérdeztem Bugár Józsefet,
a BTFSZ elnökét, miként is véle
kedett e jó buliról. Ezért hát
darabos lesz ez a beszámoló.
Éjszakai fotóm sem lesz. Lesz
viszont kritika, a TÁJOLÓ
felelős kiadójától. Övé az első
szó: „Nehéz volt a verseny,
pörgősebbre számítottunk. S bár
összességében tetszett, sok volt a
Rajt
pályák körüli titkolódzás.” A jó

22 Tájoló 2008 4. szám

A terep
„Együttacsapat!”Végigküzdötték
még azok is, ahol sérült volt.
Skulo Marci volt az egyetlen egyé
ni induló. 18 pályát teljesített. A
terep sokfelől volt megközelít
hető. Erdei utakon. VárpalotaTés. Vagy éppen Eplény. (Ki ne
tudná, az Eplényi Napok ősszel
újra megrendezhetek.)
Meredek hegyek közül a Csengő
hegy emlékezetes lesz. Négy
kivágat készült, szakosztályi
összefogással. Pózna Edit felirat
kozott a megbízható térképjaví-

Trail-O

V E R S E
tők közé. Engi Imre felvezetett
és bontott. 38 pálya pontjait?
Ez nem ment volna szakosztályi
összefogás nélkül.”
Tessék figyelni! A MOM csapa
ta nyert. 33 pályát teljesítettek.
Hogy izgult a rendezőség, elég
lesz-e az összes pálya? Ám fel
jött az aljnövényzet, s a szint is
betett.
Most már csak az elektronika
kihívásával kell szembenéz
ni. Míg a négy kategória: nyílt
könnyű, nehéz, rövid és hosszú
ment a maga módján, az Sí-ó
ról menetközben derült ki, hogy
nem olvassa ki az eredménye
ket. Miskó Róbert programo
zott, kitalálta a legjobb megol
dást. Bizony-bizony a követőnek
erre is gondolni kell, hogy a
váltók tagjainak dugókájával mi
legyen.
Van idő kigondolni. Ha minden
igaz, két év múlva lesz valami
hasonló.

N Y B E S Z Á M O L Ó

Eredmények 6 órás váltó
Csapat
Érvényes pályák: Célidő
1 PVSK-Bizol
7 17:23:21
2 Házigazdák
5 17:39:53
3 OSC
5 17:40:24
4 BEIL
4 17:34:34
12 órás váltó
1 Boldi és a Sirályok
16 23:25:54
2 Született Sparisok
14 22:49:41
3 Smart Bratislava Dragons 13 22:58:56
4 Szépségek és a Szörnyeteg 12 23:58:39
5 FŐMTÍM
11 23:14:38
24 órás váltó
1 MOM
33 11:34:36
2 TipoElit
31 11:23:58
3 Koillisen Viestivoittaja 31 11:45:44
4 Totally Spari
30 11:13:44
5 Bratislava Snakes
29 11:58:51
6 Szorgos Hangyák
28 11:31:13
7 SDS
27 11:41:41
8 Tipo söröskorsó
25 11:16:21
9 ARAK
23 10:25:11
23 11:45:58
10 GÓC
22 11:37:38
11 HTC
20 10:48:40
12 BÖF
Hornák Zoltán Endre 13 Megfontolt Teknőcök 20 11:40:29

Ez arról szól, hogy együtt a csa
pat. Alsóperén 13x6 fős váltó
teljesített. No, és persze Scultéty
Márton egyszemélyben. Tájfutó
versenyen máskor nincs pirka
dat. Ilyen kitaláció nincs több.
Nemesházi László a hajnalt
dicsérte - a madárcsicsergést, a
természet ébredését” - mondta
el utólag a főrendező.
S arról is hallottunk, hogy a 6
órás és 12 órás váltók tagjai is
végig szurkoltak.
Szép
nap,
szép
éjszaka.
Rendhagyó esemény. Ja, és még
annyi, Bugár úrtól hallottam: a
MAFC-osokat megelőzték.
Hites Viktor meg a korát, mert
bizony a kísérletezőké az a legfőbb
érdem, hogy új utakon járnak.
Próba szerencse, lehet követni
őt. A nap 24 órájában. Különben
meg m inden rendben ment.
Mialatt a tudósító jóízű álmát
aludta. No, majd két év múlva!

C r o s s w e a r T á jfu tó F e ls z e r e l é s e k !

www.crosswear.hu
Ajánlatunk:
- bozótruha, lábszárvédő, póló,
- sapka, egyedi tervezésű érmek fából

Szolgáltatásaink:
- lézervágás, lézeres gravírozás
- hím zett logo, felirat

CROSSWEAR® Kft.
DÓRA JLIDIT - KROLOPP FRIGYES
H-1029, Budapest, Ördögárok u. 1 1 0 /A
Tel/fax: +36 (1)-376-51-96, Mobil: 06-20/9642-957
E-mail: crosswear@euroweb.hu, Honlap: www.crosswear.hu
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2 0 0 9

A 2 0 0 9 - es

A cseh VB-n valószínűleg még a „kar
tonos” rendszert használják majd.

VILÁGBAJNOKSÁG
HÍREI

K iu ta z to k -e a cseh VB-re ta p a s z ta la ts z e r 
z é s re , m ily e n té r e n v á rto k s z á m o to k ra új
é s ta n u ls á g o s d o lg o k at?

A cseh VB-re a szakág vezetéséből
három fő fog kiutazni tapaszta
WOC 2009
latszerzés céljából. Ez Gerzsényi
MISKOLC-HUNGARY
Zsokéknak, a 2009 -es Tájfutó VB
_________________ AUGUST
szervezőbizottságának köszönhe
H o g y á ll a T rail-0 VB e lő k é s z íté s e , k é r tő. Nagy várakozással tekintünk
d e z tü k T rail-0 VB ig a z g a tó já t, N e m e sh á z i e látogatás elé, mert többségünk
L á sz ló t:
még nem vett részt Trail-0 VB-n.
M ily e n e m líté s r e m é ltó te v é k e n y s é g e k
A most zajló tevékenységek egyik Versenyezni nem fogunk, de a
f o ly ta k a z e lm ú lt id ő s z a k b a n ? M ik a legfontosabbika a versenytérké „pályát” versenyen kívül teljesíthet
k ö v e tk e z ő fe la d a to k ?
pek készítése. A Trail-О térké jük. Kapunk akkreditációt is, ami
Most a legfontosabb a szállás peket Less Áron készíti és vár vel bemehetünk a stadionokba. A
szerződések véglegesítése. Ezért hatóan júliusban befejezi azokat. cseh rendezők ígérete szerint min
a napokban megyünk el a Trail-О Augusztusban, a 2009-es VB-vel dent meg fognak mutatni. Ezekre
képviselőjével, Sasvári Gyulával azonos hónapban el kell készí kíváncsiak is leszünk, hiszen van
ellenőrizni, hogy a tervezett szállá teni a versenypályák első ter még mit tanulnunk! Különösen
sok megfelelnek-e a kerekesszékes vezetét. Erre azért van szükség, érdeklődünk a szállások, a szállítá
résztvevőknek, elférnek-e a széles, mert a terep fedettsége így lesz sok szervezése iránt, és természete
extra komfortos székek is a kollé körülbelül azonos a VB idején sen kíváncsiak vagyunk a versenygium helyiségeiben.
tapasztalhatóval. Az ellenőrzőbíró pályákra, az egész versenysorozat
További aktualitás még, hogy Richard Keighley (GBR) augusz lebonyolítására is.
elkezdődtek a terepi munkák a tus végén vagy szeptember ele A lsó p e ré n v o lt az u to ls ó v á lo g a tó v e r
térképek helyesbítésével.
jén jön hazánkba, és addigra már s e n y . Kik le tte k a v á lo g a to tt ta g ja i?
Kik a té r k é p e k h e ly esb ítő i?
kész pályákat kell bemutatnunk. M ily en s e g íts é g e t k a p n a k a v e rse n y z ő k
Zsigmond Tibor (DTC) és Sőtér Ő ellenőrzi, véleményezi, megkri a n e v e z é s h e z , u ta z á s h o z , fe lk é s z ü lé s h e z ?
János (PSE) dolgozik a térképe tizálja azokat, ezután lehet majd L e sz -e v á lo g a to tt edzés?
Lezajlottak a cseh VB-re a válogató
ken. Mindketten nemzetközileg véglegesíteni a pályákat.
elismert versenybírók, sok rende Ú gy h a llo tta m , h o g y m á r lé te z ik T ra il-0 versenyek. A Trail-О szakág veze
zési tapasztalattal, számos térkép- s p e c if ik u s Sl re n d s z e r is. F o g já to k -e tése megtette a javaslatát a kiuta
helyesbítéssel a hátuk mögött.
a lk a lm a z n i? H o g y an f o g já to k k ip r ó  zó csapatra, amelyet az MTFSZ
M ily e n s z in trő l kell a te re p i m u n k á k a t b á ln i, b e g y a k o r o ln i a h a s z n á la t á t ?
Elnöksége legutóbbi ülésén már
e lk e z d e n i?
T a lá lk o z h a tu n k -e v e le a m a g y a r v e r s e  jóvá is hagyott. A válogatás ered
Több teljesen új terep lesz, és lesz n y e k e n a VB e lő tt?
ménye: Paralympic kategóriában:
olyan is, amelyikről már régebben A versenysorozatot a Trail-О VB-k Bíró Fruzsina, Веке Viktor, Tarsoly
készült térkép. Azonban a régeb történetében először Sportldent Márta, tartalék: Sasvári Gyula Open
bieket is nagyon alaposan újra (Sí) rendszerrel szeretnénk lebo kategóriában: Kovalcsik István,
fel kell mérnünk. Szeretnénk, ha nyolítani. A szoftver már készül Fehér Ferenc, Miháczi Zoltán, tar
a helyesbítéssel olyan szintre jut és várhatóan idén ki is tudjuk talék: Bállá Sándor.
nánk a nyáron, hogy a pályaterve próbálni. Amint készen lesz, attól A VB-n magyar színekben résztve
zéssel is lehessen érdemben foglal kezdve az általunk rendezett ver vők költségeit, kivéve az utazást, a
kozni. Ez azért lenne fontos, mert senyeken lehetőség szerint ezt Paralympic kategóriában teljesen,
így tudjuk a VB időszakkal azo fogjuk használni. Természetesen az Open kategóriában 50%-ban
nos növényi fedettséggel tervezni a VB-n csak akkor alkalmazzuk, fizeti a szakág a saját költségveté
a pályákat. Részletesebben majd ha már megbízhatóan működik séből. A magyar válogatottaknak
- várhatóan júniusban - felkészí
a terepi munkák előrehaladtával az előtte levő próbaversenyeken.
A 2 0 0 8 -a s cseh VB 2. b u lle tin jé b e n n e m lá t tést szeretnénk szervezni a minél
tudunk beszámolni.
Köszönjük Gerzsényi Zsoltnak a ta m a p o n té rin té s ig azo lására v o n a tk o z ó jobb VB szereplés érdekében.
m e g je g y z é s t. O tt k a rto n o s re n d sz e r lesz?
Köszönjük a válaszokat! Bacsó P.
válaszokat!
Ezúttal Gerzsényi Zsoltot,
a Szervezőbizottság elnö
két és Nemesházi Lászlót,
a Trail-О vb igazgatóját
kérdeztük, a VB előkészü
leteinek aktualitásairól.
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M T F S Z - ből

A S p o r t á g f e jl e s z t é s i d íj b ó l 2 0 0 8 - b a n
MEGVALÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁSI PROGRAMOK
Elfogadta az MTFSZ elnöksége a május 5-i ülésén.
1. U tá n p ó tlá s t n e v e lő e d z ő k k é p z é s é n e k tá m o g a tá s a

Minden utánpótlást nevelő vagy nevelni szándékozó
klub pályázhat támogatásra 1 fő részére edzői képesí
tés megszerzésére, ha megfelel az alábbi feltételeknek:
• a klub elkötelezi magát, hogy a képzésen résztvevő
edző legalább 2 éven keresztül folytatja az (új vagy
már meglévő) utánpótlás csoport vezetését, melynek
létszáma legalább 10 fős (a 10-18 éves korosztályban)
• a támogatás mértéke a számlával igazolt képzési
díj 50%-a
• ha a klub nem teljesíti a vállalt feltételeket, a
támogatást vissza kell fizetnie
• A támogatás feltételeinek rögzítésére a klub és az
MTFSZ között szerződés jön létre.
Pályázni az MTFSZ iroda címén kell, a képzésben
résztvevő személy és az intézmény megnevezésé
vel. Az Élsport- és Edzőbizottság a támogatható
képzésekről, intézményekről, a beiratkozás idejé
ről és feltételeiről jegyzéket készít, és közzé teszi a
honlapon. A program költség kerete: 2 0 0 0 0 0 F t .

2005-2006-2007 évek minősítési adatai képezik.
A támogatás kifizetésének feltétele a Szövetséggel
kötendő szerződés aláírása és a klub beszámolója
az előző évi támogatás felhasználásáról (minősítési
adatszolgáltatás idén nem szükséges, azt lekérdez
zük az országos nyilvántartásból).
Feltétel a támogatáshoz
Fejkvóta mértéke
Első évben legalább bronzjelvényt elért versenyzők
lx alap
Második évben, ha újra eléri
2x alap
Harmadik évben és azután (18 éves korig) 2,5x alap
Aranyjelvényesek kiegészítő támogatása + 0,5x alap
Az „alap” összeg várhatóan 2500-3000 Ft között lesz.
4.

U tá n p ó tlá s n y á ri e d z ő tá b o ro k

Az MTFSZ támogatni kívánja az utánpótlás korúak
szervezett nyári központi edzőtáborait, ahol a sport
ággal naponta (esetleg többször is) foglalkozhatnak
szakemberek irányításával, ugyanakkor szórako
zásra, kulturális programokra is lehetőség van. Az
MTFSZ felügyelete alatt szervezendő edzőtáborok
ban minden edzés négyféle nehézségi fokozatú (A,
B, C, D) feladattal várja a résztvevőket, így a kezdő
2 . U t á n p ó t l á s e d z ő k m u n k á j á n a k e lis m e r é s e
től az aranyjelvényesig mindenkinek megfelel.
Az MTFSZ tagegyesületei pályázhatnak a klubban A támogatott edzőtáboroknak nyíltnak kell lenni
működő, utánpótlást nevelő edző munkájának ük, a szervezőknek vállalniuk kell, hogy a felhívást
pénzbeli elismerésére. Az MTFSZ a támogatást az MTFSZ honlapon közzéteszik, és a létszámha
a klub felé folyósítja, és a klub vállalja, hogy az tár beteléséig bárhonnan fogadnak résztvevőket.
összeget az edző munkájának anyagi elismerésére A szervezőknek 2 0 0 8 . június 1 0 - i g pályázatot kell
fordítja.
benyújtaniuk az MTFSZ iroda címére a támogatás
A támogatás alapfeltételei:
elnyeréséhez. A pályázatnak tartalmaznia kell a befo
• a klubban az edző legalább 15 fős utánpótlás gadható létszámot (legalább 30 főnek kell lennie), a
csoportot vezet
tervezett helyszínt, időpontot és a vázlatos programot.
• az egyes edzőkre jutó támogatás a pályázatok A pályázatok alapján a támogatást a Sportágfejlesztési
alapján kerül felosztásra
és Ifjúsági bizottság 2008. június 15-ig előzetesen
A támogatáshoz benyújtandó pályázat formáját és megítéli. A támogatás pontos összegét a bizottság utó
tartalmi részleteit az Élsport- és Edzőbizottság hatá lag, a szervezők által leadott írásos beszámoló alapján,
rozza meg, a pályáztatást és a keretösszeg felosztását a tényleges utánpótlás korú résztvevői létszám szerinti
bonyolítja. A program költség kerete: 9 0 0 0 0 0 F t .
arányos elosztással határozza meg. A beszámolónak
tartalmaznia kell a 18 évesnél fiatalabb résztvevők
Î. U t á n p ó t l á s t n e v e l ő k lu b o k t á m o g a t á s a
teljes listáját (leigazoltaknál nyilvántartási számmal)
Minden utánpótlás korú (10 és 18 év közötti) ver valamint azt is, hogy a támogatást a szervezők milyen
senyző után az egyesülete egy „fejkvótát” kap, ha a költségek kiegyenlítésére fordítják, és a támogatás
versenyző az adott évben legalább bronzjelvényes mennyivel csökkenti a résztvevőktől beszedett díjat.
minősítést ért el. A támogatás keretösszegét az Az MTFSZ által támogatott nyári utánpótlás edző
alábbi táblázat arányszámai szerint osztjuk fel, de a táborok költségkerete 5 0 0 0 0 0 F t . Felhasználható
2 0 0 0 0 0 0 F t -os keretösszeg egy része új utánpótlás a résztvevő up. korú versenyzők szállás, étkezési
csoport indítására is fordítható. A támogatás folyó és térkép költségének csökkentésére, valamint a
sítása 2008 júniusban történik, a számítás alapját a szervezők munkájának ellentételezésére.
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T ájéko zó d ás
A FŐVÁROSBAN
„Kultsárosok"az egyetem i tájékozódási sportok fesztiválján
Tavasz van, a jó idő kedvez mindenféle sportág
nak, így a tájékozódási futásnak is. 2008. április
16-án rendezték meg a fővárosban az Egyetemi
Tájékozódási Sportok Fesztiválját,
melynek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem adott otthont. A verseny célja elsősorban a
sportág megismertetése, megszerettetése a fiatalok
kal. Sok színes program várta az érdeklődőket, akik
nem is voltak olyan kevesen, több mint ezer fő ért
célba. A rendezvényen a tájékozódási futás szinte
minden fajtáját ki lehetett próbálni. A kezdők szá
mára az 1 km-es pálya volt az ideális, ahol felfedez
hették a tájfutás minden szépségét. Ez egy bárki által
könnyen teljesíthető pálya volt, ám a haladó futók is
megtalálták a számukra ideális pályát. 2 km-en bizo
nyíthatták rátermettségüket az egyetem parkjában és
környékén. A pontok közel voltak egymáshoz, így
nagyon kellett figyelni, hogy ne hibázzunk.
A rendezvény talán legnépszerűbb eseménye a tele
fonos tájékozódás volt, melyhez két emberre és két
mobiltelefonra volt szükség... na meg az ügyesség
sem jelentett hátrányt. A feladat: a csapat egyik tagja
térkép nélkül áll rajthoz, a másik pedig a kapott
térkép alapján, telefonon keresztül navigálja társát
a pontokhoz.
Más szokatlan formáját is láthattuk a fesztiválon
a tájékozódásnak. A XXI. századi módszer: gps.

A készülékbe 5 pont koordinátái voltak betáplálva, a
sorrend itt nem számított, csak az idő. Mielőtt bárki
azt hinné, hogy az autós navigációs rendszerekhez
hasonlóan ez a gép is mindent a „szánkba rág”, el
kell hogy szomorítsam. A gps egy kb. 8-10 méter
sugarú körhöz vezet, ahol a pontot elrejtették, és az
elrejtés itt szó szerint értendő. Nehezítette a verseny
zők dolgát az is, hogy a pontok nem a jól látható
narancssárga bójákkal voltak kihelyezve, hanem kis
piros dobozkák voltak a pad hátuljára erősítve, vagy
egyéb nem éppen szembetűnő helyeken. Számomra
ez a pálya volt a legnehezebb, bár ezzel nem voltam
egyedül.
Érdekesség volt viszont a Mikrosprint, ami annyit
takar, hogy egy kb. 500 m-es pályát kell teljesíteni,
szó szerint sprintben. Nagyon fontos a gyorsaság és
a pontos tájékozódás, hisz a pontok közel vannak
egymáshoz, könnyű túlhaladni valamelyiken.
Külön helyezetteket nem hirdettek, ám minden 100.
befutó értékes nyereményekkel gazdagodott, és az
összes résztvevő ajándék pólóval térhetett haza.
Megtiszteltetés volt, hogy mi, a komáromi Kultsár
István Szakközépiskola diákjai is részt vehettünk
ezen a rendezvényen. 19 fővel képviseltük iskolánkat,
Ágh Eleonóra tanárnő vezénylete alatt. Sok érdekes
séggel ismerkedhettünk meg ezen a napon, rengeteg
olyan dolgot próbálhattunk ki, amiről eddig még
csak nem is hallottunk. Ezek mellett ugyanakkor
bepillantást nyertünk az egyetem mindennapjaiba,
sokat tanultunk és mindenki nagyon jól érezte
magát. A hangulatot emelte, hogy részt vett az ese
ményen Monspart Sarolta tájfutó világbajnok is.
Gáspár Nikoletta TTT HSE

C sapatunk M o n s p a rt S a ro lta tá jfu tó n ő v e l az egyetem ud va rá n
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K o v ács G á b o r - L u k o v s z k i V ik to r

T á j é k o z ó d á s i térképek s z á m ít ó g é p e s k a t a l ó g u s a
Tájfutóként, egy-egy verseny után
sokan féltve tesszük el használt
térképeinket. Egyrészt sokat segí
tett a célig való sikeres eljutásban,
másrészt később visszanézve jó
érzéssel tölt el a sokszor csalános,
szedres, hegyes-völgyes pályánkra
visszagondolni. Többen kirándu
lásaikon is a nagy részletességű
tájfutó térképek segítségével tájé
kozódnak. Néhány aktív tájfutó év
után a sportolóknak számos tér
képet kell tárolni és rendszerezni.
Ez gyakran szórakoztató időtöltés,
hogy valamilyen ismérv alapján
sorba rakjuk térképeinket (tájegy
ség, megye, kiadási év stb.), felele
venítve közben régmúlt emlékein
ket. A számítástechnika fejlődésé
vel lehetőség nyílt ezek adatainak
digitális tárolására, megkönnyítve
ezzel a későbbi keresést. Mi e kata
logizálás megkönnyítésére hoztuk
létre programunkat, amely a tér
képen ábrázolt területet néhány
jellemző információ segítségével
azonosíthatjuk
Magyarország
területén belül. Ez azt jelenti, hogy
egy megyehatárokat, tájegysége
ket, a városokat, fontosabb közuta
kat, a vasúthálózatot és a vízrajzot
ábrázoló háttértérképen különbö
ző leválogatás után kirajzolódik
a látni kívánt térkép területének
körvonala. A válogatást végezhet
jük a térkép minősítése (pl. foot-o,
tájbringa, diáktájfutás), méretará
nya, tájegység, megye, közeli tele
pülés, kiadó, készítők, a legutóbbi
javítás (helyesbítés, felülvizsgálat
stb.), valamint a kiadás éve szerint.
Ezeket kombinálhatjuk is, vagyis
könnyen rákereshetünk például
kedvenc térképrajzolónk 1997-ben
a Mátráról készített térképeinek
listájára, valamint helyére, vagy
akár Budapest összes 1:1000-es
méretarányú parktájfutó térké
pére. A keresés eredményeként

kilistázva megkapjuk az adott tér
kép címét, alcímét, minősítését,
a kiadás és a legutóbbi módo
sítás évét, a térképen rendezett
első esemény nevét, a kiadót és a
készítőket. Ezen kívül az áttekintő
térképen megjelennek a szűrésnek
eleget tevő térképek által ábrázolt
területek (1. az ábrán szabálytalan
sokszögekkel jelölve). Tervezzük
a térképek megtekintésének opci
óját is beépíteni, ezt azonban a
szerzői jogok miatt csak rossz
minőségben, alacsony felbontás
sal tehetjük meg. Programunkat
az ÉLTÉ Térképtudományi és
Geoinformatikai Tanszékén készí
tettük, és az interneten közzétett
első fázist a tanszéki tudományos
diákköri konferencián adtuk elő.
Ez a fázis még nem kapcsolódik
közvetlenül adatbázishoz, viszont
a 2006-ban - hamarosan megje
lenik a 2007-es térképek adatbázi
sa is - megjelent tájfutó térképek
között már kedvünkre keresgél

hetünk. Ehhez a programot, és a
már elkészült kiegészítőket le kell
tölteni (mercator.elte.hu/~bigdzsi/
katalog.html oldalról), majd a
kicsomagolás után a Tájfutó térképek.exe fájllal elindítani. Ha a várt
nál kicsit lassabban indul el a prog
ram, - majd kiírja, hogy az adatbá
zist nem találja - ne csodálkozunk,
a további fejlesztésre előkészülve
internetes adatbázis-elérést keres.
A program használatának leírá
sát szintén az említett honlapon
lehet megtalálni. Reméljük a leírá
sunk alapján sikerült felkelteni az
olvasók érdeklődését programunk
kezdeti fázisának kipróbálásá
hoz. A végső, interneten keresztül
használható alkalmazás a tervek
szerint 2009 tavaszáig készül el.
A további fejlesztés sikeréért az
építő jellegű kritikákat, észrevéte
leket az s_kovacs_gabor@hotmail.
com e-mail címen várjuk, hiszen
célunk egy jól használható térkép
katalógus elkészítése.
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Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
országos, /rR/ regionális, /- / nem rangso
roló,; Sl Sportident, R: rendező, Nh: nevezési
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
zés, I: információ.
Versenytávok: ht., nt., kt., rt., sp.
(hosszútávú, normáltávú, középtávú, rövi
dített távú, sprint)

V e r s e n y n a p t á r k ie g é s z ít é s
(június 22-ig)
Internet info:
h ttp://w w w .m tfsz.hu (versenyek) és w w w .b tfsz.hu (versenyek)

06. 04.: Virágvölgy Kupa (3SZ) verseny rendezője a MOM. Adatok az előző TÁJOLÓ-ban
06. 7-8. (szo-v) Borsod megyei Nyílt Kt. és Egyéni bajn. /rR/ SI R: BAZ m. Nh.: 06. 02. (beérk.) C: irodai®
diosgyoritc.hu, vagy Zsigmond Tibor 3534 Miskolc, Róna u. 4. H: Csókás, T: 9-9.30 között
a VK-ban, az esőháznál (havas OB célja, megközelítés: Miskolcról Szentlélek felé haladva,
parkolás a műút szélén, 15-ös busz indul Diósgyőrből 8.45-kor Pisztrángtelepig, onnan 20
perc gyalog) „0”-idő: 10.00. Nd.: 500Ft/fő/nap. K: FN: 12C 14B 16B 18B 21B 35, F: 45, Nyílt.
Megj.: szó: Kt. bajnokság, v.: Nt. bajnokság.
06. 08. (v) Baranya megyei Középtávú Bajnokság /rR/ R: PVS. Nh.: 06. 03. (beérk.) C: vonyop@enternet.
hu, vagy BmTFSz 7621 Pécs, Apáca u. 2/1. T: a VK-ban (Lóri erdészeti műút közepe, meg
közelítés csak gk-val: Pécs - Orfű műút - Remete-rét - Lóri útelágazás), „0”-idő: 11.00. Nd.:
400Ft/fő (helyszíni név.: 600 Ft). K: FN: 12CD 14B 16B 18B 21B 40, N: 45, F: 50, 60, Nyílt.
06. 08. (v) Kész István ev. /-/ R: TTT. Nh.: 06. 03. (beérk.) C: nevezes.ttt@freemail.hu, T: 9.30-10.45
között a VK-ban (Gránás völgy, a Csákberény felé vezető műúton jelölve), „0”-idő: 11.00.
K: A(F21,20), B(F18,35; N21,20), C(F16,40-55; N18,35-45), D(F12,14,60,65; N12-16,50)
+Gyerek, szalagos. Megj.: 13 órakor a Kész István kopjafa koszorúzása.
06. 12. (csü) Zalaegerszeg Rt. Bajnoksága /rR, sp./ SI R: GÓC Nh.: 06. 06(beérk.). C: gocsejktfe@freemail.
hu, vagy Göcsej KTFE, Zalaegerszeg, Ságodi út 127. H: Zalaegerszeg, Nagyi lakópark,
„0”-idő: 16.00. Nd.: 600Ft/fő (FN-14 és nyílt: 400Ft, Nh. után: 200Ft pótdíj, helyszínen csak
az üres helyekre!). K: FN: ЮС 12C 14BC 16BC 18B 21B 45B, NYK, NYT. I: www.gocsejktfe.
fw.hu.
06. 14. (szó) Sopron Kupa /oR, kt./ SI R: SMA Nh.: 06. 04(feladás) C: ENTRY vagy sopronitajfutas@
fw.hu. H: Soproni hegység, Brennbergi völgy, VK: autóspihenő (megközelíthető Sopronból
a 3-as busszal az Ifjúsági és Sporttáborig, onnan 1100 m gyalog Brennbergbánya irányában),
„0”-idő: 13.00. Nd.: 1500Ft/fő (FN-14 és nyílt: 800 Ft, Nh. után 500Ft pótdíj!). K: FN: 10D
12C 14B 16B 18B 20A 21 ABC 35A 40 45 50 55 60 65 70, NyK, NyT, gy. Szállás: tanteremben
sf. 1000Ft/éj, megrendelhető (további ajánlatok a kiírásban).
06. 15. (v) Eger Kupa 3. forduló /rR, nt./ SI R: ESP
Fekete@kh.hu

Elmarad, későbbi időpontra halasztva! I: Zoltán.

06. 18 (sze) OSZMON Kupa (3SZ) /-, kt./ SI R: KTK + MAC Hsz. H: Gellért-hegy, T: a VK-ban (Sánc
utca - Orom utca sarok), rajt 15 órától folyamatosan 19 óráig. Nd: 500Ft. Pályák: rövid, köze
pes, hosszú. Előnevezés és I: loszko@szinfolt.hu.
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V e r s e n y n a p t á r

V e r s e n y n a p t á r (június 23.-július 30.)
06.25. (sze) Dunakanyar Kupa (3SZ) /rR/ SI R: Pest m. TFSz Hsz. H: János-hegy, T: 14.30-tól a VK-ban (Szépjuhászné
gyermekvasútállomás közelében, megközelíthető a Moszkva térről a 22-es busszal), „0”-idő: 15.30. Nd:
500Ft. K: FN: 12 14 18 21, N: 40, F: 35 45 55 65, nyílt.
06. 27-29. (p-v) Thermenland Open SI R: SD Severovzhod (SLO) VK: Bukovnisko Jezero (SLO). Program: péntek
17.00: TLO 1. nap, sp. /WRE futam/, Therme 3000 Spa Moravske Toplice, szombat 12.00: TLO 2. nap,
nt. /WRE futam és koR/, Bukovnisko Jezero, 16.00 Trail-O, 16.00 MTBO, vasárnap 10.00: TLO 3. nap
/-/ Vadászrajt, Bukovnisko Jezero. Nh: 06. 15. Online nevezés: www.thermenlandopen.com, e: info@
thermenlandopen.com. Nd: (árak Euróbán!) 20€, (FN12-18: 10€, FN10: ingyenes, nyílt: 4€/n'ápT,
Kedvezmények ill. napi nevezési díjak, pótdíj 06.15 utáni nevezés esetén a honlapon! K: FN: ЮС 12C
14C 16C 18C 20 21ABBr 35AB 40 45 50 55 60 65 70 75 -relit kategóriák: FN 14 16 18 21 -rNyílt. Megj.:
1. Jún. 23 -jún. 26 között Lentiben a ZTC edzőtábort szervez (7000Ft/fő, vagy 1000Ft/edzés) C: info@
ztc.hu. 2. jún. 26-án a TV Fürstenfeld rendezésében TLO-Prológ, H: Therme Loipersdorf (A), sprint
WRE futam, Nh.: 06. 20, Nd.: 5€, elit: 10€. I: www.thermenlandopen.com, online nevezés is! Szállások
jegyzéke a honlapon (2-es bulletin).
07. 02-06. (sze-v) Hungária Kupa SI R: SZV Program: (kedd: terepbemutató), szerda: nt. /koR, WRE futam/,
csütörtök: nt. /oR/, péntek: parkverseny, sp. loRI, szombat: kt. /koR/, Simon Lajos ev., vasárnap: nt.
/-/ vadászrajt. „0”-idő: 9.30(minden nap). C: nevezes@hungariakupa2008.hu, vagy a honlapon lévő
О-Centre rendszeren keresztül. Nd: 06.15-ig 13500Ft (FN-14 ill. FN65-: llOOOFt), 1 napra: 3000(2500)
Ft, 06.15-e után: 15000Ft, 1 napra: 3300 Ft, nyílt: 1250Ft/nap. Nyílt: helyszíni nevezéssel is. VK: Tata,
tópart. Terepek: 1-2. nap: Tarján, Peskő (Gerecse hg.), 3. nap: Tata, 4-5. nap: Dunaszentmiklós térsége. K:
FN: 10D 12C 14BC 16B 18B 20A 21EBBrC 35AB 40AB 45 50 55 60 65 70 75 80 +NyK, NyT +gy. Szállás:
infó a honlapon. Szállítás: az 1-2. és a 4-5. versenynapra (600Ft/fő/nap) kérhető (A versenyterepek távol
sága 15-20 km!). Kiegészítő események: cs: tájkerékpár (15.00-tól, Nd:1500Ft/fő), p: mobil-0 (11.00-tól,
lOOOFt/fő), tájtriatlon (15.00-tól, 2500Ft/fő), mikrosprint (18.00-tól, 500Ft/fő), szó: GPS-futam (12.00tól, lOOOFt/fő), Trail-0 (13.00-tól 500Ft/fő), tájkerékpár (15.00-tól 1500Ft/fő) és egyéb kulturális prog
ramok. (I: www.hungariacup2008.hu, itt található az О-Centre rendszer, amely a csapatvezetők részére
lehetővé teszi a nevezést, módosítást, szállás- ill. szállításigények kezelését). Megj.: A fentiekben a 4-es
TÁJOLÓ megjelenése utáni nevezési díjakat közöltük.
07. 09. (sze) Ó-hegy Kupa (3SZ) /rR/ SI R: KTSz Hsz. H: Hármashatárhegy, T: 14.30-tól a VK-ban (Gyöngyvirág
út - Kőhegyi út sarok, a Balázs vendéglő /megközelíthető a Moszkva térről az 56-os busszal/ közelében),
„0”-idő: 15.30. Nd: 500Ft. K: FN: 12 14 18 21, N: 40, F: 35 45 55 65, nyílt.
07. 16. (sze) MAFC Nyári versenye (3SZ) /-/ R: MAF Hsz. Űj térkép! H: Pusztazámor térsége, T: 14.30-tól a VK-ban
(Hollósi tanya). A VK megközelíthető tömegközlekedéssel: Volánbusz Bp. Etele tér - Érd - Pusztazámor
végállomás (buszindulások: minden kerek órában és 16.30, menetidő 65 perc), gépkocsival: ÉrdSóskúton vagy Biatorbágy-Sóskúton keresztül Pusztazámor buszvégállomásig, majd a buszvégállo
mástól sárga szalagozás mellett 1700 m kb. NY-ra, ebből az utolsó 700 m gk-val csak száraz időben
járható biztonságosan. Rajt: 15.30 és 18.30 között. Nd: nincs. K: FN: 12C 14C 16B 18B 21BC 35 40 45
50 60, F: 55 65 70, NyT, NyK. I: dr. Szarka Ernő (tel: 06-30-475-9076, e: szarka@szabadalmi.hu). Megj.
Autópályamatricával rendelkezők a Pusztazámor szemétlerakó - Pusztazámor buszvégállomás útvona
lat is választhatják az M7-esről.
07. 30. (sze) Csillebérc Kupa (3SZ) /-, nt/ SI R: KOS Hsz. Nd: 400 Ft Sí bérlés: 100 Ft+letét. T: 15 órától a VK-ban
(Csillebérc busz végáll. /90-es busz a Moszkva térről/). „0”-idő: 15.30, K: (edzőpályák) 2 km, 3 km, 4,5
km és 6 krn-es В-pálya, valamint 2 és 4 km-es C pálya.
Kérés a rendezőkhöz: A következő lapszámok tervezett megjelenési ideje: 5-ös: jún. 30 (lapzárta: jún. 17-én), 6-os:
aug. 8 (lapzárta: júl. 29), 7-es: szept. 5 (lapzárta: aug. 26). Amennyiben lapzárta előtt nincs versenykiírás az MTFSZhonlapon, előzetes információt kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@t-online.hu).
Tájoló 2008 4. szám
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Erdély! Tibor
ík erlet!
S terke Érni

Rajzolta : Erdélyi Tibor
A térkép Ny-i rész« az
.ÉV TÉRKÉPE 1 887"
díjét nyerte

T

ükörcserepek

a

térképtörténetből

Az út valódi futása ezen az oldalon fent látható (1970). Aki alapo
sabban megnézi, láthatja, hogy az 1967-es nyomvonal minden
ésszerűséget nélkülöz, gyakorlatilag m egépíthetetlen. A nyilván
időzavarba került alkotóról nincsen információm.
1970-ben alaposabban kijavított térkép várta a Váltóbajnokság
résztvevőit. A még mindig 1: 25 000-es térkép helyesbítői között
főszerkesztőnk, Schell Antal is szerepel (Bakony 3, bal középső).
A bem utatott részlet és a következő (1980, jobb középső) tartal
mazza azt a területet, amit a jobb alsó ábrán a rendezőség által
ízelítőként bemutatott 2008-as térképrészlet ábrázol. Bár az alkotó
(1980-tól) ugyanaz, a tájfutó térképezés fejlődése jól nyomon
követhető.
Az 1980-ban az Egyéni Bajnokság második napján debütált
új térkép középső része Szarka Ernő és Skerletz Iván munkája.
Főtitkárunknak ez volt az utolsó terepi munkája, a későbbiekben
az 1983-as VB szervezése és más hivatali munkák nem engedték,
hogy e számára kedvelt tevékenységet folytathassa. A déli részt
pedig Erdélyi Tibor helyesbítette és ő is rajzolta az immár 1: 1 5
000-es térképet, ezzel kezdődött (remélhetőleg még sokáig tartó)
D örgő - H ódos - Keselő kapcsolata ezzel a tereppel. Ez a térkép tekinthető az igazi diplomamunkájának, mivel akkor készítette, amikor inkább a Pesthidegkút
Ezek a nevek egy részletgazdag, jól fut
oktatótérképpel kellett volna behatóbban foglalkoznia. (Az oktató
ható terep képét idézik, nem csak az
térképek témájára egy későbbi cikkben visszatérek.)
idősebb tájfutókban. További segítsé
Azóta méltán egyik legnépszerűbb terepünk, máig több mint húsz
gül: Kakas-hegy, Alízháza, Pápalátó-kő.
kivágat jelent meg róla, a legtöbb Honvéd kupák alkalmából, de
Ezúttal a közelgő Országos Középtávú és
rendeztek itt tájfutó maratont is.
Váltóbajnokság helyszínének tájfutó törté A térképezés ezután kelet felé folytatódott, az 1987-es Barátság
kupára (fiataloknak: a szocialista országok válogatott csapatainak
netét tekintjük át a rendezőség megbízá
versenye) elkészült a Hódos-ér és a Hálóvető-árok közti középső,
sából. A sorozat a HM Hadtörténeti Intézet
talán legjobb rész, Mets Miki és Serdülő (ET) alkotása, amely az
és Múzeum támogatásával jön létre.
év térképe címet is elnyerte. És ismét OB, az 1988-as hosszútávúra
Magyarország egyik legkellemesebb terepe ez, a Fenyőfő, újrajavították az 1980-ban készült keleti darabot is és összerajzolva
Bakonyszentlászló és Porva közötti, keletről a Cuha vadregényes egy impozáns lap született. A bal alsó ábrán a helyesbítők területe
völgye által határolt terület. Vannak ennél (tájfutó nézőpontból) it láthatjuk, álljon itt a teljes névsor: 1. Egei Tamás, 2. Erdélyi Tibor,
keményebb, technikásabb, izgalmasabb részei is kis Hazánknak, 3. Faggyas László, 4. Mets Miklós, 5. Molnár Tibor, 6. Moro Tibor, 7.
de sok tájfutó díjazza, ha szálerdőben futhat, a bátrabbak akár Tóth Tamás, 8. Vass Tibor.
rövidnadrágban is. Középtávú és Váltóbajnokság rendezéséhez Érdekesség, bár a másolatban sajnos alig látható, hogy Serdülő
ideálisnak látszik a választás, igen jó km átlagok várhatók.
már 1980-ban„előre dolgozott", kijavított később megjelent része
A terület tájfutó történelme tele van kuriózumokkal, ezekből ket is, ami igen ritka a hazai tájfutás történetében.
nyújtunk át egy csokorra valót az olvasónak,
Ez a kiadvány olyan jól sikerült, hogy még 10 év múlva, az 1998-as
A hatvanas évek közepén „fedezte fel" ezt a területet magának a Honvéd kupára is megjelent egy javított utánnyomása, aminek
tájfutás: 1966-ban három fotózott térkép is készült a területről. papírja és nyomása sokkal jobb az elsőnél. Ebben az időben már
Ezek közül a BEAC edzőtáborára készült több mint 25 km2-es hagyományos rajzú (nem számítógépes) térképek alig jelentek
térkép részletét mutatjuk be (bal felső ábra). Szinte hihetetlen, meg, MTFSz kiadás meg egyáltalán nem volt már, tehát ez„utolsó
hogy egy edzőtáborra ekkora térkép készüljön, ha nem is a mai mohikán"-nak tekinthető.
értelemben vett helyszíneléssel.
Június közepén - a helyszínelő-rajzoló elmondása szerint - nem
A következő évben megjelent az első színes térkép az 1967-es felújított, hanem teljesen új, mérésekkel többszörösen ellenőrzött
éjszakaira (jobb felső). (Ezen a terepen, mint látni fogjuk, az új térképen futhatunk majd, amely négyzetkilométerenként több
térképek szinte mindegyike Országos Bajnoksághoz kötődik.) A mint tíz napos munkával készült. A bem utatott 1 : 7500-as részle
papíron egyetlen betű felirat van: É jelzi az északi irányt. Másik tet látva bízunk a verseny sikerében.
érdekessége, hogy ezen a lapon található a valaha volt legnagyobb
Hegedűs Ábel térképész
térképhiba: a frissen elkészült dózerút teljesen hibásan került a
HMHadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára
térképre, életre szóló élményt szerezve az éjszaka versenyzőknek.
hegedűs.abel(Sihm-him.hu
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Címlap: Bereczki Máté (SZV) a Hosszútávú OB F18E kategóriájának 2. helyezettje.
Hátsó borító: Rajt a Postás Kupa első napján

A BU D A PESTI TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Budapesti Tájfutók
Szövetségének lapja

WOMEN 1 *
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GPS tájékozódási játék a
A m ost m ár hagyományosnak m ondható
GPS verseny idén sem m aradhat el a
Hungária kupán. A Hungária kupa negye
dik napján, a dunaszentmiklósi terepen,
az eddig már megszokott rendszerben
bonyolódik a GPS-es játék. Akik a korábbi
versenyeken már részt vettek, azoknak
nem lesz m eglepetés az idei játék, akik
eddig még nem indultak, azoknak egy
kis ízelítő mire számíthatnak, ha ráveszik
m agukat a futás mellet egy kis gondol kö
dös, tájékozódós, élvezetes játékra.
Nézzünk egy példát egy kezdő csapat
szemszögéből, mi történik:
Kézbe kapok egy m enetlevelet, egy
GPS-t és egy vaktérképet. A feladat,
hogy a GPS-be betáplált helyszínek
közül annyit, olyan sorrendben és olyan
útvonalon kell megtalálni, hogy a végén
a legrövidebb rögzített útvonalon járjuk
be a pályát.
Ez könnyű, el se induljunk, nem megyünk
egy lépést se és mi nyerjük a játékot - ez
egyszerű. Vagy mégsem?
Hát nem! A szabályokban benne van,
hogy m inden kihagyott pont plusz
távolságot jelent, sőt minél több pontot
hagyok ki annál többet. Ez azt jelen
ti, hogy ha egy helyszín felkeresése
m inimum 300 m éter pluszt jelent (ezt
m egtudom a GPS-ből), és a kihagyott
helyszín plusz 200 m étert ér, akkor egy
értelm ű, hogy a pontot kihagyom. De
ha a helyszín kihagyása további hely
színek kihagyását eredményezi, az már
lehetséges, több plusz m étert jelent az
elszám olásban. Végig kell gondolni mi
éri meg.
Akkor rohanjunk és keressük m eg az
összes helyszínt, de gyorsan!
Hova ez a nagy rohanás? Nem időre
megy a játék, hanem távolságra. Sokkal
jobban járunk, ha nem rohanunk, hanem
egy térkép, a vaktérkép és a GPS segítsé
gével alaposan megtervezzük a pontok
felkeresésének sorrendjét. Ha véletlen
kihagyunk egy helyszínt, az mindenkép
pen sok plusz m étert jelent a végelszá
molásban.
Nézzük, m it m utat a GPS! M utatja a
pozíciónkat és m egtudhatjuk belőle
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melyik pont milyen távolságra, irányba
van tőlünk.
Mit keressünk a GPS által m utatott hely
színeken?
Alapvetően semmit, m ert a GPS hanggal
jelez, hogy elértük a pontot, de hogy
biztosak legyünk magunkban, és mivel
játékról van szó, kapunk egy furmányos
kérdést, amire csak a helyszínen lehet
jól válaszolni.
Honnan tudja GPS, hogy hány m éteren
teljesítettük a feladatot?
Ez a GPS egy fura szerkezet, m ert a
műholdak jelének segítségével számolja
a mindenkori pozíciónkat, és beállított
időnként rögzíti, mikor, hol jártunk és
ebből kiszámolja mennyit haladtunk.
A játék végén egyszerűen kiolvassuk a
GPS-ből, melyik csapat mennyit sétált/
futott a játék során. Ebből lesz a sor
rend.
Honnan tudják a szervezők, hogy adott
pontot nem kereste fel a csapat?
H áát... nem tudott válaszolni a feltett
kérdésre helyesen, de egyébként a GPSben lévő nyomvonalból azonnal kiderül,
hogy a helyszín közelében sem járt.
Mi van, ha nem működik a GPS?
Pech! Alapvetően működik, de előfor
dulhat egy esősebb, zivataros borult
időben, hogy a jel néha kimarad. Ekkor
érdem es mozogni a GPS-el, m ert a hely
színváltozás gyorsabban segít a kitakart
műholdakra való rálátásra. De egyébként
mindig azt szoktam mondani, egy GPS
nem GPS, nyugodtan lehet vinni a játék
ra akár több GPS-t is.
Mennyi idő van a játékra, és mikor indul
hatunk?
A játék a „0" idővel egyszerre indul, és
mindenki akkor jelentkezik indulásra,
amikor úgy érzi, van ideje és van leg
alább 60 perce egy kellemes gondolkodós sétára. Délután 3 óráig még lehet
indulni, m ert akkor biztosan beérkezik
még 4 óráig.
Nevezni lehet a helyszínen is a CompassSport sátránál, és nem kell a játékhoz
semmi extra eszköz, csak elhatározás és
csapatszellem.
Várunk mindenkit egy jó játékra idén is.
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O rszágos É jszakai E gyéni B ajnokság
korábban megszokotthoz képest
is meglehetősen alacsony érdek
lődés mellett, de kellemes, kulturált
környezetben zajlott az idei Éjszakai
OB. Azt már az utóbbi idők tapasz
talatai alapján kezdjük megszokni,
hogy legjobbjaink a világversenyek
re történő felkészülésük jegyében
egyre gyakrabban hagynak ki orszá
gos bajnokságokat egy-egy skandi
náviai nagy verseny vagy edzőtábor
miatt. Az idei éjszakai OB a Jukola
váltóval esett egybe, ahol felnőtt
férfi élversenyzőink szinte kivétel
nélkül (és a PVSK egyesületi csapa
ta) részt vettek. Kitérőként: Lenkei
Zsolt és csapata az előkelő 9. helyen
ért célba. Az alacsony indulói lét
számban feltehetően közrejátszott a
távoli helyszín is.
A rendezők és az indulók szeren
cséjére az időjárás felelős most nem
jól időzített, és a tavalyihoz hasonló
özönvíz a hét közepén, néhány nap
pal a verseny előtt mosta el Sopront
és környékét. Ennek nyomát igazá
ból már csak a dús vizű patakokban
lehetett látni. Bár a kora délutáni
Sopron Kupán a lapos vizes gödör
pont egy majd 30 méter átmérő
jű mocsár peremén volt. (Nem is
értem, miért nem a bemért helyére
tették ki a pontot :-) a soproniak).
A célhely választására nem panasz
kodhattunk. Bár sokak szerint a
Bányász-pince túl korán bezárt. A
kényelmes parkolásért és felkészülé
si lehetőségért cserébe a pályák vége
a faluban vezetett. A könnyű, de
rejtett pontok azonban így is gondot
okoztak néhány versenyzőnek.
A pontelhelyezésről az ÉOB kap
csán vetem fel, de általános a jelen
ség, hogy az állványt a felvezetők
tudatosan a futás irány felöl takarva
helyezik ki, ami ellen nincsen kifo
gásom. Most is, ahol lehetett így
történt, de szinte minden esetben a
doboz is hátulról volt csak látható.
Ennek hasznát viszont már kevésbé
értem.

A
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A rendező OSC rutinos gárdája jól
oldotta meg feladatait. Az ered
ményközlésre a szokottnál látvá
nyosabb és az időközben megeredő
esőnek jobban ellenálló módszert
alkalmazott. Tóth Tamás némi
kézimunkával kivetítőn tette közzé
az eredményeket és a térképcserés
kategóriák átfutó részidőit.
A terep és térkép sok meglepetést
nem okozott. A Soproni-hegység
teljes területe rendelkezésre áll táj
futó térképen, több nagy versenyt
rendeztek már Brennbergbánya
térségében is. A kiírás, illetve az
értesítő alapján már egyértelműnek
látszott, hogy a tavalyi Szentendre
Kupa Ausztria középtávú futamára
felújított területen fogunk futni. Sőt
a térképcsere arra is utalt, hogy
viszonylag kis területen kerül meg
rendezésre az OB. A várakozás
beigazolódott. Bár az aljnövényzet
az idei esőzéseknek megfelelően
kicsit fogósabb volt, mint vártam,
gyors, jól futható területeken küz
döttünk meg a helyenként meredekebb oldalakkal.
Néhány szót az eredményekről. Női
vonalon sok váratlan eredmény
nem született. Tóth Kriszti N18as győzelme fiatal korát tekintve
meglepetés lehetne, ha nem tud
nánk, hogy régóta rendszeresen
versenyzik éjszaka is. Végig vezetve

nyert, bár a 4 perces hibával nyitó
Zsigmond Vandának a pálya során
3 percet sikerült ledolgoznia hátrá
nyából. N21-ben viszont rég nem
látott eseményként kettős győz
test hirdethetett a rendező gárda.
Zsigmond Száva és Makrai Évi a
pálya első szakaszán hasonlóan tel
jesített, majd a fordulás után Évi
mintegy 4 percnyi előnyt szerzett
a kemény gyors, útvonalválasztós
átmenetekben. Ezt az előny Évi egy
3 és egy 2,5 perces hibával gyorsan
eladta, majd a rakétákat begyújtva,
hátrányát ledolgozva másodpercre
azonos eredménnyel ért célba.
Az F21 foghíjas mezőnyében, ami
nem von le semmit a győztes sike
réből, a helyi ismeretekkel is ren
delkező Vajda Kolos magabiztosan
nyert. Ezzel kettős zalaegerszegi
siker született az éjszakai OB felnőtt
számaiban. F20-ban Pápai Tamás
örülhetett az aranyéremnek.
Pavlo jött, látott, győzött. Bár ritkán
látjuk mostanában, gyakorlatilag ott
folytatta, ahol korábban abbahagyta.
Sok éjszakai (és nappali) sikere után
most F40-ben hozta a formáját, az
eredményeket összevetve felnőttben
is pontszerző helyen lehetett volna.
Összességében egy jól sikerült hét
végét tölthettek el Sopronban azok,
akik leutaztak a hétvégére.

Miháczi Zoltán

Az F21E kategóriák dobogósai:
1. Vajda Kolos (ZTC), 2. Lévai Ferenc (MEA), 3. Cserpák Zsolt (NYV)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTFSz naptár bizottsága pályázatot
hirdet a 2010. évi bajnokságok, Hungária
kupa, világranglista versenyek és kiemelt
rangsoroló versenyek megrendezésére.

Bajnokságok és Hungária kupa
A bajnokságok és a Hungária kupa tervezett időpontjai:
2010. április 10.
Hosszútávú
2010. május 15-16.
Diákolimpia
2010. június 12.
Éjszakai
2010. június 19-20.
Középtávú és váltó
2010. augusztus
Hungária kupa
2010. szeptem ber 11-12. Rövidtávú és hagyományos csapat
2010. október 9-10.
Normáltávú selejtező és döntő
2010. október 23-24.
Pontbegyűjtő csapat és egyesületi váltó
Indokolt esetben az időpontok és a párosítások m ódosít
hatóak. A csapatbajnokságok sorsáról az elnökség később
dönt. Elképzelhető, hogy csak az egyik kerül m egrendezésre
2010-ben.
A bajnokságok rendezőivel az MTFSz szerződést köt. A
szerződés tervezett szövege a szövetségi irodában m eg
található. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy 1 évvel a
verseny elő tt felveszik a kapcsolatot a kijelölt Szövetségi
Ellenőrzőbíróval és együttm űködnek vele a Szövetségi
Ellenőrzőbírói Rendszer szabályai szerint.
A Diákolimpiának és az Éjszakai bajnokságnak nem kell
m egfizetnie a 8 % sportág fejlesztési díjat és a 10 % ran g 
soroló díjat. A Hosszútávú bajnokságnak, a váltó- és csapat
bajnokságoknak nem kell m egfizetniük a 10 % rangsoroló
díjat, csak a 8 % sportág fejlesztési díjat. A Rövid, Közép
és Normál távú bajnokságoknak m indkét díjat m eg kell
fizetniük, de a 10 % rangsoroló díj fizetése alól felm en
té st kérhetnek, am it utólag bírál el egy ad -h o c bizottság,
figyelem be véve, hogy nyújtott-e a verseny jelentős plusz
szolgáltatást a versenyzőknek.
A bajnokságokra és a Hungária kupára a pályázatok bekül
dési határideje 2008. augusztus 15. É redm ényhirdetés
szeptem ber 15-ig.
Világranglista és kiemelt rangsoroló versenyek
M agyarország m inden évben 3 világranglista versenyt
rendezhet. Az Ausztriával és Szlovéniával évente váltakozó
országban m egrendezett Thermen land Open nem csökken
ti ezt a keretet. A világranglista versenyek rendezési jo g áért
200 EUR-t kell fizetni az IOF-nek. A verseny ellenőrzőbírójá
nak I0F jogosítvánnyal kell rendelkezni. További feltételek
m egtalálhatók az I0F honlapján.
Kiemelt rangsoroló versenynek szám ít a 4 nappali egyéni
bajnokság (rövidtáv, középtáv, norm áltáv és hosszútáv),
továbbá a nap tár bizottság által kijelölt 3 m agyar világranglista verseny. Jelen pályázat alapján további 4-6 kupa

verseny nyerheti el a kiem elt rangsoroló besorolást.
A kiem elt rangsoroló versenyekkel szem ben tám asztott
feltételek m egtalálhatóak az MTFSz honlapján. A kijelölés
fontos szem pontja a versenyek m egfelelő térbeli és időbeli
eloszlása, ezért célszerű a pályázatban tö b b időpontot és
helyszínt is megjelölni.
Kiemelt rangsoroló versenyekre (beleértve a világranglista
versenyeket is) a pályázatok beküldési határideje 2008.
szeptem ber 30.
Általános tudnivalók
Kiemelkedő nemzetközi esem ények 2010-ben:
2010. május 27-jun. 6. EB
BUL
Ifi EB
2010. június
???
Junior VB
DEN
2010. július
2010. július 31-aug. 7. M esterek VB
SUI
2010. augusztus
VB
N0R
Ünnepnapok a versenyidényben:
Húsvét: április 4., Pünkösd: m ájus 23., Március 15.: hétfő,
Május 1.: szom bat, A ugusztus 20.: pén tek , Október 23.:
szom bat, November 1.: hétfő.
Szokásos ballagási időpontok: Középiskola: április 30 m ájus 8. Általános iskola: június 11-19.
A szövetségi ellenőrzés díja bajnokságoknak és kiemelt
rangsoroló versenyeknek (világranglista versenyeknek is)
45.000 Ft, kivéve a Diákolim piának és az Éjszakai bajnok
ságnak, amiknek 30.000 Ft.
Pályázni az MTFSz portál ad attáráb ó l letö lth ető jelentkezési
lappal lehet, m elyet e-m ail-ben kell elküldeni Hegedűs
Andrásnak (ah egedu1@ enternet.hu). Ehhez csatolni lehet
egy legfeljebb 1 oldalas levelet, am elyben a rendezőség
ism erteti azokat a rendezési elképzeléseket, amelyek az
adatlapról nem derülnek ki.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szem pontja, hogy a
rendezvények m agas színvonalúak és igazságosak legye
nek. További szem pont, hogy a bajnokságok évről évre
változó terepen és rendezőkkel kerüljenek lebonyolításra.
Új vagy hosszú ideje nem haszn ált te re p választása előnyt
jelent.
A rövidtávú és a középtávú bajnokság esetében előnyt
jelent, ha a pályázó vállaja Trail-0 verseny m egrendezését
a két futam között.
Kiemelt rangsoroló versenyek esetén elvárás, hogy az egyé
ni verseny előtti vagy utáni napon váltóverseny kerüljön
lebonyolításra. Ennek vállalását kérjük a pályázatban jelez
ni.
A pályázatok beküldésének h atárid eje és elbírálása kétlép
csős, hogy az első körben sikertelenül pályázók próbálkoz
hassanak a m ásodik körben.
A bizottság öröm m el fogad jav aslato k at a 2011-es verse
nyekre jövőre kiírandó pályázattal kapcsolatban.
Tájoló 2008 á.szártl
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Bakonyi tripla
(KOB-VOB 2008)
Két év elmúltával ismét a Bakonyban
volt a Középtávú és a Váltó OB.
Rendezéstechnikailag a legnagyobb
kihívás ez a párosítás: két nap alatt
három futamot kell gyors egymás
utánban megrendezni, de a rendező
HSE egyesületét nem kellett félteni:
korábban már szerezhetett ilyesféle
tapasztalatot az előző évek 3 futamos Szentendre Kupáin.
Másik, szintén a Szentendre
Kupákról ismerős körülmény a
szokottnál nagyobb méretarányú
térkép volt. Jelen esetben a középtá
von a kategóriák legnagyobb része
l:7500-assal versenyzett. Ennek az
idősebbek és gyengébben látó fiata
labbak nyilván örültek, de volt aki
megjegyezte, hogy bizony a világversenyeken a középtávot (egyelő
re) még l:10000-esen rendezik, és
ehhez igazodni kellene itthon is.
Messzire vezetne a tájfutás fejlődé
sének és a térképek méretarányá
nak összehasonlító elemzése, amire
itt most hely sincs, idő sincs, de
azért azt mindenképpen látni kell,
hogy a fél évszázaddal ezelőtti 1:50
000-es vagy még kisebb méretará
nyú térképektől mára eljutottunk a
l:7500-asokhoz vagy még nagyobb
léptékűekhez, és ki tudja, hol van
még a határ. Lehet hogy épp a HSE
rendezőgárdája, élén a térkép készí
tőjével, Erdélyi Tiborral mutatja
meg a jövő útját.
A térképre egyébként nemigen lehe
tett panasz, elődeinek történetéről
és a mostani készítésének körül
ményeiről a Tájoló előző számában
Hegedűs Ábel írt részletesen. A beléfektetett sok munka látszott is rajta.
Ekkora precizitással persze rengeteg
idő kellene egy-egy nagyobb tér
képlap elkészítéséhez, így Serdülő
kiválasztotta a Dörgő-hegy legtech
nikásabb részét, és azt alkotta újra.
Az IOF által meghatározott irány
szerint a középtáv és a váltó meg is
6 « 0 ° , 185. szám

kívánja a részletgazdag terepet, így a
választás helyénvaló volt.
A kis térképlapnak köszönhetően
a pályák mindkét versenyen alig
nagyobb mint egy-egy négyzetkilo
méternyi területen kacskaringóztak,
ennek megfelelően a pontok sűrű
sége viszonylag nagy volt, így hát
alaposan kellett figyelni a kódokat
is, nem lehetett csak úgy vaktában
bélyegezni, meg azt is nézni kellett,
hogy ki ne maradjon a kacskaringós
pálya sok közeli pontja közül vala^
melyik a nagy rohanásban. Nem is
sikerült ez mindenkinek, különö
sen a Váltó OB F16-OS kategóriá
jában nem, ahol az időben legjobb
eredményt futó első három váltó
mindegyikét pontkihagyás miatt
meszelték ki, és így a bajnoki cím
nek a nevető negyedik örülhetett.
Volt aki szóvá tette, hogy a pályák
túl szintesek voltak, ez egyrészt igaz,
hiszen több kategóriában 6% fölöt
ti szintet kellett a légvonaltávhoz
képest legyűrni, másrészt viszont
mindenkinek egyformán volt szin
tes, tehát ez az eredményeket elv
ben nem kellett hogy befolyásolja.
Másik „zavaró tényező” a helyen
ként magasra nőtt lágyszárú alj
növényzet volt, amit a szinte tel
jesen fehér térképlapra nézve első
pillantásra nem feltétlenül várt az
ember. Ráadásul ennek a lágyszá
rú növényzetnek jó része ember
magasságú csalán volt, de ez azért
szerencsére csak kisebb területekre
koncentrálódott. Június közepéhez
képest még így is viszonylag kelle
mes növényzeti viszonyok közepet
te versenyezhettünk, viszont a 30
fok körüli meleget még az erdőben
is lehetett érezni.
A Középtávú OB-n nagy meglepe
tés nem született, legtöbbször az
esélyesek álltak a dobogón, és azért
egy, az idény közepén jól megren
dezett verseny esetén ez így is van
rendjén. Nagy küzdelem volt az ifi
kategóriákban, akiknek ez váloga
tó verseny volt az októberi svájci
EB-re. A Tájoló következő számá

ban erre még visszatérünk, ahol egy
részletes útvonalelemzést olvashat
tok majd térképrészletekkel, rész
időkkel a két 18-as kategóriáról.
Férfi elitben Gösswein Csaba (nagy
csatában, Kovács Ádám előtt 11
másodperccel) megnyerte első fel
nőtt magyar bajnoki címét. Erre úgy
tűnik tudatosan készült és őszerinte
már itt is volt az ideje, a blogján
található bejegyzés tanúsága sze
rint. Nőknél Kelemen Bernadettnek
sikerült 36 másodperccel Szerencsi
Ildikó előtt végeznie. Mindkét elit
kategóriában a VB-re utazó válo
gatott csapat tagjai kerültek az élre,
talán csak Makrai Éva szomorkodott, neki most be kellett érnie egy
8. hellyel.
A vasárnapi Váltó OB-n a célte
rület másik oldalán lévő erdőnek
vágtak neki a tömegrajttal induló
első futók. A pályák a nem túl nagy
különbségeket mutató kombináci
ók ellenére viszonylag szétszórták
a mezőnyt. Az első futók megérke
zésekor még voltak kisebb-nagyobb
bolyok, de a második váltásoknál
már inkább csak elvétve. A har
madik futók befutásakor pedig a
dobogós helyezéseknél már iga
zából sehol nem volt a világver
senyeken ma szinte mindenhol
látható, a befutószakaszon is tartó
öldöklő küzdelem, ahol másodper
cek döntenek a helyezések sorsáról.
Ez persze magyarázható a mező
nyök heterogenitásával is, meg
azzal, hogy váltóversenyen még az
OB-n is sajnálatosan kicsi a létszám
(nem beszélve más váltóversenyek
ről). Elszomorító, hogy némelyik
utánpótlás kategóriában még hat
értékelhető csapat sem jött össze.
Pedig egy váltóverseny igen „jó
buli”, egész más hangulata van mint
egy egyéninek, a csapatért küzdhet
az ember, ráadásul a váltó minden
világverseny egyik legfontosabb
versenyszáma.
Magyar tájfutók! Járjatok minél
többet váltóversenyre!
Kovács Gábor

B u d a p e s t i

P ályázati kiírás
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A BTFSZ elnöksége pályázatot hirdet tagszerveze
tei számára a Budapesti Tájfutó Fesztivál 2009. évi
megrendezésére. A tagszervezetek pályázhatnak
önállóan, vagy közösen.

h í r e k

• Jelen pályázat nyertese egyúttal automatikusan
jogot szerez 2009-ben a Budapest Nagydíj névhasználatra saját országos rangsoroló kupaverse
nyén.
A p á l y á z a t f o r m a i é s t a r t a l m i k ö v e te lm é n y e i

Beküldendő írásban a BTFSz részére 2008. szep
tember 30-ig.
A rövid anyagnak tartalmaznia kell:
A r e n d e z v é n y c é lja , f e l t é t e l e i , k ö r ü lm é n y e i
• a tervezett helyszínt és időpontot,
A tájfutó fesztivál célja a tájfutás és a kapcsolódó ■ a mozgósítás tervezett formáit, eszközeit,
szakágak élő bemutatása kötetlen formában, és • a média kapcsolatot (ha van),
minél több érdeklődő bevonása a sportág kipróbá ■ a további támogatókat (ha van).
lására. A fesztivál versenyszámait játékos formában A pályázattal kapcsolatban szükség esetén továb
kell megszervezni, a versenyszabályzatot figyelmen bi információt ad: Scultéty Gábor versenybiztos
kívül hagyva. A résztvevők a szabadtéri mozgás 23 446 175, gabor.scultety@ceeurope.gm.com,
öröme mellett kapjanak előkészületek nélkül is telje vagy Lengyel Andrea főtitkár
síthető, sikerélményt kiváltó tájékozódási feladatot. Budapest, 2008. június 2. BTFSZ Elnöksége
■A fesztivál helyszínét a rendező választja meg, de
Elnökségi ülés
Budapest területén belül.
■ Az időpontot szintén a rendező választja, de az A BTFSZ elnöksége június 2-án tartotta soron
segítse elő iskolások, családok tömeges mozgósítását. következő elnökségi ülését, amelyen az alábbi
• A létszám növelése érdekében a tájfutás célsze napirendek kerültek tárgyalásra:
rűen kapcsolható más egyéb helyi jellegű kulturá • Budapest utánpótlás válogatottjának idei m un
lis-, vagy sportrendezvényhez.
kája
■ A versenyszámokat, és azok hosszát, nehézségét • Beszámolók az első félévi budapesti versenyekről
» Tájékoztat a budapesti és országos D iák
a rendező jelöli ki.
■ A tájfutásban teljesen járatlan érdeklődőket olimpiáról
rövid írásos ismertető anyaggal kell segíteni a • A Szigeti Sportvarázs előkészítése
helyszínen.
• II. félévi ülésterv áttekintése
• A fesztivál keretében rendezhető hivatalos minősítő
verseny, esetleg Budapest bajnokság is. Ez utóbbi eset Pályázati felhívás
ben a váltó, vagy csapat versenyformát preferáljuk.
középfokú iskoláknak!
» A rendezvény előkészületeiről a rendező köteles
tájékoztatást nyújtani a BTFSz részére. A lebonyo Pályázati felhívás: a legsportosabb 100 budapesti
lításról szintén, a támogató fővárosi önkormány középfokú intézmény kiválasztására!
Sportfelszerelések „a legsportosabb 100 budapesti
zat előírásainak megfelelő részletességgel.
■ A rendezéshez a BTFSz által nyújtott támogatás középfokú iskolának” a Fővárosi Önkormányzat
összege a pályázaton elnyerhető összeg függvénye, és az adidas Budapest Kft. közös programja.
várhatóan 300 ezer Ft.
Beadási határidő: 2008. november 3.
■ A fővárosi önkormányzat mellett további támo A pályázat kiírása és adatlapja letölthető a BTFSZ
honlapjáról.
gatók bevonása lehetséges, és kívánatos.

K edvezm ényes e lő fiz e té si akció!
A második félévtől kedvezményes áron lehet a
TÁJOLÓ 2008. évi számaira előfizetni.
Az előfizetési díj: 2000 Ft, ezért az összegért az előfizetők megkapják az eddig
megjelent idei számokat, valamint az ezután megjelenő számokat is. Előfizethető
a Budapesti Tájfutók Szövetségének hivatalos helyiségében, a Hungária Kupán
és a nagyobb versenyeken, országos bajnokságokon, stb.).
Terjeszd a Tájolót klubtársaid körében!
Tájoló 2008 5. szárú
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...A M IK O R H A R A PÓ S KUTYA Ü L D Ö ZÖ TT ?
(a F e ln ő t t E u r ó p a -b a jn o k s á g r ó l)
címben lévő mondatrészlet teljes terjedelmében így
szól: „Futottál már tájfutóversenyen úgy, mintha
egy vad, harapós kutya üldözött, és közben nem hibáz
hattál?”
Később térjünk vissza arra, mit is értek ez alatt.
Kétévente rendeznekEurópa-bajnokságot, aminek a rang
ja jóval kisebb a Vüágbajnokságnál, pedig a bennfentesek
tudják, hogy mennyivel nehezebb az egyéni számokban
döntőbe jutni, hiszen kétszer annyian indulhatnak a
selejtezőben. Ez pedig nemcsak minket, a középmezőnyt
érinti, hanem a legjobbak közül is estek ki az A döntőből,
de már az is nagy hátrány, ha valaki éppen csak bejut és a
döntőben elöl indul, már ami a győzelmi esélyeit illeti.
A részletekre most nem akarok kitérni, azok megtalál
hatók a verseny honlapján (http://www.eoc2008.lv/), és
Gösswein Csaba is hosszú beszámolót írt (http://test.
mtfsz.hu/).
A magyar csapat a jelenlegi szövetségi kapitány által
kitűzött négyéves felkészülés során a harmadik évben tart.
Ebben az évben - magyar VB előttiben - előttünk van
még három világverseny, az EB-t már teljesítettük. Ha az
idei teljesítményünket a két évvel ezelőttihez hasonlítjuk,
akkor egyértelmű az előrelépés: akkor esély sem látszott a
döntőbe jutásra, most négy döntős hely, és sok éppen hogy
lecsúszás róla. Ha viszont az elmúlt két év világbajnoksá
gainak eredményét nézzük, akkor csalódhatunk a döntős
eredményeink miatt. A reális ítélethez viszont figyelembe
kell venni a selejtező-döntő viszonyát. Gösswein Csaba az
MTFSz honlapon foglalkozott már ezzel, ez egy komoly
pszichikai feladat: ha komoly döntőbeli eredményre
készülsz, akkor a selejtezőnek egy rutinfeladatnak kell
lennie, az nem jelenthet lelki terhet. Ha viszont a bejutás
a feladat, akkor a döntőben nehéz kiemelkedőt nyújtani,
áthangolni a magas szintű koncentrációt biztosító lelkiállapotot. Tehát annak van esélye, aki úgy állhat rajthoz
a selejtezőben, hogy nem szorong a bejutásért, hanem
magabiztosan fut, és bízik magában. Ehhez a megfelelő
felkészülés mellett olyan tapasztalat is szükséges, amit csak
hasonló erősségű mezőnyben lehet megszerezni: milyen
teljesítmény, mekkora tempó szükséges az élmezőnybe
kerüléshez, mennyi hiba fér/nem fér bele.
Jelenleg nemcsak egy (mint annak idején Saci, Oláh Kati,
Doma), hanem több olyan versenyzőnk van, akinek nem
csak vannak ilyen tapasztalatai, hanem már eredményei
is, akiknek megvan az esélyük, hogy hasonlóak legyenek,
mint a nagy elődök. Komoly egyéni célkitűzéseik vannak,
ami hajtja őket a versenyeken, a felkészülésben.
Ez a fiatal csapat, akik nemcsak az egyéni számokban
képesek megmutatni magukat, hanem sikeres váltócsa
patot alkothatnak. Most az EB-n ez felemásra sikerült. A

A
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lányoknál Fanni hősies küzdelme után megvolt az esély
a 10-hez közeli helyezésre, amit teljesítettek. A fiúknál
viszont az első futó második pontjánál elszállt az esély.
A konkrétumok részletezése nélkül: Ádám - bár kiváló
egyéni és váltóversenyző - most nem teljesítette a váltó
futás egyik szabályát, a bolyra figyelve nem kontrollálta az
egyes pontról való kifutás irányát.
Emlékeztetőül, mit kértem a váltó előtt: 1. kódok ellenőr
zése minden ponton. 2. tartani a tempót a bollyal. 3. két
esetben önállóan kell tájékozódni: pontról kifutáskor és
pontra ráfutáskor (a megfelelő bolyhoz való csatlakozás és
a saját pontra való ráfutás biztosítása érdekében - az idő
veszteség-lemaradás elkerülésére). Biztos vagyok benne,
hogy ez a tapasztalat mély nyomokat hagy mindenkiben
és a későbbiekben ilyen hibák már nem lesznek.
Ha megnézzük a részidőket, látható, hogy a legjobbak
is hibáznak, de a 10-20 mp-nél nagyobb hiba ritka,
nem fér bele, ezzel már az első 10-ből is ki lehet esni. A
mieinknél viszont előfordul 1-2 perces hiba is. Ez nem
azt jelenti, hogy nem tudnak tájékozódni, ilyet ezen a
szinten nem mondhatunk, a hibáknak koncentrációs okai
vannak, melyeket a felkészülés során lehet kiküszöbölni,
de alapvetően, a már sokszor, ebben az írásban is említett
módon, az erős mezőnyben való futással lehet csak meg
valósítani. Ezen a téren kiváló élversenyzőnkkel is vitában
vagyok, hiszen az előbb említettekből következik, hogy
a versenyzés valóban a legjobb edzés - azoknak, akik a
kellő szinten vannak - mert ezt a szituációt máshol nem
lehet gyakorolni. Mit is: nagyon erős tempóban kell futni,
általában nehéz terepen, és közben nem szabad hibázni,
és ennek tudatában is kell lenni! Egy-egy nem is túl nagy
hiba máris kizárja a jobb eredményt. Ez lelki teher, amit
meg kell szokni, le kell győzni. Egészen más jellegű, de
mégis a hozzászokást segíti a skandináv tömegváltókban
való szereplés, amiben ma már sok honfitársunk is részt
vesz, méghozzá sikerrel, lásd az idei Tio-milát és Jukolát.
Most térek vissza a címre: Tényleg tudnál úgy futni egy
tájfutóversenyen, hogy egy vad, harapós kutya üldöz,
miközben nem tévesztheted el a tájékozódást? Én ehhez
hasonlítanám a feladatot, ami legjobbjaink előtt áll és
ezzel már az idei világbajnokságokra és a jövő évi hazai
Felnőtt VB-re is utalok, ami(k)re versenyzőink nagy
ambíciókkal készülnek.
Sikernek az számítana 2009-ben (is), ha egyéniben és vál
tóban egyszámjegyű eredményeket érünk el. Ezen belül
már minden lehetséges, és ez nagyon apró nüánszokon
múlik. Ebben az is sokat fog számítani, hogy a hazai táj
futó közvélemény hogyan tekint rájuk. Bízzunk bennük,
szurkoljunk nekik!
Hegedűs Zoltán szövetségi kapitány

V

ersenybeszámoló

D iákolimpia és S algó kupa N ógrádban
Már nem először vállalkozott a tájfutó diákolimpia
országos döntőjének lebonyolítására a salgótarjáni
rendezögárda. Úgy érzem elöljáróban gyorsan leírva,
ez most is sikerült. A többség beírhat a rendezés
számára egy jó érdemjegyet. Egyébként a május végi
rendezvényen a diákok küzdelme m ellett a kísérőket,
a korosabb korosztály képviselőit a Salgó kupa nevet
viselő háromfutamos versenylehetőség is várta.

Rajt a sprintversenyen

égül remek időben félezerre
duzzadt azon tájfutók száma,
akik a két versenysorozaton meg
mérették magukat.
A sprintdöntőn a rendezők jól
választották ki a karantén területét,
az iskolát. Itt volt megfelelő számú
illemhely, vízvételi és bemelegítési
lehetőség.
A rajtot követően viszont - néhány
kategóriában -, a Beszterce lakó
telepet körülölelő hegyoldal egy
részén, a versenyzőknek szemétku
pacok között kellett felkutatnunk az
egyik ellenőrzőpontot. Ráadásul az
Indiándomb térségébe kihelyezett,
bokros, zöldsávos ellenőrzőpontok
megtalálása az első futók számára
még komoly feladatot jelentett.
Az apró kifogás ellenére, a kicsit
hosszúra sikeredett pályákon,
M= 1:5000 méretarányú térképen,

V

bizony komoly küzdelmekben dől
tek el az idei sprint diákolimpia baj
noki címei. Érdekességként említe
ném meg, azért voltak olyan, főként
leányversenyzők, akik a sprint
táv ellenére utcahosszal nyertek.
Gondolok itt Zsigmond Vandára,
Balázs Otíliára, Konrád Krisztinára
és a fiúk közül még ide lehet sorolni
Baumholczer Mátét.
Már jóval elütötte a delet az óra,
amikor végül is a Sramkó Tibor
által kitűzött pályákon problémamentesen befejeződött a futam.
Nem sok idő maradt a rendezőknek
az újabb megmérettetés előkészí
tésére, miközben a versenyzők pár
órás szabadidejüket a környékbe
li nevezetességek - Somoskői vár,
Ipolytarnóci ősleletek - felkeresésé
vel, néhányan pedig a közeli szlová
kiai étkezéssel töltötték el.

Szóval kissé
sietni kellett
Eresztvénybe, a Salgó vár alatti kis
rétre, ahol a további versenyfutamok
központja lett kijelölve. Délután
négy óra előtt pár perccel a Pelyhe
testvéreknek végre sikerült minden
benevezett váltócsapat tagjainak a
nevét és a futósorrendet megtudni.
Jómagam pedig nagy megtisztelte
tésként elindíthattam a Goldmann
Róbert által kitűzött pályákra a vál
tóverseny részvevőit.
Összességében 21 fiú, 15 leány és 10
Salgó kupa váltócsapat vágott neki az
eresztvényi terepnek. A versenyzők,
kísérők a cél egyik sarkában kihe
lyezett átfutó ponton követhették
a versenyzők pillanatnyi helyzetét,
akikre innen még egy további kis
kör 3-4 perc teljesítése várt. Részint
jó volt ez a próbálkozás, részint
bizonytalanságokat okozott. Nem
biztos, hogy mindenki vette a szpí
kertől kapott rendezői tájékoztatást,
hogy ezúttal nem lesznek kiírva a
befutók rajtszámai, így mindenki
figyelje az átfutóponton saját csapat
társát. Próba volt, nem túlzottan jött
be, már csak azért sem, mert az apró
számocskákkal ellátott rajtszámot
még három segítővel sem tudtuk
megbízhatóan leolvasni.
Én úgy láttam a lányoknál e délutá
non Baranya, Veszprém, Budapest
már az első futókat követően eldön
tötte az érmes helyezések sorsát, bár
az ezüst és a bronzérem sorsa csak
a lefutó-befutószakaszon dőlt el. A
fiúknál elsőként egymás nyakában
Kazal Márton (Baranya) és Kovács
Sebestyén (Nógrád) váltott. Később
Baranya megye I. csapata ( TurcsánPéley-Baumholczer) átvette a veze
tést és ezt követően már jottányit
sem engedett előnyéből. A baranyai
lányok után ők is magabiztos váltó
bajnoki címet szereztek. A hazaiak
nem kis örömére Nógrád váltója
második, míg Veszprém megye tri
ója a harmadik helyen ért célba.
Tájoló 2008 Iszártr
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A végére igen izgalmassá vált Salgó
kupa váltó győzelmét a „tabáni”
fiatalok ( Morandini-Zai-Gyalog)
szerezték meg a Gyöngyös, illetve a
Tipo vegyes csapata előtt.
Este a nap utolsó eseményeként
került sor a sprint és váltó futam
eredményhirdetésére.
A salgótarjáni Camping területén
felállított színpadon egy rövid kul
turális műsort és a Himnuszt köve
tően Székyné dr.Sztrémi Melinda
polgármesterasszony köszöntötte a
versenyzőket, kísérőket.
Továbbiakban a város első embere,
Bodnár Benedek, a Dornyay elnöke,
Judik Béla, a Bükki Nemzeti Park
területi vezetője (aki a helyszínen
további tiszteletdíjat ajánlott fel az
F VI. kategória sprint táv bajnoká
nak), Abuczky János, GEOFOR Kft
igazgatója és Mecser Lajos tarjáni
futólegenda társaságában adta át az
I.-VI. helyezetteknek járó díjakat.
Másnap kora délelőtt úgyszintén egy
új helyesbítésű M=l:10 000 méret
arányú, Mese-völgy nevet kapott
térkép várta a normáltáv részve
vőit. A pályakitűzői feladatokat a
két Pelyhe testvér, Dénes ésDániel
vállalta magára.
A verseny első futójaként célba
érkező versenyző, a fővárosi Peregi
Dani (F II) rajt -cél győzelmet ara
tott, mivel a későbbiek során már
senki nem tudta őt megelőzni, de
az is némiképpen érdekesség, hogy
a lányoknál - azonos pályán Viniczai Csenge ettől is jobb idővel
nyerte az N II. korosztály versenyét.
Szóval ami nekem egyik futamon
sem tetszett: az a bíborszínt utánzó
gépi pályabenyomtatás volt. Idén
másodszor (lásd Nógrád Nagydíj)
kaptunk ilyen gyengécske színű,
izzadságcseppre is gyorsan eltű
nő pályabenyomtatásokat. Ezúttal
bizony mit sem ért a térképzacskó
védelme.
Nekem komoly tájékozódási fel
adat volt a „41 kód középső met
sződésben fent” (?!) megnevezésű
ellenőrzőpont felkutatása. Később a
1 0 Tájoló 2008 5. szám

Tibay Ilona az N VI korosztály normáltávú bajnoki döntőjében a győztes
miskolci Bertóti Regina m ö g ö tt az ezüstérmes helyen végzett

pályabenyomtatás kiolvashatatlan
sága miatt F21BR kategóriában a
12. pont /53 kód és a 13. pont /71
kód között már teljes kétségbeesés
be mentem át. Ha akkor nincs ott
a közelemben Hites Viktor, biztos,
hogy nekem itt véget ér a futásom.
Szörnyű volt megállni és keresgél
ni a szemen világa elől elvesztett,
frissítő pont miatt megtört pálya
folytatást.
Egyébként a Salgó kupa F21A nor
máltávú részidő eredményeket meg
tekintve is találtam meglepő időered
ményeket. A felgyorsulásra minden
bizonnyal a kategóriagyőztes Forrai
Gábor tudja a választ.
No, ennyi kitérő mondat után vissza
a fiatalokhoz.
Szóval a diákolimpián, a sprinthez
hasonlóan, normáltávon is komoly
küzdelmek mellett szoros csatákban
születtek meg a végeredmények. Az
F V, F VI. korosztályban például a
dobogósok egy percen belül voltak
Kivétel természetesen itt is akadt. N
V-ben Kovács Filoména, N VI-ban
Bertóti Regina fölényesen utasította
maga mögé minden ellenfelét.
A normáltáv eredményhirdetést
már a célban tartották meg, ahol
a díjak átadásába bekapcsolódott
Less Áron (közben előtte sokunkat

jól lemosott F21 Br-ben), a Magyar
Tájékozódási Futó Szövetség főtit
kára és Omaszta Zoltán, a Nógrád
megyei Sportszövetségek elnöke is.
A diákolimpia díjátadását követő
en itt került kihirdetésre két futam
alapján (sprint és normáltáv) a
Salgó kupa végeredménye, ahol a
két felnőtt I.osztályú versenyszám
győztese a tarjáni tájfutó Szikszai
Szabolcs, illetve a tarjáni Rákóczi
borozó jóvoltából pénzdíjazásban is
részesült.
Összességét tekintve, aki eljött ezen
a hétvégén Salgótarjánba, az nem
bánta meg.
A versenyzők jó rendezés mellett,
változatos terepen, jó térképen,
több futamot legyűrve dönthették el
egymás között az idei diákolimpia
bajnoki címeit, illetve a Salgó kupa
sorsát.
Végezetül több szem többet lát elven
összegyűjtöttem más sporttársak,
szülők, csapatvezetők véleményét is.
A következő sorokban az ő vélemé
nyüket olvashatjátok.

Lajszner Attila (ESP):
A sprint küzdelmeire saját hibám
ból nem vittem térképtartót, amit
ugyan a rendezőség biztosított, de
véleményem szerint a kitett zacs-
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kők térképtárolásra nem voltak
alkalmasak. A normáltávún célba
érkezéskor a térképemet komoly
időráfordítást követően már csak
puzzleként tudtam összerakosgatva
némiképpen egy lappá varázsolni.
A pálya kijelölése viszont nagyon
tetszett. Hárbm egymástól telje
sen elkülönülő tereptípuson kellett
versenyeznünk, ráadásul kétszer is
érinthettük ugyanazokat a szaka
szokat, ezáltal a frissítő pontot is.
Csak az a fránya térkép bírta volna
ki jobban a „gyűrődést”.

Zelei Ferenc (Nyíregyháza):
Az utóbbi három diákolimpia a
gyermekek számára egyre komo
lyabb, nehezebb tájékozódási fel
adatot hozott.
A váltóban egy kezdő - mert nevez
ni kell, ne kerüljön hátrányba a
megye diáksportja - ilyen technikás
terepen egy kilométeres átmenetet
biztosan, gyorsan nehezen teljesít,
tévedés nélkül erre ma már csak
tapasztalt tájfutók képesek. Én úgy
érzem a diákolimpián résztvevő
minden fiatal azonos lehetőséget
kell, hogy kapjon, heterogén felké
szültségük ellenére. Ez a technikás
terep és maguk a pályák idén is túl
lőttek a rendezvény alapcélján.

e rs e n y be s z ámol ó

Mindezek ellenére a szervezés,
rendezés a lebonyolítás mintaszerű
volt.
Részemről félő, hogy a hódmező
vásárhelyiek 2009-ben az itt látott,
tapasztalt tendenciát követve ismét
beviszik a „sűrűbe” a diákok ver
sengését.

Valkony Ferenc (KTK):
A térképet a sötétzöld nyomtatás
miatt nem lehetett tisztán olvas
ni. Mint az elmúlt évi gödöllői
diákolimpia rendezője elmonda
nám, hogy minket még köteleztek
arra, hogy a kísérő verseny futói
(lásd Salgó Kupa) csak a diákolim
pia részvevői után mehetnek ki a
terepre. Itt Salgótarjánban ez nem
így volt. A terepen sok-sok gyerek
kért és olykor kapott is a felnőtt és
szenior versenyzőktől idegen segít
séget, melynek során véleményem
szerint jogtalan előnyhöz jutottak.
A Salgó Kupán olyan ember is
indult,(megj. én voltam... a szerz.),
aki részt vett a térkép újrahelyesbítésében. Egyébként a térképen
több domborzati hiba is volt, ami
zavarta a versenyzőket (58-as kód),
miközben az 59-es pont megne
vezése fenyő jellegfa pontmegne
vezést takart. A valóság fordított

A gyöngyösi Konrád Krisztina a N III korosztály
mindkét versenyszámában bajnoki cím et szerzett

képet mutatott, fenyvesben volt egy
lombos fa. Egyébként jó lett volna
a verseny, ha a küzdelmek során
a diákolimpia részvevőinek önálló
versenyzési lehetőséget biztosítot
tak volna.

Vellner Gábor, budapesti szüld:
Én elsősorban a fiam, Vellner Gabi
futását követtem végig! A hangulat
és á célterültet szerintem teljesen jó
volt. Az első napi sprinttel kapcso
latban nem volt szerencsés a hang
szórókat a földön elhelyezni, mert
az nagyon hangos volt.
Gábort az elsők között vártam, de
amikor szembesültem azzal, hogy
több gyerek úgy jött be a célba,
mintha rambóval együtt áthatolt
volna a dzsungelén, már rossz sej
téseim voltak, melyek később be is
igazolódtak. A sprintpálya szerin
tem hosszú volt, pedig igyekeztek a
fiúk, de a legjobbak is 23-24 percet
jöttek. A bokrok után elrejtett pon
tokat szerintem ki lehetett volna
hagyni.
A normáltáv nagyon szoros volt a
18-as fiúk mezőnyében. Óriási küz
delmet hozott, mint ahogy sejtettem
is. A befutónál álltam és figyeltem
őket. Mindent kiadtak magukból.
Az első négy befutó egy percen belül
jött. Gábor fantasztikus sprintet
vágott ki a maga 18 másodpercével
(magasan a leggyorsabb befutó volt
aznap), ami azt eredményezte, hogy
Turcsán Gabitől négy másodperc
választotta csak el. Ha ötven méter
rel hosszabb a pálya ő a második. A
győztes Bereczki Máté idejétől keve
sebb, mint negyven másodperccel
maradt el, pedig összetettben a
befutó pont előtt két ponttal még
egy perccel vezetett a mezőny előtt.
Elég volt egy kicsi hiba, de lehet,
hogy ezt már a fáradság okozta és
elúszott az első diákolimpiái első
hely! Kár érte, de majd jövőre !
Gratulálok a győzteseknek és min
denkinek, akik kijöttek ezen a szép
hétvégén és küzdöttek a helyezé
sekért!
Tájoló 20085.
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Zemplémi András, Budapest
(aki lánya, Zempléni Réka segítségével
írta le véleményét):
Már pár éve követem Réka jóvoltá
ból a diákolimpiákat és azt bátran
kijelenthetem, hogy -ellentétben a
megelőzőkkel - ez egyértelműen jól
sikerült verseny volt. Profi szerve
zés, rugalmas hozzáállás a szinte
teljesíthetetlen kérésekhez (mi pl. fél
órával a rajt előtt is be tudtunk egy
új váltót nevezni). Érdekes terepek,
korrekt pályák. Néhány apró negatív
észrevételünk is van: azért a díjazás
nem volt méltó ehhez a rangos ver
senyhez. Lehet, hogy az a baj, hogy
Réka túl sok SDS-es versenyt nyer
mostanában, de ennyi ütőkészlettel
és hátizsák-féleséggel nem tudunk
már mit kezdeni.
A Salgó kupán volt néhány előző
nap benevezett versenyző, akinek
nem jutott térkép.
Ugyan ehhez nem értek, de vala
mi kombináció kellett volna, mely
a váltón csökkentette volna az
együttfutásokat. Köszönet a lelkes
szpíkerkedésért, sokat segített pl.
az eredményhirdetés hangulatának
emelésén. Az is igaz viszont, hogy
kicsit túl sokáig tartott.

Schell Antal, Postás SE:
Mint a Salgó kupa résztvevője és
sok-sok Postás kupa rendezője több
meglepő dolgot tapasztaltam, amit
jól oldottak meg a rendezők (egy
napon két különböző cél-hely!, vál
tón a rajt előtt másfél órával kezdő
dő felvezetés stb.).
Viszont egy nagyon kockázatos
tényező volt a versenyben, ami roszszul is elsülhetett volna (szerencsére
nem így történt, nem volt eső), ez
pedig a pálya és szimbol nyomtatás,
ami a legkisebb nedvesség hatására
is elkenődött, eltűnt a térképről.

A Salgó kupán F2 7Br-ben a már szenior korú szegedi
Gera Tibor bizonyult a legjobbnak

(N11, FII), ez be is jött, mondták a
verseny után, hogy nagyon szép volt
az erdő, még a feleségem (NYK) is
dicsérte. Szóval egy diákolimpiára
ilyen helyszín kell, nem olyan, mint
a tavalyi gödöllői dzsungel (szala
gozás nélkül). Így abszolút pozitív
élmény volt nekik. Egy dolgot kifo
gásoltak: a barackszínű szalagozást,
azt nem nagyon látták.
Nekem a sprint terepe is tetszett,
nem bántam, hogy a Gedőczre nem
kellett felfutni, csak az oldalát érin
tettük. A karantén sem volt terhes.
Mozsárhoz hasonlóan én sem keve
selltem a szintet az éjszakain, tény
leg lehetett volna könnyebb a pálya.
A mi családunk összességében
nézve nagyon jól érezte magát ezen
a hétvégi sporteseményen.

Ballagó Béla (Jászárokszállás):

Kicsit szorongva tértem vissza a
néhány éve itt történt szerencsét
len tájfutó balesetem helyszínére.
(Futás közben megcsípte egy rovar
vagy megszúrta valami?! A hirte
len bekövetkezett fulladása miatt
azonnali gégemetszést hajtottak
Kovács Péter, Bgy MEDOSZ:
végre rajta. És lám néhány év után,
Mikor vasárnap a versenyre men szeretett sportágát tovább folytatva,
tünk, mondtam a gyerekeknek, hogy Ballagó Béla ismét az indulók között
ha szerencsénk van, akkor nagyon volt Salgótarjánban, a szerz).
szép helyen fognak versenyezni Az egész versenysorozat nagyon

tetszett. Ilyen korban a szenior ver
senyzőnek már nehéz kiolvasni a
kicsit haloványra jelölt pályaút
vonalat. Most is ez történt, de úgy
érzem szeniorban nemcsak nekem,
de másoknak is gondot okozhatott
az 57-pont gyors megtalálása. Ennek
ellenére szívesen jövök a nógrádiak
versenyeire. Jó volt, köszönet érte.

Török Tibor (Kalocsa):
Nagyon jó volt a hétvégi verseny,
szerintem nagyon jól meg volt
rendezve. Jól éreztem magam,
bár balszerencsémre szemüvegem
egy bozótosnál végérvényes ott
maradt. Negyedóráig kerestem,
semmi. Annyi baj legyen, nem lett
más bajom, van pótszemüvegem, a
régi meg már azt hiszem végleg az
eresztvényi erdő mélyén marad.
Nos, ami engem kissé zavart, az a
térkép papírja volt. Ez nagyon könynyen szakadt, szétmállott. Szerintem
a tabániaknak valami más anyagra
kellene nyomtatni a jövőben tér
képeiket. Egyébként a remek ese
ményről kísérőnk, Kopasz Sanyi is
készített fotókat. Ezek megtekinthe
tőek a www.tajfotos.hu lapon.

A fotókat a salgótarjáni Józsa
András készítette. Az anyagot írta,
illetve a véleményeket összegyűj
tötte Zentai (Popey) József
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első világbajnoksága

1991. augusztus 20-25. Mariánské Lázné, Csehszlovákia
onspart Sarolta 1972-es
vb győzelme után ismét
Csehszlovákiában
született
magyar aranyérem. A sorrend
ben 14. világbajnokság rendezési
jogát akkori szomszédaink kap
ták meg, így már másodszor volt
világbajnokság Csehszlovákiában.
Ez a világbajnokság megtörte az
évtizedekig fennálló egyéni- váltó
versenyformát, és a vb-к törté
netében először egy újabb ver
senyszámot, a rövidtávú versenyt
is megrendezték. A nagyszámú
magyar szurkolótábor már ebben
a számban is tapsolhatott Oláh
Katalinnak, aki az 5. helyen vég
zett. De az igazi nagy sikert a
normáltáv hozta meg, ahol Kati
megszerezte Magyarország máso
dik világbajnoki aranyát ebben a
sportágban. Az már csak ráadás
volt, hogy a váltóban is szép
magyar siker született, miután női
váltónk a 4. helyen végzett, a fiúk
pedig nyolcadikok lettek.
Az alábbiakban Dosek Ágoston
visszaemlékezéséből
idézünk
részleteket.
„A (sprint)selejtező bozótjá
ban sokan fennakadtak, köztük
2 magyar fiú és 3 magyar lány.
Nagyon izgalmas volt a verseny,
a bejutó helyeket másodpercek
döntötték el.
A svéd futók egyébként a dön
tőt követően a délelőtti „dzsuvás”
futamot technikásabbnak ítélték,
mint a délutáni nyíltabb erdőben
futott, nagyon egyszerű versenyt.
A 25 perces várható győztes idő
ket messze „túlszárnyalták” a
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pályakitűzők. Sem a selejtezőben,
sem a döntőben nem sikerült azo
kat megközelíteni a világ legjobb
jainak. Túlméretezettek voltak a
pályák, és ez a VB további száma
ira is érvényes!
A fiúknál Pavlovics Gábor helye
zése igen jónak értékelhető.
Lantos Zolinak nem jött össze,
Viniczai pedig megrémisztett
sérülésével, térde olyan mélyen
felszakadt, hogy majdnem „var
rodába” küldték. A finn csapat
orvosának csodaragasztója óvta
meg őt ettől, adott reményt arra,
hogy Feri fusson a váltóban.
A nők mezőnyében Oláh Kati
második idővel ért célba, s a
mögötte indulók közül hárman
előzték még meg, így nem sikerült
„kiböjtölni” a dobogós helyezést,
de végül is 5. helyezése azt jelen
tette, hogy volt magyar résztvevő
je az eredményhirdetésnek...”
A normál táv rajtjában „Horváth
Andi, később Viniczai Feri és
Oláh Kati, majd Pavlovics Gábor
és Lantos Zoli vágott neki a pályá
nak.
Mikor minden versenyző eltűnt az
erdőben, és a célba szállító busz
nak még híre sem volt, Harold
Thon, többszörös váltó világbaj
nok, a norvég csapat kísérője, egy
üveg pezsgőt varázsolt elő háti
zsákjából - s nagy derültség köze
pette „előre ittunk a medve bőré
re”. Minden éremesélyes nemzet
edzője ott volt. Aki ismer, tudja,
hogy ritkán iszom meg az alkoholt
- el lehet azt bliccelni. De most az
történt, hogy emeltük poharain

kat, és a győztesekre ittunk. Én is
felhajtottam... nem is sejtve, hogy
Kati ekkor már világbajnok volt.
Mikor én a célhoz értem, csak egy
piros-fehér-zöld táncoló embe
rekből álló kígyót láttam. Heves
mutogatásaikból,
szurkolásba
feledkező arcvonásaikból nem
jöhettem rá, minek és mennyire
kell örülni, ő k nem is sejtették,
hogy én még semmit sem tudok.
Úgy éreztem magam, mintha egy
hosszúra nyúlt űrutazásból érkez
nék vissza az ismerősök közé, de
ők nem ismernek föl engem.
Három hátizsákkal magányosan
törtem utat az eredményjelző táb
lákig, s ott Kati győzelmét meg
látva elkezdett hatni a gravitá
ció. Beleborzongtam, és földbe
gyökerezett a lábam. Monspart
Saci mosolyát kaptam el ahogy a
csapat felé igyekeztem, aztán egy
„rögbimeccs bulijának gyűrűjé
ből” kibújt Kati, sírva összeölel
keztünk, s másodpercekre meg
szűnt körülöttünk minden.
Horváth Andi 28. és „ragasztott
lábára” fittyethányó Viniczai Feri
26. helyezése nagyon dicséretes,
Lantos Zolinak be kellett érnie a
32. hellyel, de rendkívül sportsze
rűen, igazi sportemberi konoksággal fogadta: „legközelebb már nem
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Világbajnokság -1 9 9 1

J. MARTENSSON
K.
OLSSON
S. SILD

109 2 5
113 37
113 4 8

К. OLÁH
C. BLOMQVI ST
J. GALÍKOVÁ

79 52 -----------8 1 0 4 -----------81: 18
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története

NŐK Rabstejn
10520 m / 420 m / 16 - 58 induló
1. Oláh Katalin
HUN 79.52
2. Christina Blomqvist
SWE 81.04
3. Jana Galiková
CZE 81.18
4. Jana Cieslarová
CZE 81.54
5. Marita Skogum
SWE 82.15
6. Raghnild Bratberg
NOR 83.56
22. Horváth Andrea
HUN 93.23
FÉRFIAK Rabstejn
17470 m / 645 m / 25 -71 (72) induló
1. Jorgen Mârtensson
SWE 109.25
2. Kent Olsson
SWE 113.37
3. Sixten Sild
URS 113.48
4. Vladimir Alexeev
URS 114.09
A 4. helyezett női váltó
ltom el”. Pavlovics Gabinak túl
5. Hàkan Eriksson
SWE 114.32
sszú volt ez a maratoni verseny,
6. Christian Aebersold
SUI 114.45
э1 a győztes a fiúknál 109 per26. Viniczai Ferenc
HUN 122.38
, ő maga 129 percet futott. Kati
32. Lantos Zoltán
HUN 125.44
perces ideje is jóval túllépi a
36. Pavlovics Gábor
HUN 129.01
vezett 65-70 percet!...
VÁLTÓ NŐK Karlovy Vary - Rajec
váltó VB feszültséggel teli, ren1.2-1A km /2 7 0 m / 1 4 - 17 váltó
teg izgalmat okozó verseny,
1.SWE
218.27
2. NOR
nyaink remekül bírták az idegi
220.20
3.CZE
bélést, Horváth Andi és Kovács
223.29
li megbízhatóan, rutinosan ver4. HUN
231.15
nyzett, Tóth Réka felülmúlta
Horváth Andrea 60.10, Tóth Réka 56.17,
Kovács Ildikó 56.17, Oláh Katalin 53.49
magát, Oláh Kati pedig világ
FÉRFIAK Karlovy Vary -Rajec
aitokhoz méltó teljesítményt
TÍjtott. Biztosan megszerzett 4.
11.3-11.5 km /4 5 0 m / 19-18 (19) váltó
lyük csodálatos eredmény,
1.SUI
282.37
Oláh Katalin a Célban
2. N0R
282.59
fiúknál Viniczai Feri a svéd
dán futóval együtt minimális
3. FIN
284.18
8. HUN
305.25
bázással érkezett célba, de ide- Rövidtáv NŐK Karlovy Vary - Linhart
Vincizai Ferons ■»« "
k elmaradt a gyorsabb tempó 5000 m / 170 m / 9 -5 2 induló
in futó másik bolyhoz képest,
1 . JanaCieslarová
jívlovics Gabi remekül futott, 2. Ada Kucharová
jorváth Pali pedig megbízható- 3. Marita Skogum
í. Ideje nem lóg ki a csapat többi 4. Christina Blomq
itójának teljesítménye közül. A 5. Oláh Katalin
arsenyen vezető csapatokból való 6. Marcela Kubatko
■maradás az ellenfelek klasszi- 46. Tóth Réka
us futóinak extra eredményeivel FÉRFIAK Karlovy Var
tagyarázható. Lantos Zolinak 5800 m / 200 m / 10
zúttal nem jutott „éles” helyzet, 8. 1. Petr Kozak
elyen lehetett, és tudott is bejön- 2. Kent Olsson
Az előttünk végzett nemzetek 3. Martin Johansson
íindegyike jelentős erőt képvisel, 4. Christian Aebersok
8. hely reális becsületes, komoly 5. Jörgen Mârtensson
6. Urs Fluhmann
redmény.”
Schell A. 16. Pavlovics Gábor
Forrás: Dosek Ágoston beszámo 32. Lantos Zoltán
lója, Tájfutás 1991/6-7. 47. Viniczai Ferenc
NORMÁLTÁV

Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:
rendezvény szervezéshez
- rajtszémok: futó-, kerékpár-, thatlon- és kajak kenu
versenyekre: laminált papír, viles vagy PVC alap
anyagokból, biztosító tűvel vagy gumival
- kordon szalagok: 10-40 cm szélességben, PP szövetből
- reklám molinók ponyvára, reklámtáblák
- passztartó szalagok: szövött vagy szitázott
egyedi felirattal vagy felirat nélkül
- rendezői kártyák, kártyatartók

Ha nincs határozott
elképzelése,
ötleteinkkel segítünk.
Egyéb szolgáltatásaink:
szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek

díjazáshoz
kétoldalas, öntött, egyedi felirattal
egyedi feliratú, szövött vagy szitázott
pulóver több minőségben,
emblémázva
emblémázva

új honlap: mathe.mtfsz.huI

(
I j l j Máthé I

VV 1031 Bi
Malomkerék u. 1.
Tel./Fax: 06/1-242-3945:
Mobil: 06/20-9573-165
e-mail.mathe@rubicom.hu

Ranglista

Korosztályos ranglista - 2007
F12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

195
196
195
196
196
196
195
195
195
195
195
195
195
196
196
195
195
195
195
196
196
195
196
196
196
196
196
195
196
195
195
196
196
596
195
196
195
195
196
196
195
196
197
196
195
196
196
196
197

VBT 59,96
Horváth Gergő
TTE 54,11
Tóth Ad iá n
Rácz Sándor
SZV 53,89
Mohácsy Ádám
GYO 51,45
Varga Zsombor
NKZ 48,26
Tenk Lőrinc
MAC 47,46
Kovács Bertalan
PVS 45,24
Dudás Tam ás
VBT 44,79
F SC 44,58
^usvai László
3okornyik Bence
TTT 43,41
Rónyai Áron
DTC 42,08
Jankó Botond
TTE 40,95
NYV 40,93
ski Geraö
Pusztai Mátvás Huba DTC 38,88
Bóta Zsombor
ESP 36,98
Székely Imre
THT 36,30
Pék Péter
DTC 36,25
Miháczi Ádám
TTE 35,67
Düh Tam ás
KAL 35,28
Váradi Attila ifj.
GYO 34,12
Hetényi Péter
HTC 33,28
Apjok Dániel
SZV 32,95
Tölgyesi Aurél
VHS 30,57
Dima Péter
VHS 30,04
3atogh Márton
GYO 29,77
3askuj Sám uel
MCB 27,97
Szam os Máté
ESP 26,98
psics Péter
MAC 24,77
3arti Áron
GÓC 23,11
'Hagy Mátyás
TSE 21,74
Etlinger János
PVS 19,54
Linninger Martin
ETC 16,84
<intli György
GÓC 14,87
Prezensky G ábor
KTK 12,10
Hajagos Miklós
TTE 10,67
Bíró Péter
SZV
8,85
Barsi Máté Zsolt
7,95
DTC
Majoros Mihály
ESP
7,12
Kucsma Levente
ESP
6,46
Lehotai Róbert
2,89
GYO
J ó z sa Kornél
SZV
1.87
Vámosi Ádám
ESP
1,53
Nagy Attila
ESP
1,37
Bóta András
ESP
0,83
Kiss Márk
ESP
0,21
Forrás Bence
BEA
0.11
Kiss Kornél
0,00
ZTC
Kenyeres Zoltán
GÓC 0,00
Bognár Gergely Dávid MCB 0,00

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

195
193
193
194
195
193
194
193
193
194
193
194
195
194
194
193
194
194
194
193
194
194
194
194
194
594
194
194
195
195
193
193
194
194
194
193
193
194
194
194
193
193
194
194
195
196
196
193
195
194
194
194

T ass Benedek
KOS
Muelek László
ВТК
Tóth Ján o s
HRF
Balázs Bulcsú OSC/SPA
Kovács Bertalan
PVS
Brenn Dávid
TSE
Beluzsár Ádám
ESP
Könnyű Bence
DNS
Szklenár Bálint
DTC
Balogh Bálint
GYO
Gönye András
VHS
Oszkó Attila
MAC
Pokomyik Bence
TTT
Bartók Márton
SPA
Kirilla Péter
DTC
Németh Dániel
VBT
Konkoly Csaba
KOS
Darvas C saba
DTC
Nagy G ábor
FSC
Hambuch Mátyás
PVS
Németh Marcell
SPA
Papp Máté
PUS
Németh Balázs
KOS
Jakus Bertalan
FSC
Czéh Tam ás
ESP
Prezensky Tam ás KTK
Fehérvári Dániel
SDS
Gál Attila
FSC
Rusvai László
FSC
Apjok Dániel
SZV
Kormos Máté
ESP
Zelei Zoltán
HBS
Uzelman Péter
ESP
Krokavecz Simon
SZV
Bubla Péter
BSC
Lukács Gergő
ZTC
Birincsik Péter
ESP
Zsigmond Richárd SZV
Hajagos István
TTE
Olasz Máté
DTC
Vakarcs Erik
ESP
Szűcs Soma
VBT
Czigány Máté
ZTC
Havasi Márton
KOS
Horváth Ádám
SD S
Hetényi Péter
HTC
Tölgyesi Aurél
VHS
Kecskés Kristóf
DTC
Düh Tam ás
KAL
O rosz Tam ás
SDS
Vadász Mihály
DNS
Glokker Zoltán
PVS

54,07
53,33
52.9P
52,03
51,84
49,10
48,08
47,07
46,85
46,63
46,41
46,14
45,22
45,12
44,23
44,12
43,98
42,67
41,96
39,43
38,90
38,83
38,31
37,16
37,03
35,80
35,39
34,08
31,52
30,61
30,54
30,45
30,44
28,57
26,77
25,86
25,79
23,51
23,48
23,39
20,31
19,00
18,61
16,94
13,81
12,51
11,92
7,91
7,83
5.21
2,69
1.27

Horváth Marcell
Kovács S ebestyén
Péley Domokos
Kazal Márton
Tölgyesi T am ás
Lükő Dániel
Naav Attila
Csöngei Dávid M áté
Kovács Domonkos
Péntek Mátyás
Petróczki Ádám
Vajda Balázs
Gazdig Vendel
Horváth Máté
Iski Richárd
Hajdú S z á sa
Tugyi Levente
G era Tam ás
Zacher Viktor
Horváth G ergő
Schvœndtner Bálint
Molnár Bence
Peregi Dávid
Szabó Máté

M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

b
191
192
192
191
191
191
191
191
191
192
191
192
192
191
191
191
193
192
192
192
192
191

Pongrácz Ervin
VHS
Baumholczer Máté PVS
Tölgyesi Ákos ifj.
VHS
Kinde Mátyás
KTK
Kovács Boldizsár
BME
J e n e s Géza
MOM
S zívós Dániel
ESP
Kaptur Ádám
VHS
Pálinkó Márton
SZV
Radványi Ádám
DTC
Hráb Dániel
ETC
Liszka Krisztián
GYO
Tölgyesi Renátó
SPA
Nagy Kristóf
SPA
Farkas Ottó
SZV
Hoitsy Márton
DTC
Horváth Marcell
VBT
Bugár Gergely BÖF/SPA
Györgyi Ábel
MOM
Hajdú Marcell
KOS
Nagy Patrik
VBT
Incze Márton
KOS

98,77
97,88
96,72
96,33
95,94
94,79
90,40
89,64
89,51
89,02
88,75
86,00
83,70
83,52
83,18
82,89
82,10
81,95
81,89
81,80
81,53
81,45

F14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

193
193
193
194
193
193
193
194
194
194
193
194
194
193
193
195
194
193
193
195
193
193
193
193

VBT
BME
PVS
PVS
DTC
VHS
PVS
VHS
BME
LIT
HTC
SZV
VHS
TSE
NYV
KOS
DTC
SZV
SPA
VBT
KTK
DTC
SPA
DNY

83,84
79,87
79,60
77,72
76,10
75,43
74,41
73,42
71,86
71,28
69,87
69,51
67,65
65,98
63,30
62,64
62,37
60,85
59,52
57,63
57,36
57,33
55,33
54,35
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

192
192
191
192
191
192
592
191
192
192
192
191
191
192
193
192
192
193
192
192
192
192
192
191
192
192
193
191
192
191
192
192
192
192
192
193
192
192
192
192
192
192
191
192

Molek Dávid
Németh Bence
Rebák C sab a
Móra G ábor
Diószegi Bálint
Zoboki Barna
György Szabolcs
Hideg G ábor
Lacza Bálint
Cserki Som a
Spicze Máté
Dima Ákos
Lovas Gergely
J e n e s Ottó
Lükő Dániel
Heilig Dániel
Korózs Attila
Kovács Sebestyén
Kopasz Róbert
Hartm ann Ákos
Lenner István
B érezés Zsigmond
Liskány A ndrás
G aram szegi Balázs
Hanyicska Martin
Erdélyi Martin
Petróczki Ádám
Molnár B arnabás
Szalóki G ábor
J á g e r Patrik
Papp Norbert
Szakály Gergely
Barta Dávid
Szabó Ákos
Székely Miklós
Szabó M áté
Góth Roland
Bóka Bence
Karácsony Máté
Katona S ándor
Horváth Domokos
Bukovszky Dániel
Séllei Marcell
Bosnyák László

SDS
VBT
NYV
FSC
SDS
THT
KTK
HTC
PVS
SDS
DTC
VHS
HRF
MOM
VHS
VBT
ESP
BME
KAL
THT
VBT
SPA
NYV
ESP
NYV
SDS
HTC
ZTC
GYO
DHS
ESP
GÓC
ETC
HTC
ZTC
DNY
GÓC
ESP
HBS
DIS
GÓC
ESP
PÁK
PÁK

81,28
81,21
80,83
79,54
79,23
78,04
77,96
76,78
76,65
76,58
76,35
76,29
76,06
75,05
74,51
73,02
71,46
71,10
70,53
69,83
68,91
68,25
68,12
66,55
62,29
60,97
60,37
58,78
57,64
57,38
56,36
55,96
55,04
52,60
49,78
48,85
47,05
46,61
43,77
39,26
37,74
31,32
23,27
1,9

F18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

189
190
189
189
189
190
189
189
189
190
191
192
190
190
190
190
190
190
191
190
190
191
189
189
191
191
190
190
190
190

Turcsán G ábor
PVS 101,83
Bereczki Máté
SZV 101,67
Mets Márton
MOM 101,00
Horváth T am ás
SZV 100,78
Pápai T am ás
ARA 99,51
Vellner G ábor
SPA 99,22
Györgyi Péter
MOM 98,13
Káló Attila
ETC 97,52
Kuzma nn Zsolt
ESP 97,32
Györgyi M áté
MOM 96,81
Pongrácz Ervin
VHS 96,60
Baumholczer Máté PVS 96,58
Fráter Tam ás
SPA 94,70
Morvái András
SDS 93,47
Tóth Károly ifj
THT/SPA 93,29
Adámszki Tam ás
DTC 93,23
Fehérvári Zsolt
SDS 92,77
Spisák László
FSC 92,51
Kinde Mátyás
KTK 91,57
Terjéki Miklós
HRF 88,73
Lápossy P éter
PVS 87,26
Kovács Boldizsár
BME 85,00
Hardi Balázs
PVS 84,56
Petruszka Imre
DNS 82,61
Pálinkó Márton
SZV 82,36
Hráb Dániel
ETC 82,24
Kersity András
PVS 80,95
Szaknyéri Vendel Atti GÓC 80,59
Kovács András
PVS 80,42
Szivák A ndrás
ARA 77,93

R anglista
31 190
32 190
33 190
34 191
35 190
36 189
37 190
38 189
39 191
40 190
41 190
42 190
43 189
44 189
45 790
4 6 189

K ósa Gábor
ZTC
Fóthi Ábel
BEA
V adász Endre
DNS
Farkas Ottó
SZV
Sebök Péter
KAL
Szentesi József Tam ESP
Kiss Bálint
SKS
Varga László
THS
Hideg G ábor
HTC
Filó Bernât
DIS
Fluck Marcell
PVM
Incze Zsombor
KOS
Dormán Miklós
SPA
Bódis Péter
BME
König Rudolf
KTK
Nágli András
GÓC

77,35
76,28
76,24
75,27
72,52
68,91
67,46
65,54
65,31
62,61
59,88
56,52
53,38
49,43
48,67
36,34

F20
188
188
187
187
188
188
187
187
188
187
187
187
187
187
188
188
188
188
187
187

S zabó András
ETC 94,94
Kerényi Máté
KTK 93,31
Morandini Viktor
SPA 83,52
Kovács Dávid
ARA 79,48
Tári Kornél
ARA 78,73
Bertóti Róbert
DTC 75,61
T akács Balázs
SZV 74,64
Viczián Péter
SZV 72,00
Tari Gábor
ARA 70,01
Szivák Béla
ARA 65,13
H alász Balázs
ETC 64,87
Ferenczi Krisztián ETC 61,27
H erczeg Bálint
VBT 54,51
Pálinkás Barnabás EPI/BDI 51,78
Urbán C saba
JMD/MAF 51,40
S zabó Márk
KTK 48,89
Kelemeny Dávid
ETC 46,82
Dom án Rajmund
THT 45,95
Gidófalvy Szabolcs KTK 43,25
Sánta Bendegúz
GÓC 41,56

F21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

186
185
174
188
183
172
572
174
184
176
186
175
185
188
186
786
180
179
184
171
182
188
180
172
171
182
179
585
183
172
179
177
183
181
180
165
173
185
185
182

Kovács Ádám
ETC 106,53
Zsebeházy István MOM 102,18
Vonyó Péter
PVS 101,73
Lenkei Zsolt
TTE 100,84
J ó z s a Gábor
TSE 99,53
D énes Zoltán
KAL 98,42
Krejci Thomas
ZTC 97,80
Lévai Ferenc
MEA 96,90
Pelyhe Dániel
SDS 96,71
Vajda Kolos
ZTC 96,33
Tóth Ádám
GYO 95,87
Novai György
SZV/ZTC 94,74
G össw ein Csaba
PSE 94,47
Szabó András
ETC 94,04
Kovács Róbert
PVS 94,02
Bogya Tam ás
TTE 93,65
Szundi Attila
DTC 93,54
Forrai Gábor
HTC 93,33
Bogos Tamás
ARA 93,32
B aracsi Gábor
TTE 92,76
Koprivanacz Imre
KAL 92,09
Kerényi Máté
KTK 91,59
Harkányi Zoltán
MEA 91,43
Kisvölcsey Ákos
MOM 90,95
Molnár Tibor
ARA 90,36
Scuttéty Márton
KTK 90,22
C serpák Zsolt
NYV 89,99
Drencák Tomas
DTC 88,92
Sinkó János
SZV 88,18
Kiffer Gyula
ARA 87,49
Forrai Miklós
HTC 87,24
Nagy Viktor
KAL 87,18
Antal Miklós
PVS 86,59
Nagy Gergő
SZV 86,54
Spiegl Máté
KAL 86,23
Viniczai Ferenc
PVS 85,56
Lajszner Attila
ESP 84,96
Szajkó C saba
ETC 84,88
V arga Zsolt
NKZ 84,76
Antal András
PVS 84,68

Marosvölgyi Máté
SPA
Varga Bálint
ZTC
Morandini Viktor
SPA
Balabás Péter Gergő DTC
Gyalog Zoltán
SPA
Töreky Ákos
BEA
Zöldest Andor NYV/TSE
M ézes Tibor Sólyom GÓC
Nagy Tibor
FSC
Borbás Nándor
MEA
Baksa C saba
KAL
Pelyhe Dénes ifj.
SDS
J ó z sa Gábor
PSE
Fodor József
SZV
Vízi Tibor
HSP
Hites Viktor
VBT
TTT
GilKch György
Lenkei Ákos
HSP
H egedűs Péter
KAL
Oszló vies Ádám
Mihályi Ferenc
TTE
D onján Tam ás
PVS
Korcsok Pál
TSE
Pálinkás T am ás TSE/BDI
Gyimesi Zoltán
TTE
Halona Gergely
DTC
Vörös Endre
HTC
Molnár Róbert
ARA
Farkas Viktor
HRF
Korsós Zoltán
SZV
Allwinger Herwig
TTE
Guszlev Antal
ARA
Less Áron
DTC
Bergendi Péter
KAL
W em er Péter
CBD
Kovács Balázs
BEA
V eres Tam ás
HRF
Horváth Zoltán
TSE
Miskó Róbert
BSC
Uhlir Péter
ZTC
Sümegi János
DTC
Miháczi Zoltán
TTE
Tóth Máté
GYO
F azek as Tamás
VHS
Péley Dániel
PVS
Zsebeházy Zsolt
MOM
Kiss Gábor
PVS
Mitró Zoltán
ZTC
Vajda Zsolt
THT
Sziávik Zoltán dr.
KFK
Horváth Norbert
NKZ
Ludvig Péter
KTK
Török Imre
MAF
G ábor József
CBD
Kajdon T am ás
PVM
Kocsik Árpád dr.
HSP
Tolnai Márton
DTC
Fehér Ferenc
ZTC
Zai Bálint
SPA
Ja k u s Zoltán
FSC
Goldm ann Róbert SDS
Horváth Sándor
MEA
Szabó Attila
VTC
Friedrich Gábor
TTE
Törők Tibor
KAL
Zentai Jó zsef
HUF
Simon T am ás
KTK
Bihari Zoltán
KFK
Bálinti Kornél
PVM
B erecz G ábor
HRF
M arosán Dávid
BEA
Honfi Gábor
ESP
Kovács Gábor
BME
H egedűs Zoltán
OSC
Ács Gábor
ZTC
Bozsó Norbert
MCB
Urbán András
ВТК
Szakái Péter
VTC
Borsi Ferenc
NAV
Schultheisz György KFK
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О
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

41 175
42 172
4 3 187
44 183
4 5 180
46 171
4 7 186
48 174
4 9 169
50 171
51 178
52 181
53 175
54 184
55 180
56 176
57 168
58 182
59 168
6 0 185
61 184
62 178
6 3 175
64 185
6 5 172
6 6 179
6 7 178
6 8 175
6 9 184
7 0 169
71 567
72 178
7 3 180
74 177
75 173
76 167
77 175
78 186
79 186
80 175
81 186
82 167
83 185
84 177
85 185
86 178
87 180
88 172
89 178
90 173
91 174
92 182
93 173
94 178
95 175
96 173
97 186
98 17 0
99 186
100 168
101 168
102 166
103 177
104 178
105 185
106 154
107 173
108 176
109 177
110 184
111 175
112 155
113 167
114 152
115 171
116 176
117 175
118 171
119 168
120 169

II
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84,48
84,17
83,60
83,51
83,38
83,36
82,87
82,71
82,61
82,07
81,26
80,90
80,87
80,68
80,63
80,62
80,61
80,58
79,81
79,71
79,34
79,06
79,05
79,00
78,56
78,21
78,17
78,15
77,90
76,56
76,48
76,10
75,88
75,57
75,55
75,44
75,24
75,21
75,19
75,12
74,58
74,52
74,36
73,66
73,33
73,22
72,86
72,52
72,47
72,34
72,19
72,07
72,01
71,20
71,07
70,60
70,35
70,25
69,53
69,50
69,32
68,98
68,31
68,26
68,25
68,16
67,91
67,67
67,42
67,31
67,30
66,92
66,39
66,18
65,83
65,76
65,70
65,58
65,38
65,32

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

182
182
179
187
179
177
168
178
174
187
177
173
180
182
177
166
184
183
175
177
167
169
181
172
183
171
177
186
185
172
172
180
182
172
185
173
167
181
185
187
182
175
176
171
181
176
170
177
183
177
187
184
185
174
174
177
170
188
167
185
184
174
174
180
176
168
184
787
172
177
174
174
174
175
172
184
180
170
187
160

Horváth Pál
JS S 65,15
Fekete A ndrás
KTK 65,00
Szörényi Gábor
DTC 64,97
Ferenczi Krisztián ETC 64,14
Gombos C sab a
MAF 63,81
Takács Krisztián
BSC 63,52
Lénárt István
FSC 63,50
Balogh Róbert
FLF 63,07
Molnár Péter
VTC 62,98
Halász Balázs
ETC 62,82
Barta Zoltán
HBS 62,76
Kovács J á n o s
KAL 62,72
Csőkör Zoltán
TTT 62,53
Fóthi Áron
BEA 62,36
Laki Balázs
MSE 62,12
Kovalcsik István
BME 62,09
Vas Gábor
DTC 61,94
Illés Péter
HRF 61,93
Gombkötő Péter
TTE 61,54
Bánfi Róbert
HTC 60,89
Kemeneczky Jenő SPA 60,50
Dankó István
TTE 60,28
Meichl Márton
TTE 60,23
Hugyecz Zoltán
HUF 59,89
Harkányi Árpád
TTE 59,25
Tornai Szabolcs
MOM 58,95
R évész Gábor
MCB 58,91
Füleki Dániel
GYO 58,64
Kovács Bálint
PVS 58,45
Reviczki Zsolt
HUF 58,09
Néda László
HSP 57,76
Blum László ifj.
SZV 57,74
Harkányi Nándor
KTK 57,26
Serestey Áron
ZTC 57,04
Karajz C sab a
EPI/BDI 56,13
Gárdonyi Márk
OSC 55,46
Zagyi László
JMD 55,42
Hende András
JS S 55,16
Halász Gergő
ETC 55,04
Herczeg Bálint
VBT 54,76
Papp Jácint
ZTC 54,20
Matics Gyula
MAF 53,91
Szikszai Szabolcs SDS 52,67
Dankó Zoltán
TTE 52,64
Niedermayer P éter VHS 51,64
Szőri Kornél
DAR 51,61
Molnár Attila
TTE 51,53
Biró Áron
BEA 51,22
Sziládi Tam ás
PVS 50,96
Balogh Péter
FSC 50,45
Kormos Márton
ESP 50,44
Bazsó Dániel
BSC 49,21
Hrenkó Viktor
NYV 49,18
Bácskai László
MEA 48,34
Bodrogi László
SDS 48,15
Nagy G ábor
KFK 47,94
Kósik Gábor
DTC 47,48
Domán Rajmund
THT 47,13
Kotolics Ján o s
HBS 46,30
Sziládi Zoltán
PVS 46,20
Ludvig László
KTK 46,14
Tömösközy Tam ás THT 45,58
Erdős Gábor
VTC 45,29
Kiss Gábor
KAL 44,97
Sági Péter
MAF 44,41
Kinde Kálmán
KTK 44,33
Morandini Kristóf Márk SPA 43,52
Ababi Balázs
KTK 42,69
Marton Balázs
VHS 42,51
Szabó András
VTC 41,40
Pap Attila
KAL/TTT 39,79
Honfi Gábor ifj.
TTE 39,09
Mauer Lajos
MSE 38,83
Verebélyi Zsolt VHS/AGD 37,25
Tama Imre
SMA 37,04
Dömötör Balázs
PÁK 36,64
Kiss G ábor András ESP 36,14
Schwendtner Erik
KTK 35,67
Garda Tam ás
DHS 35,65
Urbán A ndrás
BEA 34,84

Rangli s ta
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

188
181
180
169
180
187
179
185
178
172
180
173
167
178
178
171
178
187
168
173
174
174
172
188
181
186
180
185
171
170
170
167
170
168
169
163
168
157
168
174
173
178
183
153
179
570
169
186
179
174
173

Kelemeny Dávid
ETC 34,47
Stark Gergely
MEA 34,31
Batta István
TTE 34,13
Báder Attila
MEA 33,65
Bánfi Szabolcs
HTC 32,87
Sánta Bendegúz
GÓC 32,64
Emmer György
DTC 32,63
Dobrossy Ádám
DIS
32,37
Stark Ferenc
MEA/ME 32,06
DNY 31,95
Kosa Péter
Petró Árpád
F SC 31,42
Lukács Zsolt
FSC 30,83
Fekete Zoltán
ESP 29,11
Kain Gergely
MOM 28,65
Mráz János
CBD 27,57
Sátrán Bence
TTE 27,40
Megyeri C sab a
NKZ 26,59
Domer László
ESP 26,30
Váradi Zsolt
GYO 25,82
Bállá György
HRF 25,28
Laták Rudolf
FMT 25,19
Nyári Sándor
MCB 24,47
Szabó István
DNY 23,96
Baptiszta Tam ás
DTC 22,41
W eiss Attila
ZSC 22,38
Hideg NándorH
22,20
TC
Földváry Péter
ESP 21,02
PintyiB Gergely
DTC 20,20
Horváth Béla dr.
TTE 18,72
Bakos Béla
FSC 18,54
Váradi Attila
GYO 17,92
Rá ez Sándor
SZV 16,03
Kiss Péter
ESP 15,58
Gion Já n o s T am ás KAL 14,88
Hanyicska Mihály
NYV
9,59
Liskány A ndrás István NYV 8,69
Kalmár Já n o s
PSE
7,12
Ivák Pál
6,88
SO S
Ballagó Tam ás
6,33
FSC
F. Tóth A ndrás
DNY
6,25
Kakuk Péter
DNY
5,36
Ágoston Tibor
MAF
4,12
Decsi T am ás
AGD
3,48
Horváth Imre
BAL
3,34
Pap Zoltán
CBD
2,56
Redl Bernhard
TTE
1,58
Bernáth Péter
DNY
0,71
Farkas D énes
HAV
0,00
Hortobágyi Viktor
ESP
0,00
Czirbesz Endre
MCB 0,00
0,00
Nagy Lajos Viktor
MSE

F35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

171
170
163
169
172
165
169
168
171
168
170
172
168
170
172
155
172
170
170
171
169
168
172
175
169
172
172

Baracsi G ábor
Hajdú Martin
Egei Tam ás
Nagy Tibor
Nagy István
Viniczai Ferenc
Dezső Sándor
Gillich György
Borbás Nándor
Hegedűs P éter
Fehér Ferenc
Varga Bálint
Marton Já n o s
Chmelik Ernő
Gyimesi Zoltán
Dosek Ágoston
Maros Ervin P éter
Kiácz Bence
Zakariás P éter
Tornai Szabolcs
Schultheisz György
Goldmann Róbert
Mitró Zoltán
Heckenast T am ás
Győri Lajos
Olsavszky-Szücs G
Néda László

TTE 104,33
TTE 103,23
TTE 102,55
FSC 102,35
TSE 101,57
PVS 100,92
HTC 99,05
TTT 98,79
MEA 98,34
KAL 98,05
ZTC 96,93
ZTC 96,49
HSP 94,95
VHS 92,23
TTE 91,66
OSC 91,29
ZTC 90,67
HSE 89,73
TSE 88,20
MOM 88,04
KFK 87,83
SD S 87,35
ZTC 87,15
VTC 85,62
FSC 83,94
dr.PV S 82,90
HSP 82,74

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

171
170
167
172
168
166
168
161
172
171
171
167
158
162
168
172
168
172
171
170
168
168
167
170
171
170
168
187
169
166
167
172
156
172
161
170
167
167
165
163
168
172
167
169
170
168
169
167
172
171
170
170
163
166
169
168

Varsányi F eren c
MSE 82,58
Várvölgyi Szilárd
THT 82,13
Miháczi Zoltán
TTE 82,05
S erestey Áron
ZTC 81,98
Jak u s Zoltán
FSC 81,94
Siegler Konrád
BEA 81,59
Kovács G ábor
VHS 81,49
Muliter G ábor
HSE 81,21
S ch lo sser B alázs
SMA 81,15
Ács G ábor
ZTC 80,42
Szakái P é ter
VTC 79,69
Angyal G áb o r
ARA 79,60
Jankó T am ás
HSE 79,23
Németh C s a b a
BÖF 79,16
Felföldi B arn ab ás
PVS 78,76
Marton B alázs
VHS 78,52
Lénárt István
FSC 78,46
Hugyecz Zoltán
HUF 77,79
C se m a A ndrás
MSE 76,91
Pavlovics György dr ifj-THS 74,89
Ipsics László
MAC 73,57
Halaj László
JMD 73.38
KTK 73,26
Szitter Attila
Váradi Attila
GYO 73,06
Dankó Zoltán
TTE 72,Э1
Schw endtner Erik
KTK 72,52
Kinde Kálmán
KTK 71,71
Mörk P éter
MEA 71,20
Dankó István
TTE 70,44
Szabó C sa b a
ВТК 70,33
Zagyi László
JMD 69,86
Reviczki Zsolt
HUF 68,23
Zsilkin Viktor
NYV 63,99
Halona István
DTC 63,95
Sramkó Tibor
SD S 63,47
Molnár Attila
TTE 62,27
Varsányi Attila
VTC 61,11
Pataki G ábor
PVS 59,54
Oszkó László
MAC 56,81
Molnár Tibor
SMA 55,92
Váradi Zsolt
GYO 54,04
Szlávik S z a b o lc s dr. TTT 52,86
Paskuj M átyás
MCB 51,92
Fekete G ábor
ZTC 49,72
Bakos Béla
FSC 48,31
Nemoda F e ren c
FSC 48,06
Rácz Róbert
POE 47,99
Hetényi F eren c
HTC 47,92
Szabó István
DNY 47,39
Bajzáth Tibor
NYV 44,86
Ambrus S án d o r
PVM 43,62
Kiss P éter
E SP 32,86
Liskány A n d rás István NYV 28,63
Karczag T am ás
DTC 28,22
Hanyicska Mihály
NYV 27,72
Rom án J á n o s
HBS
3,46

F40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

163
166
165
167
166
164
167
567
166
164
162
166
167
163
161
158
165
166
165
162
163
162

Egei T a m ás
Gillich István
Viniczai F eren c
M esics P éter
Horváth Pál
M ohácsy T a m ás dr.
Miháczi Zoltán
Allwinger Herwig
Ju h á sz G ábor
G era Tibor
Rusvai László
Horváth S án d o r
Kovács G ábor
Prill László
Muliter G ábor
Szőcs László
Török Jó z se f
Argay Gyula
Gyallai J á n o s
Weiler Zsolt
Nagy A ndrás
Tóth G ábor
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TTE
MSE
PVS
SMA
SMA
GYO
TTE
TTE
HTC
SZV
FSC
MEA
BME
ARA
HSE
HSP
GYO
TSE
GYO
MAF
PSE
SZV

102,63
100,24
100,24
99,78
98,27
97,60
96,59
95,19
94,52
93,36
93,27
93,15
93,05
92,80
92,27
90,34
88,43
87,89
87,47
86,93
86,23
85,42
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

563
167
156
166
166
165
157
167
167
166
163
167
166
166
167
167
167
164
166
160
162
165
159
164
162
763
167
165
163
161
166
160
167
167
565
164
165
167
167
167
167
164
163
165
163
166
163
164

Závodszky T a m á s
KTK 85,17
Nógrádi C s a b a
KRI
84,83
Szokol Lajos
SZV 84,13
Zoboki Mihály
THT 83,68
Siegler K onrád
BEA 83,26
Nagy F e ren c
PSE 82,63
Kerényi D é n e s
HSE 82,16
Dalos Attila
MAF 80,62
Zagyi László
JMD 79,50
Faggyas László
TTE 79,24
Filó György
DIS
79,01
Varsányi Attila
VTC 78,97
Turcsán J á n o s
PVS 78,91
Iski F eren c
NYV 78,75
Mörk P é ter
MEA 78,71
Szitter Attila
KTK 78,54
Fehérvári P é te r
SD S 77,94
Blézer Attila
ESP 77,45
Szabó C s a b a
ВТК 77,22
Varga J ó z s e f
NKZ 76,61
Sebők G á b o r
E SP 75,04
Oszkó László
MAC 74,03
Hajagos Henrik
SZV 73,54
Károlyi Gyula
TTE 72,38
Garda Á rpád
DHS 72,08
Resch Kurt
DTC 69,63
Koltai Zoltán
SPA 68,81
Szarvas Gyula
MEA 68,77
Molnár Tibor
SMA 66,65
Csonka Antal
HTC 65,88
Kovalcsik István
BME 65,84
Urbán A n d rá s
BEA 64,74
G rabecz Tibor
ARA 64,68
Karácsony P é te r
HBS 63,86
König P é ter
KTK 61,95
Szőke Z oltán
PVM 59,19
Pózna A n d rás
VBT 58,90
Paskuj M áty ás
MCB 58,56
Fekete Z oltán
E SP 57,72
Bérezés Miklós
FMT 56,30
Pillmann G á b o r
PVM 53,13
Vadász T a m á s
DNS 47,22
Balogh J ó z s e f
GYO 46,99
Oláh S á n d o r
KOD 43,86
Liskány A n d rá s István NYV 40,86
Jág er P é te r
DHS 36,37
Nem csényi L ászló dr. TTT 32,94
Vincze Károly
HRF 21,65

F45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

158
162
159
160
158
159
162
161
162
159
154
158
160
161
155
161
158
160
161
561
162
161
161
160
159
161
158
156
160
161

Gyulai Z oltán
Takács C s a b a
Vankó P é ter
Varga J ó z s e f
Pápai J á n o s
Zentai László
Rusvai László
Szlatényi F e re n c
Tóth G áb o r
Nagy M árton
Szúnyog J ó z s e f dr.
Kaszás György
Tóth Károly
Muliter G á b o r
Harkányi C s a b a
Gabnai Ernő
Jankó T a m ás
Domán G á b o r
Tölgyesi Tibor
Tőkés Á rpád
Pokomyik Tibor
C sonka Antal
Sramkó Tibor
Nem esházi László
Hajagos Henrik
Mets Miklós
Moravszky J á n o s
Zsikin Viktor
Zempléni A n d rá s dr.
Liskány J ó z s e f

MSE
HER
HSE
NKZ
ARA
HSE
FSC
OSC
SZV
VTC
KTK
HER
VTC
HSE
HAV
DIS
HSE
THT
DTC
KTK
TTT
HTC
SD S
PSE
SZV
OSC
NYK
NYV
KOS
NYV

95,46
89,37
88,50
88,14
87,07
86,74
85,85
85,71
85,48
85,47
83,80
83,03
82,78
81,79
81,47
81,43
80,07
79,85
79,02
77,38
77,30
77,27
77,00
76,81
75,76
74,91
74,34
73,47
72,98
71,39

Ranglista
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57
58
59
60
61

161
158
159
158
158
159
158
158
160
158
162
160
159
160
160
159
161
160
158
160
153
159
155
159
160
162
158
155
160
157
157

Csizmadia József
HER
Németh Ferenc
PVM
Hrenkó László
NYV
Halla Ernő
ARA
Rebák Sándor László NYV
Nagy Zsolt
FMT
Kocsis László
FSC
Horváth László
PSE
Hegedűs Béla
KTK
Kovács József
ETC
Lovas Zoltán
KOD
D- Szabó Gyula
DIS
Posta Botond
MAF
Gadó György
ose
Kaptur József
VHS
Nagy Sándor
ARA
Zelei Ferenc
HBS
Hajagos István
TTE
Molnár Gyula
ВТК
Telek Tibor
SDS
Bugár József
BÖF
Hadnagy Árpád
HSP
Csikós Miklós
FSC
Hideg István
HTC
Könnyű István
DNS
Cenner Tibor dr.
FMT
Halász Elemér
ZTC
Krokjpp Frigyes
HSP
Dobrossy István dr. DIS
Ormay György
KOS
Katulin Tibor
TTT

7 1 ,2 0
70,34
6 9 ,5 2
6 7 ,9 2
6 7 ,7 6
6 7 ,7 4
67,71
6 7 ,0 7
6 5 ,6 2
6 4 ,0 7
6 1 ,1 3
59 ,4 4
57,44
56,11
54,64
54,03
51 ,9 7
51,58
51,58
51,26
49 ,6 2
4 8 ,4 5
4 5 ,4 8
4 3 ,5 6
4 1 ,0 9
39 ,4 7
38 ,3 6
35 ,7 7
23 ,9 4
21 ,7 9
11,92

Fey Sándor
HSP
HAV
Harkányi Csaba
HSE
Bállá Sándor
Kerényi Dénes
HSE
HRF
Fehér Mihály
Zentai József
HUF
Margittai Endre
SMA
Szúnyog József dr. KTK
Szokol Lajos
SZV
Petró Géza
FSC
Kürti István
PAK
Honfi Gábor
ESP
Plájer Lajos
SMA
Spiegl János
SMA
Kóger Gyula
PVM
Pelyhe Dénes
SD S
Bokros István
MEA
Zsikin Viktor
NYV
Hegedűs Ábel
BEA
Pap László
TTE
Ládi János
ВТК
Kiss Tibor
FSC
Mizur Jan
PSE
László Károly id
HER
Horváth Tivadar
HER
Szepesi Imre
ARA
Tertsch Antal
KTK
Törjék György
TTT
Viczena Miklós
ARA
Ludvig István
MAF
Csöngei Dezső
VTC
Virág Gyula
THS
Erdélyi Tibor
HSE
Melkes Antal
SMA
Kubacsek József
FSC
Szabó László
DNS
BÖF
Bugár József
Győri László
SDS
KSE
Lévai Kálmán
BEA
Lux Iván
Somogyi Lajos PTX/BSC
Juhász István
BÖF
Sáfrán Zoltán
ARA
TTT
Tóth Lajos
Kovács József
SDS
Biró Sándor
KRI
Takács István
MSE

85,71
8 3 ,8 3
8 3 ,7 5
8 2 ,7 6
82,31
8 1 ,8 5
8 1 ,1 2
80,40
80,12
7 9 ,2 6
7 8 ,9 0
78,74
7 7 ,5 7
7 7 ,1 2
7 5 ,5 9
74,32
7 3 ,6 7
7 3 ,1 0
7 2 ,0 0
70,46
7 0 ,1 7
70,13
6 9 ,2 6
6 8 ,8 9
6 8 ,7 9
6 8 ,7 3
6 8 ,3 8
6 7 ,2 4
6 6 ,4 4
6 6 ,3 7
6 4 ,1 6
6 4 ,0 0
6 3 ,0 6
6 2 ,8 6
6 2 ,6 0
6 1 ,9 9
6 1 ,4 4
6 0 ,8 8
5 8 ,9 5
5 8 ,4 7
5 7 ,9 9
57,12
5 6 ,5 0
56,48
5 4 ,0 8
53,21
5 2 ,3 5

F50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

754
155
154
157
157
154
157
154
156
153
157
155
156
153
155
154
155
156
155
156
151
157
555
154
153
155
153
155
157
153
156
154
153
153
156
154
153
156
154
146
154
153
157
157
156
153
153

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

155
157
155
157
140
154
156
157
150
152
153
357
156
154
155
156
154
157
154
157
150

Hirt Károly
Lenkei Győző
Krolopp Frigyes
Harkányi Ádám
Kovács László dr.
Csőkör György dr.
Somlay Gábor
Kovács Nándor
Szűcs B. Levente
Magyar János
Herter László
Pap László
Imeli János
Olajos Ferenc
Kósa Pál
Ádám András
Bunyik László
Ormay György
Mészáros Károly
Szebényi Béla
Balogh Iván őr.

ARA
HSP
HSP
KTK
PVS
TTT
ARA
PVS
HSP
MAF
MAF
VTC
MSE
PSE
PVS
ARA
MEA
KOS
TTT
KAL
BEA

4 9 ,4 4
4 7 ,9 0
4 7 ,7 4
4 7 ,6 6
4 7 ,1 6
4 6 ,1 8
4 5 ,4 5
4 3 ,6 0
4 3 ,2 6
4 2 ,1 5
4 0 ,0 7
3 7 ,9 2
3 5 ,5 9
3 5 ,4 9
3 1 ,6 3
2 9 ,1 9
28,21
2 0 ,3 3
13,89
8,41
0 ,0 0

Ládi János
Hegedűs András
Gyurkó László
Hegedűs Zoltán
Bikki Sándor
Boros Zoltán
Bacsó Attila
Kéri Péter
Kovács Attila
Horváth György
Vitéz László
Blum László id
Zsilinszky Pál
Saiga István dr.
Bogdanovits András
Kaján László
Kovács András
Bálint László
Vincze István
Kovács László dr.
Lux Iván
Andrási Lajos
Tüskés György
Szalóki Rezső
Fluck István
Szűcs B. Levente
Gömbös Gyula
Hunyadvári László
Drávucz Imre
Aknai Antal
Korbély Tibor
Gombkötő Péter dr.
Kardos Ferenc dr.
Lörincz Gábor
Scultéty Gábor
Sódor István dr.
Balázsy László
Gulyás Gyula
Szabó Gábor
Kutnyánszky Ernő
Tasi Ákos
Gáncs Kálmán
Halász László
Lajtai Sándor
Nagy Albert
Nagy Gábor
Lázár László
Balogh Iván dr.
Mohácsi József
Mudry Ferenc

ВТК 8 3 ,1 7
BEA 8 2 ,8 5
KTK 82 ,7 4
OSC 79,81
HER 78 ,8 0
HSE 77 ,1 0
HER 74 ,2 6
TSE 73 ,6 0
ZSC 72 ,8 2
PSE 71 ,0 7
ARA 6 8 ,5 4
SZV 6 6 ,7 3
6 6 ,1 0
DIS
HSP 6 5 ,2 6
MSE 6 4 ,9 6
FMT 64 ,4 7
HBS 6 4 ,1 3
ESP 6 3 ,3 6
HER 6 1 ,4 9
PVS 61 ,2 2
BEA 60,51
HER 59 ,1 9
SUN 58 ,5 6
GYO 58 ,1 2
PVM 57 ,9 5
HSP 56 ,4 5
SKS 56 ,4 2
BEA 56,10
HRF 55 ,1 4
TTT 55,04
HER 53 ,3 7
TTE 5 0 ,9 5
OSC 48,41
HTC 4 6 ,9 0
BÖF 4 4 ,0 7
OSC 4 3 ,4 0
PVS 4 2 ,0 3
38,11
DIS
KTK 36 ,9 2
THS 36 ,2 3
TTE 3 5 ,9 9
HER 3 5 ,3 9
ETC 3 3 ,9 7
PVM 31 ,8 4
SPA 26 ,9 3
TTE 21 ,5 6
PSE 19,05
BEA 11,51
HAV
9,0 9
MSE
1,51

Sindely Pál dr.
Rétfalvi Lajos
Nagy Lajos
Lux Iván
Bozán György

SZV
JS S
ETC
BEA
HSP

F55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

151
150
151
152
151
148
151
150
151
152
150
148
152
149
148
151
148
152
149
140
146
148
149
152
150
150
148
148
150
151
150
144
147
149
151
150
149
148
150
149
149
147
152
151
143
143
148
150
145
150

F60
1
2
3
4
5

147
146
143
146
144
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6 7 ,4 0
62 ,0 0
60 ,9 7
60 ,9 4
6 0 ,9 3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

143
143
144
147
144
144
147
142
145
144
143
147
145
144
147
146
144
143
147
143
146
145
143
145
143
143
144
542
144
143
145
146
146
144
147
147
144
143
145

Horváth Béla
Jelinek István
Gombkötő Péter dr.
Zánkay András
Szemler István
Horváti György
Kardos Ferenc dr.
Muszély György
Komár Béla
Nagy Árpád dr.
Hargitai István
Gáncs Kálmán
Lénárd Miklós
Kéri Gerzson dr.
Homoki Géza
Csongrácfi Jenő
Gerely Ferenc
Tóth János
Vida István
Nagy Albert
Vajda László
Berbécs Sándor
Felföld Károly dr.
Fóthi Ákos
Wengrin István
HoHuby Andor
Horváth Zoltán
Sejpes Gyula
Pásztor Imre
Nagy Gábor
Mohácsi József
Friedrich Vilmos
Simon Gyula
Ballagó Béla
Schulek János
Síkhegyi Ferenc
Bálint Sándor dr.
Reszter István
Buda József

KTK
PSE
TTE
BEA
TTE
HSP
OSC
BEA
HER
ETC
TTE
HER
ETC
HAV
BEA
BEA
HSP
SKS
OSC
SPA
ZTC
TTT
SZV
BEA
VTC
PSE
ZTC
KTK
SZV
TTE
HAV
BEA
DIS
FSC
FMT
BEA
KTK
TTT
BSC

6 0 ,2 9
58,71
58 ,3 3
58 ,2 6
57 ,2 5
55 ,7 2
54,57
54 ,0 7
53 ,5 8
53,45
52 ,2 9
52 ,2 8
51 ,7 7
51,56
50,67
48 ,2 4
46 ,1 2
4 5 ,9 5
45,01
43 ,4 9
4 2 ,4 5
4 1 ,7 5
39 ,6 8
38 ,4 9
37,41
37,21
37 ,0 2
36 ,3 8
34 ,0 7
32 ,8 7
31 ,0 4
29 ,9 5
2 4 ,6 9
18,74
7,51
4,6 7
1,50
0,5 3
0,0 0

Muszély György
BEA
Marton Péter
KTC
Szabón János
KOS
Vass Tibor
VHS
Nagy Dezső
KTK
Lohász Márton EPI/BDI
Varga György
POE
Bányai Attila
ZTC
Schell Antal
PSE
Nyögéri Imre
KTK
Bogdány Miklós
TTE
Cserteg István
TSC
Perényi János
GYO
Argay Gyula
BEA
Szecsödi Ákos
BEA
Bán Sándor
HTC
Farkas Sándor
HAV
Buncsik János
PSE
Köblös József
KTX
Dudás István
OSC
Albert Ferenc
ВТК
Hargitai Miklós
TSC
Pavlovics György dr. THS
Cserháti József
TSC
Pearson John
PSE
Gönczi Péter
FMT
Illés Vilmos
ssc
Müller János
PSE
Ijjász István
PVS
Hódossy Béla
TSC
Radnóti Rezső
HAV
Ribényi Imre
KTK
BEA
Varga Sándor
DEA
Török István

6 1 ,7 6
60 ,0 5
55,58
54,52
52,26
52,06
50,58
4 9 ,7 3
4 9 ,6 0
4 9 ,5 6
48,34
4 6 ,8 3
45 ,9 4
4 1 ,1 8
4 0 ,5 0
40 ,3 2
3 9 ,5 7
3 8 ,6 7
3 7 ,8 3
36,92
36,61
35,77
2 7 ,2 6
26 ,1 2
22 ,2 6
21 ,7 5
16,74
16,48
13,19
11,59
11,08
4,7 5
0,0 0
0,0 0

Nyögéri Imre
Páhy Tibor
Németh Alajos

59,22
5 5 ,5 9
5 2 ,6 7

F65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

142
142
138
140
139
142
139
141
139
136
139
138
142
139
142
141
142
134
141
132
141
138
141
139
538
139
140
140
139
137
141
142
141
139

F70
1 136
2 136
3 137

KTK
ARA
PSE

Ranglista
4
5
6
7
8
9
10
11

735
134
132
137
136
136
136
134

Kangasmaki Heikki
3uncsik János
Dudás István
Hódossy Béla
Valkony Ferenc
Tihanyi László dr.
R ácz Márton
Csupor Miklós

BSC
PSE
OSC
TSC
KTK
POE
TTE
TTE

49,84
4 4 ,5 7
4 1 ,8 9
32,31
22,11
8,13
2,81
0 ,0 0

Konrád Krisztina
GYO
^éritek Gréti
LIT
Dénes Orsolya
KAL
-aggyas Réka
TTE
-aggyas Petra
TTE
<adocsa Rebeka
MEA
<iss Eszter Blanka VBT
Liszka Eszter
GYO
Egei Petra
TTE
Váradi Vivien
GYO
Kósa Noémi
ВТК
Udvari Lilla
ESP
Horváth Hanga
MEA
V ass Luca
SZV
FSC
Szerző R ég n a
Tölgyesi Blanka
SPA
Ju h á sz Csilla
HTC
Hütter Lilla
VHS
C seh Anett
SDS
Vonyó Réka Virág PVS
Bálint Enikő
DTC
S zentes Dóra
JMD
3alkovics Éva
SDS
Schwendtner Réka KTK
V ass Flóra
SZV
Bálint Johanna
DTC
Kinde Zsófia
KTK
Becze Rita
PVS
Oláh Adrienn
DTC
Tóth Blanka
MEA
Szabó Zsófia
DNY
Gubicza Viktória
HTC
Tóth Enikő
ESP
Erős Evelin
ESP
Hanyicska Zsaklin NYV
Bajzáth Krisztina
ESP
Faragó Mária
SZV
Sem egi Judit
FSC
Kötél Angyalka
GÓC
Jakus Virág Kata
FSC
Puskás Bettina
SDS
Bognár Dóra
MCB
Baumholczer Eszter PVS

6 1 ,3 7
53,66
51,30
50,84
4 8 ,6 9
4 7 ,9 6
4 4 ,8 8
44,52
41,71
39,44
37,73
37,21
32,21
28,00
26,78
2 5 ,5 4
25,33
2 3 ,7 5
22,82
2 0 ,8 4
20,81
19,50
18,91
18,40
18,00
16,55
15,52
14,70
13,77
13,11
12,47
10,87
9,90
8,00
7,22
5,53
3,59
3,32
1,79
0,00
0,00
0,00
0,00

Tóth Krisztina
Varsányi Kinga
Zempléni Réka
Kovalcsik Anna
Faggyas Eszter
Balogh Réka
Rusvai Katalin
Konrád Krisztina
Kinde Vanda
Kerényi Szofi
Gömbös Szilvia
Paskuj Rebeka
Pózna Diána
Bartus Petra
Ózsvári Eszter
Goldmann Dóra
Mets Ildikó
Held Nikolett
Szabadi Bernadett
Farkas Dóra
Kiss Eszter Blanka
Kiss Nikolett
D énes Orsolya
K adocsa Rebeka
Faggyas Réka

84,23
81,87
80,17
79,06
79,01
75,80
74,16
72,49
71,29
6 8 ,4 3
68,02
6 7 ,8 9
6 3 ,9 4
6 3 ,8 7
63,56
63,01
62,59
60,48
59,43
58,83
56,84
56,53
55,42
55,35
54,55

N12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

295
296
295
296
296
295
295
296
296
295
296
295
297
295
295
295
296
296
295
296
297
296
296
296
295
295
295
296
295
296
295
296
295
295
295
295
295
295
296
295
295
295
295

N14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

293
294
293
293
294
293
293
295
294
293
293
293
293
294
293
293
293
293
293
294
295
293
295
295
296

VTC
VTC
KOS
BME
TTE
GYO
FSC
GYO
KTK
KTK
ZTC
MCB
VBT
JMD
JMD
SDS
MOM
FSC
JMD
SZV
VBT
ESP
KAL
MEA
TTE

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

296
293
294
293
293
295
294
296
294
293
294
294
294
294
294
293
296
293
293
293
294

Faggyas Petra
TTE 54,17
Dénes Krisztina
KAL 51,82
Medve Lívia
FSC 46,91
Szűcs Nikolett
ESP 48,46
VBT 46,10
Dudás Réka
Cseh Anett
SD S 41,51
Nedeczey Ruzsák M íraESP41,26
Palkovics Éva
SD S 34,20
Donkó Arma
KOS 30,80
Krassóy Kinga
PVS 30,33
Síkhegyi Franciska BEA 28,81
Skovrán Brigitta
ESP 27,19
Hajdú Dorisz
TTE 26,85
Forrás Zsófia
BEA 25,97
Miháczi Diana
TTE 23,87
Herceg Viktória
ZTC 22,90
Szentes Dóra
JMD 22,15
Rába Noémi
JSS
12,75
Nagy Orsolya
DTC 12,05
Ágh Barbara
TTT
8,38
Barna Melinda
FSC
2,35

292
291
291
292
291
292
293
292
291
291
292
292
291
292
291
293
292
291
792
291
291
293
291
293
292
291
292
293
293
294
892
293
292

Kovács Filoména
Tóth Réka
Koós Brigitta
Szokol Mónika
Juhász V. Renáta
Lajos Luca
Zempléni Réka
Szepesi Szilvia
Németh Luca
ő ry Luca
Ozsvárt Dóra
Györgyi Hanga
Paskuj Sára
Kakuk Zsófia
Kovács Anett
Kovalcsik Anna
Pózna Anna
Balta Brigitta
Tőkés Tímea
Váradi Enikő
Oláh Renáta
Paskuj Rebeka
Szabó Fanni
Kerényi Szofi
Oszkó Dóra
Apostol Nikolett
Csóti Diána
ózsvári Eszter
Goldmann Dóra
Bartus Petra
Csíki Katafin Brigitta
Szabadi Bernadett
Szélpál Judit

PVS
SZV
SD S
SZV
SZV
PVS
KOS
TTT
SPA
MOM
SD S
MOM
MCB
SZV
SD S
BME
VBT
SD S
KTK
GYO
KOD
MCB
SD S
KTK
MAC
ETC
KAL
JMD
SD S
JMD
KTK
JMD
MCB

92,74
92,04
90,59
88,31
86,51
86,04
84,43
80,49
78,10
77,58
77,21
76,98
76,94
76,51
76,25
75,98
75,90
72,47
72,09
71,55
69,49
68,88
66,23
65,51
62,91
58,53
57,38
57,26
47,99
46,89
42,46
41,22
29,98

N18
1
2
3
4
5
6
7
• 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

289
290
290
289
290
291
290
290
289
289
289
290
289
290
289
290
289
289
289
291
289
289

889
289
291
291
292
290
290
290
289
290
190
290
290
291
290
289
289
290
292
290

Mihalová D asa
Kovalcsik Bernadett
Kovács Anett
Gyöngy Sára
Pózna Anna
Papanek A ndrea
Péter Hajnalka
Löcsey Vera
Czigány Anna
Sümegi Anna
Móga Piroska
Szokol Boglárka
Csontos Bori
Erős Zsófia
Justán Szabina
Sepsey Annamária
Bubics Borbáia
Denave Aiizée
Kiss Vivien
Bucz Barbara

KTK
BME
SD S
GÓC
VBT
MOM
VBT
KOS
GÓC
DTC
BEA
SZV
BEA
GÓC
NYV
GÓC
GÓC
BEA
DTC
DTC

77,68
74,81
72,73
69,38
68,33
67,72
65,29
59,07
58,81
57,43
57,16
56,08
55,78
53,88
49,89
44,10
40,74
39,09
33,32
30.76

N20

N16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Péley Dorottya
PVS 102,54
Tibay Ilona
SPA 100,78
Zsigmond Vanda
DTC 98,30
Györgyi Csenge
MOM 97,26
Bertóti Regina
DTC 97,25
Tóth Réka
SZV 96,72
Zsigmond Tímea
SZV 92,43
Sebők Petra
VHS/KTK 91,09
Gyalog Zsófia
SPA 89,11
Rusvai Mónika
FSC 88,25
Sisa Dorottya
JMD 88,05
Varga Adél
NKZ 87,41
Farkas Mariann
SZV 86,24
Mihalkó Mónika
NYV 85,31
C sászár Barbara
GÓC 85,14
Csizmadia Ágnes
HER 82,24
Dévényi Beatrix
ZTC 79,83
Fleischer Orsolya
SPA 79,78
Németh Anna
KOS 79,72
Juhász V. Renáta
SZV 78,89
Dékány Szilvia
GYO 78,89
Dévényi Erika
ZTC 77,70
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

288
287
288
288
287
288
288
288
288
288
288
287
287
289
288
288

ö ry Eszter
MOM 91,23
Hrenkó Ivett
NYV 89,90
Szerencsi Dóra
SZV 86,73
Máthé Fanni
TTE 83,94
Tas Katalin
MOM 80,89
Fenyvesi Laura
KTK 77,80
Novák Martina
NYV 76,18
Kaszás Orsolya
BSC 74,01
Nagy Virág
SZV 72,54
Sümegi Mária
DTC 71,85
Nyüsti Szilvia
NYV 68,30
Perényi Dóra R oberta GYO 65,62
Dékány Andrea
GYO 58,29
Sisa Dorottya
JMD 56,69
Liskány Krisztina
NYV 49,23
Kecsmár Nikolett
ESP 45,67

N21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

280
284
285
287
283
686
269
276
288
269
285
287
278
280
263
284
276
276
269
287
276
682
288
683
270
277
288
278
286
283
273
275
273
283
275
275
274
280
873
280

Makrai Éva
Kelemen Bernadett
Szerencsi Ildikó
Gyurkó Fanni
Dómján Z suzsanna
Macinská Jan a
Wengrin Ágnes
Füzy Anna
őry Eszter
Viniczainé Kovács I.
Zsigmond S záva
Hrenkó Ivett
Kerekes Andrea
Zsebeházy Eszter
Tömördi Ágnes
Sebők Éva
Lubinszki Mária
Uhlir Tímea
Balogh Piroska
Tas Katalin
Nagy Krisztina
Prékop Márta
Szerencsi Dóra
Labasova Katarina
Boros Anna
Tokaji Mónika
Máthé Fanni
C sászár Éva
Daragó Zsófia
Csikós Nóra
Homyák Mariann
Lakó Judit
Kovács Bernadett
Fekete Anikó
Rostás Anikó
Lux Andrea
Simon Ágnes
Petrócki Szilvia
Allwinger Tünde
Elmont Bernadett

ZTC 103,94
PVS 100,54
SZV 98,83
ARA 98,08
PVS 96,77
ETC 94,77
TTE 93,25
OSC 92,33
MOM 91,49
PVS 91,21
DTC 90,89
NYV 89.48
VTC 89,43
KTK 88,47
HSE 88,12
PVS 87,48
DTC 87,43
ZTC 84,85
SZV 84,72
MOM 83,63
BEA 83,45
KTK 81,45
SZV 81,42
DTC 81,38
SDS 81,02
HRF 80,94
TTE 80,94
GÓC 80,49
ETC 80,17
FSC 79,96
DTC 79,65
ESP 78,79
PVS 78,61
KTK 78,46
KAL 78,10
TTE 78,07
ETC 78,06
HTC 77,86
TTE 77,58
ZTC 76,95

Ranglista
41 269
4 2 288
4 3 281
44 280
4 5 278
4 6 286
4 7 279
4 8 282
4 9 279
5 0 276
51 277
52 269
5 3 285
5 4 282
5 5 286
5 6 277
5 7 285
58 288
59 276
6 0 285
61 284
6 2 288
6 3 284
6 4 269
6 5 285
6 6 276
6 7 276
6 8 283
6 9 271
7 0 284
71 252
72 281
7 3 275
74 288
7 5 276
7 6 284
7 7 278
7 8 267
7 9 277
8 0 271
81 2 7 3
82 2 7 8
83 270
84 270
8 5 282
86 270
8 7 280
8 8 272
8 9 280
9 0 273
91 268
92 285
9 3 280
9 4 274
9 5 284
96 269
9 7 272
98 273
9 9 283
100 268
101 2 7 0
102 273
103 275
104 2 7 0
105 270
106 278
107 247
108 2 7 9
109 282
110 274
111 286
112 288
113 272
114 2 8 5
115 269
116 282
117 254
118 267
119 280
120 2 7 4

Skertetz Imola
SMA 76,11
KTK 76,04
Fenyvesi Laura
Bán Borbála
HTC 75,92
Kaufmann Brigitta D.THS 75,41
Pogány Borcsi
KTK 75,00
NYV 73,70
Liskány Diána
Balogh E dna
FSC 73,68
Kovács Ecfit
ARA 73,52
MEA 72,97
Farkas Gabriella
Széplaki Erika
VHS 72,94
BEA 71,88
M arosán Ágnes
Gillichné Kalocsai A d r M SE71,67
KTK 71,03
Kerényi Krisztina
Petró Annamária
FSC 70.76
Bertóti Diana
DTC 70,45
Vaszilev Katalin
MOM 70,41
BSC 70,18
K aszás Szilvia
VTC 69,99
Miskó Tünde
HER 69,88
Szigetfy Ildikó
Szivák Ildikó
ARA 67,66
Bárd Barbara
KAL 66,70
BSC 66,69
K aszás Orsolya
Kövér Csilla
DIS 66,54
Bokros Andrea dr. MEA 66,36
Kotormán Ágnes
VHS 66,30
G ábor Ágnes
CBD 65,46
TTE 65,31
Lengyel Andrea
Balogh Katalin
FSC 65,28
TTE 65,21
R ácz Mónika
HRF 64,43
B erecz Éva
Horváth Magda
TTE 63,97
Szúnyog Emese
KTK 63,28
C suka Dolfi
CBD 63,12
NYV 63,03
Liskány Krisztina
Magyar Ágnes
DTC 63,01
KTK 62,96
Scultéty Orsolya
O roszné TóthZs. KTK/HAV62,77
MAF 62.59
Tóth Ágnes
R ákos Piroska
DNS 62,58
Tóthné Schuch Anikó KTK 62,01
Vékonyné Árva Katalin KTK61.98
Dóczi Petra
OSC 61,88
P énzes Erzsébet
DTC 61,77
MEA 61,21
Zelena Dóra
Ju h á sz Diana
FSC 60,55
Riczel Zsuzsanna
PSE 60.55
DTC 60,26
Fodor Em ese
VHS 60.16
Lendvai Katalin
G ábor Anita
CBD 59,86
FMT 59,82
Marosfalvi Eszter
C seresnyés Ágnes TTE 59,49
HSP 58,97
Herczv.u Tímea
Gaál-Tertsch Ágnes KTK 58,70
KTK 58,42
Sváb Em ese
K ertész Anikó
PVS 58,22
Németh Ágnes dr. TTE 57,97
Nagy Ákosné
SDS 57,86
FMT 57,28
Csordás Erika
C sászár Anetta
GÓC 56,99
Holper Antónia
TTE 56,78
Horváti Réka
HSP 56,18
Korsósné Hődör K.SZV/SZV56.16
Gárdonyi Réka
OSC 55,89
Pegán Bernadett
VTC 55,85
KFK 55,69
Ebinger Mónika
PSE 55,21
Orsányi Beatrix
BEA 54,09
Biró Aletta
Lada Nikolett
BEA 54,03
KTK 53,88
Tóth Bettina
Krámli Magdolna
BEA 53,84
Hajdú Hajnalka
ESP 53,28
SZV 53,18
Nagy Virág
SMA 53,13
Németh Tünde
VBT 52,63
Csányi Éva
TTT 52,50
Pincés Marianna
Tertsch Mónika
KTK 52,47
BÖF 52,07
Jenei Margit
BEA 51,63
Forrás Aletta
ZTC 51,05
Szabó Ágnes
DNY 50,28
Szabó Fruzsina

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

26 8
27 9
27 3
279
265
274
2 73
272
288
275
278
286
273
288
281
280
27 0
278
275
274
268
284
28 3
27 5

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
104
165
166
167

274
270
27 0
272
27 3
287
264
267
669
276
254
280
272
282
26 4
27 7
274
277
277
281
268
269
252

Hajagos Istvánné
TTE 49,86
Bánfi Judit
HTC 48,15
SMA 47,59
Tolnay Katalin
ARA 47,42
Ádám Vera
Szűcs Judit
ESP 47,37
O rosz Katalin
ZTC 47,33
Veres Mónika
DTC 45,39
Pristyák Erika
NYV 45,22
KAL 44,76
Hálák Brigitta
Balogh Szilvia O dett KAL 43,13
KTK
42,74
Kovács Eszter
Csizmadia Bernadett HER 42,64
CBD 41,41
Szatmáry Judit
Kecsmár Nikolett
ESP 40,04
Tanczer Viktória
VTC 39,89
Ambruzs Krisztina VBT 37,66
Schultheisz Edina
KFK 37,57
Simon Hajnalka
KTK 36,35
Gerzsényi Ágnes
ZTC 36,08
Varga Z suzsa
ZTC 35,30
Pózna Edit
VBT 35,03
Borza Ágnes
ZTC 34,91
Ivák Eszter
SD S 34,73
Vóhyó Pétem é
Szabó Réka PVS 34,38
Nagy Z suzsanna
ZTC 33,92
Blum Henriette
SZV 33,62
Hanyicska Mihátyné NYV 32,36
Nagyné Bódis Borbála FSC 31,81
M adarassy Anikó
BEA 31,10
Kubacsek Éva
FSC 30,59
SPA 30,10
Nagy Beáta
Tóth Károlyné
VTC 29,83
Вау-Fodor Boglárka dr.KTK27,92
C sendes Laura
VTC 27,63
Mitterer Andrea
BEA 26,53
MAF 17,51
Házy Eszter
FMT 15,56
Odor Viktória
HRF 14,82
Szalai Katalin
Tölgyesi Tiborné
DTC 14,31
Sápi Andrea
MCB 12,70
Czirbeszné Bíró K. M C в
5,24
Fövenyessy Gabriella FMT 4,80
Horváth Katalin
MAF
4,22
Törők Orsolya
KAL
3,93
Kovácsné Bajnóczi R. FMT 3,33
Bernáthné O rosz Éva DNY 0,84
Fischer Mária
PSE
0,00

269
269
267
263
27 0
269
26 3
27 2
269

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

268
26 8
272
268
866
270
268
268
168
27 0
268
269
270
270
269
265
269

1 263

Tömördi Ágnes

Tájoló 2008

VI

HSE 101,23

5. szám

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

264
266
267
265
257
266
267
263
265
267
267
267
266
262
264
265
266
262
259
259
264
266
267
258
267
265
263

1 258
2 257
3 260
4 262
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Baloqh Piroska
SZV 102,86
Viniczainé Kovács I. PVS 102,53
Györffy Gabriella
HSE 100.94
HSE 100.26
Tömördi Ágnes
SD S 98,30
Boros Anna
SMA 94,75
Skertetz Imola
Mátyás Ildikó
PVM 94,61
Füzy Judit
OSC 93.51
Gilichné
Kalocsai Adrienn df MSE 9 2 5 1
Galambos Erika
THS 89,85
Németh Zsoltné
HER 89,74
Lendvai Katalin
VHS 88,72
TTE
88,32
Holper Antónia
Resch (Csala) Judit DTC 85,37
Zelena Dóra
MEA 84,18
Kiss Teodóra
ETC 84,04
C seresnyés Ágnes TTE 82,15
Horváth Judrt
DHS 79,00
Horváti Réka
HSP 77,21
Hajagos Istvánné
TTE 74,99
Németh Ágnes dr. TTE 70,29
Nagy Orsolya
TSE 69,94
Hanyicska Mihályné NYV 63,26
SZV 62,33
Károssy Réka
Justánné Bánszki Zs. NYV 59,53
KAL 54,62
D énes Ildikó

N40

263
265
258
267
267
264
257
267
265
267

Mátyás Ildikó
PVM 100,92
Rusvainé Barócsi К FSC 98,98
Kármán Katalin
HSE 97,82
CsiBag V era
PVM 92,99
Jakubecz Andrea
BME 92,95
Kaszásné Boa A gnes HER 92,55
Jenővári Gabriella HSE 91,60
Lovas Ágnes
PVM 91,56
Radies Anna
ETC 91,06
CsizmacRáné
Szóládi Annam ária HER 90,81
Hajas Csilla
KOS 87,50
Turcsánné C se h E. PVS 86,82
Tóth Ágnes
MAF 86,33
Síkhegyi Gabriella BEA 86,23
Kissné Kiss Mária JMD 86,13
Tam ásné S z a k á cs J.M SE 85,87
Tóth Marianna
PVM 84,98
Halászná L. Ibolya ETC 83,15
Justánné Bánszki Zs. NYV 81,66
Juhászné Bálint Ildikó HTC 81,29
Orbán Judit
POE 77,41
Vadászné K erese A. DNS 76,47
Kapturné Biró A nna VHS 75,30
Nagypéter Mária
JMD 74,76
Ajkai Adrien
PO E 73,95
Szűcs Judit
E SP 72,58
Balog Edit Judit
KSE 68,33
Nemesházi László né PSE 67,64
Ostorics Z suzsanna PSE 67,43
Nagy Z suzsanna dr. HER 66,73
Horváth Zoitánné
TSE 65,02
Hornyán Katalin dr. HSP 62,06
Tóth Károly né
VTC 61,96
Hideg Istvánné
HTC 60,81
Oszkóné Sim on Ildikó MAC 54,20
Gyöngyösi Jolán
CBD 51,44
Ormay Éva
KOS 45,46

N45

N35
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

261
258
261
259
261
254
254
258
259
255
259
259
260
261
251
262
250
262
259
262
259
250
259

Kármán Katalin
HSE 100,16
Jenővári Gabriella HSE 87,18
Regályné
Zam óczay Klára NYK 86,38
Szerencsire
Csam angó Jusztina PU S 86,17
Bacsó Piroska
MAF 85,06
Dániel Edit
SPA/HSE 84,93
Marczis Márta
ETC 84,51
82,96
ö z s e Á gnes
KRI
Vargáné Kocsis K NKZ 82,32
Ludvig Á gnes
MAF 80,69
Jenei Margit
BÖF 76,40
Hideg Istvánné
HTC 72,75
Nagy Zsuzsanna dr. HER 71,96
Muzsnai Ágota dr. HSE 66,84
Ostorics Z suzsanna PSE 64,14
Terjékiné Tóth Edit HRF 62,05
Bállá Katalin
KTK 61,63
Liskányné J á h o r A. NYV 60,63
Gőssvrei n J üdít
PSE 60,19
Kapitány Attiláné
PVM 59,40
Keszthelyi Ildikó
PSE 59,36
Nagy Márta
ARA 58,32
Németh Z suzsanna HTC 55,80
Knódel É va
KOD 50,20
Bérdiné Balázs KatalinPOE 47,96
Pál Ilona dr
KTK 43,98
Pápainé P oós Ildikó ARA 42,61

N50

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

252
255
257
256
255
257
254
252
248

Horváth M agda
TTE
Muzsnai Áaota dr. HSE
Lévainé Kovács Róza KSE
Mező Éva
PVM
Szopod Éva
KRI
Serák Katalin
ARA
Szabó Z su zsan n a MOM
Novotni Tiborné
BME
Komár Béláné
HER

79,10
76.54
69.55
65,40
65,15
57,17
54,72
53,62
53,55

Eredmények
10
11
12
13
14
15
16
17

255
255
255
255
256
157
252
255

Makrainé Tóth Rita BÖF
Kovács Olga
HAV
Kocsis Gyöngyi
ARA
V eresné Sipos Etelka HRF
Lenkeiné Halasi E. HSP
M észáros né Boros V. TTT
Benga András né
PVM
Kiss Julianna
KTK

51,88
51,68
49,23
46,12
44,31
15,95
14,36
10,66

H egedűs Ágnes

66,04

N55
1 249

BEA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

248
247
252
248
244
251
252
247
251
249
249

Grant Julianna
PSE
Biró Aletta
BEA
Karsai Klára
OSC
Komár Béiáné
HER
Korik Vera
PSE
Lux Ágnes
BEA
Novotni Ti bőm é
BME
Gombkötő Z su zsan n a VTC
Tóth Jó z se f né
HAV
Szúró mi Imréné
BÖF
Kardos R ózsa
OSC

62,42
57,86
56,97
52,04
51,77
48,13
43,58
36,61
33,29
30,75
24,56

13 252

Kühn Edit

PVM

1,98

C ser Borbála
HER
Korik V era
PSF
S z a b a d o s M aodolna KTC
H anusz M ária
OSC
W engrin Istv án n á
VTC
Újvárosi L ajosné
DNY
ÉSás V ilm osné
TTE

58,81
51,46
28^38
26,41
7.15
1,52
1,43

N60
1
2
3
4
5
6
7

244
244
246
245
242
237
237

Országos Éjszakai Egyéni Bajnokság
2008. június 14. Brennbergbánya
F18 (16) 6 .8 km 275 m 16 e p
1 K o v ács B oldizsár
BME
2 K inde M átyás
SIR
3 J e n e s G éza
MOM
4 P é le y D om okos
PV S
5 F ehérvári Zsolt
SD S
6 V ellner G ábor
SIR
7 D iószegi Bálint
SD S
8 Liszka Krisztián
SPA
9 Tóth K ároly ifj.
SIR
10 P o n g rá c z Ervin
VHS
11 Sulyok Ábel
SPA
12 K ovács S e b e s ty é n
BME
13 Filó B ernât
DIS
14 K a p tu rÁ d á m
VHS
15 H ráb D ániel
ETC
16 K ó sa G á b o r
ZTC
F 2 0 (6 )

1
2
3
4
5
6

P ápai T am ás
K áló Attila
H orváth T a m á s
M ets M árton
Tari G á b o r
H ardi B a lá zs

F21 (3 0 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

8 .9 km 3 4 5 m

F 3 5 (1 5 )

21 e p

ARA
SZV
SZV
MOM
ARA
PV S

1 1 .5 km 5 6 5 m

V a jd a Kolos
Lévai F e ren c
C s e rp á k Zsolt
H arkányi Z oltán
S z a jk ó C s a b a
D om onyik G ábor
Antal Miklós
M orandini Viktor
S z u n d i Attila
Antal A ndrás
B ogos T am ás
R alovich Kristóf
L e s s Áron
B a la b á s P é te r G ergő
Z s e b e h á z y Zsolt
Süm egi Ján o s
V iczián P é te r
Kern e n e c z k y J e n ő
C s ő k ö r Z oltán
E m m e r György dr.
H e rc z eg Bálint
F e k e te A ndrás
P é le y D ániel
H arkányi Á rpád
K orcsok Pál
Novai G yörgy
8 .9 km 3 4 5 m

1 H ajdú M artin

62:29
63:58
64:16
66:25
68:23
69:49
70:27
72:56
73:22
76:20
76:38
77:24
94:04
94:43
95:28
99:44

88:54
90:11
102:03
105:08
107:19
119 14

28 e p

ZTC
MEA
NYV
MEA
ETC
MEA
PV S
SPA
DTC
PV S
ARA
PV S
DTC
DTC
MOM
DTC
SZV
SPA
TTT
DTC
VBT
KTK
PV S
TTE
TSE
ZTC

85 39
90:30
96:40
102:30
104:14
107:16
110:22
112:47
120:52
122:25
125:37
131:32
131:48
133:32
138:38
145:37
149:02
152:57
161:54
165:40
181:26
hiba
hiba
hiba
hiba
hiba

21 e p

TTE

79:29

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

K iácz B e n c e
L a jsz n e r Attila
F e h é r F e ren c
Kocsik Á rp ád dr.
K o v ács P é te r
M aro s Ervin P é te r
S im o n T a m á s
D a n k ó István
G yim esi Z oltán
Tornai S z a b o lc s
M olnár Attila
V a rg a Bálint
N ag y István

H SE
ESP
ZTC
HSP
BME
ZTC
KTK
TTE
TTE
MOM
TTE
ZTC
TSE

84:05
87:28
90:41
99:16
103:09
105:28
111:19
113:54
116:09
116:29
128:35
167:32
hiba

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Honfi G á b o r
K óger G y u la
K a s z á s G yörgy
S zú n y o g J ó z s e f d r
N agy G yörgy
K ovács J ó z s e f
H arkányi C s a b a
Som lay G á b o r
M olnár G yula
F le isc h e r Z o ltá n
H a lá sz E le m é r
Hardi A n d rá s id.

F 5 5 (1 3 ) 4 .7 k m 2 3 0 m
F 4 0 (1 6 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6 .5 km 2 4 5 m

P av lo v ics G á b o r
Gillich György
Erdélyi G yula
Gillich István
G o ld m an n R ó b e rt
M iháczi Z oltán
H orváth S á n d o r
K o v ács G á b o r
F a g g y a s L ászló
D alo s Attila
F eh érv ári P é te r
W eiler Z solt
Károlyi G yula
P a sk u j M áty ás
B é re z é s Miklós
Szab ó C sab a

ВТК

F 4 5 (1 5 ) 5 .8 km 2 4 5 m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

M uliter G á b o r
T akács C sab a
S z latén y i F e re n c
Z en tai László
S ra m k ó T ibor
N e m e sh á z i L ászló
N agy A n d rá s
V an k ó P é te r
Tóth Károly
K ap tu r J ó z s e f
D. S z a b ó Gyuia
H ren k ó László
N agy Zsolt
H a d n a g y Á rpád
D o b ro ssy István dr.

F 5 0 (2 0 )

1
2
3
4
5
6

Tájoló 2008

56:35
58:16
63:06
64:31
66.39
72:37
76:55
82:26
83:31
8 4:59
87:17
93:05
105:29
124:43
132:47
hiba

15 ep

H SE
HER
O SC
H SE
SD S
PSE
PSE
H SE
VTC
VHS
DIS
NYV
FMT
HSP
DIS

5 .2 km 2 5 5 m

Bállá S á n d o r
Jan k ó T am ás
Gyulai Z oltán
P ápai János
P a p László
K erényi D é n e s

18 e p

PVM
TTT
SD S
M SE
SD S
TTE
MEA
BME
TTE
MAF
SD S
MAF
TTE
MCB
FMT

6 4 46
6 7:19
69:59
74:02
76:26
76:48
79:09
84:27
84 56
8 5:49
9 3:38
96:48
110:40
165:52
hiba

13 ep

H SE
H SE
M SE
ARA
TTE
HSE

VII

5. szám

51:04
51:19
55:09
58:03
6 1:24
61:52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

K ovács Attila
Bikki S á n d o r
Ládi J á n o s
Zsilinszky P ál
H erter L á sz ló
Korbély Tibor
Gyalog L á sz ló
Ludvig Istv án
Tóth S á n d o r
S z ű c s В. L e v e n te
V itéz L ászló

F 6 0 (1 4 ) 4 .2 km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F 6 5 (1 0 ) 3 .2 km

1
2
3
4
5
6
7
8
9

180 m

B oros Z oltán
K om ár B éla
Z án k ay A n d rá s
B ozán G yörgy
Lénárd Miklós
Blum L á sz ló id.
G om b k ö tő P é t e r dr.
N agy Á rpád dr.
V ida István
L ázár L ászló
G á n c s K álm án
Kéri G e rz s o n dr.
M ohácsi J ó z s e f
Tobler G ottfried
105 m

Jelinek István
M uszély G yörgy
Tóth J á n o s
Hargitai István
G árdonyi Z o ltá n
W engrin István
íjjász István
N agy D e z ső
L o h ász M árton
N agy Lajos

F 70 (5)

2 .3 k m 9 0 m

1 Nyögéri Imre

ESP
PVM
HER
KTK
PVM
SD S
HAV
ARA
ВТК

SPA
ZTC
PV S

65:45
68:04
71:17
72:08
73:44
75:36
82:56
95:34
100:56
133:50
161:50
hiba

10 ep

ZSC
HER
ВТК

DIS
MAF
HER
SPA
MAF
ETC
HSP
HER

59:59
60:19
66:26
68:13
70:52
76:12
76:21
80:40
85:26
88:51
104:44

13 ep

HSE
HER
BEA
HSP
ETC
SZU
TTE
ETC
OSC
PSE
HER
HAV
HAV
XH SV

56:11
66:03
66:34
6642
68:40
77:23
77:58
80:39
88:20
89:03
91:44
93:47
178:44
hiba

10 ep

PSE
BEA
SK S
TTE
BÖ F
VTC
PV S
KTK
EPI
ETC

43:50
46:39
48:31
60:24
6 1:24
78:40
79:49
83:54
89:28
hiba

7 ep

KTK

4 3:59

E redmények
2
3
4
5

B u n c sik J á n o s
A d o rjá n J ó z s e f dr.
R á c z M árton
V a lk o n y F erenc

F 7 5 (1 )

2 .3 km 9 0 m

1 D u d á s István
N 1 8 (7 )

1
2
3
4
5
6
7

N 2 0 (6 )

1
2
3
4
5
6

4 .7 km 2 3 0 m

T óth K risztina
Z sig m o n d V anda
T ib ay Ilona
K o v á c s Anett
S e b ö k P e tra
Z e m p lé n i R éka
G ö m b ö s Szilvia
5 .2 km 2 5 5 m

P é le y Dorottya
F e n y v e si Laura
S z e re n c s i Dóra
M á th é Fanni
S ü m e g i Mária
K a s z á s Orsolya

PSE
SMA
TTE
KTK

4 5:51
4 8 :3 6
8 8 :4 8
9 6 :5 9

7 ep

OSC

6 4 :3 8

10 e p

VTC
DTC
SIR
SD S
VHS
SIR
ZTC

5 7 :1 3
5 8 :2 2
6 2 :2 2
6 2 :2 7
6 5 :4 6
7 3 :1 5
9 7 :4 4

13 e p

PV S
KTK
SZV
TTE
DTC
BSC

5 3 :5 8
5 7 :5 9
6 1 :5 9
6 6 :5 8
7 5 :3 4
7 7 :4 2

N 21

1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

( 1 3 ) 6 .8 km 2 7 5 m

Z sig m o n d Száva
M a k rai Éva
S im o n Á g n es
Lux A n d re a
F e k e te Z s u z s a
L ub in szk i Mária dr
W e n g rin Á g n es
H re n k ó Ivett
K e re k e s A ndrea
Elm on t B ernadett
P é n z e s E rzséb et

16 e p

DTC
ZTC
ETC
TTE
KTK
DTC
TTE
ETC
VTC
ZTC
DTC

7 3 :0 2
7 3 :0 2
7 4 :4 5
7 4 :5 9
7 9 :2 6
8 0 :2 7
8 1 :2 7
8 2 :4 2
8 9 :4 7
1 0 4 :0 3
1 2 0 :1 5

4 M á ty á s Ildikó
5 H o lp er A ntónia
6 J a k u b e c z A ndrea
N 4 5 (6 )

1
2
3
4
5
6

N 5 5 (1 )
N 3 5 ( 6 ) 5 . 2 km 2 5 5 m

1
2
3
4
5
6

2 .3 km 9 0 rr

1 K a rsa i Klára

13 e p

G illich n é Kalocsai A. MSE
Győrffy Gabriella
HSE
SMA
S k e rle tz Noémi
G a la m b o s Erika
THS
P e g á n B ernadett
VTC
E b in g e r Mónika
KFK

3 .2 km 1 0 5 m

K á rm á n Katalin
Je n ő v á ri G abriella
M u z sn a i Á g o ta dr.
N ag y M árta
B a c s ó Piroska
Ludvig Á g n es

6 9 :5 7
7 3 :5 4
7 7 :3 8
8 5 :5 5
8 7 :3 0
9 2 :0 5

N 6 0 (3 )

2 .3 km 9 0 ír

1 K o m ár B élán é
2 H a n u s z M ária

4 .2 km 180 m

F 8 5 (1 )

76:41
80:21
8 6 :4 3

10 e p

HSE
HSE
HSE
ARA
MAF
MAF

3 9 :4 0
4 3 :5 6
4 5 :1 9
6 1 :5 9
6 2 :1 4
6 9 :2 2

7 ep

OSC

44:31

7 ep

HER
OSC
2 .3 km 9 0 m

B alo g h L ászló
N 4 0 (6 )

PVM
TTE
BME

OSC

3 6 :4 2
100:21
7 ep

h ib a

13 e p

1 T ö m ö rd i Á gnes
HSE
2 K a s z á s n é Boa A gnes HER
3 R a d ie s Anna
ETC

5 6 :5 8
6 6 :1 7
7 0 :0 5

F 8 0 (1 )

2 .3 km 9 0 m

1 C s a m a n g ó F e ren c

SZU

7 ep

130:51

Országos Diákolimpia
2008. május 31.-június 1. Salgótarján
R ö v id tá v ú v e r se n y
F И (27) 1.6 km Om 14 ep
SPA BUDAPEST
1 Peregi Dániel
ZTC ZALAEGERSZEG
2 Fekete Ágoston
Sz-Sz-B Megye
3 Kiss Dániel
F Hl (40) 2.1 km 0 m 18 ep
PVS PÉCS
1 K ovács Bertalan
VBT VESZPRÉM
2 Horváth Gergő
SZV SZEGED
3 R ácz Sándor
F IV (42) 2.6 km 0 m 21 ep
PVS PÉCS
1 Péley Domokos
VBT VESZPRÉM
2 Horváth MarceB
PVS PÉCS
3 Kazal Márton
F V (37) 3.1 km 0 m 22 ep
1 Baumholczer Máté PVS PÉCS
SPA BUDAPEST
2 Liszka Krisztián
GÖDÖLLŐ
SIR
3 Kinde Mátyás
F VI (30) 3.5 km rim 26 ep
1 Horváth Tamás
SZV SZEGED
2 Fehérvári Zsolt
SDS PÁSZTÓ
2 Turcsán Gábor
PVS PÉCS
N11 (28) 1.5 km Om 14ep
SPA BUDAPEST
1 Balázs Otíia
2 Gera Krisztina
SZV SZEGED
MEA BUDAPEST
3 Horváth Hanga
N III (40)1.9 km Om 16 ep
GYO
1 Konrád Krisztina
MAF BUDAPEST
2 Weiler Virág
VBT LITÉR
3 Péntek Gréti
N IV (28) 2.2 km Om 19 ep
1 Zempléni Réka
SIR
BUDAPEST
VTC VESZPRÉM
2 Varsányi Kinga
3 Tóth Krisztina
VTC VESZPRÉM
N V (19) 2.8 km Om 20 ep
SDS SALGÓTARJÁN
1 Ozsvárt Dóra
2 Kovács Filoména
PVS PÉCS
SDS SALGÓTARJÁN
3 Kovács Anett
N VI (19)3.1 km Om 23 ep
1 Zsigmond Vanda
Borsod megye
2 Bertóti Regina
Borsod megye
3 Sebők Petra
VHS VESZPRÉM
N o r m á l tá v ú v e r s e n y
F II (33) 4.1 km 95 mI 7 ep
SPA BUDAPEST
1 Peregi Dániel
GYO
2 Váradi Ákos
MAF BUDAPEST
3 D alos Máté
F III (4 6 )3 4 km 140 im 12 ep
TTE DUNAKESZI
1 Tóth Adrián
KOS BUDAPEST
2 Hajdú S zása
SZV SZEGED
3 R ácz Sándor

Kodály Z-Ált I
Izsák ÁMK
Apáczai Alt i

11:29
12:36
13:08

Szent Mór KI
Simonyi ÁJt.l
Waldorf ÁJt.l

14:02
14:06
14:54

Ciszterci RNL G
T áncsics SZK
PTE D eák F I

15:47
15:58
16:02

РТЕ Babits M G
Óbudai Waldorf
Premontrei Gim.

20:24
21:35
21:53

Radnói mGim.
Mikszáth K. Gim
L eőwey К Gim

22:59
23:15
23:15

Budai Ciszterci G 10:32
Madách I ÁR.!
13:13
Álmos Vezér t.ÁR.I 13:27

Ném et L.Gim
Árpád F ÁJt.l

12 01
14:13
14:21

14:57
Radnóti M Gim
Botev ÁJtl
15:37
Közgazdasági SZK16:39
T áncsics SZK
Szent Mór KI
Bolyai Gim

24:36
24:48
27:01

Diósgyőri Gim
Herman Gim
Lovassy Gim

24:49
27:53
28:48

Kodály Z.ÁR.I
Áldás utcai Ált.l

22:08
25:03
26:47

Radnóti M.Gim.
Zugligeti Ált.l
Waldorf ÁR I

28:55
29:49
29:52

F IV (47)5.3 km 235 m 16 e p
PVS
PTE Deák F I
40:26
1 Kazal Márton
PÉCS
PVS
Ciszterci RNL Gim 41:18
2 Péley Domokos
PÉCS
VBT
Táncsics SZK
42:28
3 Horváth Marcell
VESZPRÉM
F V (42)6.6 km 250 m 20 e p
MOM BUDAPEST
Berzsenyi D Gim 50:42
1 Györgyi Ábel
2 Kovács Boldizsár
BME BALASSAGYARMAT 3alassi B G
51:32
3 Jenes Géza
MOM BUDAPEST
Városmajori Gim 51:38
F VI (34)8.0 km 350 m 21 e p
1 Bereczki Máté
SZV
SZEGED
Vasvári P SZK
65:22
Leőwey К Gim
65:55
2 Turcsán Gábor
PVS
PÉCS
BUDAPEST
Kosztolányi D G
3 Vellner Gábor
SIR
65:59
Nll (34) 4.1 km 95 m 7 e p
1 Viniczai Csenge
PVS
PÉCS
Szent Mór KI
21:22
Madách I ÁR.I
2 Gera Krisztina
SZV
SZEGED
22:55
BUDAPEST
Budai Ciszterci G 23:31
3 Balázs Otília
SPA
N111 (45)3.1 km 115 m 10 e p
28:39
1 Konrád Krisztina
GYO
2 Faggyas Petra
TTE
VÉRTESSZÔLLÔS V é n e ssjíK s Ál 1.30:53
3 Cseh Anett
SD S
SALGÓTARJÁN St.Központi ÁR.I
31:05
N IV (33)4.2 km i B a m 13 ep
1 Zempléni Réka
SIR
BUDAPEST
Radnóti M Gim
47:45
2 Tóth Krisztina
VTC
VESZPRÉM
Közgazdasági SZK 50.48
3 Varsányi Kinga
VTC
VESZPRÉM
Botev ÁR.I
52:29
N V (25) 6.2 km 210 m 14 ep
1 Kovács Filoména
PVS
PÉCS
Szent Mór KI
56:01
63:43
2 Kovács Anett
SD S
SALGÓTARJÁN Bolyai Gim
PVS
Kereskedelni SZK 66:58
3 Lajos Luca
PÉCS
N VI (20)5.7 km 200 m 13 ep
Sorsod megye
Herman Gim
56:47
1 Bertóti Regina
BUDAPEST
Mechatronikai G 60:23
2 Tibay Ilona
SIR
MOM BUDAPEST
Szabó L Gim
60:59
3 Györgyi C senge
V á ltó
Diákolimpia női (25)
1 Baranya Megye 1. csap at
95:09
Viniczai C senge 2 8 :1 9 : Lajos Luca 30:36 , Kovács Filoména 36:14
2 Veszprém M egye 1 csap at
97:17
Sebők Petra 39:10, Varsányi Kinga 2 5 2 0 , Tóth Krisztina 32:47
3 Budapest 1. csapat
97:26
Tibay Ilona 37:53, Kerényi Szofi 30:20, Zempléni Réka 29:13
Diákolimpia férfi (31)

Tájoló 2008

1 Baranya Megye 1. csap at
87:42
Turcsán Gábor 33:17, Péley Domokos 26:22, Baumholczer Máté 28:03
2 Nógrád Megye 1. csap at
93:54
Kovács Seb estyén 26:40, Kovács Bolcfizsár 30:12, Fehérvári Zsolt 37:02
3 Veszprém M egye 1 csap at
97:04
Tóth Károly ifj 39:06, Tölgyesi Ákos itj. 32:20, Horváth Marcel
25:38

vili

5, szám

Éjszakai

pillanatképek

Az éjszakai OB térképe

m éretarány 1:10 OOC
alapszintköz 5 m
helyesbítés 2007-08
Helyesbítés é s rajz: Dénes Zoltán.
Erdélyi Tibor é s Tóth Gábor
Kiadja a Térkép Stúdió K-963
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ELVÉNYEK

T Á JÉ K O ZÓ D Á S I V E R SEN Y EK EMLÉKJELVÉNYEI
jelvényeket egy-egy jól meghatározott közösség
készítteti tagjai számára, és a tagok a jelvény viseével a közösséghez való tartozásukat nyilvánítják ki.
en közösségek lehetnek iskolák, egyesületek, sportrök, vagy akár a rendőrség is. Egy másik közösség
vényét, pl. egy másik sportegyesületét hordani nem
okás.
i emlékjelvények valamilyen jelentősnek tartott eseény (konferencia, találkozó, túra, túraverseny, általáin verseny) résztvevőinek készített jelvény. Érmészeti
empontból nincs különbség a tűs kitűző, a bross
erű kitűző, a bepattintós, vagy pedig a szalagon vagy
inóron függő jelvények között,
jelvények anyaga elsősorban fém, amelyből préselés:1vagy öntéssel készül a nyers jelvény, amelyet tűzzolánccal láthatnak el vagy festhetnek. Léteznek fából
észített faragott vagy festett jelvények is. Ismerünk
manyagból előállított jelvényeket is. A jelvények egy
íszét több darabból állítják össze. Az alsó, alapot
épező darabra forrasztással vagy ragasztással rögzítik a
ibbi elemet. Ezeket rátétes jelvényeknek nevezzük,
portágunk versenyeit időszakonként más-más névvel
lették. Eleinte tájékozódási gyakorlatnak vagy terepyakorlatnak nevezték. Később, már a második világáború után terepversenynek, tájékozódási versenynek,
ermészetjáró versenynek/bajnokságnak, természetjáró
ájékozódási versenynek, majd tájékozódási terepfutás
iak, tájékozódási futásnak mondták, ma pedig tájfutó
versenyekről beszélünk. A sokféle elnevezés helyett
isszefoglalóan beszélhetünk tájékozódási versenyekről,
is ebbe a különleges változatokat: sítájfutást, evezést,
itpróbát, barlangászati versenyeket is beleértjük.
Ylinden sportág történetéhez fontos adalékokat szolgál
atnak az utókorra hagyományozódott tárgyi emlékek.
A sporteszközök, fényképek, érmek, jelvények szinte
maguktól szólalnak meg. Ha időrendben egymás mellé
helyezzük a magyarországi tájékozódási versenyek jel
vényeit, nem csak a sportág történetét, de az ország
történetét is jól követhetjük.
Mit árulnak el az emlékjelvények? Szövegszerűen eset
leg feltüntetik a rendezvény nevét, időpontját, helyét,
a rendező nevét, képszerűen a rendező emblémáját,
tárgyak és más dolgok rajzát. Elrejtve esetleg a tervező
vagy készítő nevét. A gyakran előforduló motívumok a
korra jellemzőek lehetnek, és az eseményen jelenlevők
számára fontosak.
Mit árulnak el rejtve a jelvények? Ha egy korszakban
még vagy már nem készítenek jelvényeket, vagy egy
rövidebb időszak alatt a számuk nagyon megnő vagy
lecsökken, az jelentős változásokra vagy átrendeződé
sekre enged következtetni.
1 8 TájjRS 2008 5. szám

A kezdetek

1925-ben skandináv példa nyomán szervezte Ripszám
Henrik az első tájékozódási versenyt, majd még néhányat.
A sorozat azonban 1926 végén megszakadt. Ezekről a
versenyekről tárgyi emlék nemigen maradt. Jelvényekről
nem tudunk, de nem is lenne várható, ugyanis akkor nem
volt olyan közösség, amely ezt az induló sportágat magá
énak érezte. Az indulók különböző sportágak művelői
voltak, a turisták nagyon kis számban voltak jelen.
A Duna Sport Club turistái a tájékozódási tudásuk
fejlesztése érdekében, egy sikeres háziverseny után 1935ben - előzetesen meghirdetett versenyszabályzat alap
ján - rendezték meg az első hivatalos versenyüket. A
verseny élénk érdeklődést váltott ki, megnevezésébe
még az akkori szövetség is beleszólt. A rendezvényt több
hónapos szervezés előzte meg. Abban az időben a nagy
erdőbirtokok miatt hosszas levelezés és egyeztetések után
lehetett csak a birtokosok engedélyével túrát vagy terepgyakorlatot egy erdőbirtokon rendezni. A következő két
évben éppen az engedélyek megadásának megtagadása,
vagy az utolsó pillanatban való visszavonása miatt hiúsul
tak meg a versenyek. Az 1935-ös versenyre már készültek
emlékjelvények. Mivel a szervezők és az indulók is turis
ták voltak, természetesnek vehetjük, hogy erre a jelentős
eseményre - ahogy a turisták körében már évtizedek óta
szokás volt - jelvényt csináltattak. A jelvényeket a győztes
és a második helyezett csapat tagjai kapták eredményhir
detéskor, ami jóval a verseny időpontja után volt.
A későbbi versenyeken már minden indulónak jutott
jelvény, a jelvény ára a nevezési díjban bennfoglaltatott. A
második világháború kezdete után a honvédség is felfigyelt
a tájékozódási sportra, szorgalmazta a katonai képzésben
való elterjesztését. A politika is beleszólt a sportba, a faji
törvények végrehajtása miatt egyesületek szorultak háttér
be, a hivatalos szervezetek (szövetség) szerepe nőtt. Újabb
elvek szerint rendezték a versenyeket, szinte minden alka
lommal más szabályok szerint értékeltek. Emellett kisebb
egyesületek szinte családias módon rendeztek versenyeket
(Dobogókői Család terepgyakorlat, 1943).
Mit mondhatunk az 1935-1945 között készült jelvények
ről? Rendkívül gondos tervezés és kivitelezés jellemzi
őket. Többükön tűzzománcos rátét van. A tervezés és
kivitelezés valószínűleg iparművész munkája. A közölt
4. sz. jelvény egyik példányának hátoldalán BERÁN N
beütést találtam. A jelvényeken látható motívumok:
fenyőgally, tölgyfaág (esetleg makkal), havasi gyopár,
turista figura, útvonal vázlat, a rendező egyesület emb
lémája. Ezek az elemek a turista eredetre utalnak.
Hogyan használták a jelvényeket? Kalapra, kabátra rög
zítve hordták a találkozókon, versenyeken.
Gárdonyi Zoltán

J

elvények

AZ ELSŐ TURISTA TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENYEK
SZÉP, MŰVES JELVÉNYEI 1935 - 1943
A Tájfutó klub június 4-én tartott összejövetelén „Jelvények és érmek a sportág kialakulásának kezdetén"
címmel tartott előadáson Sváb László mutatta be a múlt emlékeit.
Ezekből mutatunk be néhányat.
Duna Sport Club
Tájékozódási gyakorlat

Duna Sport Club
Tájékozódási gyakorlat

Duna Sport Club
Tájékozódási gyakorlat

M:23mm SZ:32mm
1935. IV. 14
Fekete-hegyek (Budakeszi).

M:28mm SZ:38m
1938.111. 13.
Dobogókő környéke.

M:39mm-SZ:24mm
1939. IV. 2.
Magyarkút környéke

M:35mm SZ:43mm

Magyar Turisták Országos
Szövetsége
Terepgyakorlata

1942. Vili. 22-23.
Szár - Várgesztes - Felsőgalla

Dobogókői Család
Terepgyakorlat

Magyar Turista Szövetség
Őszi Terepgyakorlat

Budapest Sport Egyesület
Jubileumi terepgyakorlat

M:26mm SZ:34mm
1943
Dobogókő környéke

M:39mm SZ:30mm
1943. X. 24.
Veresegyház - Gödöllő

M:0 32mm
1943. V 30.
Klotildliget - Pilisszántó
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ájékozódás

А В С - je

Tanuljunk tAjfutni lépésről lépésre (1 3 )
„ 4 e s s z i n t - K"

gyerekek megformázzák a homokozóban a kúpot.
Majd csinálunk még egy pár más méretű és for
Mit jelentenek a szintvonalak?
májú kúpot homokból. Ezek után mutassuk meg,
A gyerekek megtanulják, például, hogy melyik hogy hogyan lehet a kúpok egyikét megrajzolni
domb a legmagasabb, melyik a legmeredekebb, szintvonalak segítségével - a többit m ár a gyere
hogy milyen a dombok formája.
kek maguk rajzolhatják meg.

Gyakoroljuk а К lépést

Végül, csináljanak a gyerekek egy egész terepet
homokból több kúppal, majd rajzolják meg a
Használhatunk háromdimenziós térképeket, vagy terep térképét.
egy térkép egy részéről háromdimenziós modellt
Horizont tájfutás
készíthetünk.
H o g y a n m a g y a r á z z u k m e g a s z i n tv o n a l a k a t?

Homokozzunk!

Hasonlítsuk össze egy kúp sziluettjét a homoko Álljunk egy dom bon vagy egy nyílt terepen és
zóban azzal, ahogy a térképen van rajzolva.
hasonlítsuk össze a látható dombokat azzal, ahogy
Mutassunk meg egy kúpot a térképen. Majd a a térképen ábrázolva vannak.

T
Szintvonal tú ra

ájékozódás

А В С - je

is rajta vannak. A térképet nézve a gyerekek egy
idő után m ár ki tudják választani, hogy melyik
dombról van szó. A gyakorlat oda-vissza formá
ban végezhető.

Menjünk el kirándulni egy meglehetősen nyílt és
szintes terepen. Mutassunk rá az összes látható
dombra, kúpra, némelyik legyen lankás, mások
meredekebbek. Álljunk meg egy meredekebb nyílt
hegyoldal alján. Erre például egy sí lesikló pálya
nagyon jó. Korábban jelöljünk meg a hegyoldalon
három szintet (szintvonalat), mindegyiket külön
böző színű szalaggal. Hasonlítsuk össze a térkép
pel. Gyalogoljunk fel a hegyre és sétáljunk körbe А К lép és te s z tje
az egyik szintvonalon egy darabig.
Hurokfutás kérdésekkel
Az útvonalon az alábbi kérdésekhez hasonló fel
Sziluettezés
adatokat helyezhetünk el kis kártyákra megraj
A gyakorlat azt tanítja, hogy melyik sziluetthez, zolva:
melyik térképi ábrázolás tartozik. Vágjuk ki egy
Fordította: Grant Julianna
pár olyan domb sziluettjét, amelyek a térképen
Szerk.: Schell Antal

1. Kérdés

2. Kérdés

Melyik a legnagyobb,
Melyik szintvonalas rajz jó?
legmagasabb domb?

3. Kérdés
Melyik dombábrázolás jó?

T

érképészet

t á j f u t ó k n a k

M agasságmérés
(M érések a te re p e n 1.)
Új (al)sorozatunkkal elsősorban a térképkészítőknek kívánunk segítséget nyújtani,
de hasznos lehet mindenkinek, aki a tere
pen mérni szeretne. Elsőként a legérdeke
sebbről, egyben a legnehezebben kivitelezhetőről, a magasság méréséről szólunk.
különféle domborzati formákat a térképeken
sokáig csak hozzávetőlegesen, és az első részletes
felméréseken is csak szemmérték után rajzolták meg.
A folyószabályozások (és később a vasútépítések)
miatt azonban szükséges lett a magasságok pontos
ismerete. A különféle helyi rendszerekben mért ada
tokat Vásárhelyi Pál számította át közös alapszintre
és 1843-ban elkészítette az ország első, a mért pon
toknak az Adriai-tenger szintjétől mért magasságát
feltüntető térképet. 1950-től, igazodva a szovjet tér
képekhez, a balti alapszintet használjuk, ami csak
azért lehet fontos, mert ha valaki korábbi térképet
használ, az azon levő magasságokból 67 cm-t le kell
vonni, hogy a balti magasságot megkapjuk. Ez az
oka annak is, hogy a Kékes magassága 1015-ről 1014
m-re „csökkent”.
A tájfutó térképeknek talán legfontosabb része a dom
borzat, pontos ábrázolása nagyon fontos. A külföldi
tájfutó alaptérképek, évtizedek óta, szinte kizárólag,
sztereo légifénykép-kiértékeléssel készülnek, amíg
nálunk is meghonosodik ez a módszer, mérések
kel pontosíthatjuk alaptérképeinket. Természetesen
ahhoz, hogy a szintvonalak pontosan fussanak tér
képeinken, nem csak a pontok magasságát, hanem
vízszintes helyzetét is ismernünk kell, erre később
visszatérünk.
A magasságok mérésének négy alapvető módszere
jöhet szóba:
trigonometrikus mérés, szintezés, barométeres mérés,
GPS mérés
A G P S m é r é s e k magassági pontossága jelenleg nem
elegendő tájfutó célokra, esetleg teljesen nyitott tere
pen, komoly felszereléssel lehet vele próbálkozni,
mivel ha a műszer folyamatosan látja a műholdakat,
nagyobb pontosság érhető el.
A klasszikus magasságmérések többségét sz in te z é s 
sel végezték. Ezen méréseket a közelmúltig teljesen
külön végezték, sőt az állandósított pontok is külön
vannak a vízszintesen bemért pontoktól. Tájfutók is
használják a szintezést, elsősorban a kolozsvári tér
képező módszernek része. Remélhetőleg hamarosan
olvashatunk e módszer részleteiről.

A
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A t r ig o n o m e tr ik u s m é ré st a geodéták ritkábban,
inkább csak épületek, tornyok magasságának meg
határozására alkalmazzák. Kisebb pontosságú méré
sekre azonban, amik tájfutó célokra teljesen megfe
lelnek, kiválóan alkalmas. Több cég is kínál különféle
lejtőszögmérőket (clinometer), akár olyanokat is,
amelyek távmérővel is kombinálva vannak, ezekkel
könnyen ki tudjuk számítani mérésünk alapján két
pont magasságkülönbségét, kövessük a műszer hasz
nálati utasításában foglaltakat. Nem szabad azonban
elfeledkezni arról, hogy méréskor szemünk terep
feletti magasságát is beleszámítsuk a mérésbe.
A b a r o m é te r e s m ag a sság m éré s tulajdonképpen lég
nyomásmérésen alapuló magasságmérés.
Mint az közismert, a levegő nyomása a magassággal
változik, (minél magasabban vagyunk, annál kisebb
a fellettünk levő levegőoszlop vastagsága és így nyo
mása is) ezt használjuk ki a magasság mérésére.
Mivel azonban a légnyomást sok más is, elsősorban
a hőmérséklet és más időjárási tényezők befolyásol
ják, az abszolút (tengerszint feletti) magasságot csak
bonyolult eljárással tudjuk pontosan mérni, de erre
a tájfutó térkép készítésénél nincs is szükség, ez a
módszer ismert magasságú pontok közötti mérésre
a legalkalmasabb.
A mérést közrefogó pontok magasságát az alaptér
képről leolvashatjuk, nem szükséges magassági alap
pontokat használnunk (amelyek magassága cm pon
tossággal beszerezhető). A topográfiai térképeken (1
: 10 000 és 1 : 25 000) kis kör és a mellé írt szám jelöli
azon pontokat, amik dm pontosságú magassággal
rendelkeznek, a kataszteri térképeken elszórt magas
sági adatok pontos helyét a számok közti tizedespont
jelzi. Ez a pontosság bőven elegendő, nem érdemes
túlzott precizitásra törekedni.
Barométert manapság könnyű beszerezni, még kulcs
tartóba, bicskába beépítve is találunk egyszerűbb
kütyüket. Én a Compass-Sport jóvoltából egy ADC
Summit típusú Silva műszert kaptam tesztelésre, ez
a szerkezet, többek között, hagyományos óraként,
szélsebességmérőként, hőmérőként is használható
(akciós ára 35 900.—
Ft). A műszer kitűnően vizsgá
zott és mivel közvetlen magasság kijelző funkciója is
van, könnyű volt a leolvasásokat elvégezni. Ha beru
házunk egy ADC IR adathordozóra is (15 900.-Ft),
közvetlenül beolvashatjuk számítógépünkbe a mért
adatokat, melyeket a műszer automatikusan rögzít (a
mérés idejét jegyezzük fel).
A tesztmérést a Gellért-hegyen végeztem el, a Silva
mellett egy hagyományos Paulin rendszerű barométert
használtam. Nemcsak a leolvasás volt sokkal könnyebb
a Silva-val, de pontossága is jóval nagyobb, nem beszél
ve a súlyáról, amely szinte elhanyagolható. Érdekesség,

T érképészet

tájfutóknak,

hogy a nagy szélben (25 km/h) pár perc alatt a mozdu
latlan műszer által mutatott magasság 11 métert inga
dozott, de ebből jól ki lehetett venni a lényeges hármat,
amiből a középső adta a magasságot.
A pontosabb mérés érdekében egy ismert magasságú
pontról indultam, két új után ismét egy biztos pont
következett, majd még két új. Sajnos a befejező fix
pont a Citadellán belül volt, oda nem tudtam bejut
ni, de így legalább teszteltem a „kinyúló” mérést is.
Lefelé ismét mértem minden ponton és a bázisra
visszaérve a műszer 4,5 m-rel kevesebbet mutatott,
mint induláskor. (Ennyit változott kb. 100 perc alatt
az időjárás miatt a légnyomás, ami egy gyenge fron
tot jelent.) Mivel a magasságokkal együtt a leolvasás
idejét is feljegyeztem, ezt az eltérést időarányosan el
tudtam osztani a mérések között, az alábbi táblázat
már a javított értékeket tartalmazza.
A második oszlop a biztos pontok magassága,

T á jf u t ó m ajális
Egy versenyt sokfáleképen lehet értékel
ni. Lehet a terep, az időjárás, a szervezés,
a pályák, a hangulat és még tucatnyi
szem pont szerint. Aztán ugye az sem
mindegy, hogy ki értékeli azt a versenyt,
a szervező, a versenyző, a versenybíró
vagy egy kísérő szülő, barát vagy barát
nő. Fontos a célja is. Építő kritikát akar
megfogalm azni vagy objektív, esetleg
szubjektív véleményének ad hangot.
Jelen soraimmal arra törekszem, hogy
átfogó képet alkotva, minél több köz
rem űködőt megszólítva beszámoljak a
2008. május 1-4. között m egrendezett
Észak- alföldi Tájfutó Majális első két
napjáról. (Alföld Kupa, Csokonai Kupa,
Nagy Albert Emlékverseny)
Azt terveztem , hogy mindenkit m egkér
dezek. De mivel ez lehetetlen lett volna,
így szem ezgettem egy kicsit, és ha nem
is mindig a csupa pozitív véleményeket
összeszedve beszámolok a versenyről.
Először is Kozma Lászlót a verseny leg
idősebb versenyzőjét kérdeztem. Hogy
te tsz e tt a verseny?
Kozma László: Nekem, személy szerint
nagyon tetszett a verseny. Bár az elején
egy kicsit tartottam az aljnövényzettől,
de a pályakitűzők ügyesen megoldották,
a bozótosokat elkerülve jelölték ki a F70es pályát. Az összevont kategória ellené
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a következő három a térképekről leolvasható magas
ság (kb. 1963-as 1 : 10 000 topográfiai térkép, kicsit
későbbi kataszteri (1 : 1000) és az 1 : 4000-es tájfutó).
Ezt követi a Silva műszerrel mért (javított) és a Paulin
műszeren mért érték, szintén átdolgozva, külön a
felfelé és lefelé mért adatok.

Hegedűs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu

re is sikerült a 4. helyet elérnem , és erre
büszke vagyok. Mind a szállással, mind a
szállítással meg voltam elégedve. De ne
csak a pozitívumokat em lítsem , azért a
büfén lehetett volna mit javítani. De ne
legyünk telhetetlenek. Ha legközelebb
lesz ilyen verseny, rám és csapattársaim 
ra biztosan számíthatnak a szervezők.
M ásodikként jöjjön egy hölgy, Kövér
Csilla, az összetett verseny II. helye
zettje.
Kövér Csilla: Fantasztikusan éreztem
magam , az eső ellenére mind a 4 nap
nagyszerű futóidő volt. A terepek válto
zatosak voltak és az esélyek a dobogóra
is, ehhez igazodva változtak egészen
a verseny végéig. Nagyon örülök a 2.
helyezésnek és remélem lesz rá lehető
ségem , hogy jövőre is részt vegyek ezen
a versenyen.
Harmadikként Zentai Józsefet, ism ert
nevén „Popey-t" kérdeztem tapaszta
latairól:
Nógrád megyét, ezen belül HUFEZE
Sportklubot képviseltük ezen a négyna
pos rendezvényen. Mi mindig is szeretünk
az Alföld ezen részére járni, még akkor
is, ha néha több a csalán az ideálisnál.
54 évesen versenyeztem az F21A kate
góriában. Szakmai szemmel: a pályák
a terephez mérten technikásak voltak.
Számomra egy kicsit hosszúak. A térkép
kifejezetten jó volt, a terepen a csalán

most sem volt rövidnadrághoz igazítva.
Szállással nagyon m eg voltam elégedve.
Számomra az egyetlen negatívum ot a
nevezés nehézsége jelentette. A saját
eredményemmel m eg voltam elégedve
. Igaz, ez a verseny számomra felké
szülést jelentett az egy héttel később
megrendezett ausztriai hegyi maratonira.
Részünkről: jövőre ugyan itt találkozunk.
Kovács András a HBS szakosztályvezető
jének a vélem ényére is kíváncsi voltam,
vajon számára m ilyen volt ez a nem
mindennapi verseny:
Kovács András: A két m egyének (HajdúBihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)
évtizedek óta jó a kapcsolata, így mi
örömmel vettük egy közös szervezésen
alapuló versenysorozat m egrendezését.
Mint minden versenyen, itt is megvoltak
a szervezés nehézségei és a közös együtt
működésből származó előnyök. A pálya
vezetés és a térkép nagyon jó volt. Igaz, a
cél környékén kicsit nagyra nőtt a csalán,
de ez 90%-ban az időjárás függvénye. Egy
nagyobb eső után ott is méteresre nőhet
a csalán, ahol egy héttel előbb még egy
darab sem volt. Számomra nagyon nosztal
gikus volt a 2006-os Hungária kupát idéző
környezet, a Vekeri-tó környéke. A rajt, cél
kialakítása mind a két nap kifejezetten tet
szett. Jó volt a szállás és a környezet. Voltak
azért kisebb hibák is, amiket a szervezők
legközebb már biztosan elkerülnek.
Tájoló 2008 5. szám

23

V

e rs e n y be s z ámol ó

Itt tényleg csak egy-két dolgot em lítenék
m eg. A verseny honlapját kellett volna
frissíteni sűrűbben és az eredm ényhir
d etést is lehetett volna praktikusabban
megszervezni.
M indent összevéve, nekem nagyon te t
szett a verseny, ha lesz jövőre, mi bizto
san o tt leszünk
M egkértem a Trail-0 verseny pályaki
tű z ő jé t, hogy rendezői szem szögből
nyilatkozzon a versenyről:
M árkus Tamás: A 2008. május 1-jei
Trail-0 versenyt harmadik alkalom m al
rendeztük a Víg-Kend Majorban. Mivel
ez az esem ény válogató volt az idei világbajnokságra, Így nagyobb súly neheze
d e tt a rendezőségre.
Sajnos m ár hozzá kell szoknunk, hogy
bárm ilyen alapos előkészítés ellenére,
a verseny napján mégis valam ilyen
előre nem látott problémával ta lá l
kozunk.
A szám unkra rossz helyen parkoló
autókra és az esetleges esős időjárásra
igyekeztünk felkészülni. Utóbbinál nagy

valószínűséggel 2 pontot ki kellett volna
hagyni egy földút miatt. Végül az történt,
hogy néhány óra erős napsütés m iatt
az egyre lazább homok keltett ag g o 
dalm at, de a kerekesszékes versenyzők
m egnyugtattak, hogy ennél m ostohább
körülményeket is leküzdötték már.
Arra azonban nem sikerült felkészülni,
hogy a tulajdonosokkal tö rtént koráb
bi egyeztetés ellenére a helyszínen két
m ásik rendezvény is volt, am elyeken
komoly létszámmal vettek részt olyanok,
akik nem érezték át a Trail-0 fontosságát
és pontosságát. 3 bója eltűnt (pótoltuk),
2 „távozó" állványt még idejében lefü
leltünk. Volt olyan bója, amelyik több
méterrel arrébb került a felvezetéshez
képest. Általában sikerült m indent ide
jében orvosolni. A gyors beavatkozásnak
és jó néhány km futásnak köszönhetően,
ezek többségét a versenyzők nem is vet
ték észre. A verseny után mégis akadt
vitatém a.
A verseny két legfontosabb tanulsága
számunkra:

a térképet még alaposabban kell helyes
bíteni
a megoldótérképet is ugyanolyan komo
lyan kell venni, mint a versenytérképet
Úgy érzem, a sportágnak is szolgáltunk
tanulsággal és ezt tudtom m al korábban
már mások is megfogalmazták: egyér
telművé kellene tenni, hogy milyen mér
tékű eltérés jelent zéró pontot.
Végül a 4 napos rendezvény felnőtt ver
senyeinek összesített eredményei:
F21A
1 Nagy Viktor
KAL
4:05:52
2 Szajkó Csaba
ETC
4:27:39
3 Barta Zoltán
HBS
4:33:38
N21A
1 Hrenkó Ivett
ETC
3:06:22
2 Kövér Csilla
DIS
3:34:02
3 Farkas Gabriella MEA
3:36:52
Részletes eredmények a versenyről:
http://w w w .hbdbtfsz.extra.hu/
Dickmann Sándor
Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen
Városi Tájfutó Szövetség
sajtó referens

Crosswear Tájfutó Felszerelések!

www.crosswear.hu
A jánlatunk:
- bozótruha, lábszárvédő, póló,
- sapka, egyedi tervezésű érm ek fából
S zo lg álta tás ain k:
- lézervágás, lézeres gravírozás
- hímzett logo, felirat
CROSSWEAR® K ft.
DÓRA JUDIT - KROLOPP .-RIGYES
H -1029, Budapest, Ördögárok u. 1 1 0 /A
Tel/fax: + 3 6 (1)-376-51-96, Mobil: 0 6 -2 0 /9 6 4 2 -9 5 7
E-mail: crosswear@euroweb.hu, Honlap: www.crosswear.hu

V B

2 0 0 9

mint az előbb is említettem, sok A Trail-0 VB e lő k é s z ü le te irő l Grant
Juliannát k é rd e z tü k .
munkafázis m ár javában tart.

Lezajlott az E urom eeting, rengeteg
külföldi, élm ezőnybeli versenyző rész
vételével. Szereztetek-e olyan tapasz
talatokat, am it a VB szervezésnél hasz
nosítani tudtok?
M l SKOLC-H UNGARY

A 2009-es vb hírei
Ezúttal ismét Gerzsényi
Zsoltot kérdeztük a VB
aktualitásairól.

Milyen em lítésre m éltó tevékenységek
folytak az elm últ időszakban?
Sikerült megállapodni a VB hiva
talos szállásának otthont adó UniHotellel. A szerződés aláírása ebben
a hónapban várható. A Sportident
szerződést aláírtuk május végén,
miután Gunnar Larsson Budapesten
mutatta be számunkra a VB-n alkal
mazandó eszközöket.

Mik a következő feladatok, vannak-e
közeli határidőitek?
Június 19-20-ig lesz Per Forsberg
(SWE) következő látogatása, aki
vel véglegesítjük az arénák kiala
kítását. Jelenleg készül a második
bulletin, mely az idei világbajnok
ságra fog megjelenni. Egyébként
pedig rengeteg munka folyik
párhuzamosan a háttérben: tér
képkészítés, támogatók keresése,
védnökök felkérése, engedélyez
tetések, ajánlatok kérése, szer
ződések előkészítése. A terepek
végleges engedélyeztetése most
van folyamatban. Előzetesen meg
próbáltunk minden érdekelttel Nemzeti Park, erdészet, - egyez
ségre jutni annak érdekében, hogy
minél gördülékenyebben történ
jen az engedélyezési eljárás.
Ügy terveztük a munkákat, hogy
lehetőleg ne a nyári szabadságok
idején legyen a iegtöbb dolgunk.
Viszont ősszel, az év vége felé
rengeteg határidőnek kell majd
eleget tennünk, amelyek közül,

Sok tapasztalatot szereztünk,
melyeket már az őszi OB és az
edzőtáborok során hasznosítani
szeretnénk. Ezek főleg a szerve
zési munkát könnyíthetik majd
meg, mivel ilyen jellegű tapaszta
latokkal eddig nem nagyon ren
delkeztünk. Szerencsére az ezen a
téren mutatkozó rutintalanságun
kat a résztvevők nem érezték meg,
mivel minden váratlan helyzetre
gyorsan tudtunk reagálni - pl. a
finnek a jelentkezési lapot rosszul
töltötték ki, ezek alapján nem kér
tünk számukra étkezést. Amikor
ez kiderült, akkor a kialakított
jó kapcsolatoknak köszönhetően
néhány gyors telefonnal sikerült a
problémát orvosolni.

Voltak-e m ár külföldiek edzeni?
Az első fecskék még 2006-ban
megérkeztek. A finn főiskolás
válogatott töltött itt egy hetet.
Idén márciusban a Kalevan Rasti
volt a vendégünk 8 napra. Az
Euromeeting után pedig a svéd
és norvég válogatott maradt még
itt edzőtáborozni. Nyárra már
bejelentkezett az osztrák válo
gatott Dosek Toncsi vezetésével,
valamint az angol válogatott.
A finn válogatott pedig az őszi
egyéni OB-ra szervezett edzőtá
borra foglalt m ár le 20 helyet.

Vettek-e m ár té rk ép ek et, és milyen for
m átum ban?
A nemzetközi gyakorlatnak meg
felelően a térképeket digitálisan
is a válogatottak rendelkezésére
bocsátjuk, hogy a saját edzés
módszereihez megfelelő pályát,
térképet tudjanak készíteni.
Szinte mindegyik csapat élt ezzel
a lehetőséggel, de vásároltak álta
lunk kiadott térképeket is.
Köszönjük a válaszokat!

Hogy álltok a m áso d ik bulletin kiadásá
val? Ö sszeálltak-e m á r az adatok, tud
nivalók egy következő kiadáshoz?
Dolgozunk a Trail-О VB Bulletin
2-jén. Úgy tervezzük, hogy júni
us vége felé elküldjük az IOF
Tanácsadónak, hogy nézze át, ha
esetleg változásokat kell eszközöl
ni, azt gyorsan megtesszük, hogy
időben, megfelelő mennyiségben
ki tudjunk vinni a cseh VB-re.

Milyen fejlem én y ek vannak az Sl-vel
történő rendezés ügy éb en ? Be tudtok-e
vezetni egy ilyen ú jítá s t a VB-n?
Tárgyalunk a futó VB szervezőgárdájával az Sí használatáról.
Mint mindig, ha alapvető válto
zások vannak, sokan ódzkodnak
tőle. Nemesházi Lászlóval, a ver
seny direktorával nagyon szeret
nénk elektronikus pontérintés
sel rendezni a jövő évi Trail-0
VB-t és reméljük, hogy hazai és
IOF segítséggel megoldható lesz.
Pillanatnyilag a szoftver a problé
ma, amelyet Angliában már megírt
valaki, de még nem kaptunk belő
le példányt. Valószínűleg a cseh
VB-n tudunk majd erről tárgyal
ni Anne Braggins-el, aki az IOF
Trail-0 Commission vezetője.

Összeállt a cseh VB-re utazó válogatott.
Terveztek-e velük csapattréninget?
Tervezünk egy Trail-О Válogatott
összetartó edzést a Hungária Kupa
alatt. A felkészülést a szabályok
átnézésévelkezdjük. Többekközött
a szimbólokat is megvizsgáljuk,
kifejezetten az ISSOM-ra vonat
kozókat, mivel azok nagyon fonto
sak a Trail-O-hoz. Ha minden jól
megy, a Skandináv Szabályzatot is
átrágjuk, mivel az, bár nem része
az IOF szabályzatnak, sokat tud
segíteni a terep vizualizálásában
és nagyon aprólékos a pontelhe
lyezések kielemzésében. Van pár
régi térkép a cseh VB honlapján,
azokat is együtt átnézzük.
Köszönjük a tájékoztatást!

Bacsó P.
Tájoló 2008 5. szám
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A z 1 9 5 5 . ÉVI OB-RÓL
A TÁJOLÓ 2006/1 О-es számában Thuróczy Lajos emlékezett
sportágunk első, 1952. évi országos egyéni bajnokságára. Bár
a célkitűzésnél kevesebb sikerült, 2 007-ben közreadtuk, mit
tu d u n k a következő évek egyéni OB-iről. M ind az 1953. évi,
m ind az 1954. évi egyéni bajnok szem élyesen is felelevenít
h e tte az egykori versenyeket. Hiányérzetünk azonban tovább
ra is van: nem ismerjük az első három OB teljes mezőnyét.
A soron következő, 1955-ös év esetéb en nem tám aszkodha
tu n k a győztes visszaemlékezéseire, azt sem tudjuk, hányán
élnek az 53 évvel ezelőtti döntő résztvevői közül. A korabeli
sajtó jóvoltából viszont ezúttal első ízben ism erjük a döntő
valam ennyi résztvevőjének nevét. 1955-ben az OTSB osztályo
zo tt form ában írta ki a csapatbajnokságokat. Az egyéni verse
nyek esetén sportköri alapfokú (IX. 4-ig), m ajd sportegyesületi
középfokú ill. felsőfokú bajnokságot rendez
tek, s a 10 egyesületi bajnokságból előre m eg 
h atározott számú résztvevő jutott az október
közepére kiírt háromnapos országos döntőbe.
A Természetjárás 1955. évi novemberi szám a
beszám ol az egyesületi bajnokságok e re d m é 
nyeiről, s dőlt betűvel írták az OB-ba ju to tt 23
versenyző nevét:
Bányász SE (1): 1. Vankovics István (nem
rendelkezett minősítéssel!), 2. Halász Miklós
(Salgótarján), 3. Marosi János (Veszprém)
Bástya SE (3): 1. Jávorka Péter, 2. Kovács Pál,
3. Katona György
Építők SE (2): 1. Dóra Tibor, 2. Holicza Róbert,
3. Soltész Béla
H aladás SE (2): 1. Koczur Kálmán, 2. Radvánszky Sándor, 3.
Breiner Sándor
Spartacus SE (2): 1. Torma Gábor, 2. Guzseli Tibor, 3. Muskát
Ede
Szikra SE (1): 1. Santora Rudolf, 2. Darvas János, 3. Zák Aurél
Törekvés SE (4+1): 1. Takács András, 2. Balogh Imre, 3.
Skerletz Iván (egészségi okokból nem k ap o tt rajtengedélyt),
4. Bödör Miklós, 5. Mocsáry Gábor. A + 1 fő: H erm ann Imre az
előző évi bajnok (aki bár jogosult volt, lábsérülése m iatt nem
indult, így a mezőny végső létszáma 22 lett)
Vasas SE (4): 1. Szöts Ferenc, 2. Spankovics Károly, 3. György
Tibor és Könözsi Tibor
V. Lobogó SE (1): 1. Unger Károly (Sopron), 2. M argittal Endre,
3. Gitzi József
V. M eteor SE (2): 1. Hóiba Vilmos, 2. Szász Károly, 3. Keszler
János.
A d ö n tő október 15-16-17-én volt az ózdi Bükkben, a
Tarnalelesztől északra elterülő hegyekben és három külön
érték elt (egy éjjeli és két nappali) szakaszból álló verseny
form ájában zajlott le.
Az éjjeli szakasz útvonala Szederjes tan y a - Köbölvár -
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Magashegy - Szőke tan y a (7850 m, 500 m szint). Eredmény:
1. Szász Károly 138 hp, 2. Radvánszky Sándor 199 hp, 3. Koczur
Kálmán 266 hp, 4. Balogh Imre 267 hp, 5. Takács András 267
hp (a 22. h elyezettnek 865 hp-ja volt)
Az első nappali szakasz: Szőke tanya - Szarvaskő - Vállós
tanya - B orostyános - Szederjes tanya (14600 m, 590 m
szint). Eredmény: 1. Holicza Róbert 120 hp, 2. Spankovics
Károly 153 hp, 3. Kovács Pál 168 hp, 4. Bödör Miklós 184 hp, 5.
Guzseli Tibor 200 hp (22. helyezett: 572 hp)
A második nappali szakasz: Szederjes tanya - Macskalyuk
- Külsőberek - Szederjes tanya (8600 m, 360 m szint).
Eredmény: 1. Spankovics Károly 0 hp, 2. Szász Károly 0 hp, 3.
Bödör Miklós 3 hp, 4. Santora Rudolf 3 hp, 5. Unger Károly 6
hp (22. helyezett: 246 hp.)
A végső sorrend a helyezési pontok összeadásával alakult
ki (a versenykiírásban részletezett módon): 1. Szász Károly
Vörös Meteor 58 pont, 2. Spankovics Károly Vasas 55 pont,
Takács András Törekvés 49 pont, 4. Balogh
Im re Törekvés 48 pont, 5. Santora Rudolf
Szikra 45 pont. A 6. helyezem: Radvánszky
S ándor Haladás. (Teljes eredménylistát nem
ism erek, az egyes szakaszok és a végered
m én y 1-5. helyezettje a Természetjárás c. lap
1955. decem beri számából, a 6. helyezett a
Szélrózsa '86-ból).
P ászto r János, a versenybíróság elnöke
hibapontösszeadással is készített nem -hi
v atalo s végeredm ényt (1. Szász Károly, 2.
Balogh Imre, 3. Radvánszky Sándor) azzal a
m egjegyzéssel, hogy „a jövőbeni versenyek
értékelési módjára vonatkozólag nagy fel
adatok várnak a versenybíró tanácsra".
A győztesről, Szász Károlyról a dr. Vízkelety László által szer
kesztett, s 2002-ben k iad o tt Ki kicsoda a magyar tájékozódási
versenysportban c. könyvben található néhány adat [ Szász
Károly (Bp„ 1916-1993, tőzsdetitkár), KPVDSZ TE /1949/, Bp.
VM /1950-/, MTSZ VB \/ez. 1955: 0NEB 1., 0CSB 3., Tájfutó
versenyszabályzat egyik kidolgozója /1957-63/, a minősítési
szabályzat elkészítése /1 9 5 7 /, a tájfutás nemzetközi szabály
zatának kidolg. /1 9 5 8 /. Cikkek a szaksajtóban] m ellett álljon
itt néhány sor a Szarka Ernő által írt nekrológ szövegéből
(Tájfutás, 1993/4-5.):
1955-ben, 39 évesen m agyar egyéni bajnok lett. Ez óriási
teljesítmény m ég akkor is, ha a futógyorsaságnak nem is
volt olyan nagy szerepe. Annál nagyobb szerepe volt az állóképességnek! Szász Károly m ég 40 évesen is 8-ik helyet ért el
az egyéni bajnokságon, ez után vonult vissza az élvonalbeli
versenyzéstől.
Befejezésül a TÁJFUTÓ KLUB legutóbbi, június 4-i rendezvé
nyén Sváb László és Schőnviszky László által bem utatott szám 
talan egykori versenyjelvény egyikét mutatjuk be, am elyet az
1955. évi tájékozódási bajnokságokra készítettek.
AGy.
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Júl i us
H K Sz Cs P Sz V
7

1
8

Aug us z t us
H K Sz Cs P Sz V

2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
П 12 13 14 15 16 1

21 22 23 24 2 5 26 2

И ЗД *Й И 1

25 2 6 27 28 29 30 31

Rövidítések:

Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
S z e p t e mb e r országos, /rR/ regionális, /- / nem rangso
roló: Sl Sportident, R: rendező, Nh: nevezési
H K Sz Cs P Sz V határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
1 2 3 4 5 6 71 H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
Е К Х П К Ш Ш ! pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
15 16 17 18 19 20 21 zés, I: információ.
22 23 24 2 5 2 6 27 28
Versenytávok: ht., nt., kt., rt., sp.
29 30________________
(hosszútávú, normáltávú, középtávú, rövi
dített távú, sprint)

V e r s e n y n a p t á r k ie g é s z ít é s

(jú liu s 31-ig)

Internet info: www.mtfsz.hu (versenyek) és www.btfsz.hu (versenyek)

A HUNGÁRIA Kupán (júl. 2-6.) a Trail-О verseny napja változott: a verseny a tatai VK közelében pén
teken 13 órától lesz.
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(a u g u s z tu s l.- s z e p te m b e r 7.)

08.02-03. (szo-v) Litér Kupa /rR, szó: kt., v: kt./ SI R: LIT Nh.: 07. 22(beérk.) C: MTFSZ/ENTRY, vagy Hites Viktor
8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/F. H: l.nap: Veszprém, Vilma-puszta (terep: Tekeres-völgy), 15.00tól, 2. nap: Balatonfúzfő, Bob pálya (terep: Bendola) 9.00-tói. Nd: 1600Ft/2nap FN-12,65-: 1200Ft/2nap
(nevezés egy napra is lehetséges!). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21ABBrC 35 40 45 50 55, F: 60 65
70 75 +Nyílt K,T, +Gy + családok, támogatók versenye. Szállás egyénileg intézendő [Fűzfőgyártelepen
sportszállóban 2-3 ágyas szobák, 2000Ft/fő/éj, sátrazás s.f. 1200Ft/sátor a Sportcentrum területén
/Áldozó Attila, t: 06-20-4458031/, Balatonalmádiban /Felber Gyula címén t: 06-30-9574830/]. I:
Váryné Horváth Erzsébet, 06-30-353-0781, e: literitfc@freemail.hu. Megj.: A verseny terepén zajlik
a 2008. évi R övid és H o sszú táv ú Tájkerékpáros OB („0” idők: szó: 10.00, v: 15.00). Kategóriák: FN:
21E 15-17, 18-20, 35 40 45 F: 50 55 + kisérőverseny: FN21Br, Nyílt-К. Nd: 1500Ft/fő/nap (FN 15-17
és nyílt: 1000Ft/fő/nap). Nh.: 07. 28.1: Hites Viktor, e: tajfutas@freemail.hu.
08. 06. (sze) Pilis Kupa (3SZ) /rR/ SI R: KTSz Hsz. H: Normafa térsége, T: 15.30-tól a VK-ban (Normafa, a 21-es
busz végállomása közelében), „0”-idő: 16.30. Nd: 500Ft. K: FN: 12 14 18 21, N: 40, F: 35 45 55 65, nyílt.
08.09- 10. (szo-v) Kunfehértó Kupa /szó: rR, nt, v: -.váltó/ SI R: KAL Nh.: 07. 25(beérk.) C: deneszoli@t-online.hu,
vagy Dénes Zoltán 6300 Kalocsa, Csalogány u. 8. H: Kunfehértó, Zsiványdomb, „0”-idő: 11.00 (szó),
10.00 (v). Nd: váltó: 2100Ft, Nt.: 800Ft (FN10-14: 600Ft). K: Nt: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21BBr 35
40 50 60 65 +gy +Ny, Váltó (3 fős): FN 21, Mix könnyű, Mix technikás. Szállás kempingben 2-4 ágyas
faházak, sátor. Sporttáborban 4 ágyas szobák (árak és infó: www.kunfeherto.hu). Megj.: Szombaton 17
órától tájékozódási triatlon. I: Dénes Zoltán, 06-20-5149667, ill. http://kalocsaise.atw.hu.
08.09- 10. (szo-v) D o b ó ev. és B élkő K u p a /oR, 1. n: sp., 2. n.: nt./ SI R: ETC Nh. 07.20. C: etc2001@freemail.hu
vagy ETC 3300 Eger, Klapka Gy. út 1, Nd.: 3000Ft/fő/2nap (FN-12,60: 2000Ft), egy napra: 1800Ft.
Nh. után az üres helyekre +500, helyszínen az üres helyekre +1000Ft, nyílt: 1000Ft/nap. „0” idők:
16.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21ABBrC 35 40 45 50 55 60 F: 65 +Ny,
Gy. Szállás (kollégiumban 2-4 ágyas szobákban 2500Ft/fő/éj, tornateremben s.f. 800Ft/fő/éj) kérhe
tő. A terep: Bükk hegység, VK: később a honlapon ill. a versenyértesítőből. I: http://etc.eck.hu.
08. 13. (sze) Nyári Spartacus Kupa (3SZ) /-, sp/ SI R: SPA Hsz. H: Tabán, T: 14.30-tól a VK-ban (Attila u.
2, pincehelyiség, /megközelíthető a 18-as, 56-os villamossal, 5-ös, 16-os, 78-as busszal, Dózsa
György tér megálló), „0”-idő: 15.00, pályazárás: 18.00. Nd: 300Ft (18 év alatt 200Ft), a második
pálya 200, a többi ingyenes. K(edzőversenypályák): rövid, hosszú, domborzati, tükrözött. I:
zoligyalog@gmail.hu, vagy 06-70-229-8132. Előnevezés: zaibolint@gmail.com. Megj.: Öltözés,
melegvizes zuhany a klubhelyiségben, parkolás a VK-közeli parkolókban.
08. 15-17. (p-v) Pannon Tájfutó Napok SI, R: VTC. Nh: 08. 03(beérk.). Program: 15-én: 8-14 ó: edzés, 17.00tól: Rt., 16-án: 10.00-tól: Normáltáv, 12.00-tól: Microsprint, 16.00-tól: Sörvált-O, 17-én: 10.00-tól:
Normáltáv vadászrajttal, 11.00-tól: Mobil-О. C: MTFSZ/ENTRY, andrea.kerekes@hdi-gerling.hu,
vagy Kerekes Andrea 1015 Budapest, Batthyány u. 65. Nd: 5000Ft/fő (FN10-12, nyílt: 2500Ft). VK:
Németbánya (Bakony hg.) K: FN 10D.DK 12 14 16 18 20 21EABBrC 35 40 45 50 55 60 65 F: 70 75
80, Ny-K Gy. Szabadidős programok és egyéb információ a honlapon: http://vmtfsz.hu/pod2008
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08. 17. (v)

Kecskemét Kupa /rR, kt./ SI R: KAL Nh. 08. 08. C: deneszoli@t-online.hu vagy Dénes Zoltán
6300 Kalocsa Csalogány u. 8, tel: 06-20-5149667. Nd.: 800Ft (FN-14: 600Ft. H: Kecskemét,
Szabadidő Központ. T: 9-10 óra közt a cél területén. „0” idő: 11.00. K: FN: ЮС 12C 14Б 16B
18B 21B 40 50 60 +Ny, Gy. Megj.: A versenyt követően a rajtszám ingyenes belépő a Kecskeméti
Élményfürdő és Csúszdaparkba. I: http://kalocsaise.atw.hu.

08. 22-24. (p-v) VI. CHIO Eplényi Tájékozódási Napok SI, R: VBT. C: tajfutas@freemail.hu, vagy Hites
Viktor 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/F. Nd: aug. 10-ig: 600Ft/fő/versenyszám (FN10-18:
500Ft/fő), aug. 10-e után: 800Ft/fő/vsz. A CHIO programjegy (18 éves korig 4000Ft/fő) vala
mennyi eseményre jogosít! Szállás: a VK (Eplényi Kultúrház) területén, ill. a focipálya melletti
ligetesben ingyenes sátrazás lehetséges (fürdési lehetőség a kultúrházban), egyéb szállások egyé
nileg intézendők. Részletes program: 2 2 -é n 15.00: Egyéni kt. verseny 1. futam /rR/, H: Olaszfalu
(Eperjes-hegy), K: FN: ЮС 12C 14BC 16B 18BC 21AB 40 50 60 Nyílt. 17.00: Mobilos tájfutás,
H: Olaszfalu(Eperjes-hegy), K: Ny-K, Ny-T. 2 3 -á n 10.00: Egyéni kt. verseny 2. futam /rR/, H:
Eplény(Som-hegy), K: FN: ЮС 12C 14BC 16B 18BC 21AB 40 50 60 Nyílt. 14.00: Trail-О, H:
Eplény(Prédikáló-szék), K: paralimpiai, ill. -18, 18-. 15.00: Egyéni rt. tájkerékpár verseny H:
Eplény(Prédikáló-szék), K: FN: 14 18 19 40 Nyílt. 2 4 -é n 10.00: Németrendszerű csapatverseny
(3 fős), H: Zirc(Pintér-hegy), K: (átlagéletkor szerint) 14 18 21 40 50 Nyílt, 15.00: Folyamatos
váltóverseny (2 fős), H: Zirc(Pintér-hegy), K: (átlagéletkor szerint) FN: 14 18 19 40 50 Nyílt,
17.00: Eredményhirdetés. Megj.: A cél mindhárom napon tömegközlekedéssel 1,5 km-en belül
megközelíthető, de kérés esetén a rendezőség szállítást is szervez. Szabadidős programok és egyéb
információ a honlapon: www.vbtse.hu/chio08.
08. 24. (v)

Borsod megyei Nyílt Rt. bajn. /rR/ SI R: BAZ m. I: a következő TÁJOLÓ-ban.

08. 24-25. (v-h) Zala m. Rt. Bajnoksága /rR, sp./ és Pontbegyűjtő CSB SI R: ZTC. I: a következő TÁJOLÓ-ban.
08. 26. (k)

MinSport Kupa 4. forduló /rR, kt./ SI R: VBT I: a következő TÁJOLÓ-ban.

08. 27. (sze) Libegő Kupa (3SZ) R: KOS 1: a következő TÁJOLÓ-ban.
08. 29. (p)

Lindenberg Éjszakai Szupersprint /rR/ SI R: TTE H: Hárs-hegy. Nh.: 08.26. C: info@tipotke.hu. T:
18:30-19.30 között a VK-ban (a TÁJOLÓ következő számában véglegesítve). „0” idő: 20.00. K: N45B,
Nyílt technikás (10 ep.), F21Br, F50B, N21B (20 ep.) és F18A F21A (30 ep.). Nd.: 600 Ft, Diákoknak
és munkanélkülieknek 400Ft. (Hsz.-en: +200Ft, az üres térképek erejéig). I: www.btfsz.hu.

08. 30. (szó) Dél-Alföldi Rt. bajn. /rR/ SI R: HTC. I: a következő TÁJOLÓ-ban.
08. 30-31. (szo-v) E ötvös K upa (1. nap: nt. /oR/, 2. nap: nyújtott rt. loRI, és váltó /-/) SI, R: BEA Nh: 08. 18. C:
MTFSZ/ENTRY vagybeacnevezes@freemail.hu. Nd: egyéni 1. futam: 1300Ft, 2. futam: 900Ft (14 alatt
és 60 fölött 800, ill. 600Ft), nyílt: (helyszínen is) 600Ft/fő/futam, váltó: 2000Ft/váltó. Nh. utáni nevezés
esetén 200Ft/fő pótdíj. Program: 30-án Táborfalván (térkép: Gödörállás, 1: 7500) 12.00-tól egyéni 1.
futam (gigasprint), 31-én Budapesten a Gellért-hegyen 10.00-tól egyéni 2. futam, 13.00-tól váltó. K:
FN: ЮС 12C 14B 16B 18B 21ABBr 35 40 45 55, F: 50 60, Nyílt (K, T, Szenior), Gy. Szállás az ELTE
Budaörsi úti kollégiumában 600Ft/fő, csak szombat éjszakára kérhető. Váltó kategóriák (mind 3x1 fős):
Ifi (összéletkor legfeljebb 45 év), Felnőtt (kor megkötés nélkül), Szenior (összéletkor legalább 135 év).
08. 31. (v)

Baranya megyei Rövidtávú Bajnokság /rR/ R: PVS. I: a következő TÁJOLÓ-ban.

09. 03. (sze) Lázár deák ev. (3SZ) R: TTE I: a következő TÁJOLÓ-ban.
09. 06. (szó) N Y ÍLT R Ö V ID T Á V Ú O RSZÁ G O S B A JN O K SÁ G /koR./ SI, R: J-N-Sz. m. Nh: 08. 10(beérk.!). C:
MTFSZ/ENTRY, vagy e: robnevezes@gmail.hu. Nd: 2200Ft, egyfordulós: 1500FL Terep: Szolnok
belvárosa. VK: Szolnok, Sportcentrum, Tiszaligeti sétány. „О’’-idők: lO.OO(selejtező), 15.00(döntő).
K: FN: 14 16 18 20 21 35 40 45 50 F: 55 60 +csak döntős kategóriák: N 55 60 65, F: 65 70 75 80 85.
Szállás (kollégiumban 2200Ft/fő/éj, 18 év alatt és 70 év felett: 2000Ft /adómentes/, ill. tornateremben
s.f.: 800Ft/fő/éj) péntek ill. szombat éjszakára /szept. 7: OCSB!/ kérhető. I: http://rob2008.mtfsz.hu.
09. 07. (v)

N Y ÍLT O R S ZÁ G O S CSAPATBAJNOKSÁG /koR./ SI, R: HSP Kiírás később az MTFSZ honlapján.
A nevezési határidő várhatóan augusztus elején, a 6-os TÁJOLÓ tervezett megjelenése előtt lesz!
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Kérés a rendezőkhöz: A következő lapszámok tervezett megjelenési ideje: 6-os: aug. 8 (lapzárta: júl. 29), 7-es:
szept. 5 (lapzárta: aug. 26). Amennyiben lapzárta előtt nincs versenykiírás az MTFSZ-honlapon, előzetes infor
mációt kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@t-online.hu).

Szlovákiai ajánlat:
08. 21-24: SZLOVÁK KARSZT KUPA (2. napon: Szlovák-Magyar Szenior Találkozó) Sí
VK: Hosszúvárrát (Krasnohorska Dlhá Lúka), Rozsnyó térségében. K: FN: ION 10R 12AB 14AB 16AB 18AB
20AB 21EABBrC 35AB 40AB 45AB 50AB 55 60 65 F: 70 + КЗ, nyílt. Nh: 07.28. C: akademik.ob@tuke.sk. Nd:
1000SK, FN-14, nyílt: 400SK, FN16-18, 65-+K3: 700SK, nevezés Sí-szám megadásával, Sí kölcsönzés: 50SK/
nap. Nh. utáni nevezés esetén pótdíj! Terep: a VK térsége (1, 2, 4. nap) Ш. a Betléri kastélypark ( a VK-tól 14
km-re, 3. nap). Kiegészítő sprint verseny a VK térségében a 3. nap délutánján (Nd: FN 14 16 18 Nyílt: 80SK,
FN 19 35 45 55: 100SK). „0”-idők: 9.30(minden nap), 17.00(kiegészítő verseny). Szállás ajánlatok a kiírásban
(kollégiumban Rozsnyón 210SK/fő/éj, panziók: kb. 300SK/fő/éj, kempingben, tornateremben s.f. kb. 60-70SK/
fő/éj). I: http://www.tuke.sk/obeh/karst. Megj.: Terepbemutató aug. 20-án 10-19 óra között.

Tájfutó Utánpótlás Edzőtábor
Budapest, 2008. augusztus 11-15. (hétfő-péntek)
A Tabáni Spartacus SKE tájfutó szakosztálya utánpótlás edzőtábort szervez Budapesten, melyre minden
jelentkezőt szeretettel várunk. A tá b o r célja, felkészülési le h e tő s é g e t b iz to s íta n i a R ö v id tá v ú O rs z á g o s
B a jn o k ság ra , v a la m in t a k e z d ő tá jf u tó k te c h n ik a i fe lk é sz ü ltsé g é n ek fejlesztése. A tábor központja: a Tabáni
Spartacus SKE klubhelyisége, 1013 Budapest, Attila út 2., alagsor (a villamos oldalán, a főkaputól balra)
Szállás: tornateremben (700 Ft / fő / éjszaka). Étkezés: önállóan (az esetleges igények megoldásában segítünk).
E dzések : az edzések budapesti parkokban lesznek lebonyolítva. Naponta két edzés lesz. A 16-18-as korosztály
nak hosszabb, nehezebb, a kezdőknek rövidebb, könnyebb nehézségi szintű pályák lesznek kitűzve, edzésen
ként összesen 4 pálya (А, В, C, D) különböző nehézségi fokkal. Egy edzésen több pálya is teljesíthető.
E d zésh ely szín ek : H étfő: de. érkezés, du. Gellért-hegy K edd: de. Gazdagrét, du. Margitsziget S z e rd a: de.
Lágymányosi lakótelep, du. Tabán (Nyári Spartacus Kupa) C s ü tö rtö k : de. Kis-Sváb-hegy, du. Gesztenyés kçrt
P én tek : de. Egyetemisták parkja
Egy edzésen több feladattal, pályával és térképpel is futhattok.
A té rk é p e k á r a 300 Ft / db, egy edzésen a 2. pálya 200 Ft/db, a 3. pálya ingyenes.
A délelőtti edzések 10-kor kezdődnek, a délutániak 15 órakor. Az 5 nap alatt 8 különböző parkhelyszínen
futhattok 8 technikai edzésen. Je len tk ez é se k et lehetőleg 2008. augusztus 04-ig kérjük Gyalog Zoltánnál, a
06-70/22-98-132-es telefonszámon, vagy e-mailen a zoligyalog@gmail.hu
A táborozást 40 fő részére tudjuk biztosítani. 2008. 06. 10. Rendezőség

Nyári tájékozódási sporttábor felhívás
A Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE nyílt sporttábort szervez 8-18 év közötti fiataloknak a Bakonyban.
Minden nap négy nehézségi fokozatú (A, B, C, D) tájékozódási feladatot kínálunk a tábor résztvevőnek. A
sportos programokon kívül kulturális és egyéb programokat is szervezünk a tábor résztvevőnek.
A tá b o r id ő p o n tja : 2008. augusztus 22-29. péntek-péntek
S zálláso k : augusztus 22-23-a éjszaka Eplényben a Kultúrház melletti füves területen vagy az
Eplényi focipályánál saját sátorban, ill. a Kultúrházban saját felszereléssel. Igény esetén rendelhető szállás a
Kultúrház közvetlen közelében, az Eplényi Apartmanházban, az Ámos Vendégházban, vagy egy kicsit távo
labb az Enikő Panzióban, ill. az Erdei Házban. Utóbbi szállások elérhetőségei megtalálhatóak a www.epleny.
hu weboldalon. Augusztus 24-28-a éjszaka a szállásunk Kisgyónban lesz, szintén saját sátorban. Itt 11 főnek
tudunk szállást biztosítani turistaházban, egy 7 ágyas és egy 4 ágyas szobában 1000 Ft/fő/éj térítési díj befize
tése ellenében, ágynemű igény esetén 500 Ft/fő használati díj fizetendő.
É tkezés: Minden nap kétszer hideg, egyszer pedig meleg étkezést biztosítunk a tábor résztvevőnek.
Az tá b o r k ö ltség e: (napi háromszori étkezés, szállás saját sátorban ill. a Kultúrházban saját felszereléssel, tér
képek, kiegészítő programok, a tábor során történi utazások, és versenyek nevezési díjai): 2500 Ft/nap, a két
pénteki „csonka nap” költsége: 1500 Ft/fő.
Jelen tk ezés, és további információ: 2008. augusztus 17-ig Hites Viktornál a 06/30/3476356-os telefonszámon
ill. a tajfutas@freemail.hu email címen.
A tábor tervezett programja és bővebb információ az MTFSZ honlapján olvasható
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(Hidegháború a térképeken 2.)

A NATO is készült térképekkel,
ha a hidegháború netán „meleg
re” váltana Kelet-Európábán. A
Szövetség számára a térképeket az
USA katonai térképészete készítet
te. A sorozat a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum támogatásával
jön létre.
Az amerikaiak, mint a győztes
hatalmak képviselői, 1945 után
pár évig Budapesten (is) állomá
soztak, ennek során hozzájutottak
a legfrissebb topográfiai térképek
hez. Az 1940-44 között készült, a
teljes országot lefedő 1 : 50 000-es
és a hazánk területének kb. har
madáról 1920-40-ben előállított
1 : 25 000-es szelvények képez
ték a NATO későbbi térképeinek
alapját. Már az ötvenes évek elején
összeállítottak egy 1 : 50 000-es
térképsorozatot, jórészt a térképek
lefényképezésével, de néhány szel
vényt újrarajzoltak és mindegyiket
ellátták UTM koordinátákkal. A
lapok nagy részét 1965 körül sok
szorosították, csak néhány fonto
sabb terület került előbb sorra,
mint például a Balaton nyugati
része (egy tervezett ejtőernyős
akció színtere?), vagy Sopron kör
nyéke, ahol talán diverzáns akció
kat készítettek elő.
Ez az M773 névre hallgató soro
zat Térképtárunkban megtalálha
tó, Somorjai Béla Svájcban élő
magyar térképész ajándékaként. A
hetvenes évek közepén vásárolta,
amikor a leselejtezett térképeket
viszonylag olcsón kiárusították.
A magyar állami térképészet is
vásárolt egy sorozatot, hogy meg
tudják, hol tart az „ellenség” tér
képészete, tanulmányozta több
intézmény, de végül a cégek közti
sok utaztatásban kézen-közön
eltűntek szelvények.
Az amerikai katonai térképé
szet addigra már az M775-ÖS új
kiadással is készen volt. Ennek

alapanyagai szintén a felsorolt
magyar térképek, de kiegészítették
1944-45-ben készült légifelvételek
adataival, amelyekkel jelentős
területekről rendelkeztek. (Ezek
szerint nem volt semmilyen 1945
utáni forrásuk.) Ahhoz, hogy a
javításokat végrehajthassák a
térképeken, nagyon sokat újra
rajzoltak, egy ilyenből látható a
túloldalon Keszthely környéke.
Az amerikai térkép stílusa meg
lehetősen elüt az európaitól, de
kétségtelen, hogy jobban áttekint
hető, gyorsan kezelhető térképről
van szó. A kereten kívüli anyaga
viszont sokkal gazdagabb, igen
részletesen leírja az alapanyago
kat, feltünteti, hogy a térkép nincs
helyszínelve, csak az alaptérképek
és légifotók alapján készült. Külön
leírás mutatja be az UTM koor-
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COMPILATION METHOD

1

Photo-pl»nimetric

A. H ungary, 1:50.000. Honvéd Térképészeti
In téz et (con tro lle d ground survey)
a

Sh e e t 5258K. surveyed 1938-40,
reliability good.
b. S h e e t 5259NY. revised 1943. reliability
fair.

B. H ungary. 1:25.000. Honvéd Térképészeti
Intéz et (co ntrolled ground survey,
reliability good)
c. Sh e e t 5 2 S 9 /1 . surveyed 1932.
d Sh e e t 5258/4-a-c, surveyed 1938.
e S h e e t 5 2 5 8 /4 b d. surveyed 1938.
f. S h e e t 5 2 5 9 /3 . surveyed 1929
Aerial photography: July 1944-February 1945
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dináták használatát, négy arány
mérték segíti a távolságok mérését
(méter, yard, szárazföldi és tenge
ri mérföld). Magyar-angol-olasz
szószedet és teljes jelkulcs egészíti
ki a segédletek sorát.
A két katonai tömb gondolkodá
sa hasonló volt, ahogy a Varsói
Szerződés nekünk az olaszok tér
képezését és „lerohanását” osztot
ta ki, az amerikai térképek (angol
és) olasz nyelvű jelkulcsa azt
mutatja, hogy a NATO-n belül mi
az olaszok „hatáskörébe” lettünk
utalva. Szerencsére egyik térkép
harci felhasználására sem került
sor, azóta elfoglalták megérde
melt helyüket a múzeumokban.
Ez a szelvény a Zürich-i Központi
Könyvtár
(Zentralbibliothek)
térképgyűjteményében található,
idehaza tudomásom szerint nincs
belőle példány.

Hegedűs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu
Tájoló 2008 5. szám
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Címlap: Kibérelték a dobogót a svéd hölgyek az Euromeeting női kategóriáiban.
Hátsó borító: Holtverseny alakult ki az Éjszakai OB N21E kategóriájában: Zsigmond Száva (DTC) és
Makrai Éva (ZTC) a felnőtt női bajnok

A BUDAPESTI TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Budapesti Tájfutók
zövetségének lapja
Ára: 400 Ft

Fotó: Gerzsenvi Z:
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TÁJOLÓ

F e l n ő t t VB És a z e l ő z m é n y e k

A Budapesti Tájfutók

2008. július 10-20. Olomouc, Cseh Köztársaság

Szövetségének lapja

Ez a világverseny volt az idei év csúcspontja a Magyar
V álo g ato tt számára. M ielőtt rátérnék az események
felidézésére, hadd emlékeztessek a szövetségi
kapitány három évvel ezelőtt - feladata kezdetén m egalkotott célkitűzésére, am elyben lépcsőzetesen
felé p íte tte a magyar VB-ig vezető utat. Idézet az
akkori programtervből, amiben a fő célkitűzés,
hogy egyéniben és/vagy váltóban egyszámjegyű
eredm ényeket érjünk el:

„Négyéves program

Ezek után 15 selejtező rajtból 7 döntős
hely, örültem neki, igaz ezzel el is lőt
tü k szinte minden puskaporukat, de Évi
gok rendszeresen versenyezzenek erős váratlanul, kellemes meglepetésként 17.
nem zetközi mezőnyben, szerezzenek lett! A váltók 20. és 21. helyezettek.
minél több tapasztalatot...
2007.18 selejtező rajtból 10 döntős hely,
2007. Megközelíteni a nemzetközi élme a döntőben 4 20-30. közötti és 4 35-40
zőnyt.
közötti eredmény. A női váltó már a 13.
. . . m ár biztosan lesznek olyan részsike helynél tart, a fiúk a sűrűbb mezőnyben
rek, versenytapasztalatok, melyek
tizenkilencedikek.
nem csak utat mutatnak a további T r
2008. ismét 10 döntőbe jutás a 18
edzésm unka mennyiségének,
selejtezős rajtolásból. Most 5-en
form ájának és intenzitásának,
lettek 30-ban, ebből viszont Detti
13.13 eredmény 31-35. között.
hanem olyan sikerélményeket
W0C20O8
is adnak, melyek megnövelik az
Mindkét váltó 10. lett!
önbizalm at a további munkához.
Miért m ondtam el mindezt? Mert
2008. Eredményes szereplés a
kell, hogy a csapat lássa - és lás
nemzetközi élmezőnyben. Akik eddig sátok Ti is - hogy érdemes volt dolgozni,
kem ényen dolgoztak, azoknak a nem  a fejlődés szemmel látható, ás ez önbi
zetközi felnőtt mezőnyben már az első zalm at ad az előttünk álló felkészülési év
tízben kell többször szerepelni egyéniben m unkájához, a nagy célok eléréséhez.
és/vagy váltóban.
2009. A legjobb teljesítmény elérése a Most pedig kicsit részletesebben az idei
magyar Világbajnokságon!"Ha eddig vol Felnőtt VB-ről, amely Csehországban
tak az egyszámjegyűhöz közeli eredm é Olomouc környékén zajlott olyan tere
nyek, akkor kellő önbizalommal állhat peken, melyhez hasonlókon már sokszor
nak rajthoz mieink a nagy ellenfelekkel jártunk.
szem ben, m ert már képesek voltak több
neves ellenfelet legyőzni, áttörve a lélek Az idei Felnőtt VB programját szokatlan
tani határt:„én is tudok úgy futni!"
m ódon állították össze, mert az összes
eddigitől eltérően mind a sprintszám,
Nézzük, mi valósult meg ebből a m ind a középtáv selejtezőjét és döntőjét
Világbajnokságokon? (az EB-kről az előző azonos napon rendezték. Ez számunkra
szám ban írtam , ott is megvolt az előre egyértelm űen kedvezőtlen, mert nehéz
lépés, a Főiskolás VB most következik a a selejtezőről a döntőre ilyen rövid idő
alatt átállni azoknak, akiknek a döntőbe
lapzárta után)
2006. Először is el kellett hinni verseny ju tásért is meg kell küzdeni. Erre az ellen
zőinknek, hogy reálisa döntőbejutásuk. feleink többsége jobban hozzászokott.
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Igaz, tudtuk előre, nem árt váratlanul
bennünket.
Sprint: a selejtező egyszerűbb terepen
egyetlen komolyabb útvonalválasztós
hosszú átm enettel. A 6-ból öten tovább
jutottak, jó kezdet!. Adöntőben - komoly
döntéseket igénylő útvonalválasztási
helyzetek között - Detti jó futással 24.,
a többiek 30 és 35 között. Mindenkinek
volt sajnos több-kevesebb hibája. Zsebe
Isti élete első felnőtt VB döntőjében 35!
Középtáv: a selejtező katasztrofálisan
sikerült, csak Zsolt jutott tovább. A tö b 
biek a nagyrészt jellegtelen terepen,
tájékozódásra alig használható objek
tum ok között elvéreztek. A döntőben az
egy talpon maradt legény nem találta
igazán a helyét a teljesen más jellegű
- szinte kiolvashatatlan - sziklaalak
zatok között. Nemcsak én vártam ennél
jobbat, hanem azok is, akik elsősorban
a középtávra készültek, de dicséretükre
legyen mondva, m ára döntő d élu tán ján .
a váltófelkészülésre koncentráltak.
Hosszú táv: a selejtező még a középtáv
elő tt volt, itt adódott csak lehetőség az
alaposabb áthangolódásra a selejtező
után. Négyen jutottak döntőbe, ketten
az előkelő 4. helyen, ráadásul nagy
pozitívum, hogy aki igazán felkészült
közülünk, annak már nem kell m indent
kisajtolnia magából a bejutáshoz, a két
13. helyezettünk több hibával került
továbbjutó helyre. A döntőben végre
sikerült 15-ön belül kerülni, m egint
Detti lett a legjobb, aki - a svéd Sofie
Johansonnal csatázva - 13. helyen ért
célba. Fanni 23. helye is nagyon értékes.
Ádám nak a 4. helyen feljutva a selejte
zőből, a sprinthez hasonlóan a 30. hely
sikerült, de több van benne, ő ezért fog
dolgozni a jövőben.
Az utolsó napon jött a csattanó. Egész
héten többször beszéltünk a váltótakti
káról, a feladat végrehajtásáról. Én a 13.
helyeket láttam reálisnak, és ezt a jövő
évi eredmények szempontjából szüksé
ges lépcsőfoknak tekintettem. Előző este
arról beszéltünk, milyen szép is lenne a
10. hely . . . Ez volt az álmainkban.
Az álom megvalósult! De milyen izgal
m ak között! Előszóra nők futottak: Fanni
m egbízható futással 4 perc hátránnyal
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jö tt a 12. helyen, amit Évi szoros ver
senyben nagyon szépen felhozott a 9-re.
A kivetítő képein, a GP5 nyomkövető és a
hangosbem ondó alapján követtük Ildit,
aki a sűrű mezőnyben változó helyeken
futva borzolta az idegeinket, és amikor a
végéhez közeledve az angol lány m ögött
a 11. helyen mondták be, elszomorod
tam . Kisvártatva azonban megjelentek
hárm an a réten a befutópont felé halad
va! A dobogón Ildi bélyegzett elsőnek
. . . . ekkor egy rugó kilökte őt és végig
vezetve a 10. pozícióban ért célba min
den erejét kifutva magából! Ez a látvány
örökre felejthetetlen marad számomra!
Néhány perccel ezelőtt elrajtolt a fiúk
mezőnye, ahol Ádámot az élmezőnyben
m utatták a pályán. Végül 3 perc hátrány
nyal tizenhatodiknak érkezett a váltás
hoz. Az elején nem a helyezés, hanem
a minél kisebb időkülönbség számít,
és ez bíztató volt. Innen kezdve egyre
jobban izgultam, amikor Csabit a pálya
során jobb és jobb helyezéssel mondták
be. Végül nagyszerű teljesítménnyel, 10
másodperccel a második legjobb időt
futotta a második futók között, a svájci
Merz-cel együtt hajtva, és - a végén
még Smolát lehajrázva - az 5. helyen
küldte ki Zsoltot az utolsó szakaszra.
Befutó emberünk a férfi mezőny leg
jobbjai között nehéz feladatot kapott,
de m egállta a helyét, és neki is sikerült
a 10. helyet elérni!
Ezen a napon 6 ember közös munkájával
régen látott sikert értünk el! Ha arra
gondolok, hogy fiatalok mindegyikében
benne van a további fejlődés, ráadásul
mindegyiküknek megvannak a saját
egyéni célkitűzéseik, akkor - nemcsak
váltóban - léphetünk tovább előre.
Elégedett vagyok versenyzőinkkel, ha
nem is zavartalan felkészülés után, de
m indent m egtettek, am it tudtak, az
egész kint létünk alatt a feladatra kon
centráltak, kihozták magukból, amire
képesek voltak, igaz egyes esetekben
ennél még jobbat akartak, és ez kell.
Nagyon jó volt a hangulat, amiben a
csapatvezetőé a döntő szerep. Erre a
posztra Borosznoki Lászlót - Bobót kértem meg, és nagyszerűen látta el a
feladatát! Köszönjük!

Röviden néhány szót a rendezésről.
Kiváló terepeken, a megkívánt minőségű
térképeken, sok nehéz útvonalválasztást
tartalm azó színvonalas pályákon futot
tunk. Gördülékenyen, hiba nélkül, lát
ványosan, teh át ahogy kell, alkották
m eg a csehek ezt a Világbajnokságot.
A versenyiroda példásan, segítőkészen
dolgozott, az információközlés is jó volt.
Három dolgot mégis meg kell em líte
nem:
1. A selejtezők és a döntők terepe
mindhárom egyéni számban telje
sen különbözött, a selejtezők sokkal
egyszerűbbek, futósabbak lettek.
Ezt nem tartom sportszerűnek, sok
esetben olyanok, akik ott jobbat
teljesítettek volna, nem futhattak a
döntőben. Persze a legjobbak beju
tottak.
2. Az eredményközlés figyelmen kívül
hagyta a mezőny többségét. Két
kivetítő is működött, TV közvetítés
sel, GP5 követéssel, az eredmények
kijelzésével, de igazából csak addig
m utattak mindent, amíg a csehek is
a mezőnyben voltak. A 6-10. után
haladókat, eredményeiket csak elvét
ve lehetett látni, mi már nem voltunk
fontosak. Mivel olyan tábla, amin az
összes eredmény látszott, csak három
napon volt, a többi esetben gyakorla
tilag nem lehetett követni a verseny
állását.
3. A csapatvezetői tájékoztatókon nagy
volt a titkolózás olyan információk
terén, amik mindenkit érintettek: a
sprint terepén lévő kerítések áthatolhatósága, az átfutópontok helye, stb
terén. Sokszor nem értettük, miért.
Visszatérve a magyar válogatottra.
Köszönöm mindenkinek a munkáját,
elsősorban a versenyzőknek, nemkülön
ben az edzőknek, vezetőknek, akik leg
jobbjainkat ezekhez az eredményekhez
segítették.
A következő évben tovább folytatjuk
a felkészülést a hazai VB-re, sok-sok
edzéssel, edzőtáborokkal, felkészülési
versenyekkel. A célt kitűztük, dolgozunk
érte.
Hegedűs Zoltán
szövetségi kapitány
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J unior V B ,
Mint azt m ajdnem mindenki tudja, idén a svédorszá
gi G öteborgban került sor a Junior Világbajnokságra.
Ezt szem élyesen is sikerült m egtekintenem , sőt saj
tóbelépőm segítségével sokkal több információhoz
jutottam , m intha csak mezei néző lettem volna.
A sajtóakkreditáció egyetlen e-m ail váltással m egtörtént
és utána teljesen ingyen és bérm entve segítették a „m un
kám at." Lehet, hogy ez egyébként is így szokás, de nekem
újdonság volt, érdem es követni ezt a példát, ha véletlenül
hazánkban rendez valaki világversenyt. A segítség sokré
tű volt, egyrészt bem ehettem a versenyközpontba, am i
egyébként katonai terület volt, m ég aznap a versenyek
után m egkaptam az aznapi térképeket, a versenyköz
pontban volt sajtósátor, ahol volt Internet, meg m inden
információs anyag. A m édiafelelős szinte mindig o tt volt és
rendelkezésünkre állt. A sajtosok kim ehettek ad o tt helyek
re (általában rádiós pont) fényképezni is. Itt szerintem
nem jártak el túl jól, m ert a középtávon még csak páran
voltunk kint, és eléggé elrejtettek m inket, a m egkérdezet
tek nem is vettek észre. De norm áltávon, és főleg a váltón
m ár nem igen törődtek vele, hogy ha 15 fényképész van
egyszerre egy pontnál, az elég messziről látható, és előbb,
m int a pont. A cseh forgatócsoport össze-vissza grasszált
az erdőben, az utolsó pár pont környékén.
Na de, hogy a versenyről is beszéljünk. A sprint egy lakó
telepszerű részen volt, csak itt északon az a divat, hogy
a házak között, ha nem kell, nem vágják ki az erdőt. A
pálya keveset m en t erdőben, de az a kevés jól m egszórta
a m ezőnyt. Ezt a szám ot még nem sikerült hazarendez
ni, a fiuknál Stepan Kodeda nyert, a lányoknál Emma
Klingenberg. U tóbbit talán segítette, hogy nem a hazaiak,
hanem a dánok vonultak fel a legnagyobb, leghangosabb
szurkolótáborral. Aztán volt m egnyitó is, am inek az egyik
főszponzor, a Liseberg vidám park ad o tt otthont. Itt m in
denki felü lh etett m indenre ingyen, úgyhogy életem ben
először láttam I0F ellenőrző bírót hullám vasutazni. Amúgy
két hét múlva le is szakadt az egyik körhintaszerűség, bár
nem tudom , hogy jön ez ide. A másik fő szponzor m aga
Göteborg város volt, ez például abban nyilvánult meg, hogy
a bekötő utaknál lévő óriási m átrixtáblákon a versenyt hir
dették pár napig (a Keith Richards koncert helyett), m eg a
város hivatalos honlapján is írtak a versenyről.
A középtáv m ár persze erdőben volt, de ez is csak annyi
ra volt m essze a városközponttól, m int a Városliget
Budapesten (biciklivel 20 perc). Ha jól tudom , ez volt az
egyik fő érv Göteborg m ellett, hogy ilyen közel ilyen jó
terepek vannak. Ez a terep am ennyire közel volt, annyira
skandináv is. Jó sok csupasz sziklafelszín, amik csak úgy
sugározták a m eleget a 30 fokos hőségben és ráadásnak,
még tájékozódni is igencsak nehéz rajtuk. A pálya és az

i lágbaj noks ág

s z e r in t e m
időjárás nehézségét jól szem lélteti az egyik svéd
fotóriporter beszámolója, aki látta R unessont sétálni
a pályán. Az aranyérmek is ennek m egfelelően kerül
tek kiosztásra (Venla Niemi - FIN, Johan Runesson "
SWE). Ekkor kezdtem alább adni aziránti vágyam ból,
hogy elsőként számolok be a biogom on m agyar Junior VB
érem ről.
A pihenőnap után már kim entünk a városból, de m ost se
m esszire. Partille kb. olyan messze van m int Budaörs és
m ég autópálya is van m ellette. Itt m ár kevésbé sziklás,
de m ocsaras terep volt, a szárazságnak köszönhetően
szolidabb lápokkal. Utak nem nagyon voltak a terepen
és a dom borzat is igen jellegtelen volt, m inden kis dom b
olyan volt, m int a m ellette lévő kettő. A harm adik rádiós
pontra m ár főleg m egtört arcok érkeztek, illetve északiak,
egy fűzérnyi délebbről érkezett futóval. Már a lányoknál
is sikerült aranyat szerezni a svédeknek Jenny Lönkvist
révén, illetve Runesson begyűjtötte m ásodik, de nem
utolsó aranyát.
A váltó a norm áltávú térképnek volt a m ásik felén. Itt
kicsit tö b b út volt és m arkánsabb a dom borzat. A pályák
a lehető legjobban meg voltak „farsztázva", ezzel gyakor
latilag fölöslegessé vált, az egyébként elég hosszú befutó,
m ert a különböző pontok m iatt sosem egyszerre értek a
100-ashoz, az egyébként egész pályán egy m ást kerülgető
futók. M ondjuk ez sem akadályozta m eg (vagy p o n t ez
seg ítette) a svédeket abban, hogy kétszer énekeljék el a
„Du gam m al du fria"-t.
Ö sszességében nekem tetszett a verseny, a sajto so k at
tényleg m indenben kiszolgálták és a végén m ég le is
fu th attu k a váltó pályát. Az edzők m ár nem nyilatkoztak
ilyen pozitívan. A szállás ugyan sokkal jobb volt, m intha a
Lenti laktanyában aludtak volna, de m ég ez is elég spártai
volt. Az étkezések időpontja is elég k atonás volt (reggeli:
6:15-8:00). A középtáv terepbem utató térk ép ére is voltak
panaszok, az eredm ény kirakásnál is g o n d o lh attak volna
a nem sasszem űekre. Én csak annyit m ondtam a rende
zőknek, hogy nem tetszett, hogy szinte m in d en t a svédek
nyertek. Ezt rögtön rá is kenték a norvégokra, m ondván,
hogy ilyen terepek főleg ott vannak m ég és ezért e két
nem zetnek kellett volna osztozkodnia az aranyakon. Mats
Jodal (főfőnök a versenyen) még azt is h o zzátette, hogy
szerinte Johan Runesson nem világklasszis, csak éppen
jól időzítette a formáját. Mondjuk, azért biztos voltunk
egy páran, akik m egpisiltettük volna (nem volt ellenőrzés
az egész versenyen), de term észetesen csak az irigység
beszél belőlem .
Hasznos infók, térképek, eredm ények a verseny hivatalos
honlapján: w w w .gm ok.nu/jw oc2008
M orandini Viktor
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VÉGET ÉRT A T r a i l -О V B !
Véget ért a Trail-0 VB, ami több tekintetben
is rekordot döntött: 21 nemzet 98 verseny
WT0C2008
zője - ebből 42 fő paralymic kategóriá
ban versenyzett - vett részt az 5, Trail-0
Világbajnokságon.
A VB-n, ahol először szerepelt teljes
magyar válogatott csapat, az első napon a
VÍI'JU
paralimpiai egyéni eredményekkel kezdő
dött az éremosztás.
Jrcn
Meglepetésre a tavalyi VB győztes most
nem túl jól szerepelt, bár neki okozott leg
több problémát a szűkre szabott (versenyszabályzat szerint minimális) idő, ezért 2
pontot is levontak tőle. Csapatunkat eléggé
megijeszthettük, így a pontos versenyidő
betartása nekik sikerült.
Paralimpiai egyéni eredmények (42 ind.)
1. Lennart Wahlgren SWE 19p
A magyar Trail-О csapat
2. Zdenko Horjan CRO 18p
3. Dave Gittus
GBR 16p
A második nap alapján hirdettek paralymic A 2008. évi VB-n a magyar Trail-0 váloga
10. Bíró Fruzsina
14p
kategóriában csapatverseny eredményt is (13 tott derekasan helytállt! Sok, Trail-O-ban
28. Веке Viktor
9p
nemzetből, két versenyző eredménye alap nagyobb hagyományokkal rendelkező csa
ján):
35. Tarsoly Márta
8p
patot (dán, norvég, szlovén...) megelőz
1. Litvánia
29 pont
146 mp
tünk!
Az Open kategóriában két nap eredménye 2. Finnország
29 pont
208 mp
Bíró Fruzsi 10., és Fehér Feri 12. eredménye
alapján hirdettek világbajnokot:
3. Svédország
27 pont
169,5mp kiemelkedő!
1. Anne Straube
GER 36 pont 200 mp 7. Magyarország
22 pont
207 mp
Gratulálunk az egész csapatnak!
2. Martin Fredholm SWE 36 pont 225 mp
(Bíró Fruzsina, Tarsoly Márta, Веке Viktor) Részletes eredmények, térképek, fotók:
3. JariTurto
FIN 34 pont 169 mp
http://www.wtoc2008.cz/
12. Fehér Ferenc
29 pont 188 mp A bankettel jó hangulatban zártuk a VB-t,
28. Miháczi Zoltán
25 pont 146 mp melynek hivatalos részét Grant Júlia 2009Trail-0 Bizottság
32. Kovalcsik István
25 pont 282 mp es Trail-0 VB-re szóló meghívója zárta.
Nemesházi László

T rail- 0 V ilágbajnokság 2 0 0 9 , M iskolc
A jövőre Miskolc központtal megrendezésre kerülő
Tájfutó és Trail-0 világbajnokság szervezőbizottsága
sok hasznos tapasztalatot szerzett az idei,
Csehországban m egrendezett világbajnokságon.
A Trail-О VB tapasztalatairól kérdeztük Grant Juliannát,
a magyar VB egyik szervezőjét, versenybíróját:
- Milyennek láttátok a cseh VB pályáit
szervezői szemmel?

- A pályakitűzés szerintem jó volt, a
nyilvánvaló térkép és bója elhelyezési

hibáktól eltekintve. Technikailag az
első nap nehéz, a második nap nagyon
nehéz volt.
Az első nap viszonylag rövid pályát

tűztek ki egy parkban. Idén nagyon
szigorúan betartották a szabályokban
előirt pontonként és 100 m éterenként
megadott 3-3 percet, többen kifu
tottak az időből és így pontlevonást
kaptak.
A második napon egy különleges
terep volt: egy golfpálya. Mivel a látha
tóság nagyon jó volt, a bójákat nagyon
messzire tették, ami nehezebbé tette a
versenyzők dolgát. A golfpályán sok

TRA
szállásunkon volt internet elérhetőség,
így elég jól tájékozottak voltunk.
Amikor tehettük, átm entünk a futó VB
versenyeire, és persze a megnyitón is
ott voltunk. Az első napunk a kísérő
versenyek egyik napjával volt együtt,
a második versenynap pedig a VIP
versennyel. Kár, hogy a Trail-О verse
nyek sokszor elkülönülve, nem kaptak
ugyanolyan fontosságot, m int a futó
VB. Jövőre közös eredm ényhirdetése
ket, és nagyobb fokú integrációt szeret
nénk kialakítani a többi versennyel.
Sajnos úgy éreztük, m intha egy elvá
Szerintünk volt egy pont, ahol sem a lasztó fal lett volna a futó VB, Trail-0
térkép, sem a bóják kihelyezése nem VB és a kísérőversenyek tájékoztatása
volt helyes, de végül is úgy döntöttünk, között. Ebből mi feltétlenül tanul
hogy nem óvunk. Sajnos volt mindkét tunk, és szeretnénk majd úgy szervez
nap néhány pont, ahol az ülő kerekes ni, hogy mindenki tudjon mindenről.
székes versenyzők szempontjából a lát Szeretnénk csinálni egy közös térképet,
hatóság sokkal rosszabb volt, mint az amin minden helyszín, szállás, VK stb.,
álló versenyzőknél, ezt szóvá is tettük. rajta van, függetlenül attól, hogy VB-s,
Trail-0 VB-s vagy kísérőversenyes a
- Milyennek láttátok a cseh VB szerve helyszín.
zését szervezői szemmel? Beleláttatok-e a Nem voltak a helyszínek kitáblázva
rendezők munkájába? Voltak-e példásan egyik versenyre sem, és a bulletinben
megoldott dolgok, vagy olyan hibák, amik a térképek annyira le lettek kicsinyítve,
ből tanulni lehetett? Milyen újdonságot hogy alig lehetett olvasni a részleteket.
láttatok?
Mire megtaláltuk a verseny helyszínét,
m ár káosz alakult ki a parkolás körül,
- Többnyire ki lehetett sütni, hogy mit és minden parkoló rendező más-más
hogyan csinálnak, anélkül, hogy külön utasítást adott.
velünk foglalkoztak volna. Voltak érde A problémák kezelése vegyes volt.
kes, okosan megoldott dolgok, de sok Volt, hogy nem foglalkoztak velünk
olyat is láttunk, ami nem tetszett.
igazán, amikor szerettünk volna vala
A Trail-O-t a Hana Orienteering SK mit. Ugyanakkor nyugodtabb időszak
szervezte. Mivel Csehországban nincs okban segítőkészek voltak, és odafi
Trail-0 versenyzés, ahhoz képest, hogy gyeltek.
nem voltak hagyományaik, nagyon jól
Két nappal a második versenynap előtt
megrendezték.
A szállás megfelelő volt, a központilag engedélyt kaptunk az IOF Tanácsadótól,
szervezett szálláson alvó versenyzőink hogy egyik kerekes székes versenyzőnk
jól érezték magukat. Olomouc főterén saját segítőjével menjen ki a pályára.
nagyon jó volt a megnyitó és a sprint Ezt nem közölték a rajt személyzettel
verseny közelsége. A többi szállás is és újra meg kellett küzdenünk azért,
jó volt, de eléggé elszeparálódtak a hogy Márti Rolanddal m ehessen ki
versenyezni. Ez most semmiségnek
többiektől.
Nagyon tetszett az időmérő pontokon tűnik, de nem segít a koncentrálásban,
a plexi lapra ragasztott kis térkép, és ha pár perccel a rajtolás előtt közük,
a közvetlenül a térkép fölé rögzített A hogy a megszokott segítő helyett egy
В C D E válaszlap. Szerintem, ezt be idegennel kell kimenni. Jobban meg
kell vezetnünk jövőre. Az eredmények kellett volna oldani a kom m unikációt
gyorsan fent voltak az interneten. A mi a különféle területek között.

volt a szint és erre nem adtak plusz
percet. A szabályok szerint adható, de
nem kötelező. Végül aztán, mivel töb
ben reklamáltak, az IOF Tanácsadó
megengedett 12 perc pluszt, de csak a
kerekes székeseknek mindkét kategóri
ában. Ez sokak szerint nem volt helyes,
de itt sem volt óvás. A golfpálya, mint
terep nagyon érdekes újításnak szá
mított. Jó lenne itthon is kipróbálni
valami hasonlót! Talán egy golfozó
körökben mozgó tájfutó tudna ebben
segíteni.

I L -

О

Az IOF áltál szervezett Trail-О Clinictől azt vártuk, hogy nálunk többet
tudó, a Trail-O-hoz jobban értő szak
értőktől tanulhassunk. E helyett az idő
egy részében egy szűk, fülledt, dugig
teli teremben a Trail-О szempontjából
nem túl fontos dolgokról hallottunk.
A második részben viszont az előadó
olyan tempóban futott át a Powerpoint
prezentáción, hogy még a paragrafu
sok címeit se tudtuk elolvasni. Pedig
minket ez a rész érdekelt volna igazán,
sőt, szerintem a tömeg is em iatt jött el.
Sajnos fordítani sem tudtam a többi
eknek, mert ezzel m ásokat zavartam
volna. Az előadás végén nem lehetett
kérdezni, vagy megjegyzéseket tenni.
Szeretnénk, ha a jövő évi m űhely pozi
tív, produktív és informatív lenne.
A Trail-0 VB szervező bizottsága össze
fog ülni, és megtárgyalja a cseh tapasz
talatokat, hogy mit lenne jó átvenni és
mit nem. Úgy érzem, hogy a techni
kai felkészültségünk jó, a logisztika a
tapasztalt miskolci gárda kezében van,
és mi mindannyian nagy lelkesedés
sel fogunk hozzá m indenhez. Bízom
benne, hogy nagyszerű, sikeres Trail-O
VB-t fogunk rendezni, de addig még
sok a munka, és csak am ikor csinálja az
ember, akkor jön rá, hogy mi m indent
kell tanulnia, kipróbálnia, m egszer
veznie.
- Hogy sikerült a bemutatkozásotok, a sta
féta átvétele?

- A staféta átvétele nagyon jól sikerült.
A bankett vége felé átadták a m ikrofont
és meghívtam m indenkit M iskolcra
jövőre. Elmondtam, hogy egy teljesen
integrált verseny sorozatra várjuk őket,
ideális környezetben, nagyon jó tere
peken és pályákon, kitűnő ellátással.
Úgy érzem jó benyomást keltettünk
a versenyzők és kísérőik körében, és
biztos vagyok benne, hogy pozitívan
fogadták. Az idei Trail-О VB-re m ajd
nem 50%-kal többen neveztek, m int
tavaly. A paralimpiai kategóriában több
mint 50%-kal voltak többen, zömében
kerekes székesek. Reméljük jövőre is
marad ez a tendencia!
Köszönjük a tájékoztatást.
Tájoló 2008 6. szám 7
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A zászló már M iskolcon van
A jövőre Miskolc központtal megren
dezésre kerülő tájfu tó és tra il-0 világbajnokság szervezőbizottsága sok
hasznos tapasztalatot szerzett az idei,
Csehországban megrendezésre került
világbajnokságon.

- Mit szóltatok a TV közvetítésekhez?
- Sajnos ezen a téren biztos nem tudjuk felvenni a „harcot"
a cseh rendezőkkel. 18 kamera a sprint döntőn, minden
döntőről élő adás a TV-ben... Meg is kérdeztük, hogy miként
tu d ták ezt finanszírozni, és bár előre sejtettük a választ,
azért m eglepődtünk egy kicsit. A cseh közszolgálati TV állta
a közvetítés összes költségét, a rendezőknek „csak" a 72 fős
A szervezőbizottság szinte teljes létszámmal, a rajtfó'nökkel stáb ellátásáról - szállás, étkezés - kellett gondoskodni.
és az ellenőrző bírókkal m egerősítve vett részt a világbajnok Nálunk sajnos az MTV egyértelműen kinyilatkozta, hogy a
ságon, melynek a jó m agyar eredm ények mellett - melyek jelen gazdasági körülmények között egy olyan, várhatóan
biztatóak a jövőre nézve - utolsó mozzanata volt a legfon alacsony n ézettség et produkáló sportágról, m int nálunk
tosabb a jövő évi rendezők szem pontjából: ekkor vették át a a tájfutás, nem tud és nem is akar közvetíteni. Ezért más
m egoldás után néztünk, de ez egy nagyon költséges dolog.
cseh rendezőktől a Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség
zászlóját, ami azt jelenti, hogy m ost már mindenki a jövő évi Még nincs végleges ár, de az már szinte biztos, hogy csak a
VB-re, Miskolcra figyel. Ennek kapcsán kérdeztük meg ismét képgyártás költsége - amiben nincs benne a kivetítő, és a
TV-s m egjelenés - 8 számjegyű összeg lesz. És ezt az össze
Gerzsényi Zsoltot, a szervezőbizottság elnökét.
g et a szervezőbizottságnak kell előterem tenie. Ehhez jön
- Hogyan értékelnéd röviden az idei VB-t rendezői szem m ég szintén a stáb ellátása. De m indent m egteszünk, hogy
m egvalósuljanak az elképzeléseink, hogy m inden döntőről 7
szögből?
kamerával készüljön felvétel - am elyeknek már
- Összességében egy nagyon jó világbajnokságon
vettünk részt, de azért találtunk olyan, sokak számára
m eg is van a helye - , és lehetőség szerint a sprint
döntő augusztus 20-án délután élőben kerüljön
talán apróságnak tűnő dolgot, amit mi szeretnénk majd
adásba valamelyik sportcsatornán. Az MTV ebből
másként csinálni. Az egyik, hogy ugyanazt a kisméretű,
a szempontból sem nagyon jöh et szám ításba,
fából készült eredménykirakó táblát használták, mint
amivel már a 2000. évi junior VB-n is sokat szenvedtek.
mivel a mi világbajnokságunkkal egy időben
rendezik majd meg Kecskeméten a kettes fogat
Szerencsére az időjárás most kegyes volt hozzánk, így
.1
hajtó világbajnokságot, ami viszont egy m agyar
nem kellett kalapáccsal mozgatniuk a rendezőknek a ( '
nedvességtől megdagadt táblákat. Ennek a táblának a WOC 2 0 0 9 sikersportág, és nagy valószínűség szerint az MTV
másik hibája, hogy nagyon kis feliratok férnek el rajta. A MISKOLC-HUNGARY azt fogja közvetíteni.
A U G U ST
- Elég jól követhető volt a Trac-Trac. Hogy álltok
harmadik pedig nem a tábla hibája, hanem egy rossz ren
a tesztelésével?
dezői gyakorlat - amit 2003-ban Svájcban is tapasztal
- Ez ügyben pozitív fejleményekről számolhatok be. Kovács
tam -, hogy nem nagyon használták a végeredmény, illetve a részidők
megjelenítésére a döntőkön. A sprint döntőn például csak a kivetítőn Balázs, mint a terület felelőse több megbeszélést folytatott
voltak eredmények, de ott csak az első két képernyőt mutatták, amin Chris Terkelsennel - volt dán válogatott tájfutó - , aki az egész
kb. 17 versenyző fért el. Aki ennél hátrébb volt, az nem tudhatta, rendszert üzem eltette a VB-n. Kaptunk két eszközt, amivel a
hogy hol áll a versenyben. A hosszú döntőn pedig nyugodtan lehe VB-n futottak a versenyzők, és a gps vétel szempontjából nagyon
tett volna a részidők megjelenítésére is használni, mivel a kivetítőn jó eredm ényt kaptunk mindegyik versenyterepen. Ebből a szem
alapvetően a mezőnynek csak a végeredmény szempontjából érdekes pontból tehát nincs akadálya az útvonalkövetésnek. Innentől
első harmada jelenik meg. Mi szeretnénk a dán példát követni, ahol a kezdve már „csak" a gprs kommunikáció lehetőségét kell meg
miénkhez hasonló táblát alkalmaztak, és a középtávon 1, a hosszútá terem teni valamelyik mobil szolgáltató közreműködésével, de
von pedig két részidőt is kiraktak a közönség minél jobb tájékoztatása reményeink szerint ez menni fog.
- Ha jól tudom , Ti is a versenyzői szálláson szálltatok meg.
érdekében. De még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem
olyan jelentős dolog, mint ahogy az sem, hogy megítélésünk szerint M ilyenek voltak a körülmények?
- amiben az I0F Sportigazgatójával, Björn Persson is megerősített
- Talán nem csak az elfogultság mondatja velem , de jobb
bennünket - , hogy túl nagy területeket jelöltek ki az arénáknak, így körülm ényeket tudunk biztosítani a résztvevőknek az ideinél.
nem volt olyan hangulat, mint pl.. Dániában, ahol úgy érezte magát Nem volt rossz a szállás, de látszódtak már rajta a használat
az ember, mint egy futball stadionban. Most pl., a hosszútáv/váltó nyomai, a beköltözéskor a takarítás minőségével is voltak
céljában a célvonal környékén szinte senki nem tartózkodott, mert gondok - főleg a konyhaszekrényben talált „kőkorszaki", vél
mindenki a kivetítővel szemben keresett magának helyet - teljesen hetően chilis bab állagára gondolva - , valam int a konyha
felszereltsége is hagyott kívánnivalót maga után: konkrétan
érthető módon - , amitől a célvonal kb. 100 m-re volt.
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nem volt semmilyen edény, tányér, evőeszköz. És engem az is
zavart, hogy valószínűleg nincs tiltva a dohányzás a kollégium
épületében, és ennek a „nyomait" is lehetett érezni a szobák
ban. Az étkezésről nincs közvetlen információnk, mivel azt nem
kértünk, de elcsípett beszélgetésekből annyit tudunk, hogy
volt már jobb menü is VB-ken. Ez ügyben még ki fogjuk kérni
a magyar csapat és az edzőtáborokba érkező külföldi csapatok
véleményét is, mivel szeretnénk olyan m enüt összeállítani,
amelyben minden résztvevő megtalálja az ízlésének megfelelő
ételt. A reggelihez a kása recept beszerzésére már m egtettük a
szükséges lépéseket: Zsigmond Száva éppen most tanulm á
nyozza az elkészítésének rejtelmeit Finnországban
- Van-e olyan dolog, am it a m ost látottak alapján még
m ásként fogtok csinálni?
- Hirtelen egy dolog jut eszembe. A kísérőversenyen a nyílt
kategória kezelése. Itt elég kaotikus állapotok uralkodtak a
6. napra. Elfogytak a térképek, és ad- hoc módon, mindenki
választott m agának egy pályát a már befejeződött kategóriák
m egm aradt térképei alapján. De már az első napokban is
voltak olyan dolgok, melyeket a tapasztalatok alapján m ás
ként fogunk végrehajtani. Ennek a kidolgozása Miháczi Zoltán
feladata lesz.
-V o lt-e olyan terület, am it nem tudtatok m egtekinteni?
- Szerencsére a cseh rendezők nagyon készségesek voltak
velünk, és mindent meg tudtunk nézni, amit szerettünk volna. Az
ellenőrző bírók közül pedig ketten - Tuomo Peltola és Hegedűs
András - egészen tűzközelben voltak, mint a zsűri tagjai. Amit mi
véletlenül nem láttunk, azt ők biztos feljegyezték. Zentai László
személyében pedig az IOF vezetésében -m in t újra megválasztott
elnökségi tag - volt egy megfigyelőnk, aki a sportág irányítóinak
észrevételeit osztja majd meg velünk.
- Láttatok-e olyan újdonságot, m elyet jövőre Ti is szeretné
tek alkalmazni?
-T alán egy olyan dolog volt, amit eddig nem tapasztaltunk az
eddigi VB-ken: a döntőkön két kivetítőt alkalmaztak, amelyek
közül az egyik a TV adás képét jelenítette meg, a másikon pedig
az eredmények és a támogatók voltak olvashatók. De mi ezt az
újítást nem kívánjuk átvenni, inkább a már említett eredményki
rakó táblánkat fogjuk erre alkalmazni.
- Volt-e m ár érdeklődés a jövő évi VB iránt?
- A VB-re jelentettük meg a 2. bulletint, melyet minden részt
vevő országnak átadtunk az első hivatalos edzőtábor kiírásával
együtt. Konkrét érdeklődés még nem volt, mivel mindenki az
éppen zajló versenyekkel volt elfoglalva, de pl., már egy nor
vég csapat 40 főre már le is foglalt egy szállodát Miskolcon. És
lassan beindulnak az edzőtáborok is. Dosek Toncsi vezetésével
az osztrák válogatott augusztus közepén, majd a hó végén
az angol válogatott ta rt edzéseket a Bükkben és Aggteleken.
És a magyar válogatott is tervez egy látogatást információim
szerint ebben a hónapban.
- Hogy álltok az előkészületekkel?
- Jelen pillanatban minden a tervek szerint zajlik. Készülnek
a térképek, amelyek minőségét Tuomo Peltola a cseh VB-ről
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Zászlóátadás (balról jobbra): Pavel Sekanina (Cseh VB szerve
zőbizottság elnöke), Radan Kamenicky (Cseh Tájfutó Szövetség
elnöke), Gerzsényi Zsolt (a miskolci vb szervezőbizottságának
elnöke)
hazafelé a helyszínen ellenőrzött - visszajelzés még nem érke
zett a tapasztalatokról. Keressük a tám ogatókat, tárgyalunk a
lehetséges „beszállítókkal", és augusztus közepén véglegesítjük
az arénák kialakítását, melyek végső verzióját június közepén
Per Forsberg - svéd tájfutó/szpíker —irányításával alkottuk meg.
Közben pedig készülünk az őszi edzőtáborra, melynek program
jában benne van az egyéni OB. És most m ár csak sokasodnak
majd a feladatok.
- Hogy tudjátok az egyre növekvő adm inisztrációt, levele
zéseket kezelni?
-Szeptem bertől egy főfoglalkozású versenyiroda vezetőt fogunk
alkalmazni Zsigmond Száva személyében. Ő fogja intézni a napi
dolgokat, bonyolítja a szervezőbizottság levelezését, szervezi az
edzőtáborokat - van vele munka bőven - és figyel majd arra,
hogy mindenkitől beérkezzen a megfelelő összeg az igénybevett
szolgáltatások után. Az eddigi tapasztalatok alapján nem fog
sokat unatkozni.
- A rendezői honlapot nézve, már tö b b m in t 150 önkéntes
jele n tk e z e tt rendezőnek?
- Igen, folyamatosan érkeznek a regisztrációk. Szükség is van
a rendezőkre, mivel idén is több, mint 350 rendező bonyolítot
ta le a VB-t. Mi 400-450 fővel számolunk, ideális esetben. Itt
szeretném megragadni az alkalmat, hogy kérnék mindenkit,
aki valamilyen formában szeretne részt venni a VB szervezésé
ben, az látogasson el a rendezői honlapra - http://rendezok.
tajfutovb2009.hu - és lehetőség szerint m inél előbb regiszt
rálja m agát, hogy el tudjuk kezdeni összeállítani a különböző
stábokat. Előre is köszönjük mindenkinek a közreműködést!
Tájoló 2008 6. szám
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T anuljunk tájfutni lépésről lépésre (1 4 )
„4-es szint - L"
Dombok és nagyobb völgyek, mint vezető vonalak
A gyerekek megtanulják használni a nagyobb
kúpokat és dombokat, m int korlátokat. Itt tanul
ják meg követni egy nagyobb kúp vagy domb
alját vagy körvonalát, a dom b tetejét, vagy egy
nagyobb, könnyen kivehető völgy szélét.

F u s su n k a f a lo n

Ez a gyakorlat arra jó, hogy megtanulhatjuk vele a
mocsarak vagy dombok használatát, m int felfogó
tereptárgyakét. Sőt, így arra is jók, hogy mintegy a
pont kiterjesztésévé is váljanak. A gyakorlatot vagy
mint iránymenetet, vagy mint egy rendes pályát is
le lehet futni. Ez utóbbi esetben olyan helyre rakjuk
a pontokat, hogy a felfogó tereptárgy mintegy az
előző pont folytatásává váljon.

Gyakoroljuk az Llépést
A z e r d e i b u sz

Az egész csoport először egy vezetővel fut, ő a
„sofőr”.
Fussunk mocsarak szélén vagy dombok alján.
Időről-időre cseréljük le a sofőrt. Pontos irány
levétel nem szükséges, ha kell, lehet durván az
iránytű segítségével futni.
). szám
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ájékozódás

Kacskaringózás

A L lé p é s te sztje

Ezt a pályát tájoló nélkül, az újonnan megtanult
„korlát” segítségével kell végig futni.

Iránykövetés

А В С - je

A pontok az új „korlát”-ok mellett legyenek.
Tájolót ne használjunk.

D om borzati térkép
Rakjunk ki egy olyan pályát, ahol dombok és völ
gyek segítségével kell tájékozódni

Mivel az eredeti svéd könyv északi terepekre ad
feladatokat, mellékelünk egy hazai, Bükk-fennsíki
terepen gyakorolható feladatot. Ehhez hasonló
gyakorlat más hazai terepeken is megvalósítható.
A m ű eredeti címe: Learning orienteering step by step
Fordította: Grant Julianna
Szerk.: Schell A ntal
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K i megy S vájcba ?
A bajnoki címek, érmek
és pontok „szétosztásán"
túl az idei Középtávú OB
ifjúsági kategóriáinak
célja a címben szereplő
kérdés megválaszolása is
volt. A 18-asoknál ugyanis
válogató verseny volt a
bajnokság döntője.
Az idei évben új rendszerben
történik a válogatás az ősszel
Svájcban sorra kerülő Serdülő- és
Ifjúsági Európa-bajnokságra. Az
első két válogató verseny (az ifiknél
а а HOB és a KÖB) győztese auto
matikusan tagja lett az EB-re utazó
csapatnak. De ifiknél a KÖB ezen
felül még a százalékos eredmények
alapján is válogató volt, így igencsak
kiélezett küzdelem zajlott. Lássuk
az első hat helyezett csatáját!
Lányoknál Zsigmond Vanda
már a HOB-on szerzett bajnoki
címével bebiztosította magának a
svájci utazást, így neki már „csak”
a jó bajnoki szereplésért kellett
harcolnia.
Az 1-esre Tóth Réka kezdett leg
gyorsabban, és ez, rövid átmenet
lévén, ugyan csak pár másodperces
előnyt jelentett számára, de mint
látni fogjuk a végén, egy középtá
vú döntőben minden másodperc
számít. A 2-es pontra ő választot
ta a legrövidebb útvonalat, szinte
majdnem végig a lila vonal mellett
haladt, de ez bizony kemény felfelé
mászást jelentett mintegy 60 méter
szinttel. A többiek jobban megível
ték, ezzel hosszabb úton, de kevés
bé meredeken értek a pont előtti
gerincre, és ez gyorsabb is volt:
Bertóti Regina például 34 másod
perccel futott jobbat Rékánál, nyer
ve ezzel az átmenetet és így egyből
az élre is állt.
A 3-asnál még több lehetőség
kínálkozott, mert két völgyet is
keresztezni kellett. Réka és Regina

itt szinte ugyanazon az útvona
lon, majdnem egyenesen haladt,
utóbbi azonban a pont előtt picit
hibázott, a lapos mélyedés helyett
a fiúk pontja, a szénégetőhely felé
indult el, és ez 28 másodpercé
be került. Hasonló hibát csinált
Vanda is. Ezen a ponton Réka és
Regina pontosan holtversenyben
állt. Érdekes még Koós Brigitta
útvonalválasztása, aki a két völgyet
az elágazásuknál keresztezte, így
csak egy emelkedője volt, de az
jóval hosszabb, ráadásul a pont
alatt is jókora kanyart írt le. Ez így
több mint 2 és fél percébe került
neki, amivel a 3. helyről esett vissza
a 8.-ra.
A 4. pontra jött az ereszkedés,
65 méter szintet kellett leadni,
lehetett tehát pörgetni rendesen,
de a pont előtt figyelni sem ártott.
Ezt az átmenetet is Regina nyerte,
Réka a nagy meredeken elindult a
ponttól keletre lévő szénégetőhely
felé, de ez még csak 11 másod
perc pluszt jelentett neki. Nem így
Zsigmond Tímeának, aki hasonló
kitérőt csinálva már több mint egy
percet veszített.
Az 5-ösre futva kellett a pálya
leghosszabb átmenetét teljesíteni.
Ezen is Regina volt a leggyorsabb
és így megőrizte vezető pozícióját,
utána pedig Vanda a második, aki
ezzel, ha csak egy másodperccel
is, de feljött Réka elé a 2. helyre.
A 4-5-6. helyen futó lányok ezen
a ponton a végeredmény szerinti
sorrendben álltak, ami aztán már
nem is változott meg a célig. Az
útvonalakban nagy különbség
ugyan nincs, Koós Brigi ívelte meg
legjobban alulról, ez is tartott leg
tovább, 1 perc 21 másodperccel
volt több Regina idejénél. A 6-os
kis rövid átmenet, egy szintezés
és egy rövid mászás-úton kerülés
leereszkedés között lehetett válasz
tani. Az előbbi volt a gyorsabb, ha

csak 2 másodperccel is, Réka nyer
te az átmenetet Regina előtt, és
Vanda visszacsúszott a 3. helyre.
A 7. pontra Regina volt ismét
a leggyorsabb, Réka szinte ugyan
azon az útvonalon futott, de ehhez
neki 5 másodperccel hosszabb
idő kellett. Tibay Ilus a pont előt
ti hullámvasutazás helyett felül
ről került, de ez az elején jelentős
többlet mászást eredményezett,
ami egy perc hátrányt jelentett, és
csak a 6. helyet ezen az átmeneten.
A 8-asra viszont kárpótolta magát,
arra nyerni tudott, öt másodperc
cel futott jobbat mint Regina és
Réka. Ezen a ponton továbbra is
Regina vezetett a versenyben, 50
másodperc előnye volt Rékával
szemben.
Innen jött a neheze, hiszen
már több mint 20 perce futottak
a lányok, a pálya vége közelgett,
ilyenkor kellene gyorsítani, de még
le kellett gyűrni először mintegy
50, végül még 20 méter szintet. A
9-esre rövid mászás után szintben
lehetett futni, itt ismét Réka volt
a leggyorsabb, egy másodperccel
előzve Reginát. A 10. pontra egy
viszonylag hosszabb átmenet veze
tett, aminek az eleje elég egyér
telmű volt, fel kellett mászni egy
kis völgyben a kocsiútig. Innen
a többség kikerülte a völgyet az
úton, de ez távban és pár méterrel
szintben is több volt. Regina és
Ilus hamarább átvágtak a völgyön,
így Regina volt a leggyorsabb, tíz
másodperccel előzve az úton kerü
lő és a pont előtt kis vargabetűt
leíró Rékát. Regina előnye így már
egy másodperc híján egy percnyi
volt. Innen már csak két átmenet
volt a gyűjtőpontig, így szinte biz
tosnak tűnt számára a svájci utazás,
pedig a nagy izgalom csak ezután
következett.
Réka innentől begyújtotta a
rakétákat, mindhárom hátralévő
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átmenetet megnyerte. Regina ezzel
szemben a 11-esre csinált egy kis
kanyart, ami 39 másodperc plusz
jelentett Réka részidejéhez képest,
és összességében is csak 6. idő volt
ezen a szakaszon. Előnye Rékához
képest 20 másodpercre csökkent.
A gyűjtőpontra a gerinc kereszte
zése után lefelé végig kellett futni
egy völgyön, Réka itt újabb kilenc
másodpercet dolgozott le hátrá
nyából, míg Regina a 4. legjobb
időt futotta. Végül a befutószaka
szon Réka további két másodper
cet faragott le a kettejük közötti
különbségből, így Regina végül is
kilenc másodperccel tudott győz
ni. Ha a pálya kétszáz méterrel
hosszabb, lehet hogy máshogy
alakul az eredmény... na de hát
nem volt kétszáz méterrel hoszszabb. így Vanda mellett egy újabb
DTC-s, Bertóti Regina került a
Svájcba utazók közé. Réka pedig
már korábban „kárpótolta” magát
azzal, hogy ifiként került be a
svédországi Junior VB-n induló
csapatba. A bronzérem Vandának
jutott, utána Ilus, Timi és Brigi
következett. Aztán több mint öt
perc szünet után jöttek a többiek.
Na és akkor nézzük a fiúk ver
senyét! Itt még senki sem volt
biztos svájci utazó, az áprilisi
Hosszútávú OB-n ugyanis a PVSK
fiatal klasszisa, a még serdülőkorú
Baumholczer Máté leiskolázta az
öregebbeket, így ifik közül azon
a versenyen senki nem került a
svájci csapatba.
Az 1-esre sokat nem kellett
gondolkodni, végig az ösvényen,
ami majdnem a pontig vezetett.
Bereczki Máté állt az élre, és ezt
a pozíciót aztán őrizte is egy jó
darabig. Az egyértelmű útvonalat
egyedül Pongrácz Ervin cifrázta
meg kicsit, ő hamarább felmászott
a gerincre, és onnan oldalazott, de
ez nem volt több 10 másodpercnél
és időben például ugyanannyi volt,
mint Jenes Gézáé, aki az ösvényen
futott. Bár az 1-es pontra futott

részidőkben nyilván benne van
nak a térkép nézegetésével töltött
idők is.
A 2-es a lányokéhoz hasonló
an még mindig fölfelé vitt, csak a
fiúk feljebbről kezdték az átme
netet. Itt is Máté volt a leggyor
sabb, utána pedig két olyan srác,
akik később kiszálltak a bajnoki
pontokért vívott küzdelem
ből: Pálinkó Márton és Kovács
Boldizsár egyaránt 6 másod
percet kaptak Mátétól ebben az
átmenetben, és mivel az 1-esre is
azonos időt futottak, így holtver
senyben a 2. helyen álltak ekkor.
Később aztán Boldi a 3-asra, Marci
az 5-ösre hibázva esett vissza. A
3-asra vezető útvonal majdnem
egyforma volt a lányokéval, csak
az átmenet végén lévő pontban
különbözött. Egymástól 30 méter
re volt egy szénégető és egy lapos
mélyedés. Azt már láttuk, hogy a
lányok közül ez gondot is okozott
Reginának és Vandának, a fiúk
közül pedig Fehérvári Zsolt volt,
aki előbb a mélyedést is „megnéz
te”, bár ez számára nem jelentett
akkora időveszteséget, sőt így is a
3. legjobb részidőt futotta ezen a
szakaszon Máté és Géza mögött,
így Máté és Kinde Mátyás mögé fel
is jött a 3. helyre a 7.-ről.
A 4. átmenet fiúknak is a
nagy lefelé döngetés volt. Itt Spisák
László repesztett a legjobban, aki
végeredményben a 14. lett és ezen
a ponton is épp 14. volt. Érdekes,
hogy ebben a nagy lefelében a
végül pontszerző hat versenyző
közül csak kettő tudott az első
hatba férni, Géza második lett és
ezzel fel is jött a 2. helyre, Máté
pedig 5.
Ahogy a lányoknak, a fiúknak
is az 5-ösre következett a leghoszszabb átmenet, de már korántsem
olyan egyértelmű útvonalválasz
tással. Ennek ellenére a többség
jó pár völgyet keresztezve, a lila
vonaltól csak kevéssé eltérve futott.
Végül itt is Máté volt a leggyorsabb,
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mögötte Zsolti és Matyi. A nagy
vesztes itt Géza, aki „kiszállt dél
nek”, csak a szántóföld fogta meg,
mintegy 300 méter plusz távot és
30 méter plusz szintet iktatva ezzel
a pályájába, és ez súlyos 2 perc 44
másodperc hátrányt eredménye
zett, valamint azt, hogy a 2.-ról a 9.
helyre esett vissza. De úgy látszik,
ez nem szegte kedvét, vagy épp ez
sarkallta még keményebb küzde
lemre, mert a pálya további részé
ben még három átmenetet nyert
(például rögtön a következőt is), és
még kétszer lett kis különbséggel
második, így a végéig még majd
nem 2 percet faragott hátrányából.
A 6-osra tehát Géza volt a
leggyorsabb, és ezzel vissza is
tornázta magát 5.-nek. Ö kicsit
felülről ívelte az átmenetet a hul
lámvasút helyett, ami távban több
volt, szintben biztosan kevesebb,
mint például Matyié, aki szinte
nyílegyenesen ment, az összes
horpadást keresztezve, de időben
ez csak 3 másodperccel volt las
súbb Géza útvonalánál. Ifj. Tóth
Károly az átmenet közepén lefelé
kezdett el kerülni, de aztán túl
nagy kerülő sikerült belőle, egy
perce bánta. Viszont a következő
átmenetet már épp Karcsi oldotta
meg leggyorsabban, ott ő futott a
lila vonalon, és ez bizonyult jónak,
a többiek közül még Zsolti ment
nagyjából erre, aki 7 másodperccel
volt lassúbb Karcsinál. A többiek
jobbra a gerincen-ösvényen lefut
va kerültek, de ez bizony távban is
több volt, meg szintben is, és föl
felé a patakvölgyben valószínűleg
nem is lehetett túl jól futni. Máté
itt például csak a 15., Matyi a 20.,
Ervin a legnagyobb kerülőt téve
a 21. részidőt futotta csak. Itt még
mindig Máté állt az élen, a rajt
óta egyfolytában, de mögötte már
vészesen közeledett Zsolti, aki 28
másodperccel állt mögötte ezen a
ponton.
A 8-asra a pálya leggyilkosabb
átmenete következett, 140 méteren
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1 Bereczki Máté
36:09
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

1:17(1)
2:42(1)
5:23(1)
7:06(1)
12:33(1)
14:30 (1)
16:50(1)
20:02 (2)
24:54 (2)
27:13(2)
27:43 (1)
31:49(1)
32:46(1)
33:48 (1)
35:11 (1)
35:36 (1)
36:09(1)

SZV
1:17(1)
1:25(1)
2:41 (1)
1:43(5)
5:27(1)
1:57 (5)
2:20(15)
3:12(19)
4:52 (2)
2:19(4)
0:30 (7)
4:06(1)
0:57 (6)
1:02 (3)
1:23 (3)
0:25(1)
0.33 (6)

2. Fehérvári Zsolt
37:06

SDS

2 0 0 8 . jú n iu s 2 1 .

4 .7 km

3. Kinde Mátyás
37:35

SIR

1:29 (9) 1:29 (9) 1:19(2) 1:19(2)
3:10(7) 1:41 (7) 2:58 (4) 1:39(5)
6:09 (3) 2:59 (3) 6:00 (2) 3:02(4)
8 :1 0 (5 ) 2:01 (11) 7:50 (3) 1:50(8)
13:50(3) 5:40 (2) 13:37 (2) 5:47(3)
15:32 (3) 1 42 (3) 15:04(2) 1:27(2)
17:18(2) 1:46 (4) 17:38(3) 2:34 (20)
19:48(1) 2:30 (3) 20:30 (3) 2:52 (12)
24:25 (1) 4 :3 7 (1 ) 25:27 (3) 4:57 (3)
26:47 (1) 2:22 (6) 27:57 (3) 2:30(7)
27:54 (2) 1:07 (18) 28:36 (3) 0:39 (11)
32:21 (2) 4:27 (3) 33:19(3) 4:43(7)
33:18(2) 0:57 (6) 34:10(3) 0:51 (2)
34:29 (2) 1:11 (8) 35:11 (3) 1:01 (2)
36:04(2) 1:35 (10) 36:41 (4) 1:30(7)
36:35 (2) 0 31 (7) 37:06 (4) 0.25 (1)
37:06 (2) 0:31 (4) 37:35 (3) 0:29(1)

320 m

V in y e / H ó d o s -é r

16 ep

4 Jenes Géza
5. Pongrác? Ervin 6. ifi. Tóth Károly
37:38
MOM
39:38
VHS
40:05
SIR
1:27 (7) 1 2 7 (7) 1:27 (7) 1:27 (7) 1:40(14) 1.40(14)
3:14(8) 1:4 7 (9 ) 3:25(11) 1:58 (14) 3:31 (12) 1:51 (12)
6:10(4) 2:56 (2) 6:58 (7) 3:33 (8) 6:58 (7) 3:27 (7)
7 47 (2) 1:37 (2) 8:51 (8) 1:53(9) 9:10(11) 2 :12(15)
15:58 (9) 8:11 (14) 15:03 (4) 6:12(4) 15:31 (6) 6:21 (5)
17:22 (5) 1:2 4 (1 ) 16:54 (4) 1.51 (4) 17:55 (7) 2 .24(15)
19:13(4) 1:51 (7) 19:39 (6) 2:45 (21) 19:34 (5) 1:3 9 (1 )
21 46 (4) 2:33 (4) 22:22 (6) 2:43 (8) 22:09 (5) 2:35 (5)
26:51 (4) 5:05 (5) 27 :1 9 (5 ) 4:57 (3) 27:33 (6) 5:24 (9)
28:55 (4) 2 :0 4 (1 ) 3 0 :12(5) 2:53(13) 30:19(6) 2:46(10)
29:15(4) 0:20 (2) 30:35 (5) 0:23 (3) 30:45 (6) 0:26 (6)
33:27 (4) 4 :1 2 (2 ) 3 5 :15(6) 4:40 (5) 35:12(5) 4:27 (3)
34:19(4) 0:52 (3) 36:05 (5) 0:50(1) 36-13(6) 1:01 (9)
35:23 (4) 1:04 (4) 3 7 :16(5) 1:11 (8) 37:19(6) 1:06 (7)
36:38 (3) 1-15 (1 ) 38:38 (5) 1:22 (2) 38:58 (6) 1:39(11)
37.05 (3) 0:27 (3) 39:06 (5) 0:28 (4) 39:27 (6) 0:29 (5)
37:38 (4) 0:33 (6) 39:38 (5) 0:32 (5) 40 05 (6) 0 :38(16)
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45 méter szintet kellett megmászni
egy kis völgyben felfelé. Diószegi
Bálint nyerte 2:09-cel, aki mögött
21 másodperccel lemaradva Zsolti
lett a harmadik, és ezzel át is vette
a vezetést. Máté pedig hibázott,
egy völggyel jobbra indult neki a
meredeknek, és ezt csak nagyjából
a ponttal egy magasságban járva
vette észre, ez 100 méter plusz
távot és Bálinthoz képest több
mint egy perc, de még Zsoltihoz
képest is 42 másodperc hátrányt
jelentett - ezzel visszacsúszott a 2.
helyre. Hasonló hibát csinált Géza
is, de ő hamarabb korrigálta, így
az ő ideje nem lett sokkal rosszabb
Zsoltiénál.
Most tehát épp úgy nézett ki,
Zsolti megy Svájcba, és következett
a pálya talán legérdekesebb útvo
nalválasztása. Egy elég meredek,
ráadásul merőlegesen lefutó völ
gyekkel tarkított oldalban, a szint
ben mintegy 15 méterrel följebb,
légvonalban 450 méterre lévő 9-es
pontig. Lehetett szintezni, lehetett
fölülről kerülni az elején mászva,
majd a völgyek tetejében szinte
teljesen síkon - ráadásul egy széles
nyiladék mentén - futva, végül
ereszkedve, illetve lehetett alulról
kerülni a völgyeket és a végén fel
mászni a ponthoz. Első ránézésre
talán a középső változat tűnne a
leggyorsabbnak. Szinte mindegyik
lehetőséget kipróbálta a fiúk közül
valaki. Zsolti volt a leggyorsabb,
ő az elején nagyjából merőlegesen
„fűrészelte” a völgyeket, ezzel távot
spórolva és szintet felvéve, aztán
kicsit leereszkedett és a pontot
alulról támadta. Ez 15 másodperc
előnyt jelentett Mátéhoz képest,
áld előbb felmászott, majd a tetőn
a nyiladék mellett - de nem a nyi
ladékon - futott és felülről fogta a
kilencest. További 20 másodperc
cel volt lassúbb Matyi, aki viszont
akkurátusán kiszintezte a völgy
oldalakat, a legkacskaringósabb
nyomvonalat produkálva ezzel
az átmenet első felében. Ervin is

Matyival megegyző idő alatt futott,
de ő nem kanyargóit, ő „fűrészelt”
már az átmenet elején is.
Itt tehát továbbra is Zsolti veze
tett, 29 másodperccel, mögöt
te Máté, harmadik Matyi, Zsolti
mögött 1 perc 2 másodperccel.
A 10. pontra Géza volt a leg
gyorsabb, a legoptimálisabb, szinte
végig lefelé menő utat választva.
Matyi és Ervin az elején nagyobbat
kerülve jobban felmásztak, viszont
így nem kellett a völgyet keresz
tezniük, de a nagyobb távolság és
több szint Matyinak 26 másod
perc többletet jelentett, Ervinnek
még többet, de ő a 10-es mellett
lefutva a 11-est vette célba, és csak
70 méterrel később fordult viszsza. Máté a 4., Zsolti a 6. időt
futotta erre a pontra, közel azo
nos útvonalon, Máté volt gyorsabb
3 másodperccel, így továbbra is
Zsolti állt az élen.
Zsoltinak a 11-es pont biztos
sokáig megmarad emlékezetében,
mert az erre a pontra csinált hibá
ja (jó felé indulva a ponttól nem
messze csinált egy plusz kanyart,
18. részidő, 47 másodperc hátrány)
miatt csúszott ki a győzelem és
ezzel a biztos svájci utazás a kezé
ből, és vette át ismét Máté a veze
tést. Micsoda izgalom! Amúgy
ezen az átmeneten Vellner Gábor
volt a leggyorsabb, 19 másodperc
cel, mögötte Géza egy másodperc
cel lemaradva.
A 12-esre a pálya utolsó hoszszabb átmenete következett, külön
féle kerüléseket kínálva. Itt újból
Máté volt a leggyorsabb (utoljára
az 5-ösre nyert átmenetet), a völ
gyeket az összefolyásuknál keresz
tezve, így szintet spórolva, még egy
pici pont előtti tévesztés is belefért.
Második Géza (aki ezt a környéket
már ismerte, hiszen járt már itt az
5-ösre menet is), 6 másodperccel
lemaradva, a versenyben 4. helyen
állva ekkor.
A 13-as kis rövid átmenet, ezt
Ervin nyerte, majdnem nyílegye
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nesen futva. Máté és Zsolti azo
nos útvonalon ugyanannyit futott,
így Máté 32 másodperces előnye
maradt. A 14-es hasonlít a lányok
5-6-os átmenetéhez, csak fordí
tott irányban és kicsit hosszab
ban: szintezés vagy kerülés felül
az ösvényen. Ezt ismét Vellner
Gábor nyerte, akiről nem tudom,
merre került, de 6 másodpercen
belül volt Matyi, Máté, Géza és
Karcsi, közülük Máté és Karcsi
az ösvényen került, a másik kettő
szintezett. A 15-ösre Géza futott
leggyorsabban, az egyenes vona
lon és ezzel feljött a 3. helyre
(emlékezzünk vissza, a 9.-ről!). A
bajnoki cím és a „biztos svájci út”
itt már tulajdonképpen végleg el
is dőlt, hiszen már csak egy rövid
átmenet és a befutószakasz volt
hátra és Máté itt m ár 53 másod
perccel vezetett Zsolti előtt. Az
ezüst- és bronzéremért viszont
már szorosabb volt a csata: Zsolti
34 másodperccel vezetett Géza
előtt, aki mögött Matyi 3 másod
perccel következett. Zsolti a 2.
helyet megtartotta, Géza viszont
a З.-at átengedte Matyinak, aki a
gyűjtőponton még egy másod
perccel ugyan le volt maradva,
de a befutószakaszt megnyerve 3
másodperccel futott be Géza elé.
Ervin lett a 4., Karcsi az 5., de a
lányokénál jóval szorosabb ver
senyben, hiszen ott több, mint
7 perc volt az első és a hatodik
között, a fiúknál még a 10. helye
zett is 7 percen belül volt.
Eldőlt tehát, hogy ifik közül
Zsigmond Vanda mellett Bertóti
Regina és Bereczki Máté lett
biztos tagja az EB-re utazó csa
patnak. A többiek a százalékos
eredményeikkel vannak verseny
ben, azóta már volt egy újabb
százalékos válogató a Hungária
Kupa 1. napján, de a fennmaradó
helyek végső sorsa a Rövidtávú
OB-n fog eldőlni Szolnokon.
Kovács Gábor
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1 Bertóti R egina
31:27
DTC
1

1:05 (4)

1:05 (4)

2 3:55 (1)
3 7:47 (1)
4 10:01 (1)
5 15:41 (1)
6 16:42(1)
7 19:28(1)
8 21:02 (1)
9 22:19(1)
10 26:45 (1)
11 29:43 (1)
12 30:49 (1)
Cél 31:27(1)

2:50(1)
3:52 (2)

2:14(1)
5:40(1)
1:01 (2)

2:46(1)
1:34(2)
1:17(2)

4:26(1)
2:58 (6)
1:06(4)
0:38 (2)

2 0 0 8 .jú n iu s 2 1 .

3 .5 km

2 Tóth Réka
3. ZsigmondVanda
32:52
31:36
SZV
DTC
0:59(1) 0:59(1) 1:02 (2) 1:02 (2)
4:23 (5)
7:47(1)
10:12(2)
16:28 (3)
17:27 (2)
20:18(2)
21:52 (2)
23:08 (2)
27:44 (2)
30:03 (2)
31:00 (2)
31:36 (2)

3:24 (5)

3:24(1)
2:25 (2)
6:16(4)

0:59 (1)
2:51 (2)
1:34(2)

1:16(1)
4:36 (2)

2:19(1)
0:57(1)
0:36(1)

4:09 (2)
8:01 (3)
10:33 (3)
16:27 (2)
17:37 (3)
20:44 (3)
22:20 (3)
23:40 (3)
28:36 (3)
31:07 (3)
32:13(3)
32:52 (3)

3:07 (3)
3:52 (2)
2:32 (5)
5:54 (2)
1:10(7)
3:07 (3)
1:36 (4)
1:20 (3)
4:56 (3)
2:31 (2)
1:06(4)
0:39 (5)

225 m
4. Tiba

34:04
1:21 (7)
4:1 8 (4 )
8:26 (4)
10:56 (4)
16:55(4)
18:05 (4)
21:52 (4)
23:21 (4)
24:44 (4)
29:47 (4)
32:20 (4)
33:25 (4)
34:04 (4)

V in y e /H ó d o s - é r

12 ep

Ilona
SIR
1:21 (7)
2:57 (2)
4:08 (4)
2:30 (3)
5:59 (3)
1:10(7)
3:47 (6)
1:29 (1)
1:23(4)
5:03 (4)
2:33 (3)
1:05(3)
0:39 (5)

5. ZsigmondTímeé
38:00
SZV
1:10(5) 1:10(5)
5:09 (6) 3:59 (7)
10:00 (5) 4:51 (6)
13:22 (7) 3:22 (8)
19:49 (5) 6:27 (5)
21:01 (5) 1:12(9)
24:34(5) 3:33 (5)
26:21 (5) 1:47 (5)
27:44 (5) 1:23 (4)
33:13(5) 5:29 (6)
36:05 (5) 2:52 (4)
37:17(5) 1:12(6)
38:00 (5) 0:43 (10)

6. Koós Brigitta
38:50
SDS
1:04(3) 1:04 (3)
4:17(3) 3:13(4)
10:48(8) 6:31 (14)
13:18(6) 2:30 (3)
20:19(6) 7:01 (6)
21:27(6) 1:08 (5)
24:52 (6) 3:25 (4)
26:49 (6) 1:57 (7)
28:28 (6) 1:39 (8)
33:56 (6) 5:28 (5)
36:51 (6) 2:55 (5)
38:06 (6) 1:15(7)
38:50 (6) 0:44(11)

Eredmények
Országos Középtávú Egyéni Bajnokság
2008. június 21. Vinye
F 1 4 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1 6 0

(2 4 )

2 .1

km

Bartók M árton
Rusvai László
R ácz Sándor
Z sigm ond Richárd
Tábori Milán
M ohácsy Ádám
N ém eth Mihály
D u d ás T am ás
P eregi Dániel
Báldi G ergő
K opasz Kristóf
Glokker Z oltán
J a k u s B ertalan
W eiler Vilmos
Lengyel Ádám
Horváth Á dám
W eiler V ince
B erkes Dániel
Rónyai Áron
C zigány M áté
Barti Áron
Kintli György
Hetényi P é te r
Konkoly C s a b a

F 1 4 -C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vk
Vk

2 .5 k m

m

8 ep

Kazal M árton
V ajda B alázs
C söngei Dávid M áté
Tugyi Levente
P é n tek M átyás
G azdig V endel
K ovács D om onkos
Zoboki C s a n á d
Tóth Adrián
Horváth G ergő
O szkó Attila
Kirilla P é te r
Bubla P é te r
K ovács B ertalan
Balogh Bálint
Etlinger J á n o s
B alázs Bulcsú
V arga Z som bor
P re ze n sk y T a m á s
Hajdú S z á s a
F ark as Ádám
Tölgyesi Aurél
K rokavecz Sim on
Apjok Dániel

F 1 4 -B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

(2 4 )

(1 2 ) 1 .8 k m

Miháczi Adám
Düh T a m ás
N agy G ábor
R om án Dávid D ániel
Váradi Attila il].
Földing Viktor
N yakas Ádám
N agy M átyás
Siklósi Bálint
Balogh M árton
F leischer A ndrás
B auer Z oltán

F 1 6 -A

(2 4 )

3 .6 k m

1 B aum holczer M áté
2 Liszka Krisztián
3 Horváth M arcell
4 Tölgyesi Á kos ifj.

PV S
SZV
VH S
DTC
VBT
VH S
BME
THT
TTE
VBT
SPA
DTC
BSC
PV S
GYO
PV S
SPA
NKZ
KTK
KOS
BSC
VHS
SZV
SZV
14 0

m

SPA
FSC
SZV
SZV
SD S
GYO
PV S
VBT
SPA
SD S
SZV
PV S
F SC
MAF
TTE
SD S
MAF
SPA
DTC
ZTC
GÓ C
GÓ C
HTC
SPA
100

m

7 ep

2 2:58
2 3:56
2 7 47
2 8 :1 3
30:07
30:49
30:53
31:34
3 2:08
3 2:55
33:09
34:08
34 08
3 4:28
3 5:29
3 5:30
36:02
37-56
4 0:07
4 6 55
5 0 40
52:31
87:16
hiba
4 ep

TTE
KAL
FSC
HBS
GYO
BSC
GÓ C
TSE
TSE
GYO
SPA
VBT
2 2 0

17:10
20:31
2 2:03
2 2:35
2 2:48
2 2:49
2 3:10
2 5:20
2 5:24
2 5:28
28:01
30:07
3 0 38
31:01
31:28
31:35
33:22
34:10
34:11
34:31
3 6:15
37 44
3948
4 0:49

m

PV S
SPA
VBT
VHS

18:33
19:50
22:04
22:41
2 3 .1 6
26:13
2 6 44
2 9 :17
56:52
59:27
15:34
4 0 :1 5
12 ep

23:53
26:55
2 7 :14
2 7 :38

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
21
22
23

R adványi Á dám
P é ley D om okos
K ovács S e b e s ty é n
Sulyok Á bel
Györgyi Ábel
Lükő D ániel
Nagy Patrik
Heilig D ániel
M usinskÿ T o m ás
S p icze M áté
P ereg i Dávid
Petróczki Ádám
K o p asz R óbert
L acza Bálint
B ugár G ergely
B é re zé s Z sig m o n d
M óra G áb o r
Hajdú M arcell
G önye A n d rás
Tölgyesi R e n á tó

F 1 6 -B

(2 0 )

3 .0 k m

DTC
PV S
BME
SPA
MOM
VH S
VBT
VBT
DTC
DTC
SPA
HTC
KAL
PV S
SPA
SPA
FSC
KO S
VH S
SPA
17 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tölgyesi T a m á s
N agy Attila
Horváth M áté
Lukács G ergő
Góth R o lan d
T ass B enedek
Z a c h e r Viktor
N ém eth B e n c e
S z a b ó Á kos
Brenn Dávid
B edő C s a b a
Barta Dávid
S zak ály G ergely
Horváth D o m o k o s
N ém eth Dániel
H am buch M átyás
Cserki S o m a
S ip o s E n d re
G era T a m á s
Vk György S z a b o lc s
F 1 8 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

(2 4 )

4 .7 k m

3 2 0

( 6 ) 4 .0

km

1 K ap tu rÁ d ám
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m

m

11

VHS

I

Kiss Bálint
Polgár G e rg ő
Fóthi Ábel
M órocza Á rp á d
M olnár B a r n a b á s

F 2 0 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

27:13
30 36
32 28
33 02
33:18
33 21
36 50
41:44
43 33
43:36
43 39
44:56
4 5:19
47 42
4 8:15
49 42
50:59
55:20
hiba
34 41

(1 4 )

6 .1

SK S
BSC
BEA
BSC
ZTC
km

3 2 5

S z a b ó A n d rá s
Suciu Sim ion
Kerényi M á té
Turcsán G á b o r
Horváth T a m á s
Káló Attila
Páp ai T a m á s
Tári Kom éi
Györgyi P é t e r
Urbán C s a b a
V arga L ászló
Tari G ábor
Hardi B alázs
Dom án R a jm u n d

F 2 1 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19

16 ep

SZV
SD S
SIR
MOM
VH S
SIR
BME
SIR
PSE
DTC
SZV
PV S
ETC
FSC
SPA
DTC
ARA
SD S
KOS
DIS
KAL
NYV
PV S
SZV
2 8 0

2
3
4
5

51:26
57:27
71:54
74:47
hiba

m

17 ep

ETC
KTK
TTE
PV S
SZV
SZV
ARA
ARA
MOM
MAF
THS
ARA
PV S
THT

3 5:13
37:50
37:56
39:40
42:10
4 4 29
45:37
50:46
51:56
54:05
58:38
58:52
65:41
76:30

10 ep

DTC
PV S
TSE
ZTC
GÓ C
KOS
SPA
VBT
HTC
TSE
VBT
ETC
GÓ C
GÓ C
VBT
PV S
SD S
KTK
SZV
KTK

Bereczki M áté
Fehérvári Zsolt
Kinde M áty ás
Jen es G éza
P o n g rá c z Ervin
Tóth K ároly ifj.
K ovács B oldizsár
Vellner G á b o r
Mizur P e te r
Á dám szki T a m ás
Pálinkó M árton
L áp o ssy P é te r
Hráb D ániel
S p isák László
Nagy Kristóf
Hoitsy M árton
Szivák A n d rá s
D iószegi Bálint
Incze M árton
Filó B em át
S ebők P é te r
R eb ák C s a b a
Kersity A n d rás
F a rk as Ottó

F 1 8 -B

m

28:12
28:47
31:28
32:03
33:15
34:24
34:28
3531
35:57
38 39
38:39
38:51
39:02
43:13
4 3:28
4 3:29
4 5:10
4 5:55
50:22
hiba

6. szám

36 09
37:06
37 35
37:38
39:38
40:05
41 05
42:12
4246
4305
46:14
48:11
48:59
49:44
51:07
52:58
55:43
58:03
59:38
61:14
6146
6 2 31
63:19
hiba

F 2 1 -B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(2 2 ) 6 .0

km

3 7 0

G össw ein C s a b a
Kovács Á dám
Lenkei Zsolt
Z se b e h áz y Istv án
D én es Z oltán
Domonyik G á b o r
B alabás P é te r G e rg ő •
Kovács R ó b e rt
Lévai F e re n c
C serp ák Z so lt
Bogya T a m á s
Pelyhe D ániel
V ajda Kolos
Vonyó P é te r
Forrai G á b o r
Nagy Viktor
Kiffer Gyula
Spiegl M áté
M olnár R ó b e rt
Novai György
Szundi Attila
Antal Miklós
(2 2 ) 5 .5

km

Bogos T a m á s
H alona G e rg e ly
K oprivanacz Im re
Morandini Viktor
Tóth Ádám
Antal A n d rás
Lenkei Á kos
F ark as Viktor
C sú c s A n d rá s K la u s
Harkányi Á rp á d
Miskó R ó b ert
B ak sa C s a b a
Korcsok Pál
P éley Dániel
Csőkör Z oltán
Forrai Miklós
Kovács Dávid
S zab ó Z solt
P a p p Jácin t
B erecz G á b o r
O szlovics Á d ám
Szajkó C s a b a

m

21 e p

PSE
ETC
TTE
MOM
KAL
MEA
DTC
PV S
MEA
NYV
TTE
SD S
ZTC
PV S
HTC
KAL
ARA
KAL
ARA
ZTC
DTC
PV S

3 1 0

m

37:00
37:11
38:28
39:50
3 9 52
4 0:20
4023
42:56
43:18
4 4 10
44:12
44:13
44:15
45:24
45:58
47:39
48:27
48:27
58:48
hiba
hiba
hiba
19 e p

ARA
DTC
KAL
SPA
GYO
PV S
HSP
HR F
HSE
TTE
BSC
KAL
T SE
PV S

42:54
43:43
4 4 39
45:13
46:25
47:54
48:24
50:42
50:55
51:44
52:31
52:34
54 06
54:09
54:38
55:47
ARA 61:18
SZV 6 1:38
ZTC 6 4 2 8
HRF 6 5:53
MOM 73:26
ETC hiba

тл
и те

op

38:47

F 2 1 -C

(2 3 ) 4 .9

1 Scultéty M árton

km

3 0 0

m

KTK

■I 7

ep

38:20

E

redmények

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

S z é p Zoltán
G yalog Zoltán
V ö rö s Endre
S z á s z B ence
Tóth Máté
P e ly h e D énes ríj.
F e k e te A ndrás
Á go sto n Zoltán
Z ai Bálint
Sziládi T am ás
K ovács Gábor
Illés P éter
H e n d e András
Z s e b e h á z y Zsolt
H e rc z eg Bálint
K iss László
H orváth Pál
Z öldesi Andor
T a k á c s Krisztián
H orváth Zoltán
Ludvig P éter
G á b o r J ó z se f

F 2 1 -D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(1 2 )

4 .2 k m

M a ro sá n Dávid
S á n ta Bendegúz
Nyári Sándor
Fóthi Áron
N iederm ayer P éter
K álm án D énes
S tu m p f Já n o s
S zöllös András
T ő z s é r A ndrás
Horváth Imre
H ideg Nándor
N ém eth László

F 3 6 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12

4 .6 k m

270

H orváth Norbert
Vizi Tibor
Mihályi Ferenc
B ergendi Péter
M é z e s Tibor Sólyom
P a p Attila
R é v é s z Gábor
Sziládi Zoltán
B o z só Norbert
H renkó Viktor
V erebélyi Zsolt
M orandini Kristóf Márk
Füleki Dániel
S ta rk Ferenc
Bánfi Róbert
K iss Tam ás
D öm ötör Gábor
W eibl Zoltán
Bánfi Szabolcs
M egyeri C sab a
K ain Gergely
K iss D énes
B a z s ó Dániel

F 2 1 -E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vk
Vk

(2 3 )

KTK
SPA
HTC
NYV
GYO
SD S
KTK
ARA
SPA
PV S
SZT
HRF
JS S
MOM
VBT
PSE
JS S
TSE
BSC
TSE
KTK
CBD

(2 2 )

4 .9 k m

H ajdú Martin
D o sek Ágoston
N agy István
M arosffy Dániel
N agy Tibor
V a rg a Bálint
M olnár Tibor
L ajszner Attila
F e h é r Ferenc
Gyim esi Zoltán
Török Imre
M aros Ervin Péter

m

NKZ
HSP
TTE
KAL
GÓ C
TTT
MCB
PV S
MCB
NYV
JS S
SPA
GYO
MEA
HTC
HTC
SFC
EK
HTC
NKZ
MOM
JM D
BSC

250

4 1 :5 5
4 3 :1 9
4 3 :2 5
4 8 :2 9
4 9 :0 4
4 9 :4 5
5 0 :2 9
5 0 :5 4
5 2:01
5 3 :0 4
53:31
5 3 :3 7
5 3 :5 3
5 4 :3 2
5 4 :3 7
5 6:01
5 6:31
5 7 :3 3
5 8 :5 5
5 9:01
7 7 :1 2
h ib a
4 5 :3 4
4 6 :0 8
4 8 :2 0
4 9 :3 4
5 0 :1 8
5 0 :4 9
5 1:41
5 3 :1 9
5 5 :5 4
5 6 :1 8
5 7 :0 8
5 7 :2 5
5 8 :4 3
6 0 :1 1
6 0 :3 6
6 0 :4 1
68 36
6 9 :0 2
6 9 :1 0
6 9 :3 4
7 5 :1 5
8 0 :0 3
h ib a

m

13 e p

4 9 :4 9
5 1 :1 9
5 6 :1 2
5 8 :2 9
6 0 :1 2
6 1 :4 9
6 5 :1 8
6 6 :2 0
7 4:01
9 5 :3 2
6 2 :0 0
113 :0 3

m

TTE
OSC
T SE
OSC
FSC
ZTC
ARA
ESP
ZTC
TTE
MAF
ZTC

Tornai Szabolcs
Engi Imre
D e z ső Sándor
D ankó István
Győri Lajos
B átor Szilárd
H ugyecz Zoltán
M aráz Gábor
S z a k á i Péter
M olnár Attila

F 3 6 -B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(1 1 )

MOM
SZT
HTC
TTE
FSC
ESP
HUF
ARA
VTC
TTE

4 .6 k m

Reviczki Zsolt
F odor Péter
M arton Balázs
Szlávik Szabolcs dr.
Lengyel Vilmos
V áradi Attila
Schw endtner Erik
A m brus Sándor
B akos Béla
Tóth II. Zoltán
S e re s te y Áron

260

m

4 8 :2 7
4 8 :3 7
4 8 :5 6
5 2 :0 1
5 2:11
5 5 :3 6
5 5 :4 7
5 5 :5 2
5 7 :5 3
7 1 :1 4
16 e p

HUF
THS
VHS
TTT
TTE
GYO
KTK
PVM
FSC
KTK
ZTC

5 0 :2 7
5 1 :5 4
5 5 :4 3
5 8 :0 7
6 3 :0 7
6 5 :0 3
6 8 :3 1
6 9 :2 1
7 6 :2 7
9 0 :5 6
h ib a

14 e p

BEA
GÓ C
MCB
BEA
VH S
SFC
VBT
SD S
EK
BAL
HTC
EK
285

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

19 e p

3 6 :5 9
3 7 :0 2
37:21
3 7 :5 7
38:31
3 8 :3 5
3 9 :2 9
4 2 :5 1
4 2 :5 1
43:41
45 40
4 7 :3 1

F 4 0 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

F 4 0 -B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(2 4 )

4 .7 k m

Pollak Jozef
Gillich György
H e g e d ű s Péter
Pavlovics Gábor
K ovács László ifj. dr.
E gei Tam ás
M ohácsy T am ás dr.
Viniczai Ferenc
Horváth Pál
Erdélyi Gyula
Allwinger Herwig
M esics Péter
Gillich István
K ovács Gábor
M arton János
Goldm ann Róbert
J a k u s Zoltán
Horváth Sándor
G e ra Tibor
F ag g y as László
Miháczi Zoltán
Kovalcsik István
J u h á s z Gábor
L énárt István
(2 3 )

4 .3 k m

Koltay Péter
Angyal Gábor
Gyallai Ján o s
Felföldi Barnabás
Zoboki Mihály
T u rcsán Ján o s
O szk ó László
P ataki Gábor
Fehérvári Péter
Halaj László
S z ő k e Zoltán
Zagyi László
Károlyi Gyula
Kinde Kálmán
Koltai Zoltán
K ad o csa Gábor
Szebeli István
Ném eth István
B érezés Miklós
Tőrök József
G rab ecz Tibor
M entler Balázs
M olnár C saba
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II

286

m

18

ESP
TTT
KAL
PVM
PV S
TTE
GYO
PV S
SM A
SD S
TTE
SMA
M SE
BME
HSP
SD S
FSC
MEA
SZV
TTE
TTE
BME
HTC
F SC
265

m

EK
ARA
GYO
PV S
THT
PV S
SPA
PV S
SD S
JM D
PVM
JM D
TTE
HSP
SPA
MEA
SSC
VBT
FMT
GYO
ARA
SFC
KTK

6. szám

e p

3 4:11
3 6 :0 2
3 7 :0 6
3 7 :2 0
3 7 :4 0
3 7 :5 8
3 8 :0 5
3 8 :3 5
3 8 :5 5
3 8 :5 5
4 2 :2 2
4 2 :2 3
4 3 :1 9
4 4 :2 2
4 5 :2 9
4 6 :2 4
4 7 :4 4
4 7 :4 5
5 1 :1 0
5 2 :2 8
5 4 :5 3
5 6 :2 5
5 8 :1 6
5 8 :4 8
15 e p

4 5 :4 4
4 6 :1 3
4 8 :0 8
5 0 :3 0
5 0 :4 9
5 1 :3 3
5 3 :1 2
5 4 :2 0
5 4 :3 4
5 4 :4 5
5 6 :5 2
5 7 :2 5
5 7 :3 1
5 9 :4 2
6 2 :5 8
6 5 :2 9
6 5 :3 8
7 0 :3 6
8 3 :1 3
h ib a
h ib a
h ib a
h ib a

F 4 0 -C

1
2
3
4
5
6
7

F 4 5 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(8 )

3 .7 k m

Ipsics László
Pask u j M átyás
Tóth László
H artm ann István
H etényi Ferenc
N ém eth Zsolt
R o m án Já n o s
Horváth László
(2 4 )

4 .4 k m

V arg a Jó z se f
Szlatényi Ferenc
T a k á c s C sab a
Tóth G ábor
Koczka Tibor
V an k ó P éter
Mu liter G ábor
G a b n ai Ernő
Zentai László
N agy A ndrás
N agy Márton
Filó György
N ém eth F erenc
Závodszky Tam ás
S ram k ó Tibor
R usvai László
Pokom yik Tibor
W eiler Zsolt
N e m esh ázi László
H e g e d ű s Béla
Trócsányi Zoltán
C sizm adia Jó zsef
Prill László
T ő k és Árpád

F 4 5 -B

(2 0 )

4 .0 k m

230

m

12 е р

TTE
MCB
MEA
THT
HTC
HER
HBS
TSE
276

m

NKZ
OSC
HER
SZV
SZT
H SE
HSE
DIS
H SE
PSE
VTC
DIS
PVM
KTK
SD S
FSC
TTT
MAF
PSE
KTK
DIS
HER
ARA
KTK
215

m

5 1 :0 0
5 4 :3 5
5 5 .2 8
6 0 :5 7
6 4 :3 0
7 9 :3 6
1 1 8 :1 3
h ib a
17 e p

4 1 :3 8
4 3 :0 2
4 3 :5 0
4 4 :2 5
4 4 :3 9
4 4 :5 6
4 6 :3 4
4 6 :5 3
4 7 :5 0
48:11
4 8:41
4 9 :5 3
5 0 :1 0
5 0 :4 8
5 1 :1 0
5 5 :1 7
5 8 :1 7
5 8 :2 6
5 9 :1 7
5 9:41
6 2 :0 2
7 0 :2 3
h ib a
h ib a
11

e p

1 M ets Miklós
O SC 4 7 :3 6
SZV 4 7 :5 3
2 H ajag o s Henrik
3 N agy Zsolt
FMT 4 8 :0 3
4 S e b ő k G ábor
E S P 4 8 :0 4
5 D. S zab ó Gyula
DIS 4 8 :3 5
6 Zem pléni A ndrás dr.
KOS 4 9 :3 8
7 N agy S án d o r
ARA 5 3 :2 6
SMA 5 3 :2 8
8 M olnár Tibor
9 H adnagy Árpád
H S P 5 4 :1 6
10 Balogh Jó z se f
GYO 5 4 :1 8
11 H renkó László
NYV 6 2 :1 0
12 Hideg István
HTC 6 2 2 4
13 K aptur Jó z se f
VHS 6 2:31
14 Györgyi Zoltán
O S C 6 5 :1 8
15 P ereg i Tam ás
S P A 6 9 :1 8
16 C e n n e r Tibor dr.
FMT 7 5 :2 5
17 D obrossy István dr.
DIS ■102:06
18 Katulin Tibor
TTT 1 0 4 :5 0
1 9 Incze A ndrás P éter dr. KO S 1 0 8 :0 0
Vk O rtm an Já n o s
PO E 50:11
F 6 0 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(2 4

4 .0 k m

Gyulai Zoltán
Fey S án d o r
K a s z á s György
Bállá Sándor
Kerényi D énes
P á p a i Já n o s
Zentai Jó zsef
Harkányi C sab a
Bokros István
S z ő c s László
Győri László
Margittai Endre
Mizur J a n
Jan k ó T am ás
K óger Gyula
H e g ed ű s Ábel

215

m

M SE
HSP
HER
HSE
H SE
ARA
HUF
HAV
MEA
HSP
SD S
SMA
PSE
H SE
PVM
BEA

11 e p

3 2 :2 4
34:01
3 4 :1 9
3 4 :3 2
3 6 :3 0
3 6 :4 5
37:41
3 8 :3 5
3 8 :5 2
3 9 :0 3
4 0 :0 7
4 1 :3 5
4 2 :3 3
4 2 :5 0
4 2 :5 9
4 3:51

Eredmények
17
18
19
20
20
22
23
24

Kiss Tibor
Plájer Lajos
P elyhe D é n e s
Szúnyog J ó z s e f dr
F leischer Zoltán
K ubacsek J ó z s e f
P a p László
Halla Ernő

F 6 0 -B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(2 2 )

3 .4 k m

(3 )

3 .0 k m

1 C sikós Miklós
2 Szebényi B éla
Vk Kürti István
F 5 6 -A

4

5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(2 4 )

(6 )

3 .6

3 .0

km

km

K aján László
J u h á s z István
M agyar J á n o s
Tóth S á n d o r
Kolláth G ábor
H a lá sz László

F 6 0 -A

(2 4 )

3 .0 k m

1 Boros Zoltán
2 B ozán György
2 Szem 1er István

m

10 e p

TTT
ETC
ARA
ARA
FSC
THS
ARA
TTT
TTT
ZTC
SD S
MSE
HSP
HSP
PSE
SFC
ARA
ARA
BEA
NYV
NYV
ВТК

170 m

4 4 :1 6
4 4 :1 9
4 4:51
4940
4 9 :4 0
4 9 :4 9
53:31
59 26
4 0 :5 6
43 59
44 22
44:31
46 44
4 6 :4 7
4 7 :3 0
4 8 :4 6
5 0 :1 9
5 2 :2 7
55:01
5 6 :3 8
5 7 :5 6
5 8 :1 2
6 0 :0 4
6 0 :5 4
6 4 :3 9
7 8 :5 0
8 1 :1 3
h ib a
h ib a
h ib a

9 e p

FSC 4 5 :2 5
KAL 7 2 :1 3
PÁK 3 6 :2 0

Ládi J á n o s
H eg ed ű s A ndrás
Spiegl J á n o s
Vitéz László
H eg ed ű s Zoltán
P etró G éza
Ludvig István
Gyalog L ászló
B acsó Attila
Ném eth J e n ő
M olnár G ábor
Horváth György
Zsilinszky P ál
Vincze István
Lörincz G ábor
Bugár J ó z se f
Tertsch Antal
H erter László
M elkes Antal
Bálint László
S z ű c s B. L evente
K utnyánszky Ernő
Bikki S á n d o r
Horváth Tivadar

F 6 5 -B

1
2
3
4
5
6

200

Törjék György
K ovács J ó z s e f
V iczena Miklós
S áfrán Z oltán
Kocsis László
Virág Gyula
Som lay G á b o r
Tóth Lajos
C sőkör György dr.
H alász E lem ér
K ovács J ó z s e f
Imeli J á n o s
Krolopp Frigyes
Lenkei G yőző
Olajos F e ren c
D öm ötör Imre
Ádám A ndrás
Hirt Károly
Balogh Iván dr.
Zsilkin Viktor
R ebák S á n d o r L ászló
M olnár G yula

F 5 0 -C

1
2
3

FSC
SMA
SD S
KTK
SPA
FSC
TTE
ARA

210 m

11

ВТК
BEA
SMA
HER

ose
FSC
MAF
SPA
HER
ВТК
MAF
PSE
DIS
HER
HTC
BÖF
KTK
MAF
SMA
ESP
HSP
THS
HER
HER
205 m

10 e p

FMT
BÖF
MAF
ETC
SFC
ETC
205

e p

3 0 :3 0
32 29
3 3 :1 8
3 3 :3 5
3 4 :2 9
3 7 :0 8
4 0 :3 6
40 36
4 1 :2 4
4 3 :0 2
4 3 :2 7
4 3 :5 6
4 4 :1 9
4 4 :3 2
4 7 :3 4
4 7 :4 6
5 0 :1 6
51 2 2
5 1 :4 0
5 4 :3 4
5 6 :3 3
6 2 :2 4
h ib a
h ib a

m

HSE
HSP
TTE

3 3 :5 6
3 5 :0 3
4 1 :0 5
4 1:41
4 8:41
4 9 :3 2
10

e p

3 0 :2 4
3 0 :5 7
3 0 :5 7

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Horváti György
Z án k av A ndrás
Nagy Á rpád dr
Rétfalvi Lajos
Sindely P ál dr.
Homoki G éza
Hunyadvári László
G om bkötő P éter dr.
Horváth Zoltán
K ovács A ndrás
Fóthi Ákos
Bogdanovits A ndrás
Kom á r Béla
Blum László id.
Lénárd Miklós
Kéri G erzson dr.
V ajda László
B erb écs S án d o r
G á n c s K álm án
Andrási Lajos
G ö m b ö s Gyula

F 6 0 -B

(6 )

2 .5 k m

1 Gerely F eren c
2 Vida István
3 P á sz to r Imre
4 Ballagó Béla
5 Lázár László
G ulyás Gyula
F 6 5 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

(3 3 )

(1 3 )

2 .3 k m

m

2 .1

150

km

III

3 1 :2 4
31 4 2
33 45
34 02
3 4 :3 6
3 6 :1 9
3 6 :3 9
3 8 :5 5
4 1 :1 6
4 1 :5 9
4223
4 3 :0 5
4 3 36
4 3 46
4 5 :0 9
4 6 :1 0
4 6 :1 6
4 7 :1 0
5 3 18
55:27
5542

8 ep

m

KTK
BEA
PSE
KTK
TTE
PVS
POE
ETC
KTK
BEA
HTC
PSE
TTE
SK S
BÖF
BEA
VTC
VHS
HAV
SZU
PV S
TTE
SSC
GYO
BDI
KTK
TSC
PSE
BEA
TTT
HAV
PSE
ZTC

1 Buncsik J á n o s
2 Nyögéri Imre
3 N ém eth Alajos
4 A dorján J ó z se f dr.
5 Tihanyi László dr.
6 H ódossy Béla
7 Valkony F erenc
8 P e a rs o n Jo h n
9 C se rte g István

Tájoló 2008

160

H SP
O SC
SZV
FSC
PSE
DIS

Horváth Béla
M uszély György
Jelinek István
S e jp es Gyula
Hargitai István
Zolarek István
V arga György
Nagy Lajos
Nagy D ezső
S ze c sö d i Ákos
Bán S á n d o r
Schell Antal
B ogdány Miklós
Tóth J á n o s
Gárdonyi Zoltán
Argay Gyula
W engrin István
V ass Tibor
F ark as S án d o r
Felföldi Károly dr.
Ijjász István
Nagy G ábor
Illés Vilmos
P erényi J á n o s
Lohász M árton
Ribényi Imre
Tőkés Jó z se f
Hunyadi Károly
V arga S á n d o r
R e sz te r István
Radnóti R ezső
Müller J á n o s
Bányai Attila

F 7 0 -A

H SP
BEA
ETC
JS S
SZU
BEA
BEA
TTE
ZTC
HBS
BEA
MSE
HER
SZU
ETC
HAV
ZTC
TTT
HER
HER
SKS

125 m

PSE
KTK
PSE
SMA
PO E
TSC
KTK
PSE
TSC

6. szám

30:54
33:22
40:41
4 5 :5 0
4 6 :3 6
h ib a
8 ep

2 5 :4 0
25:51
26 39
2 8 :5 6
29 26
3 0 :3 9
3 1 :2 0
34 58
3 6 :2 4
3 6 :2 6
3 7 :5 3
3 8 :0 3
38 43
4 1 :0 2
4 1 :0 7
4 1 :2 2
4 2 :2 6
4249
4 2 :5 6
4 4 :0 3
4 4 :1 3
4 6 30
46 47
46 48
4 7 :0 4
48:41
4 9 :1 9
5 4:17
5 7:34
6 0 :0 2
6 8 :5 7
86 45
h iba
8 e p

3 3 :5 6
34:41
3 8 :1 3
3 9 :3 9
4 0 :3 7
4 1 :3 9
4 3 :3 9
4 6 :3 6
5 0 :0 6

10 R á c z M árton
11 W e re s s K álm án
12 K ozm a László
P á h y Tibor
F 7 5 -A

(3 )

TTE
TTE
BAL
ARA

1 .8 k m

100

1 D u d á s István
2 V örös István dr.
3 Éliás Vilmos
F 8 0 -A

(1 )

1 .6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(2 4 )

km

70

1 .9 k m

(1 6 )

110

1 .6 k m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vonyó R é k a Virág
B e c z e Rita
G oldm ann Júlia
Horváth H anga
V áradi Vivien
H ütter Lilla
Kinde Zsófia
H u sz á r A drienn
Tölgyesi B lanka
B o g n ár G abriella
M olnár Krisztina
F o rrás Zsófia
J u h á s z Csilla
G u bicza Viktória
B án Z san ett
Vk Tóth Blanka
N 1 6 -A

(2 8 )

2 .9 k m

1 Lajos Luca
2 Szokol M ónika
3 Tóth Krisztina
4 K ovács Filom éna
5 O zsvárt Dóra
6 Rusvai Katalin
7 G o ldm ann Dóra
8 P ask u j R eb ek a
9 P ó z n a A nna
10 Kakuk Zsófia
11 G ö m b ö s Szilvia
12 R eisin g er Rita
13 K rassó y Kinga
14 Ó zsvári E szter
15 Kerényi Szofi
16 S á m so n Kinga
17 P ó z n a D iána
18 D é n e s Krisztina

m

5 ep

SZU 126:01

V arsányi Kinga
Viniczai C s e n g e
Liszka E sz te r
W eiler Virág
K inde V an d a
C s e h Anett
P é n tek Gréti
F a rk a s Dóra
K onrád Krisztina
F a g g y a s E sz te r
F a g g y a s P e tra
F a g g y a s R ék a
S z e n te s Dóra
V a s s Luca
G era Krisztina
S z a b ó Kamilla
D é n e s O rsolya
B aum h o lczer E sz te r
M edve Lívia
K iss E sz te r Blanka
K a d o c sa R e b e k a
B artu s P etra
V arg a Viktória
M olnár Viktória

N 1 4 -B

7 ep

OSC 28:07
BEA 47:31
TTE 7 1:36

1 C s a m a n g ó F e ren c
N 1 4 -A

m

51:42
58:37
10 0 47
hiba

m

7 ep

VTC
PV S
GYO
MAF
SIR
SD S
VBT
SZV
GYO
TTE
TTE
TTE
JM D
SZV
SZV
HTC
KAL
PV S
FSC
SIR
MEA
JMD
SK S
HTC
100

m

PV S
PV S
SD S
MEA
GYO
VHS
HSP
SD S
SPA
SK S
HTC
BEA
HTC
HTC
HTC
MEA
170

m

PV S
SZV
VTC
PV S
SD S
F SC
SD S
MCB
VBT
SZV
ZTC
PV S
PV S
JM D
KTK
PV S
VBT
KAL

1607
18:07
19:35
19:45
19:58
20:12
2 0 :5 8
2 1 :0 9
22:05
22:16
22:20
23:58
24:03
24:38
24:39
2 4 :5 5
2 5 :2 4
27:07
2 7 :5 6
2 9 :1 9
29:32
35:27
35:31
35:51
5 ep

17:36
18.09
22:23
2434
25:00
2 5 :2 6
26:33
29:04
29:15
2 9 24
30:14
3 9 06
4 0:38
4 9:32
hiba
32:52
10 ep

2 6:33
2 7:32
2 7:45
2 9:15
30:41
3 3:59
35:42
36:32
3 7:22
3 8:18
3 8:45
39:44
4 0:07
41:22
4 4:03
46:01
4 8 :3 6
4 8:42

E

REDMÉNYEK

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

C s a l a F ru z sin a
O s z k ó D óra
G ál S z a b in a
D u d ás R éka
C só ti D iána
K ovalcsik A nna
D o m á n F ru z sin a
S z a b a d i B ernadett
H eld Nikolett
K o p a s z R e b e k a RékaI

N 1 8 -A

(2 0 )

3 .5 k m

B ertóti R e g in a
T óth R é k a
Z s ig m o n d V anda
T ib ay Ilona
Z s ig m o n d T ím ea
K o ó s Brigitta
S e b ő k P e tra
7
8 K o v á c s A nett
9 C s iz m a d ia Á gnes
1 0 V a rg a A dél
11 J u h á s z V. R e n á ta
12 S ta n k o v ic s B e á ta
13 V á ra d i Enikő
14 B állá Brigitta
15 G y ö n g y S á r a
1 6 Györfi M elinda
17 E r ő s Z sófia
18 S z a u tn e r R eg in a
19 S z o k o l B oglárka
Vk A po sto l Nikolett
1
2
3
4
5
6

N 2 0 -A

(1 7 )

3 .7 k m

Ő ry E s z te r
P é le y D orottya
3 F e n y v e s i Laura
4 S z e r e n c s i Dóra
5 K o ó s D iána
6 M á th é F anni
G yörgyi C s e n g e
7
8 S i s a D orottya
9 R u sv a i M ónika
1 0 F a r k a s M ariann
11 N a g y V irág
12 K a s z á s O rsolya
13 H á lá k Brigitta
14 C s á s z á r B arb ara
15 C z ig á n y A n n a
16 D évényi Beatrix
D évényi Erika
1
2

Vk

N 2 1 -A

(2 4 )

4 .6 k m

1 K e le m e n B ernadett
2
3

S z e re n c s i Ildikó
G y u rk ó F anni
4 M a c in s k á J a n a
5 S im o n Á g n e s
6 H re n k ó Ivett
W e n g rin Á g n e s
7
8 M a krai Éva
9 D ó m ján Z s u z s a n n a
1 0 C s á s z á r Éva
11 K e re k e s A n d re a
12 P r é k o p M árta
1 3 T a s K atalin
14 L ubinszki M ária dr
15 F ü z y A n n a
16 S á r e c z Éva
17 P o g á n y Borcsi
18 Z sig m o n d S záva
19 F e k e te Z s u z s a
2 0 F e k e te Anikó
21 E lm o n t B e rn a d ett
2 2 B á rd B a rb a ra
23 U hlir T ím e a

PVS
SPA
GÓC
VBT
KAL
BME
VTC
JMD
FSC
KAL

225 m

DTC
SZV
DTC
SIR
SZV
SD S
VHS
SD S
HER
SIR
SZV
JS S
E SP
SD S
GÓC
KTK
GÓC
BSC
SZV
ETC
226

m

MOM
PVS
KTK
SZV
SD S
TTE
MOM
JMD
FSC
SZV
SZV
BSC
KAL
GÓC
GÓC
ZTC
ZTC
260

m

PVS
SZV
ARA
ETC
ETC
ETC
TTE
ZTC
PVS
GÓC
VTC
KTK
MOM
DTC
OSC
ZTC
KTK
DTC
KTK
KTK
ZTC
KAL
ZTC

5 0:18
5 2:00
5 2:08
5 3:19
5 3 :5 9
5 4:29
5 4 :4 0
5 7:02
6 3 :2 9
7 7 :1 0
12 ep

31:27
3 1 :3 6
3 2:52
34:04
3 8:00
3 8:50
4 6 :1 5
4 7:24
4 9 :1 0
5 0:49
55:27
5 6:08
56:27
5 7:43
6 3:17
6 3 :5 4
67:21
8 0:28
8 1:59
6 4 :3 0
14 e p

3 0:17
3 3:48
3 6:30
3 8 :1 0
3 8:27
38:34
42:31
43:51
4 5 :2 9
4 9 :5 6
5 2:02
5 3 :4 0
6 1:07
6 3 :1 3
6 6 :1 0
70:41
hiba
18 ep

3 6:06
3 6:42
3 8 :2 9
3 8:42
4 0:12
4 2:04
4 3:22
4 4 :2 5
4 4 :5 3
4 5 :2 0
4 5 :3 0
4 5 :4 6
4 6 :1 0
46:11
4 6 :1 3
4 9 :2 3
50:01
50:50
52:28
52:34
56:44
5 8 :2 5
59:12

24

Győri G abriella

N 21 -B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21

(2 2 )

SD S

4 .2 k m

240

(4 )

3 .6 k m

200

1
2

Győri Ju d it
A m b ru zs Krisztina
Á d ám V era
Vk B o rza Á g n es
N 3 5 -A

(2 1 )

3 .6

km

(2 4 )

3 .4 k m

m

12 ep

SD S
VIK
ARA
ZTC
230

V in iczain é K ovács Ildi
B o k ro s A n d rea dr.
B o ro s A nna
B a lo g h P iro sk a
G illichné K alocsai Adr
S k e rle tz Imola
S k e rle tz Noém i
N a g y Á k o sn é
Allw inger T ü n d e
T ó th n é S c h u c h A nikó
V é k o n y n é Árva K atalin
L endvai Katalin
M arosfalvi E sz te r
P e g á n B ern ad ett
Z e le n a Dóra
H orváth Klára
N é m e th T ü n d e
P in c é s M arian n a
C s o r d á s Erika
N a g y n é B ódis Borbála
Ó d o r V iktória

N 4 0 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15 ep

MEA 4 7:22
Biró Alm a
K a s z á s Szilvia
BSC 4 7 :5 4
C sik ó s N óra
F SC 4 9:42
K e rté s z A nikó
PV S 5 1 :1 3
D a ra g ó Zsófia
ETC 51:41
K o v á c s Edit
ARA 52:22
S z a b ó Á gnes
ZTC 5 2 :4 9
B e r e c z Éva
HRF 55:51
B a lo g h Katalin
F SC 55:58
S v áb E m e se
KTK 58:04
Szúnyog E m ese
KTK 5 8:47
B a lo g h Edina
F SC 5 9 :1 5
B o rs iné Petrik Z s u z s a ARA 59:15
H e rc z k u T ím ea
H S P 6 0 :1 9
K o to rm án Á g n es
VHS 60:41
S ziv ák Ildikó
ARA 6 0 :5 8
K om játhy Júlia
PV S 6 3:32
K o v á c s E sz te r
KTK 72:56
S z ig etfy Ildikó
HER 79:22
K o c z k a Zsófia
SZT 84:14
V o n y ó P é te m é S z a b ó R é P V S 9 2 03
R o s tá s Anikó
KAL hiba

N 2 1 -C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

8 0:42

m

m

PV S
MEA
SD S
SZV
M SE
SMA
SMA
SD S
TTE
KTK
ARA
VHS
FMT
VTC
MEA
VTC
SMA
TTT
FMT
FSC
FMT

200

m

4 6:47
4 9 :4 9
hiba
6 0 :4 6
14 ep

34:25
36:00
37:30
37:44
38:58
39:32
4 3 :1 9
4 7 :0 3
4 7 :0 9
4 8 :4 9
49:11
51:04
51:14
54:05
5 6 :0 8
5 6 :2 5
5 6 :4 6
6 6 :5 3
7 2 :4 6
8 5 :1 8
98:19
15 ep

P o k k M ariann
ARA 36:16
C silla g V era
PVM 36:27
M á ty á s Ildikó
PVM 37:48
HSE 39:20
T öm ördi Á g n es
J a k u b e c z A n d rea
BME 4 1 :3 5
C s e r e s n y é s Á g n es
TTE 4 4 :0 2
R a d ie s A nna
ETC 4 4 :1 6
O rb á n Ju d it
POE 4 4 :5 4
PVM 4 5 :1 8
L o v as Á g n e s
C s iz m a d iá n é Szóládi An HER 45:26
N é m e th Z so ltn é
HER 4 6 :4 4
H o lp e r A ntónia
TTE 4 7 :0 5
K iss T e o d ó ra
ETC 4 7 :2 9
T u r c s á n n é C s e h E rz sé b e P V S 4 9 :5 5
PVM 51:27
Tóth M a rian n a
T a m á s n é S z a k á c s Ju d it MSE 5 4 :1 5
N a g y p é te r M ária
JM D 5 4 :1 9
HER 5 4 :4 0
K a s z á s n é B o a Á g n es
BEA 56:02
H a ja s Csilla
J u h á s z n é Bálint Ildikó HTC 5 6:28

Tájoló 2008

IV

6. szám

21
22

K ap tu m é Bíró A n n a
Ajkai A drien
K issn é Kiss Mária
Tóth Á g n e s

N 4 0 -B

(3 )

2 .9

km

VH S
PO E
JM D
MAF
16 5

m

1 S z ű c s Judit
2 Tóth Károlyné
Vk S z ő c s Anett
N 4 5 -A

1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vk

(1 9 )

59:12
6 2 :0 9
hiba
hiba
10 ep

5 9 :5 9
69:17
hiba

ESP
VTC
HSP

2 .4 k m

125

m

8 ep

K árm án Katalin
H SE 2 1 :0 5
SZT 27:51
K oczka G abriella
R eg ály n é Z a m ó cz a y Klá NYK 2 8 :2 5
B a c só Piroska
MAF 2 9 :4 9
ö z s e Á gnes
KRI 2 9 :4 9
Dániel Edit
H SE 3 0:50
H a lá sz n á L. Ibolya
ETC 3 1:26
J e n e i Margit
BÖF 31:51
M arczis M árta
ETC 33:01
S z e re n c s in é C s a m a n g ó J P U S 3 4 :0 9
N ém eth Z s u z s a n n a
HTC 36:14
O sto rics Z s u z s a n n a
P S E 3 8:56
N agy M árta
ARA 4 0 :0 8
V a rg á n é Kocsis Katalin NKZ 4 1 :0 9
Bállá Katalin
KTK 4 4 :3 8
N agy Z s u z s a n n a dr.
HER 5 4 :1 5
G ö ssw e in Judit
P S E 5 4:18
P á p a in é P o ó s Ildikó
ARA 55:24
Ludvig Á g n es
MAF 3 2:23

N 5 0 -A

(1 3 )

2 .1

km

125

m

8 ep

1 M uzsnai Á gota dr.
H SE
2 Horváth M ag d a
TTE
3 G éléi Z s u z s a n n a
KTK
4 Szopori Éva
KRI
5 Lévai n é K ovács R ó z a KSE
6 K ovács O lga
HAV
7 H ideg Istvánná
HTC
8 Szabó Z suzsanna
MOM
M
itterer
A
n
d
rea
BEA
9
10 K ocsis Gyöngyi
ARA
11 B oros Z o ltán n á
ESP
12 L en k ein é H alasi E rz sé b H S P
M é sz á ro s n é B oros V a lé r TTT
N 5 5 -A

(1 0 )

1 .8 k m

10 0

1 R o s tá s Irén
2 Karsai Klára
3 Novotni Tibom é
4 K ard o s R ó z sa
5 H e g e d ű s Á g n es
6 Tóth J ó z se fn é
7 Horváti Ildikó
8 F isch e r M ária
9 Szúrom i Im réné
10 Kühn Edit
N 6 0 -A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(9 )

1 .7 k m

(5 )

10 0

1

(1 )

1 .6 k m

1 .5 k m

É liás V ilm osné

21:57
23:01
2 7 56
2 8 :2 0
2 9:14
2 9 40
3 1:28
3 1 :3 0
3 5:04
4 4 :1 9

m

6: e p

HER
BÖF
PSE
HER
BEA
VTC
KTC
HTC
O SC
70

1 P e a rs o n Hilary
2 S ő té m é F a rk as A nnaI
3 W engrin Istvánná
4 C s e r Krisztina
5 Schell A ntalné
N 7 0 -A

7 ep

HTC
OSC
BME
O SC
BEA
HAV
HSP
PSE
BÖF
PVM

C s e r B orbála
G rant Ju lia n n a
Korik V era
Kom á r B élán é
Biró A letta
G om bkötő Z s u z s a n n a
S z a b a d o s M agdolna
C só rja Ida
H a n u sz Mária

N 6 5 -A

m

m

PSE
PSE
VTC
FMT
PSE
70

20:02
23:01
2 9 :2 9
3 0:02
3 0:38
33:21
3 3:46
3 4 .0 3
3 6:35
39:57
40:34
4 2 :1 7
hiba

m

TTE

18:16
20:11
2 1:02
24:41
2 4:57
2 8:14
3 0:05
3 1 :1 0
4 1 :3 9
5 ep

2 5:02
2 6:37
3 1:18
32 38
36 44
5i e p

4 7 :1 8

Eredmények

O r sz á g o s V áltóbajnok ság
2008. június 22. Vinye
F14 (16)
1 VBT

Dudás Tamás
Horváth Gergő
Péntek Mátyás
2 PV S 2

Etinger János
Kovács Bertalan
Kazal Márton
3 DTC

Rónyai Áron
KiriBa Péter
Tugyi Levente
4 SPA

Oszkó Attila
Bartók Márton
Balázs Bulcsú
5 TTE

Tóth Adrián
Lengyel Ádám
MihácaÁdám
6 BSC

Farkas Ádám
Földing Viktor
ВиЫа Péter
7 SZV

Apjok Dániel
Vajda Balázs
Rácz Sándor
8 VHS

Tölgyesi Aurél
Hütter Lilla
Gazdig Vendel
9 SPA

Konkoly Csaba
Berkes Dániel
Fleischer András
10G Y O

Balogh Bálint
MohácsyÁdám
Váradi Attila ifj.
11

FSC

Jakus Bertalan
Rusvai László
Nagy Gábor
12M A F

Weiler Virág
Weiler Vilmos
Weiler Vince
13SD S

Tábori Milán
Báldi Gergő
Horváth Ádám
14 PV S 1

Kopasz Kristóf
Zsigmond Richárd
Krokavecz Simon
16 G Ó C

Baiti Áron
Nyakas Ádám
Kintfi György

1 VBT

23:01
23:30
19:03
7 0 :5 7

7 3 :1 5

2 SPA

7 6 :0 3

4 HTC

5 TSE

29:29
38:05
27:40
1 0 1 :4 8

23:08
50:44
27:56
1 0 5 :0 4

31:10
26:43
47:11
1 0 8 :2 9

27:38
29 36
51:15
1 1 0 :3 3

23:13
35:28
51:52
1 1 1 :4 2

33:58
39:35
38:09
1 1 9 :2 4

1 2 7 :2 8

50:36
28:41
48:11
1 7 0 :3 1

46:54
54:46
68:51

9 KAL

Spiegl Máté
Nagy Viktor
D énes Zoltán

KTK

1 SZV

Horváth Tamás
Bereczki Máté
Káló Attila

49:59
66:00
38:48

2 PV S

Hardi Balázs
Lápossy Péter
Turcsán Gábor

64:26
52:32
45:00

3 MOM

Györgyi Péter
Györgyi Ábel
Jenes Géza

h ib a

Prezensky Tamás 61:06
György Szabolcs hiba
Sipos Endre
PV S

4 ARA

Tári Koméi
Tari Gábor
Pápai Tamás

h ib a

Nagy Attila
37:04
Péley Domokos
hiba
Baumholczer Máté 27:49
SPA

5 GÓC

Horváth Domokos
Szakály Gergely
Góth Roland

h ib a

Tölgyesi Renátó
Sulyok Abel
Liszka Krisztián
VHS

37:54
34 05
hiba

1 TTE

Csöngei Dávid Máté 37:03
Lükő Dániel
36:28
Tölgyesi Ákos ifj. hiba

Kerényi Máté
Bogya Tamás
Lenkei Zsolt

F18 (9)

2 ETC

Szajkó Csaba
Szabó András
Kovács Ádám

1 3 3 :0 3

Kovács Domonkos 49:24
Kovács Sebestyén 45:39
Kovács Boldizsár 38:00
2 S IR

3 PVS 1

Antal András
Kovács Róbert
Vonyó Péter

1 3 3 :0 5

Kinde Mátyás
Tóth Károly ifj.
Vellner Gábor
3 DTC

44:06
43:50
45:09

4 M OM

Tas Máté
Kisvölcsey Ákos
Zsebeházy István

1 4 7 :3 3

Hoitsy Márton
Tölgyesi Tamás
Ádámszki Tamás
4 SZV

52:30
50:41
44:22

5 M EA

Borbás Nándor
Lévai Ferenc
Domonyik Gábor

1 5 3 :1 3

Farkas Ottó
Gera Tamás
PáSnkó Márton
5 SDS

52:42
53:58
46:33

6 ZTC

Novai György
Varga Bálint
Vajda Kolos

1 7 0 :3 2

Diószegi Bálint
Cserki Soma
Morvái András
6 PV S

56:11
57:10
57:11

7 ZTC

Pelyhe Dénes ifj.
Fehérvári Zsolt
Pelyhe Dániel

70:55
63:14
65:17

Kiffer Gyula
Molnár Róbert
Bogos Tamás

79:11

Tájoló 2008

11 K A L

Koprivanacz Imre
Bergendi Péter
Baksa Csaba

1 4 1 :5 1

12 S P A

Morandini Viktor
Gyalog Zoltán
Marosvölgyi Máté

45:35
43:16
53:00
1 4 4 :3 3

13 HTC 1

Forrai Miklós
Vörös Endre
Forrai Gábor

54:39
50:19
39:35
1 4 9 :2 9

14 SZV

Fodor József
Szabó Zsolt
Nagy Gergő

56:32
45:48
47:09
1 7 4 :3 8

15 A RA

Kovács Dávid
Ágoston Zoltán
Molnár Tibor

65:21
53:26
55:51
2 9 3 :0 7

16N K Z

Horváth Norbert
Varga Zsolt
Varga József

109:46
100:52
82:29
17

1 4 0 :1 3

50:40
47:18
42:15
1 4 4 :2 0

50:23
49:01
44:56
1 4 9 :2 8

52:08
47:12
50:08
1 5 2 :1 5

50:20
55:48
46:07
1 5 3 :4 3

57:17
52:43
43:43
1 5 4 :0 2

50:25
55:28
48:09

PSE

Mizur Peter
G össwein Csaba
Kiss László
18H SP

1 6 0 :0 1

53:15
56:29
50:17

V

6. szám

1 6 3 :1 7

58:53
54:45
49:39

1 6 4 :1 5

58:46
55:57
49:32
1 6 5 :3 0

59:08
55:21
51:01
1 6 6 :4 4

50:19
64:06
52:19
1 7 2 :0 7

58:22
58:14
55:31
1 7 3 :1 9

56:31
63:25
53:23
1 7 8 :2 4

60:36
53:05
64:43
1 7 9 :4 8

63:54
57:38
58:16
1 8 3 :2 3

56:53
59:37
66:53
1 8 8 :4 9

71:31
46:41
70:37
1 9 0 :4 6

Vizi Tibor
61:37
S zűcs Levente Attila 66:38
Lenkei Ákos
62:31
19 PV S 2

Dómján Tamás
Sziládi Tamás
Péley Dániel
20 GYO

Tóth Ádám
Füleki Dániel
Tóth Máté
21 M O M

Z sebeházy Zsolt
O szfovics Ádám
B ossánszky Ákos
22 TTE

Harkányi Árpád
Molnár Domokos
Meichl Márton

Berecz Gábor
Illés Péter
Farkas Viktor
24 SZT

8 ARA

2 2 0 :0 1

Székely Miklós

Fekete András
Scultéty Márton
Suciu Sirrion

23 H R F
7 SDS

1 9 9 :2 6

Hambuch Mátyás
Lacza Bálint
Kersity András

10 KTK

h ib a

60:52
50:42
hiba

F21 (37)

h ib a

1 BM E

h ib a

hiba
85:12
71:59

F20 (5)

69:29
46:06
34:13

1 6 1 :5 8

Brenn Dávid
Nagy Mátyás
Horváth Máté

29:34
37:11
21:35
9 5 :1 4

Sebők Péter
Kopasz Róbert
Düh Tamás

1 5 4 :4 7

Szabó Ákos
Hetényi Péter
Petróczki Ádám

23:50
36:08
25:15
8 8 :2 0

KAL

1 4 9 :4 8

Spicze Máté
Musinsky Tomas
Radványi Ádám

23:03
29:00
31:18
8 5 :1 3

Hráb Dániel
Apostol Nikolett
Barta Dávid

1 3 5 :3 4

3 DTC

23:47
27:12
25:04
8 3 :2 1

ETC

37:44
35:59
31:42

Bugár Gergely
46:29
Bérezés Zsigmond 38:43
Peregi Dávid
50:22

22:52
28:45
21:38

67:24
73:26

1 0 5 :2 5

Nagy Patrik
Heilig Dániel
Horváth Marcell

31:14
20:02
19:41

Németh Mihály
37:37
Glokker Zoltán
36:31
Baumholczer Eszter 45:16
1 5 SZV

Lukács Gergő
Molnár Barnabás

F16 (9)
6 5 :3 4

Koczka Tibor
Kovács Gábor
Engi Imre

1 9 4 :1 7

64:05
65:36
64:36
2 0 8 :5 6

52:17
90:11
66:28
2 1 1 :1 5

63:19
67:50
80:06
2 1 7 :3 1

56:34
74:10
86:47
2 2 4 :1 8

87:11
72:55
64:12
2 2 4 :2 8

70:53
8121
72:14

E

redmények

25 GÓC

2 2 5 :0 2

M ézes Tibor Sólyom 67:28
Császár Éva
69:04
Sánta Bendegúz
88:30
26 BSC

Takács Krisztián
Bazsó Dániel
Miskó Róbert
27 HTC 2

Kiss Tamás
Bánfi Róbert
Bánfi Szabolcs
28 ZTC

Papp Jácint
Acs Gábor
Halász Elemér
29V TC

Molnár Péter
Szabó András
Földesi Csaba
30 BEA

Marosán Dávid
Fóthi Ábel
FóthiÁron
31 V B T

Hites Viktor
Herczeg BáSnt
Stumpf János
DTC

2 2 5 :5 7

74:45
86:11
65:01
2 3 0 :2 3

67:25
74:19
88:39
2 3 0 :3 3

63:25
73:26
93:42
2 4 1 :3 6

93:54
7722
70:20
2 4 5 :2 7

74:37
89:13
81:37
2 4 9 :4 4

60:57
77:27
11120
h ib a

Halona Gergely
58:47
Less Áron
hiba
Balabás Péter Gergő 46:40
PV S 3

h ib a

Sziládi Zoltán
73:36
Komjáthy Júlia
90:29
Turcsánné Cseh E. hiba
SFC

h ib a

Weibl Zoltán
Dömötör Gábor
Kálmán Dénes
SPA

97:01
94:26
hiba
h ib a

Kemeneczky Jenő hiba
Zai BáSnt
82:43
Morandini Kristóf Márk76:15
TSE

h ib a

Horváth Zoltán
Korcsok Pál
Zöldesi Andor
TTT

76:23
hiba
75:55
h ib a

Csőkör Zoltán
Pap Attila
GilSch György

hiba
84:07
52:08

5 SDS

6 SZV

37:13
31:22
26:56

1 SZV

Szerencsi Dóra
Farkas Mariann
Nagy Virág

9 6 :3 9

Gera Krisztina
V ass Luca
Farkas Dóra
7 HTC

32:48
33:37
30:14

2 S IR

SPA

53:08
30:45
55:04

3 KTK

Győrfi Melinda
Kerényi Szofi
Fenyvesi Laura

h ib a

B alázs Otífia
Nagy Klára
Tölgyesi Blanka
S IR

22:36
46:18
hiba

4 GÓC

Gál Szabina
Császár Barbara
Gyöngy Sára

h ib a

Bilkei Fanni
Kinde Vanda
Kiss E szter Blanka

hiba
30:29
29:03

5 GÓC

Erős Zsófia
Czigány Anna
Sepsey Annamária

N16 (7)
1 VTC

ZTC

9 3 :5 5

Domán Fruzsina
Varsányi Kinga
Tóth Krisztina
2 PV S

Dévényi Beatrix
Dévényi Erika
Gömbös Szilvia

37:15
30:43
25:57

3 KAL

32:33
38:33
25:40

1 PV S 1

4 SDS

34:42
31:34
46:18

2 ETC

Hrenkó Ivett
Simon Agnes
Macinská Jana

1 2 2 :0 3

C seh Anett
Goldmann Dóra
O zsvárt Dóra
5 JM D

53:59
40:25
27:39

3 SZV

Szabó Andrea
Balogh Piroska
Szerencsi Ildikó

1 2 6 :5 4

Szabadi Bernadett
Bartus Petra
Ózsvári Eszter
6 VBT

48:31
33:52
44:31

4 ZTC

Horváth Tímea
Sárecz Éva
Makrai Éva

1 2 7 :2 5

Péntek Gréti
Pózna Diána
Pózna Anna
7 FSC

38:23
52:14
36:48

5 M OM

Györgyi C senge
Tas Kataín
öry Eszter

1 2 9 :3 5

Held Nikolett
Rusvai Katalin
M edve Lívia

56:00
54:31
46:35
1 6 9 :1 0

61:00
60:21
47:49
1 9 7 :3 4

62:09
65:38
69:47
2 4 1 :5 8

88:09
68:19
85:30
h ib a

74:15
hiba
66:35

1 2 7 :3 7

Péley Dorottya
45:05
Viniczainé Kovács I. 44:12
Kelemen Bernadett 38:20

1 1 2 :3 4

D én es Orsolya
Csóti Diána
D én es Krisztina

36:45
63:31
50:34

N21 (18)

9 6 :4 6

Lajos Luca
Reisinger Rita
K ovács Filoména

1 5 0 :5 0

1 5 7 :0 6

Varga Adél
Molnár Ilma
Tibay Ilona

1 3 8 :5 7

Molnár Krisztina
S zabó Kamilla
Molnár Viktória

12 FSC

N20 (6)

9 5 :3 1

Huszár Adrienn
Palkovics Éva
Goldmann J ú ia

48:41
33:54
47:00

1 3 5 :2 7

45:13
50:53
39:21
1 4 5 :0 2

55:43
48:35
40:44
1 4 8 :2 1

49:56
54:20
44:05
1 5 0 :0 1

57:05
53:33
39:23

Csikós Nóra
Balogh Edina
Mezei Anikó
13 BEA

Marosán Agnes
Nagy Krisztina
Hajas Csilla
14 KTK

Kerényi Krisztina
Pogány Borcsi
Sváb Emese
15K A L

Prékop Márta
Fekete Anikó
Fekete Zsuzsa

N18 (5)

1 5 0 :1 8

49:59
52:30
47:49

16 ZTC

Elmont Bernadett
Szabó Ágnes
Borza Ágnes
1 7 JM D

Kissné Kiss Mária
Sisa Dorottya
Nagypéter Mária
FSC

1

GYO

Váradi Vivien
Konrád Krisztina
Liszka Eszter
2TTE

Faggyas Petra
Faggyas Réka
Faggyas Eszter
3 PV S

6 9 :3 3

24:35
18:03
26:55
7 1 :3 7

22:35
27:22
21:40
8 2 :1 4

B ecze Rita
29:01
Vonyó Réka Virág 30:07
Viniczai Csenge
23:06
4 M EA

Tóth Blanka
Horváth Hanga
Kadocsa Rebeka

7 PV S 2

8 9 :3 2

Szokol Mónika
Zsigmond Tímea
Tóth Réka

1 5 7 :3 3

Dómján Zsuzsanna 49:54
Kertész Anikó
55:44
Sebők Éva
5 1 :55

29:05
32:27
28:00

8 DTC

1 0 1 :5 6

BaHa Brigitta
K ovács Anett
K oós Brigitta
3 DTC

Lubinszki Mária dr.
Farkas Zsuzsanna
Zsigmond Száva

35:41
37:31
28:44

9 SDS

1 0 8 :2 5

Süm egi Anna
Zsigmond Vanda
Bertóti Regina
4 SZV

Koós Diána
Nagy Ákosné
Boros Anna

50:54
29:29
28:02

10TTE

1 1 1 :5 6

Ju h á sz V. Renáta
Ka kuk Zsófia
Szokol Boglárka

Lux Andrea
Farkas Fruzsina
Wengrin Ágnes

35:30
37:46
38:40

1 5 7 :3 6

52:43
53:03
51:50
1 6 0 :4 3

50:28
60:37
49:38
1 6 1 :3 6

46:51
67:42
47:03

1 8 7 :5 5

2 0 3 :2 9

66:37
65:31
71:21
2 3 2 :2 9

76:43
64:31
91:15
h ib a

F105 (13
1 TTE

Hajdú Martin
Baracsi Gábor
Egei Tamás
2 ZTC

Maros Ervin Péter
Mitró Zoltán
Fehér Ferenc
3 BEA

Kovács Balázs
Töreky Ákos
Semaska Darius
4 SM A

Schlosser Balázs
Pozsgai Norbert
Bánki Zoltán

Gyimesi Zoltán
Dankó István
Dankó Zoltán

Kovács János
Gion János Tamás
Hegedűs Péter
7 PV M

2 SDS

1 8 4 :2 8

53:51
51:26
79:11

Balogh KataSn
85:44
Rusvai Mónika
61:10
Nagyné Bódis Borbála hiba

6 KAL
1 SZV

N14 (9)

1 8 4 :0 2

55:08
55:40
73:14

Bárd Barbara
55:04
Balogh Szilvia Odett 69:09
Rostás Anikó
63:42

5 TTE
6 KTK

1 7 4 :4 5

64:54
53:28
56:23

Herendi Csaba
Csatlós Ferenc
Gajdos Péter
8 PV S

Turcsán János
Pataki Gábor
Felföldi Barnabás
9 KTK

Závodszky Tamás
Schwendtner Erik
Kovács Zoltán

1 1 9 :4 1

38:44
39:15
41:42
1 3 1 :1 8

42:22
46:27
42:29
1 3 1 :5 5

49:11
43:46
38:58
1 4 9 :5 3

48:47
57:02
44:04
1 5 9 :3 9

47:29
58:12
53:58
1 6 0 :3 7

44:59
77:30
38:08
1 8 3 :3 7

50:34
63:27
69:36
1 8 4 :5 2

59:19
67:04
58:29
1 8 7 :0 4

69:14
62:59
54:51

9 2 :1 8

37:21
31:37
23:20

5 PV S

11 M EA

1 3 8 :5 6

Csala Fruzsina
Krassóy Kinga
S ám son Kinga

Zelena Dóra
Bokros dr Andrea
Biró Alma

46:46
42:09
50:01
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1 6 7 :1 9

64:12
48:14
54:53

1 0 JM D

Zagyi Róbert
Halaj László
Zagyi László

1 9 0 :3 7

71:03
55:34
64:00

Eredmények
11 T T E

Molnár Attila
Lengyel Vilmos
Ipsics László
1 2 PV M

Ambrus Sándor
Szőke Zoltán
Pillmann Gábor
13 H SP

Kocsik Árpád dr
Kinde Kálmán
Saiga István dr

2 0 1 :4 6

2 0 8 :5 7

Zentai László
Vankó Péter
MuSter Gábor
2 PV M

Nagy György
Kóger Gyula
Móro Tibor
3 ARA

Pápai János
Prill László
Viczena Miklós
4 SZV

Szokol Lajos
Hajagos Henrik
Tóth Gábor
5 VTC

Csöngei Dezső
Tóth Károly
Nagy Márton
6 TTE

Pap László
Faggyas László
Urbán Imre
7 PSE

Mizur Jan
Nemesházi László
Nagy András

17SPA

66:14
80:29
62 14
2 1 3 :3 6

43:30
73:02
97:04

1 4 9 :0 8

18

ARA

35:27
35:05
37:06
1 1 2 :2 6

35:54
41:43
34 49
1 2 1 :4 0

35:06
40:44
45:50
122:10
40:01
46:01
36:08
1 2 5 :5 2

47:38
39:17
38:57
1 2 7 :4 6

42:39
40:40
44:27
1 3 0 :3 9

48:57
42:25
39:17

20 HSP

Lenkei Győző
Szűcs В Levente
Hadnagy Árpád
2 1 D IS

Molnár Tibor
Melkes Antal
Spiegl János

1 3 3 :1 0

47:00
45:16
40:54

Tőkés Árpád
Tertsch Antal
Szúnyog József dr
10 MAF

Török Imre
Herter László
Ludvig István
11 B E A

Hegedűs Ábel
Biró Gergely
Fóthi Ákos
1 2 FM T

Kaján László
Bérezés Miklós
Nagy Zsolt
13 o s c
Hegedűs Zoltán
Gárdonyi Márk
Sódor István dr
1 4 HER

Horváth Tivadar
Vincze István
Csizmadia József

1 3 7 :0 1

35:29
57:08
44:24
1 3 7 :0 3

40:13
55:56
40:54
1 3 8 :2 6

38:09
41:24
58:53
1 3 9 :3 1

46:20
45:05
48:06
1 4 2 :0 6

35:09
41:28
65:29
1 4 2 :4 7

53:06
46:02
43:39

Weiler Zsolt
Magyar János
Molnár Gábor

1 4 5 :1 8

38:43
57:37
48:58

Rusvai László
Jakus Zoltán
Nagy Tibor

54:30
42:28
70:13

GYO

Szlatényi Ferenc
MarosffV Dániel
Dosek Ágoston

57:51
55:33
54:04

SDS

Mesics Péter
Margittal Endre
Horváth Pál
5 HTC

Juhász Gábor
Csonka Antal
Dezső Sándor

54:38
82:39
hiba

SFC

Miháczi Zoltán
Allwinger Herwig
Károlyi Gyula

46:46
52:13
hiba

Győri Lajos
Lénárt István
Petró Géza

35:13
48:44
hiba

51 33
48:05
hiba

Bokros István
Horváth Sándor
Báder Attila

46:27
hiba

Honfi Gábor
Lajszner Attila
Pollak Jozef

hiba
44:44
68:59

1 2 2 :0 3

J eln ek István
Hunyadi Károly
Horváth György

42:21
42:49
36:53
1 3 1 :3 9

3 ETC
Nagy Árpád dr
Lénárd Miklós
Nagy Lajos

1 3 6 :2 8

Horváti György
Gerely Ferenc
Bozán György

45:32
39:29
51:27
1 3 8 :1 9

1 3 8 :3 9

Felföldi dr. Károly
Blum id. László
Sindely dr. Pál

1 3 9 :1 5

Olajos Ferenc
Schell Antal
S ötér Ján os

4144
43:21
54:10
1 4 1 :0 4

Varga György
Ortman Ján os
Tihanyi dr László

59:22
38:02
43:40
1 4 9 :4 5

Horváth Béla
S ejp es Gyula
Nagy D e zső

47:15
51:40
50:50

10 PV S
1 2 D IS

34:07
32:19
35:55

Fi ló György
Trócsányi Zoltán
Gabnai Ernő

1 5 8 :1 0

B alázsy László
Zolarek István
Ijjász István

51:04
59.00
48 06

11 T T E

1 1 2 :2 9

13TH S

Kaszásné Boa Ágnes
38:06
Csizmadiáné Szóládi A 36:24
Németh Zsoltné
37:59

1 6 3 :2 1

Nagy Gábor
R ácz Márton
Tasi Ákos

Virág Gyula
62:43
Fodor Péter
53:28
Pavlovics György ifj. dr. 47:10

BEA В
3 SM A

1 1 4 :3 6

Németh Tünde
SkerletzNoérri
S ke rletz Imola

1 4 PVM

40:30
36:51
37:15

Németh Ferenc
Radnai Zsolt
Rosinger Zsolt

1 6 6 :1 7

S zecsö d i Ákos
Balogh dr. Iván
Varga Sándor

46:54
66:54
52:29

ZTC
4 KTK

15 ARA

1 6 8 :0 9

Grabecz Tibor
Ha lia Ernő
Maráz Gábor

Tóthné Schuch Anikó 47:56
Géléi Zsuzsanna
48:06
Bállá Katalin
72:07

16T H T

2 1 1 :5 9

Zoboki Mihály
Hartmann István
Vágvöígyi Szilárd

Ódor Viktória
79:16
Csordás Erika
47:20
Kovácsné Bajnóczi Rita 85:23
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1 7 0 :2 6

Horváth Zoltán
Vajda László
Bányai Attila

46:50
73:52
49:44
1 9 8 :5 6

62:07
84:57
51:52

h ib a

42:33
36:55
hiba
D is q

55:10
49:42
Disq

7 5 :3 1

25:06
21:38
28:47
7 6 :4 1

24:34
28:47
23:20
7 7 :0 3

25:38
25:20
26:05
8 1 :0 7

26:49
31:53
22:25
8 4 :0 9

Gombkötő Péter dr. 29:19
Hargitai István
29:43
Szem ler István
25:07

41:24
50:29
46:26

9 KTK
11 H U F

1 0 2 :2 1

2 HER

Zánkay András
H egedűs András
Muszély György

8 PO E
10 E S P

N105 (6)
Csillag Vera
Lovasi Katalin
Mátyás Ildikó

1 1 9 :3 8

42:35
36:42
40:21

40:20
51:35
39:44

h ib a

43:00
46:54
hiba

F185 (13

7 PSE
9 M EA

Hugyecz Zoltán
Zentai József
Reviczki Zsolt

1 PV M

1 1 7 :2 1

42:51
37:27
37:03

Török József
55:05
Gyaltai János
45:40
Mohácsy Tamás dr 37:54

h ib a

Tóth Lajos
Törjék György
Katuln Tibor

S eb ők Gábor
Bátor Szilárd
BáBnt László

6 SZU
8 GYO

h ib a

Kovács András
Tóth Béla
Román János

ESP

5 TTE
7 FSC

h ib a

Mentler Balázs
Kolláth Gábor
Dömötör Imre

1 1 5 :3 0

4 H SP
6 TTE

h ib a

Fehérvári Pété
Kovács József
Pelyhe Dénes

S z ö c s László
Fey Sándor
Marton Ján os

2 PSE
4 SM A

h ib a

Balogh József
Váradi Attila
Petényi János

H SP

1 BEA
3 O SC

h ib a

Kovács József
Halász László
Tóth Sándor

5 FM T
1 5 MAF

2 FSC

1 8 6 :2 4

TTT
9 KTK

55:56
53:58
47:01

Dobrossy István dr. 85:44
Puskás Mihály
49:12
Gulyás Gyula
51:28
ETC

Goldmann Róbert
Sramkó Tibor
Erdélyi Gyula

Kovács Ferenc dr 42:07
Kovács László ifj. dr 38 05
Viniczai Ferenc
35:18

1 6 7 :2 8

HBS
8 SM A

1 PV S

1 6 7 :1 1

Kocsis László
Kiss Tibor
Ballagó Béla

SDS

F125 (19

61:22
48:11
47:13
1 5 6 :5 5

Nagy Sándor
Sorrtay Gábor
Sáfrán Zoltán

h ib a

Holper Antónia
hiba
Németh Ágnes dr 53:32
Cseresnyés Ágnes 39:06

1 5 6 :4 6

Fleischer Zoltán
Gyalog László
Oszkó László

19FSC
1 0 7 :3 8

TTE

Rebák Sándor László 47:02
Hrenkó László
52:21
Zsilkin Viktor
49:45

6 9 :3 0
6 3 :5 4

F145 (27
1 HSE

16N Y V

68:22

8 5 :5 1

27:50
34:31
23:30
9 2 :0 5

29:32
34:27
28:06
9 2 :3 3

28:17
19:56
44 20
9 4 :1 8

25:07
34:27
3 4 :4 4
1 0 0 :5 5

29:07
33 48
38:00
1 3 1 :4 2

38:47
52:56
39:59
h ib a

hiba
55:17
54:33
h ib a

29:10
30:07
hiba

N125 (8)
1

H SE

Tömördi Á gnes
Kármán Kataln
Györffy Gabriella

22:41
23:41
24:52

E REDMÉNYEK
2 TTE

8 4 :1 2

Allwinger Tünde
Horváth Magda
Rácz Mónika
3 ETC

26:35
27:12
30:25
9 0 :0 6

Kiss Teodóra
Halászná L. Ibolya
Radies Anna
4 MAF

26:29
30:55
32:42
9 1 :1 4

Tóth Agnes
Ludvig Ágnes
B acsó Piroska
5 PV M

26:31
33:54
30:49
1 0 6 :2 8

Tóth Marianna
32:12
Lukácsi Ágnes Erika 45:33
Lovas Ágnes
28:43
6 BEA

1 1 2 :2 6

Kissné Argay KataSn 38:59
Lux Ágnes
39:05
Forrás Aletta
34:22
7 SPA

1 5 2 :1 4

Nagy Beáta
Eröss Anikó
Krasznai Orsolya
PO E

62:30
55:09
34:35
h ib a

Orbán J u d it
48 24
Ajkai Adrien
52:20
Kazalné Angster Éva hiba

Keszthelyi Ildikó

N150 (8)

HSP

1 BEA

Biró Aletta
H egedűs Á gn es
Síkhegyi Gabriella
2 BÖF

1 H SE

Boros Zoltán
Kerényi D énes
Bállá Sándor

Bikki Sándor
Vitéz László
Kaszás György
3 HER

Bacsó Attila
Takács Csaba
Komár Béla
4 HTC

Lörincz Gábor
l-fideg István
Bán Sándor

9 4 :4 8

33:39
27:32
33:37

5 D IS

ZsiSnszky Pál
Simon Gyula
D. Szabó Gyula

1 2 0 :2 2

38:49
42:56
38:37

6 BÖF

Juhász István

8 HER

Gáncs Kálmán
Andrási Lajos
Korbély Tibor

1 3 1 :5 7

55:41
39:00
37:16

BAL

Kozma László
Fischer Mária
Horváth Imre

h ib a

214:47
79:46
hiba

F205 (3)
Németh Alajos
Pearson John
Buncsik János

6 9 :3 2

27:09
20:22
22:01

2 BEA

1 2 2 :4 2

36:27
45:33
40:42

Vörös dr. István
Argay Gyula
Homoki Géza

8 5 :5 3

47:19
21:59
16:35

3 KTK

h ib a

KorikVera
31:16
Ostorics Z suzsanna hiba

1 3 1 :4 6

35:48
54:37
41:21

1 PSE

1 5 6 :2 7

Tóth Károlyné
40:18
Wengrin Istvánná
62:38
Gombkötő Zsuzsanna 53:31
PSE

8 5 :1 7

28:56
31:06
25:15

1 2 7 :5 9

P earson Hilary
44:43
G össw ein Judit
39:22
Sötérné Farkas Anna 43:54
6 VTC

8 2 :2 3

27:39
27:40
27:04

1 1 4 :1 5

R ostás Irén
35:51
H d eg Istvánná
34:52
Németh Z suzsanna 43:32
5 PSE

Mets Miklós
Vida István
Kardos Ferenc dr.

1 0 2 :2 7
2 HER

44:46
44:18

7 OSC

F165 (9)

31:12
29:52
40:49

C ser Borbála
34:13
Nagy dr. Z suzsanna 30:40
Komár B éláné
37:34
4 HTC

Bugár József
Gárdonyi Zoltán

h ib a

1 0 1 :5 3

Grant JuSanna
Jenei Margit
Szúró rri Imréné
3 HER

30:11
28:51
28:33

42:19

Horváti Ildikó
3 1 :32
Lenkeiné Halasi E. 52:30
Hornyán KataSn dr. hiba

8 7 :3 5

1 2 5 :4 1

Nyögéri Imre
Ribényilmre
Valkony Ferenc

9 0 :4 8

27:06
31:17
32:25

36:37

C s a lo g a tó az E ö tv ö s r e
Az év egyetlen Gigasprintje és az év egyetlen sprint váltója!
Közte egy nyújtott távú sprint egyéni,
mind remek felkészülés a következő heti OB-ra.
A Giga az idén (a Postásra) felújított 1 : 7500-as térképen lesz a szokott
célhelyen, a vasárnapi két futam pedig a Gellért-hegyen a tavalyi
versenyközponttal, kibővített térképpel, amely végre (majdnem) az
egész hegyet ábrázolja! Olcsó budapesti szállás (600Ft/fő),
nevezés alapáron augusztus 18-ig az Entry-ben. Gyertek!
ЖуЖ уЖ /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж /Ж

ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/л

Kedvezményes előfizetési akció!
A második félévtől kedvezményes áron lehet a
TÁJOLÓ 2008. évi számaira előfizetni.
Az előfizetési díj: 2000 Ft, ezért az összegért az előfizetők megkapják
az eddig megjelent idei számokat, valamint az ezután megjelenő
számokat is. Előfizethető a Budapesti Tájfutók Szövetségének hivatalos
helyiségében, és a nagyobb versenyeken, országos bajnokságokon.
Terjeszd a Tájolót klubtársaid körében!
Tájoló 2008
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Sz e n i o r

világbajnokság

Remek világbajnokságot rendeztek a mestereknek

Új „skandináv” ország: Portugália (?)
Nem tudom, hogy mint a WMOC-ék több mint 10
éve állandó „kiküldött" tudósítójától az idei Tájfutó
Mesterek Világbajnokságáról szóló szubjektív
beszámolómat vajon szimpátiával vagy antipátiával
várják-e sporttársaim, de jó hírem van mindannyiu(n)knak: a tájfutás világhódító útja teljesen
egyértelmű, most már a skandinávokon kívül és
tőlük függetlenül is. Ha egy olyan ország, mint az
idei házigazda Portugália, ahol még csak nem is
igen hallottak a tájfutásról, amikor Magyarország
már első világbajnokát ünnepelhette Monspart
Sarolta személyében, szóval ha egy ilyen ország
képes ilyen színvonalasan, hibátlanul megrendezni
közel 4000 futónak egy vb-t, mint itt június 28. és
július 5. között tapasztalhattuk, ott életképes,
maradandó alkotásról van szó. A résztvevő 39
nemzet pedig valamennyi kontinens képviseletét
jelentette, hiszen Dél-Amerika most is jelen volt
Brazília és Uruguay révén, Afrika pedig egy
csokoládébarna nigériai fiatalember képében lépett
porondra.

ség, hogy az Internet korában nyomtatott sajtó
terméket adnak ki! Nevetséges. Bezzeg mi,
szuperokos magyarok! A Magyar Tájékozódási
Futó Szövetség elnöksége éppen ez év elejétől
szüntette meg évtizedes hagyományokkal bíró
szaklapunk, a „Tájfutás" kiadását, mint a sportág
hazai fejlődésének legfőbb akadályát. Fejlődünk is
azóta piszkosul! (,Magánvélemény"-szerk. megjegyz.)
Meleg felvonulással kezdődött
Ugyan az első nap programja már délelőtt a
terepbemutatókkal elkezdődött, az aznapi leglát
ványosabb attrakció, a megnyitó ünnepség, délután
egy meleg felvonulással vette kezdetét. A meleg
szó szerint értendő, mert ennél nagyobb hőség
nem volt az egész hét alatt: a 40 fokban mindenki
igyekezett a legkisebb árnyékfoltot is kihasználni.
Elég sok időbe telt, míg egy népes, zsonglőrkezü
dobzenekar felvezetésével a 39 ország sportolói
végigmasíroztak a belváros egy részén, a közeli
gyönyörű parkban felállított színpadig. Itt minden
nemzet tájfutóit saját nyelvükön „Üdvözöljük!”
felkiáltással köszöntötték. Miután
benevezett
magyar sporttársaim később érkeztek meg, ismét
egymagám vonulhattam a piros-fehér-zöld lobo
góval a HUNGARY feliratot vivő kiscserkész
mögött...
Visszakanyarodva a terepbemutatókhoz, a város
kához közeli erdőbe az irdatlan hőség miatt én csak
aznap este nyolckor merészkedtem ki. Mivel még
10 óra tájban is világos volt, ez bizonyult a
legésszerűbbnek. Szép, nyiladékhálós fenyves
fogadott, aprólékos domborzattal, de nagyon mély
homokkal. Gyakorlatilag a későbbiekben is a fenyő
dominált, bár itt-ott az Ausztráliában honos
eukaliptusszal is találkozhattunk. Ezzel együtt
gyorsnak tűnt a terep, a bulletin jóslata szerint a
legmenőbbek akár az 5 percen belüli kilométer
átlagot is fogják tudni tartani. A másik terepbemutató magában a városban volt, így azt nem
futva, hanem csak menet közben tájékozódva
próbáltam ki a nap folyamán.

Nyomtatott szaklap csak nálunk nem kell
A versenyközpontnak Lisszabontól mintegy 120
km-re északra egy hangulatos, tip-top kisváros,
Marinha Grande adott otthont. Belvárosában az
apró kockakövekből kirakott járdákat takaros házak
szegélyezték. (Bár - csak úgy, mint a többi, a VB
kapcsán útba ejtett településen is - feltűnően sok
elhagyott, romos épületet lehetett megfigyelni,
magánházat és gyárfélét egyaránt.)
A VK hatalmas csarnokába lépve rögtön egy
helybéli üvegfúvó mester művészetében gyö
nyörködhettünk. Persze vásárolni is lehetett jó
pénzen a portékáiból.
A regisztráció, csomagátvétel és minden egyéb
gyors megoldásában igen sok, türkiz színű
emblémázott egyenpólóban feszítő önkéntes
rendező segített. A versenyközpontban mindvégig
rengeteg információs anyaghoz lehetett hozzájutni,
főként az elkövetkezendő versenyekről, de
egyebekről is. Külön standot tartott fenn a jövő
októberi
World Masters Games keretében
Ausztráliában, Sydneyben sorra kerülő és a 2010es svájci WMOC rendezősége. Bár a mi
korosztályunk részvételére aligha számíthatnak,
még a 2009-es olaszországi Junior VB is
propagáltatta magát.
A számtalan szórólap egyike az Egyesült Királyság
„CompassSport” nevű exluzív, színes tájfutó
magazinját reklámozta. Micsoda elmaradott nép

Tájoló 2008

Sprinttel bővült a program
Az eddigi Mesterek Világbajnokságain a hivatalos
program 2 normáltávú selejtezőből és 1 döntőből
állt. Emellett a mindenkori rendezők igyekeztek
adottságaiknak megfelelő kiegészítő verseny
számokat is kínálni a szokásos Warm Up és a
fiatalabbaknak szóló kísérőversenyek mellé. Ez a
VB abban is mérföldkő a WMOC-k történetében,
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Szenior

világbajnokság
kapkodta a fejét a futókat figyelve. S közben
minden bizonnyal valami ilyesfélét gondolhatott:

hogy egy új versenyszámmal, a rövid távval bővült
a program. S nem is akármilyennel.

„Tonhalam javát megettem, de soha nem láttam
még ennyi meglett embert kerge módra szaladgálni
Ossze-vissza és közben még valami színes papírt is
silabizálnak!"

S p r i n t se lejtez ő a m a c s k a k ö v e k e n
A sprint selejtezője a versenyközponttól keletre kb.
15 km-re Leiria városában zajlott. A korszerű,
hatalmas, jelenleg mégis bővítés alatt álló stadion
melletti óriási parkoló lett a központ, ahonnan 15
perccel a rajtidejük előtt szólították az előrajtba a
versenyzőket. Innen már szalagozáson jutottunk fel
a várost uraló várhegy derekánál kiépített rajtokig.
A főtéren lévő célig azután belvárosi utcák és
lépcsősorok, parkok, szökőkutak és mélygarázsok
labirintusában navigálva futottuk végig a selejtezőt.
A rajtszámunkkal később a híres várat is
meglátogathattuk ingyenesen. Addig pedig min
denki kellően kiizgulhatta és/vagy kibosszankodhatta magát az itt-ott elvesztegetett másod
percek miatt. A legnagyobb létszámokat felvo
nultató M65, M60 és M55 kategóriákban elég
kemény feladatnak bizonyult a mezőnyök elején
végezni. Én szeretem ezt a városi versenyformát,
de előre nem fogadtam volna le, hogy bekerülök az
А-döntőbe. Ám végül is ez több honfitársammal
együtt sikerült. Az eredményekre sem kellett sokáig
várni, minden negyedórában rendre cserélték a
listákat.

Természetesen a rendőrség és a honvédség
segítségével útlezárások, forgalomterelések okoz
tak „felfordulást” a verseny ideje alatt. De a nagy
tömeg előbb-utóbb célba ért és az ünnepélyes
eredményhirdetés után (vagy előtt) mindenki
visszaballaghatott a pályára, különösen a sikátoros
zegzugokban megnézni, hol is kerülte meg
feleslegesen (mint az utolsó előtti pontra én is) ezt
vagy azt a háztömböt.
A mieink közül sajnos senki nem került dobogóra.
Az eredményhirdetésnek mégis volt magyar
résztvevője dr. Zentai László személyében, aki mint
az IOF (Nemzetközi Tájfutó Szövetség) - a
programfüzetben is nevesített - elnökségi tagjaként
a díjátadásban működött közre. A legjobb ered
ményt az első WMOC sprint döntőjében J e lin e k
Is tv á n (Postás - M65) érte el igen előkelő 6.
helyezésével.
A rajtlistában egyébként hosszas keresgélés után a
14 magyar induló közül 12-őt sikerült megtalálnom:
a 7
fős Hegyisport Szentendre különítményét
(Győrffy Gabriella, Kármán Katalin, Tömördi Ágnes,
Bállá Sándor, Boros Zoltán, Kerényi Dénes, dr.
Zentai László), a Szegedi Bokorugró Tájfutó
Egyesület párosát (Blum Henrietta, id. Blum
László), a már említett Jelinek Istvánt, a
Jászárokszállási Futárok SC-ből Csikós Miklóst és
önmagamat.
A sprint döntőn láttam a rajt előtt melegíteni a VB
legidősebb indulóját, a 95-höz közelítő finn
Luntam о Erkkit. (Később a hosszú távú selejtezőn
az utolsó pontra futva és célegyenesben is
felfigyeltem rá). A szikár úriember olyan frissen és
fürgén mozgott, hogy én,
kenyai módszerrel
kezdődő futásommal reumás éti csiga vagyok
hozzá képest.

O űné k, e r d ő é s s i k á t o r o k a s p r i n t d ö n tő b e n
A sprint döntőben várt bennünket az igazi csemege
másnap Praia de Vieira-ban. Ez a halászvároska a
VK-től északra fekszik vagy 15 km-re. A prog
ramfüzet egyébként minden távolsági adatot
pontosan megadott (még a tartaléktereppel kapcso
latos információkat is). így a versenyközpont és a
parkolók, a célterület és a parkolók, a cél és a rajtok
távolságát.
Itt én egy adatot mégis hiányoltam, éspedig: Cél Atlanti-óceán: 100 méter (dagálykor 50)
A mellvédnek támaszkodva ugyanis kelet felé
fordulva a befutásokban, nyugat felé pedig az
óceánba gyönyörködhettünk. Fürödni igaz nem
lehetett, nem mintha annyira hideg lett volna a víz,
hanem mert az erős szél miatt piros jelzés volt
szinte végig. De az óriási hullámokat látni és hallani
is szenzációs élmény ilyen magamfajta száraz
földieknek.
A döntő az erdőben kezdődött, domborzatilag
részletgazdag, kis szintkülönbségű fenyvesben. A
közepén kivitték a pályákat a nyílt, mély, süppedős
homokú dűnék közé, a második felét pedig a szűk
utcácskákból álló lakott területre. A terepjellemzés
alapján sokaknak már a cipőválasztás is fejtörést
okozott. Szeges? Stoplis? Vagy csak egyszerű
melegítőcipő? Bármelyikben is futsz, valamelyik
terepszakaszon biztosan nem az az ideális.
A helybéliek, akik ilyet még soha nem láttak, nem
győztek álmélkodni. Az egyik matróna kiült a háza
elé (elfoglalva ezzel a sikátor felét) és csak
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H o s s z ú t á v ú v e r s e n y e k t e c h n ik á s t e r e p e k e n
A programbővítésnek az is komoly előnye, hogy a
mezőny így 2 teljes pihenőnapot kapott. Ezeken a
rendezők
is szerveztek kirándulásokat,
de
öntevékenyesen is lehetett bármerre utazgatni. A
lényeg: a négyezer ember még több időt töltött
Portugáliában és költötte a pénzét.
De a pihenőnap a többi terepbemutatók megte
kintését is lehetővé tette, ugyanis összesen 4
terepről kaptunk térképet, melyeken edzőpontok is
voltak.
A hosszú távúnak nevezett versenyszám (korábban
csak ez a klasszikus normál táv alkotta a vbprogramot) selejtezőjére a változatosság kedvéért
most délre utaztunk a versenyközponttól. A Pataias
nevű falu is cirka hasonló távolságra volt. mint az
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eddigi terepek. A két selejtező futamot praktikusan
azonos cél és rajthellyel oldották meg, csak
természetesen a terep más-más részét használtuk
némi átfedéssel. Már a rajtok előtti melegitőpályáról
kiderült, hogy itt csak precíz tájékozódással és
mindemellett gyors futással lehet jó eredményt
elérni. Kis szintkülönbségü, helyenként igen nagy
domborzati részletgazdagságú terep, jó térkép,
technikás pályák jellemezték a viadalt. És amerre
futás közben nézett az ember szerte az erdőben,
mindenfelé futó, kocogó vagy éppen tanácstalanul
tájékozódó versenyzőket látott. Én ennyi emberrel
még sehol nem találkoztam verseny közben. És ez
így ment végig a légvonalban 6 kilométeres pályám
alatt.
A hőségre is számítva nem réten, hanem egy
meseszép, öreg, aljnövényzet nélküli fenyvesben
állt a cél. (Számomra kissé meglepetésként éjszaka
még egy kis eső is esett, megkötve némileg a mély
homokot, s hűvösebbre is fordult a vártnál.) A 0-idő
előtt kezdték el és jóval a befutások után fejezték
be a közvetítést az egymást váltó szpíkerek természetesen több nyelven is. Jól hallhatóan
állandóan szolgáltak információval - de zenével
nem, kivéve olykor-olykor a VB, szerintem
fülbecsengő dallamú indulóját. Viszont egy jó torkú,
erősen teltkarcsú vörös hajú énekesnő élő
koncerttel szórakoztatta az aréna területén a
tájfutók népes seregét.
Az eredményekről szólva a magyarok igen szépen
kitettek magukért, s a két selejtező alapján többen
is kedvező helyen végezve jutottak be a legjobb
döntőbe. Közülük is K á rm á n K a ta lin (HSE - W50)
első helye emelkedett ki.
A döntő előtt újabb pihenőnap következett,
megtartották a szokásos bankettet is az arra
befizetőknek.
A döntő rajtlistájáért már be sem kellett fáradniuk a
több 10 kilométeres körzetben szanaszét megszálló
versenyzőknek a versenyközpontba, mert azokat az
Interneten is meg tudták időben nézni.

donozták jól látható sárga szalagokkal, nehogy
emiatt itt sérüljön meg valaki.
Sajnos a mieink közül senkinek nem sikerült
dobogóra kerülnie. Először csak szóban mesélt
mindenki, hol és miért hibázott, mert a célban mint eddig is minden befutás után - rögtön elvették
térképeinket. De nem sokkal később kaptunk
helyettük teljesen újat, melyek hátulján még 2
nyelvű,
képes
turisztikai
információkat
is
olvashattunk. Eredmények és rengeteg fotó pedig a
VB honlapján (www.wmoc2008.fpo.pt) tekinthető
meg.
Bár a - nem önként vállalt - halkonzerv fogyókúrám
eredményeként a 10 nap alatt az eredeti 65 kilónyi
testsúlyomból sikerült simán leadnom négyet-ötöt,
mindent egybevetve, köszönhetően Borsod-AbaújZemplén Megye Közgyűlése és Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata támogatásának,
érdemes volt részt vennem az idei WMOC-n is,
amit az egyik legszínvonalasabbnak tartok mind
közül 1994. óta és kiváló felkészülési lehetőséget
jelentett számomra a szeptember 2-7. közötti 14.
Rádiós Tájfutó Világbajnokságra, ami itt lesz 50
kilométerre - Szöultól.
K o v á c s A ttila , Z ö ld S p o rto k C lubja, M is k o lc

S ze n io r VB M agyarországon
A Csehországban a közelmúltban lezajlott VB
alkalmával a nemzetközi szövetség (IOF) több
fontos döntést hozott.
Az IOF Foot-0 Bizottsága döntése értelmében
Magyarország, azon belül is Pécs rendezheti a
2011-es Szenior Világbajnokságot!
A Bizottság titkára, David May elmondása alapján
szoros versenyben előztük meg a svéd, német és
lett
pályázókat.
Különösen
a svédországi
Sundsvallal volt nagy verseny, ök az O-Ringennel
együtt rendezték volna a Szenior VB-t, a
szállásokat pedig egy monstre 2500 személyes
hajón oldották volna meg.
A szeniorok tehát újabb magyarországi VB-re, a
fiatalok pedig ennek kísérőversenyére készül
hetnek!
Az Európai Elnökök Konferenciájának döntése
alapján a 2010-es tájfutó Ifi EB-t Spanyolország
(Soria), a sítájfutó ifi EB-t Románia (Csíkszereda)
rendezheti. A 2012-es Tájfutó
VB-t
Svájc
(Lausanne), a 2011-es Tájkerékpár VB-t Olasz
ország (Cúneo) rendezheti. A 2011-es Sítájfutó VBre és a 2012-es Trail-0 VB-re nem volt jelentkező,
ezekről az elnökség saját hatáskörében fog
dönteni.
Zentai László újra az IOF elnökségében
A Prostéjovban tartott közgyűlésen Dr. Zentai
Lászlót újabb két évre beválasztotta az IOF
Közgyűlése az elnökségi tagok közé. Nagy
örömünkre Zetor a legtöbb szavazatot kapta.
Gratulálunk!
Less Áron

Élvezetesebb döntő, mint tavaly
A döntő terepe feküdt a legtávolabb Marinha
Grandétől, vagy 20 km-re északra, a sprint döntő
terepén is túl. És ez volt az eddigi legtechnikásabb,
de a legzöldebb is. Legalábbis a valóságban, mert
a néhol erősen lassító, átlátható magasságú
aljnövényzetet a fehér erdőkben csak zöld csíkozás
jelezte. A Pedrógao nevű település és térkép
nagyszerű színtere lett a finálénak. A legjobb
pályákat kaptuk itt a talpunk alá.
Az А-döntősök itt már egészen elkülönítve rajtoltak
a többiekhez képest, s pályáikon egy cél melletti
dombtetőre telepitett átfutópont is fokozta az
izgalmakat. Innen már csak egy kis körük maradt
hátra a befutásig. A befutóban még a földből épp
hogy kiálló fatörzsmaradványokat is körbekor-

Tájoló 2008

VILAGBAJNOKSAG

XI

6. szám

Események

HÍREK

T h erm enland Open
Szlovéniában
Negyedik rendező gárda mellett, negyedszer vettem
részt a TLO versenyén. Míg első alkalommal Kőszeg
térségében még egy magyar vegyes csapat próbál
kozott több-kevesebb sikerrel és szervezettséggel
megrendezni a versenyt, két éve Fürstenfelden, illetve
tavaly
Kőszegen
jól
szervezett
versenyeket
élvezhettünk. Idén a három testvér klub közül a
legkevesebb rendelkezői tapasztalatokkal rendelkező
ÔD Severovzhod volt a vendéglátó egyesület. Nem
véletlenül írtam, hogy vendéglátó, mert szlovén
rendezőkkel ritkán találkoztunk. Lehet, hogy helyenként
túl közel álltam a rendezőkhöz, de igazából hiányzott
idén az a mag, aki összefogta volna a versenyt.
De kezdjük az elején. Prológ a határ közeli loípersdorfi
fürdőben Igazi élvezet Fürdőzés, napozás, csúzdázás,
élményfürdőzés, és futás a fürdő környéki dombok
parkjaiban, illetve az erdőben. Jó térkép, gyors, de
meglehetősen szintes pályák és különlegességként
kenyai futók jellemezték a napot.
Az elmúlt két év nagy létszámú versenyei után idén az
ág is húzta a szlovén rendezőket. Bár a Prológ W RE
futama után a 3 napos verseny első két napja is W RE
futam volt, az osztrákoknál csak az Elit kategóriákban
volt rangsoroló a verseny. Emiatt az osztrák egye
sületek nem támogatták versenyzőik részvételét, így
alig volt utánpótlás és szenior versenyző. A magyar
versenynaptárban sem jutott túl jó hely a versenynek,
hiszen az előző héten két országos bajnokság volt, a
következő héten pedig a nagyobb presztízsű Hungária
Kupa vonzotta el a magyarokat. Azt már kevésbé
értettem, miért nem vonták össze az 1-2 fős ugyanazon
a pályán futó női szenior kategóriákat (pl N35, N40)
A szlovén térképkészítő hatalmas területről készített új
térképeket. Az első nap parktérkép a Moravska Teplice
központjában lévő termálfürdő környékéről, majd ezt
követte 2 darab A3 méretű egymással alig átfedő
térkép a Bukónaki-tó környékéről. A térkép és a terep a
Novát idézte Lapos, fehér oldalak között igazi .zalai*
domborzat. Bár a pályakitűzők sokat bajlódtak a
térképjavítás minőségével, mi versenyzők hibákkal nem
igazán találkoztunk. Jó időben, nagyon jól futható
terepen a gyors pályákon igazán jó kilométerátlagokkal
futhatott az, akinek a lábai bírták
Férfi Elitben a vadászrajton a pár évvel korábbi
„lengetős" állványon elbukott befutó után idén ismét
Dénes Zoli húzta a rövidebbet. A vadászrajtos utolsó
napon a 2. helyért küzdött a befutón. Ugyan a
célvonalon teljesen egy időben haladt át Andreas
Müilerrel, de a két céldoboz közül a hozzá közelebb
esőn épp valaki szerencsétlenkedett, így 4 másodperc
hátránya lett végül.
A szlovénok elsősorban a verseny körítéséről
gondoskodtak. Szállás, kétszeri meleg étkezés,
koncert, kisérő versenyként Trail-O.
Összegezve a TLO a rákövetkező Hungária Kupával
tökéletesen kiegészítették egymást, itt kellemes
terepeken, nagyon jó pályákon futhattunk némi
szervezetlenség mellett, mig a Gerecsében minden
pont fordítva volt. (Miháczi Zoltán)
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Utánpótlás edzőtábor Gánton
Időpont: 2008. augusztus 21-25. (csütörtök - hétfő)
Rendezők: BDI (Schulek és a Babits ISK-k)
Szállás: Turistaszállás. (900...1000Ft/fő/éj) (Vértes
Vendéglő ill.Gránás tk.)
Étkezés: szállással kérhető reggeli. Egyébként 2
nappal korábban est-ebéd menü a Vértes vendéglőben
(edzéshez igazítva). A többi egyénileg: a-la-carte illetve
hátizsák vagy boltból.
Helyszín: Vértes hegy, Gánt térsége
Térkép: berajzolt másolat, (de feladattól függően
kezdők berajzolást is gyakorolnak.(Teljes táborra: max.
400 ft/fö)
21- én Csákvárról térképolvasó túra keretében megyünk
Gántra.
22- 24: délelőtt és délután kezdő /középhaladó/ és
haladó gyakorlatok.
25-én közös zárógyakorlat: amerikai fogócska
Utazás: saját költség
Jelentkezés
és
információ:
Szeredai
László,
38-37-077 (üzenetrögzítős), 06-30-874-4650

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sport
egyesület részére 2007. évben felajánlott személyi
jövedelem adó 1%-nak felhasználásáról.

Az 1996. évi CXXVI. tv. (Szf.tv.) 6.§ (3) alapján
Az Egyesület részére 2007. évben felajánlott SZJA 1%
összege: 206.183 Ft.
Az átutalás ideje: 2007. október
Az összeg felhasználása:
- Az SZJA 1%-ból felajánlott összegből 2008 január
és március hónapban nevezési díjakra kifizetésre került
174.200 Ft, ami a teljes összeg 84%-a.
- Az összeg további 16%-a (31.983 Ft) fedezte az
egyesület által szervezett megyei szintű tájékozódási
versenyek és ijászbemutatók rendezési költségeit, ahol
a sportágat kipróbáló gyerekek térítésmentesen
vehettek részt.
Köszönetét mondunk azoknak, akik 2007. évben az
egyesület részére felajánlották a személyi jövedelemadójuk 1%-át, ezzel is segítve a sportolóink
felkészültségét és szakosztályaink tevékenységének
megismerését.
Tata, 2008 július 24.

Mészáros Károly
elnök
s.k.

Névváltozás
A Szombathelyi Főiskola SE új neve: Szombathelyi
Egyetemi Sportegyesület.
Szombathely, Károlyi G.tér.4.H-9701Pf.170.
soorteavesulet@sek.nvme.hu
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ALPHA

INTELLIGENS FÉNY
A PROFI FEJLÁMPA
ELŐRENDELÉS, "ЧЧ
20% kedvezm én n yel
150m
3 5 0 LUMEN

E lő r e n d e lh e tő k o r lá to z o tt m e n n y is é g b e n .
S z á llítá s 2 0 0 8 -0 9 -1 5 ,
T a rto z é k o k : Lion A kku, tö ltő , b ic ik lis s z e tt , s is a k s z e tt
/MEGÚJULT HONLAPUNK!
✓

C O M P A S S SPORT

^ TEREPFUTÓK
OUTDOOR
BOLTJA

1134 3U D A P6ST,
DÓ ZSA GYÖRGY ÚT 6 1 -6 3
IN F O V O N A L 7 8 8 8 8 8 8

l/l/EB: 1/1/LA/1/1/.f\AULTIÍ\JAVI6AT0R.HU

V I LA G B A J N O K S A G О К

A M Á S O D IK

TEN G E R E N TÚ LI VILÁ G B A JNO KSÁ G

1993. október 9-14.
H ighland Falls, Amerikai
Egyesült Államok

A XV. Tájfutó
Világbajnokságon
Dosek Ágoston szö
vetségi kapitány
vezetésével Horváth
Andrea, Kovács Ildikó,
Lovasi Katalin, Oláh
Katalin, Tóth Réka,
Horváth Pál, Lantos
Zoltán, Nagy István,
1ИШЩК1М.
Pavlovics Gábor és
(WMPIOMIIS
Viniczai Ferenc kép
viselték hazánkat.
A válogatott a versenyek kezdete előtt 8 nap
pal utazott ki, hogy ismerkedjen a terepekkel,
térképekkel (melyek javításában Sőtér János
is részt vett). „A terepektől elsőre kicsit talán
megrettentünk. Sziklák, kövek, kőfolyások,
aljnövényzet, bozót, kevés út és sok apró
domborzati elem. Lassan haladtunk és sokat
szöszmötöltünk. Később egy-egy terepen,
egy-egy szakaszon gyorsabban is tudtunk
futni, felismertük a nagyobb, jellegzetesebb
formákat. A terep jellegében a skandináv
terepekhez hasonlít azzal a különbséggel,
hogy itt jobbára lomberdő van, ami jobb
láthatóságot tesz lehetővé. Röviden, a skan
dinávok otthon érezhették magukat, sőt itt
valamivel könnyebb dolguk volt, hiszen a
jobb láthatóság miatt kevésbé pontosan kell
tájékozódni, mint náluk. Ezt a fajta terepet
és térképet pedig érzik, de piszkosul" - írja
Lantos Zoltán beszámolójában.
A skandinávok ki is tettek magukért: a
sprint döntőt a nőknél Anna Bögrén (SWE),
a férfiaknál Petter Thoresen (NOR) nyerte.
A normál távon Marita Skogum (SWE) és
Állón Mogensen (DEN) nyakába akasztották
a vb aranyakat.
„Oláh Kati a selejtezőn nagyszerűen
futott, a rövidtávú döntőn is jól, és ezzel
a legjobb nem skandinávként 7. lett,
ami a nyomasztó északi fölényben kiváló
eredmény. Verseny utáni nyilatkozatában,
am it angolul persze nem tudott pontosan
m egfogalmazni, meg kellett magyaráz
nia, m iért szereti kevésbé a rövidtávú
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versenyt, m int a hosszabb távot. Többet
kell tájékozódni, mondta. A cseh és az
amerikai VB rövidtávú eredményei talán
bizonyítják, hogy nem kell tartania sem a
sprintversenyektől, sem a tájékozódástól.
A váltón a női érmek sorsa hamar eldőlt
a három skandináv ország között, a férfi
ak azonban végig izgalmas csatát vívtak. A
skandinávok, illetve egy-egy futójuk rossz
napot fogtak ki. A svájciak biztosan védték
meg világbajnoki címüket.
A verseny után a svédek és a norvégok túl
könnyűnek találták a váltó pályákat. Talán
azért, mert mások futottak igazán jól rajtuk?
Nekünk magyaroknak nem tűnt olyan könynyűnek, ahogy a megelőző néhány nap ver
senyei sem. Úgy gondolom az elért eredmé
nyek összességében jók, hiszen Kati 7. helye,
Gábor 16. helye és a női váltó szoros 8. helye
a magyar tájfutás legjobb eredményei közé
tartozik" - fejezi be beszámolóját Lantos
Zoltán.
SchellA.
Forrás: Lantos 1.: Nagy utazás (Tájoló 93/9)

EGYÉNI RÖVIDTÁV
NŐK
Lake Sebago - Pole Brook Mountain
3660 m /8 5 m /1 1 -6 3 induló
1. Anna Bögrén
SWE 20.39
2. Marita Skogum
SWE21.10
3. Eija Koskivaara
FIN 21.11
4. Torunn Fossli
NOR 21.11
5. Ragnhild Bente Andersen NOR 22.09
6. M arlena Jansson
SWE 22.16
7. Oláh Katalin
HUN 22.17
44. Kovács Ildikó
HUN 29.15
49. Lovasi Katalin
HUN 42.36
FÉRFIAK/M EN
Lake Sebago - Pole Brook Mountain
4745 m /1 3 5 m / 1 4 - 54 induló
1. Petter Thoresen
NOR 22.34
2.Timo Karppinen
FIN 23.00
3. Martin Johansson
SWE23.26
4. Jon Tvedt
NOR 23.27
4. Steven Hale
GBR 23.27
6. Jörgen M ârtensson
SWE23.38
38. Pavlovics Gábor
HUN 26.37
44. Nagy István
HUN 28.03
48. Lantos Zoltán
HUN 32.06

NORMÁLTÁV
NŐK
Surebridge Mountain
8625 m / 410 m / 14- 58 induló
1. Marita Skogum
SWE 62.27
2. Annika Viilo
FIN 64.42
3. Yvette Hague
GBR 66.09
4, Eija Koskivaara
FIN 67.04
5. Kirsi Tiira
FIN 67.37
6. Marlena Jansson
SWE 67.43
34. Lovasi Katalin
HUN 80.16
35. Horváth Andrea
HUN 80.34
46. Oláh Katalin
HUN 84.17
FÉRFIAK
Surebridge Mountain
13475 m /6 9 0 m / 1 9 - 85 (86) induló
1. Allan Mogensen
DEN 87.36
2. Jörgen Mârtensson
SWE 88.07
3. Petter Thoresen
NOR 89.28
4. Kent Olsson
SWE 90.18
5. RoIfVestre
NOR 90.36
6. Dominik Humbel
SUI 90.51
16. Pavlovics Gábor
HUN 94.48
40. Viniczai Ferenc
HUN 102.34
54. Lantos Zoltán
HUN 112.27
VÁLTÓ
NŐK
Rockhouse Mountain -1 9 (21) váltó
SWE
168.48
FIN
176.59
CZE
188.29
HUN 192.21
Horváth Andrea 44.34
Tóth Réka
48.49
Oláh Katalin
42.00
Lovasi Katalin
56.58
FÉRFIAK/MEN
Rockhouse Mountain - 30 (32) váltó
1. SUI
217.16
2. GBR
217.31
3. FIN
218.20
16. HUN 252.46
Lantos Zoltán
58.01
Horváth Pál
63.19
Viniczai Ferenc
65.49
Pavlovics Gábor 65.37

Várunk

Szentendre Kupán
www.atlas.hu/szentendrekupa-h/2008
Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:
rendezvény szervezéshez
- rajtszámok: futó-, kerékpár-, triatlon- és kajak kenu
versenyekre; laminált papír, vlies vagy PVC alap
anyagokból, biztosító tűvel vagy gumival
- kordon szalagok: 10-40 cm szélességben, PP szövetből
- reklám molinók ponyvára, reklámtáblák
- passztartó szalagok: szövött vagy szitázott
egyedi felirattal vagy felirat nélkül
- rendezői kártyák, kártyatartók

Ha nincs határozott
elképzelése,
ötleteinkkel segítünk.
Egyéb szolgáltatásaink:
szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek

díjazáshoz
- érem: kétoldalas, öntött, egyedi felirattal
- éremszalag: egyedi feliratú, szövött vagy szitázott
- póló, teniszing, pulóver több minőségben,
széles színválasztékban, emblémázva
- fehér frottier fejpánt, emblémázva

Új e-mail: mathe@rubicom.hu
Hamarosan új honlap: mathe.mtfsz.hu

Máthé István
r r 1031 Budapest
Malomkerék u. 1.
Tel./Fax: 06/1-242-3945;
Mobil: 06/20-9573-165
e-mail:mathe@rubicom.hu
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Súlyos betegségével élete utolsó pil
lanatáig küzdött, nem akarta feladni.
Még tavaly ősszel is nagy betegen dobo
góra tudott kerülni, s idén tavasszal is
elindult néhányszor. Ebben a harcban
tám aszt lelt férjében, aki közel 30 éve
volt társa az életben és a tájfutásban is.
Emlékét megőrizzük.

D r. B abai
M argit
1938-2008
Az 1. Tájékozódási Futó VB (1966)
m agyar résztvevője, számos hazai és
nemzetközi verseny győztese, helye
zettje, Manyi is itt hagyott minket.
A Budapesti Pedagógus volt az első
egyesülete, s a később ott kezdő Mosa
és Cser Bircsi sokat tanult a már tapasz
talt „öregtől". A Pedagógus az akkori
Idők legjobb női gárdájával - az előző
eken kívül még Győri Edit, Sárfalvi Erzsi,
Molnár Magda - aratta győzelmeit. Ide
néhány éves kitérés után még vissza
tért, hogy a csapatot Mosa nélkül is újra
bajnoksághoz segítse.
Elvégezte az Agrártudományi egyete
m et, doktorátust is szerzett, s a nagyon
eredményes, még a rendszerváltást is

A 60-as évek elején

Bogdány Miklós

több évvel túlélő Óbuda TSZ gazdasági
vezetőjeként tevékenykedett. Rendkívül
precíz volt, éveken át ellenőrizte a TIPO
könyvelését, s a legapróbb hibát is
tévedhetetlenül kipécézte.
A tájfutás, ha nem is válogatott szin
ten, végig élete része maradt. 20 éven
át az egyik budapesti körzeti szövetséget
vezette. Az utóbbi közel 20 évben klu
bunk tagjaként számtalan esetben állt a
dobogón, gyakran annak a legfelső fokán
valamelyik szenior korosztályban.

Egy kis válogatás korábbi OB-eredményeiből:
1963 egyéniben 4. és csapatban 1. (Bp.
Pedagógus)
1964 egyéniben 5. és csapatban 3. (Bp. Vörös
Meteor)
1965 egyéniben 2. és csapatban 2. (Bp.
Vörös Meteor)
1966 egyéniben 4., az akkor még komoly
rangot adó Budapest bajnokságon 1.
1970 csapatban 1. (Bp. Pedagógus)
Szenior egyéni OB eredményei: 1992 óta
30 bajnoki érem, 11 további dobogós
helyezés, 9 összetett bajnoki győzelem.

Hohnstein (NDK), 1963, Herta Lindner Kupa, a győztes magyar váltó

Tisztelt Sporttársak!

Életének 88. évében - 2008. június 22-én - elhunyt Koczka József, a Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium és
Szakközépiskola tájfutó szakosztályának alapítója. Kozka József tanár úr 1968-1980-ig vezette a szakosztályt. Az eltelt idő
alatt nagyon sok diákkal ism ertette és szerettette meg sportágunkat. Bár ő nem versenyzett, de a term észet szeretete a
tájfutás sportág felé vezérelte.
Sporttársi üdvözlettel: Kissné Kis Mária
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33. Hungária Kupa Tata, 2 00 8. július 2-6.

Immár második alkalommal került
megrendezésre Tatán a nemzetközi
Hungária Kupa tájékozódási futóverseny.
Első ízben, még 1971-ben Tata versenyköz
ponttal rendezték meg az EBHOL-t, azaz a
2 napos Eötvös. Loránd emlékversenyt, a
3 napos Budapest Kupát, majd egy pihe
nőnapot követően a 2 napos Hungária
Kupát. A 7 verseny öt, jellegében külön
böző terepen zajlott, akkor a Vértesben. A
résztvevő országok száma akkor 9 volt, s
a 405 versenyző 12 kategóriában küzdött
a helyezésekért. A női elitben Monspart
Sarolta, illetve a férfi elitben Bozán György
lett a győztes.
Mai szemmel márfurcsánaktűnik, hogy
akkor a tatai versenyközpontból még kato
nai tehergépkocsikkal szállították a ver
senyzőket a 15 - 40 km távolságokban lévő
célokba. Pedig ez akkor eléggé korszerűnek
tűnt, mivel azt megelőzően még többnyire
csak ott versenyezhettünk, ahová a zakatolós vonatokkal, majd gyalogosan köze
líthettük meg a versenyterepet. Ma már
szinte elfelejtettük a vonatot, s helyette a
versenyeken az egyik legnagyobb feladat a
személygépkocsik parkoltatása.
Ebben az évben, huszonkét ország
százharminc klubjának több mint ezerháromszáz sportolója nevezett a Tatán
és környékén (Tarján, Dunaszentmiklós)
zajló ötnapos tájékozódási futó Hungária
Kupára. A tatai Öreg-tó partján berende
zett versenyközpont méltó helyet adott
egyrészt a jelentkezéseknek, a kiegészítő
egyéb programoknak is. Az év legna
gyobb hazai tájékozódási futó eseményére
nemcsak a környező országokból, hanem
a sportág bölcsőjéből, a skandináv álla
mokból, sőt Kanadából és Új-Zélandról is
érkeztek résztvevők.
Az ötnapos Hungária Kupa első napja
az elit versenyzők számára egyben világ
ranglista-futam is volt. Tarján térségében,
a Gerecse markáns domborzatú terepén
a nőknek 8 kilométeres pályán 19 ellen
őrzőpontot kellett érinteniük. A győztes a
kassai Martina Rákayová 62:40 perc alatt

teljesítette a távot, a második Szerencsi
Ildikó (Szegedi Vasutas SE, 65:15), a bronz
érmes pedig a finn Annika Björk (73:44)
lett. A férfiak pályája 13.6 km volt, 27
ellenőrzőponttal. Kovács Ádám 90:48 per
ces eredményt ért el, a második Gösswein
Csaba (Postás SE, 98:23), a harmadik Vonyó
Péter (Pécsi Vasutas SK, 99:35) lett)
A második napi küzdelmek ugyancsak
itt zajlottak. Egy-egy azonos pályájú kate
góriában olykor „fésűsen sorsolták be a
versenyzőket", így együttfutás is előfordult.
Sőt egy-egy pályaszakasz„ellenkező irány
ban ugyan", de hasonlított az első napihoz.
Egy kis odafigyeléssel talán ez is elkerülhe
tő lehetett volna! Hangulatos volt a tarjáni
célban a„vásári forgatag az OL-bazárokkal",
finomsültek illata terjengett a levegőben,
s közben a cél területén az S-lker Sramli
Zenekar játszott (ikrek is vannak az együt
tesben), sok német és itteni nemzetiségi
fesztiválon voltak már dobogósok.
A harmadik napi rövidtávú parkversenyt
Tatán, a Cseke-tó és az Angolpark term é
szetvédelmi környezetében, a kívülállók
számára is látványos területen rendezték
meg. Ezen a versenynapon a tatai iskolá
soknak és a városban élőknek nem kellett
nevezési díjat fizetniük. Olyan népszerű
lett számukra a lehetőség, hogy a rajtban
„térképhiány lépett fel". Egyébként több
mint 120-an versenyeztek a nyílt kezdő
kategóriában, de a nyílt technikások is
78-an voltak. A férfiaknál a legnépszerűbb
kategória az F21BR volt(91 fő), a nőknél
pedig az N21BR kategóriában volt a leg
több induló (38 fő).
A Hungária Kupa negyedik napja egy
ben Simon Lajos emlékverseny is volt, a
szokásos kísérő rendezvényekkel. Az utol
só nap is izgalmas versenyeket hozott a
Dunaszentmiklós környéki terepeken.
A felnőtt nők elit kategóriájában maga
biztosan, több mint 16 perces előnnyel
győzött összetettben a szlovák Martina
Rákayová, megelőzve Alena Neradovát
(Csehország) és Wengrin Ágnest (Tipo).
A férfi elit mezőnyében az egri Kovács

Ádám öt nap alatt nem egészen öt perc
előnyt gyűjtött össze a második Zsebeházy
Istvánnal. (Hegyvidék SE-MOM) szemben;
a harmadik helyen Vonyó Péter (Pécsi
Vasutas SK) végzett.
Különösen az ötödik napon, a nézők
szempontjából (a versenyzőknek már
kevésbé, hiszen a célba felfelé kellett küz
deni az utolsó méterekért!) különös cseme
gének bizonyult a „panorámás domboldali
lelátó". Az ünnepélyes eredményhirdetésre
is itt került sor. Ezt megelőzően, a német
(sváb) hagyományőrző (fúvós), valamint
tánc- és szórakoztató zenekar szereplé
sét hallhattuk, akik a Dunaszentmiklósi
Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport
színvonalas fellépését kísérték a cél előtti
területen.
A részben új területekről a terepi
térképhelyesbítéseket és a rajzolásokat
Dénes Zoltán, Hegedűs Péter, Spiegl Máté,
Sziebert Péter, Takács István, Domonyik
Gábor, Tóth Gábor végezték el. A pályakitű
zők Gyulai Zoltán (1. nap), Hajagos Henrik
(2. nap), Takács István (3. nap), Sziebert
Péter (4. nap) és Tóth Gábor (5. nap) voltak,
akik igyekeztek eredményesen dolgozni.
Tevékenységüket Kiss Zoltán, Erdélyi Tibor
(WRE), Faggyas László, Gyulai Zoltán,
Spiegl János és Sziebert Péter ellenőrzőbírók segítették.
Számos rendezvény színesítette a prog
ramokat. A sprint utáni délutánon pl. a
versenyközpontban a tatai Aréna Sport
Centrum modern táncokat és hastáncot
is előadtak. Szinte mindennap volt egyéb
rendezvény is a szokásos napi eredményTájoló 2008 6. szám
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helyezett olyan oklevelet kapott, am e
lyen a saját fényképe szerepelt, valamint
tárgyjutalmat a szponzorok jóvoltából.
Természetesen mindenki díjazásra került,
aki mind az öt napot teljesítette! Végezetül
Ráczné Erika elmondta, hogy sok mun
kával, fáradsággal járt a gyermekverseny
színvonalas lebonyolítása, de m egérte öröm volt látni a kipirult, mosolygó arcu
kat, csillogó szemüket a gyerekeknek!
A versenysorozat befejeztével Szokol
Lajost, aki a versenybizottság és a rendező
klub, a Szegedi Vasutas SE elnöke is, arról
faggattam, hogy „tipikus alföldiek" révén,
miért éppen ide és erre az időpontra esett
a választás?

A WRE verseny ered m é n yhird e té se

hirdetésen kívül. Újra láthattuk szerepel
ni a 2002-es Hungária Kupán is fellépő
Pusztamérgesi Happy Jumpers kötélugrósokat. Ezt az újszerű látványos sportágat
14 évvel ezelőtt kezdték el gyakorolni a
pusztamérgesi tájékozódási futók, kiegé
szítő sportként.
Az idei Hungária Kupa hagyományos
versenyén, 47 kategóriában, az 1333 fő
nevezőből, végül is 1273-an indultak!
Emellett, a kísérő rendezvények ugyan
csak népszerűek voltak. Ilyen volt Trail-0
verseny, amely a 2008-as szezon kiemelt
hazai rendezvénye volt, s egyben az
utolsó felkészülési lehetőséget is jelen
tette az idei csehországi világbajnokság
ra. Megrendezésre került a kincskereső
GPS verseny. A Mobil-0 versenyen 42 fő
küzdött az összetett eredményekért. A
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Mikrosprint versenyen a selejtezőn indult
186 főből végül is 67 fő került a döntőbe.
A Tájkerékpár versenyeken 59 főnek volt
összetett eredménye.
Ráczné Erikától, a Hungária Kupa gyer
mekverseny rendezőjétől összegzéskéntazt
is megtudtuk, hogy naponta tíz kategóriá
ban 180 gyerek sétálta vagy futotta végig
a pályákat, ahol egyébként lefényképezték
a versenyzőket. Délután kinyomtatták a
fényképeket, és másnap megkapták a gye
rekek. Nagyon örültek neki! A 4. és 5. napi
célban nehezen tudták kialakítani a pályá
kat, ugyanis ott embermagasságú bozót
volt, s ebben csak bozótvágóval tudtak
utat vágni. De sikerült: az apróságoknak
nagyon tetszett az„igazi erdő".
Az öt nap után összetett eredményt is
hirdettek a gyerekeknek. Az első három

- A tatai helyszínre azért esett a
választás, mert a hegyek között is ki
akartuk próbálni m agunkat és Vas Zoli,
Riesing Józsi révén kicsit otthon vagyunk
itt is. Ügy láttuk, hogy a nyári m eleg
ben nem szívesen jönnek a magyarok az
alföldre. Azt gondoltam itt könnyű lesz
jó terepeket találni, de sajnos kiderült,
hogy mindenütt rengeteg az irtás, az
új kerítés és a terepengedélyek m eg
szerzése is nehezen m ent. A szokásos
augusztusi időpontra a verseny előtt egy
évvel minden engedélyünk megvolt, de a
versenykiírás kiadása előtt az egyik erdőtulajdonos visszavonta az engedélyét és
csak az ismert időpontra módosítva sike
rült megegyeznünk. így került a verseny
a Szenior VB időpontjára. Sajnos az idén a
terepeken április közepétől szinte minden
nap volt csapadék így a csalán és más
lágyszárúak olyan vegetációja fejlődött
ki, amire előzetesen nem szám ítottunk,
és biztos, hogy a verseny színvonalára és
hangulatára is negatív hatással volt.
A külső szemlélőnek úgy tűnt, hogy min
denütt bőségesen volt elég rendező. Mégis
mennyien dolgoztak, illetve kik azok, akik
szinte a „hátukon vitték a versenyt"?
- A honlap készítése, a nevezések,

szállások fogadása és rendszerezése, a
több száz versenyzőkkel való levelezés
mind Nagy Gergőre hárult, főbb hóna
pos nagyon kemény előkészítő munka
volt és szinte egyedül birkózott vele. Gera
Tiborra az előkészítés és célfeleló'si teen
dők jutottak. Sinkó Jani a jelentkeztetés és
Sl működtetés feladatait látta el. Felföldi
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H egym enetben a cél felé D u n a sze ntm ikló so n

Karcsi a rajtoltatás gondját szinte teljesen
levette a vállamról. Buknitz Ivett szállás
felelősként tevékenykedett. Külön ki kell
emelni: Tatáról Körmendi Miklós alelnök
rengeteget dolgozott az önkormányzati
kapcsolatok, a helyi sajtó, a műsorok és
technikai feltételek, számtalan engedély
megszerzésében. Vass Zoli irányította
végig a felvezetést. Balogh Piroska mun
kája a versennyel kapcsolatos terepenge
délyek és teljes adminisztráció volt. Kálazy
Sándor, a kemping vezetője (valamikor
nagyon jó tájfutó volt) nagyon sokat tett,
‘ hogy a versenyzők otthon érezzék magu
kat. Ilyen pl. a sörsátor állítás, DISCO hely
szín, tiszteletdíjak. A tataiak közül sokat
segített a „megalóduszos" Takács István,
Gyulai Zoli és a TTT-s Mészáros Karcsi.
Összességében kb. 80 rendező dolgo
zott a verseny alatt, naponta átlag 60-Z0
fő. Eddig ez volt a legjobb gárda. Engem
is meglepett, hogy még az ötödik napon
sem volt lazítás, mindenki tette a dolgát
és még az sem okozott gondot, hogy a
dunaszentmiklósi napokon minden este
mindent le kellett bontani a célban, a
menetrendszerű szélvihar miatt.

QAD Túra Egyesület, akik naponta 4-6 qad
motorral segítették a munkánkat. Nagyon
tetszett nekik a qadok térképes navigálása
az erdőben és szívesen vennének részt
qados tájékozódási versenyen, ha valaki
szervezne ilyet. Avadászok már lehet, hogy
nem lennének boldogok.
Mennyire sikerült az előzetes célokat,
elvárásokat megvalósítani?

- Az előző Hungária Kupa ver
senyeinkhez hasonlóan itt is az volt a
célunk, hogy az egész mezőny lehető
leg a versenyközpont közelében lakjon
egy helyen, így az esti közös programok
mindig jó hangulatot teremtenek. Ez sok

ötnaposon nem valósul meg, pedig sze
rintem nagyban hozzájárul a verseny jó
hangulatához. (Az már más kérdés, hogy
Budapest közelsége m iatt sokan válasz
tották az ingázást). A célhelyek kiválasz
tásánál szintén nagyon fontos, hogy a
parkolók közvetlenül a cél m ellett legye
nek. Úgy gondolom, mindkét célhely és a
versenyközpont is jó választás volt, bár az
első nap majdnem szűknek bizonyult a
parkoló, amit másnapra korrigáltunk.
- Összességében úgy érszem, hogy
egy jól előkészített, közepes adottságú
terepen, egy gördülékeny versenyt ren
deztünk és remélem, hogy a csalánon kívül
jelentős kellemetlenséget nem okoztunk a
versenyzőknek - tette hozzá Szokol Lajos
versenyszervező.
Nos, ami a csalánt illeti, valószínűleg
jövőre ebből kevesebb lesz, ugyanis a 34.
Hungária Kupa 2009. augusztus 17-23-ig
(hétfő-vasárnap), a 26. Tájékozódási Futó
Világbajnoksággal azonos időpontban,
a Bükk-hegységben lesz, valószínűleg a
szép tiszta szálerdőben. Ezúttal hatna
posnak ígérkezik e nemzetközi viadal. A
verseny központja Miskolcon a VB-faluban
lesz (Miskolci Egyetem Campusa).
Remélve, hogy az idei jól megrendezett
Hungária Kupához hasonlóan jövőre is
hasonló élményekkel leszünk gazdagab
bak és ismét szép számmal jönnek el a
versenyzők.
Dr. Sindely Pál

Úgy tudom, hogy a rendezésben egy
különleges „különítmény" is segédkezett.
Hallhatnánk róluk is egy keveset?

- A versenyen a felvezetők, a rajtfelsze
relés és a frissítőpont szállításában (építés,
bontás) nagy segítséget jelentett a Gerecse

D u n a s ze ntm ikló si Ifjú s á g i Tánccsoport b e m u ta tó ja a z á ró n a p o n
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MÉG EGYSZER AZ IDEI
H u n g á r iá r ó l
Én nagyon szeretem a Hungária Kupát
és még akkor is nevezek rá, ha nem
különösebben érdekes, vagy várhatóan
dzsuvás terepeken rendezik. Az elmúlt
10 évben csak egyszer voltam kénytelen
kihagyni, amikor pont azon az egy héten
látogatott el hozzám a Kanadában élő
fiám.
Az idei HK-t nagyon vártam , m ert bár
nem voltam benne biztos, hogy a gerecsei
terepek éppen nekem valók lesznek, a
szegediek rendezési tehetségéhez, eddi
gi tapasztalataim alapján, kétség nem
fért. Szerintem a kiskunmajsai 2002-es
Hungária Kupa az elmúlt 10 év legjobb
nyári, többnapos versenye volt.
Ezek után sajnos azt kell m ondanom ,
hogy a 2008-as tatai Hungária Kupát nem
fogjuk túl sokáig emlegetni, hacsak nem
a sok-sok apró (és egy-két kissé nagyobb)
baki miatt. Mivel még egy nem egészen
tökéletes többnapos verseny is hihetet
lenül sok munka, így szeretném először a
pozitívumokkal kezdeni ezt a beszámolót.
Nagyon tetszett a táblázás, különösen
az első napon. Nem kellett keresgélni a
versenyt, ami sokszor rossz szájízt hagy
az emberben, még mielőtt elkezdene ver
senyezni. Az egyesületi csom agban volt
értesítő mindenkinek, ami nagy szó. Az
abszolút sztár a csodás tatai környezet
volt, a tó, a parkok, a vár és az egész
hangulat, nagyon jó ötlet volt ide hozni a
versenyközpontot.
Több külföldi barátomtól hallottam ,
hogy azért jöttek erre a versenyre és nem
Portugáliába vagy bármi m ás rendez
vényre, mert a HK rendezősége levette a
vállukról a szervezés gondját. Az ilyen egy
csomagban szervezett nevezés, szállás
stb., stb. és az, hogy érkezéskor lehet
készpénzben fizetni, nagyon vonzóvá
teszi a mi versenyeinket és különösen
olyan országoknál számít sokat, ahonnan
magasak a banki átutalási költségek.
Végül nekem nagyon tetszettek a napi
nyertesek oklevelei. A művészi tervezés,
az, hogy teljesen névre szóltak, kis térkép
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részlettel a közepükön és, hogy így nem
csak a győztesek kaptak valamit az első
négy napon.
Sajnos, pont ebből adódik ugyanakkor
az egyik kritika, amit nagyon sokaktól hal
lottam. A napi eredményhirdetések meg
lehetősen hosszúra sikerültek. A 7.30-as
kezdés, amikor elkezdődött időben (nagy
ritkán), a lehető legkényelm etlenebb
volt. Nem mindenki tud drága, zsíros,
egészségtelen kolbásztenni minden este.
Az alternatíva vagy a délután 6-kor vagy
este 9 után elfogyasztott vacsora volt.
A legfontosabb kritika részemről
a pályákat illeti. Le kell szögeznem ,
hogy én csak a szenior nők pályáiról
tudok írni, és ebből is csak az N60-ról.
A szeniorok úgy általában és a szenior
nők kifejezetten a legutolsók, akikkel
a pályakitűzők foglalkoznak. Vagy az
a nézet, hogy 50 fölött mi m ár hülyü
lünk, így nem számít; vagy egyáltalán
nem foglalkoznak velünk és így olyan
pályákat kapunk, am iket 5 perc alatt
össze lehet dobni a m egm aradt pon
tokból. Elnézést, ha nem így dolgoztak
a HK pályakitűzői, de ez volt a benyo
másom. Több napon kaptunk olyan
pályát, amin talán volt egy értelm es
átm enet, az összes többi pont utak
m ellett, minden technikai tartalo m
nélküli volt. A szintekről nem te h e 
te tt senki, az adott volt. Ugyanakkor
még ezekből a terepekből is ki lehe
te tt volna hozni értelm esebb pályákat,
melyek valamennyi kihívást jelentettek
volna az idősebb versenyzőknek is.
Egy másik kritika, ami a pályákat
illette (és nem csak általam), az az első
két napra vonatkozott. Úgy tűnt, hogy
sok koordináció nem lehetett a pálya
kiűzők között, m ert sokan a második
napon majdnem megkapták az első napi
pályájukat csak fordítva. Egy többnapos
versenyen feltétlenül össze kell hangolni
a pályákat, pláne amikor ugyanazon a
terepen vannak két-két napig. Ez azért is
fontos, hogy az azonos kategóriákon belül

ne legyenek hatalmas eltérések napról
napra. És itt nem a hosszúságról vagy a
szintekről beszélek, hanem a tájékozó
dásról. Az utolsó napon az én pályám a
nyílt kezdőhöz hasonlított, amely vagy
nekem adott egy primitív, minden tech
nikai kihívást nélkülöző pályát, vagy a
kezdőknek volt teljesen alkalmatlan. Én
úgy éreztem, hogy az utóbbi volt igaz.
Mivel én voltam a Trail-0 kísérőver
seny ellenőrzőbírója, ebben a vonatko
zásban is voltak problémáim. Míg Nagy
Bence és lelkes kis csapata a maximu
mot nyújtotta, mindannyiunk munkáját
majdnem tönkretette a központi szerve
zés hanyag, oda nem figyelő, ránk alig
gondoló hozzáállása. Ez már hónapokkal
ezelőtt kezdődött, amikor valaki, akinek
nyilvánvalóan halvány fogalma se volt a
Trail-0-ról, és anélkül, hogy nekünk szólt
volna, átrakta a parkverseny napjáról a
Trail-0-t szombatra Dunaszentmiklósra,
ahol egy árva jó út nem volt és meredek
volt minden. Mire végre hosszas levelezés
után megkaptam az ottani térképet, már
kevéske idő volt visszarakni a versenyt
péntekre és olyan terepre, ami járható
kerekes székkel. Ennek ellenére megtet
tük. Ezek után tényleg hideg zuhanyként
ért bennünket, hogy a kemping területén
két pontot is kénytelenek voltunk törölni
olyan helyen, amiről biztosítottak ben
nünket, hogy nem lesznek se sátrak, se
autók a nézőpont és a bóják között.
Egy igazán nagyszerű verseny szer
vezésébe bele kell, hogy férjen a kísérő
versenyekkel való kapcsolat, amelynek
egy felelőse kell, hogy legyen, aki teljesen
képben van mindenről és korrekt válaszo
kat ad. Ha ez nem történik meg, ahogy
most, sokak munkáját lehetetleníti el és
az egész hét nívóját csökkenti.
Lehet, hogy ezzel a cikkel elveszítet
tem a kevéske szegedi barátomat. Ha
így van, azt nagyon sajnálom, de igazán
építő kritikának szántam. Legközelebb
talán lehet majd rajta javítani. A szegedi
rendezés renoméja az én szememben egy
kis csorbát szenvedett em iatt a Hungária
Kupa miatt. Remélhetőleg ez csak átm e
neti és a jövőben a kiskunmajsai színvo
nal visszatér.
G rant Julianna
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A G ellért- hegyi koordinátarendszer
KEZDŐPONTRÓL
Harmadik éve rendezi a
BEAC hagyományos Eötvös
Emlékversenyét a Gellért-hegyen,
ezen a város-fojtogatta természetes
szigeten. Talán keveseknek jut eszé
be, hogy a sporttérképeink alap
térképeinek egyik legnevezetesebb
pontja, térképi koordinátarend
szerük kezdőpontja itt található.
Kijelölésének és a sorsának ala
kulása jól követi hazánk zaklatott
történelmének fordulatait, tragikus
vagy éppen szerencsés szakaszait.
A Föld felszíne csak durva köze
lítésben tekinthető síknak; a kiin
322

326

472

476

dulási ponttól eltávolodva a Föld
felszíne görbül, a torzulás növek
szik és ezért a papírtérkép síkjába
csak többszörös vetítéssel lehet a
terepen lévő természetes és mes
terséges tereptárgyakat leképezni.
A térkép síkjában egy pont helyét
a középiskolában tanult Descartesféle koordinátarendszerben kell
definiálni. Ehhez szükség van egy
kezdőpontra és a rajta keresztül
futó, egymásra merőleges koordi
nátatengelyek kitűzésére. A leg
fontosabb egy jól meghatározott,
földrajzi koordinátákkal adott (szé

288
M egjegyzés
A kereten kivük szám ok a
sztereografikus vetutet km
hálózati vonatainak értékéi
Tetemé

284

s

7. ábra. A km hálók k ü lö n b s é g e i:

2. ábra. A G ellért-hegyen lé v ő csilla g v iz s g á ló egy 1849 e lő tti ú tira jz o n

lesség, hosszúság) pont kijelölése.
A pontos földrajzi helymeghatáro
zás csillagászati alapokon nyugszik,
amihez megfelelően felműszerezett
csillagda szükséges.
Az első, magas oktatási szín
vonalú hazai intézmény az ELTE
jogelődje, az 1635-ben Pázmány
Péter kezdeményezésére a jezsuiták
alapította nagyszombati egyetem
volt. Egyik fő célkitűzése az ellenreformáció szellemiségének képvi
selete volt, de a teológiai indít
tatású képzésen túlmenően kora
természettudományos képzését is
szolgálta. Egyebek között a törökök
kiszorítása után fellendült birtokés vízrendezésekhez nélkülözhetet
len mérnököket itt képezték. Az
egyetem Mária Terézia rendelke
zésére 1777-ben Budára költözött.
Neve is utalt a földmérés fontos
ságára: Institutum Geometricumként ismerjük. Itt már volt saját
csillagvizsgálója, ami a Várpalota
egyik tornyában kapott helyet.
Nem sokáig működött ott, mert
1815-ben Pollack Mihály tervei
szerint egy újat építettek a Gellért
hegy tetején (2. ábra).
A csillagda pontos helyét az
osztrák birodalomban használt,
un. Ferroi kezdőkör höz illetve
Bécshez határozták meg. Az itte
ni épület tornyának keleti pillérét
jelölték ki a pontos helymeghatá
rozáshoz.
Különösen érdekes volt a csá
szárvároshoz viszonyított hosszú
ságkülönbség megmérése, amihez
szükség volt a helyi idők különb
ségének pontos rögzítésére. Az
egyidejűséget robbantások fényje
leinek észlelésével biztosították, de
mert Bécs és Buda között nincs
olyan pont, amit mindkét helyről
észlelni lehet, ezért felezőpontot
tűztek ki a Győrtől délre majd a fél
Tájoló 2008 6. szám
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3. á b ra . A k o o rd in á ta k e z d ő p o n t a
C itadella u d v a rá n

távolságokat tovább felezve a Lajtahegységben illetve a Csóványoson
adtak fényjeleket. Ezzel 1822-ben
a Ferroi kezdőkör bécsi értékéhez
képest pontosan megadható lett a
magyar kezdőkör értéke is (36° 42 '
46,5”). A földrajzi szélességet a csil
lagda felett elvonuló égitestek dele
léskor mért szögéből kapták meg.
Az ilyen nagy pontosságú helyzet
meghatározásokhoz igazították a
birodalom katonai térképének, az
un. Második katonai felmérés nek
a fokhálózathoz igazodó szelvény
felosztását.
A csillagda sorsa 1849 májusá
ban megpecsételődött: a császári
seregek rommá lőtték. Szerencsés
módon a keleti pillér jele a helyére
épített, fenyegető célzatú Citadella
bástyái mögött az 1860-as évek ele
jéig megmaradt. Fontosságát meg
őrizte: kezdőpontja lett a kataszteri
felmérés koordináta rendszerének
(3. ábra).
Néhány szó a kataszteri felmé
résről. A katonai térképezésnek a
birtokok nyilvántartása, de külö
nösképpen a birodalom működte
téséhez és az adóztatáshoz szüksé
ges részletes, un. kataszteri felmé
rés nem tartozott a feladatai közé.
Ezt külön végezték és az 1848-as
szabadságharcot követő megtor
ló kivégzések hónapjában, 1849.
október folyamán hozott uralkodói
intézkedés indította meg.
Ez lett az ország kataszteri fel
méréshez felhasznált három szte
reografikus rendszer közül a budai
(budapesti), egyben a ma már alig
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ismert hengervetületi rendszerek
kezdőpontja is. A +X tengely dél
nek, а +У pedig nyugatnak muta
tott. Hétköznapi embernek, akinek
a mindenféle előjelekkel megkavart
koordinátaszámítás megfekszi a
gyomrát és a Descartes-féle koordi
nátarendszerben megkívánt közép
iskolai alapfeladatok reménytelenül
nehezek, ugyanerre a kezdőpontra
egy olyan transzformációt alkalmaz-

hegyen átmenő alkotója egyben a
vetítés kezdőmeridiánja. A kezdő
pont azonban délebbre, mintegy
37 km-re van. A Gellért-hegyen
leolvasható koordináták nem
„0”-t vesznek fel, hanem K-Ny-i
irányban 650 km-t, É -D -i irány
ban pedig 237 km-nél valamivel
nagyobbat. Ezt az indokolta, hogy
így az ország bármelyik pontjának
eltéveszthetetlenül eltérnek a szte
reo és EOTR koordináta értékei. A
sztereo alapokon szerkesztett tér
képek értékes és időtálló adatait
pedig átveszik a legújabb adatbá
zisok is. Nem csoda tehát, ha a
jelenleg használt 10 000-es és 100
000-es topográfiai térképek keretén
is megtalálhatók az őrj eleik a grafi
kus mérések számára (1. ábra).

4. ábra. A tá v o lró l lá th a tó és
irá n y o z h a tó , a C ita d e lla fa lá n k ü l
p o n to s á n fe lh e ly e z e tt gúla

tak, ahol a kezdőpont értékei 500
000,500 000 m-t vettek fel, a tengely
irányokat pedig 180°-kai megfordí
tották. így az egész ország a pozitív
térnegyedbe került (un. katonai
sztereo koordinátarendszer).
Ezeket a koordinátákat még a
nyolcvanas években is használta a
polgári térképészet.
Itt sem állt meg az élet. Az újabb
topográfiai térképek előírásait
katonapolitikai nyomásra úgy iga
zították, hogy azok a használatban
lévő katonai térképektől minden
tekintetben elkülönüljenek. Ennek
legfontosabb eleme, hogy csak az
országra legyen érvényes és seme
lyik irányban se lehessen összeil
leszteni a szomszéd országokkal.
A sorban ez a legutolsó és tájfutó
térképeink alaptérképének számí
tó EOTR - az Egységes Országos
Térképrendszer. Tízezres térképei
a Föld felszínét ferdetengelyű, s ü l 
lyesztett hengerre vetítve ábrázol
ják. Maga a Gellért-hegy ebben
a térképműben is kiemelt jelen
tőséget kapott. A henger Gellért

5. áb ra . E g y ü tt a g ú la és a
Szabadság s zo b o r ( u tó b b in a k is
m egvan a m a g a k ü lö n tö rté n e te )

Talán érdemes a jelentős geo
déziai alappontokat a versenyek
végén egy rövid sétával felkeresni
(4. ábra).
Síkhegyi Ferenc

*A fényképeket a www.geocaching.
hu, a csillagvizsgáló képét a magyar
csillagászattörténet honlapjáról, Vargha
Domokosné cikkéből töltöttem le.
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Aug us z t us
H K Sz Cs P Sz V

Rövidítések:
Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
S z e p t e mb e r országos, /rR/ regionális, /- / nem rangso
roló; Sl Sportident, R: rendező, Nh: nevezési
H K Sz Cs P Sz V határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
1 2 3 4 5 6 7
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
8 9 1 0 11 1 2 13 14
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
0ПШИЕ1ЕЕВИ1 zés, I: információ.
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2;
Versenytávok: ht„ nt„ kt., rt., sp. rnt
2 9 3 0 ________________
(hosszútávú, normáltávú, rövidített nt,
középtávú, sprint)

V e rse n y n a p tá r k ie g é sz íté s (sz e p te m b e r 7 -ig )
Internet info: www.mtfsz.hu (versenyek) és www.btfsz.hu (versenyek)

08. 23-24. (szo-v) Zala m. Rt. Bajnoksága / rR, sp./ és Pontbegyűjtő CSB SI R: ZTC. H: Zalaegerszeg 15 km-es körzete. Nh.: 0 8 .1 5
(beérk: 18-ig!). C: info@ztc.hu. Nd: szó: 700Ft (FN-14: 500Ft), v: 1200Ft/csapat (3 fős vegyes csapat, a kiírásban
részletezett megkötésekkel).„0"-idők: szó: 13.00 és 15:30, v: 10.00. K(szo.): FN: 10 12 14 16 18 21 40 50 +F60,
Nyílt +Gy. Megj.: Vasárnap a csapatból kimaradók részére egyéni verseny is lesz (FN 12CD, Nyílt), a verseny után
edzéslehetőség (100Ft/térkép)
08.24. (v) Borsod megyei Nyílt Rt. bajnokság. Új időpont: aug. 31! (lásd ott!)
08.26. (k) MinSport Kupa 4. forduló /rR, kt./ SI R: VBÎ Nh.: 0 8 .22(beérk.). H: Inota, Készenléti Lakótelep. I: w w w .vbtsc.fw .hu.
08.27. (sze) Libegő Kupa sprint (3SZ) /-/S I R: KOS Nd.:500Ft, Sl bérlés 100Ft + letétT: 14.30-tóla VK-ban (Normafa, a buszvég
állomás mögött),„0"-idő: 15.00. Pályák: rövid (1300 m, 7 ep.) és hosszú (2200 m, 16 ep.)
08. 29. (p) Lindenberg Éjszakai Szupersprint /rR/ SI R:TTE A VK helye a versenyértesítőben ill. a BTFSZ honlapon (w w w .btfsz.
hu) aug. 23-a után.
08.30-31. (szo-v) Eötvös Kupa (1. nap: nt./oR /, 2. nap: nyújtott rt. /oR/, és váltó /-/) SI, R: BEA A szombati VK és Cél azonos
helyen: az 5-ös m űút táborfalvai elágazásától 4 km-re DNY-ra, az Örkénytábor irányába vezető úton a jelzéseket
követve (az idei Postás Kupa célja). A vasárnapi VK: a Corvinus (volt Kertészeti) Egyetem tornaterm e (XI. Villányi út
29/43), bejárat a Szüret utcából. I: http://eotvos2008.uw.hu/
08. 30. (szó) Vásárhely Kupa (Dél-Alföldi Rt. Bajn. /2 futamos, az 1. futam rR/), SI, R: HTC H: Sándorfalva térsége (Szeged felől
érkezve a Sándorfalva-Ópusztaszer úton a 40-es km-kő után kb. 500 m-re bója jelzi a letérést a kb. 600m -re lévő
VK-hoz). Nh.: 08. 24. C: endred@citromail.hu, vagy Csórja Ida 6800-Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 39. Nd:
1000FT (FN-14: 800Ft), csak egy fordulóra: 800Ft(600Ft). (Nh. után nevezők felárral!) „0"-idők: 10.00 ill. 14.00.
K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21 AB 35B 45B 55B, Nyílt +Gy. Térképek: Hmvh.-Kertváros, Hmvh.-Hódtó és Hmvh.Hódtó Dél.
08.30. (szó) Hajdú Bihar Megyei Nyílt Rt. Bajn. /2 futamos, /-,-/), SI, R: DHS H: М3 Archeopark - Polgár. Nh.: 08.25. C: toltelek@
freemail.hu, vagya megyei honlapról (www.hbdbtfsz.extra.hu). Nd: 800Ft.„0"-idők: 10.00 ill. 14.00. K: FN: 1416
18 21 35 45, Nyílt.
08.31. (v) Borsod megyei Nyílt Rt. bajn. /rR/ SI R: BAZ m. Kiírás lapzárta után jelenik meg az MTFSZ honlapon
08. 31. (v) Baranya Nyílt Rt. Bajnoksága, BicsérdSprint2 /rR, sp./ SI R: Bicsérdi iskolai sportkör. Nh.: 08. 19(beérk.l). C:
hardiatajfutas@gmail.com, vagy Hardi András, 7632 Pécs, M aiéter Pál u. 30. (Nevezések ill. rajtlista a www.
pvsktajfutas.hu honlapra kerülnek!). T: 8.30-9.30 között a VK-ban (Bicsérd, ált. iskola, Rózsa F. u. 16/B). „0"-idő:
10.00. Nd: 400Ft. K: FN: 1012 1 4 1 61820 (Tej Kupa), 21 35 40 50 60 70 80 (Biotökmagolaj Kupa). Megj.: 12.05-tői
13.15-ig kötetlen edzéslehetőség gyüjtőtérképpel. Közlekedési infó: Pécs-Bicsérd (busszal): 7.15 - 8.02, BicsérdPécs (busszal): 1 4 .0 8 -1 4 .4 0 . Vonat Budapest, ill. Szom bathely felé: 14.24.
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09.03. (sze) Lázár deák ev. (3SZ) /sp., rR/SI R:TTE C: info@ tipotke.hu. H: Óbuda,T: a VK-ban (Óbuda, Lajos utca,Tél utca sarkán),
„0"-idő: 15.00. Pályabontás 19 órától. Nd: 500Ft (Nyílt: 300Ft). Helyszíni nevezésnél (az üres térképek erejéig)
200Ft pótdíj!!! K: FN: ЮС 12C14B 16B 18B 21 35 45 55, F65, Nyílt.
09. 07. (v) NYÍLT ORSZÁGOS CSAPATBAJNOKSÁG /koR./ SI, R: HSP Nh: 0 8 .17(beérk.!). C: MTFSZ/ENTRY, vagy
e: ocsbnevezes@ gmail.hu. Nd: 1800Ft/fő. H: Tápiószentm árton (Só'regi erdő). „0"-idő: 10.00. K: FN: 14 16 18 20
21 105 125, F: 145 165 185 205, N: 150. (3 fős csapatok, F21-ben 4 fős). Szállás (szolnoki szállás a ROB rendező
itől kérhető ill. Tápiószentmártonban tornaterem ben s.f. 800Ft/fő, ill. a Sportcsarnokban 6-20 ágyas ágynem űs
hálószobákban 1300Ft/fő/éj áron) kérhető. I: http://rob2008.m tfsz.hu. Lényeges: A csapatok tagjainak adatait,
beleértve a futók sorszám át a 6-ai OREB erdm ényhirdetéséig, de legkésőbb a„0"-idő előtt 2 órával le kell adni!

V ersenynaptár

(szeptem ber 8 - szeptember 28.)

09.10. (sze) Kőbányai Rövidtávú Bajnokság (3SZ) /rR/ SI R: KTSz Fisz. FI: Népliget, T: a VK-ban (Építők pálya közelében),„0"-idő:
16.00 (diákok m ár 14.30-tól indulhatnak). Nd: 500Ft. K: FN: 12 1418 21,35 45, F: 55 65, Nyílt.
09.13-14. (szo-v) Szentendre Kupa /szó: oR, kt., v: koR, n t./ SI R: FISÉ Nh.: 09. 01 .(beérk.). C: MTFSZ/ENTRY. H: Pilis
hegység, Visegrád - Mogyoróhegy,„0"-idők: 12.00 (szó), 10.00 (v). Nd: 3400Ft/2nap (FN-14, N60, F65-: 2200Ft),
Csak az 1. napra 1400(1000)Ft, csak a 2. napra 2000(1200)Ft. Nh. után 200Ft pótdíj, helyszínen pótdíjfaz üres
helyekre) 500Ft. Nyílt (helyszínen is): 1000Ft/nap. K: FN: 12C 14B 16B 18B 20A 21 ABBrC 35A 40 45 50 55 60
F:65 70 75 80 -1-NyK +nem minősítő: FN: 10D, 12D és FN10-12DK +Gy.(ingyenes), I: honlap: w w w .atlas.hu/
szentendrekupa-h/2008, e: sztk.hungary@gmail.com.
09.13. (szó) Waldorf Kupa /rR, k t/ és Iskolai/egyesületi Pontbegyűjtő Csapatverseny /- / Sl R:K0S VK: Nagytisztás a Jegenye
völgyben („Szarvas-hegy") T: 64-es busszal: Solymár-i Shell-kúttól (Kökörcsin u. megálló) a Sárga turistajelzésen
600m. Vonattal: Solymár v.áll-tól Z-jelzés a Solymári várig (400 m), Dél felé patak m ellett (900 m); Autóval:
Solymári vár m elletti utcákig, a patak melletti úton Dél felé a tisztásig (900 m). Csapat (csak egy kát: családi,
vagy KEZDŐ): a tagok közül legfeljebb egy fő III.oszt. vagy Ezüst; legalább egy fő 14 év alatti, és legalább egy
lány is legyen a csapatban. (0-idő: 11:00) Egyéni: FN12C,D 14,16C 18B 21 B,C Nyílt kezdő (0-idő: 10:30) Nevezés
E-mailben: Incze Zsombor < zsombor.incze@gmail.com> Nh.: Csapatok a helyszínen is benevezhetnek, minősítő
(egyéni-)kategóriába szept.7-ig. Nd.: iskolának díjm entes; egyesületi csapat 1500 Ft, egyéni 500 Ft.
09.17. (sze) 16. Lindenberg Kázmilla Szupersprint Games (3SZ) /- / SI R: BEA Fisz. Nd.: 400 Ft, nyugdíjasoknak és m unkanél
külieknek, valam int 14 évig 200Ft. Pályák: szupersprint kb. 4, 2 és 1 km (40, 20 ill. 10 ponttal). T: Szépjuhászné
gyerm ekvasútállom ás mellett, „0"-idő. 15.00, rajt folyam atosan, utolsó rajt: 18.00.
09. 20. (szó) Baranya Nyílt Nt. Bajnoksága /rR, nt./ SI R: Baranya m. I: TÁJOFÓ 2008/7.
09.20. (szó) Tatai Honvéd Kupa /rR, nt./ R: TTT. I: a következő TÁJOLÓ-ban, ill. augusztus végétől a verseny honlapján ( h ttp ://
ttt-tata.etata.hu/index.htm ).
09. 20-21. (szo-v) Budapesti Tájfutó Napok SI, R: TTE Nh.: 09. 14(beérk.!) Program: 20-án: 10.00-tól /rR, VK:
Hűvösvölgyi Nagyrét/, Budapest Nyílt Középtávú Bajnoksága, Nemzetközi Rendészeti Találkozó és Tájfutó
Bajnokság (középtáv), 21-én: 10.30-tól /rR, VK: Népliget, Építők pálya/, Budapest Nyílt Rövidtávú Bajnoksága
, Nemzetközi Rendészeti Találkozó és Tájfutó Bajnokság (rövidtáv). C: MTFSZ/ENTRY vagy nevezes@ tipotke.hu,
vagy Miháczi Zoltán 2030 Érd, György u. 35. Nd: 900Ft/nap (FN10-16:400Ft), Nh. után: 300Ft pótdíj. Nyílt és ifi C:
400Ft/nap. Helyszíni nevezés csak az üres helyekre (Nyílt és FN10D pótdíjmentes!). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B
20A 21A 35 40 45 50 55 60, F: 65 70 + Ny-K, Ny-T, lfi-C(csak szombaton, nem minősítő). Vasárnap: FN10D helyett
FN10C, és csak egy Nyílt kategória van. A Rendészeti kategóriák: FN 21 35 45 F55. (nevezéskor külön jelezni!).
Szállás: egyénileg intézendő. Megj.: A Ntk. Rendészeti Találkozó keretében szombaton 15 órától a Hárshegyen
(VK: Szépjuhászné vasúti megálló, ajánlott megközelítés: Hűvösvölgyből gyermekvasúttal) SOLATHLON VÁLTÓ.
Erre nevezés: rtdse@ rtf.hu címen, I: Kissné Ferencz Éva, t: 392-3557. K: FN: 141618 21 35 45 55, F65, Nd: 1500Ft/
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fő, FN 14-18, F65:800Ft/fő (a váltók 2-fősek). Helyszíni nevezés minden kategóriában: 2000Ft/fő. I: http://m tfsz.
hu/versenyinfo/4341_ i_ nrtb_kiiras.pdf.
09.20-21. (szo-v) Keleti Tájfutó Napok /szó: oR, nt., v: oR, nt./ SI, R: NYK. Nh.: 0 9 .06(beérk.) C: MTFSZ/ENTRY vagy info@tajfute.
hu. Nd: 3300Ft/2nap (FN10 -12,60-: 2000Ft), Nh. után: 3500Ft, ill. 2500Ft, helyszínen: 4000 ill. 3000Ft. Módosítás
Nh. után 500Ft, jelentkezéskor lOOOFt, Nyílt: 1000Ft/nap. VK: Magy, ált. iskola. „0"-idők: szó: 11.00, v: 10.00. K:
K: FN: 12CD 14BC 16BC 18BC 20A 21 ABBrC 35 40 45 50 55 60 65 70 75 + Ny-K, Ny-T. Szállás: kollégiumi szállás
1500Ft/fő/éj, tornaterm i szállás s.f. 650Ft/fő/éj. Szállítás a rendezőségtől szükség esetén igényelhető. Megj.: A
versenyek szombaton a Kelet Kupáért(férfiak) ill. a Magy Kupáért(nők) zajlanak. Vasárnap a férfiak versenye:
Marina György ev., a nők versenye: EKO Kupa. Szombaton tésztaparti, vasárnap babgulyás várja folyamatosan a
befutókat a VK-ban. I: www.szszbtfsz.hu.
09.24. (sze) Kisvasút Kupa (3SZ) /-, n t/ R: KOS Hsz., Nd: 500Ft. Sl bérlés lOOFt + letét T: 14.30-tól a VK-ban (Virágvölgy vasútál
lomás, a Normafától gyalog 600m),„0"-idő: 15.00. K: FN: 12C14B 16BC18B21BC40 55, F: 45 65, Nyílt.
09.27-28. (szo-v) Kalocsa Kupa /szó: koR, kt, v: oR, nt./ SI R: KAL Nh.: 0 9 .1 2(beérk.) C: deneszoli@ t-online.hu, vagy Dénes Zoltán
6300 Kalocsa, Csalogány u. 8. H: Kaskantyú térsége,„0"-idő: 12.00 (szó), 10.00 (v). Nd: 3600Ft/2nap (FN-14,60-:
1800Ft), Nh. után 500Ft pótdíj. Nyílt: 1000Ft/nap. K: FN: 10D 12C14B 16B 18B 21 EBCBr 35A 40 45 50 55 60 65 F:
70 75 80 +NyT, NyK. Szállás tornaterem ben 700Ft/fő, (ajánlott kollégiumról infó: www.iranym agyarorszag.hu/
ke res/ki sko ros/sza 11a so k- p 1/ ). Szállítás igény szerint megoldható Kiskőrös-VK között előzetes egyeztetés alapján.
I: Dénes Zoltán, 06-20-5149667, ill. http://kalocsaise.atw .hu.
Kérés a rendezőkhöz: A következő lapszámok tervezett megjelenési ideje: 7-es: szept. 5 (lapzárta: aug. 26), 8-as: okt.

3 (lapzárta: szept. 23). Amennyiben lapzárta előtt nincs versenykiírás az MTFSZ-honlapon, előzetes információt
kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@ t-online.hu).

Crosswear Tájfutó Felszerelések!

www.crosswear.hu
A já n la tu n k :
- bozótruha, lábszárvédő, póló,
- sapka, egyedi tervezésű érmek fából

S z o lg á lta tá s a i n k:
- lézervágás, lézeres gravírozás
- hím zett logo, felirat

CROSSW EAR® Kft.
DÓRA JUDIT - KROLOPP FRIGYES
H-1029, Rudapest, Ördögárok u. 110/A
Tel/fax: +36 (1)-376-51-96, Mobil: 06-20/9642-957
E-mail: crosswear@euroweb.hu, Honlap: www.crosswear.hu
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A TÉRKÉPEZÉS VESZÉLYEI
Milyen veszélyek
fenyegetik a térképészt
a terepi munka során?
Ezt tekintjük át az elmúlt
évszázad eseteiből
szemezgetve. A sorozat a
HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum támogatásával
jön létre.

a hóna a la tt lévő fém le m e z re kasí
rozott térkép s e b e síte tte m eg elég
kom olyan. Én m ag am szerencsés vol
tam : m indössze egy darázsrajjal kel
lett m egküzdenem a N ép-szigeten,
de szerencsére ez is csak n éhány
napos kiesést okozott a m u n k ám b an .
Az időjárás m egfelelő felszereléssel
és elővigyázatossággal h azán k b an
kezelhető, én nem h a llo tta m villám
vagy m ás jelen ség okozta tragédiáról.
Amíg a kartográfus nem hagyja el A hatvanas évek e lején Erdélyben,
az irodáját, kevés veszély leselkedik m ájus elején, egy versen y en v áratla
rá. Amikor beléptek hozzánk új m un nul m éteres hó e se tt és a versenyzők
katársak, én félig viccesen azt m ond közül nem m indenki é rte el a lakott
tam nekik, hogy csak arra figyeljenek, helyeket. Em lékükre rendezik m inden
hogy a ceruzát, ha kell, keresztben évben a G entiana em lékversenyt.
tegyék a szájukba, ne hosszában, m ert
A legnagyobb v eszed elem - sajnos
előfordult elég súlyos b aleset így.
- az em ber és rajta keresztül a h ató 
A te re p re utazva m eg kell küz ság, am elyet képvisel. Rendőrökkel,
den i a k ö zlek ed éssel, d e ez nem mezőőrökkel, vadászokkal, katonák
tarto zik szorosan a szakm a veszé kal, határőrökkel ak aszk o d tak össze a
lyeihez, m ég a térképező' repülők terepen járók, sőt m ég börtönőrökkel,
b a le se te sem . S ajnos m in d k e ttő erdészekkel is. Szerencsére az esetek
sz e d e tt á ld o zato k at, a K artográfiai tö b b ség e„csak "n éh án y óra kellem et
V állalat kisbusza h a jto tt tisztázatlan lenséggel já rt, de m e g e s e tt, hogy
körülm ények között a vasúti á tjá ró  egy vadász olyan súlyosan lő tt m eg
ba, az MNTI (M agyar N éphadsereg tájfutót, hogy az é le té t csak a gyors
T érk ép észeti In tézet) fén y k ép ező segítség m e n te tte m eg . A térk ép repülője pedig a B alatonba zu h an t készítők fokozott veszélynek vannak
a h e tv e n e s években.
kitéve, hiszen á lta lá b a n eg yedül van
A tén y leg es terepi m unka veszélyei nak, nem szá m íth a tn a k segítség re.
hasonlók a tájfutáséhoz: növények,
Az ö tv e n e s-h a tv a n a s évek b en a
állatok, em berek, időjárás és m aga tájfutó térképek készítése féllegális
a terep. Az első és az utolsó kevéssé és teljesen tö rv én y en kívüli körül
veszélyes, de okoz kisebb-nagyobb m ények között folyt. A rég eb b i té r
kellem etlen ség ek et (m érgező növé képeket b e g y ű jtö tté k , az ú jabbak
nyek, sziklák stb.), én sem tájfutó, titkosak voltak, de m ég is rendeztek
sem térk ép ész lábtörésnél súlyosabb versenyeket, első so rb an a háború
esetéről nem tudok.
előtti részletes térk ép ek fotókópiáin.
Az állatok közül főleg a kutya és a A tájfutás fejlődése azo n b a n speciális
kullancs (és m ás csípős rovar) veszé térképeket kívánt, e z é rt a hatvanas
lyes, tu d o m áso m szerint m ás fajok évek közepén m e g in d u lt a tájfu tó
nem okoztak kom olyabb problém át. térképek készítése. U tólag visszate
Ezekről nem szólok részletesebben, kintve nagyon kockázatosnak tűnik
elég sok írás foglalkozott ezzel és a ez a tevékenység, én k ülönösen a
védekezéssel is. (M onspart Sarolta n y o m ta to tt té rk é p e k elk é sz íté sé t
tö rté n e te külön könyvet igényelne.) tarto m h ih etetlen telje sítm é n y n e k ,
Ide tarto zik egy topográfus balesete, tudom ásom szerint sem m ily en szük
akit biciklizés közben kutyák tá m a d  séges engedéllyel n e m rendelkez
tak m eg és leesvén a drótszam árról, tek a kiadók és a nyom dászok sem .

Szerencsére k o m o ly a b b incidensről
nem tudunk, ta lá n a tú lo ld a lo n lát
ható térkép elő állítása a kivétel.
A kivágata B átor és S zarvaskő közti
területet ábrázolja, e g y é rte lm ű e n a
háború előtti 1 : 25 0 0 0 -e s katonai
térkép (4864/2 szelvény, 1935) a la p 
ján készült, ném i te re p i h ely esb ítés
sel. A térképet 1 9 6 7 -b e n Kozák István
készítette (h ely esb ítés és rajzolás) és
a rajzot (szalm iákos?) fénym ásolóval
sokszorosították, m a jd kézzel szí
nezték az e rd ő te rü le te k e t zöldre. Az
alkotó kérdésem re e lm e s é lte , hogy a
térkép elkészülte u tá n a KIEG-re (MN
Kiegészítő P aran csn o k ság ) rend elték
be és m egkérdezték, h o g y a n készült
a térkép. M iután e z t e lm o n d ta , fel
szólították, hogy se m m is íts e m eg a
példányokat és n e csin áljo n tö b b e t
ilyet. Szerencsére az ü g y ezzel le is
zárult, nem le tt to v á b b i következ
ménye.
Boros Zoltán (K apitány) h o zzátet
te, hogy azért a KIÉG in tézk ed ett,
m ert KI bátyja k a to n a tis z t volt, és
azt hitték, hogy k ic se m p é sz te a té r
képet öccsének. M ikor b ebizonyoso
dott, hogy a régi té r k é p e t használták,
nem foglalkoztak to v á b b a dologgal.
Neki is volt egy p é ld á n y a , d e azt m ár
régebben e la já n d é k o z ta eg y gyűjtő
nek. (Sajnos az MTFSz T érképtára is
csak m ásolattal ren d elk ezik , ha vala
kinek van m ég p é ld á n y a , szívesen
vesszük.)
A területről m á r 1 9 6 7 -b e n m egje
lent színes tá jfu tó té rk é p , kicsit m ás
kivágatban. A D obó Istv án em lékversenyre készült la p o t a K artográfiai
Vállalat k észítette (rajzo lás és nyom 
tatás) ésazM TS H eves M egyei Tanácsa
adta ki. K ésőbb (1 9 8 5 és 1988)
G yöngyvirág-bérc n é v e n készült
újrajavított térk ép , a z ó ta tu d o m áso m
szerint nem je le n t m e g újra.
H e g e d ű s Á b e l té r k é p é s z
HM H a d tö r té n e ti I n té z e t és
M ú z e u m T érképtára
h eg e d u s.a b e l(3 > h m -h im .h u
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Címlap: Kelemen Bernadett kitűnő futással a 13. helyen végzett a VB hosszútávú számában.
Hátsó borító: A Középtávú OB első három helyezettje befutás után a pályát elemzi. Ök hármar
alkották a VB-n 10. helyen végzett magyar férfi váltócsapatot is. Balról jobbra: Gösswein Csaba
Lenkei Zsolt és Kovács Ádám.

A BUDAPESTI TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA
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V áltó érem a F őiskoláson

A Budapesti Tájfutók
Szövetségének lapja

Az idei Főiskolás VB-n tö b b jó eredmény is született az
egyéni versenyek alatt, ám az igazi sikert a váltóverseny
hozta meg, melyen a Szabó András, Lenkei Zsolt,
Kerényi Máté, és Kovács Ádám összeállítású magyar
csapat a bronzérmet je le n tő harmadik helyen ért célba.
Az alábbiakban a résztvevők értékelése olvasható.

2008.7. szám
Aszerkesztőség vezetője:

Schell Antal

Szabó András: Előző nap Zsolt azt
mondta nekem, hogy „ha a csehek
kel együtt jössz, nem fogok esélyt
adni Tomas Diabajának” - akkor
még nem gondoltam volna, hogy
pontosan így is lesz majd, mindket
tőnk részéről,
A tömegrajtra nagyon koncent
ráltam, segített, hogy idén több
nagy versenyen is voltam már első
futó (Spring Cup, Euromeeting), az
élboly közepén kezdtem el futni,
nem veszítve szem elöl a legjobba
kat. Az egyes előtt kicsit lelassítot
tam, hogy a megfelelő tereptárgyak
kiválasztásával biztosan menjek rá
a pontomra.

Bandi futásáról további részleteket
blogjában lehet olvasni, a váltás
hoz végül az élbolyban érkezett, 22
másodperccel a vezető Csehország
mögött.
A harmadik hely megszerzése
nagyon kellemes meglepetés volt.
Nem számítottunk rá, hogy a
dobogón végezhetünk, habár tud
tuk, hogy jó futásokkal versenyben
lehetünk. A taktikánk tökéletesen

működött, és itt megemlíteném csa
patvezetőinket, Áront és Viniczet,
akik végül emellé a felállás mellé
tették le voksukat.
Lenkei Zsolt: Bandi jó futásának
köszönhetően csak néhány m ásod
perccel mentem ki az első, cseh
váltó mögött. Legnagyobb ellen
feleim az előző napi középtávon
győztes Sander Vaher, és Thomas
Diabaja - akivel már a nagy VB-n
is meccseltem - voltak. M indent
beleadtam, hogy tartsam velük a
lépést, majd egy alkalmas pilla
natban meg mertem tenni, hogy
más útvonalat válasszak a követ
kező pontra, amiből én kerültem
ki győztesen. Szinte a pálya végéig
tartottam majd 1 perces előnyömet,
ahol egy kis bizonytalanságnak
köszönhetően utolértek, de így is
a második helyen váltottam Mátét,
együtt az észt és a svéd futókkal.
Mondanom se kell, rettenetesen
örültünk a sikerünknek.
Kerényi Máté: Bandi és Zsolt fan
tasztikus futásának köszönhetően
az élbolyban mentem ki, egy észt
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A magyar csapat a Főiskolás VB megnyitóján
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A Főiskolás világbajnokságon bronzérmes a férfi váltó

F

őiskolás

vi lágbaj nokság

és egy svéd társaságában, valamint
azt is tudtam, hogy nem sokkal
utánunk jönni fog a cseh is. Az
első ponton rögtön rövidebb kom
binációt kaptak a többiek, úgy
hogy szem elöl tévesztettem őket.
Gondoltam, sebaj, akkor csak mint
a középtávon, végigcsinálom egye
dül hiba nélkül, ám ekkor (nem
sokkal a 2-es után) megpillantot
tam egy észt bozótruhát suhanni
a bozótban. Nem kellett több, tud
tam , hogy a hármas már nem lesz
megfarstázva, szóval térkép zsebre,
és gyorsan felfutottam rá. Mikor
utolértem , konstatáltam, hogy
kicsit elcsúsztunk, de nem baj, mert
így is sikerült másodikként fogni
a pontot. Utána nyomjuk a 4-esre,
am ikor is egyszer csak megjelenik a
svéd mögöttünk, és beáll a vonatba.
Még ebben az átmenetben egy nagy
irtáson kellett áthaladni, és amikor
kirobbantunk az erdőből, láttuk,
hogy cseh barátunk az irtást más
oldalról közelítette meg, és már
előttünk van. Erre egy elég erős
váltás történt az iramban, amit én
éreztem, hogy nem bírnék el végig,
úgyhogy beálltam arra a tempóra,
amellyel tudtam, hogy a lehető leg
gyorsabban hibátlanul végig tudom
futni a pályát. A későbbiekben
még láttam néhány helyen lefutni
őket egy-egy pontról, de nem volt
esélyem felfutni rájuk. Az átfutón
m ondtak a srácok, hogy nincsenek
messze, és hogy próbáljam meg
utolérni őket, de persze ez azért
nem lett volna olyan egyszerű. Az
utolsó kilométeren még utolért az
orosz is, és végül nem sokkal utána,
ötödikként váltottam Adámot.
Ügy érzem, minden tőlem telhetőt
megtettem a sikerért, nagyobb hiba
nélkül, ahogy tudtam kihajtottam
magam, büszke vagyok a futásom
ra. Lehet, hogy jobban ment volna
fizikailag, ha kihagyom a közép
vagy a hosszútávot előtte, de ezen
m ar kar filozofálni.
Terep, térkép: előtte lévő nap
ugyanott volt a középtáv, szóval
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tudtuk mire számítsunk: lapos,
susnyás, bozótos, de viszonylag
jól futható erdő, néha elnagyolt
térkép. A verseny előtt azt számol
gattuk, hogy ha 6-ban vagyunk,
az már nagyon jó, mert olyanok
m int Svájc, Cseh-, Észt-, Oroszmeg Finnország, úgyis megvernek
úgyhogy számunkra is elég nagy
meglepetés volt a szereplésünk.
A m ikor leváltottam Adámot
5.-ként, sejtettük, hogy ebből jó
eredmény lesz, de még mindig nem
számítottunk éremre. Mondanom
se kell, hogy aztán, amikor Ádám
megjelent az átfutón 1 perc előny
nyel З.-ként, nem akartunk hinni
a szemünknek. Azt hittem felszán
tom a mezőt örömömben, majd
felrobbantunk! :-) Csodálatos érzés
volt hosszú idő után újra zászlóval,
egy erős csapat tagjaként befutni a
célba. Szerintem még azóta se sike
rült 100%-osan feldolgoznom,hogy
mit is értünk el, de az biztos, hogy
ha rossz kedvem v a n , csak ránézek
az éremre, és rögtön vidám leszek!
Kovács Ádám: - Az első versenyszá
mom a sprint volt, ahol tudtam,
hogy egy jó futással akár a dobo
góra is fel tudok futni. A 8. ponton
vezettem is, de egy koncentráció
kiesés miatt vesztettem 25 másod
percet és később is volt még két 10
mp-es hiba. Benne volt a győzelem
is, de meg kellett elégednem a l l .
hellyel. A hosszútávon 15. lettem.

Az eredmények elérhetőek a Főiskolás
VB honlapjáról, további képeket pedig a
Galériában lehet találni.
A legkiemelkedőbb egyéni eredmények:
Sprint számban: 8. Lenkei Zsolt, 11.
Kovács Ádám, 13. Szerencsi Ildikó
Középtávon: 13. Lenkei Zsolt, 24. Kerényi
Máté, 28. Kelemen Bernadett
Hosszútávon: 15. Kovács Ádám, 22.
Gyurkó Fanni
Ez a terep olyan kihívások elé állí
tott, amely magyar ember számára
szokatlan, nehezen leküzdhető. A
középtávon hagytam a többieket
érvényesüli és elindultam az első
csoportban, mert ez nem az én fő
számom és gondoltam, szerzek egy
kis tapasztalatot elöl rajtolásban, de
így utólag rájöttem, hogy mennyi
különbség van és milyen fontos a
jó rajthely. A váltó előtti nap olvas
gattam a rajtlistát, ha az első hat
közé kerülünk, már elégedett let
tem volna. A fiúk kiváló futásainak
köszönhetően az 5. helyen rajtol
tam el. Az előttem kifutó orosz ver
senyzőt a 3-as ponton előztem ki,
éreztem, hogy vele el tudok bánni.
Az átfutó ponton nagy volt az ordibálás, de nem mondták be, hogy
hol állok, nehogy megzavarjon és
elkezdjek kapkodni. így csaka befu
tó kordonban tudtam meg, hogy
megvan a dobogó. Felülmúltuk a
várakozásunkat! Mindenki kihozta
magából a maximumot és egy szo
ros versenyben és erős mezőnyben
értünk fel a dobogóra.
G össwein Csaba

VB

MISKOLOHUNCiARY
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egvertem a

VILÁGBAJNOKOT
A jövő évi VB egyik hazai
versenybíróját, Hegedűs
Ábelt kérdeztük az
ellenőrzési feladatokról:

Te vagy az egyik versenybíró a 2009-es
VB-n. Kik a társaid? Milyen tapasztalatok
kal rendelkeztek, eddig milyen nagyobb
versenyeken szerepeltetek? Ki választott
ki és bízott meg benneteket?

as VB váltó ellenőrzését is mi
csináltuk.
A verseny rendezői választottak
minket a nemzetközi minősítésű
hazai ellenőrzőbírók közül. Én
azért lettem ezeknek a verseny
számoknak az ellenőre, m ert ezek
hez kell némi speciális tapasztalat,
és a csapatból én foglalkoztam
eddig ezekkel a legtöbbet.

Milyen kapcsolatban vagytok a rendezők
kel és a nemzetközi ellenőrzőbíróval?
Rendszeres személyes és levelezési
kapcsolat van köztünk, eddig kevés
nézeteltérés volt és azokat is meg
tudtuk oldani. Persze a neheze még
hátravan.

Milyen hatáskörötök van?
Ez az ellenőrzés alapkérdése, rövi
den: minden és semmi. Bővebben:
minden anyagot, térképet, pálya
tervet megkapunk, azt vélemé
nyezzük, de a versenyt nem mi
„alkotjuk meg”, csak segítünk. Ha
valamihez a rendezők ragaszkod
nak, leginkább csak a meggyőzés
hez folyamodhatunk.

Tulajdonképpen nem ellenőrzőbí
rók vagyunk, hanem tanácsadók. Eddig milyen ellenőrzési feladatok voltak?
A nemzetközi ellenőr hivatalos Sikerült e az eddigi határidőket tartani?
besorolása is ez, de mi is hasonló Több egyeztető bejárást tartottunk
an tevékenykedünk. Az IOF a VB a színhelyeken, Tuomoval együtt
tanácsadójának Tuomo Peltolát és külön is. Mivel a legtöbb ver
(Finnország) bízta meg, míg a seny olyan területen lesz, ahol
hazai ellenőrzőbírói feladatokat m ár volt térkép, ez lehetővé tette
hárm an látjuk el, Szerdahelyi pl. a váltópályák előzetes kitűzé
Zoltán a vezető, ő a középtáv gon sét, ami segített néhány alapelvet
dozása mellett vállalta az összes tisztázni. Részt veszünk minden
nem terepi feladatokat. Bátyám, „előversenyen” és megbeszél
Hegedűs András (hosszú táv) és jük a tapasztalatokat. Átolvasunk
én (sprint és váltó) csak „klasszi minden szöveges anyagot, részt
kus” ellenőrök vagyunk, azaz a mi veszünk tanácskozásokon stb.
dolgunk szinte csak olyan, mint Sajnos már most látható némi csú
egy norm ál versenyen. Persze mi szás, de hát ki látott m ár olyan
is átolvassuk a szöveges anyagokat, (nagy) versenyt, ahol nem volt?
és igyekszünk mindenre figyelni, Ennek ellenére - Tuomo, és mi is,
de szállásokkal, költségekkel stb. saját érdekükben - igyekszünk a
nem foglalkozunk. Mindannyian határidők betartására szorítani a
ellenőriztünk már néhány WRE rendezőket.
rendezvényt, ezen kívül a bátyám Volt-e valamilyen kalandotok az eddigi
már több világversenyen dolgo munka során?
zott, közmegelégedésre, ennek Az ellenőrzés olyan feladat, ami
köszönheti, hogy az idei VB-n a nek az „érdekesebb” részei a ver
zsűri tagja lett. Düdüvel az 1983- senyig, vagy még további sok évig

2009

sem publikusak. Ezért fogalmaz
tam eddig is elég általánosan.
Manapság persze sok dologban
nem kell már titkolózni, a verse
nyek pontos helyét (és még sok
más érdekességet) a 2-es Bulletin
ben bárki elolvashatja. Ezért csak
régi történetet mesélhetek, ami
nem is ellenőrzőbíróként esett meg
velem, mégis tanulságos lehet.
A 2002-es EB-n sok nehézséggel,
a rendkívüli időjárással, no meg a
norvég ellenőr eléggé „skandinávos” szemléletével is meg kellett
küzdenünk. Én a rajtban voltam,
a váltó előtt úgy döntöttünk, hogy
a második és harm adik futók tér
képét is kirakjuk egyszerre a biz
tonság kedvéért, nehogy véletlenül
valamelyiket késve akasszuk ki.
Felső sorba kerültek a második, az
alsóba a harmadik futók térképei,
és ezt a technikai értekezleten pon
tosan ismertettük is. Indult a férfi
második futók élmezőnye, vagy tíz,
világnagyságokkal tűzdelt, már a
rajtban nagyon siető versenyző. Én
készültem erre a tumultusra, és mivel a futók utolérésére nem sok
esélyem volt - a térképelvétel után
kicsivel helyezkedtem el és figyel
tem a versenyzőket. Szépen tépték
le a felső térképeket, de egyikük
az alsó sorból választott. Nem volt
időm a töprengésre, elkaptam és
kis híján letepertem a fickót. Ö egy
pillanatra megdermedt, de utána
szeme elé kapta a térképet, majd
dühösen ledobta, és visszalépett a
másikért. A teljesen szabálytalan
eljárást a hazai és az IOF ellenőr is
hallgatólagosan jóváhagyta, senki
nek nem hiányzott a norvég csapat
kizárása (végül nagyon szoros ver
senyben negyedikek lettek).
A történethez tartozik, hogy a jele
netet filmre vette a TV operatőre,
de sajnos később megsemmisítet
ték a felvételt, pedig mutogathat
nám az unokáimnak: megvertem a
világbajnokot, Björnar Valstad-ot.

Köszönjük a válaszokat, és a sztoritl
Bacsó P iroska
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M agyar válogatottak a cseh V B - ről
Miben jelentett újat a VB eddigi versenye
idhez képest?
Kovaicsik István: A VB-t előzetesen

is számítottam könnyűre. Az első
napi verseny egy kastélyparkban
zajlott. A maga 1400 méterével
egy nehéz, de korrekt versenynek elsőre rövidnek találtam, de aztán
képzeltem el pontos térképpel. Az a pontoknál eltöltött hosszú tö p 
első külföldi Trail-0 esemény volt, rengés miatt percekkel fértem csak
amin részt vettem, eddig csak hazai bele a szintidőbe. Egyetlen úton
futamokon indultam. Örültem, lehetett csak haladni, ami m iatt
hogy bejutottam a csapatba, mert igen kevés támpontot találtam, ami
érdekelt, hogyan zajlik, mennyire segíthetett volna a megoldás meg
kemény egy világverseny. Az ittho találásában. Hosszan, nagy távol
niak eddig tájfutó rajthoz állás után ságokra el kellett mozogni a néző
is teljesíthetőek voltak, bár legtöbb pontból, oda-vissza, ami a kere
ször a futóversennyel való kombi kesek számára igencsak időrabló
nálás a Trail-0 rovására ment, mert tevékenység. Rendkívül fura volt a
kevésbé sikerült összpontosítani térképrajzoló gondolkodásmódja,
egy fárasztó futás után, vagy egy aki pl. az azonos méretű fák közül
rövidtávú OB selejtezője és döntője teljesen véletlenszerűen választotta
között. Most csak a Trail-0 VB-re ki, melyiket helyezi fel a térképre,
koncentráltam, szurkoltunk ugyan melyiket nem. A második napi
szabadidőnkben a VB-n indult futó verseny, ami a paralympiai in d u 
inknak, de ezen felül én nem vál lók számára a csapatverseny volt,
laltam be terepi futást sem a kísérő egy golfpályán zajlott. A táv sok
versenyeken, sem edzésként addig, kal hosszabb, 2600 m volt, amivel
amíg a Trail-0 le nem zajlott.
semmi bajom. Sokkal inkább azzal,
Hogyan készültél rá, mit vártál?
hogy ez kerekesszékkel, önállóan,
Bíró Fruzsina: Tisztes helytállást segítő nélkül, a nagy szintkülönb
vártam magunktól, és a részvétel ség, a meredek emelkedők, néhol
örömét, ezek szerintem teljesültek. a talajviszonyok miatt járhatatlan
Magamtól kb. ezt vártam, de az volt. Számomra ez volt az egész VB
itthoni eredmények alapján azt hit alatt a legmegdöbbentőbb. Hogyan
tem, Mihók, Feri és Viktor több lehet egy Trail-0 VB-t olyan tere
ponttal megvernek majd. Készülni pen rendezni, ahol kerekesszék
külön nem tudtam, de most m ár kel nem lehet önállóan mozogni?
látom , hogy főleg az időmérő (Márti a terepbemutatón még fel
pontokra sokat kéne gyakorolni. is borult a székével NB!) Kaptunk
Jó lenne, ha a hazai versenyeken ugyan - Júlia közbenjárására több és szigorúbban elkülönített 12 perc plusz időt, de ez sem ért
időm érő lenne. Itt bizony rám szól volna semmit, ha a mellém osz
tak, hogy haladjak gyorsabban oda to tt kísérő nem olyan segítőkész és
a székhez, amikor látták, hogy a nem siet, fut velem egyik ponttól a
térképet nézem, és nem lehetett másikig, miközben a tűző napon
előre beazonosítani a pontokat. A patakokban csurog róla a veríték.
szimbólokat és a jelkulcsot több M inden elismerésem érte! Ha az
ször átnéztem előtte és próbáltam első versenynapra azt írtam, hogy
hasznosítani Mihók és Feri techni kevés támpontot találtam, akkor
m ost azt kell mondjam, a golfpá
káit, amit meséltek.
Milyennek tartod a VB pályáit?
lyán szinte egyet sem. Fű m inden
Веке Viktor: A pályák számomra ütt, néhány fa, aminek a térképen
nehezek voltak, de egy VB-n nem sem mi nyoma. A 6-os pont kerek
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esszékből láthatatlan, csak a bóják
hegye látszik. Több száz métert
bóklásztam le-föl a nézőponttól,
de csak az időmet vesztegettem.
Eddig a terep, most meg ez a pont.
Vajon a rendezők tudják, hogy a
Trail-0 a kerekesek sportja (is)
- tűnődtem el egy pillanatra. A
második versenynapi térképet pon
tatlanabbnak találtam, és mérgesen
gyűrtem magam mellé, m ikor már
az 5. pontnál mondott csak annyit
a jelkulcs, hogy horpadás. Ennek
ellenére, célba éréskor úgy érez
tem, ez a versenyem jól sikerült.
Sajnos ez az érzés nem sokáig tar
tott, hamar ki kellett ábrándulnom,
és a helyzetet az sem igazán szépíti,
hogy mindhárom időmérő pontot
helyesen oldottam meg. Végezetül
meg kell említenem, hogy m inden
helyszínen volt nem csak egy, kere
kessel is használható WC, am i igen
fontos és örömteli, hogy gondoltak
rá a rendezők.

Hogy érezted magad, mennyire jöttek
be az elképzeléseid, hogyan értékeled az
eredményedet?
Fehér Ferenc: Profi csapatvezetés
mellett egy nagyon jó csapat tag
jaként lehettem jelen a VB-n. Első
vb-sként a helyezés szempontjából
mindenképpen elégedett lehetek
(12. hely), de a kielemzett hibáim
alapján végezhettem volna előbbre
is. (a 2. futamban: 19 pontból az
utolsó négyet hibáztam el! Ez a
verseny 110. perce után volt.) Az
időmérő pontjaimból m indössze
egyet hibáztam, ez a korábbi ver
senyek alapján nagy előre lépés.
Az időt viszont még mindig nehéz
beosztanom, most is folyamatosan
figyelnem kellett az órát, valam int
gyakorolni kell a 80-90 perc felet
ti koncentrált agytornát is. Sok
tapasztalatot szereztem, ezeket
mind a saját versenyzésem, m in d a
hazai versenyek rendezésében sze
retném hasznosítani.

T RA I L - О
Hogyan tervezed a folytatást?
BF: Próbálok majd minél több
Trail-0 versenyre elmenni, és a
következő húsz évben ott szeretnék
lenni a VB-ken :)
BV: Különösebben nem tervezem.
Ha lesz Trail-0 verseny és időm,
lehetőségem engedi, ott leszek.
FF: Szeretném folytatni a TrailO-t, de a tájfutás és az edzősködés
továbbra is az első helyen áll.
Technikailag egy kiváló felkészülési
lehetőség. Talán a jövő évi hazai
VB-t is bevállalnám, de erről még
korai nyilatkozni, hiszen váloga
tó versenyek döntenek, valamint a
„gyalogos” VB szervezői a rende
zésben számítanak rám, ami szin
tén nagy megtiszteltetés számomra.
KI: Már beszélgettünk róla, hogy
hogyan lehet itthon is a VB fel
adatokra jobban felkészülni, s a
mostani tapasztalatok mindenképp
segíthetik ennek a fiatal sportágnak
a hazai fejlődését. Mindenesetre
bíztatok mindenkit, hogy próbálja
ki a Trail-0 versenyzést. Jövőre
mindenképp kerülhetnek új arcok
is a válogatottba, egyrészt megfe
lelő gyakorlással túlszárnyalható a
teljesítményünk, másrészt jövőre
többen is a hazai VB rendezési
feladataival leszünk elfoglalva, így
én pl. egy ideig most szüneteltetem
a Trail-О versenyzést. Kicsit abban
is reménykedem, hogy pár év alatt
letisztul annyira a sportág, hogy
vagy pontosabb térképeket kapunk,
vagy minden pont időmért lesz,
ahol mozgás nélkül, helyből kell
megoldani a feladatokat, s keve
sebb vitatható pontelhelyezés lesz.
Bíztatásként elmondom még, hogy
több ifi korú versenyző is feltűnt a
VB-n. A két finn srác pl. 4. illet
ve 7. helyen végzett, de az újdon
sült világbajnok is elég fiatal még.
Ráadásul a hazai VB költségei is
kisebbek, mint egy távoli, messzi
utazósé... úgyhogy hajrá utánpót
lás, hajrá magyarok!

Mit tanultál, hogyan változtatnád meg a
felszerelésed, taktikád... ?

BV: Leginkább azt tanultam meg, getni, rendelni belőlük papír, vagy
hogy rengeteg versenyen kell indul digitális formátumban. Csak ezért
ni, hogy az ember kellő tapasztalat jutott ez eszembe, mert a mosta
ra tegyen szert. Sokat segített a fiúk ni VB-n tapasztalt képmennyiség
kal közösen történt pontelemzés is. elég gyenge volt.
A felszerelés, a combunkra szerelt FF: Először is elfogadtatni a szak
térképtartó, amit a tatai Hungária ágat itthon is. Addig, amíg sokan
Kupán teszteltünk, bevált. Mindkét gúnyos megjegyzésekkel illetik a
kéz szabad volt, tudtuk a kerekest Trail-O-t, addig nehéz azonosulni
mozgatni, irányítani, ugyanakkor egy-egy sok munkát kívánó szín
a térkép is szem előtt volt, nem vonalas versennyel vagy jó teljesít
fújta el a szél, nem esett le. Ebben ménnyel. (csak megjegyzem: a cseh
elfér még egy kis vonalzó, ceruza VB főszervezője szerint a Trail-Ois, aminek hiányát csak itt, a VB-n ra 10-szer nehezebb térképet készí
éreztem először. Az idővel mindig teni és pályát kitűzni!) A mostani
gondban vagyok, ezt jobban be kell VB-n rendkívül sokat tanulhat
osztanom, mert a szintidőt túllép tunk. Az eddigi szervezések során
ni nem éri meg! Szerencsére erre tudni lehet, hogy a miskolci ren
külön felhívták a figyelmet a csa dező gárda teljes mértékben együtt
patvezetők, így e miatt nem kaptam szervezi a két szakág versenyét, így
a körítésben nem lehet gond, ebben
pontlevonást.
A jövő évi VB rendezőitől miben várnál biztosan felül múljuk a cseheket.
A versenypályák kialakításában,
többet, jobbat?
BF: Ami itt nem tetszett: a sok szál pedig az eddig szerzett tapasztalato
lás helyszín miatt eléggé külön vol kat felhasználva, az ideihez hasonló
tunk (plusz 1-1,5 órát bénáztak a szintű, nehéz pályákat várok, de
szobakiadással), a váratlan változ egyenlő feltételekkel legyenek telje
tatások (eredményhirdetés), úgy síthetők a kerekesszékesek számára
általában az EH szerintem többet is. (haladás, megközelítés, pontra
láthatóság)
érdemelt volna.
BV: Elsősorban azt, hogy ne A Trail-Obizottság megjegyzései:
legyen olyan pálya, ami kerekesz- Nagyon elégedettek vagyunk a csa
székkel önállóan nem teljesíthe pattal, az eredményekkel. Márti és
tő. Remélem, hogy a sportág az Viktor profi módon illeszkedett be
egyértelműsödés irányába halad, a többiek közé. Ez fordítva is igaz,
ahol nincs vita, hogy így is lehet szinte azonnal egy csapat lett a tár
nézni, meg úgy is. Talán jobb saság amint megérkeztünk. Több
lenne, ha a nézőpontból, vagy mint egy évig versengtek egymás
annak 20-30 m-es körzetéből kel sal, ami ugyan természetes, de
lene a megoldást megadni. Jobbító nem hittük volna, hogy ezek után
szándékú javaslatom a verseny ilyen gördülékeny lesz a csapattá
körítésére van. Talán jó lett volna válás. Ez a jövőben még inkább
egy közösségi helyiség, ahova elvárás lesz, mármint a „csapat
minden este le lehet menni, szól mindenek előtt”, hiszen 2009-ben
a zene, meg lehet inni egy pohár az általunk rendezett VB-n már a
italt, ismerkedni a versenyzőkkel. mozgássérültek és a nyílt kategóri
A verseny közben lehetne néhány, ában indulók együtt, egy csapatban
a rendezők által delegált fotós, fognak versenyezni (egy csapat 2 fő
aki a versenyzőkről készít képet, paralympic és 2 fő open kategóriájú
hiszen ilyenkor senki nem lehet a versenyzőből áll).
pályán. Aztán, ezeket a képeket a A teljes cikk a honlapon lesz meg
versenyközpontban lehetne kive tekinthető, itt csak a válaszok egy
títeni, vagy több monitoron néze része található.
Tájoló 2008 7. szám
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IO F KÖZGYŰLÉS, 2008
A sportág első számú irányító testületé
a Közgyűlés, ami nem zetközi szinten
is körülbelül hasonló fontossággal bír,
mint hazai szinten. Az átlag magyar
tá jfu tó t sem különösebben érdekli, hogy
kik az MTFSZ vezetői, elnökségi tagjai és
miről tárgyalnak a Közgyűlésen, viszont
az o tt születő döntések akár minden
tá jfu tó t érinthetnek.

A Nemzetközi Tájfutó Szövetség (IOF) kétévente ta rt közgyű
lést, míg a köztes években (így a 2009-es magyarországi VB
alatt is) az Elnökök Konferenciáját rendezik meg. 2002-ig
általában külön helyszínen gyűltek össze a résztvevők, de
2004 óta a Közgyűlést a VB-kkel együtt rendezik meg. A
Közgyűlések egyik fontos esem énye a tisztújítás is, míg az
MTFSZ esetében a m egválasztott vezetőség m andátum a 5
évre szól, az IOF-ben minden Közgyűlésen, azaz kétévente
van választás. Bár a tagországok eltérő összegű tagdíjat
fizetnek, a Közgyűlésen m inden IOF tagország egy szavazat
tal rendelkezik (az ún. társult tagok nem szavazhatnak, de
tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen). Hasonlóan
a hazai Közgyűlésekhez, az IOF Közgyűlésen is csak az előre
akkreditált személyek képviselhetik az országot (legfeljebb
hárm an). A Közgyűlés egyébként nyílt, bárki részt vehet rajta,
de a tanácskozás, hozzászólás joga csak a küldötteket illeti
meg. M agyarországot Less Áron főtitkár és Zentai László, az
IOF elnökségi tagja képviselte.
A Közgyűlés gördülékenyebbé tételét szolgálta a 2 nappal
korábban rendezett szeminárium, amelyen az elnökség és
a tagországok javaslatait vitatták meg a résztvevők. Ezen a
fórumon ütközhettek a vélemények, új szem pontok m erültek
fel, s m int látható a szeminárium abból a szem pontból tényleg
nagyon hasznos volt, hogy a viták kötetlenebb (időben nem
korlátozott) keretek között folyhattak le.
A Közgyűlés kezdetén m eg tartott szavazatszám láláson 38
ország volt jelen (a társult tagok közül csak Kenya képviselője
volt jelen). Az Alapszabályban is előírt pontok (a Közgyűlést
vezető elnökség, a szavazatszámlálók és a jegyzőkönyv-hite
lesítők m egválasztása, a napirend, illetve az előző Közgyűlés
jegyzőkönyvének elfogadása) után következett az elnök, illet
ve az elnökség beszámolója a 2006-2008-as időszakról. A
nyom tatott beszámolót a tagországok jó előre m egkapták.
Ehhez tartozik a 2006-os és a 2007-es költségvetés beszám o
lója. Fentiek elfogadása után szavazott a Közgyűlés az új tag 
országok felvételéről. Teljes tag lett Moldova (a 49. teljes tag).
Társult tag lett Mozambik, Kirgizisztán és Panam a. Panama
lett az IOF 70. tagországa.
Az elnökség két javaslatot terjesztett a közgyűlés elé. Az első
a tagdíjfizetés rendszerét érintő változás (érvényes 2009-től
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kezdődően). A tagországok tevékenységét három param éter
(nemzetközi részvétel, hazai aktivitás, GDP/fő) alapján pon
tozzák (1-4 között) s a pontok alapján 6 kategóriába sorolták a
tagországokat. Ez a rendszer a társult tagokra nem vonatkozik,
az ő tagdíjuk egységesen 100 euró. Az első csoportba a három
skandináv ország tartozik. Egyedül ennek a csoportnak a
tagdíja csökkent volna 15000-ről 13620 euróra, de ők önkén
tesen vállalták a m agasabb díj fizetését. A második csoportba
Dánia, Nagy-Britannia és Svájc tartozik (7780 euró). A harm a
dik csoportba négy ország tartozik: Ausztria, Franciaország,
Németország, Olaszország (4450 euró). A negyedik csoportba
került Magyarország kilenc másik országgal együtt (az éves
tagdíj 2540 euró). Az ötödik csoport tagdíja 1450, a hatodiké
830 euró. A tájfutás szem pontjából elszigeteltnek tekinthető
országok (tengerentúliak) összpontszám át eggyel csökkentve
kerültek besorolásra. Minden olyan ország esetén, amely
2008-hoz képest jelentősen tö b b e t, vagy kevesebbet fizetne,
ott 2009-ben még csak a különbözet 50% -át érvényesítik a
tagdíjban.
Az elnökség második javaslata az elnökségi tagok választása
m enetének szabályozása. Az idei választáson a két évvel
ezelőtti Alapszabály m ódosítás értelm ében 9-ről 11-re nőtt
az elnökségi tagok száma. Az IOF 1961-es m egalapításakor 7
tagú elnökséget választottak, mely először 8, majd 1977 óta 9
tagú lett. A m ostani létszám növelést a feladatok növekedése
okozta, hiszen míg 1977-ben csak 22 tagja volt az IOF-nek,
m ost már 70. Új elem e a választásnak, hogy a 11 tagból 2-2
legyen Európán kívüli, illetve a kisebbségi nem képviselője
(jelen esetben nő).
A tagországok javaslatait a közgyűlés előkészítő anyagaival
együtt m egkapták előre a résztvevők, így a delegátusok kiala
kíthatták ezzel kapcsolatos álláspontjukat.
A javaslatokról részletesen:
1. A finn szövetség a Trail-о Világbajnokság program jának
m egváltoztatását érintő javaslatát a norvég és a svéd szö
vetség is tám ogatta. Az eddigi rendszerben a VB-n három
számban hirdettek eredm ényt: egyéni paralimpiai (egy nap
eredménye alapján), egyéni nyílt (2 nap alapján). Ezen kívül
volt egy nem hivatalos 3 fős csapatverseny is a paralimpiai
indulóknak (1 nap alapján). Az új javaslat mindkét egyéni
számban 2 nap alapján hirdetne eredményt. Az elnökség a
Trail-о bizottsággal egyetértésben egy olyan hivatalos csa
patversenyt javasol, amely 2 paralimpiai és 2 nyílt induló
eredményén alapul (csak a 2. nap szám ítana bele). A javaslattevő mindezek ism eretében eredeti javaslatát visszavonta
és elfogadta az elnökség javaslatát. Ez a döntés a 2009-es
magyarországi Trail-о VB is érinti, már ezen új szabályok alap
ján oszthatnak érmeket.
2. A norvég szövetség a Világbajnokságok műsorának egyfaj
ta standardizálására te tt javaslatot. Összehasonlítva az elm últ
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néhány VB m űsorát valóban elég jelentősek az eltérések a
versenyszámok sorrendjében. Az elnökség válaszában rámu
tatott arra, hogy a 2008-2010-es időszak m unkatervében
szerepel a világbajnokságok értékelése. Ebben a projektben a
norvég javaslatot is figyelembe fogják venni.
3. A legnagyobb érdeklődést kiváltó javaslatot Ausztrália tette
azzal, hogy javasolta a visszatérést a kétévente rendezett
Világbajnokságokhoz. A szemináriumon erről kibontakozott
vitában voltak tám ogató (Svájc), de ellenző (Norvégia) véle
mények is. A Közgyűlésen az előterjesztő végül visszavonta a
javaslatát, mivel az elnökség elfogadta, hogy az előző pont
ban már em lített projekt keretében tevékenykedő ad-hoc
bizottság megvizsgálja ezt a lehetőséget is.
4. Négy északi ország együttes javaslata a 2007-es ukrajnai
VB negatív tapasztalatain alapulva előírásokat foganatosíta
na a VB-ken a kötelező orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Szintén szabályozást sürget az extrém hőm érséklet tekin
tetében. A nagyon magas hőm érséklet veszélyeire hívja fel
a figyelmet a javaslat. Az elnökség ezt a feladatot is a már
em lített projekt bizottság figyelmébe ajánlotta.
5. A spanyolok a kalandsportok IOF-be integrálását java
solták. Spanyolországban ezeket a versenyeket a tájfutó
szövetség keretein belül szervezik, de m ás országokban ezek
a versenyek nem kötődnek a tájfutó szövetségekhez. Ez a
folyamat felülről nagyon nehezen szabályozható. Néhány
éve az IOF-en belül már volt egy kísérlet a m aratoni szakág
bevezetésére, illetve elterjesztésére, de nem volt különösebb
eredménye.
A Közgyűlés a következő pontban a 2008-2010-es évekre
érvényes m unkatervet tárgyalta meg és fogadta el. 2008-ra
ugyan szerettük volna elérni a 75 tagországot, de csak 70-ig
jutottunk. A 4 fő terület (regionális fejlesztés, vonzó világversenyek, olimpia, erős pénzügyi alapok) közül a pénzügyi
területen fejlődtünk a legkevesebbet, nem sikerült a sport
ágat igazán eladhatóvá tenni, bár tény, hogy médiaképesség
tekintetében a 2008-as csehországi VB nagyot lépett előre.
Fontos feladata a Közgyűlésneka legfontosabb Világbajnokság
rendezői jogának odaítélése. A 2012-es tájfutó VB rendezésé
re csak Svájc (Lausanne) pályázott. Az előzetes értékelés
m egfelelőnek találta a pályázatot, s a Közgyűlés is elfogadta
a javaslatot. Sajátos, hogy Svájc - az utóbbi évek szokásaitól
eltérően - nem vállalta, hogy ezzel egyidejűleg a Trail-o
VB-t is m egrendezi, így annak a VB-nek egyelőre nincs
rendezője. A 2013-as tájfutó VB helyszínéről - a módosított
Alapszabálynak megfelelően a gyakorlatban először - az
elnökség fog dönteni. Ugyan még a pályázatot sem írták ki,
de Finnország (Vuokattti) a csehországi VB alkalm át felhasz
nálva szándékai komolyságának bizonyítására egy fogadásra
hívta m eg a jelen lévő országok képviselőit. Ők a Trail-о VB-t
is felvállalnák.
A 201 T e s tájbringa VB rendezését Olaszország (Cúneo) vál
lalta. Bár m agán a közgyűlésen vita nélkül m egkapta a jogot
(hiszen nem volt konkurens pályázó), de a 2007-es olaszor
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szági tá jb rin g a EB mély nyomokat hagyott a résztvevőkben
és ez n em volt jó ajánlólevél.
A 201 T e s sítájfutó VB-re nem volt hivatalos pályázó. Sajnos
az eleve kétévente rendezett sítájfutó VB-k esetében a legrit
kább e se tb e n van pályázó, de Bulgária komolyan érdeklődik
(2008-ban sikeres junior sítájfutó VB-t és Világ Kupa futam ot
rendeztek). Azokban az esetekben, ahol nem volt pályázat,
a Közgyűlés felhatalm azta az elnökséget a rendező kiválasz
tására.
Nem a Közgyűlés, hanem az elnökség hatásköre a többi
(junior, szenior) Világbajnokság rendezőinek kijelölése. Az elő
zetes b írálato t a diszciplináris bizottságok végzik el, a formális
döntést az elnökség hozza meg. Az alábbi döntések születtek
a leköszönő elnökség utolsó ülésén:
Szenior VB, 2011: 4 pályázó (Magyarország, Svédország,
N ém etország, Lettország): Pécs nyert szoros versenyben.
Junior VB, 2011, Wejherowo, Lengyelország
Az európai elnökök konferenciájának döntései:
2010 - tájfu tó ifi EB (EYOC): Soria, Spanyolország
2010 - sítájfutó ifi EB: Csíkszereda, Románia (együtt a már
tavaly o d a íté lt junior sítájfutó VB-vel)
A tisztú jítás szokás szerint túl sok izgalmat nem okozott, bár
a jelöltek szám a m iatt igazi szavazásra is sor került. Az elnöki
posztra csak az előző ciklusban is elnökként dolgozó Ake
Jakobson (Svédország) pályázott. Mivel az alelnökök egyike,
a Franciaországot képviselő Edmond Széchenyi visszavonult,
ezért a felszabaduló helyre az elnökségben m ár 2004 óta
dolgozó angol Brian Porteous került. A m ásik két alelnök:
Hugh Cam eron (Ausztrália) és Marcel Schiess (Svájc), előbbi
m e g ta rto tta első alelnöki pozícióját is.
Mivel az új Alapszabály előírásai szerint az elnökségnek két
Európán kívüli tagja kell, hogy legyen (ha van ilyen jelölés),
ezért az ausztrál alelnök mellett még jelölt m ásik Európán
kívüli, a koreai Eliot Lee automatikusan tagja lett az elnök
ségnek. Mivel a jelöltek között két nő volt, az Alapszabály
szerint ők is automatikusan az elnökség tagjai lettek. Maria
Silva Viti (Olaszország) korábban a környezetvédelm i bizott
ságban dolgozott, míg a norvég Astrid W aaler Kaasnak nincs
lOF tap a sz ta la ta (de 5 évig volt a norvég szövetség főtitkára).
A m e g m a ra d t négy helyre öt európai férfi pályázott. A sza
vazatok alapján a két korábbi elnökségi tag Zentai László (a
legtöbb szavazattal) és Leho Haldna (Észtország) m ellett az
új tag o k : Vincent Frey (Franciaország, korábban az I0F sza
bályzati bizottságának tagja) ésTimo Ritakallio (Finnország).
Az eg y etlen kieső Jaroslav Kacmarcik (Csehország), akit már
korábban is jelöltek, de akkor sem kapott elég szavazatot.
Az új elnökség még a csehországi VB alatt m egtartotta első
ülését. Az elnök fontosnak tartotta, hogy a m egnövekedett
elnökségi létszám oly módon is fejeződjön ki a feladatm eg
osztásb an , hogy a többi szakág is nagyobb hangsúlyt kapjon.
Az elnökségi tagok végleges feladatm egosztására majd csak
az októberi elnökségi ülésen kerül sor.
Z e n ta i László
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B razíliában futottam
Úgy hozta a sors, hogy lehetőségem nyílt
a gombfoci történetét kutatni Brazíliában,
amelyre idén áprilisban került sor. Ha már
Dél-Amerikába vetődtem, még szép, hogy
kerestem az alkalmat egy tájfutó versenyen
való részvételre. Nagyon csalódott lettem
volna, ha nem sikerül. Sikerült!
ombfocis vendéglátóim elintézték, hogy a sao
paulo-i szövetség edzőversenyén részt vehessek,
amely Sao Paulo-tól északra, 150 km-re, Taubate város
közelében került megrendezésre, elsősorban katonai
iskolások részére.
Már az előkészületek érdekesek voltak. Katonai szállítójárműveken érkeztek a szikár alkatú, de feltűnően
izmos, kisportolt alakú fiúk, lányok. Szeniorok össze
sen öten voltunk, más senki. Egy elhagyott, de mégis
nagyon ápolt benyomást keltő tanya volt a VK.
A versenyre április 13-án került sor, 32 fokos meleg
ben. Már a puszta megjelenésemmel nagy feltűnést kel
tettem, mert még nem láttak európai tájfutót. Egymás
után kértek meg a klubok, hogy hadd fotózhassanak le
a társaságukban. Eközben kiraktam a napra száradni
a szöges cipőmet. Többen is odamentek, nézegették.
Majd az egyikük megkérdezte, hogy alpinista vagyok-e.
Kiderült, hogy nem ismerik a szöges cipőt. Itt minden
ki edzőcipőben fut.
A versenyen kivételesen a szeniorok közé neveztem,
ahol az 50 év fölöttieknek egy kategória, a „Masters
A” (HMA) állt rendelkezésre. Pontérintés szúróbélyeg
zővel, 10.000-es térkép, 10 méteres szintvonalakkal. A
pályám adatai hivatalosan 3,8 km és 120 m szint, de a
rajtban hamiskásan odasúgták, hogy lesz az 200, vagy
300 m szint is. Még idehaza, utazás előtt mondta nekem
valaki, hogy vigyázzak Brazíliában, mert fordítva kell
északot mérni. Ez jutott eszembe most a rajtban.
A rajtoltatás az itthonihoz hasonlóan történt, egy sátor
alól. Térképrajt 50 méterre volt, ahol nagy akkurátusán
ellenkezőleg mérve az északot nekilódultam a domb
oldalnak. Azonban valahogy nem akart stimmelni
a térkép a valósággal. Nehezítette a dolgom, hogy
egy hepehupás, beazonosíthatatlan részről rajtoltunk.
Olyan volt, mint egy rekultivált szemétdomb. Ezért
csak lassan tudtam helyre tenni magam.
Itt kell megjegyeznem, hogy elképesztően fáradt álla
potban érkeztem a versenyre. Már két hete kora reggel
től éjfélig zsúfolt program várt rám naponta. Hoztak,
vittek, látnivalók, tárgyalások, folytonos evés-ivás elvi
selhetetlen mennyiségben, majd az itthoni munká
mat éjszakánként intézhettem Interneten. Szóval napi
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pár órai alvással a hátam mögött, a kialvatlanságtól
szédelegve kissé lassan ocsúdtam, hogy az északot
Brazíliában is északnak kell mérni. Ezen aztán jól
felbosszankodtam, hogy egy egyszerű p o n tra ennyit
kevertem egy hülyeség miatt. No de sebaj, nézzük a
kettes pontot.
Úton futás 400 méter szintben, pont az ú t mellett.
Pihenőpont következik, gondoltam. Futottam 200
métert, majd jobbra kanyarodva futottam tovább az
ösvényen, a kerítés mellett. Csak épp látni nem láttam
semmit, m ert csípőmagasságig lelógó ágú, fűzfaszerű
fa alatt futottam, teljesen vakon. Egyszer csak kibuk
kantam a fák alól és jobbról megpillantottam a bokor
sort a domb orrán, mely után a kanyarban kell lennie a
pontnak, balra az út mentén, az elkerített nádasban. Itt
vagyunk, de hol a pont. Aha! Ott lesz a kerítés mögött,
a nádasban. A térkép egyértelmű. Ahogy odanézek a
pont feltételezett helyére, hát négyen is csimpaszkod
nak a drótkerítésen, és lefelé bámulnak az 5 méter
mély, függőleges falú metsződésbe. Ahogy lenéztem,
megértettem aggodalmukat, mert aki átmászott a kerí
tésen az rögtön beleesett egy 5 méteres szakadékba.
De buták vagytok - gondoltam - hisz, ha egy kicsit
visszafelé megyünk, ellaposodik a metsződés és simán
be lehet menni.
Ott is hagytam a tanácstalanul beszélgetőket.
Visszafutottam vagy 50 méter és bebújtam a kerítésen.
A mocsár szerencsére ki volt száradva, de jó sűrűn
benőtt náddal. Hamar megtaláltam a metsződés végét,
de ott nem volt a pont. Megpróbáltam a helyet körbe
járni, már csak azért is, mert több frissen kitaposott
ösvény is bíztatott, de odébb képtelenség volt a met
sződésbe leereszkedni. Ha léptem egyet lefelé, akkor
gyökérszálak kusza hálójába léptem, amely megbírta
a súlyomat, és nem szakadt el, viszont átbújni sem
tudtam köztük. Úgy éreztem magam, mint a légy a
pókhálóban. Öt perc alatt tettem meg 5 m étert, hogy
bemászhassak a metsződésbe. Hát hiába igyekeztem,
ott sem volt a pont. Viszont találtam ott egy kidőlt fát,
amin felmászva kiléphettem a metsződés tetején a szé
lére, alig öt méterre attól a helytől, ahol 10 perce még
ott kapaszkodtak a lefelé nézegetők. S mit látok: most
is ott kapaszkodik néhány. Azonban lefagyott a mosoly
az arcomról. A kíváncsi fejek között-mögött megláttam
a pontot, amely nem a nádasban volt (ahol a térkép
szerint lennie kellett), hanem az út szélén, a másik
oldalon, egy bokor mögött. A kíváncsiskodók már
mind megfogták azt, és a következő átmenet irányát
latolgatták, ami a metsződésen és a mocsáron át veze
tett. Kimásztam hát és lehajtott fejjel szúrtam egyet.
A harmadik pont iránymenet volt a nádasban, csak
a jó taposást kellett eltalálni és a túloldalon ott várt a
harmadik pont egy öt méter mély gödör alján. A követ-
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kező pont sem volt bonyolult. Gödörből ki, 100 méter
úton, jobbra, a dombra fel és már messziről látszott a
negyedik. Azonban az ötödik viszont ismét megtréfált.
Fel kellett mászni tovább a dombra egészen, át egy
úton, majd ferdén jobbra lefelé a túloldalon egy kicsit,
aztán szintezni vagy 100-150 métert. Ahogy kezdek
szintezni, egy váratlan, térképen nem lévő akadály állta
az utamat. Egy kb. húsz méter széles szakaszon lesza
kadt a domb. Láthatóan egy jó nagy esőzés okozhatta
a földcsuszamlást, ami miatt olyan látvány fogadott,
mintha két méter mélyen ledózerolták volna a meredek
domboldalt. Amibe, ha beleugrottál, a meredeksége
miatt 3 métert estél. Föntről pedig gyanús volt, hogy
mennyire szikkadt meg. Óvatosan beleereszkedtem.
Megbírta a súlyomat. Valahogy átmásztam, de a túl
oldalon nem tudtam kimászni szintben, csak jóval
lejjebb. Az így elvesztett szintet próbáltam a kimászás
után visszahozni, de csak alácsúsztam az ötös pontnak
a semmilyen, jellegtelen, de annál meredekebb domb
oldalban. Ahogy próbálom pontosítani a helyzetemet,
megláttam egy méter magas, ember alakú sziklát. Na
ez biztosan rajta lesz a térképen - gondoltam -, de
csalódnom kellett. Bosszankodva fordultam visszafelé
egy kicsit magasabban, amikor újabb hasonló sziklát
pillantottam meg úgy szintén vagy ötven méterre.
Persze ez sem volt rajta a térképem. Na mindegy, azért
arra megyek tovább, ott sejtem a pontomat. Ahogy
közelebb érek a sziklához, majd elsüllyedtem szégye
nemben. Nem szikla volt az, hanem termeszvár, ami
ráadásul barna kereszttel jelölve is volt. így azonnal
meglett a pont is.
A hatodikkal nem volt gondom. Rövid, de annál mere
dekebb út vezetett egy tisztásra, ahol embermagasságú
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nál is magasabb fű nőtt. Nem volt választásom, csupán
a kitaposott csapásokon lehetett haladni. Én pedig
irányban jót választottam és egy „kereszteződésben”
megleltem a pontomat.
Üjabb pihenőpont jön, nyugodtam meg a következő
átmenet láttán. Szintben át a réten, tovább a tiszta
erdőben és ott is vagyunk. Csakhogy ez nem ilyen egy
szerű. Amint elhagytam a pontot, különös növényzet
fogadott, amelyben megszűntek a csapások. Az ember
magasságú, sásszerű fű csípőmagasságban lekonyult.
Azért ott, mert addig valami szövőfűszerűség átfonta
és masszív tartás adott neki. Ebben csak úgy lehetett
haladni, ha felemelted a lábad 70 cm magasra, felléptél
a sás tetejére, amely ettől leroskadt, de nem a földig. A
sás tetején imbolyogva úgy 20 cm magasságban megint
felemelted a lábad a sás tetejére, amely ismét leros
kadt. Egyensúlyozva így lehetett haladni fél méteres
léptekkel. Tíz perc alatt meg is tettem vagy 20 métert,
amitől teljesen elfáradtam. Ügy döntöttem feladom.
Inkább leereszkedek az útra 55 méter szintet veszítve,
hogy aztán párszáz méterrel odébb 65 métert vissza
kapaszkodjak a „seggencsúszós” meredeken, mert ez
a táj nem ismeri a lankás domb fogalmát. Azonban
még öt perc eltelt, míg elértem a pár méterre lévő
„tiszta” erdőt. A tiszta erdő itt egyébként azt jelentette,
hogy aljnövényzet nem volt, azonban a fák törzséből
különös, vízszintesen növő, hurkapálca vastagságú és
hosszú száraz ágak milliói ágaztak ki. Olyan volt benne
futni, mintha spagetti tésztában futnál keresztben.
Amit ugyan könnyen le tudsz törni, de csak zavaró
fejjel, mellel belefutni egy ilyenbe, ahogy tucatjával
reccsentek a fejeden.
A következő átmenetben már rutinos voltam. Harminc
szint le, úton 300 méter, majd harminc szint fel. így
kell ezt csinálni. Már mentem is a kilencesre. Könnyű
préda. Útonfutás egy jellegzetes kanyarig, jobbra az
orron végig a tiszta erdőben, kétoldalt a 3-as zöld
között a jelleghatárig. Pofonegyszerű. Jön az útkanyar,
megvan az orr, adja magát a 3-as zöld jobbról és balról
is. Gurulhatunk a tiszta erdőben lefelé a jelleghatárig.
Oda is értem, ahol egyszer csak méteres bokrokkal lett
teli az erdő. A pont viszont sehol. Se jobbra, se balra.
Mivel az orron kell lennie, menjünk kicsit lejjebb!
Harminc méterrel tovább beleütköztem egy esőerdő
dzsungeléhez hasonló sűrűségű, „égig érő” növény
falba. Brazíliában ez a jelleghatár, és persze ott volt a
pont is.
A tizedikre pedig ebben a dzsungelben kellett tovább
haladni, amelyben ha nincs kitaposva a csapás, akkor
tényleg csak bozótvágó késsel lehetett volna tovább
haladni. A csapás el is vezetett a következő pontig. A
tizenegyesre sem tűnt elsőre bonyolultnak az út. Csak
szintben kell maradni, bár most már nem hittem a
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térképnek. Jött viszont a frissítő pont. Ahogy kiértem
a dózerútra, egy árnyékos helyen átlátszó, kétdecis
„tejfölös poharakban”, tálcaszámra hevert a poharas
víz. Ideje volt, mert barom i szomjas voltam. Én, aki
ivás nélkül lefutottam m ár a 32 kilométeres dobogó
kői hegyimaratont, m ost alig éltem a szomjúságtól.
Kiélveztem a helyzetet, és annyit ittam, hogy hangosan
lötyögött a víz a hasamban. Nyomtam volna tovább
szintben a jelleghatáron, de persze, hogy nem lehetett.
Vagy az erdő vált kettes zöldről hármassá, s ilyenkor a
rétre kellett kijönnöm, ahol a bokrok kerülgetése miatt
10-20 méterenként 5 m étert szinteztem, le vagy föl. Ha
pedig visszabújtam az erdőbe, akkor ott voltak bok
rok, amiket kerülgetve nehéz volt a szintezéssel irányt
tartani. Végül azért szó szerint pontosan beleestem a
pontba, mert az ismét egy termetes gödör volt.
Most következett a legnagyobb keverésem. A tizen
kettesre már nem lehetett ennyit sem szintezni a
hármaszöldbe hajló erdő miatt, inkább felmásztam
a réten a domb tetejére. Onnan pedig jól látszott a
következő völgyben megkerülendő bozótos és mögötte
az a legelő, ahol a pont lehet egy forrásnál. Nem is
volt semmi gondom. Egy tehéncsordát megkerülve
és egy kerítésen átmászva megfogtam a forrást, amely
alatt kezdődött egy egyre kiszélesedő bozótos, lefelé a
dombon. Gondoltam oda dugták a pontot, de még 20
méterrel lejjebb sem volt semmi.
Felkapaszkodtam hát egy dózerútig, hogy onnan
tegyem magam helyre, de ugyanoda értem ismét.
Lenézve a mélybe, alattam is kanyargóit egy dózerút,
melynek kanyarjához viszonyítva sem jutottam más
eredményre. Pont viszont sehol. Megadtam magam és
elindultam lefelé a patakhoz a következő pontomhoz.
Az utam a forrás vízén hízó, egyre terebélyesebb, átha
tolhatatlan bozót mellett vitt, ezért csak úgy becsület
ből vizslattam a bokrokat lefelé, amikor a pont helyétől
legalább 50 méterre egyszer csak bevillant a bója egy
pici résen. Bemenni ott nem lehetett a növényzettől
(pedig aztán én itthon simán átmegyek a 100 kilómmal
a hármaszöldön), meg értelme sem volt, mert addigra
a lefolyó víz egy ötméteres medret vájt magának,
függőleges fallal. Még lejjebb kellett hát menni vagy
50 métert, átkelni a metsződésen, majd visszakapasz
kodni és eltalálni, vajon melyik vadcsapás vezet el a
bokrok alatt négykézláb kúszva a pontig. Eltaláltam.
Leugrottam az ott m ár csak kétméteres falról, majd
boldogan gurultam lefelé a tizenhármashoz, amely egy
patakmederben volt.
Itt semmilyen gondom sem volt, csak annyi, hogy
annyira meredek volt lefelé a domb, hogy a fűben, szö
ges cipőben csúsztam lefelé álló helyzetben. A tizennégyes is sima ügy volt, s m ár csupán a gyűjtő előtti
utolsó pont volt hátra. Azonban valahogy nem éreztem
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az irányt a veteményes kertek mellé érve, a tavak, pata
kok szövevényében. Viszont kiböktem, hogy a pont
egy piciny erdőfoltban van, amit hamarosan felfedezve
adta az irányt. Az utamat viszont keresztezte egy patak,
aminek a partjára igyekeztem, amikor váratlanul com
big elmerültem az iszapban. Nem zavart, mert kisza
badítva magam, a patakban szabályosan lefürödtem és
m ár csak két szögesdrót kerítés alatt kellett átbújnom,
s máris ott álltam a pont előtt, ahol ismét elmerültem,
de most már csak térdig. Több patak viszont már nem
volt, így mégis sárosán értem be a célba.
Lelkesen fogadtak és a frissítő felé tereltek. Itt nem
inni adtak, hanem banán és citrom volt nagy ládákban
kikészítve. A banán már elfogyott, ezért ráfanyalodtam
a méregzöld citromra, amit az odahelyezett fél méteres,
borotvaéles késsel kellett meghámozni. Ahogy meg
hámozok egyet, hát kiderült, hogy mézédes narancs.
Eközben látva, hogy bejött az európai csodabogár,
többen is odasiettek gratulálni. Egyikük a kezembe
nyomta a büfében vett kóláját, míg a másik elkezdett
narancsot hámozni nekem. Hiába! Ezek a brazilok
csupaszív emberek.
Megkerestem a kísérőmet és elkértem kamerát, hogy
néhány felvételt készítsek. Visszamentem az utolsó
előtti pontra, és vártam a futókat, ekkor olyat láttam
(és remélem sikerrel meg is örökítettem), ami nagyon
tetszett. Nagy slunggal érkezett egy futó az erdőrész
felé. Teljes lendületével futott a szögesdrótnak. Mármár félni kezdtem, hogy baleset lesz ebből, amikor egy
méterre a drót előtt futtában a földre vetette magát,
áthemperedett a kerítés alatt, majd lendületvesztés
nélkül felpattant és szaladt tovább a pontig. Nagyon
ügyes volt.
Visszaérve a célba megnéztem az eredményemet: 3 óra
16 perc. Mindez alig 4 kilométeren. Szép! A szimbólon
olvasható 120 szint pedig a beharangozott 2-300 helyett
érzésem szerint talán még a 400-at is elérte. Hulla
fáradt voltam. Mint egy 10 kilós pályán 5-600 szintnél.
A győztes is egy óra 16 percet ment, míg a második és
harm adik 2 óra 20 perc körülit teljesítettek. Én lettem
a negyedik. Az ötödikről nem érkezett hír.
Az eredményhirdetésnél nagy ovációval köszöntöt
tek. Érmet és egy győztesnek járó trikót kaptam.
Megjegyzem, ott az első öt helyezettet szólítják ki, illet
ve díjazzák. Mindennel együtt különleges élmény volt.
A táj csodás, a növényzet buja, az emberek kedvesek,
segítőkészek, csak hát a pálya primitív. Nem bonyolult,
legfeljebb „C”-s, csak juss oda valahogy a pont közelé
be, aztán találd ki, hogy latinos lazasággal hová is tették
azt valójában.
Jövőre valószínűleg ismét mennem kell Sao Paulo-ba,
úgyhogy készülök egy visszavágóra.
H orváth Imre
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Egy nagy EGY KICSI
Két verseny Szlovéniában
zlovénia nem egy nagy ország,
mintegy 20.000 km2 terüle
tű, tájfutók is mindössze 250-en
vannak. Tájfutásban azonban,
legalábbis ami a versenyrendezést
illeti, könnyen lehet, hogy ham a
rosan nagyhatalommá válik. A
Lipica Open és a Cerkno Kupa
technikás, karsztos terepei évrőlévre vonzzák a versenyzőket.
Ezek mellett pedig az OO.Cup
néhány év alatt az egyik legnagyobb
közép-európai versennyé nőtte ki
magát. 2006-ig háromnaposként
rendezték, tavaly és az idén már
ötnapos volt. 2008 július végén több,
mint 25 ország közel 1200 verseny
zője indult a Karszt-hegységben
megrendezett futamokon.
A verseny központja Ajdovscina
városa volt, itt várt minket a ver
senyiroda, a tornatermi szállás és
a kissé szűkös kemping, valamint
a terepbemutató. Ez utóbbit inkább
edzőterepnek lehetne nevezni, mert
a verseny terepeire nem igazán
hasonlított, bár erre a rendezők fel
is hívták a figyelmet. Egy elhagyott
első világháborús katonai hadszín
téren voltak kitéve az edzőpontok,
helyenként lövészárkokba, bunke
rek romjaiba telepítve. Annak ide
jén nagy harcok dúltak errefelé, a
dédapáink által emlegetett olaszországi Doberdótól és Isonzótól
csak húsz-harminc kilométernyire
voltunk.
Maga a verseny két extrával is
szolgált. Az első mindjárt a terep
volt, legalábbis ami az első három
nap 1200 méter tengerszint feletti
magasságban elterülő terepét ille
ti. „Total brutal” és „Orgasmic-O”
volt olvasható a verseny honlap
ján beharangozóként, és bizony
nem volt túlzó egyik megállapítás
sem. Karsztos terep volt a javá

S

M i van fö n t és m i van lent? - az OO.Cup első n a p i térképének részlete

ból, abból is a legvadabb fajta. Más
karsztos terepeken, a Mecsekben, a
Bükkben, a Gömör-Tornai- (azaz
az Aggteleki- és Szlovák-) karszton az ember megszokhatta, hogy
vannak szép nagy kerek hegyek,
közöttük völgyek, a völgyek aljában
szép szabályos kerek töbörsorok,
meg vannak fennsíkok, szintén szép
kerek, szinte szabályosan sorakozó
töbrökkel. Rutinosabb tájfutó, ha
ránéz a térképre, egyből érzi, mi
van fent, és mi van lent. Az már
persze egy másik kérdés, hogy a
terepen ezt mennyire sikerül beazo
nosítani, és a sok egyforma töbör
között navigálni.
Hát itt minden korábbi ilyesféle
tapasztalatot félre kellett tenni,
ugyanis a térképeken a szintvonalak
mintha teljesen ötletszerűen kanya
rogtak volna. Az egyik furcsasá
got az jelentette, hogy a nagyobb
hegyek között voltak ugyan kis
kerek töbrök, de voltak ezekkel
nagyjából megegyező méretű, azaz
két-három szintvonalnyi kúpok is.
így hát nem lehetett azt mondani,
mint másutt, hogy „ami nagy kerek
és sok szintvonal, az egy hegy, a
kis kerek néhány szintvonalas meg
töbör”, mert utóbbi lehetett kúp is.
Az eséstüskéket is figyelni kellett,
ha ki tudta bogarászni az ember
a sziklarajztól. A másik érdekes
ség a töbrök alakja volt, mert nem

az általános kerek volt a jellem
ző, hanem volt tojásdad, elliptikus,
nyolcas alakú és minden más elkép
zelhető amorf forma is.
Na és a sziklák! Sziklával úgy nagy
jából egyenletesen terítve volt az
egész terep, és a térkép persze csak
egy bizonyos méret (úgy másfél
méter) fölött ábrázolta őket. Jó fel
adat egy méteres sziklákkal borított
területen megtalálni azt a másfél
métereset, amit a térkép egyetlen
sziklaként jelez, és azon van a pont.
Szóval a tájékozódás igazi csemege
volt ezen a terepen. Első nap a
negyedik átmenet tájékán kezdett
az ember valamiféle kontaktusba
keveredni a térképpel. Szerencsére
erre jutott idő, mert már maga a
terepen való haladás is egy külön
feladat volt: a már említett sziklás
ság (kövek, sziklafalak, hasadékok,
sziklalépcsők, kőmezők) mellett
kidőlt fák, páfrány, áfonya és egyéb
növényzeti tényezők nehezítették
a mozgást az egyébként zömmel
fehérnek jelölt erdőben.
A verseny másik extrája a mezőny
volt. Több egykori világ- és Európabajnok és VB vagy EB érmes állt
rajthoz. A legnagyobb sztárparádé
talán a női elitben volt, ahol elindult
például a hatszoros VB- és három
szoros EB-érmes norvég Elisabeth
Ingvaldsen (váltó világbajnok 1999,
váltó Európa-bajnok 2002 valamint
Tájoló 2008 7. szám
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VB sprint 3. 2004 és további 3 VB
váltó bronz és egy VB váltó ezüst
birtokosa) és a brit Heather Monro
(VB sprint 3., 2005), bár egyikük
sem versenyzett mind az öt napon.
Az összetett győzelem így az osztrák
Lucie Rothauer (leánykori nevén
Lucie Böhm, középtávú világbajnok
1997, VB középtáv 2. 1999) kezébe
került. Dobogós lett még a dán
Maja Aim (junior VB váltó 2. 2008
és junior VB sprint 3. 2007).
Férfiaknál a csehek uralták a
mezőnyt, összetettben Petr Losman
győzött, aki közvetlenül a VB-ről
érkezett a versenyre, talán kárpó
tolni magát. Történt ugyanis, hogy
június végén némi meglepetésre
megnyerte a cseh válogatót a klaszszikus távon, így kijutott a VB-re,
de ott a selejtezőből nem sikerült
a döntőbe verekednie magát. De
férfi elitben indult az örökifjú svájci
Dieter Wolf is, aki már jócskán túl
van a hatvanon (VB váltó 2. 1972).
A cseh utánpótlás válogatott egy
nagy busszal érkezett, így az elmúlt
évek Ifi EB-inek érmesei közül töb
ben is indultak a serdülő, ifi és
junior kategóriákban. Köztük volt
W 18-ban Tibay Ilona is, aki két éve
épp Szlovéniában lett ezüstérmes
az Ifi EB-n.
W50-ben itt volt a finn Annariitta
Kottonen (VB 3., 1983), M50-ben
pedig férje, Hannu Kottonen (VB
váltó 2., 1979. VB váltó 3., 1981).
Nálunk M40-ben a cseh Petr Kozák
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(középtávú világbajnok 1991) és a
pár éve még dán válogatott Rasmus
0 d u m csatázott volna a győze
lemért, ha nincs a svájci Stefano
Maddalena, aki első két nap 7-7
perccel, és összetettben is 25 perc
cel verte a mezőnyt, ezzel az egyik
legnagyobb különbségű győzelmet
aratva. Hogy csinálta, nem tudom,
de hogy egész évben ilyen karszton
edzhet, az szinte biztosnak tűnik.
Az első két nap 1:7500-as térképei
után a harmadik futam l:5000-essel
zajlott. Az utolsó két versenynap
pedig egy már szelídebb, nagyjából
mecseki jellegű terepen, 1:10000esen volt.
Amint a bevezetőben írtam,
Szlovéniában kevés a tájfutó, így
az indulók 95 százaléka külföldi
volt. Legtöbben svájciak, finnek és
csehek voltak, mi magyarok 140
indulóval a negyedik legtöbb részt
vevőt adtuk.
A verseny lebonyolítását a rende
zők igyekeztek minél egyszerűb
ben megoldani, nem fektettek nagy
súlyt a körítésre. A célokban nem
volt kiterjedt és látványos kordo
nozás, csak fel volt állítva a célkapu
meg egy sátor a rét közepén és
annyi. Vagy nem vesződtek például
az utolsó napi időkiegyenlítéssel, az
ötödik is egy normál versenynap
volt, az összetett eredményt az öt
nap összege adta. Érdekes, hogy
még így is született egy holtverseny
az M60 kategóriában.

Egy vadabb rész a szelldebbek közül - az OO.Cup 5. napi térképének részlete

Az erős mezőnyökben szép magyar
eredmények, közte dobogós helyek
is születtek. A legnagyobb volt a
siker M21B-ben, ahol az első 6
helyezett volt magyar, közülük is
az első Gyalog Zoltán, rajta kívül
győzni tudott még Lux Andrea
W21AS-ben és Prinzhausen Judit
W21B-ben.
A kis verseny pedig egy afféle edző
verseny volt, egy több versenyből
álló sorozat 5. futama. Itt háromféle
pályából választhatott a 40 induló,
jelképes 1 eurós nevezési díjért. Mi
egy isztriai nyaralásról autóztunk
ide a legnagyobb fiammal. A JúliaiAlpok kétezres csúcsainak gyűrű
jében, a Száva egyik ágának forrás
vidékén fekvő Bohinji-tó partján,
egy alig egy négyzetkilométernyi
kis térképpel futottunk. Különleges
terep, tulajdonképpen skandináv
jellegű, mert egy egykori gleccser
morénáján található, azaz a jég ala
kította a felszínt, rakta le hordalé
kát. Leginkább a Magas-Tátrában
lévő hasonló terepekhez hasonlít,
de sokkal gazdagabb sziklarajzzal.
Az egész terepet egyenletesen borít
ják az 1-2 méteres sziklatömbök, de
a térkép csak a ház nagyságúakat
ábrázolja, és azokból is akad bőven.
Itt is két technikai kihívással talál
tuk szembe magunkat, az egyiket a
tájékozódás jelentette, a másikat a
terepen való mozgás. A 3 kilomé
ternyi pályát mindkettőnknek bő
ötven perc alatt sikerült teljesíte
ni. Ebben ugyan némi kóválygás is
benne foglaltatott, mert hát a pon
tok persze mindig a sziklák futás
iránnyal ellentétes oldalán voltak,
de hát úgy az igazi. 10 perces kilo
méterátlag alá kicsivel egyébként
éppen csak a győztes szlovén válo
gatott versenyző, Andraz Hribar
tudott kerülni. Utána fürödtünk
egyet a kristálytiszta vizű Bohinjitóban, ami nagyon csalóka, a felső
20 centit jól átmelegíti a nap, de ha
az ember a lábát mélyebbre dugja,
majd’ lefagy...
K ovács G á b or
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S z e n te n d r e K u p án
www.atlas.hu/szentendrekupa-h/2008
Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:
rendezvény szervezéshez
- rajtszámok: futó-, kerékpár-, triatlon- és kajak kenu
versenyekre: laminált papír, vlies vagy PVC alap
anyagokból, biztosító tűvel vagy gumival
- kordon szalagok: 10-40 cm szélességben, PP szövetből
- reklám molinók ponyvára, reklámtáblák
- passztartó szalagok: szövött vagy szitázott
egyedi felirattal vagy felirat nélkül
- rendezői kártyák, kártyatartók

Ha nincs határozott
elképzelése,
ötleteinkkel segítünk.
Egyéb szolgáltatásaink:
j szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek

díjazáshoz
- érem: kétoldalas, öntött, egyedi felirattal
- éremszalag: egyedi feliratú, szövött vagy szitázott
- póló, teniszing, pulóver több minőségben,
széles színválasztékban, emblémázva
- fehér frottier fejpánt, emblémázva

Új e-mail: mathe@rubicom.hu
Hamarosan új honlap: mathe.mtfsz.hu

11 Máthé I
VV 1031 В

C O M P A S S SPO R T

OUTDOOR

terepfutók b o l t ja

1134 3 U D A P 6 S T , DÓZSA GY. ÚT 6 1 -6 3 .
(BEJÁRAT A2 ANGYALFÖLDI ÚT FELŐL!)

INFOVOfUAL: 7 8 8 8 8 8 8

V

ers e ny be s z ámol ó

T ransylvania O pen
ár több éve tervezem , hogy egy nyáron
a szokásos szlovákiai, cseh vagy szlovén
versenyek helyett Erdélybe m egyek tájfutni. Idén
végre összejött a dolog. A Transylvania Open
n évre keresztelt h á ro m n a p o s versenysorozat
K olozsvár környékén zajlott augusztus 22-24.
között. Mi m ár egy pár nap p al előtte elindultunk,
hogy egy kis városnézésre is m aradjon idő útban
odafelé. Először N agyvárad belvárosát néztük
m eg, ahol egyre több a szépen renovált régi épü
let, de sajnos 45 év szürkeségét és a pénz hiányát
m ég sok időbe fog telni, m íg sikerül kiküszöbölni.
M ivel nagyszüleim itt lak tak am ikor apám szü
letett 1903-ban, nagyon szerettem volna olyan
u tcákban járni, ahol talán ő k is megfordultak.
E bben nem lehettem biztos, de azért a neológ
zsinagógát sikerült lefényképezni, m int az akkori
zsidóság centrum át. O lvastam az Interneten,
m ég m ielőtt elindultunk, ho g y ham arosan azt is
elkezdik renoválni.
E béd után a K irályhágón keresztül folytattuk
u tu n k at Kolozsvár felé. A táj csodaszép, még
akkor is, ha a rom ánok is legalább olyan ügyesen
tudják ipari létesítm ényeiket hihetetlenül tájkép
rom boló helyekre rakni, m in t a csehek meg a
szlovákok.
A Fey Klári által szervezett szállásunk nagyon jó
volt. Egy a D onáth negyedben levő villában lak
tu n k , am it egy alapítvány alakított át 27 magyar
d iák otthonává. Tágas konyha, szép szobák, nagy
erkélyek és szélessávú In tern et állt rendelkezé
sünkre bárm ikor és nagyon jó áron.
A következő napon több helyre kirándultunk,
ebbe belefért a Tordai H asadék, Torockó, több
szép m agyar falu, Csúcsa, ahol egy tüneményes
fatem plom ot is m egnéztünk. A hírhedten szörnyű
rom ániai utak kezdenek itt-o tt egész jók lenni,
b ár leginkább a főutakkal foglalkoznak és autópá
lyákat építenek inkább, m in t a falusi kis kátyúkat
javítanák ki. Elnézést a cinizm usért, de valahogy
az is feltűnt nekem, hogy m inél közelebb jutott
az em ber egy magyar faluhoz, annál szörnyűbbek
lettek az utak.
Végül elérkezett a Transylvania O pen első napja,
am i egy középtávú verseny volt és a Floresti
Trophy nevet viselte. Itt volt részünk az első
hosszú rajtba gyaloglásban, am i csak azért volt
egy kicsit macerás, m ert a kánikula aznap 40 fok
irányába közelített. Az én pályám on is (m int m in 
denki m ásén) a pálya k étharm ad án volt egy 750-
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800 m éteres átm enet 80-90 m éter szinttel nyílt
terepen, m ajd n em 40 fokban, amihez kifejezetten
n agyon jó erőnlét kellett. M indennek ellenére,
szerintem jó volt a pálya és csak egy-két ap ró b b
h iba volt a térképen.
A verseny u tán kolozsvári városnézés következett,
ahol sok, tényleg ősi műemléket láttunk, és rá jö t
tü n k , m ié rt olyan büszkék az erdélyi m ag y aro k
erre a városra. Ezen a napon Roy-t is érte egy
kellem es m eglepetés, ami abból állt, hogy a szállá
sun k o n m egjelent egy jó pár brit lakó, akikkel ő is
jól el tu d o tt csevegni.
A m áso d ik nap hosszútávú Világranglista v ersen y
volt és valóban a terep fizikai és technikai n ívója
teljesen megfelelt ezeknek a követelm ényeknek.
Ügy hallottam , hogy Fey Sanyi híres a n e h é z
pályáiról és ezen a napon sem okozott ő se n k in e k
sem csalódást. A térkép, amellyel a Fey h á z a sp á r
rengeteget dolgozott, kitűnő volt. Ahogy e ln éz tem
a célba beérkezőket, m indenki kom oly kih ív ásn ak
találta saját pályáját, úgy fizikailag, m in t te c h n i
kailag. Ezt én komoly megtiszteltetésnek fo g a d 
tam , hiszen Magyarországon m int szenior n ő k
m anapság m ár nagyon ritkán kapunk igazi, n ív ó s
pályákat. H ogy aztán az én reum ám kicsit m e g 
viselte a sok szintet, itt-ott dzsuvát, gallyazást és
sok aljnövényzetet, az kizárólag az én p ro b lé m á m
volt. Egyébként én teljesen egyetértettem a n g o l
barátaim m al, akik m ind el voltak ragadtatva ú g y a
tereptől, m in t a térkép és pályakitűzés m in ő sé g é 
től. M ivel sikerült az első napi 8 m ásodperc h ely ett
ezúttal 3 perc körül megvernem az engem ü ld ö z ő
angol hölgyet, nem panaszkodhattam . Sajnos az
utolsó n a p ra nem tudtam m aradni, így arró l a
napról n e m tu d o k tudósítani, de azóta b eszéltem
m ásokkal, akik tanúsították, hogy ugyanolyan jó
volt, m in t a m ásodik nap.
Az eredm ényeket nézve, talán voltak egy jó p á ra n ,
akik m egijedtek az esős meteorológiai elő rejel
zéstől, m e rt volt egy pár foghíj az indulók k ö zö tt.
Ebből persze nem lett semmi, és v asárnap is
szép, jó id ő b en folyt a verseny, sőt az éjszakai eső
m iatt a szörnyű hőség is alább hagyott. A zok,
akik elvándoroltak Kolozsvár környékére ezen az
augusztuson, szerintem nem bánták meg. Sajnos
egy jó p á r m ás nemzetközi versennyel ü tk ö zö tt a
T ransylvania O pen és talán emiatt is a résztvevők
szám a n em tükrözte a verseny nívóját. S zerintem
érdem es gyakrabban átruccanni Erdélybe tájfu tn i,
m in t ahogy tesszük. Fey Sanyi és Klári k itű n ő
versenyekkel várnak mindenkit, érdem es ő k e t
részvételünkkel támogatni.
G rant Julianna
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A z Éjszakai OB N21 kategóriájában
az első helyen holtverseny alakult ki

1. Zsigmond Száva (DTC)
73:02

1. Makrai Éva (ZTC)
73:02

Helyesbítés és rajz Denes Zoltán
Erdélyi Tibor és Tóth Gábor
Kiadia a Térkép Stúdió K-963

méretarány 1:10 0
alapszintköz 5 m
helyesbítés 2007-0I
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S zlovák K arszt kupa
Az esti vigadalomban is élen jártak a magyarok
Tíz nem zet több, mint ötszáz tájfutójának - közte 38 magyar
klub! - részvételével Krasznahorka Dlhá Lúka térségében
bonyolította Pollák Józsi lelke; kis kassai csapata az idei
négyfutamos nemzetközi Karszt kupa viadalát. A nagyon
nehéz, köves és a mély víznyelőkkel tarkított technikás
terepen futamonként bizony csak komoly küzdelmek árán
dőlt el a napi helyezések sorsa. A negyedik nap végül sok
honfitársam állhatott fel eredményhirdetéskor a farönkös
dobogó valamelyik fokára
Már a kiírásban igen elriasztó volt,
hogy három nap is komoly szintkülönbséget és távot kell ahhoz
legyűrni, hogy egyáltalán a Dlhá
Lúka, Jozephina panzinó versenyközpontjából feljussunk a célhelyre.
Ráadásul a második napon ez még
további 2 km-es rajtba való futással
is kiegészült.
Hazai sorozatversenyeken ilyennel
én eddig csak egy esetben, a szilvás
várad! Hungária kupán találkoztam.
Ezúttal a Silicei-fennsík karszt vidé
kének általában a futhatóbb része
it kaptuk, de a hosszabb pályákat,
főként a második napon ismét
bevitték a „követhetetlenbe”.
Harmadiknap átrándultunkBetlérbe,
ahol a már sokak által ismert, most
igencsak vizes, parkerdős terepen
egy középtávú futam keretében küz
döttünk meg egymással.
A fútam utáni éjszaka komoly esőt
kapott a Silicei-fennsík, így a záró
futamot sokan már nem is vállalták
be. Kár volt nekik hazautazniuk,
vagy lent maradni a versenyköz
pontban, mert a mezőny második
fele már napsütésben kezdhette meg
a befejező futamot.
Egy esetben a hegymászás elmara
dása az ifik szövetségi kapitánya,
Kova részéről megbocsátható, láb
sérülése miatt most ő igencsak oda
volt kötve ahhoz a fránya járóbot
jához. Azt viszont nem értem, túl
A W21 E eredm ényhirdetése
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a verseny után sem, hogy a fiatalok
hazai válogató futamának napját
miért változtatta meg a legutolsó
pillanatban. De ő a főnök, ő tudja!
Versenybeszámolóm írásának kez
detén sokat gondolkodtam azon,
hogy a Karszt Kupa versenyköz
pontjában lévő campingben minden
este, éjszaka megtörtént, számomra
negatívan megélt esetet megemlít
sem vagy sem. Mivel úgy érzem,
mint néhány nappal a szlovák ver
senyt megelőző Pannon Tájfutó
Napok németbányái campingjében
magukról megfeledkezett nyugat
magyarországi lányok késő esti
sátoros rikácsolását követően (ők
legalább egy figyelmeztetés után
visszavettek hangos éjszakai vihorászásukból), ezt sem szabad szó
nélkül hagyni. Szóval ezúttal egy
MTFSZ-tagszervezetein kívüli talán
észak-magyarországi régiót képvi
selő „alkalmi csapat” tagjai mutat
ták ki alaposan a foguk fehérjét,
bizonyítva ezzel, márpedig ők, igazi
mulatós magyarok.

Csakhogy ilyen mulatós állapotban
olyan mondatok is kijöhetnek az
ember száján, melyek a jóérzésű és
legfőképpen pihenni vágyó embe
rek idegeit komolyan felborzolják.
Tudomásom szerint az a zöldterület
ott és akkor egy pihenő szálláshely
nek lett kijelölve. Sajnos a hangosko
dó csapat tagjai éjszakánként nyom
dafestéket messze nem tűrő monda
taik skandálása mellett sem törődtek
azzal, hogy tőlük pár méterre még
fiatalkorú tájfutótársaik, magyar
gyerekek is kénytelenek trágár ordítozásaikat hallgatni. Hangos mula
tozásaik miatt további, legalább 50
ember kissé kialvatlanul várhatta a
soron következő napi futamokat. A
teljesség kedvéért azért azt is meg
kell említeni, hogy utolsó nap meg
a szlovákok rukkoltak elő egy késő
éjszakába nyúló alvászavart is hozó
népi zenebonával.
No, de ilyen kitérő után térjünk viszsza a tájfutásra! A küzdelmek során
meg kell említenem a sűrű kategó
ria összevonásokat, példaként lásd
K-3, M 60, M 50 B., ahol az egyik
kategória célba futott versenyzői
máris mutathatták az azonos pályán
küzdő további kategóriák verseny
zőinek a térképeiket.
Ezek a baráti térkép „skubizások”
legjobban a harmadik napi betléri
futamon jöttek ki. A térképekről
annyit, általában minél többet
helyesbítik, annál több furcsaságot
lehet benne felfedezni. Részemről
az első napon észlelt 402-es IOF
jel alkalmazása „nyílt terület elszórt
fákkal”, komoly meglepetést és tere
pi tévedést hozott. Ezen kívül, mint-
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ha egyes mély töbröknél a helyesbí
tők spóroltak volna szintvonalakkal,
de ez tájékozódásilag senkit nem
zavarhatott.
Véleményem szerint az idei Karszt
kupán kicsit alattomosan köves,
technikás, jó terepen, jó térképeken
futhattunk. Azt nem tudom, hogy a
kassaiak idén létszámában miként
tudták lepipálni a másik nagy szlo
vák rendezvényt a Grand Prixet, de
megtették. Ja és a korábbi évek gyér
magyar mondatos szpíker közvetí
tése ellenére, most a szlovák és az
angol nyelv mellett folyamatosan
pörgő magyar hírközlést kaptunk.
Köszönet érte! Tudom, hazánkban
sokan ellenzik az ilyen hangos helyi
közvetítést, de most itt a kétkedők
egy része választ kaphatott arra,
miként is kell tájfutóversenyeken a
közvetítést megoldani, a befutósza
kaszon izgalmas hangulatot okozni,
felkelteni a figyelmet, hogy mondjuk
az adott pillanatban: „Beernaadeett
Keeleemeen a célegyenesben!” Ja és
a verseny ideje alatt végig kelleme
sen halk zene szólt. Szóval tanulhat
nánk ezen téren valamit a szlovák
barátainktól is.
És akkor nézzük az eredménye
inket! M16A kategóriában négy
futam során csak az egri Liszka
Krisztiánnak sikerült egy bögré
vel és gumilabdával jutalmazott
futamgyőzelmet szerezni a magya
rok közül, de összetettben a pécsi

Baumholczer Máté a remek máso
dik helyen végzett. M l8 A-ban
a csehek uralták az élmezőnyt, a
legjobb magyar a szegedi Bereczki
Máté (4.) lett. М21 elitben első nap
Kovács Ádám meglódult, hat perc
cel lemosta Bartak Lukást, aki a
második napon erre rátromfolva
kilenccel verte Ádámot. Innen már
csitult a két versenyző közti időkü
lönbség. Végül a szlovák versenyző
nyert, Ádám a második, míg a har
madik helyre az egyenletes teljesít
ményt nyújtó kalocsai Dénes Zoli
került. Serdülő lányoknál - W16A
- magabiztos magyar győzelem szü
letett Zempléni Réka jóvoltából, aki
érdekes módon egyetlen futamot
sem nyert. A szegedi Szokol Mónika
két futamgyőzelme mellett ebben
a kategóriában a harmadik hely
re került. Ifjúsági lányoknál teljes
magyar siker született Tóth Réka
nyert Tibay Ilona és Bertóti Regina
előtt. Junior nőknél Fenyvesi Laura
csak a befutószakasz előtt tudott
pontot tenni arra bizonyos „i”-re.
W21A-ban Hrenkó Ivett a betléri
parkversenyen kiszállt a végső győzelmért folytatott harcból és végül
a második helyen zárt. W21 elit
ben Kelemen Bernadett és a cseh
versenyző közötti párharc a har
madik napi futamig tartott, addig
oda-vissza verték egymást. A pécsi
versenyzőnek ezt követően nem jött
össze a befejező futam, miközben

a jó napot kifogó Szerencsi Ildikó
a gyűjtő pontot követő lejtős sza
kaszon már láthatta az előtte futó
válogatott társát. Végül övék lett a
második, illetve a harmadik hely.
Szeniorjainkat nézve férfiaknál az
M35A., M40A és M65A kivételével,
ahol Borbás Nándor, Viniczai Ferenc
és Schell Antal második helyezését
ért el, a további A kategóriákban
Vankó Péter, Pápai János, Ludvig
István, Boros Zoltán és Valkony
Ferenc révén magyar győzelem szü
letett. Szenior hölgyeinknél viszont
csak egyetlen magyar győzelemnek
tapsolhattunk. Ezt a W40A-ban
indult Tömördi Ágnes érdemelte
ki. M45A-ban a miskolci Montovay
Emília 2., az egri Marczis Márta 3.,
W50-ben a karcagi Lévainé Kovács
Róza szintén a 3., míg W60-ban a
két Postás versenyző Korik Vera
2., Schell Antalné pedig a 3. helyen
zárt. A gyermekeknél és a további
В -C kategóriákban is több kategó
ria győzelmet és dobogós helyezést
gyűjtöttek be a magyar tájfutók.
Közülük Vankó Miiéna Hegyisport
Szentendre, Szabó Marcell Debrecen,
Halona Gergely Pista Alkesz Team és
Boros Zoltán Hegyisport Szentendre
minden futamát megnyerve végzett
az összetett verseny élén.

(Popey)
Ui. Ezúton szeretném megköszönni azok
segítségét, akik a versenyen készített fotó
ikkal hozzájárultak az anyag színesebbé
tételéhez.

Sz l o v á k - m a g y a r
SZENIOR TALÁLKOZÓ
ASzlovák karszt Kupa keretében megren
dezett szlovák-magyar szenior találkozó
ezúttal döntetlenül (26:26) végződött.
A magyar csapat tagjai: M35 Lajszner
Atilla, M40 Viniczai Ferenc, M45 Prill
László és Vankó Péter, M50 Pápai János
és Fehér Mihály, M55 Ludvig István,
M60 Boros Zoltán, M65 Hunyadi Károly,
M70 Valkony Ferenc, W40Tömördi Ágnes
és Radies Anna, W45 Ludvig Ágnes, W50
Lévainé Kovács Róza.
Tájoló 2008 7. szám
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T ömény élvezet, kísérőként sörrel
Pannon Tájfutó Karnevál Németbányán

em versenytársa a „nagyöreg”
Hungária Kupának, nem is
akar az lenni. Több éve vagyok viszszajáró vendége a Pannon Tájfutó
Napoknak (PTN), ez a verseny
pontosan betölti azt a szerepet,
amire egy tájfutó ebben az évszak
ban vágyik. Kortól és nemtől füg
getlenül mindenki megtalálhatja
azt, amit egy ilyen rendezvényen
kereshet: korrekt pályák és térkép
az öreg rókáknak, buli a fiatalok
nak és érdekes alternatív tájfutó
programok kavalkádja mindenki
nek! Molnár Péter, a verseny lelke,
motorja és főszervezője egy kis
öniróniával jegyezte meg a nagy
sikerű 2008-as PTN után: „Lassan
a kiegészítő versenyek fesztiválja
leszünk, pár év múlva senkinek
nem fog feltűnni, ha magát a nagy
versenyt meg sem rendezzük!” No
azért ez egy kis túlzás, mindig is a
hagyományos versenyforma marad
az alap, és itt ez az alap elég maszszív! Köszönhető ez az évről évre
jellemzően jó terepválasztásnak, a
kivételesen jól olvasható térképek
nek és a rutinos rendezőcsapatnak.
Mert mindezek nélkül nem megy!
Elnézést a kis kitérőért, de a két
héttel előtte megrendezett Litér
Kupán aki részt vett, az megtapasz
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talta, hogy mindezek hiánya mit is
jelent. Én ezután a verseny után,
kéthónapos kihagyással a hátam
mögött majdnem szögre akasztot
tam a szögest (ez majdnem olyan,
mint szeget szeggel): ősdzsungel
(rossz terepválasztás), a térképen
a bolhapiszok is rajta, de a futás
közben fontos, lényeges elem az
pont hiányzik (térkép Gidófalvy
módra), a bóják rossz helyen vagy
kint se („érdekes egy” rendező
csapat). És ami a legszörnyűbb
élmény, az ezzel párhuzamosan
megrendezett minősíthetetlenül
alultáplált tájbringa OB volt! Ennek
a sportágnak dübörögni kellene!
Ezzel szemben itt semmi szponzor,
semmi show és felhajtás, csak a

szereplők tették a dolgukat profin
és megszállottan, zokszó nélkül!
Pedig volt mire prüszkölni, le a
kalappal előttük!
De vissza a Pannon Napokhoz, cse
megézzünk inkább, mert elmond
hatom a szájízem szerencsére
helyreállt ezután a verseny után,
és nem csak a várva várt sörvált O-nak volt köszönhető mindez.
Nézzük csak szép sorjában!
Péntek délután, immáron hagyo
mányosan, egy sprint futammal
kezdődött a 2008-as PTN, idén a
pályák a magyarországi gyakorlat
tól kissé eltérve erdőben kezdtek,
majd a farkasgyepűi szanatórium
parkjában tekeregtek tovább. Az
erdei szakasz kritikája, hogy az
adottságok nem igazán kedveztek
ennek a versenyformának, sok volt
a jellegtelen iránymenet. De leg
alább tiszta erdőben! A versenynap
pikantériája a monszun éghajlatot
kenterbe verő időjárás volt. Akár
azt is elmondhatjuk, hogy kicsit
finnesre sikerült ez a nap, de azért
ne a kalliókra gondoljunk ekkor,
hanem inkább egy jól befűtött sza
unára. Itt szeretném megjegyezni,
hogy a félgőzzel edzegető őste
hetségünk, Pelyhe Dániel, a svéd
Marcus Millegard mögött egy haj
szállal, simán leiskolázta a magyar
férfi elit mezőnyt. Hozzá kell azon-
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ban azt is tenni, hogy a legkisebb,
de legkitartóbb Zsebeházy csemete
(az István), egy csúnya vírus miatt
csak félárbócon vitorlázott (kis
képzavar) és ki is szállt a további
küzdelmekből.
Szombaton már Németbányán
folytatódott a viadal, kissé szintes,
fizikailag megterhelő pályákkal,
de végül is nem sakkversenyen
vagyunk. Erről többet nem is sze
retnék írni, mert minden rend
ben volt. Talán a befutó volt egy
kissé extrém, ezen a lejtőn azért
örültem, hogy nem vagyok F80as, pláne hogy nem N70-es! Meg
talán az időjárásról annyit, hogy
fáztunk, de nagyon!
Manapság ha egy tájfutót megkér
dezünk, hogy milyen kép villan be
a kísérőről, akkor azért valószínű
leg még egy laza sör jut az eszébe,
de valakinek már egy mountain
bike (magyarul monten bájk),
esetleg egy mobiltelefon vagy egy
alulméretezett tájfutó bója. Nos
mindezt meg lehetett találni itt.
A szombat délutáni programban
egy mikrosprint verseny és egy táj
bringa futam szerepelt, míg a leg
kitartóbbak a vasárnapi eredményhirdetés előtt még egy mobilos
tájfutó játékon is vetélkedhettek.
Csak egy-egy mondatban ezekről.
A mikrosprint Németbánya köz
pontjában zajlott, egy remek példa
volt arra, hogy sportágunkat ezzel
a játékkal lehet népszerűsíteni! A
mikrosprinttel párhuzamosan zajló
németbányái falunapok bogrács
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gulyásfőző versenyének résztvevői
közül többen eldobták a fakanalat
és dugókát ragadtak, hogy kipró
bálják magukat tájfutás közben. Na
jó, ez nem igaz, de legalább sokan
látták és könnyen meg is érthették,
hogy sportágunk miről is szól való
jában. A tájbringa verseny kívülről
nézve sokkal jobban megrendezett
volt a litéri OB-nál, bár mint emlí
tettem ezt nem volt nehéz űberelni.
A vasárnapi mobile-O-n már nem
sokan indultak. Ennek több oka
van, egyrészt hirtelen meleg lett
és már kifulladtak a versenyzők a
végére, másrészt talán nem is kell
egy évben olyan sokszor mobilos
versenyt rendezni... (Én mondha
tom, más nem!)
De nehogy elfelejtkezzünk a szom
bati, csak félig sportemberhez
méltó, de mégis nagy sporttelje
sítményt megkövetelő versenyről,
a várva várt Sörvált-O-ról! Ennek
az alternatív versenyformának a
lényege, hogy a kb. 10 perces táj
futópálya teljesítése előtt egy korsó
sört is el kell fogyasztani. Mindezt
kétfős váltó formájában, egy selej
tezőt követően egyenes kieséses
rendszerben és több fordulóban.
Több kör, több sör... A mezőnyből
idén ugyan hiányoztak a világverő
olaszok, de több magyar váloga
tott versenyző is rajthoz állt. Nem
szégyen néha egy kicsit lazítani!
Józsa Gáborral együtt futottam a
bemelegítő köröket a focipályán és
elmondhatom, hogy ilyen feszült
várakozást szerintem legközelebb
majd a 2009-es miskolci VB rajtja
előtt fogunk csak rajta látni. A
sört egyébként leggyorsabban az
Orientbeering csapat, a PelyheKinde páros nyelte és így a versenyt
meg is nyerte. A sorverseny után a
főtéren a falunapok keretében a
helyieket kiszorítva egy spontán
tájfutó disco is volt, telihold mel
lett, 90%-os holdfogyatkozással!
További részletek a tajfutopletyka.
lap.hu weboldalon olvasható
ak. És még egy apróság! A 80-as

évek hangulatát idézve végre egy
igazi tájfutó kempingben aludt a
mezőny, és mindezt ingyenesen,
vagy másként fogalmazva a neve
zési díjba ez a szolgáltatás is bele
volt úgy csomagolva, hogy szinte
észre sem vettük.
A nagyversenyen vasárnap idő
kiegyenlítés, azaz vadászrajt
volt, tovább növelve a végére az
izgalmakat. A férfiaknál Marcus
Millegard nyert Józsa Gábor előtt,
míg a nők nem túl erős mező
nyében az osztrák Éva Ponweiser
diadalmaskodott. Ez legalább egy
klasszikus zárómondat volt.

Zka
Fotó: Ebinger Mónika
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Apásztói Városházán „Életmentő" kitün
tetést adtak át Zentai József (Popey)
sporttársunknak. Miért kaptad ezt az
elismerést? - kérdezem az ismert ver
senyzőt, térképhelyesbítőt, szakírót.
- A Pannon Tájfutó Napokról hazatér
ve szó szerint azonnal újabb „tájfutó"
megmérettetés várt rám. Gyorsan viszszaöltözve a már igencsak bűzlő felsze
relésembe, a Mátrába, SzurdokpüspökiGyöngyöspata térségébe m entem
szirénázó tűzoltó autóval egy szolnoki
turista családot keresni.
Még éjfél előtt a Zám patak horhos
sziklafal oldalában rátaláltam egy fához
rögzített ötéves és egy kilencéves kis
lányra, valamint sérült édesanyjukra. A
tűzoltók kötélhágcsós lementése (viszszahoztuk őket a Zám patak csalános
medrébe) során további egyszemélyes
feladatom a családfő megtalálása volt.
Fél óra múlva, innen kb. 1 km-re őt is
sikerült begyűjtenem. Ezt követően a
horhos másodszori megmászása során a
kombinált cipőm (Jalas) már nem bírta
a gyűrődést. Egy az egyben levált a
talpa, így kellett majd egy kilométert
visszakolbászolnom a mentőkocsikhoz.
Jó levezető edzés volt a maga 5 km
távjával és 200 m szintjével. Hát ez a
történet.
- Gratulálunk a kitüntetéshez.
Tájoló 2008 7. szám
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O láh K atalin m ásodik világbajnoksága
1995. augusztus 15-20.
Lippe, Németország

A magyar tájfutás egyik leg
szebb éve volt 1995. Ünnepi
közgyűléssel kezdődött,
miután a sportág hazai
születésének 70 éves és az
önálló szövetség megalaku
lásának 25 éves évforduló
jára emlékezett a hallgató
ság. A szövetség elnöksége
a tájékozódás évének nyil
vánította 1995-öt.
Az igazi ünneplésre azonban nyá
ron került sor. Először júliusban a
dániai junior világbajnokságon a 19
éves Domonyik Gábor örvendezte
tett meg bennünket kettős világbaj
noki győzelmével, majd ugyanott
a váltóban a Vajda Kolos, Sárecz
Lajos, Domonyik Gábor összeállí
tású váltó szerzett ezüstérmet. Alig
egy hónappal a junior sikerek után
Detmoldban a 16. tájfutó világbaj
nokságon is felhangzott a magyar
himnusz: Oláh Katalin 1991-es
győzelme után a klasszikus távon
ismét világbajnokságot nyert.
Az alábbiakban Lantos Zoltán
beszámolójából idézünk részleteket:
„Idén új program szerint zajlott
a világbajnokság. Minden nemzet
4-4 futót indíthatott mindkét egyé
ni szám selejtezőjében. A maxi
málisan nevezhető öt férfi és öt nő
közül többeknek öt versenyt kel-
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lett futnia hat nap alatt, ami nem
csak hatalmas fizikai megterhelés,
hanem idegileg is kimerítő.
A kontinentális terepen rendezett
világbajnokságról elmondható,
hogy nem volt skandináv fölény, a
hat aranyból egy jutott a svédek
nek és egy a finn lányoknak, a 18
érem közül pedig 7 nem skandináv
országnak. A mezőny pedig bor
zasztó szoros lett.
Az időeredményeket böngészve is
megfigyelhető a mezőny tömörsé
ge. A férfi klasszikus számban tíz
perc hátránnyal 30. helyezést lehe
tett elérni, tíz éve Ausztráliában
ekkora hátránnyal még 15.-ként
lehetett végezni, de a férfiak sprint
számában is 1 perccel rosszabb idő,
13 helyezéssel jelentett többet, Kati
pedig bő 1,5 perc hátránnyal 11.
lett.
Az utóbbi években a futásbeli
különbségek csökkentek, a pilla
natnyi erő- és szellemi állapot a
döntő.
A magyar csapatból Kati kiemel
kedett, és ugyan több előkelő
helyezést nem tudtunk elérni, jó
eredmények azért születtek, első
sorban az időeredményeket tekint
ve. A selejtezőkből minden lány

bejutott a döntőbe, és a fiúknál is
hárman-hárman bejutottunk, a női
váltó pedig végig versenyben volt
az élmezőnyben...
Kati higgadt, érett versenyzővé vált,
meg tudott birkózni az esélyesség
terhével, és beiratkozott a duplázni
tudók szűk táborába.”
S.A.
Férfiak. Klasszikus táv

16,22 km, 670 m színt, 30ep.
1. Martensson, Jörgen SWE
2.Salm i,Janne
FIN
3. Jorgen, Carstensen DEN
30. Lantos Zoltán
HUN
45. Domonyik Gábor
HUN
46. Viniczai Ferenc
HUN

1:30:19
1:32:04
1:33:38
1:40:25
1:45:30
1:45:41

Nők: Klasszikus táv

9,66 km, 445 m színt, 21 ep.
1. Oláh Katalin
HUN
2. Hague, Yvette
GBR
3. Koskivaara, Eija
FIN
34. Kovács Bernadett HUN
35. Bokros Andrea
HUN
48. Lovasi Katalin
HUN

1:05:50
1:08:39
1:08:39
1:19:27
1:19:30
1:24:04

Férfiak: Rövid táv

5,62 km, 210 m színt, 18ep.
1. Omeltchenko, Yuri
UKR
2. Martensson, Jörgen SWE
3. Valstad, Bjomar
N0R
22. Domonyik Gábor
HUN
47. Pavlovics Gábor
HUN
53. Lantos Zoltán
HUN

30:25
31:31
31:36
33:50
36:41
38:34

V

i l ágba j noks á gok

története

Nők: Rövid táv

4,55 km, 180 m szint, 14ep.
1. Romanens, Marie- L SUI
GBR
2. Hague, Yvette
SWE
3. Jansson, Marlena
HUN
11. Oláh Katalin
HUN
25. Lovasi Katalin
HUN
47. Bokros Andrea
HUN
48. Lubinszki Mária

28:55
29:16
29:29
30:33
32:33
36:16
37:00

Férfi váltó

7,3-7,5 km, 270-300 m szint
10,5-10,7 km, 400-420 m szint
3.34.21
1.SUI
3.35.43
2. FIN
3.35.51
3.5WE
3.56.37
16. HUN
(Domonyik, Lantos, Pavlovics, Viniczai)
Női váltó

4,3-4,5 km, 210-220 m szint
7,2-7,4 km, 270-280 m szint
2.50.33
1. FIN
2.52.11
2.SWE
2.53.06
3.CZE
3.03.27
7. HUN
(Bokros, Lubinszki, Lovasi, Oláh)

Crosswear Tájfutó Felszerelések!

w w w .crossw ear.hu
A ján latu n k:
- bozótruha, lábszárvédő, póló,
- sapka, egyedi tervezésű érmek fából
S zo lg áltatásain k:
- lézervágás, lézeres gravírozás
- hímzett logo, felirat
CROSSWEAR® Kft.

DÓRA JUDIT - KROLOPP FRIGYES
H-1029, Rudapest, Ördögárok u. 110/A
Tel/fax: +36 (1)-376-51-96, Mobil: 06-20/9642-957
E-mail: crosswear@euroweb.hu, Honlap: www.crosswear.hu
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T anuljunk tájfutni lépésről lépésre (1 5 )
„4-es szin t - M"
R észletes do m b o rzat és szintvonalak o lvasása
A lassú, tereprészieteket a térképpel összehasonlító
túra a legjobb módszer arra, hogy a gyerekek
megismerjék és megtanulják a szintvonalak hasz
nálatát. Ehhez eléggé lassan kell menni, hogy
megtanulják, hogyan vannak a kisebb kúpok,
lejtők és völgyek a térképen ábrázolva.
G yakoroljuk az M lépést
Térképes séta

Vigyük ki a gyerekeket egy térképes sétára, ha
lehet hegyes, dombos, részletgazdag terepen.
Amikor kisebb kúpok, völgyek vagy lejtők mellett
megyünk el, mutassuk meg azokat úgy a térképen,
mint a terepen.
A séta vége felé rakjunk ki szalagot egy-két terep
tárgyra és kérjük meg a gyerekeket, hogy jelöljék
meg azokat a térképen.
Végül, rajzoltassunk meg a gyerekekkel egy
hegyes/dombos terepről egy térképet egy üres
papíron.
Technikás tájékozódás tájoló nélkül
Rakjunk ki egy pályát, ahol a bóják nagyon közel
vannak egymáshoz, hogy a gyerekek kénytelenek
legyenek a szintvonalakat használni ahhoz, hogy
lefussák a pályát.
Útvonalkövetés
Egy útvonalkövetéses pályát rakjunk ki egy
részletgazdag, szintes terepen és csak szintvona
lakat tartalmazó térképet adjunk a gyerekeknek
a teljesítéshez.
Az M lépés tesztje
Technikai pálya tájoló nélkül
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Ez egy normál tájfutás, de a pontokat úgy helyez
zük ki, hogy a résztvevők kénytelenek legyenek a
szintvonalakat és a domborzati elemeket használ
ni a sikeres teljesítéshez.
Minden következő hurok nehezebb legyen az
előzőnél.
Kettő vagy több hurok legyen.
A negyedik szint tesztje
Teszt pálya

A mű eredeti címe: Learning orienteering step by step
Fordította: Grant Julianna
Szerk.: Schell Antal
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Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
országos, /rR/ regionális, /- / nem rangso
roló,; Sl Sportident, R: rendező, Nh: nevezési
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határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
zés, I: információ.
Versenytávok: ht., nt., rnt., kt., sp.
(hosszútávú, normáltávú, rövidített nt.,
középtávú, sprint)

V e r s e n y n a p t á r k ie g é s z ít é s (szeptember 28-ig)
In te rn e t in fo: w w w .m tfsz.hu (verse nyek) és w w w .b tfs z .h u (versenyek)

09. 20. (szó) Baranya Nyílt Nt. Bajnoksága /rR, nt./ R: Baranya m. Nh.: 09.16. C: jozseflipp@gmail.com,
vagy BMTFSZ, 7621-Pécs, Tímár u. 21. Nd.: 400Ft, helyszíni nevezés: 600Ft. K: FN: 12DC
14B 16B 18B 21B 40 50, F60, Nyílt. VK: Fehérkúti turistaház, „0”-idő: 10.30.
09. 20. (szó) Nyílt Zala Megyei Rt. Bajnokság /rR, sp./ és Zala Megye Nyílt Egyesületi Pontbegyűjtő
Csapatbajnoksága /Paloma Kupa/ /-/ SI R: Zala m., ZTC. Nh.: 09.10(beérk.). C: info@ztc.hu.
Program: 10 órától Rt. Bajn., K: FN: 10, 12, 14, 16, 18, 21,40, 50 +F60, Nyílt, Nd: 700Ft (FN-14:
500Ft), 15 órától: Pontbegyűjtő CSB 3 fős csapatok részére, Nd: 1200Ft/csapat (kiég.: egyéni: FN
12CD, Nyílt). Helyszín: de.: Zalaegerszeg 15 km-es körzete, ill. du.: Alsó-erdő. I: www.ztc.hu
09. 20. (szó) Tatai Honvéd Kupa /rR, kt./ SI R: TTT Nh: 09. 12(beérk.) H: Tata, VK: az Öreg tó partján
található üzemen kívüli régi lovarda, „0”-idő: 10.00. C: nevezes.ttt@freemail.hu. Nd: 800Ft
(FN10-12: OFt, nyílt: 400Ft), K: FN: ЮС 12B 14B 16B 18B 21B 35 40 45 50 55 60; F65-70; nyílt,
gyerekverseny (0-9). I: http://ttt-tata.etata.hu/Versenyeink/TataiHonvedKupa/index.htm.
09. 27. (szó) Becsület Kupa /rR, kt./ SI R: GÓC Nh.: 09. 19(beérk.) H: Csörötnek, „0”-idő: 11.00.
C: gocsejktfe@freemail.hu, Nd: 600Ft (FN-14, Nyílt: 400), késői nevezésnél 200Ft pótdíj.
K: FN: 10D 12C 14BC 16BC 18BC 21BC 45B, NYK, NYD, gyermek. Megj.: a részvétel
csörötnekieknek ingyenes. A Szüreti Fesztivál és Búcsúról infó: www.csorotnok.hu, a ver
senyről: www.gocsjktfe.fw.hu.
09. 28. (v) Enyves Éger Kupa /rR, sp./ SI R: GÓC Nh.: 09.19(beérk.) H: Szentgotthárd, „0”-idő: 10.00. C:
gocsejktfe@freemail.hu, Nd: 600Ft (FN-14, Nyílt: 400), késői nevezésnél 200Ft pótdíj. K: FN:
ЮС 12C 14BC 16BC 18BC 21BC 45B, NYK, NYD, gyermek. Megj.: a részvétel szentgotthár
diaknak ingyenes. I: www.gocsejktfe.fw.hu.

V e r s e n y n a p t á r (szeptember 29.-október 26.)
09. 30. (k) MinSport Kupa /rR/ R: VBT Nh.: 09.25(beérk.). H: Sólyi erdő. I: www.vbtse.fw.hu.
10. 01. (sze) Barabás Ábel ev. (3SZ) /-, nt/ R: BIMAHEV Hsz. Snooker pontbegyűjtő 50 és 25 perces
szintidővel. Ugyanezekből a pontokból rövid, közép és hosszú pálya. H: Hajógyári-sziget, VK:
a szánkózódomb keleti oldalán (Megközelíthető: Filatorigát HÉV megállótól 800 m, autóval
a „K” hídon át a parkolót elhagyva az útelágazásnál balra). T: 14.30-18.00, rajt 15.00-től,
nevezési díj 400.-Ft, diák és nyugdíjas 200.-Ft. Dugóka bérlés 50.-Ft/fő. Térkép: Hajógyári
sziget, 1 : 5000/lm , 2005. Saját berajzolás versenyidőn kívül, A/4 genotherm elvehető. Kis
papírbóják, Sí. Pályazárás: 18.30 (erdő)-19.00 (park) (napnyugta 18.23). Eredmények csak az
interneten, eredményhirdetés és díjazás nem lesz. Öltözősátor és csomagmegőrzés lesz. Büfé
400 m-re É-ra, a Honvéd csónakházban, bő kínálattal. I: a listán és a versenyeken szept. 20
körül, ill. Hegedűs Ábel 06/20-91-14-014, abel.terkep@chello.hu
10. 4-5. (szo-v) Pontbegyűjtő CSB és Egyesületi Váltó OB /oR/ Sl R: VTC Nh.: 09. 17(beérk.) C:
MTFSZ/ENTRY vagy Kerekes Andrea 1015 Budapest, Batthyány u. 65. H: Észak-Bakony,
Csesznek-Gézaháza térsége, „0”-idő: 12.00 (szó), 10.00 (v). Nd: mindkét bajnokságon 1800Ft/
fő. K: l.nap: FN 14 16 18 20 21 105 125 N150 F: 145 165 185 205, 2. nap: Női, Férfi, N: 120
150, F: 170, 230 (a bajnoki rendszernek megfelelően). Szállás kérhető (Zircen tornateremben
600Ft/fő, kollégiumban 2200Ft/fő. Terepletiltás: Csesznek - Zirc - Dudar - Bakonyoszlop
községek által határolt terület. I: http://veszpremitajfutoclub.hu/pcsbevob2008/.
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10. 08. (sze) Kőbánya Kupa sprint (3SZ) /rR, sp./ SI R: KTSz Hsz., Nd: 400Ft. T: 14.30-tól a VK-ban
(Széchenyi ált. iskola, Újhegyi sétány 1-3, megközelítés: Kőbánya-Kispest metróvégállomás
tól a 85-ös busszal Újhegyi sétányig), „0”-idő: 16.00. K: FN: 12 14 16 18 21 N:40 F: 35 45 55
65, Nyílt.
10. 11. (szó) Nyírségi Ősz /rR, nt./ SI R: HBS Nh.: 10. 01. C: www.honved-bottyan-se.hu weboldalon.
Nd.: 600Ft. K: FN: 12C 14B 16B 18B 21B 35 40 45 55, Nyílt. H: Körmendi tanya (megköze
lítés: Sóstóhegy felé a 8,5 km-nél Libabokor irányába jobbra, a letéréstől 3,5 km-re Nyírtura
irányába a Golf Klub előtt), „0”-idő: 10.30.
10. 11-12. (szo-v) MOM Kupa /oR, l.n.:kt., 2,n.:nt./ SI R: MOM Nh.: 10. 03(beérk.) C: nevezes@
mom-o.hu, vagy Borosznoki László 1126 Budapest, Hollósy S. u. 20. H: Pilisszentkereszt,
Szurdok (megközelítés autóval vagy VOLÁN-autóbusszal), „0”-idő: 12.00 (szó), 10.00 (v).
Nd: 3000Ft/2nap (FN-12, N60, F65: 1800Ft), Nyílt: 800Ft/nap. K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B
20A 21ABBrC 35 40 45 50 55 60 F: 65 +Nyílt. I: http://www.mom-o.hu.
10. 15. (sze) Parkverseny (3SZ) /-/ R: MOM I: a TÁJOLÓ következő számában
10. 18. (szó) Meteor Kupa /rR, nt./ SI R: PVM I: a TÁJOLÓ következő számában
10. 18. (szó) Dél-Alföldi Nt. Bajn. /rR, nt./ SI R: SZV Nh.: 10. 01(beérk.) C: gera.tibor@freemail.hu, vagy
Gera Tibor 6723 Szeged, Szent László u. 16/b. H: Kiskunhalas térsége, Kakas-hegy. T: 9.00ig a VK-ban (a Kiskunhalas-Kecel úton piros szalag jelzi a letérést jobbra, a Cél a 2005 évi
ONEB célja). Nd: 800Ft (FN-14: 400Ft). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21BBr 40B 50B F60B,
Nyílt, Gyermek(ingyenes). „0”-idő: 10.00. Szállítás kérhető (busz indul Szegedről 7.30-kor,
költség 800Ft/fő).
10. 18. (szó) Zala megyei Egyéni Bajn. /rR, nt./ SI R: ZTC I: a TÁJOLÓ következő számában.
10. 19. (v) Hajdu-Bihar megyei Egyéni Bajn. /rR, nt./ SI R: Fl-B m. I: TÁJOLÓ 2008/8.
10. 19. (v) Heves, Nógrád, J-N-Sz megyei Egyéni Bajn. /rR, nt./ SI R: GYO I: TÁJOLÓ 2008/8.
10. 19. (v) Igaz Béla ev. /rR, nt./ SI R: PVS I: a TÁJOLÓ következő számában.
10. 22. (sze) Parkverseny (3SZ) /-/ R: TTE I: a TÁJOLÓ következő számában.
10. 24-26. (p-v) ONEB és Bükkfennsík Kupa /oR/ SI R: DTC Program: 24-én ONEB selejtező /
oR, rnt./, H: Vörös-tó (Aggtelek és Jósvafő között), „0”-idő: 12.30, 25-én ONEB döntő /
koR, nt./, H: Szelcepuszta (Szin), „0”-idő: 10.00, 26-án: Bükkfennsík Kupa /oR, kt. és nt./,
H: Megyehatár (Eger-Miskolc műút 18-as szelvényénél), „0”-idő: 9.30 (figyelem! 26-án
óraátállítás!). Nh.: ONEB: 10. 06, Bükkfennsík Kupa: 10. 13. Nd.: ONEB: 3600Ft, csak
döntős kategóriák: 1800Ft, Bükki K.: 1500Ft (FN-14: 1100, Nyílt: 700Ft, késői nevezés
esetén pótdíj!) C: MTFSZ/ENTRY, vagy nevezes@diosgyoritc.hu, ill. Gerzsényi Zsolt, 1112
Bp. Hermánd u. 18. K: ONEB: FN: 14E 16E 18E 20E 21E 35A 40A 45A 50A F: 55A 60A,
csak döntős kategóriák: N: 55A 60A FN: 65A 70A F: 75A 80A 85A, Bükkfennsík Kupa: Kt.
kategóriák: FN: 18B 20A 21E 21B 35A +F40B, Nt. kategóriák: FN: 12CD 14BC 16BC 18C
21C 45B 50B 55B 60B 65B, N40B, F: 70B 75B 80B + NyK, NyT. Gyerekverseny (ingyenes).
Szállás kérhető (Miskolc É-i határában, kollégiumban kétágyas szobákban 2000Ft/fő áron),
Szállítás kérhető (Miskolc - terep - Miskolc útvonalon napi 1000Ft-os áron). I: http://
oneb2008.diosgyoritc.hu. Megj.: okt. 21-28 között a 2009. évi VB hivatalos edzőtáboro
zásán napi 1000Ft/edzés áron bárki részt vehet (Jelentkezés Zsigmond Szávánál: szava.
zsigmond@woc2009.hu).
Kérés a rendezőkhöz: A következő lapszámok tervezett megjelenési ideje: 8-as: okt. 3 (lapzárta: szept.
23), 9-es: nov. 7 (lapzárta: okt. 28). Amennyiben lapzárta előtt nincs versenykiírás az MTFSZ-honlapon,
előzetes információt kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@t-online.hu).
Tájoló 2008 7. s j m
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LEGNAGYOBB TÉRKÉPKIADÓJA
Hidegháború a térképeken 3.

A hidegháború során a legtöbb
térképet a Szovjetunió készí
tette. A hatalmas anyagból
elsősorban a Magyarországról
készített térképekbe pillan
tunk bele. A sorozat a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
támogatásával jön létre.

Míg nálunk Magyarországon kívül
csak a kijelölt „csapásirányt” tér
képezték, a szovjetek nem bíztak
semmit a véletlenre: az egész világról
készítettek térképeket és kinyomtat
va készletben is tartották. Minderre
a Szovjetunió felbomlása után derült
fény, amikor az addig titkosan kezelt
térképeket árusítani kezdték. A
www.omnimap.com-on például 102
ország 50-500 ezres méretarányú
térképéből válogathatunk, szelvé
nyenként 8-20$-os áron. A térké
pek (angol) leírásában az olvasható,
hogy a cirill betűk olvasása könnyen
elsajátítható, ez ne tartson vissza
senkit a vásárlástól... A térképso
rozatok mellett nagyszámú város
térkép is készült, ezek hasonló jel
legűek a nemrég bemutatott (Tájoló
2008/3) magyar Zürich térképhez,
csak orosz megírásokkal. Elképzelni
is nehéz, hogy mennyi raktárra
lehet(ett) szükség e hatalmas menynyiségű térkép sok ezer példányának
tárolásához.
Fontos szerepe volt a szovjet tér
képeknek a kilencvenes években,
amikor a magyar topográfiai térké
pek felhasználásáért a térképészek
től igen magas díjat követeltek a
jogtulajdonosok. Ekkor a magánki
adók beszereztek egy sorozat szovjet
200ezrest Magyarországról és annak
alapján készültek a 200-500ezres tér
képek, megspórolva így (az egyéb

Подготовлено к изданию в 1959 г по карте масштаба
1:25000 съемки 1955 г и частично исправлено по
аэроснимкам залета 1957 г
Отпечатано в 1959 г.
у ш Частично исправлено по аэроснимкам залета 1957 г
Начальник картчасти инженер-полковник Ковальский Г Д

ként erősen elavult) magyar térképek
felhasználásáért fizetendő díjakat.
A szovjet hadsereg már a negyve
nes években kétszer is feltérképez
te Magyarországot, először 194243-ban, amikor a front közeledett
hazánkhoz, ekkor a (magyar) bol
tokban kapható topográfiai térké
peket dolgozták át cirill betűsre. A
negyvenes évek végén, kihasznál
va a megszálló csapatok jelenlétét,
immár helyszínelés alapján készítet
tek valószínűleg 1 : 100 000 méret
arányú térképeket, de sajnos ebből
a sorozatból egyetlen példány sincs
Térképtárunkban, csak közvetve
tudunk a létezéséről.
Amikor beindult a magyar katonai
topográfiai térképezés, a szovjetek
ebből (természetesen) mindig kaptak
példányokat, ennek alapján rajzol
ták meg az orosz változatot. Később
rájöttek, hogy ez óriási munkaerő
pazarlás, hiszen csak a neveket kell
átírni, ettől kezdve a fázisrajzokból
is kaptak másolatot, így nem kellett
újrarajzolniuk a térképet.
Néha nem elégedtek meg a magyar
katonák teljesítményével, hanem
maguk is belejavítottak a térképek
be. A túloldali felső térképrészlet
az 1955-ös, 1 : 25 000-es magyar
térkép alapján készült 1959-ben, de
mint a kisebb ábrán látható, 1957-es
légifotók alapján javították az északi
felét. A hazánkban „ideiglenesen”
állomásozó szovjet csapatok tér
képészei részére a Kunmadarason
állomásozó 328. Gárda Felderítő

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы

Й

Ш Т А Б

L— 33 — 36—Г—6 (ВЕСПРЕМ)

Ezred készítette a légifényképeket.
Valószínűleg a térkép rajzolása és
nyomtatása is idehaza készült. A
másik egyszínű ábrán a térkép cím
felirata látható, felül a kiadó: Vezérkar
(Generalnij Stab), értelemszerűen a
Vörös Hadseregé. Alatta a nómen
klatúra (a szelvény azonosító jele)
és zárójelben a térképlap neve, ami
a szelvényen lévő legnagyobb város
nevével azonos (Veszprém). Furcsán
hat, hogy a nómenklatúra első betű
je a nemzetközi szelvényezésből
átvett latin L, az utolsó kettő cirill
betű. Vigyázni kell, mert az orosz
ábécé eleje (ABVG) nem azonos a
magyarral, ráadásul az orosz nagy V
a magyar B-vel azonos alakú...
Az alsó színes térképrészlet 1984es kiadású, 1 : 100 000-es. Teljesen
az 1981-es magyar térkép átirata.
Aki ismeri a cirill betűket, elszóra
kozhat a betűhíven (fordítás nélkül)
átírt magyar nevek böngészésével.
Érdekesség, hogy főleg a domborzati
neveket (pl. Tétényi-fennsík), úgy
írták át, hogy meghagyták a tel
jes nevet, de elé illesztették oroszul
pluszban a fennsík (ploszkogorje)
szót. A bal felső sarokban olvas
ható dácsi a magyarban is hasz
nálatban volt orosz dácsa (üdülő)
többesszáma.
A terület amúgy Szarka Ernő „biro
dalma”, számos (ingyenes!) Nyári
MAFC kupán futhattunk új kiadá
sú színes térképpel az elmúlt évek
ben ezen a környéken, próbára téve
melegtűrő képességünket és térkép
olvasási tudásunkat.

Hegedűs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu
Tájoló 2008 7. szám 31

Címlap: A Főiskolás VB bronzérmes férfi váltója
Hátsó borító: A Középtávú OB dobogósainak útvonala az F21 kategóriában.
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A Budapesti Tájfutók

A Budapest Tájfutója díj elnyerésére
A BTFSZ 2008-ban is kiírja a „Budapest Tájfutója" pályázatot. A díj négy kategóriában
kerül kiosztásra:
• Felnőtt férfi, beleértve a szenior és junior korosztályt is,
• Felnőtt női, beleértve a szenior és junior korosztályt is,
• Ifjúsági fiú, beleértve a serdülő korosztályt, és
• Ifjúsági lány, beleértve a serdülő korosztályt is,
A díj odaítélhető annak a versenyzőnek, aki a következőkben ism ertetett feltételeknek
megfelel és 2008-ban, valamint az értékelés időpontjában is budapesti klub igazolt
versenyzője, függetlenül attól, hogy kimagasló eredményeit tájfutásban, vagy a tá jé 
kozódási sport más szakágaiban (tájkerékpár, sítájfutás) érte el.
A Budapest Tájfutója díj elnyerésére a BTFSZ valamennyi tagszervezete és azok tagjai
külön-külön, vagy együttesen is javaslatot tehetnek. Egy tagszervezet, ill. egy tag
kategóriánként azonban csak 1-1 főt javasolhat. Javasolt személyenként - k ü lö n lapon
- egy oldal indoklást kell adni. Az indoklásnak legalább a következő szem pontokat
kell tartalmaznia:
• a javasolt sportoló legalább I. osztályú, vagy aranyjelvényes kell hogy legyen,
• nemzetközi eredményessége legyen kiemelkedő,
• hazai eredményessége, különösen az országos bajnokságokon nyújtott teljesítm é
nye legyen kiváló,
• sportszerű magatartásával járuljon hozzá sportágunk elismertségéhez,
• edzésmunkájában, közösségi m agatartásában legyen példamutató,
• egyéb, egyéni erényekben is bővelkedjék.
Kizáró okok:

• ha a versenyző ellen fegyelmi eljárás van folyamatban,
• ha a versenyző a díj eredm ényhirdetéséig vidéki klubba igazol,
• ha az év folyamán rajtengedélyét bevonták.
A javaslatokat 2008. november 30-ig kérjük a BTFSZ címére (1053 Budapest, Curia
u.3. II. em. 2.) beküldeni, vagy behozni. A határidőre beérkezett javaslatokat egy 5 tag ú
Bizottság bírálja el és dönt a díj odaítéléséről. A Bizottság vezetője a BTFSZ elnöke.
A pályázatok kezelése titkos. Eredményhirdetés 2009. januárjában lesz a B udapesti
Tájfutó Napok keretében.
Budapest, 2008. szeptember
a BTFSZElnöksége

M egérkezett a z i %!
Értesítést kaptunk, hogy az adófizetők rendelkezése alapján a Budapesti Tájfutók
Szövetsége az 1%-ból 569 217 F t-o t kapott. Köszönjük mindazoknak, akik ezzel is
tám ogatták a szövetséget.

Elnökségi ülés
A BTFSZ Elnöksége soron következő ülését 2008. szeptem ber 8-án ta r to tta
a Szövetség hivatali helyiségében. Ezen megtárgyalta a szeptem beri Tájfutó
Fesztivál előkészítését, a BTFSZ első félévi gazdasági helyzetét, a 2009-2010. évi
budapesti versenyek pályázati kiírásait, a Budapest Tájfutója pályázat kiírását, az
Ifjúsági Bizottság beszámolóját, a kiem elt versenyzők Szerződésének k érdését. Az
egyebek között szó esett a versenybírói tanfolyam kiírásáról és a Tájoló pénzügyi
helyzetéről.
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Egy megbízható társ kombinált edzések alkalmával,
amikor fontos lehet az aszfalton való stabilitás és a kopásállóság,
terepen pedig a vízhatlan felsőrész és a benyomodás elleni tereptalp.

Egy megbízható társ kombinált edzések alkalmával,
amikor fontos lehet az aszfalton való stabilitás és a kopásállóság,
terepen pedig a vízhatlan felsőrész és a benyomodás elleni tereptalp.
Mit neked jég1 Cserélhető szögei segítségével minden
csúszós talajon fel tudsz futni. Ha pedig kiveszed a szöget
akkor aszfalton is edhetsz benne.
Kifejezetten jó rezgéscsillapitású, vízlepergető,
könnyű súlya hatékonyan támogatja a gyors edzéseket.
A fenti term ékek most bevezető áron a készlet erejéig.
Részletfizetési lehetőség,Budapesten ingyenes házhozszállítás, vidékre ingyenes csomagküldés.

Információ,elérhetőség: Kiss Zoltán 06/20-596-1449,
e-mail: zoltan.kiss@ mtfsz.hu, csonti20@t-online.hu
LOYAL T O TH E S r O I f T

saucony

Próbáid ki a legújabb
Saucony terepeip o t 1
Sziklák,sár,levelek, ezek alkotják a tökéletes terepet.
Kombináld őket a cipő rugalmasságával, és kész
a tökéletes futás. Könnyű,öntisztuló “VIBRAM“ talp
gondoskodik az egyedülálló kapaszkodó képességről
és alábtartásról.

A külső talp semlegesíti a legtöbb terepakadályt,
kiváló tapadást nyújt a legrosszabb talajokon is
mialatt megvédi a lábat mindentől am i az útjába kerül.

Itt az ősz, nemsokára a hideg tél, továbbra is kaphatóak a funkcionális ruházatok:
technikai polák, thermo alsók, thermo felsők különböző színekben (-10 é s -15 C fokig ajánlott)
Továbbra is az ajánlott ár alatt vagyunk.Részletfizetési lehetőség,
Budapesten ingyenes házhozszállítás, vidékre ingyenes csomagküldés.

jogosult kikötés
Mérethiányos edzőcipők kedvező áron.
Versenyen való árusítás 2008-ban:
Pontbegyűjtő OB,Nappali Egyéni OB, Eger Nagydíj, Őszi Spartacus Kupa
Információ,elérhetőség: Kiss Zohán 06/20-596-1449,
e-mail: zohanJkiss@mtfsz.hu, csonti20@t-online.hu
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Pályázati kiírás
B u d a p e s t T á j f u t ó b a j n o k s á g a in a k
2OO9. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE

A MINDEN-KOR NŐI SPORTEGYESÜLET (2000 Szentendre,
Rózsa u. 2. 1/10., adószáma: 18696774-1-13) közzé tesszük
az 1996. évi CXXVI. Tv. 6. (3) bekezdése alapján, hogy a 2007. A BTFSz elnöksége pályázatot hirdet az alábbi versenyeinek
évben részünkre adományozott személyi jövedelem adók 1 %-át megrendezésére:
394.778.- Ft-ot autóbusz igénybevételére használtuk fel, futó- és
Budapest Normáltávú Egyéni Bajnoksága
gyalogló versenyre való utazás során. Ezúton köszönjük minden
Budapest Középtávú Egyéni Bajnoksága
kedves adózónak, aki adója 1 %-át részünkre ajánlotta fel.
Budapest Rövidtávú Egyéni Bajnoksága
Budapest Hosszútávú Egyéni Bajnoksága
P ály ázati kiírás
Budapest Éjszakai Egyéni Bajnoksága
a Budapesti Tájfutó D iákolimpia
Budapest Váltóbajnoksága
Budapest Csapatbajnoksága
2OO9. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRE
Budapest Tájkerékpáros Bajnoksága
A p á ly á z a t célja: a diákolimpiára hathatós mozgósítás biztosí
Budapest Sítájfutó Bajnoksága
tása, és a verseny színvonalas megrendezése.
A pályázat célja: a bajnokságok színvonalas megrendezésének
A bajnokságok ideje, helye, formája
biztosítása.
• Időpontját az országos döntőhez igazodóan, a Bp. A bajnokságok id eje, h ely e, form ája
versenybiztossal egyeztetve a rendező határozza meg,
• országos, vagy regionális rangsoroló, nyílt bajnoki verseny,
• Helyszínét Budapest területén szintén a rendező választja ki, • az országos bajnokságokhoz illeszkedő lebonyolítási rend,
lehetőség szerint 200 fő befogadására alkalmas fedett verseny- • önálló versenyként a naptárban az erre a célra kijelölt megyei
központtal (pl. iskola, tornaterem, tábor).
hétvégén,
• Formáját, lebonyolítási módját az érvényes tájfutó diákolimpi • vagy bármely egyesületi kupaverseny keretében időponti
ái szabályzat határozza meg.
megkötés nélkül,
A p á ly ázó k köre
• budapesti helyszínen, de legalábbis Budapestről könnyen
A BTFSZ tagszervezetei, vagy versenybírók társulásai. A szerveze elérhető terepen.
tek pályázhatnak önállóan, vagy összefogva, közösen.
A pályázók köre: A BTFSZ tagszervezetei, vagy versenybírók
A re n d e z é s tá m o g a tá sa
társulásai. A szervezetek pályázhatnak önállóan, vagy (főként
A versenyrendezés költségeire a BTFSz 150 000 forintot biztosít. többnapos verseny esetén) összefogva, közösen.
Ennek elszámolása a megbízó részére kiállított költség- és szol A rendezés tá m o g a tá s a . Valamennyi meghirdetett bajnoki
gáltatási számlákkal történik.
verseny rendezési költségeihez a BTFSz egységesen 50 000 Ft-tal
A rendező a szabályosan benevezett indulóktól semmilyen díjat járul hozzá. Ennek elszámolása a megbízó részére kiállított költ
nem szedhet.
ség- és szolgáltatási számlákkal történik.
A p á ly á z a t ta rta lm i és form ai k övetelm ényei
A pályázat ta rta lm i és fo rm ai követelm ényei
A pályázatot egy példányban írásban (amely term észetesen lehet A pályázatot egy példányban írásban (amely természetesen lehet
elektronikus levél formájában is) kell benyújtani a BTFSz-nek a elektronikus levél form ájában is) kell benyújtani a BTFSz-nek
m egadott határidőig. A pályázatban röviden meg kell jelölni a a megadott határidőig. A pályázatban röviden meg kell jelölni
verseny minden lényeges paraméterét, ismérvét. Be kell mutatni a verseny minden lényeges paraméterét, ismérvét a szokásos
a versenyrendezésben elvárt szakmai színvonal biztosítékait versenykiírási minta szerint, beleértve a nevezési díjat. Be kell
(terep, térkép, versenyközpont, rendezőség, engedélyek, marke mutatni a versenyrendezésben elvárt szakmai színvonal biztosí
ting és média tevékenység, stb.) Az elbírálásnál nem kizáró ok, ha tékait (terep, térkép, versenyközpont, rendezőség, engedélyek,
a beadáskor a verseny tervezett időpontja és pontos terepe még marketing és média tevékenység, stb.) Az elbírálásnál nem kizáró
nincs véglegesítve. Az elbírálásnál előnyt jelent a pályázó által ok, ha a beadáskor a verseny tervezett időpontja és pontos terepe
frissített tartalm ú térkép biztosítása.
még nincs véglegesítve. Az elbírálásnál előnyt jelent a pályázó
B ead ási h a tá rid ő : 2008. október 20.
által frissített tartalm ú térkép biztosítása.
A p á ly á z a to k elbírálása. A pályázatokról a versenybizottság Beadási h atárid ő : 2008. október 20.
javaslata alapján a BTFSz elnöksége dönt.
A pályázatok elbírálása. A pályázatokról a versenybizottság javas
A részleteket a nyertessel kötendő szerződésben rögzítjük.
lata alapján a BTFSz elnöksége dönt. Eredményhirdetés november
Felvilágosítást adnak bármely, a pályázati kiírásban nem részle 5-én. Arészleteket a nyertesekkel kötendő szerződésekben rögzítjük.
tezett kérdésben:
Felvilágosítást adnak bármely, a pályázati kiírásban nem részlete
Scultéty Gábor versenybiztos, 23-446-175, gabor.scultety@ zett kérdésben: Scultéty Gábor versenybiztos, 23-446-175, gabor.
ceeurope.gm.com, vagy Lengyel Andrea főtitkár, btfsz@dpg.hu. scultety@ceeurope.gm.com, vagy Lengyel Andrea btfsz@dpg.hu.
Budapest, 2008. szeptembere. BTFSz Elnöksége
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Rövidtávú OB, Szolnok
A 2006-os nagy sikerű hódmezővá
sárhelyi rövid távú OB után csak két
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy
újra egy alföldi városban futva dől
hessenek el a bajnoki címek a legrö
videbb számban. Kissé későn érkez
tek ugyan az infók a verseny para
métereiről, de azzal minden induló
nagyjából tisztában volt, hogy mire
is számíthat Szolnokon. Aki figyelte
az időjárás-jelentéseket, azon sem
lepődhetett meg, hogy bőven 30
fok feletti hőmérséklet várta a ver
senyzőket. S persze a szabályzatokat
sem kell betéve ismerni ahhoz, hogy
kitalálhassák a résztvevők: karan
ténra is számítani kell.
Nos, ez annyit ér, amennyit betarta
nak belőle, s bizony a selejtezőnél az
egyik bejáraton még 5 perccel 10 óra
után is sétálgattak be a karantánba
a későn kiérők. Nem könnyű a
város közepén olyan karantén-he
lyet találni, ahol egy röpke óra alatt
akár több száz ember tud melegíteni
és vécézni, itt ez még épp műkö
dött: sorok voltak, de még elvisel
hető nagyságúak. Maga a selejtező
hozta a várakozásokat: technikailag
Szolnok központja, illetve a Tiszahíd megmáaszása után néhány pont
a Tiszaligetben nem lehetett nagy
kihívás, néhány kapualj, bejárat
volt benézhető, ezekre természe
tesen kerültek is ellenőrzőpontok
bőven. Túl nagy meglepetések nem
születtek a selejtezőben, talán a
legnagyobb az volt, hogy a felnőtt
nők egyik esélyese, Szerencsi Ildi
kihagyott egy pontot, így kiszállt a
versenyből. Persze az is igaz, hogy
a felnőtt férfiaknál fura volt a selej
tezőcsoportok közti „ászelosztás”:
volt egy halálcsoport, míg a másik
kettőből jóval könnyebb volt a dön
tőbe jutás. Az eredmények alapján

ersenybesz ámoló

ez mondjuk igaz a 35-ös fiúkra is,
csak két csoporttal.
A döntő idejére a hőmérséklet már
a 35 fokot nyaldosta, így érthető
módon nem fogadták kitörő öröm
mel a versenyzők, hogy a karantén
ban lényegében nem volt árnyék. A
pályák végig a Tiszaligetben vezet
tek, itt már több részletre, főleg
kerítésekre kellett figyelni. Néhány
versenyző kis térképhibákra panasz
kodott, illetve egy nyitva felejtett
kapura, de a többségnek tetszett
a verseny, a legtöbb általam hal
lott vélemény szerint nagyon gyors
pálya volt, de azért végig nagyon
kellett koncentrálni.
Az eredményekre nézve az egyér
telműen kijelenthető, hogy a nap
vesztese Lenkei Zsolti lett, aki junior
létére simán nyerte volna a felnőtt
kategóriát, de egy pont mellett elfu
tott. így Kovács Ádámé lett az arany,
a második helyre a szintén egri szí
nekben versenyző Ruslan Gribov
érkezett 4 másodperc hátránnyal,
a dobogó harmadik fokára pedig
Zsebeházy Isti állhatott fel. A magyar
bajnoki bronzérem Lévai Fecóé lett.
A nőknél is egy új egri szerzemény,
Jana Macinska volt a leggyorsabb, a
magyar bajnok viszont a tőle mind
össze 11 másodpercet kapó Makrai
Évi lett. A dobogó további fokaira
Hrenkó Ivett és Óry Eszter állhatott
fel, Kelemen Detti pedig bizonyára
bosszankodott, mivel 4 másodperc
hiányzott számára az éremhez.
Rendkívül izgalmasnak bizonyult
az ifik küzdelme, hiszen hatalmas
előnnyel, holtversenyben nyert
aranyat Bereczki Máté és Vellner
Gábor. A junior fiúknál 7 másod
perc választotta el az arany és az
ezüstérmes versenyzőt, Turcsán
Gábort és Kerényi Mátét, a lányok
nál pedig 4 másodperc döntött a
ZTC-s színekben versenyző Ursula
Kadan javára a szegedi Szerencsi
Dóra ellenében. A 40-es öregfiúk
nál is nagyon szoros volt a verseny,
ráadásul a második helyen holtver
seny alakult ki.

Utólag a legkönnyebb okosnak lenni.
Sokan úgy vélték, hogy a szolnoki
rendezőgárda számára túl nagy falat
egy OB rendezése, ma már tudjuk,
hogy kis hibákkal, de alapvetően jól
megoldották a feladatot. Jómagam
örülök, hogy a jónéhány évvel
ezelőtti tiszaligeti tájbringaverseny
után futva is kellemeset versenyez
hettem Szolnokon.

Csapat OB, Tápiószentmárton
Egyversenyes terep - ez volt a ver
senyzők egyöntetű véleménye,
ahogy az idei csapat OB rajtjában
tanulmányozták a kifüggesztett tér
képet. Majdnem 40 fok és olyan tér
kép, melynek nyomtatásához igen
csak fel kellett tankolnia a nyomdá
nak a zöld színnel. Amúgy viszont
alföldi homokos terep, változatos
domborzattal. Nem meglepő, hogy
a versenyzők jó része úgy nyilatko
zott: itt vagyunk, mert OB, de soha
többet nem akarunk a környékre
jönni se.
Nos, tisztában vagyok azzal, hogy a
kisebbséghez tartozom, de nekem
tetszett a terep. Persze egy igazi
lassú versenyző mindig előnyben
van a dzsuvában, de ezzel együtt
úgy vélem: noha az élvezeti fak
tor tényleg a nullához konvergált,
ez igazi tájékozódási futás volt. Itt
nem lehetett eredményesen ész nél
kül rohangálni, a helyezések kiala
kulásában a tájékozódás szerepe
nagyobb volt a futásénál. Persze
ebben az is szerepet játszott, hogy
a versenyzők többsége egyszerűen
nem tudta végigfutni pályáját. Ennyi
össze-vissza bolyongó, kiszáradt
versenyzőt talán még sose láttam.
Jobb, hogy ezt nem látták okostojás
szakértők: orvosi szemmel nézve
feleslegesen nagy megterhelésnek
tették ki magulat edzetlen emberek
is - jó, vagy nem jó, ilyenek is bőven
indulnak az OB-kon, beleértve per
sze jómagámat is.
A pályák teljesítése nagyjából annyit
tett, hogy szinte végig kettes zöld
ben futva-kúszva kellett az elképesz
Tájoló 2008 8. szám
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tő hőségben kikapdosni a pontokat.
Igazi élmény volt egy-egy mérete
sebb susnyás szakasz után felegye
nesedni, de mindez semmiség az
élvezetek csúcshoz képest: ez az volt,
amikor az ember a frissítőpontokon
ajkához emelte a poharat. Mármint
a teli poharat. Sajna azonban ez
nem mindenkinek adatott meg. Az
alapvetőn kitűnően rendezett ver
seny összpontszámát egyetlen hiba
súlyosan rontja: ez pedig épp a leg
fontosabb dologgal kapcsolatos.
Pontosan lehetett tudni, hogy ext
rém meleg lesz, s ebből extrém vízfogyasztás következik. S noha ennek
nagyságát megbecsülni nehéz, meg
engedhetetlen, hogy egy 40 fokban
rendezett országos bajnokságon
akár csak egy percig is kifogyjon a
víz a frissítőn. Sajnos ez előfordult,
többen voltak kénytelenek várakoz
ni a vízre, mert anélkül nem merték
vállalni a folytatást. A frissítőpontok
személyzete - látva a fogyatkozó
készletet - persze joggal próbálta
takarékosságra bírni a résztvevő
ket, de ez a versenyző szemszögéből
nézve mégis felháborító. A lényeg,
hogy a vízproblémán bajnoki dobo
gós helyezések múltak: a felnőtt
nőknél például a harmadik helyezett
diósgyőri csapat egyik tagjának már
nem jutott víz, kénytelen volt ivás
nélkül folytatni. Végül a közel 5 órás
összidőben is mindössze 6 másod
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perccel maradtak el az ezüstérmes
szegediektől. Elég egyértelmű, hogy
frissítve ennél nagyobb gyorsulás
lett volna elérhető, igaz, lehet, hogy
a szegedi csapatból is így járt valaki,
erről nincs információm.
De lényeg, hogy a víz megléte, vagy
hiánya jelentős mértékben befo
lyásolta a versenyzők teljesítmé
nyét, így a vízhiány sajna sok ver
senyzőnek okozott nagy hátrányt.
Természetesen tisztában vagyok a
vízkihordás logisztikai nehézségei
vel, de a versenyzők szempontjából
nézve mégis úgy fest a dolog, hogy
az ilyet akárhogy is, de meg kell
oldaniuk a rendezőknek.
A kis terepen, burkolásokkal pro
fin kialakított versenypályák amúgy
jól kihasználták a terep adottságait:
utakon alig lehetett haladni, folya
matosan koncentrálni kellett, sok
esetben a domborzatolvasás segített
a tájékozódásban. Nekem nem volt
semmi gondom a térképpel, persze
„gyök kettő sebességnél” könnyű
kikapni a pontokat. Többen jelezték,
hogy elnagyolt volt több helyen a
térkép, különösen a fedettség ábrá
zolása, a jelleghatárok felismerhetetlensége volt jellemző panasz, így
ezt anélkül közhírré teszem, hogy
egyetértenék a megállapítással.
Mindenesetre, aki ránéz az eredmé
nyekre, rögtön felteheti a kérdést,
hogy mi értélme van az effajta csa

pat OB-nak? Hihetetlen különbsé
gek csapattagok között és csapatok
között is, semmi izgalom. A felnőtt
nőknél a győztes pécsi csapat 27
percet adott a második szegediek
nek, ami enyhén szólva is meg
mosolyogtató. Legalább a fiúknál
szorosabb volt, legalábbis a dobogó:
7 órányi összesített versenyzés után
a MEAFC négyfős gárdája 3 és fél
perccel előzte meg az ETC-s fiúkat,
akiktől bő 10 percet kaptak a DTCsek. Utánuk viszont a szakadék: a
DTC akkor is dobogós, ha vala
melyik futójuk több mint egy órát
ücsörög a frissítőpontokon, vagy
csak ejtőzik valahol az erdőben.
N 105-ben 70 perc volt az első és a
második helyezett csapat között, de
legalább a fiataloknál voltak olyan
kategóriák, ahol pár percesre szű
kült a rés. Az eredményekről szót
ejtve semmiképp sem hagyhatók ki
a Faggyas lányok, akik előző napi
rövid távú OB-n dobogóközeiben
sem voltak, itt viszont a három tesó
magabiztosan zsebelte be N14-ben a
családi aranyat.
Az biztos, hogy még a technikailag
képzett versenyzők között is sokan
szálltak el durván, s szinte min
denki azt számolgathatta, hogy a
hibákat levonva mennyivel előrébb
végezhetett volna. A pályaadatok
láttán még sokan röhögtek, mond
ván, hogy gyerekpályák lesznek,
ehhez képest még a felnőtt fiúk
nál is egészen jól bejött az elvárt
győztes idő. Összességében, ha a
vízproblémát figyelmen kívül hagy
juk, azt is mondhatnánk, hogy egy
nehéz, népszerűtlen terepen ren
dezett kitűnő OB-t a HSP-s gárda.
Kívánom, hogy ne rohadjon raj
tuk maradék térképük: én szíve
sen eljövök újra versenyezni erre a
terepre - na jó, inkább késő ősszel,
vagy kora tavasszal. Addig viszont
még megkérdezem: mindenképp a
kánikulaveszélyes első szeptemberi
hétvégén kell rendezni jövőre is a
nomáltávú pályákból álló hagyomá
nyos OCSB-t?
Á.G.
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M ég e g y s z e r a KARANTÉNRÓL...
Az idei Rövidtávú OB karan
ténja személyes tapaszta
latom alapján másokban
is indulatokat fakasztott.
Ezért írnék ismét róla.
Először is elnézést kérek a ROB
szervezőitől, nem velük van bajom.
Ez a verseny csak utolsó csepp volt
a pohárban.
Elismerem, hogy a rendezők eddi
gi tapasztalatok alapján hűvösebb
időben bízhattak. De hozzá kell
szoknunk az igen szélsőséges idő
járáshoz, és erre a rendezőknek is
gondolniuk kell. Az ilyen több órás
karanténok akár hőség, akár eső
esetén a versenyzőknek nagyon
kellemetlenek. Tudtommal a részt
vevők nagyobb hányadát adó sze
niorok többségükben az egészsé
gük megőrzése érdekében futnak.
Ebben az esetben ez a rohanás, a
WC előtt várakozó fél órás sor és
a hőség ezt nem támogatta. Sőt!
Kolonits György halála kapcsán sze
rintem sokan elgondolkodtak azon,
hogy hol van a teljesítőképességük
határa. Ilyen melegben érdemes-e
nagy megterhelésnek kitenni a szer
vezetet, megéri-e az eredmények
hajszolása? A mostani és jövőbeni
rendezők figyelembe vehetnék azt
is, hogy miután a versenyzők nagy

része személyautóval közlekedik,
egy ilyen városi verseny kapcsán
nagy dugók alakulhatnak ki, ettől
mindenki ideges lesz, rohan, ala
csony lesz a konfliktustűrő képessé
ge. Oda az élmény, amiért csináljuk!
Gondoljatok bele: egyre több pénzt
fizetünk ki azért, hogy rosszul érez
zük magunkat?! ( En reggel 6-kor
keltem, hogy fél 12-kor fussak, alig
több mint negyed órát. De közben
a frász kerülgetett a 4-es út őrült és
veszélyes vezetőitől; hogy lesz-e még
parkoló helyünk; hogy odaérek-e a
karanténba; ki tudom-e állni a WC
sort. És a pálya vége sem tartozott
életem nagy élményei közé: futni 50
C fokban a hídon, miközben a szél a
számba és a szemembe fújja a port.
Összességében sajnos a mérleg nem
pozitív!)
A döntő előtti karantén, ha lehet,
még rosszabb volt. Igaz, itt volt
elég WC, biztosítottak vizet, de a
környezet! Én egy szerdai verseny
rajtját se tenném ilyen helyre! Alig
volt árnyék, kosz, por és allergének
viszont mindenütt. Én eddig ilyen
szempontból egészségesnek hittem
magam, de 20 perc elteltével valami
nagyon kaparta már a torkomat.
Szegény allergiások pedig a várako
zásuk végén már bárhova kifújták
volna az orrukat.

Nézzük meg, mindezt miért kény
szerítik ránk a rendezők: nehogy
információ jusson el a később raj
tolókhoz! Miután Szolnok nem
egy lezárt város, bárki akár a
helyszínen, akár otthon térképek,
légifelvételek segítségével felké
szülhetett belőle. Aki pedig indult
már mobilos tájfutáson, és utána
legszívesebben megfojtotta volna
partnerét, aki nem jól adta, vagy
értette az instrukciókat, az ponto
san tudja, hogy nem is olyan egy
szerű szóban segíteni a másiknak.
Éppen ezért úgy gondolom, elég
elvenni a térképet a befutó verseny
zőktől. Különben is, ott jöhet jól
a nem megengedett segítség, ahol
nem egyértelmű a pont. Ez is arra
szorítaná a rendezőket, hogy jól
végezzék a dolgukat.
És ha valaki a bajnoki pontokkal
jön, akkor legyen az ifi és felnőtt
kategóriákban továbbra is karantén,
bár én nekik sem kívánom. Engem
továbbra is bosszant, ha néhány
résztvevő jogtalan előnyhöz jut. De
ezért ne érezzük már magunkat több
százan rosszul!!! Ha tudomásunkra
jut, hogy valaki „csalt”, álljuk körül,
és sújtsuk mély megvetetésünkkel,
vagy írjuk meg az újságba, hátha
növeli az eladásokat!
A magam részéről a továbbiakban
minden karanténos verseny előtt
el fogok gondolkodni azon, hogy
elinduljak-e. És ha ezt egyre többen
tesszük, akkor a rendezők kényte
lenek lesznek a mi igényeinkhez is
alkalmazkodni, hiszen mi fizetünk!
Végül még egyszer elnézést a ROB
rendezőktől: hőség és karantén nél
kül jó verseny lett volna.
Síkhegyi Gabriella
Tájoló 2008 8. szám
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S ik e t e k E u r ó p a -b a jn o k sá g a É sz to r sz á g b a n
Az előzményekről csupán annyit, hogy 2007 őszén
különböző és külső szemmel szinte okok és okozatok nélkül
megszűnt a MSSSZ (Magyar Siketek Sport Szövetsége).
Kicsit bajban éreztünk mi tájfutók magunkat, mivel 2008
februárjában volt a létszám leadás,vagyis a nevezési
határidő az EB-re. Jó hír, hogy 2008. április 5-én megalakult
az MHSSZ (Magyar Hallássérült Sport Szövetség)

z EB-re önköltséges alapon készültünk,
és így jómagámon kívül még két férfi
tájfutó vállalta a felkészülést és a részvételt:
Szebeli István és Boros Imre. Az újonnan
megalakult szövetségtől csak azt a szóbeli
ígéretet kaptunk, hogy jó szereplés esetén
visszatérítik a költségeink egy részét, így
elvetettük a repülőút és autóbérlési ter
vünket, és az olcsóbb perspektívát válasz
tottunk: Budapest-Voru-Budapest útvonal
m egtétele autóval és saját sofőrrel, amely
nek szerepét Boros Imre vállalta magára,
így ezúton megköszönöm, hogy autója
m ellett vezetői képességét is felajánlotta a
sport-résztvételen kívül. Az eredményekről
mindent elmond, hogy téli alapozás és
komolyabb edzés nélkül vágtam bele az
egészbe, sok oka volt ennek, most nem
részletezem, de annyi azért kiderült, hogy
alapos és kemény felkészülés nélkül nincs
igazán eredményes szereplés. Most akkor
következzék a beszámoló a vorui EB-ről:

A

1-2. n ap , augusztus 16-17.
A budapesti indulás és az út Varsóig ese
ménytelen volt, annyi eltéréssel, hogy a
korábbiaktól eltérően egyik ország határán
sem igazoltattak bennünket, vagyis érvé
nyesült a schengeni egyezmény következ
tében létrejött határmentesség z uniós
országok között. Megtekintettünk Varsó
városát az odáig tartó 700 km-es út után,
majd folytattunk utunkat még két orszá
gon és 90 km-en át: Litvánia és Lettország
után megérkeztünk az észtországi Voruba, hol elfoglaltunk az előzetesen lefoglalt
szállásunkat a Julia Kangro által vezetett
apartman-házban. Az apartmanbeli szál
lásunktól 5 km-re volt kialakítva a versenyközpont egy békés tó mellett lévő Hotel
Kubija szállodában, így odam entünk a
másnapi programmal kapcsolatban infor
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mációt és tájékoztatást kérni, amelyeket
maradéktalanul meg is kaptunk.
3. nap , augusztus 18.
Délelőtt a versenyközponttól 20 km-re levő
erdős területre mentünk, ahol terep- és tér
kép bemutatót tartottak az észt szervezők.
Sok újdonsággal, új jelekkel találkoztunk,
amely nálunk nem használatos. Emellett
régen látott nemzetközi barátokkal, ver
senyzőtársakkal az idei évben itt találkoz
tunk először. Este a megnyitón vettünk részt
Voru szépen rendben tartott, szabadtéri
színpadán, 16 ország sportolói és vezetői,
összesen 110 fővel képviseltették magukat
a VI. Európa-bajnokságon, mely egyben az
I. siketek ifjúsági tájfutó EB volt. A résztve
vő nemzeteknek a helyiek 10-féle gyerek és
felnőtt észt népi tánccal kedveskedtek.
4. nap, augusztus 19.
A sprintverseny rajtja és helye Voruban
lett kijelölve, a táv 2,9 km volt. 49 egyéni

Boros a középtávú versenyen

Mihályi a hosszútávú versenyen

induló volt a férfi kategóriában, 4 fővel
képviselhette magát egy-egy nemzet. Én
a 10. helyet szereztem meg, Boros a 17.
lett, Szebeli hibázott, ugyanis egy pontot
kihagyott, így diszkvalifikálták a verseny
ből. Keserédes történelmi pillanat volt ez
számára, ugyanis életében először történt
meg vele hosszú pályafutása során ilyesmi
egy versenyen. Az idén májusi észtországi
tájfutó EB résztvevője, a litvániai Tomas
Kuzminski nyerte a versenyt. A pályakitűző
számításai szerint 12 perc lett volna a győz
tes szintidő, de ő 10:47-perccel ért célba.
Érdekesség, hogy 9 főt kizártak a verseny
ből, mert áthaladtak egy 1 méter magas
vastagfalon, ahol IFO szabálya szerint tilos
áthaladni, ha jól tudom... Pl.: a tehetséges
orosz tájfutó, Victor Dinges második lett
volna 7 mp-cel elmaradva a győztestől. A
litvánok másik tájfutója, Vytautas Remeika,
2. lett, aki 2006-ban az egri ifjúsági EB-n
részt vett a tartalékcsapatban.
Este technikai megbeszélést tartottak a
másnapi hosszútávval kapcsolatban.
5. nap, augusztus 20.
A hosszútávú verseny 9,3 km-es pályája
Vorutól 20 km-re került megrendezésre.
Mi azon gondolkodtunk, hogy mennyi lesz
a szintkülönbség, mert a pályaadatban
nincs megadva, s biztosak voltunk benne,

V

hogy olyan pálya lesz, mint az Alföldön.
Az én tem póm és az eredményességem a
10. helyre volt elég, 6 percet elpazaroltam
keverések miatt a bozótos és nehéz szintes
terepen. Szebeli a 2 1 , Boros pedig a 37.
helyet szerezte meg. Boros egyik pontnál
súlyosan tévedett, ezért nem futott jó időt.
A litván futó, Tomas Kuzminkis nyerte meg
ismét a versenyt.
6 . n a p , a u g u s z tu s 21.

Pihenőnap volt, így nekivágtunk autóval
az észt főváros, Tallinn m egismerésére.
Egész nap a város nevezetességeit jár
tuk és megnéztük a Várkastélyt, a tallinni
Dómot, a Szent Olaf tem plom ot, m ajd
a 2 km -es városfal megtekintése után
fáradtan indultunk vissza a 250 km-re
levő Voru-beli szállásunkra, készülve a
másnapi középtávra.

e r s e n y b e s z á m o l ó

futóval és rosszul dö ntö ttem , m ert a logi
kus útvonal helyett egyéni utat választot
tam, így lett az eredm ény a 7. h e ly ...
Eredményhirdetés után a záróünnepség
következett a célterületen, ahol átad 
ták a zászlót és a rendezésre való jogot
az olasz Trento városának, am ely 4 év
múlva, 2012-ben rendezheti m eg a VII.
Siketek Tájfutó EB-t. Estefelé elutaztunk
a 75 km-re levő Tartuba, ahol bankettet
tartottak. Hajnalig buliztam különböző
nemzetek lányaival-fiaival. Búcsúzások,
elköszönések után 5-kor indultunk Rigába,
a lettországi fővárosba. Óváros, rigai Dóm
és a Szent Péter tem plom m egtekintése
után folytatunk az utu nk at a litván fővá
ros: Vilnius felé. Ott is m eg ejtettün k a
már hagyománnyá váló városnézést, aztán
S ze b e li a v á ltó n
indultunk egyenesen hazafelé.
kus tempóban futni, így csak egyenletesen Augusztus 25-én késő délután érkeztünk
futhatott. A férfi győztes „m egint" Tomas Budapestre. Az EB-ről annyit, hogy bár
Kuzminskis lett, aki hibátlan és kifogásta jól éreztünk magunkat, csak azt sajnálom,
lan versenyzéssel nyert 23:35-ös idővel.
hogy az előzetes problém ák m egnehezí
tették a felkészülést és ennek eredm ények
8 . n a p , a u g u s z tu s 2 3 .
képpen a versenyzést.
Mihályi Ferenc
Az utolsó versenynapon a váltó került
E re d m é n y e k : ww w .deaforienteering.
megrendezésre a hosszútáv célterületén.
Szebeli-Boros-Mihályi felállásban indítot o rg /E C resu lts/E C 2 0 0 8 /h ead _ 6 th _
EC2008.htm
tuk a magyar váltót. Szebeli 11. helyen
adta át a stafétát Borosnak, akit ötödik L in k e k : Siketek tájfutó világ honlapja:
ként ért az átfutóponthoz, de a 9. helyen www.deaforienteering.org/
K épek:
p icasaw eb.google.com /
érkezett célba, míg én a 7.helyre hoztam
be a váltót 13 ország közül. Váltóban az borosim15/TajfutoEB
utolsó előtti pontnál találkoztam az olasz picasaw eb.google.com /borosim 15/
2008081625SIKETEB2RSZ

7 . n a p , a u g u s z tu s 22 .

A középtáv pályája 4,7 km volt. Előzetes
elvárásom magam mal szemben a top 6-ba
kerülés volt, amely megfelelő edzettség
hiánya miatt nem sikerült, a távot 8. helyen
fejeztem be, Boros 1 7 , Szebeli 22.lett. Kis
csapatunkon kezdtek a fáradtság és az
izomláz tünetei elhatalmasodni. Bár két
szer eltévedtem, 1-2 percet... És utólag
számolva, ez az elvesztegetett 2 perc idő
különbség a 4. helyre lett volna elegendő
a 8. h e ly ett... Szebeli a hosszútávon és
középtávon nem tudott megfelelő, energi

A v á ltó c s a p a t
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Felem ás V B

felem ás er ed m én y ek k el

Komoly értékelési dilemmába
kerültem az idei Tájkerékpáros
VB-vel
kapcsolatban.
Eredm ényeink m egjárták
m ennyektől a poklot, sajnos,
ebben a sorrendben, ami azért
nyom ot hagyott a csapaton,
pedig megmondta valami slá
gerénekes, hogy csak a szépre
kell emlékezni. Végül is, ha
belegondolunk, a szereplők
nagy része pályafutása eddigi
legjobb VB-eredményét érte
el, am inek a nagyszerűségét csak kicsit csökkenti az a tény,
hogy sokan közülünk most indultak először VB-n. De azért volt
itt két majdnem-dobogó: Füzy Anna 5. és Horváth Marci 7.
helye után már komoly kritika nem érheti a csapatot.
Az eredmények nagyrészt ism ertek, erről részletes beszámolók
láttak napvilágot a versenyhét folyam án (sprint, középtáv,
hosszú selejtező, hosszú döntő), kivéve a váltót, amire szám
talan objektív okunk van, elégtelen net-elérés, idő hiánya stb.,
de az igazság az, hogy nem nagyon volt kedvünk dicsekedni
vele. Essünk hát túl rajta: a női csapat (Füzy Anna, Koczka Zsófi,
Cseh Veronika) két helyet rontva a tavalyihoz képest 11. lett. A
férfi (Paulovits László, Marosffy Dani, Tamás Tibor) csak egyet
lép ett vissza és így 16., a tavaly ifiben győztes váltó (Beöthy

Adám, Jankó Dániel, Horváth Marci) pedig idén a juniorok
között szim plán nem ért el eredményt, m ert hétfői hősünk,
Horváth Marci mellényúlt az egyik pontnál. De am úgy sem
vezettek.
Kérdés, persze, hogy mit várhatunk egy olyan ju n io r csa 
p a ttó l, am elynek a legidősebb tagja is éppen csak 18 éves,
a legifjabb pedig alig múlt 14? Ha innen nézzük, az eredm é
nyük egyáltalán nem rossz, esetenként egyenesen kiváló, csak
merem rem élni, hogy ők is pozitívan értékelik ezt a hetet. Az
már önm ag áb an remek, hogy sokan vannak, és húzzák egy
mást. Csak tartso n ki a lelkesedésük!
Ugyanez érvényes a női csapat újoncára, K oczka Z sófira
is. Friss erő a lányok között, még csak 21 éves, alig fél éve
tájbringázik, elő tte az élet. Egyértelmű, hogy közülünk ő tud
a legtöbbet a kerékpárról, már van egy felnőtt EB 6. helye,
igaz fél-off, a MTB 4Cross szakágában szerezte. Simán ugrat 10
m éterest, és e se tt m ár akkorát, hogy kórházban rakták össze,
tehát részem ről mindenképpen tisztelettel tekintek rá. Az
azonban tény, hogy képességeinek nagy részét itt egyáltalán
nem tu d ta hasznosítani, mivel komoly lejtő innen Zakopanéig
nem volt, illetve sebességét nagyban visszafogta, hogy tájé
kozódni is kellett. Becsülettel megtette, am it lehetett, külön
pech, hogy a váltóban még nagyobbat hibázott is, pedig addig
egészen ügyesen átvészelte a hetet.
A többiek eh hez képest kifejezetten rutinosnak szám ítanak.
A nna érdem eit, ugye, nem kell kiemelni, évek óta benne van

A csapat
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egy VB dobogó, most is közel került hozzá, de még mindig
hiányzik az a bizonyos hajszái. Anno 2005-ben pajzsra emeltük
a középtávon elért 5. helyéért, m ost m egism ételte ugyanezt
a sprinten, és szinte term észetesnek tűnt. Ilyen gonosz dolog
a megszokás. Róni a „nagy nővér" árnyékában remekelt: 21.
helye a középtávon számára egyéni rekord, de igazából minden
versenyszámban jól ment, talán a legstabilabb eredményei
neki vannak.
A férfi c sa p a tta l kapcsolatban elfogultságot jelentek be és
nem kommentálok. Itt inkább az a kérdés, hogy lehetne azt
a töm eget ismét m egm ozgatni, am it a 2005-ös VB-n: akkor 7
em ber volt a csapatban, a nevezhető létszám maximuma, és
még tartalékba is jutott azokból, akik komolyan válogatóztak.
Most éppen csak kitelt a váltó, a hamarosan esedékes EB-re
pedig csak 2 fő jelentkezett... Igaz, az egyéni eredmények
viszont egyre jobbak: most m ár többször is bejöttünk a 30-as
tartom ányba, ami azért mégiscsak a mezőny első harmada.
Végül ne feletkezzünk meg a S zen io r V ilágkupa igazán
népes magyar küldöttségéről sem . Hét fős csapatunkból
Koczka Gabi és Jan k ó T am ás tudott dobogós helyet elérni,
mindketten voltak elsők és harmadikok is. Indulóink nagy része
itt a legdurvább F40-es m ezőnybe került, ahol közel elites
teljesítmény kellett a győzelemhez. Erre konkrét példa volt a
keddi nap, a mi középtávú pályánkat kapták hosszú címén: az
F40-es győztes idő az elit 31. helyére lett volna jó, közvetlenül
az előző napi sprint világbajnok elé.
Külön meg kell em lítenem d ip lo m á c ia i te s tü le tü n k e t.
Hivatalosan ugyan egyetlen vezetőnk sem volt, de valójában
kettő is: Tamás és Sün egym ást remekül kiegészítve mene
dzselték a csapatot. Nem tudok róla, hogy lett volna köztük
deklarált munkamegosztás, de lényeg, hogy valamelyikük
mindig ott volt, ahol éppen a szükség megkívánta, a verseny
zők pedig mentesültek a szállás, ellátás intézésétől és a rende
zőséggel való küzdelem bosszúságaitól.
Utóbbi külön fejezetet érdem elhet, a rendezés ugyanis, fino
man szólva, nem volt zökkenőmentes. Már két éve gyanús
volt, hogy a lengyelek (na jó, ne essünk a kollektív vádaskodás
csapdájába, ezen belül is Jan Cegielka és emberei) nem is
tö re k e d n e k kiváló re n d e z é sre , de ezt legalább jó drágán
mérik. Konkrétan végig az volt az érzésünk, hogy a rendezőség
lehúzásra utazik, m ert a verseny színvonala nem követte a
szépen felhizlalt részvételi díjakat. Ez legfájdalmasabban a
szeniorokat érintette, akiket m ég annyira sem tiszteltek meg,
hogy az eredményüket tudassák velük a verseny után, igaz, ez
aztán a váltóban utolérte az elitet is: hogy pontosan hányadi
kak lettünk, csak két nappal később itthon tudtam megnézni
a neten. Egész egyértelmű rablás volt a szállás, am it a hotel
árainak kb. duplázásával nyertek, majd m iután mi értelem
szerűen mentünk inkább egy független panzióba, bosszúból
megpróbálták kijátszani a bankett-kártyát és 30 EUR-t kérni
azoktól, akik nem tőlük vették a szállást. Ezért a pénzért, aki
ügyes volt, akár két sült virslit is szerezhetett a kerti partin. De
mindez számunkra elmélet, m ert az em lített belépődíjat egy
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szerűen elszabotáltuk és em iatt különösebben nem is furdal a
lelkiismeret... Ilyen ötleteik már a tavalyi cseh rendezőknek is
voltak, de bennük azért volt némi visszafogottság és - nem
mellesleg - kiváló VB-t rendeztek, szemben a mostanival, ami
ugyan átvitte a lécet, de valahogy bántóan egyszerűre sikerült,
nem m entesülve pár csúnya hibától.
Konkrétan a versenyeket két komoly vád érhette. Az egyik a
té rk é p volt, am elyhez a rendezőség szerényen csak annyi
m egjegyzést fűzött, hogy a „térkép kiváló, de a tereppel akad
nak gondok". Nos, valóban akadtak, a terepbem utató térképét
legfeljebb vázlatnak tudnám elfogadni, a versenytérképek
ehhez képest nagyrészt stimmeltek, de kisrészt viszont hajm e
resztő hibák m aradtak bennük, amire nem m entség az, hogy
az erdészet közben ic dolgozott. Mert ugyan az igaz, hogy ebbe
a homokos talajba könnyű új utat húzni, de hogy ez pénteken
még rajta van a térképen, aztán szombatra lekerül róla, azt
nehéz kimagyarázni. Márpedig ez történt, a fantom -út pedig
szépen elvitte a váltó fél mezőnyét. És az eset nem egyedi.
Találd m eg a k é t kép között a 10 apró kü lö n b ség et!

A felső a szombati váltóé, az alsót egy nappal koráb
ban, a hosszútávon használtuk. A váltó 6-7. átmene
tétől É ra vezető plusz úton csúsztak el sokan. Még
szerencse, hogy betonban végződik, így viszonylag
hamar lehetett korrigálni.
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A m ásik gyenge pontjuk a so rso lá s volt. Először a lányok
csodálkoztak el, hogy az előző nap elfogadott rajtlista éjjel
egykor orvul megváltozott. Ezzel egyrészt Anna elvesztette
rem ek rajtpozícióját két világbajnok között, másrészt s ü r g ő n
fel kellet ébreszteni Zsófit, aki új rajtidejéről mit sem sejtve,
alig két órával az esem ény előtt még békésen aludt. De a
legviccesebb az egészben az volt, hogy ez teljesen véletlenül
derült ki, m iután reggel unalm unkban m egnéztük a neten a
rajtlistát. Ebből - számomra m eglepő m ódon - még nem lett
óvás. Ellenben a férfi hosszútáv selejtező-futam ait m ár nem
úszta m eg a rendezőség. ím, lássátok feleim szümtükkel, hogy
nem szabad csinálni:
Először szépen és szabályosan lesorsolták a mezőnyt, de
elkövették azt a hibát, hogy ezt közzé is tették, márpedig
a szabályzat szerint a versenyző nem tudhatja, hogy kikkel
m egy egy futam ban... Ezt persze a hálátlan team leaderek
ízekre szedték, úgyhogy jö tt az a m egoldás, hogy akkor
m aradjon a beosztás, de ez csak rajt-folyosót jelent, a tény
leges futam -beosztást majd a kapott térkép dönti el. így

kellett csinálniuk még egy titkos sorsolást is, de itt a nagy
kapkodásban elfelejtették kiegyensúlyozni a mezőnyt, és még
szerencséjük sem volt, így került a 10 red-groupos verseny
zőből 7 az А-csoportba, míg a többibe csak 1 illetve 2. Az
eredm ényekről ordított, hogy valami nem gilt, közel azonos
pályák és győztesidők m ellett majd 10 perc eltérés volt a
bejutási küszöbök között, így hirtelen két óvás is befutott,
az egyik az olaszoktól, a másik tőlünk. Nagy harc nem volt, a
rendezőség elism erte a hibát, ez m indenképp a javukra szól,
és m egem elték 5 fővel a létszámot a handikepes csoportban,
így én is bejutottam , szerintem abszolút m egérdem elten, más
kérdés, hogy az А-döntőben sok örömöm nem volt... De azért
m egm utattuk nekik. :)
Lengyelország m ost már elmondhatja, hogy m indent m egren
deztek tájbringában, am it csak lehet. Egy időre pihenhetnek.
M indenkinek jobb lesz úgy. Mi pedig szeptem ber végén újra
elindulunk északnak, hogy onnan nem messze, Litvániában
próbáljunk szerencsét az Európa- b a jn o k sá g o n .

S zentendre K upa 2 0 0 8
Tulajdonképpen örülnöm
kellene, hogy ilyen keve
sen indultak ezen a verse
nyen, mert így -hosszú idő
után - dobogóra tudtam
kerülni. A két napon össze
sen nem indultunk ötszá
zan. Pedig ez a verseny
töb b et érdemelt volna!
Szeptember 13-14-én Visegrádnál
versenyezhettünk. 20 év után ismét.
Egy nyári, nagyon meleg nap volt
itt utoljára rangsoroló (bár akkor
valószínűleg nem így nevezték a
fontos versenyeket, de nincs nálam
Cavinton, nem jut eszembe a régi
megnevezés), vagy legalább is rész
ben átfedve a jelenlegi kivágattal.
Szombaton sprint futam volt egy
tenyérnyi kis térképen. Nagyon
megforgatott minket Serdülő! Sok
pont, gondolkodós, útvonal választásos átmenetek, de mégis gyors
pályák. A viszonylag meredek hegy
oldalban jól volt vezetve a pálya,
durva mászás nem volt. A növény
zet néha sűrűbb volt az ábrázoltnál,
de volt egy kettes zöld folt, amin
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simán át lehetett futni. A szép idő
ben a verseny után is többekkel
találkoztam, akik szintén kirándu
lásra, kilátózásra, nyári bobozásra
használták ki a meteorológusok
által nem ilyennek jósolt időt.
Vasárnapra esőt mondtak, de
szerencsére nem lett igazuk. Bár
hűvösebb volt az előző napinál,
de a most már hosszabb pályá
kon ez nem is volt baj. Most a
sípálya tetejéről indultunk - jó kis
rajtmenet volt, 400 méteren 125
szinttel. A várt downhill helyett
volt minden pályában rendesen
szint. A pályák megint nagyon jók
voltak. Többször is gondolkodni
kellett a „hogyan tovább”-on. A
pályáknak volt egy gyönyörű része:
egy ligetesen átfutva szinte a teljes
Dunakanyar látszott. (Kovács doki
le is fényképezte futás közben a
kilátást.) Talán a 49-es pont kör
nyékén vadult el nagyon a nyár
végére a növényzet, nehezítve ezzel
a pont megtalálását. Az igazi ellen
felek itt inkább a darazsak voltak,
többeket is megcsíptek.
Összességében korrekt térképek,

Marosffy Dániel
kifejezetten jó pályák voltak mind
két nap. A körítés is jó volt: kinyitott
a síház büféje, ahol meleg étel is volt
a szendvicsek, csokik mellett. A két
webkamerán át végig nyomon lehe
tett követni a versenyt. Mire haza
értem, az eredmények fenn voltak a
honlapon. A díjazásba is tettek egy
kis csavart: a helyezetteken kívül az
ott maradottak között is kisorsol
tak több csomagot a szponzor által
kiadott folyóiratokból.
A végére egy kis morgás: nem
értem, miért voltunk ilyen keve
sen. Serdülő minden évben kitalál
valami szokatlant, jó térképeket,
jó pályákat kapunk. Alaposan
felvezeti a versenyt, képeket,
térképkivágatokat tesz közzé még
időben. Bemutatja a környéket, az
egyéb programlehetőségeket. Amíg
pl. Ausztriában volt versenye, lehe
tett azt mondani, hogy a távolság és
az árak miatt jöttek kevesen. De ez
a mostani, kvázi az ország közepén
volt, nagyon közel Budapesthez.
Nem értem.
Remélem nem veszti el sem
Serdülő, sem csapata a lelkesedését
és jövőre is legalább ilyen versenyt
kapunk. (Ezt a beszámolót nem ők
szponzorálták....)
Bugár József

T

Sz ö g m é r é s
(Mérések a terepen 2.)
Sorozatunk következő
részében a vízszintes
irányszögek méréséről
lesz szó. Ennek ismerete
elengedhetetlen a tájfutó
térkép készítéséhez.

Ahhoz, hogy egy tereptárgyat ábrázol
ni tudjunk a térképen, ismernünk kell
a pontos helyét és el kell döntenünk,
milyen térképjellel és hogyan ábrázol
juk. A tájfutó térképek készítésénél egy
ism eretlen helyzetű (továbbiakban: új)
pont helyét szinte kizárólag a pont egy
másik (ismert) ponttól m ért távolságá
val és az ism ert pontból az új felé m uta
tó egyenesnek a m ágneses északkal
bezárt vízszintes irányszögével adjuk
meg. A kivétel a GPS koordináták hasz
nálata, de erről külön lesz szó, ebben a
cikkben m ost csak a szögm érést ismer
tetem . (A távolságmérésről a sorozat
következő részében szólunk.)
Ahhoz, hogy a m ágneses északkal
bezárt vízszintes irányszöget m egm ér
hessük, szükségünk van a m ágneses
északi irányra (1), a vízszintes síkra (2)
és egy szögmérőre (3), amellyel az új
pontot meg tudjuk irányozni. Ez így
roppant tudom ányosan és bonyolultan
hangzik, de m indezt egyszerűen egy

é r k é p é s z e t

laptájolóval elvégezhetjük, am it a táj
futó egyszerűen úgy hív, hogy „levet
te m az irányt".
(1) Fontos tudni, hogy a térképeken
nem a m ágneses északot jelzik, hanem
a hálózatit, m ár csak azért sem, m ert
a m ágneses észak nemcsak a helytől
függ, de kism értékben folyamatosan
változik is. A két irány közti viszonyt egy
kis ábra jelzi a topográfiai térképeken,
ahol az éves változást is pontosan fel
tüntetik. Sajnos az EOTR térképekről ez
hiányzik, Budapest környékén jelenleg
kb. 2 fokkal kell az óram utató járá
sával ellenkezőleg (CCW) elforgatni a
térképet, hogy felül legyen az észak.
Érdemes beszerezni az 1 : 25 000-es
katonai térképet, o tt pontosan m egta
láljuk ezeket az adatokat. A legújabb 1
: 50 000-es topográfiai térképeken az
éves változás nincs rajta, de kb. öt évig a
változás biztosan elhanyagolható.
Legbiztosabb persze, ha keresünk egy
két, az alaptérképen és a terepen is egy
értelm ű vonalas tereptárgyat, és ezek
irányának m egm érésével berajzoljuk a
térkép aktuális m ágneses északját.
(2) A vízszintes sík beállításához elegen
dő, ha a tájolót úgy tartjuk, hogy a tű sza
badon mozogjon, ne akadjon meg, továb
bi teendő nincsen. Ha meredeken felfelé,
vagy különösen ha lefelé kell mérnünk
(kerülendő!), segíthetjük az irányzást pl.
a tájolóhoz hozzáfogott merev lappal,
amire a térképet felkasíroztuk.

t á j f u t ó k n a k

(3) Bár egyszerű laptájolóval is m eg
oldható a felad at, térképkészítéshez
egy kicsit p ontosabb m űszer ajánlott.
Többféle tükrös tájoló alkalm as erre a
célra, az általam használt eszköz (lásd
fotó) mai változata a Silva Expedition
54 (Com pass Sport: 18 900.-F t).
Pontossága a gyártó és saját méréseim
szerint is 0,5 fok, ez azt jelenti, hogy
115 m éteres m érésnél a m ért érték
bizonytalansága egy méter, rövidebb
mérésnél értelem szerűen még kisebb.
A m érés nagyon gyors, érdem es ismé
telni, különösen a kezdeteknél. Az érté
kek felrakása a térképre terepi körül
mények között nehézkes és pontossága
is valam ivel kisebb a leolvasásnál.
Hosszabb m érési vonalaknál a legjobb
eredm ényt akkor érjük el, ha mérési
eredm ényeinket feljegyezzük, és író
asztalnál szerkesztjük meg a poligont
(sokszögvonalat) nagyobb (pl. iskolai)
szögmérővel. Még jobb, ha az OCAD-ba
visszük be közvetlenül az adatokat: A
bevitelhez válasszuk az egyenes vonal
funkciót (Straight line m ode) és a tőle
jobbra kettővel levő numerikus bevitel
gom bot (Num eric m ode). Kattintsunk
a szöget ábrázoló ikonra (Enter length
and angle) és beírhatjuk m m -ben vagy
m -ben az ad atokat, sőt, azt is m eg
választhatjuk, hogy a szöget melyik
irányban szám olja a program (vannak
fordított körüljárású tájolók is). Ha
kicsit játszunk a m éretaránnyal, köz
vetlenül lépésszám ot is vihetünk be,
ez még jobban lerövidíti a műveletet.
Ha m ár gépben van a vonalunk, akkor
a beigazítás is pillanatok alatt meg
oldható. Vigyázzunk, csak olyan mérési
eredm ényt igazítsunk a helyére, ami
tényleg jó, ism ételt- vagy keresztmé
réssel ellenőrzött. Ha a felszerkesztett
sokszögvonal m egm arad a térképen
(út, szintvonal vagy m ás tereptárgy),
szükséges leh et a valósabb ábrázolás
és/vagy a szebb kinézet érdekében
görbe vonalként újrarajzolni.
Hegedűs Ábel térképész
HMHadtörténeti Intézet és Múzeum
Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu
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T anuljunk tájfutni lépésről lépésre (16)
„Az 5-ös és 6-os szintek"
Ezek a szintek a tanítás utolsó lépcsőfokait jelentik.
Ha térképolvasásban és a tájoló használatában elérted
ezt a két szintet, akkor mehetsz a természetben bár
hová, ahol van térkép és nem lesz szükséged utakra,
ösvényekre vagy bármi más segédvonalra. EGY ÚJ
VILÁGOT FOGSZ TALÁLNI.
Ha viszont még jobban akarsz tudni tájékozódni,
akkor vannak még más kihívások is. Azt kell kitűz
nöd magad elé, hogy nehéz és technikás terepeken
is olyan biztonsággal és tempóban tudjál haladni,
ahogy csak tudsz, és ez újabb, komolyabb követelmé
nyeket támaszt majd eléd. Sok fiatal tud már annyit,
hogy szembenézhet ezekkel a kihívásokkal is.
Az itt következő szinteket azoknak ajánljuk, akik a
ma már elérhető, technikás, 13-16 éves korosztályok
számára kitűzött pályákon jó eredményeket akarnak
elérni. Ezeknek a technikáknak az elsajátítása szüksé
ges, még mielőtt ezeken a pályákon versenyeznének.
Itt nem soroltuk a lépéseket sorrendbe, mert ez most
már nem lényeges. Bármilyen sorrendben meg lehet
ezeket tanulni és gyakorolni.
Ezeket a végső szinteket a verseny lépcsőfokainak
is nevezhetjük, mert most már versenytechnikákat
tanulunk, hogy másodperceket nyerjünk.

Útvonalválasztás saját technikai felkészültségedhez
igazítva.
Durvább terepen való tájékozódás.
Gyakorlatok
A fenti technikai elemek gyakorlásához az erede
ti könyv egy svéd tankönyvet ajánl. E helyett mi
olyan cikksorozatokat javasolunk, amelyek a Tájoló
korábbi számaiban jelentek meg, így azokhoz bárki
hozzáférhet:
- Dr. Fekete Jenő: Technikai edzésgyakorlatok
(2004/5-10, 2005/1-5 )
- Bozán György: A tájékozódás technikája (2007/8,
10,2008/1-2 )
Ezek a példányok a szerkesztőségnél beszerezhetők.
Teszt
Az előző oldalon lévő pálya a hazai 2007-es nor
máltávú országos bajnokságon a 13-14 éves leányok
pályája volt.

6-os szint
Hosszú átmeneteken való tájékozódás.
A támadópont és az ellenőrzőpont közötti távolság
növelése.
Szintvonalak olvasása még gyorsabb tempóban.
A finom részletek használata, még pontosabb tájé
kozódás.
Lépésszámlálás a tereptárgyhoz.
Általában terepen való edzés- és versenytechnika
gyakorlása.
Gyakorlatok
Lásd az 5-ös szintet.
Teszt
Az előző oldalon lévő másik pálya a hazai 2007-es
normáltávú országos bajnokságon a 15-16 éves fiúk
pályája volt.
Ezzel a résszel cikksorozatunk befejeződött. Sok
sikert kívánunk a tanuláshoz!
A mű eredeti címe: Learning orienteering step by step
Fordította: Grant Julianna. Szerk.: Schell Antal

5-ös szint
Ezeket gyakoroljuk.
Szintvonalak olvasása nagy tempó mellett, szintvona
lak felismerése, domborzati tereptárgyak felismerése.
Futósebesség kontrollja a terep változásai és a tájéko
zódás nehézségi foka alapján.
Pontok olvasása futótempóban.
Tájoló 2008 8. szám 1 5
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Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:

На nincs határozott
elképzelése,
ötleteinkkel segítünk.

rendezvény szervezéshez
- rajtszámok: futó-, kerékpár-, triatlon- és kajak kenu
versenyekre: laminált papír, vlies vagy PVC alap
anyagokból, biztosító tűvel vagy gumival
- kordon szalagok: 10-40 cm szélességben, PP szövetből
- reklám molinók ponyvára, reklámtáblák
- passztartó szalagok: szövött vagy szitázott
egyedi felirattal vagy felirat nélkül
- rendezői kártyák, kártyatartók

Egyéb szolgáltatásaink:
szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek

díjazáshoz
- érem: kétoldalas, öntött, egyedi felirattal
- éremszalag: egyedi feliratú, szövött vagy szitázott
- póló, teniszing, pulóver több minőségben,
széles színválasztékban, emblémázva
- fehér frottier fejpánt, emblémázva

Új e-mail: mathe@rubicom.hu
Hamarosan új honlap: mathe.mtfsz.hu

Q s u A 'j k c Máthé István

f

a1031 Budapest
Malomkerék u. 1.
Tel./Fax: 06/1-242-3945:
Mobil: 06/20-9573-165
e-m ail:mathe@rubicom.hu
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Rövidtávú Országos Bajnokság
2008. szeptember 6. Szolnok
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10:06
10:10
10:38
11:07
11:13
11:18
12:03
12:03
12:14
12:27
12:40
12:55
12:57
12:59
13:04
13:31
13:55
14:03
14:21
14:24
14:37
15:47
hiba
hiba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

11:26
12:38
13:17
13:18
13:19
13:35
13:36
13:44
14:11
14:16
15:16
15:22
15:24
15:42
16:06
16:17
16:38
17:27
17:56
18 39
18 58
18 58
22 49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.0 km 0 m
Tugyi Levente
Krokavecz Simon
Mohácsy Adám
Hetényi Péter
Balázs Bulcsú
Apjok Dániel
Zsigmond Richárd
Gazdig Vendel
Lengyel Adám
Dalos Máté
Kiss Kornél
RónyaiÁron
Németh Mihály
Nagy Mátyás
Tábori Milán
Fekete Ágoston
Dudás Tamás
Báldi Gergó
Dima Péter
Sveiczsr András
Fleischer András
Lakatos Tádé
Masa Máté

13 ep
DTC
SZV
GYO
HTC
SPA
SZV
SZV
VHS
SPA
MAF
ZTC
DTC
PVS
TSE
SDS
ZTC
VBT
SDS
VHS
SPA
SPA
SPA
PUS

F14-C (25)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1.6 km 0 m 13 ep
Barti Áron
GÓC
Kopasz Kristóf
SZV
Rusvai László
FSC
Tölgyesi Aurél
VHS
Román Dávid Dániel HBS
Körmendi Miklós M MSE
Váradi Attila ifj.
GYO
Czigány Máté
ZTC
Egei Patrik
TTE
Váradi Ákos
GYO
Horváth Adám
SDS
Román Báínt
HBS
Jáger Dániel
DHS
SPA
Tamás Gergely
Bene Martin
SDS
MAF
Dalos Áron
Weiler Vilmos
MAF
DNY
Szabó Ákos
Rácz Zoltán
SZV
Csonka Gábor
HTC
Vadász Mihály
DNS
Nemes Noel
ZTC
Forrás Bence
BEA
Miháczi Adám
TTE
Sándor László
FSC

2.3 km 0 m 17 ep
Baumholczer Máté PVS
Tölgyesi Tamás
DTC
Györgyi Abel
MOM
Musinskÿ Tomás DTC
Horváth Marcell
VBT
Tölgyesi Ákos ifj. VHS
Nagy Attila
PVS
Bugár Gergely
SPA
Barkász Dániel
SZV
Liszka Krisztián
SPA
Péley Domokos
PVS
Sulyok Abel
SPA
Radványi Adám
DTC
Peregi Dávid
SPA
Tölgyesi Renátó SPA
Lafer David
ZTC
Kopasz Róbert
KAL
Zacher Viktor
SPA
Hambuch Mátyás PVS
Petróczki Adám
HTC
Spicze Máté
DTC
Lukács Gergő
ZTC
Hajdú Marcell
KOS
Nagy Patrik
VBT

11:17
11:51
12:02
12:22
12:40
12:47
12:56
13:06
13.17
13:30
13:46
14:05
14:13
14:15
14:37
14:46
14:52
15:06
15:53
16:09
17:08
17:41
17:59
hiba

F16-B (27)

F14-B (24)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
23

23 Savák András
Fehérvári Zsolt

F16-A (24)

F14-A (24)
2.0 km 0 m 15 ep
Kazal Márton
PVS
Rácz Sándor
SZV
Péntek Mátyás
VBT
Kovács Bertalan PVS
VBT
Horváth Gergő
Bartók Márton
SPA
Oszkó Attila
SPA
Csöngei Dávid Máté VHS
Konkoly Csaba
SPA
Varga Zsombor
NKZ
Pokomyik Bence TTT
Kirilta Péter
DTC
EtSnger János
PVS
Balogh BáKnt
GYO
Zoboki Csanád
THT
KAL
Lovászi Péter
Peregi Dániel
SPA
Tóth Adrián
TTE
Németh Marcell
SPA
Hajdú Szása
KOS
Jakus Bertalan
FSC
Balogh Márton
GYO
Kovács Domonkos BME
Vajda Balázs
SZV

11:59
12:13
12:16
12:56
13:59
14:11
14:14
14:24
14:32
15:12
1528
15:40
15:51
16:03
16:31
17:03
17:31
17:58
18:00
19:41
22:27
24:44
hiba
hiba
hiba

2.2 km 0 m 15 ep
Schwendtner Báínt KTK
Lacza BáKnt
PVS
Horváth Máté
TSE
Heiig Dániel
VBT
Iski Richárd
NYV
Szkiba Tamás
SPA
Szabó Máté
DNY
Könnyű Bence
DNS
Góth Roland
GÓC
Hanyicska Martin NYV
Németh Bence
VBT
Szabó Ákos
HTC
Barta Dávid
ETC
Brenn Dávid
TSE
Sveiczer Attila
SPA
Lukács Péter
ZTC
Gera Tamás
SZV
Kovács Sebestyén BME
Szerdahelyi Zalán SZT
VHS
Gönye András
Székely Miklós
ZTC
Erdélyi Martin
SDS
Tass Benedek
KOS
VBT
Németh Dániel
Móra Gábor
FSC
HRF
Egyed Balázs
Vk Szalóki Gábor
GYO

12:09
12:20
13:15
13:31
13:44
14:09
14:17
14:29
14:38
15:05
15:08
15:19
15:24
15:52
16:01
16:19
16:26
16:28
16:43
16:46
17:16
17:17
18:41
20:06
27:00
hiba
16:18

F18-A (24)
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
21
22

2.9 km 0 m
Bereczkj Máté
Velkier Gábor
Kinde Mátyás
Jen es Géza
Kovács Boldizsár
Páfinkó Márton
Pongrácz Ervin
Hráb Dániel
Tóth Károly ifj.
Mizur Peter
Morvái András
Ádámszki Tamás
Spisák László
Rebák Csaba
Lápossy Péter
Györgyi Máté
Fráter Tamás
Károlyi Gergely
Kiss Báínt
Kovács András
Vadász Endre
Sebők Péter

23 ep
SZV
SIR
SIR
MOM
BME
SZV
SZV
ETC
SIR
PSE
SDS
DTC
FSC
NYV
PVS
MOM
SIR
TTE
SKS
PVS
DNS
KAL

13:47
13:47
14:47
14:55
15:02
15:20
15:35
16:07
16:18
16:28
16:33
17:02
17:18
17:21
17:21
17:37
17:53
18:00
18:19
21:26
21:31
22:21

Tájoló 2008

ARA
SDS

22:34
hiba

F18-B (12)
2.8 km 0 m 19 ep
Hideg Gábor
HTC
Diószegi Báínt
SDS
Incze Márton
KOS
Molnár Barnabás ZTC
Jáger Patrik
DHS
Kósa Gábor
ZTC
König Rudolf
KTK
Fi ló Bemát
DIS
Incze Zsombor
KOS
Kersity András
PVS
Horváth Gergely FMT
Vk Oláh János
DHS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15:57
17:09
17:24
18:08
18:32
19:24
19:27
20:39
20:42
23:12
hiba
24:44

F20-A (21)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Vk

3.2 km 0 m
Turcsán Gábor
Kerényi Máté
Káló Attila
Mets Márton
Horváth Tamás
Györgyi Péter
Kácsór Attila
Pápai Tamás
Ringer Stefán
Gabnai Zoltán
Hardi Balázs
Szentesi József T
Urbán Csaba
Bertóti Róbert
Tári Kornél
Tari Gábor
Lukács Mihály
Méder Tamás
Varga László
Bódis Péter
Zsiínszky Pál ifj.

22 ep
PVS
TTE
SZV
MOM
SZV
MOM
TTE
ARA
DTC
DIS
PVS
ESP
MAF
DTC
ARA
ARA
TTE
KTK
THS
BME
DIS

15:42
15:49
16:19
17:24
17:42
18:04
18:12
18:38
18:46
19:43
19:53
20:04
20:22
20:27
21:01
21:35
21:57
22:02
26:17
29 36
20:30

F21-A (25)
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3.6 km 0 m 26 ep
Kovács Adám
ETC
16:13
Gíbov Ruslan
ETC
16:17
Zsebeházy István MOM 17 08
Lévai Ferenc
MEA 17:17
Krajcik Michal
DTC 17:24
Szabó András
17:24
ETC
Pelyhe Dániel
SDS
17:54
Nagy Viktor
KAL
18:06
Domonyik Gábor MEA 18:07
Vonyó Péter
PVS
18:10
Forrai Gábor
HTC 18:32
Tóth Adám
GYO 18:35
KoprivanaczImre KAL
18:35
Harkányi Zoltán
MEA 18:40
Antal Miklós
PVS
18:43
Balabás Péter Gergő DTC 18:45
Bogos Tamás
ARA 18:52
Szabó Imre
CBD 18:56
Csúcs András Klaus HSE 19:48
Varga Zsolt
NKZ
19:51
Vörös Endre
HTC 20:07
MEA 20:31
Novai György
Mézes Tibor Sólyom GÓC 20:51
Sinkó János
SZV 23:05
Lenkei Zsolt
TTE
hiba

F21-B (23)
3.5 km 0 m 22 ep
Hites Viktor
VBT
Kovács Dávid
ARA
Spiegl Máté
KAL
Scultéty Márton
KTK
Gyalog Zoltán
SPA
6 Werner Péter
CBD
7 Nagy Gergő
SZV
7 Morandini Viktor SPA
9 Pelyhe Dénes ifj. SDS
1
2
3
4
4

8. szám

18:29
19:24
19:27
19:30
19:30
19:38
19 48
19 48
19:53

10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21

Zöldesi Andor
Tolnai Márton
Forrai Miklós
Sümegi János
Zai Báínt
Tóth Máté
Lenkei Ákos
Baksa Csaba
Zsebeházy Zsolt
Kain Gergely
Csőkör Zoltán
Józsa Gábor
Kovács Róbert

TSE
DTC
HTC
DTC
SPA
GYO
HSP
KAL
MOM
MOM
TTT
PSE
PVS

20:07
20:30
20:41
20:47
20:48
20:50
20:50
21:32
21:39
21:45
22:31
24:34
hiba

F21-C (24)
21 ep

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3.3 km 0 m
Páínkás Tamás
Halona Gergely
Bihari Zoltán
Herczeg Báínt
Antal András
Marosán Dávid
Miskó Róbert
R évész Gábor
Petruszka Imre
Savák Béla
Bergendi Péter
Szabó András
Bánfi Róbert
Papp Jácint
Gombkötő Péter
Garda Tamás
Vidosa Tamás
Balogh Péter
Bozsó Norbert
Horváth Zoltán
Halász Balázs
Sándor Tamás
Matics Gyula

BDI
DTC
KFK
VBT
PVS
BEA
BSC
MCB
DNS
ARA
KAL
VTC
HTC
ZTC
TTE
DHS
VBT
FSC
MCB
TSE
ETC
SDS
MAF

17:01
17:16
18:59
19:04
19:20
19:34
19:44
20:06
20:27
20:31
20:40
21:02
21:14
21:19
21:20
21:27
21:57
22:02
22:13
22:45
23:30
33:55
hiba

F21-D (19)
2.8 km 0 m 19 ep
Molnár Péter
VTC
Füle ki Dániel
GYO
Bánfi Szabolcs
HTC
Petiik György
BEA
Verebélyi Zsolt
JSS
Nyári Sándor
MCB
Kiss Dénes
JMD
Hrenkó Viktor
NYV
Stark Gergely
MEA
Stark Ferenc
MEA
Niedermayer Péter VHS
Hideg Nándor
HTC
F. Tóth András
DNY
Simon Péter
GYO
Németh László
EKE
Kisházi Gábor
HTC
Vk Kustos Szabolcs MEA
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15

F35-A (24)
22ep

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

18:22
18:46
19:26
19:37
21:24
22:14
22:54
22:54
23:23
23:31
23:34
23:35
24:22
30:59
31:05
hiba
16:26

3.3 km 0 m
Borbás Nándor
MEA 16:24
Varga Báínt
ZTC 16:55
Nagy Tibor
FSC 17:06
Dezső Sándor
HTC 17:20
Fehér Ferenc
ZTC 17:36
Tóth Tamás
TTE
17:52
Töreky Ákos
BEA 18:14
Győri Lajos
FSC 18:16
Nagy István
TSE
18:17
Lajszner Attila
ESP 18:20
Korsós Zoltán
SZV 18:40
Bánki Zoltán
SMA 19:01
Török Imre
MAF 19:08
Maros Ervin Péter ZTC 19:10
Heckenast Tamás VTC 19:19
Schlosser Balázs SMA 19:29
Schultheisz György KFK 20:02
Gyimesi Zoltán
TTE 20:10
Váradi Attila
GYO 20:16

E

redménye

20
21
22
23
24

Müller Balázs dr.
Szlávik Zoltán dr.
Szakái Péter
Dankó István
Tornai Szabolcs

THS
KFK
VTC
TTE
MOM

20:17
21:05
21:13
22:37
24:15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15
16
17

3.3 km 0 m 19 ep
Fodor Péter
THS 20:38
Hugyecz Zoltán
HUF 20:53
Nagy Ákos
SDS 21:23
Schwendtner Erik KTK 21:36
Simon Tamás
KTK 22:00
Pavlovics György ifj.dr.THS22:15
Ambrus Sándor
PVM 23:01
Molnár Attila
TTE 23:17
Bakos Béla
FSC 24:05
Lengyel Vilmos
TTE
24:31
Serestey Áron
ZTC 24:31
Mátrai Róbert
SZV 25:17
Csatlós Ferenc
PVM 26:14
Bettembuk Péter DNY 26:47
Fekete Gábor
ZTC 27:19
Hanyicska Mihály NYV 30:16
Palkovics Viktor SDS 30:18

F35-B (19)

F40-A (25)

!

0
Y

2.8 km 0 m 19 ep
Viniczai Ferenc
PVS
Sem aska Darius BEA
Gilich György
TTT
Gilich István
MSE
Alhvinger Herwig TTE
Mohácsy Tamás dr. GYO
Jakus Zoltán
FSC
HSP
Matton János
Horváth Pál
SMA
TSE
Argay Gyula
Juhász Gábor
HTC
Miháca Zoltán
TTE
HSP
Szitter Attila
Kovács Gábor
BME
MEA
Horváth Sándor
MEA
Mörk Péter
Török József
GYO
Gyallai János
GYO
SzebeK István
SSC
Mentler Balázs
SFC
MAF
Dalos Attila
Kovalcsik István BME
Varsányi Attila
VTC
BEA
Móra Tibor
PVM

1
Й

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

12:54
13:25
13:32
13:47
13:54
13:55
14:04
14:10
14:46
14:52
14:54
14:56
15:06
15:13
15:14
15:34
15:38
15:46
15:52
15:55
15:57
16:16
16:41
16:44
hiba

F40-B (23)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21

2.4 km 0 m 1 9 e p
Lukács Vilhelm
GYO
PVS
Turcsán János
Halaj László
JMD
THT
Zoboki Mihály
Gera Tibor
SZV
Lénárt István
FSC
Szabó Csaba
ВТК
Faggyas László
TTE
HSP
Kinde Kálmán
P eics Antal
KFK
TTE
Ipsics László
TTE
Károlyi Gyula
JMD
Zagyi László
Hetényi Ferenc
HTC
König Péter
KTK
Tóth László
MEA
Szőke Zoltán
PVM
MCB
Paskuj Mátyás
Nemoda Ferenc FSC
MSE
Körmendi Mikló
HER
Németh Zsolt
B érezés Miklós
FMT

12:55
13:01
13:12
14:03
14:06
14:13
14.27
14:31
15:07
15:21
15:23
15:51
15:57
15:59
16:01
16:37
16:46
16:46
17:06
17:27
21:48
hiba

F40-C (6)
1
2
Vk
Vk
Vk
Vk

2.2 km Om
Román János
Vadász Tamás
Erdélyi Gyula
Pataki Gábor
Egei Tamás
Jáger Péter

17 ep
HBS
DNS
SDS
PVS
TTE
DHS

20:13
21:01
16:39
16:12
hiba
19:23

к
F45-A (25)
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
21
22
23
24
25

2.4 km 0 m 19 ep
MuSter Gábor
HSE
Tóth Gábor
SZV
Rusvai László
FSC
Pril László
ARA
Tölgyesi Tibor
DTC
Szerdahelyi Zoltán SZT
Szlatényi Ferenc OSvFiló György
DIS
Domán Gábor
THT
Vankó Péter
HSE
Gabnai Ernő
DIS
MAF
Weiler Zsolt
Trócsányi Zoltán DIS
Garda Árpád
DHS
Pokornyik Tibor
TTT
SZV
Hajagos Henrik
Hegedűs Béla
KTK
Zempléni András dr.KOS
SDS
Sramkó Tibor
Tóth Károly
VTC
Csonka Antal
HTC
KTK
Tőkés Árpád
Zentai László
HSE
Németh Csaba
BÖF
Závodszky Tamás KTK

1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19

2.2 km 0 m 17 ep
Sebök Gábor
ESP
Varga József
NKZ
Nemesházi László PSE
Nagy András
PSE
Hrenkó László
NYV
D. Szabó Gyula
DIS
Nagy Zsolt
FMT
Nagy Márton
VTC
Mets Miklós
OSC
Kaptur József
VHS
Könnyű István
DNS
Telek Tibor
SDS
Peregi Tamás
SPA
FSC
Csikós Miklós
Nagy Miklós
FMT
Zelei Ferenc
HBS
Incze András P. dr. KOS
Cenner Tibor dr. FMT
Dobrossy István dr. DIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
19
21
22
23
24

2.1 km 0 m 15 ep
Gyulai Zoltán
MSE
Dosek Ágoston
OSC
Szúnyog Jó zse f dr. KTK
Bállá Sándor
HSE
Szőcs László
HSP
Kerértyi D énes
HSE
Jankó Tamás
HSE
Kaszás György
HER
Honfi Gábor
ESP
Plájer Lajos
SMA
Pelyhe Dénes
SDS
HAV
Harkányi Csaba
BEA
Hegedűs Ábel
Kiss Tibor
FSC
Kocsis László
FSC
PVM
Kürti István
Mizur Jan
PSE
Szepesi Imre
ARA
SDS
Győri László
Halász Elemér
ZTC
Kovács Nándor
PVS
Kovács József
ETC
Németh Ferenc
PVM
Fleischer Zoltán
SPA

11:34
11:38
11:38
11:43
12:05
12:08
12:16
12:25
12:29
12:30
12:36
12:38
12:39
13:03
13:20
13:22
13:28
13:39
13:43
13:43
13:47
14:19
14:33
14:38
15:44

F45-B (19)
13:43
13:43
13:58
14:13
14:24
14:50
14:52
14:53
14:56
16:14
16:21
16:24
17:42
18:07
19:32
19:32
20:15
21:50
22:23

F50-A (24)
10:23
10:44
10:47
11:00
11:04
11:11
11:18
11:37
11:54
12:27
12:31
12:38
12:44
12:57
12:57
13:11
13:26
13:34
13:42
13:42
14:35
15:31
16:00
18:13

F50-B (19)
1
2
3
4
5
6
7
8

2.1 km 0 m
ZsiBdn Viktor
Virág Gyula
Törjék György
Sátrán Zoltán
Kovács József
Csöngei Dezső
Horváth János
Dömötör Imre

15 ep
NYV
THS
TTT
ARA
SDS
VTC
TTT
SFC

13:33
14:25
15:24
15:31
15:42
15:58
16:25
16:41

Tájoló 2008

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hirt Károly
Tóth Lajos
Szabó László
Kubacsek József
Olajos Ferenc
Imeí János
Somfa y Gábor
Mészáros Károly
Ádám András
Czinege János
Vk Pápai János

ARA
TTT
DNS
FSC
PSE
MSE
ARA
TTT
ARA
KRI
ARA

16:47
16:54
17:03
17:17
17:39
18:15
19:17
20:33
21:17
hiba
16:19

F55-A (24)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2.1 km 0 m 15 ep
Bikki Sándor
HER
Petró Géza
FSC
Molnár Gábor
MAF
Horváth Tivadar HER
Hegedűs András BEA
ВТК
Ládi János
Spiegl János
SMA
Kolláth Gábor
SFC
Hegedűs Zoltán
OSC
Ludvig István
MAF
Bugár József
BÖF
Bacsó Attila
HER
Fluck István
PVM
Kaján László
FMT
ZsiSnszky Pál
DIS
Gyalog László
SPA
Korbély Tibor
HER
Lajtai Sándor
PVM
Horváth György
PSE
Szalóki Rezső
GYO
Magyar János
MAF
Lörincz Gábor
HTC
Sódor István dr.
OSC
Vitéz László
HER

12:03
12:30
12:44
12:50
12:53
12:58
13:06
13:10
13:11
13:12
13:42
14:01
14:22
14:25
14:38
14:57
15:02
15:14
15:19
15:35
15:36
16:16
16:42
18:18

F55-B (5)
1
2
3
4
5

1.8 km 0 m
Kutnyánszky Ernő
Aknai Antal
Batázsy László
Tóth Béla
Kovács László dr.

14ep
14:27
THS
TTT
15:28
16:56
PVS
HBS *17:23
PVS
26:37

F60-A (24)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2.0 km 0 m 16 ep
Boros Zoltán
HSE
Bogdanovits András MSE
HBS
Kovács András
Gombkötő Péter dr. TTE
Lénárd Miklós
ETC
Rétfalvi Lajos
JSS
Nagy Árpád dr.
ETC
Andrási Lajos
HER
HSP
Gerely Ferenc
Gáncs Kálmán
HER
Blum László id.
SZU
Horváth Zoltán
ZTC
Sindely Pál dr.
SZU
Vajda László
ZTC
Kéri Gerzson dr. HAV
Gömbös Gyula
SKS
Komár Béla
HER
Kardos Ferenc dr OSC
Vida István
OSC
Mohácsi József
HAV
Szemler István
TTE
Lázár László
PSE
Hunyadvári László BEA
KTK
Hidas Sándor

11:56
12:19
12:22
13:02
13:03
13:32
13:36
13:45
13:52
14:29
14:32
14:47
15:02
15:21
15:32
15:56
16:11
16:58
17:11
17:33
17:39
19:04
22:55
25:22

F60-B (5)
1
2
3
4
5

1.8 km 0 m 17 ep
Lipp József
PVS
Síkhegyi Ferenc BEA
Ballagó Béla
FSC
Simon Gyula
DIS
Keighley Richard EK

1
2
3
4

1.5 km Om 14 ep
Vass Tibor
VHS
Bányai Attila
ZTC
Muszély György BEA
Jelinek István
PSE

15:07
18:33
19:16
25:20
26:35

F65-A (34)

8. szám

11:14
11:15
11:34
11:44

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Varga György
POE
Perényi János
GYO
Bán Sándor
HTC
Szecsődi Ákos
BEA
Nagy Dezső
KTK
Felföldi Károly dr. SZU
Lohász Márton
BDI
Sejpes Gyula
KTK
Bogdány Miklós
TTE
ScheH Antal
PSE
Argay Gyula
BEA
Tóth János
SKS
íjjász István
PVS
Pavlovics György dr. THS
Zolarek István
PVS
Wengrin István
VTC
Reszter István
TTT
Farkas Sándor
HAV
Hargitai István
TTE
Radnóti Rezső
HAV
Nagy Gábor
TTE
Ribényi Imre
KTK
Varga Sándor
BEA
Illés Vilmos
SSC
Török István
DEA
Gönczi Péter
SPA
Nagy Lajos
ETC
MüHer János
PSE
Nagy Albert
SPA

12:12
12:17
12:33
13:03
13:22
13:25
13:35
13:37
13:41
13:44
13:57
14:16
14:28
14:29
14:40
15:43
15:56
16:06
16:08
17 08
18:46
19:20
21:39
23:46
26:26
33:35
hiba
hiba
hiba

F70-A (13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.4 km Om
Szabón János
Nyögéti Imre
Hódossy Béla
Buncsik János
Hargitai Miklós
Páhy Tibor
Valkony Ferenc
Cserteg István
Weress Kálmán
Rácz Márton
Tihanyi László dr.
Németh Alajos
Kozma László

14 ep
KOS
KTK
TSC
PSE
TSC
ARA
KTK
TSC
TTE
TTE
POE
PSE
BAL

10:12
10:34
11:44
12:32
13:29
14:03
14:06
14:11
1419
15:25
15:41
22:30
28:18

F75-A (3)
1.4 km 0 m 14 ep
OSC
1 Dudás István
BEA
2 Vörös István dr.
3 ÉSás Vilmos
TTE

12:27
19:06
22:58

F80-A (2)

1.4 km 0 m 14 ep
KFK
1 Balta Sándor
2 Csamangó Ferenc SZU

19:41
23:29

F85-A (2)
1.4 km 0 m 14 ep
1 Balogh László
OSC

51:51

N14-A (24)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1.8 km 0 m 17 ep
Konrád Krisztina GYO
Varsányi Kinga
VTC
Kadocsa Rebeka MEA
Tölgyesi Blanka
SPA
Liszka Eszter
GYO
Farkas Dóra
SZV
Weiler Virág
MAF
Faggyas Réka
TTE
Faggyas Eszter
TTE
PVS
Viniczai Csenge
Balázs Otiia
SPA
Faggyas Petra
TTE
Dénes Orsolya
KAL
Kinde Vanda
SIR
Gera Krisztina
SZV
Molnár Viktória
HTC
PVS
Graics Kinga
GYO
Váradi Vivien
ВТК
Kósa Noémi
Hajdú Dorisz
TTE
Vass Luca
SZV
Síkhegyi Franciska BEA
Erős Evein
ESP
Egei Petra
TTE

10:23
10:32
11:03
11:33
11:37
11:38
12:01
12:29
12:31
12:35
12:41
12:56
12:58
12:59
1338
13:39
13 42
13:47
13:52
14:01
14:28
15:56
16:57
hiba

E REDMÉNYEK
N14-B (24)
1.6 km 0m 13 ep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cseh Anett
SDS
Simon Alexandra N ZTC
Gubicza Viktória HTC
Becze Rita
PVS
Bartus Petra
JMD
Goldmann Júia
SDS
SPA
Nagy Klára
Horváth Hanga
MEA
Bán Zsanett
HTC
Tóth Blanka
MEA
Vonyó Réka Virág PVS
Donkó Anna
KOS
Szabó KamiBa
HTC
Gáli Barbara
DTC
Baumholczer Eszter PVS
Schwendtner Réka KTK
Soós Júlia
DTC
Hütter ülte
VHS
Hanyicska Zsakin NYV
Nagy Eszter
SPA
Kovács Borbála
BME
Pataki Réka DaídaPVS
Palkovics Éva
SDS
HRF
Egyed Noémi

1
2
3
4
Vk
Vk

Szabó Zsófia
Varga Viktória
Sipos Eszter
Faragó Mária
Juhász Csila
Molnár Krisztina

N14-C (6)
1.8km 0m 14 ep
DNY
DTC
HRF
SZV
HTC
HTC

11:34
11:51
12:09
12:29
12:47
12:56
13:33
13:36
13:42
13:42
14:02
14:08
14:11
14:17
14:23
14:36
15:56
15:57
17:11
18:28
18:55
19:57
21:03
27:51

i
15:28
17:40
20:29
22:32
19:07
20:08

Kovács Filoména PVS
Zempléni Réka
SIR
Szokol Mónika
SZV
VTC
Tóth Krisztina
Lajos Luca
PVS
Balogh Réka
GYO
Ozsvárt Dóra
SDS
Szepesi Szilvia
TTT
VBT
Pózna Anna
Gömbös Szilvia
ZTC
Rusvai Katalin
F SC
Kova lesi к Anna
BME
Paskuj Rebeka
MCB
Dénes Krisztina
KAL
Kakuk Zsófia
SZV
Krassóy Kinga
PVS
Király Amanda
ESP
Ózsvári Eszter
JMD
Gál Szabina
GÓC
Goldmann Dóra
SDS
Domán Fruzsina VTC
Reisinger Rita
PVS
Sámson Kinga
PVS
Vízi Kata Veronika HRF

12:24
12:33
12:35
12:49
13:19
13:58
14:19
14:45
14:59
15:15
15:15
15:35
15:36
15:54
15:58
16:32
16:33
16:35
16:36
16:50
16:57
17:22
17:45
20:32

Csóti Diána
KAL
Oszkó Dóra
SPA
Csala Fruzsina
PVS
Kerényi Szofi
KTK
Szabadi Bernadett JMD
Ágh Barbara
TTT
Pózna Diána
VBT
Kamondy Réka
HRF
Stefanidesz Va nda HRF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.7 km 0 m 20 ep
Tibay Ilona
SIR
Zsigmond Vanda DTC
Bertóti Regina
DTC
Tóth Réka
SZV
Kovács Anett
SDS
öiy Luca
MOM
Németh Luca
SPA
Juhász V. RenátaI SZV
Papanek Andrea MOM
Zsigmond Tímea SZV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2.9 km 0 m 19 ep
Kadan Ursula
ZTC
Szerencsi Dóra
SZV
Péley Dorottya
PVS
Krisjakova Jana
ETC
Fenyvesi Laura
KTK
Györgyi Csenge
MOM
Máthé Fanni
TTE
Si sa Dorottya
JMD
Koós Diána
SDS
Nagy Virág
SZV
Gyalog Zsófia
SPA
Farkas Mariann
SZV
Dékány Szilvia
GYO
Császár Barbara GÓC
Kovalcsik Bernadett BME
Dévényi Beatrix
ZTC
Hálák Brigitta
KAL
Czigány Anna
GÓC

SIR
VHS
VBT
NKZ
NYV
SDS
ESP
SZV
SKS
ETC
BEA
SZV

15:08
16:08
17:03
17:12
18:11
21:45
22:48
31:22
32:26

N18-A (23)
14:53
15:22
15:39
15:42
16:25
17:20
17:22
17:23
17:25
17:51

17:54
18:18
20:27
20:44
21:26
21:27
22:03
23:33
24:20
24:30
25:55
27:37

N21-С (10)
1
2
3
4
5
6
7
8
Vk
Vk

N20-A (19)
15:33
15:37
16:11
16:31
17:05
17:08
17:47
18:14
18:21
18:37
20:50
21:57
22:33
22:52
23:42
24:30
27:04
28:36

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
21
22
23
24

N35-A (27)

16:50
17:01
17:22
17:33
17:37
18:02
18:03
18:25
19:11
19:34
20:04
20:13
20:15
20:49
20:53
20:55
20:59
21:13
21:42
21:42
21 46
21:52
22:15
24:26

N40-A (24)
2.1 km 0 m 15 ep
1 Mátyás Ildikó
PVM 11:54
2 Csittag Vera
PVM 12:33
3 Rusvai né
Barócsi Kataín FSC 12:45
4 Turcsánné
Cseh Erzsébet PVS
13:06
5 Juhászné
Bálint Ildikó
HTC 14:17
6 Hajas Csilla
BEA 14:19
7 Tóth Agnes
MAF 14:20
8 Kiss Teodóra
ETC 14:25
9 Németh Zsoltné
HER 15:02
9 Holper Antónia
TTE
15:02
11 Kaszásné Boa ÁgnesHER 15:05
12 Jakubecz Andrea BME 15:07
13 C seresnyés Ágnes TTE
15:26
14 Tömördi Agnes
HSE 15:38
15 Radies Anna
ETC 15:42
16 Krasznai Orsolya SPA 15:47
17 Tóth Marianna
PVM 16:26
18 Kapturné Bíró Anna VHS 16:36
19 Szűcs Judit
ESP 16:53
20 Pózna Edit
VBT 18:10
21 Csikós Miklósné FSC 18:13
22 Nemesházi Lászíóné PSE 20:23
23 Síkhegyi Gabriella BEA 27:31

N21-B (24
)2.9 km 0 m 17 ep
3
4
5
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bárd Barbara
KAL
Sebők Éva
PVS
Kaufmann Brigitta D THS
Csikós Nóra
FSC
Szabó Veronika
ARA
Kövér Csilla
GÓC
Fekete Anikó
KTK
Katona Eszter
KTK
Dömötör Csilla
SFC
Császár Anetta
GÓC
Szabó Agnes
ZTC
Lakó Judit
ESP
Eimont Bernadett ZTC
Ambruzs Krisztina VIK
Sagetfy Ildikó
HER
Áriám Vera
ARA
ARA
Kovács Edit
Balogh Kataín
FSC
Vonyó Péterné
Szabó Réka PVS
Dékány Andrea
GYO
DNS
Rákos Piroska
Győri Judit
SDS

19:13
19:16
19:32
19:36
20:11
20:11
20:21
20:23
21:04
21:23
21:27
21:32
21:46
22:02
23:05
23:30
23:46
23:54
24:21
24:27

N40-B (7)
2.1 km 0 m
1 Tamásné
Szakács Judit
2 Balog Edit Judit
3 Erőss Anikó

24:37
24:42
25:06
25:47

Tájoló 2008

2.6 km Om 1 6 ер
Kisháziné
Zombory Erika НТС 19:14
Borza Agnes
ZTC 20:09
Perényi Dóra RobertaGY020:30
Vizauer Gyöngyi PVS 22:24
Csuka Doli
CBD 22:36
Gaál-Tertsch Agnes KTK 23:59
Győri Gabriella
SDS 24:29
Fövenyessy GabrieHaFMT 36:30
Szerencsi Ildikó
SZV hiba
Gyalog né
Dobróka Anett SPA 35:43

2.7 km 0 m 21 ep
1 Balogh Piroska
SZV 17:50
2 Viniczainé
Kovács Ildikó PVS
18:12
3 RíczbI Z su san n a PSE
18:32
4 Alkvinger Tünde TTE
18:33
5 G iichné
Kalocsai Adrienn MSE 18:43
6 Győrffy Gabriella HSE 18:54
7 Nagy Ákosné
SDS 19:33
19:54
8 Kovács Bernadett PVS
9 Ebinger Mónika
KFK 20:05
10 Korsósné
Hődör Kataín SZV 21:11
11 Papanek Ilona
TSE
23:29
12 Nagy Orsolya
TSE
24:00
13 Marosfalvi Mónika SPA 24:03
14 Federics Éva
TTT 24:31
15 Hanyicska Mihályné NYV 25:25
16 Szebeíné Toldi Éva SSC 25:48
17 Nagyné
Bódis Borbála FSC 26:08
18 Horváth Judit
DHS 27:03
19 Bay-Fodor
Boglárka dr.
HSP 28:47
20 Tóth Tímea
HSE 31:50
21 Horváthné
Keszthelyi Noémi VBT 32:50
22 Schultheisz Edina KFK 33:02
FMT 33:39
23 Ódor Viktória
24 Szabóné
Tóth Krisztina DNY 34:28
25 Károssy Réka
SZV 37:29
Lendvai Kataín
VHS hiba

N21-A (24)
3.3 km 0 m 20 ep
ETC
Makrai Éva
ZTC
Hrenkó Ivett
ETC
óry Eszter
MOM
Kelemen Bernadett PVS
osc
Füzy Anna
Császár Éva
GÓC
Simon Agnes
ETC
Zsigmond Száva DTC
Petrócki Szilvia
HTC
Wengrin Ágnes
TTE
Hajdú Hajnalka
ESP
Zsebeházy Eszter KTK
Uhír Tímea
ZTC
Rostás Anikó
KAL
Dómján Zsuzsanna PVS
Nagy Krisztina
BEA
Fekete Zsuzsa
KTK
Daragó Zsófia
ETC
Prékop Márta
KTK
Pogány Borcsi
KTK
Balogh Edina
FSC
Mezei Anikó
FSC
S 2ivák Ildikó
ARA

1 HomyáRT-fariann DTC
2 Bán Borbála
HTC

N16-B (10)
2.0 km 0m 16 ep
1
2
3
4
5
6
7
8
Vk

Varga Adél
Sebók Petra
Péter Hajnalka
Porpáczy Adél
Mihakó Mónika
BaBa Brigitta
Váradi Enikő
Szokol Boglárka
Sajártó Anikó
Apostol Nikolett
Denave Aízée
Benke Zsanett

1 Macinská Jana

N16-A (24)
2.2 km 0m 15 ep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

III

8. szám

4 Szabó né
Gombási Juíanna DNS 20:42
5 Horváth Z olánné TSE
20:50
6 Ágh Eleonóra dr. TTT
30:06
Vk Lovas Ágnes
PVM 16:47

N45-A (22)
2.1 km 0 m 16 ep
1 Kármán Kataín
HSE
12:05
2 Szerencsiné
Cs a mangó Juszt PUS 12:48
3 Jenővári Gabriella HSE
12:56
4 Bacsó Piroska
MAF 13:51
5 Marczis Márta
ETC
14:22
6 Ludvig Ágnes
MAF 14:33
7 Nagypéter Mária JMD 14:56
8 Halászné L. Ibolya ETC
15:00
9 Özse Agnes
KRI
15:12
10 Regályné
Zarnóczay Klára NYK 15:47
11 Dömötörné
Horváth Erzsébet SFC 16:02
12 BaBa Kataín
17:14
KTK
13 Vargáné
Kocsis Kataín NKZ
17:28
14 Jenei Margit
BÖF
18:01
15 Nagy Zsuzsanna dr. HER 19:12
16 Ostorics Zsuzsanna PSE 19:41
17 Nagy Márta
ARA 19:44
18 Gösswein Judit
PSE
20:39
19 Pápainé Poós Ildikó ARA 23:03
20 Dáné Juíanna
DIS
26:01
21 Lajtai Sándorné
PVM 29:10
Lukácsi Ágnes Erika PVM hiba

N50-A (16)

I
2.0 km 0 m 16 ep
Horváth Magda
TTE
13:31
Muzsnai Ágota dr. HSE
13:44
Szópori Éva
KRI
14:44
Lévainé K ovács Róza KSE15:32
Szabó Zsuzsanna MOM 16:54
Kocsis Gyöngyi
ARA 17:37
Mező Éva
PVM 17:45
Benga András né PVM 18:19
Hideg Istvánné
HTC 18:35
Kovács Olga
HAV 18:47
Keszthelyi Ildikó
PSE 21:31
Makrainé Tóth Rita BÖF 23:16
M észárosné
Boros Valéria TTT
24:04
14 Sipos Judit
HSE 24:09
15 Géléi Z su sa n n a KTK 25:38
Vk Takács Ágnes
SZV
22:05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

N55-A (7)

1
2
3
4

1.5 km 0 m
Hegedűs Ágnes
Rostás Irén
Tóth Józsefné
Szuromi Imréné
Karsai Klára

14ep
BEA
HTC
HAV
BÖF
OSC

1
2
3
4
5
6
7

1.4 km 0 m 14 ep
Biró Aletta
BEA
9:48
Grant Juíanna
BÖF
10:09
KorikVera
PSE
10:47
Cser Borbála
HER 11:23
Gombkötő Zsuzsanna VTC 12:44
Csórja Ida
HTC
14:35
Hanusz Mária
OSC 18:39
Komár Béláné
HER hiba

11:53
12:14
14:28
15:04
hiba

N60-A (8)

N65-A (4)
1
2
3
4

1.4 km 0 m
S ch el Antalné
Cser Krisztina
Wengrin Istvánné
Füleki Emőke

14 ep
PSE
SPA
VTC
DNS

15:11
17:50
19:13
19:24

15 ep
MSE
KSE
SPA

14:37
16:59
19:33

N70-A (2)

1.4 km 0 m
1 Újvárosi Lajosné
2 ÉHásVIImosné

14 ep
DNY
TTE

17:09
36:49

E

redmények

Országos csapatbajnokság (hagyományos)
2008. szeptember 7. Tápiószentmárton
F105
1 TTE2
4:37:22
Miháca Zoltán 1:34:49
Allwinger Herwig 1:31:35
Gyimesi Zoltán 1:30:58
2 ZTC
Varga Bálint
Fehér Ferenc
Mitró Zoltán

4:44:36
1:29:37
1:39:10
1:35:49

3 SMA
4:56:07
Schlosser Balá2S 1 48:28
Bánki Zoltán
1:28:38
Horváth Pál
1:39:01
4 MAF
Weiler Zsolt
Dalos Attila
Török Imre

5:05:30
1:45:00
1:42:33
1:37:57

5 BME
Kovács Zoltán
Kovács Gábor
Kovács Péter

5:08:25
1.39:55
1:36:26
1:52:04

6 BEA
5:08:49
Töreky Ákos
1:36:21
Kovács Balázs 1:55:27
Semaska Darius 1:37:01
7

FSC
Mezei Gábor
Jakus Zoltán
Nagy Tibor

5:18:15
04:45
42:22
31:08

8 VTC
5:40:04
Varsányi Attila
1:57:58
Heckenast Tamás 1:58:17
Szakái Péter
1:43:49
9 PVM
Rosinger Zsolt
Móro Tibor
Radnai Zsolt

6:02:08
2:05:52
1:45:56
2:10:20

10Z TC 2
6:07:02
Maros Ervin Péteri :51:33
Serestey Áron
2:20:33
Ács Gábor
1:54:56
11 THS
6:12:28
Fodor Péter
2:08:11
Müller Balázs dr. 1:55:02
Pavlovics György ifj. dr.2:09:15
12FSC 2
6:27:28
Lénáit István
1:55:44
Bakos Béla
2:35:48
Nemo da Ferenc 1:55:56
13T T E
Dankó István
Ipsics László
Károlyi Gyula

6:28:18
1:59:13
2:24:37
2:04:28

14K TK
6:41:39
Gyurkó László
2:33:00
Schwendtner Erik2:02:23
Tőkés Árpád
2:06:16
15PVM 2
7:14:10
Csatlós Ferenc 2:11:29
Ambrus Sándor 2:28:18
Szőke Zoltán
2:34:23

F125
1 GYO
4:17:54
Gyallai János
1:26:16
Törők József
1:39:30
Mohácsy Tamás dr. 1:12:08

2 MEA
Horváth Sándor
Bokros István
Borbás Nándor

4:22:34
1:22:40
1:40:43
1:19:11

3 MSE
4:34:01
Gyulai Zoltán
1:20:30
Varsányi Ferenc 1.49:04
1:24:27
Gilfich István
4 PVS
Pataki Gábor
Viniczai Ferenc
Turcsán János

4:41:37
1:50:17
1:10:57
1.40:23

5 SZV
Hajagos Henrik
Gera Tibor
Tóth Gábor

4:50:41
1:48:29
1:20:00
1:42:12

6 TSE
Kéri Péter
Zakariás Péter
Nagy István

4:51:13
1:41:11
1:53:54
1:16:08

7 BEA
Lantos Zoltán
Siegler Konrád
Kele J ó zse f

4:59:19
1:10:42
1:57:32
1:51:05

8 ESP
Lajszner Attila
Blézer Attila
Seb ők Gábor

5:14:23
1:51:37
1:36:19
1:46:27

9 HTC
Csonka Antal
Juhász Gábor
D ezső Sándor

5:17:52
2:04:08
1:41:22
1.32:22

TTE
Takács Csaba
Juhász Miklós
Tóth Tamás

Hiba
1:46:10
1:24:54
Hiba

2 VBT
Péntek Mátyás
Horváth Gergő
Dudás Tamás

2:47:12
1:02:40
0:50:43
0:53:49
2:48:30
0:52:13
0:54:57
1:01:20
/

3:00:23
4 VHS
1:08:55
Tölgyesi Aurél
0:59:34
Gazdig Vendel
Csöngei Dávid Máté 0:51:54
5 DTC
Rónyai Áron
Kirítta Péter
Tugyi Levente

3:07:33
1:05:36
1:06:34
0:55:23

Tájoló 2008

4:48:08
1:22:21
1:40:31
1:45:16

7 SPA2
Németh Marcell
Peregi Dániel
Oszkó Attila

3:19:30
1:12:00
1:03:00
1 :04:30

9 SMA
Kiss Gábor
Spiegl János
Plájer Lajos

4:56:34
1:44:05
1:11:44
2:00:45

8 SPA
Balázs Bulcsú
Bartók Márton
Konkoly Csaba

3:36:30
1:07:27
1:09:12
1:19:51

4:58:21
10 PSE
Mizur Jan
1:37:43
Horváth László 1 :55:49
Nemesházi László 1:24:49

9 MAF
Weiler Virág
Dalos Áron
Dalos Máté

3:41:06
1 22 39
1 :03:27
1:15:00

11 KTK
4:59:29
Hegedűs Béla
1:34:51
Szúnyog József dr.129:35
Tertsch Antal
1:55:03

10 GYO
Mohácsy Ádám
Balogh Márton
Balogh Báfint

3:49:35
0:58:22
1:18:50
1 32:23

12 VTC
Csöngei Dezső
Tóth Károly
Nagy Márton

5:00:04
1:54:09
1:14:35
1:51:20

11 FSC
Nagy Gábor
Rusvai László
Jakus Bertalan

4:15:41
2:01:30
1:06:40
1 :07:31

13TTT
Pokornyik Tibor
Tóth Lajos
Törjék György

5:03:47
1:29:00
1:49:19
1:45:28

12 SDS
Horváth Ádám
Báldi Gergő
Tábori Milán

4:48:09
1:28:17
1:41:57
1 :37:55

14 DNS
Szabó László
Vadász Tamás
Könnyű István

5:40:36
1 :43:01
2:15:50
1:41:45

Hiba
2:14:23
2:16:21
Hiba

15 HTC
Hetényi Ferenc
Hideg István
Lörincz Gábor

5:54:53
1:35:02
2:11:28
2:08:23

SZV2
Hiba
Krokavecz Simon Hiba
Kopasz Kristóf
1:30:35
Zsigmond Richárd 1:19:30

16 FMT
Nagy Zsolt
Kaján László
Bérezés Miklós

7:03:28
2:20:15
1:37:49
3:05:24

F145

Hiba
1:39:46
Hiba
1:48:31

2:59:05
3 PVS
1:13:23
Etínger János
0:47:20
Kazal Márton
Kovács Bertalan 0:58:12

8S D S2
Zentai József
Erdélyi Gyula
Kovács József

3:41:53
1 OSC
Hegedűs Zoltán 1:21:12
Szlatényi Ferenc 1:10:29
Dosek Ágoston 1:10:12

F14
1 SZV
Apjok Dániel
Vajda Balázs
R ácz Sándor

3:13:36
0:55:30
1:00:09
1:17:57

ZTC
Czigány Máté
Nemes Noel
Fekete Ágoston

Hiba
THT
1:58:42
Zoboki Mihály
1:43:05
Dömén Gábor
Várvölgyi Salárd Hiba
SD S
Sramkó Tibor
Nagy Ákos
Fehérvári Péter

6 TTE
Tóth Adrián
Miháczi Ádám
Dankó Botond

IV

2 HSE
Zentai László
Muiter Gábor
Vankó Péter

3:54:18
1:21:42
1:17:17
1:15:19

3 ARA
Hada Ernő
Pápai János
Prill László

4:02:35
1:38:39
1:08:03
1:15:53

4 FSC
Rusvai László
Petró Géza
Kiss Tibor

4:05:43
1 08:56
1:26:54
1:29:53

4:05:46
5 SDS
Győri László
1:21:35
Pelyhe Dénes
1.22:52
Goldmann Róbert 1 :21:19

SPA
Gyalog László
Peregi Tamás
Kólái Zolán

Hiba
1:35:07
Hiba
2:19:26

Hiba
FSC2
Csikós Miklós
2:48:32
1:35:49
Kocsis László
Kubaesek József Hiba
Hiba
DIS2
D. Szabó Gyula 1:37:59
Simon Gyula
2:07:46
Trócsányi Zolán Hiba
BOF
Bugár József
Jenei Margit
Németh Csaba

Hiba
1:59:14
Hiba
1:30:47

F16
1 PVS
3:17:12
Péley Domokos 1:08:35
Nagy Attila
1:12:14
Baumholczer Máté 0:56:23

6 DIS
Gabrtai Ernő
Zsilinszky Pál
Filó György

4:32:15
1:12:16
1:39:55
1 :40:04

2 VBT
Nagy Patrik
Horváth Marcel
Heiig Dániel

3:32:03
1:11:33
1:16:26
1:04:04

7 TTE
Faggyas László
Urbán Imre
Pap László

4:37:15
1:24:15
1:34:52
1:38:08

3 SPA
Bugár Gergely
Sulyok Ábel
Liszka Krisztián

3:51:52
1:27:54
1:16:59
1:06:59

8. szám

Eredmények
4S PA 2
4:30:08
Zacher Viktor
1:19:46
Tölgyesi R enátó 1:24:12
Peregi Dávid
1:46:10
5 KOS
Hajdú Marcell
Tass Benedek
Hajdú S zása

5:01:14
1:18:03
2:20:15
1:22:56

6 DTC
Spicze Máté
Szklenár B áint
Darvas C saba

5:11:06
1:34:52
1:41:22
1:54:52

7 HTC
Petróczki A d á m
Szabó Ákos
Hetényi Péter

5:27:i
1:34:22
1:30:34
2:22:11

8 TSE
Nagy Mátyás
Brenn Dávid
Horváth Máté

5:44:09
2:07:34
1.46:00
1.50:35

9 ZTC
Lukács Péter
Lafer David
Lukács Gergő

7:51:31
57:46
53:59
59:46

F165
1 HSE
Balta Sándor
Boros Zoltán
Kerényi Dénes

2:57:10
0:58:01
1 02:01
0:57:08

2 HER
Vitéz László
Bikki Sándor
Kaszás György

3:03:17
1:15:30
0:58:28
0:49:19

3 HER2
3:43:50
Horváth Tivadar 1:04:53
Bacsó Attila
1:21:08
Komár Béla
1:17:49
4 HER3
Korbély Tibor
Andrási Lajos
Gáncs Kálmán

4:03:20
1:21:54
1:13:22
1 28:04

5 HBS
Tóth Béla
Kovács András
Zelei Ferenc

4:16:22
2 :01:21
1:07:07
1:07:54

6 OSC
4:18:4
Kardos Ferenc dr. 1:29:45
Sódor István dr. 1:45:39
Mets Miklós
1:03:22
7 PVM
Fluck István
Lajtai Sándor
Németh F erenc

4:30:30
1:39:48
1:54:40
0:56:02

8 THS
4:38:23
Kutnyánszky Ernő 1:39:04
Pavlovics György dr. 1:43:25
Virág Gyula
1:15:54
9 BEA
4:46:03
Hunyadvári László 1:25:16
Hegedűs Ábel
1:04:04
Balogh Iván dr. 2:16:43
10 PSE
ScheB Antal
Olajos Ferenc
Lázár László
MAF
Molnár Gábor
Ludvig István
Magyar Ján o s

5:38:27
1:51:03
1:43:49
2:03:35
Hiba
1:19:29
Hiba
1:15:50

F18
1 SZV
P o n g rác z Ervin
B arkász Dániel
Bereczki Máté

3:41:54
1:16:33
1:20:03
1:05:18

2 SIR
Kinde Mátyás
Tóth Károly ifj.
Vellner Gábor

3:50:53
1:10:55
1:23:55
1:16:03

3 BME
4:02:38
K ovács Domonkos 1:29:32
K ovács Boldizsár 1:11:16
K ovács Sebestyén 1:21:50
4 SD S
Diószegi B áint
Fehérvári Zsolt
Morvái András

4:59:28
2:01:29
1:10:09
1:47:50

5 PVS
Kersity András
K ovács András
Lacza B áint

5:26:25
1:49:41
2:11:24
1:25:20

9 HER
Komár B éláné
C ser Borbála
Felber Gyula

4:21:12
1:22:38
1 20:56
1:37:38

10 HAV
Radnóti R ezső
Harkányi C saba
Farkas Sándor

4:40:04
2:03:12
0:58:08
1 38:44

11 TTE2
Tasi Ákos
Nagy Gábor
Rácz Márton

5:49:33
1:36:15
2:08:23
2:04:55

12 KTK
Szabó Gábor
Ribényi Imre
Valkony F erenc

5:57:29
1:58:15
1:50:30
2:08:44

OSC
Dudás István
Karsai Klára
Vida István

Hiba
1:23:22
1 30:27
Fiba

F20

6 ZTC
5:48:32
K ósa Gábor
1:39:42
Molnár B arnabás 1:51:48
Székely Miklós 2:17:02

1 TTE
Lenkei Zsolt
Kácsor Attila
Kerényi Máté

4:36:51
1:09:05
2:09:56
1:17:50

7 KAL
Lovászi Péter
K opasz Róbert
S eb ő k P éter

2 SZV
Páinkó Márton
Ftorváth Tam ás
Káló Attila

4:43:19
1.40:51
1:26:19
1:36:09

3 MOM
J e n e s Géza
Györgyi P éter
Györgyi Ábel

4:54:37
1 33:46
1:39:05
1:41:46

6:43:33
3:08:30
1:28:58
2:06:05

Hiba
DTC
Tölgyesi Tamás Fiba
R adványi Ádám 1:20:12
M usinsky Tomas 1:50:11
DNS
V a d ász Endre
V a d ász Mihály
Könnyű B ence

Hiba
Hiba
Fiba
2:05:09

4 DTC
5:31:40
Bertóti Róbert
2:06:46
Ádámszki T am ás 1:45:06
Ringer Stefan
1:39:48
5 ARA
Tari Gábor
Tári Kornél
Pápai Tam ás

F185
1 TTE
3:09:23
Gombkötő P éter dr. 0:57:15
S zem ler István 0:56:06
Hargitai István
1:16:02

3:18:18
1:07:29
0:59:55
1:10:54

4 PSE
J e ln e k István
Horváth György
Hunyadi Károly

3:22:58
0:57:51
0:57:26
1:27:41

I

6 DIS
6:24:43
Gabnai Zoltán
2:14:45
Zsiinszky Pál ifj. 1 :47:35
Filó Bernât
2:22:23

3:15:27
2 BEA
Muszély György 1:08:15
Zánkay András 1:13:09
Ftegedüs András 0:54:03
3 ETC
Nagy Árpád dr.
Lénárd Miklós
Nagy Lajos

5:39:54
2:32:33
1:45:46
1:21:35

6:54:46
7 KTK
Schw endtner B áin t 2:39:53
Szabó Márk
2:19:‘56
Méder Tam ás
1:54:57
PVS
Hardi Balázs
Turcsán Gábor
Lápossy Péter

Hiba
2:25:40
1 40:42
Hiba

ESP
Hiba
Garam szegi Balázs 2:42:44
Kuzmann Zsolt Fiba
Szentesi J ó z s e f Tam ásFiba

5 SZU
3:24:50
Felföldi Károly dr. 1:12:02
Blum László id. 1:05:10
Sindely Pál dr.
1:07:38

F205

4 TSC
Cserteg István
Hargitai Miklós
Hódossy Béla

3:17:07
1 02 26
0:48:18
1:26:23

F21
1 MEA
Harkányi Zoltán
Lévai Ferenc
Novai György
Domonyik Gábor

6:56:16
1:52:37
1:31:57
1:57:36
1:34:06

2 ETC
Szajkó C saba
Kovács A d á m
Szabó András
Rúsztan Gíbov

6:59:40
1:53:11
1 :35:41
2:01:52
1:28:56

3 DTC2
7:10:07
Szundi Attila
1:46:49
Balabás P éter Gergő 1 :39:48
Krajdk Michal
1 :39:58
Magyar Zso«
2:03:32
4 MOM
8:14:49
Zsebeházy István 1:36:51
Kisvölcsey Ákos 1:52:21
Oszlovics A d á m 2:33:07
Mets Márton
2:12:30
5 SZV
Fodor József
Takács Balázs
Sinkó János
Szabó Zsolt

8:27:01
2:07:03
2:14:36
2:10:42
1:54:40

6 KAL
Baksa C saba
Spiegl M áté
KoprívanaczImre
Nagy Viktor

8:29:45
2:26:33
1.57:46
1 49 58
2:15:28

7 DTC
Sümegi J á n o s
Halona Gergely
Less Áron
Vas Gábor

8:47:41
2:16:44
1:48:08
2:12:00
2:30:49

8 ARA
Kiffer Gyula
Maráz Gábor
Bogos Tam ás
Ágoston Zoltán

9:06:47
2:15:48
2:18:26
2:06:28
2:26:05

9 HTC
Fonrai Miklós
Vörös Endre
Bánfi Róbert
Forrai Gábor

9:12:12
2:29:29
2:09:21
2:41:31
1:51:51

10KTK
10:07:39
Závodszky Tam ás 2:33:01
Fekete András 2:41:02
Ludvig László 2:51:13
S culéty Márton 2:02:23
11 TTE
Molnár Attila
Lukács Mihály
Károlyi Gergely
Molnár Domokos
ZTC
Papp Jácint
Fekete Gábor
Halász Elemér
ZTC

10:55:53
2:44:13
2:27:09
2:45:02
2:59:29
Hiba
Hiba
Hiba
3:26:42
Hiba

6 ZTC
Bányai Attila
Vajda László
Horváth Zoltán

3:45:22
1:12:01
1:08:00
1:25:21

1 PSE
Buncsik Já n o s
Németh Alajos
S őtér Ján o s

2:23:17
0:57:13
0:51:26
0:34:38

7 PVS 2
Lipp Jó zse f
Zolarek István
B alázsy László

3:59:49
1:25:11
1:16:42
1:17:56

2 KTK
Nagy Dezső
Nyögéri Imre
Sejpes Gyula

2:36:31
0:44:15
0:59:09
0:53:07

SPA
Hiba
Kemenczky Jenő 2:55:19
Zai Báint
2:23:08
Rózsa G éza
2:18:08
Morandini Viktor Fiba

3 BEA
Vörös István dr.
Argay Gyula
Homoki G éza

3:09:54
1 26:58
0:57:38
0:45:18

PVS
Vonyó P éter
Antal András
Antal Miklós
Kovács Róbert

4:12:06
8 PVS
liiász István
1:27:Q9
Kovács László dr. 1:21:06
Kovács Nándor 1:23:51
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Hiba
1:40:53
Fiba
1:42:34
1:41:00

E

redmények

MCВ

R évész Gábor
Bozsó Norbert
Nyári Sándor
Paskuj Mátyás

H ib a

2:37:14
2:57:58
3:30:41
hiba

4 ESP

Tóth Ádám
Lukács Vitielm
Füleki Dániel
Tóth Máté

H ib a

1:56:50
2:32:26
hiba
2:46:13

N105
1 PVM

M átyás Ildikó
Lovasi Kata ín
CsiRag Vera
2 HER

3 :0 7 2 4

1 02:39
1:07:03
0:57:42

4 :3 2 2 7

C seresnyés Agnesi :14:06
Szem ter Judit
1:38:08
Németh Ágnes dr. 1:40:13
5 TSE

4 :8 4 :3 8

Nagy Orsolya
1:28:36
Varjasi Ilona
1:56:17
Horváth Zoláim é 1 29:43
BEA

H ib a

Hiba
BEA
Kissné Argay Kataín Hiba
Argay Márta
hiba

N125
1 H SE

3 :0 1 2 5

Horváth Magda 1:01:42
R ácz Mónika
0:51:46
Alwinger Tünde 1:07:57
3 PVM

3 :2 3 :5 4

Lukácsi Ágnes Erika 1 26:58
Tóth Marianna
1:00:28
Lovas Ágnes
0:56:28
4 SZV

B acsó Piroska
Tóth Ágnes
Ludvig Ágnes

Faggyas Eszter
Faggyas Réka
Faggyas Petra
2 GYO

V ass Luca
Farkas Dóra
G era Krisztina

3 PVS

8 SD S

9 PVS

0:49:18
1:05:07
1:32:00

4 JM D

11 HTC2

R usvai K ataín
M edve Livia
Held Nikolett

1:18:24
1:13:57
1 46:02

SDS
Goldmann Dóra
SDS

4 :2 0 :1 9

1 SZV

2 S IR

Varga Adél
Zempléni Réka
Tibay Ilona

1:07:42
1:23:50
hiba

3 SD S

Kovács Anett
Koós Brigitta
B ala Brigitta

2 :0 6 :3 8

Dániel Edit
0:43:10
Muzsnai Ágota dr. 0:40:23
Jenövári Gabriella 0:43:05
2 BEA

4 VBT

Pózna Anna
P éter Hajnalka
Pózna Diána

2 :4 3 :0 4

Hegedűs Ágnes 1:00:32
Biró Aletta
0:56:26
Hajas C sila
0:46:06
3 HTC

5SZV 2

1:06:36
0:48:32
0:52:38

6 SPA

Fleischer Kata
Németh Luca
Oszkó Dóra

2 :5 8 :5 7

4 K TK

Géléi Z suzsanna 0:46:46
B ala Kataín
0:54:40
Kiss Jufanna
1:15:31
5 В OF

2 :2 8 :5 0

8 HAV

0:46:47
0:43:47
0:56:16

7 ESP

2 :3 8 :1 2

2 :5 4 :0 2

1:00:06
1:07:49
0:46:07

Kiss Nikolett
Király Amanda
Váradi Enikő

3 :0 4 :1 0

0:51:28
Grant Ju ian n a
Makrainé Tóth Rita 1:11:32
Szúrom Imréné 1:01:10

7 PSE

8 PVS

S ám son Kinga
Krassóy Kinga
C saia Fruzsina

3 :1 0 :4 4

G aál Borbála
Kovács Olga
Tóth Józsefné

1:10:07
0:51:40
1:08:57

9 BEA

3 :4 7 :3 8

1:15:35
1:03:54
1:28:09
4 :1 9 :1 0

1:14:17
1:20:00
1:44:53
4 :2 4 :4 2

4 :4 4 :3 3

2:00:05
1:23:37
1:20:51
5 :0 2 :1 0

1:55:47
1:35:26
1:30:57
5 :1 1 :2 9

2:05:07
1:32:19
1:34:03
7 :0 3 :4 0

N20
1 M OM

3 :4 0 :0 9

ö ry Eszter
Györgyi C senge
ö ry Luca

Füleki Emőke
1:45:29
S zabóné Gombási J 1:09:58
Vadászná K erese A 0:44:42
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3 :2 2 :1 3

1:22:46
1:08:19
0:51:08

D enave Aizée
2:27:45
Móga Piroska
2:06:43
Síkhegyi Franciska 2:29:12

3 :1 9 :3 2

O stoncs Zsuzsanna 1:03:49
Riczel Zsuzsanna 0:37:23
S ötém é Farkas Anna 1:38:20
8 DNS

3 :0 3 :0 9

Kakuk Zsófia
1:26:57
J u h á s z V. R enáta 129:10
Szokol Boglárka 1:28:35

2 :4 7 :4 6

Csórja Ida
hideg Istvánné
R ostás Irén

H ib a

hiba
1:08:35
hiba

Zsigm ond Tímea 1:07:41
Tóth R éka
1:06:47
Szokol Mónika
0:48:41

hiba
hiba
hiba

N150
1 H SE

4 KTK

Kerónyi Szofi
Mihalová D asa
Fenyvesi Laura
5 GÓC

VI
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4 :1 6 :4 6

1:10:34
1:21:16
1:44:56

5 :0 2 :2 8

1:23:01
1.39:34
1:59:53
6 :1 2 :0 5

2:33:02
2:16:45
1:22:18
6 :3 5 :5 6

Gál Szabina
2:02:03
C sászár B arbara 1:47:47
Czigány Anna
2:46:06
ZTC

H ib a

Dévényi Beatrix 2:26:02
Simon Alexandra hiba
Gömbös Szikria 1.43.58

N21
4 :2 0 :4 0

Péley Dorottya
1:27:54
Viniczainé Kovács I 1:23:45
Kelemen B ernadett 129:01

Szabó Andrea
Balogh Piroska
S zerencsi Ildikó
3 DTC

H ib a

Bán Zsanett
Szabó Kamilla
Molnár Viktória

3 :5 9 :1 0

1:06:07
1:30:10
1:22:53

N18

H ib a

Egei Petra
Hajdú Dorisz
Kertész Zsófi

3 : 1 5 :2 1

S zerencsi Dóra
Nagy Virág
Farkas Mariann

2 SZ V
SDS

Gubicza Viktória 1:27:29
J u h á s z C sila
1:27:20
Molnár Krisztina 1:25:30
TTE

3 :0 8 :1 2

4 :2 8 :4 8

Bertób Regina
1:41:35
Sümegi Mária
1:19:01
Zsigmond Vanda 1:28:12

1 PV S3
5 FSC

4 :1 8 :2 3

G á l Barbara
Varga Viktória
S oós J ú ia

1:03:08
0:57:30
1:01:27

S zabadi Bernadett 1:07:16
Bartus Petra
0:59:26
Ózsvári Eszter
1:08:39

4 : 0 1 :3 0

Pataki Róka
1:26:40
Baurrbolczer Eszter 1:18:05
Graics Kinga
1:16:45
10D T C

3 :0 2 :0 5

Reisinger Rita
1:17:28
Lajos Luca
0:57:51
Kovács Filoména 0:50:53

3 :2 6 :2 5

C seh Anett
P akovics Éva
Goldmann J ú ia

H ib a

1:03:17
Váradi Vivien
Liszka Eszter
0:51:18
Konrád Krisztina 0:43:37
3 SZV

Csóti Diána
D énes Orsolya
D énes Krisztina

3 :2 4 :1 9

Tóth Blanka
1:05:34
Horváth Hanga
1:24:35
K adocsa Rebeka 0:54:10

1:04:34
1:00:36
hiba

N14
1 TTE2

7 M EA

2 KAL

H ib a

Nagy Beáta
1:14:51
Tölgyesi Anikó
hiba
Krasznai Orsolya 1 :02:25
M AF

Vonyó R éka Virág 1:14:55
Becze Rita
1:08:40
Viniczai C senge 0:52:00

2 DTC

3 SZV
2 : 5 6 :3 1

Tóth Krisztina
0:43:09
Varsányi Kinga 0:42:54
Döm én Fruzsina 1:30:28

3 :3 0 :2 5

Felföldi Hajnalka 0:56:44
Károssy Réka
1:30:49
Takács Ágnes
1 02.52
SPA

1 VTC

3 :1 5 :3 5

HTC
2 :1 3 :4 3

Kármán Kataín 0:41:42
Tömördi Ágnes 0:47:37
Győrffy Gabriela 0:44:24
2 TTE

8 PV S2

3 :5 8 :4 2

1:19:18
1:46:25
0:52:59

N16

1:07:26
0:55:55
0:57:14

4 :2 8 :2 0

Marczis Márta
1 30:20
Kiss Teodóra
1:30:37
H alászná L. Ibolya 1 2 7 2 3
4 TTE

3 :0 0 :3 5

Nagy Klára
Balázs O tíia
Tölgyesi Blanka

4 :1 8 :3 1

Nagy Zsuzsanna dr. 1:4529
Németh Zsoltné 1:23:00
K aszásné Boa Agnesi :10.*02
3 ETC

Kühn Edit
Lajtai Sándom é
Mező Éva

0:58:35
1:02:31
0:59:19

5 SPA
GYO

9 PVM

3 :0 0 2 5

Erős Evein
Udvari Lila
Tóth Enikő

4 :4 7 :4 1

2:01:23
1:24:34
1:21:44
4 :4 7 :4 7

Zsigmond S záva 1:31:39
Lubinsztd Mária 1 :26:58
Hornyák Mariann 1:49:10
4 ZTC

4 :5 5 :0 2

1 33:46
Kadan Ursula
Ehmont B ernadett 1:51:33
Makrai Éva
1 29:43
5 M EA

5 :1 2 :2 4

Bíró Alma
1 48:06
Bokros A ndrea dr 1 :27:51
Farkas G abriela 1:56:27
6 PVS

5 :1 3 :3 2

Turcsánné C seh E1 42:05
Dómján Z suzsanna 1:38:56
Sebők Éva
1:52:31
7 FSC

Mezei Anikó
Balogh Edina
Csikós Nóra
1 TTE

Wengrin Ágnes
Lux Andrea
Farkas Fruzsina
9 K TK

Prékop Márta
Pogány Borcsi
Fekete Z suzsa
10K T K 2

5 :1 9 :1 5

1:37:59
1:43:37
1:57:39
6 :2 2 :0 5

1 29 48
1:54:21
1:57:56
5 :2 8 :4 0

1 39 02
1:41:01
2:08:37
5 :3 3 4 )0

Szúnyog E m ese 1:57:50
Zsebeházy Eszter 1:48:11
Fekete Anikó
1:46:59
11 G Ó C

C sászár Éva
C sászár Anetta
Kövér C sila
12E T C 2

Daragó Zsófia
Novák Martina
Krisjakova J a na
13 SD S

Koós Diána
Boros Anna
Nagy Ákos né

5 :3 8 :3 6

1:33:44
2:06:20
1:58:32
6 :0 5 :5 7

2:21:17
2:03:34
1:41:06
6 : 0 7 .-0 0

2:17:52
1:48:39
2:00:29

V ilágbajnokságok
14 JMD
6 :5 3 :1 1
Sisa Dorottya
1 55 26
Nagypéter Mária 2:40:21
Kiss né Kiss Mária 2 :1724
1 5 KA L

Bárd Barbara
Hálák Brigitta
R ostás Anikó

7 :1 9 :3 7

2:11:03
3:05:05
2:03:29

ZTC2

H ib a

Uh lír Tímea
S zabó Ágnes
Borza Ágnes
VTC

PV S2

1:55:20
1:54:57
Hiba

története

H ib a

Vonyó Péterné
Szabó R éka
3:02:14
Vizauer Gyöngyi 1:57:10
Kovács B ernadetthiba

ETC

Simon Ágnes
Hrenkó Ivett
M adnská Ja n a

H ib a

1:44:59
1:27:55
hiba

H ib a

Hecz Kata in
hiba
K erekes Andrea Hiba
Miskó Tünde
Hiba

FSC2

H ib a

Rusvainé Barócsi К 1:44:00
Balogh K ataín
2:01:07
Kubacsek Éva
hiba

ARA

S zabó Veronika
Szivák Ildikó
Kovács Edit

H ib a

Hiba
2:14:30
2:39:21

Jubileum i v ilá g b a jn o k sá g ,
sz e r é n y m agyar ered m én y ek
1997. augusztus 11-16. Grimstad, Norvégia
„1897-ben rendezték Norvégiában - és egyben
a világon az első tájfutó eseményt. 1997.
augusztus 8-án ennek jegyében nyitották meg
Grimstadban a 17. világbajnokságot 37 nemzet
részvételével. Magyarországot hivatalosan 10 fő
versenyzővel, csapatvezető nélkül képviseltük,
de a csapat segítségére volt Hegedűs András és
Szarka Ernő, akik a VB-vel egy időben tartott
IOF konferenciára érkeztek” - írja egykori
beszámolójában a verseny egyik magyar részt
vevője, Gárdonyi Réka.
Az „őshazában” rendezett VB egyéni számaiban
a dobogós helyeket a skandináv országok
versenyzői bérelték ki, két kivétellel: a nők
rövidtávú versenyében az osztrák színekben
versenyző Lucie Böhm szerezte meg a
világbajnoki elmet és holtversenyben harmadik
lett a svájci Marie-Luce Romanens. Váltóban a
skandináv fölényt egyedül a svájci hölgyeknek
sikerült megtörnie, miután a harmadik helyen
végeztek.
A magyar versenyzők szerepléséről Szarka
Ernő VB krónikájából idézünk: „A selejtezőn a
lányok egyike sem került döntőbe (Gárdonyi állt
hozzá legközelebb), a fiúk közül Domonyik és
Viniczai éppen befértek. Másnap a döntőben
mindketten gyengét futottak. A döntő nagyszerű
élménye volt a Thoresen - Mortensson párharc,
ahol hiába drukkoltam az 'öreg’-nek. Így
Thoresen harmadik aranyát nyerte, Mortensson
ezüstjeinek számát szaporította. Mindketten
jóval harmincon túl vannak - ez nem (csak) a
fiatalok sportja...
A rövidtávon délelőtt a selejtezőkön valami
remény felcsillant. Bejutott Domonyik és
magához képest kitűnő idővel Lévai, a lányoknál
Kovács Betti és Lubinszki egyaránt jó idővel.
Gárdonyi és Viniczai is közel állt a döntőhöz.
Délutánra
egységesen
mind
a
négyen
megdöbbentően gyengén szerepeltek, a délelőtti
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2-4 perces hátrányok mindenkinél 10 percekre
nőttek.
A váltókon szerény sikerre csak a délelőtti
rövidtávú versenyen mutatott forma esetén
lehetett számftani. Három kivétellel azonban a
délutáni rövidtávú eredmények, vagy annál is
rosszabbak ismétlődtek. Először futott tehet
ségéhez méltót Domonyik, és megfelelőt
Viniczai (ha a másik kettő az ő átlagukat futja, a
csapat 10-en belül van), és megfelelően Kovács
Betti. A többi méla csend - többen szedtek fel
30 (!) perc hátrányt egyetlen szakaszon! Mind a
lányok 15., mind a fiúk 18. helye méltatlan
hagyományainkhoz, még Norvégiában is.....
...Döntő mértékben rányomta bélyegét a
szereplésre a szakvezető hiánya. Viniczai
végtelen tisztességgel próbálta összefogni a
csapatot,
Kesztyűs
Szilvia
segített
az
adminisztratív ügyekben. Hiányzott azonban
valaki, akit lehet szeretni, utálni, szidni, akitől
lehet tanácsokat kérni, azokat megfogadni vagy
meg nem fogadni - egy szövetségi kapitány
vagy edző....
...A hazautazáshoz honfitársunk, a Norvégiában
élő Horváti György szerzett buszt Oslóig ingyen
(a dél-afrikai csoport buszát), és adott ingyen
szállást, étkezést. A magyar csapat étkezését
jelentős pénzösszeggel támogatta...
...Néhány hónapja kardoskodtam a teljes ma
gyar csapat részvételéért. Helyesnek tartom-e
most is? Igen, ott kellett lennünk, és legyünk ott
a jövőben Is, ha van valamilyen csapatunk. A
jelenlegi magyar csapat átlaga technikailag,
fizikailag képzetlen, ezt alkalmilag akaraterővel,
elszántsággal reménytelen pótolni. A nagy
bizonyítási vágy, amelyet tényleges tudás nem
támasztott alá, még gyengébbé tette a
szereplést.
A VB-re való felkészülés döcögősen ment. Nem
sikerült
olyan
edzéseket,
edzőtáborokat
összehozni, ahol minden válogatott jelen van.

VII

8. szám

V

ilágbajnokságok

története

„Az utazó keret teljes létszámmal először a
Hungária kupán találkozott, 8 nappal a VB előtt
- írja beszámolójában Lubinszki Mária.
Viniczai Ferenc az alábbiakban értékeli a VB
szereplést: „Nem
indultunk
el
hatalmas
reményekkel, és nem tértünk haza hatalmas
sikerekkel sem. Az alapvető céljaink a döntőbe
kerülések lehettek és a váltón a 10. hely
közelébe kerülés.
A döntőben a klasszikus versenyen csak ketten
képviseltük csapatunkat. Ez szerintem nem túl
jó, de nem is rossz eredmény. Azt gondolom, ez
azzal magyarázható, hogy a VB mindig más,
mint akármilyen más nagy verseny, Szerintem
többen képesek lehettek volna a döntőbe
kerülésre, ha elhiszik, hogy képesek rá, még ha
nem is tudtunk ebben az évben skandináv
tapasztalatokat gyűjteni. Na és a sorsolásnál
sem árt a szerencsével jóban lenni, mivel a
klasszikus selejtezőn Sziszi indult másodiknak a
csoportjában, a sprint selejtezőn pedig én
rajtolhattam elsőnek. A klasszikus döntőben
sajnos én is abba a hibába estem, hogy a VBhez mérten akartam versenyezni, nem pedig
magamhoz mérten.
A sprint versenyen a döntőbe kerülések jól
sikerültek, a döntők már kevésbé.
Azt gondolom, hogy a váltóink is ennek az előbb
említett felfogás-, vagy inkább taktikabeli
hibáinak köszönhetik eredményüket,”

6. Mikael Beström
55. Lévai Ferenc
56. Domonyik Gábor

FÉRFIAK
Omholt
4200 m / 200 m / 16 - 60 induló
FIN
1. Janne Salmi
2.Timo Karppinen
FIN
3. Bjernar Valstad
NOR
NOR
4. Per Olaussen
5. Petter Thoresen
NOR

26.05
26.17
26.27
26.50
27.14
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Fjaere
8700 m / 345 m / 17 - 59 induló
1. Hanne Staff
NOR
SWE
2. Katarina Borg
3. Hanne Sandstad
NOR
4. Kirsi Tiira
FIN
SWE
5. Gunilla Svärd
6. Annina Paronen
FIN

72.56
73.40
74.34
74.38
74.50
76.35

FÉRFIAK
Fjaere
13800 m / 535 m / 24 - 59 induló
1. Petter Thoresen
NOR
2. Jörgen Märtensson
SWE
NOR
3. Kjetil Bjerlo
4. Carsten Jergensen
DEN
5. Tornas Prokes
CZE
FIN
6. Janne Salmi
43. Domonyik Gábor
HUN
HUN
50. Viniczai Ferenc

100.16
101.58
103.04
103.51
105.01
105.24
128.42
133.00

VÁLTÓ
NŐK
Omholt - 25 váltó
1. SWE
2. NOR
3. SUI
4. FIN
5. GBR
6. AUS
15. HUN
Kovács Bernadett
Lux Andrea
Lubinszki Mária
Gárdonyi Réka

EGYÉNI
RÖVIDTÁV
NŐK
25.15
25.29
25.56
25.56
26.11
26.32
33.40
38.24

27.18
37.37
39.37

NORMÁLTÁV
NŐK

Eredmények

Omholt
3100 m / 200 m / 14 - 58 induló
1. Lucie Böhm
AUT
2. Manne Sandstad
NOR
NOR
3. Hanne Staff
3. Marie-Luce Romanens
SUI
SW E
5. Cecilia Nilsson
FIN
6. Johanna Asklöf
HUN
41. Lubinszki Mária
'H U N
52. Kovács Bernadett

FIN
HUN
HUN

171.41
172.56
176.56
184.42
186.31
198.41
237.10
42.16
51.08
65.35
79.23

FÉRFIAK
Omholt - 33 váltó
1. DEN
2. FIN
3 NOR
4. RUS
5. SUI
6. GBR
16. HUN
Domonyik Gábor
Dénes Zoltán
Lévai Ferenc
Viniczai Ferenc
Vili

8. szám

258.58
259.14
264.27
268.44
276.16
281.35
326.54
77.11
98.14
87.54
63.35

ŐSZI AKCIÓ!
a g p s tra d e c s o p o rt ta g ja

VÁSÁROLJ Д 2 INTERNETEIM!
www.multiNaviqatorJiu
REGISZTRÁL J /É S N Y E R J
BŐVEBB IN F O R M Á C IÓ A l/l/EBOLDALOIM

ROGA I NI NG

128

KM

24

ÓRA ALATT A Z ÉSZT MOCSARAKBAN

A szeptember 13-14-i hét
végén Észtországba ruc
cantunk ki Bogos Tomival,
ahol az idei regaining VB-n
vettünk részt. A regaining
egy speciális pontbegyűj
tő formája a tájékozódási
sportoknak. Lényege,
hogy nagy területen, kis
méretarányú (30-50 ezres)
térképpel és rendkívül nagy
időintervallumban zajlik.
Egy klasszikus rogaining
verseny 24 órás, de léteznek
12 és 6 órás versenyek is.
A regaining versenyek, akárcsak
m ás ultrahosszú versenyek, nem
egyéniek, am inek elsősorban
biztonsági okai vannak. A csa
p atok itt 2-5 fősek lehetnek, és a
tagoknak végig együtt kell h a la d 
niuk. A begyűjtendő pontok n ak
eltérő pontértéke van, és a cél az
összesített pontszám m axim ali
zálása. A versenyidő alatt b árm i
k o r vissza lehet térni a versenyközpontba, ahol a kom olyabb
versenyeken ingyenes (vagyis
a nevezési díjba épített) étke
zési lehetőség is van, ill. akár
aludni is lehet azon a szálláson,
am it a csapat a verseny előtti,
ill. utáni éjszakára igénybe vett.
U tóbbi persze általában sátrazást
jelent, mivel a versenyközpon
tok többnyire a településektől
távol, turistaházaknál kerülnek
kialakításra, ahol a házat m agát
a rendezőség veszi igénybe.
M indazonáltal annak kitalálása,
hogy hány kört tegyen a csapat
és m iként, további taktikai ele
m et jelent az am úgy sem egy
szerű útvonalválasztási feladat
mellé.
A versenyform a A usztráliából
szárm azik, és a hagyom ányos
tájfutással ellentétben viszonylag
1 8 Tájoló 2008 8. szám

erős az USÁ-ban is, E urópában
pedig elsősorban a poszt-szovjet
állam okban: O ro szo rszágb an ,
U krajnában és a balti országok
ban. A verseny n em feltétlenül a
futásról szól: sok, m ár id őskorú
versenyző is indul egyszerűen
túrázgatva. U gyanakkor fu tn i is
kiválóan lehet, ugyanis a többi
hosszútávú hegyi v ersen y tő l
eltérően itt nincs kötelező felsze
relés. Szándékosan használom
egyébként a versenyform a szót,
és nem a szakágat, tavaly u g y an 
is egy kerékpáros rogaining v er
seny térképét is m u tatták nekem
Dél-Afrikában, és elvileg elkép
zelhető lenne ez síléccel is, b ár
rendező legyen a talpán, aki 24
órára való nyom ot fe k te t...

és bár egy sérülés m iatt idő előtt
fejezték be, a legjobb 20 csa
pat között zártak. Az idei ver
senyen pedig találk o ztu n k egy
Ausztráliába elszárm azott h o n 
fitársunkkal, Kelemen W alterrel,
aki M orandiniék ro k o n a , és
60-on túli feleségével alkotott
egy csapatot. V iszont m i voltunk
az első tisztán m agyar csapat,
és nem voltak ism eretlenek szá
m unkra az ilyenfajta hosszútávú
versenyek sem, az elm ú lt két
évben többet is k ip ró b á ltu n k
(ezekről a Spuri M agazin 2008/2
számában olvasható egy hoszszabb cikkem), így m ég valami
jobb helyezésben is rem ényked
tünk.
A versenyt az É sztország déli
részén fekvő K aru la N em zeti
Parkban re n d e z té k m in te g y
250 (!) négyzetkilom éteren. A
térkép 1:40 000 m é re ta rá n y ú
volt, és még így is egy kb. 60x60
cm-es lepedőt tett ki, ebből lát
ható egy részlet a tú lo ld a lo n . A
pontok értékét az első szám jegy
jelentette, és a h ag y o m án y o s
bója, ill. SI volt k in t rajtuk. A
p ontok m egtalálása általáb an
nem jelentett p ro b lé m á t még
ilyen m éretaránynál se m (elég
m arkáns o b jek tu m o k o n voltak,
másrészt ez a m é re ta rá n y azért
Szóval egyelőre m ég csak a tö b b et elbír p o n to s sá g b a n ,
hagyom ányos, „láb o n já ró s” m int am it az itth o n i hasonló
rogaining versenyek é rte k el m éretarányú tu ris ta té rk é p e k
komolyabb szintre, ebből k é t produkálnak), am i v iszo n t az
évente rendeznek V B -ket, az igazi kihívást je len tette, hogy a
idei m ár a 8. kiadás volt. A VB fedettséget a ré t-e rd ő m eg k ü 
természetesen 24 órás, és h a so n  lönböztetésen tú l se m m i sem
lóan nyílt, m int a tájfutásban a ábrázolta, a fehérrel je lö lt erdő
szenior VB, az ideire m integy ugyanúgy lehetett hárm aszöld,
800 fő nevezett. N em m i vol m in t
g y ö n y ö rű
sz á le rd ő .
tu n k az első m agyar résztve További, nem m a g y a r em b er
vők, 2002-ben M om ó (M olnár szám ára való n e h ezítést jelen
R óbert, ARAK) egy am erikai tett az enyhén szólva vizenyős
társával m ár in d u lt az akkor talaj, ahogy a k ivágaton is lát
Csehországban rendezett VB-n, szik. Ez főleg a n n a k fényében

ROGA I NI NG
volt kem ény, hogy az augusztus
É sztországban különösen csa
padékos volt, a verseny alatt
p e d ig a m ax. hőm érséklet 13
fok volt, de hajnalra a fagypont
elérését sem tarto tták k izártn ak
a közvetlenül a rajtnál ism erte
te tt előrejelzésben. M i m eg egy
h éttel korábban m elegrekord
b a n nyo m tu k az A lfö ld ö n ...
A 24 órás versenyek déltől-délig tartan ak , így volt ez m ost
is. A térképet m ár 10-kor m eg
k aptuk, vagyis 2 teljes ó rá n k
v o lt kiagyalni a szám u n k ra
legoptim álisabb ú tvonalat. A
ta k tik á n k az volt, hogy h áro m
k ö rt teszünk: egy kb. 8-9 ó rá 
sat sötétedésig, m ajd kb. egy
ó ra p ihenő, kajálás u tán az
elvitt tájfutó fejlám pákkal az
a k k u m u láto ro k k ap acitásán ak
m egfelelő 3-4 órás éjszakai kö rt
teszünk. E zután egy kb. 3 órás
alvást is terveztünk, m ajd h aj
n alb an k im enni m ég egy 6-7
ó rás körre. így egyszerre m in i
m ális cuccot kellett m agunkkal
v in n ü n k - vagyis kellett volna,
m e rt az első körre azért csak
b e te ttü n k egy csom ó, később
feleslegesnek bizonyult ru h át,
m ivel az előző éjszakai sátrazásnál finom an szólva n em volt
m elegünk. A taktikát nagyjából
sik erü lt is teljesítenünk, b á r az
első k ö r kicsit hosszabb lett - a
végét ledes fejlám pával te ttü k
m eg - és a kajálás kö zb en /u tán
T om i a gyom rával is szenvedett
kicsit, am i m iatt a p ihen ő is
vagy 2 órás lett. Ezek m iatt az
éjszakai k ö r nem sokkal halad ta
m eg a 2 órát, de a délelőtti k ör
jól sikerült, a 24. órában m ég
k épesek voltu n k 5 percesen
belüli kilom éterekkel halad n i
egy 6 km -es átm enetben egy
d ó zerú to n , így kíváncsian v ár
tu k az eredm énylistát. H át nem
egészen azt kaptuk, am ire szá
m íto ttu n k ! 220 ponttal 56.-ok
lettü n k , am i a 359 csapatbői
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elvileg n e m rossz, de m in t m ár
em lítettem , e n n ek jó része csak
túrázó, és szám os szenior ill.
tisztán n ő ' csapat is m egvert
m inket. A győztes orosz páros
304 p o n to t g y ű jtö tt b e a lehet
séges 345-ből. A z eredm énye
ket részleteseb b en m egnézve
kiderü lt, hogy b á r 5 p o n to t is
első n ek fog tu n k , az elő ttü n k
végzett csapatok szinte m in d 
egyike csak egyetlen k ö rt tett,
n o n -sto p kin t volt a pályán. És
hiába m en tek lassabb tem pót,
ha tö b b értékes p o n to t gyűj
tö ttek be, am elyek term észete
sen m essze v oltak a versenyközponttól. M indazonáltal én
m égsem go n d o lo m azt, hogy
a nyerő stratégia szám u n k ra az
egy k ö r lett volna, hiszen így
egy egész n ap ra való élelmet,
az éjszakai h idegre ru h á t kel
lett v o ln a cipelni, n a és persze
vagy a fejlám pákat akkum ulá
torostul, vagy p ed ig egy ledes
lám pával b e érn i egész éjszaka.
D e ta lá n az alvás luxus volt
ré szü n k rő l (24 ó rá t k ib ír az
em b er anélkül), és két körre
kellett v olna osztan i a dolgot, a
fejlám pákat-aksikat p edig világ o so d ásk o r o tth ag y n i a tere
pen, am i n em tilos, b á r a ver

W rc24
PlateClass Name
1 Mo Dombrovskiy-Shestakov
2 Mo Oe Monchy-Forne
3 Mo Kalinln-Vashchenko
4 Mo Eensaar-Eensaar
5 Mo Mäkinen-Niemelä
б Mo Boranek-Seidl
7 Xo Safronova-Sysoev
8 Mo Borodulin-Kouprienko
9 Xo Abolins-Ansabergs
10 Mv Pritsik-Väärsi
15 Xv Preitof-Pukkonen
21 Wv Abola-Ozola
56 Mo Bogos-Scultety
336Xsv Lew-Reddick

Ctry
Rus
Nzl
Rus
Est
Fin
Cze
Rus
Rus
Lat
Est
Est
Lat
Hun
USA

seny u tán nyilván ki kell m enni
érte. A h á ro m k örrel ugyanis
az volt a baj, hogy sok volt a
versenyközpontba ki-bejutással
úgy eltöltött idő, h o g y közben
nem , vagy m eg lehetősen érték
telen p o n to k a t fo g tu n k csak.
A kifejezett pihenéssel töltött
6 órán kívül gyakorlatilag még
vagy további 2 k árb a veszett így
(m iközben p ersze fára d tu n k
is), és ez együtt m á r a verseny
idő h arm ad a. E hhez k épest két
körrel és alvás nélkül csak kb.
2 órát veszteget el az em ber, a
különbség p ed ig nyilvánvalóan
lehetőséget ad lassabb tem póra
is, hiába ro h an u n k , n em lehet
behozni.
A kinek esetleg sikerült felkelte
n i az érdeklődését a rogaining
iránt, a h o zzán k legközelebbi
versenyeket C sehországban ill.
U krajnában a K árpátok kele
ti lejtőin lehet találni, általá
ban jú n iu s környékén. Ez a két
ország pályázik a következő VB
m egrendezésére is.
Az idei verseny honlapja, rajta a
teljes térképpel, eredm ényekkel,
és grafikonokkal, h o g y melyik
csapat m ely p o n to k at érintette:
http://8w rc2008.rogain.ee/
S k u ló M a r c i

Time
23:45:41
23:46:12
23:26:05
23:53:11
23:48:20
23:43:15
23:22:45
23:48:26
23:43:52
23:55:26
23:54:39
23:34:22
23:44:48
23:38:07

Points
304
300
288
288
286
285
280
273
271
269
256
251
220
11

Penalty Result Plate InClass
0 304 Mo:1.
0 300 Mo:2.
0 288 Mo:3.
0 288 Mo:4.
0 286 Mo:5.
0 285 Mo:6.
0 280 Xo:1.
0 273 Mo:7.
0 271 Xo:2.
0 269 Mo:8. Mv:1.
0 256 Xo:4. Xv:1.
0 251 Wo:1. Wv:1.
0 220 Mo:37.
0 11 Xo:111.Xv:46. Xsv:15.
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LEGYEN A TÁJFUTÓ MÚZEUMBAN?

cseheknek már van, miért ne
lehetne nekünk is múzeumunk,
hiszen kevés ország büszkélkedhet
hozzánk hasonlóan hosszú: 70-80
éves tájékozódási múlttal!
Ripszám Henrik kiváló kezdemé
nyezését ugyan jó pár éves szünet
követte, de aztán 1935-től folyama
tosan és egyre szélesebb körben ren
deztek és remélhetőleg hosszú ideig
fognak is még rendezni tájékozó
dási versenyeket Magyarországon.
Próbáljuk megmenteni és össze
gyűjteni a tájékozódás múltjának
még fellelhető emlékeit. Ezzel nem
csak az elődök teljesítményét ismer
jük meg, hanem kedves sportágunk
rangját, ismertségét is fokozhatjuk.
A Tájfutó Múzeum létesítésének
ötlete nem új találmány, de mióta az
MTFSZ részéről történt lépések biz
tató megoldással kecsegtetnek, érde
mes jobban belegondolni a dologba.
A múzeum kissé leegyszerűsítve két
dolgot jelent: egy a nagyközönség
által is látogatható látványos kiál
lítást és az ennek hátterében meg
húzódó, kutatható gyűjteményt,
könyv-, illetve dokumentumtárat.
Ez utóbbi hiánya talán az égetőbb.
Öreg tájfutók tárgy és dokumentum
hagyatéka semmisül megévről-évre,
mert nincs hová, kihez elvinni. Az
utódok számára értéktelennek tűnő
dolgok a kukába; a kupák, érmek,
jelvények a fémfelvásárlókhoz, vagy
az ócskapiacra kerülnek. A helyiség
gondokkal küzdő országos és a terü
leti szövetségek irattárából a régebbi
jegyzőkönyvek, versenyeredmé
nyek, minősítések, stb. már rég ki
lettek selejtezve. A valamikori textil
rajtszámokat, bélyegzőket kidobták,
fényképek, oklevelek, tiszteletdíjak
szétrebbentek. A szakosztályoknál
sem jobb a helyzet. Bár még távolról
sem veszett el minden (volt aki sza
tyorral vitt haza iratokat a szövetség
előtti kukából), de nem tudhatjuk,
hogy mi merre kallódik.

Egy „ütős” kiállításnak a sportág
népszerűsítése érdekében lenne
nagy jelentősége. Napjaink tájéko
zódását bemutató tárlóhoz már most
félre kellene tenni az első dugókát a
hozzá tartozó dobozzal és bójaáll
vánnyal, a szöges stoplist, ujjtájolót,
szintből tartót, a felfújható célkapu
fotóját, meg a 2009-es magyar VB-n
adandó érem mintadarabját, meg
még sok minden mást - ami ma
még könnyen begyűjthető.
Sportágunk fejlődését többek közt
a versenyzők felszerelésének válto
zásán keresztül lehetne bemutatni.
Az első korszaknak a turista-termé
szetjáró terepgyakorlatok időszakát
tekinthetjük: szöges bakancs, túra
kalap, térképtáska, Bézárd tájoló,
útvonalleírás.
Bár még a sportág története sincs
feldolgozva, második korszaknak
az 1953-ban kezdődő időszakot
tekinteném. Ekkor került be a ter
mészetjáró tájékozódási versenyzés
az egységes sportminősítési rend
szerbe, alakult ki az osztályozott
bajnokságok rendszere. Ez volt az
overálos korszak: fotótérképpel,
elemlámpával, kötelező felszere
léssel: gumikulaccsal és elsősegély
csomaggal, tépő-dobó cédulákkal, a
ponton postaládával, szép ezüst ser
legekkel és a minden résztvevőnek
kijáró jelvényekkel.
1961-ben az IOF megalakulásával
jött el szöges-, majd a stoplis cipős
versenyzés korszaka: háromoldalú
piros-fehér bójával, zsebes, majd
kantáros rajtszámmal, lila párnafestékes gumibélyegzővel, célkapuval, a
jobbaknak svéd gyártmányú laptá
jolóval, futóruhával, javított fekete
fehér, majd színes térképekkel.
Bátran nevezhetjük korszakhatár
nak 1970-et az önálló szövetség
megalakulásának és az első magyar
VB érem megszerzésének évét is.
Ekkor jelent meg a Tájékozódási
futás című újság, az olcsó NDK

í r e k

laptájoló, a zsírkréta, a papírbója,
majd a szúróbélyegző. Jöttek a több
napos versenysorozatok, a népes
mezőnyök, plakátok, szakkönyvek,
stencilezett körlevelek, felpörgött az
edző- és a versenybíró képzés.
Hosszan lehetne még folytatni a
sort, hogy minek van, illetve lenne
helye a Tájfutó Múzeumban. A
gyűjtést már most meg kell kezdeni.
Létezik még egyáltalán overál, vagy
korabeli magasszárú Tisza torna
cipő valahol? Hajlandó-e bárki is
bajnoki érmét, serlegét felajánlani
a múzeumnak? Vesszük-e a fáradt
ságot, hogy ezekről a „kincseink”rőí listát készítsünk, vagy legalább
fotózásra, másolásra oda kölcsönöz
zük? Én már nyitottam egy dobozt,
amibe a múzeumnak szánt dolgokat
kezdem pakolni. Ha minél többen
így teszünk még a VB előtt összejö
het a dolog.
Bozán György

Távolkeleti
d iá k t á j f u t á s

CSILLEBÉRCEN
a Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő
Központ tájfutó térképének legújabb
kiadása m eglehetősen rendhagyóra
sikeredett, ám a kínai feliratok nem a
véletlen művei, de még csak nem is az
Olimpia jegyében kerültek fel a térkép
re. A térkép „lefordítása" egy különleges
diáktájfutás bem utató kelléke volt. Szűcs
Pétert kérdeztük az eseményről:
-A m agyar állam m eghívására
M agyarországon táborozó szecsuáni
árvízkárosult gyermekek 10 napot töl
töttek nálunk a CSIPA táborban. Sok
érdekes program ot szerveztünk nekik,
melyek közül nem hagyhattuk ki kedvenc
sportunkat, a tájfutást sem. Számukra ez
a sportág ism eretlen volt, de nagyon
érdekelte őket, és könnyen megtanulták
az alapokat. Lehet, hogy pár év múlva
a tájfutás élmezőnyében is feltűnnek a
kínai versenyzők?
G.Cs.
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R ajtszám , tájoló , dugóka , fantázia . . .
Augusztus végén érkezett
Magyarországra a 2009-es
Trail-0 VB nemzetközi ellen
őrzőbírója, Richard Keighley.
Őt kérdeztük tapasztalatairól:

Mit m u ta tta k m eg Önnek a rendezők,
m iről tu d ta k beszám olni?
Ö t n ap o t töltöttem a Trail-O
előkészületeinek ellenőrzésével
M iskolcon. M egnéztük a szál
lást, az étkezési lehetőségeket,
tárg y altu n k a szervezőbizottság
tö b b tagjával, és persze sokat
v o ltu n k kint a terepen G rant
Júliával. Szerettem volna a té r
képeket ellenőrizni, és a tere
pi m u n k á t az új térképekkel
a k ezü n k b en végezni, de erre
sajnos n em volt mód.

ta, h o g y tu d m ég ajánlani két
té rk é p é sz t, ak ik felkészültsé
ge m egfelelő lenne a Trail-O
térk ép k észítésh ez, és akiktől
egy-két h éte n belül választ vár.
R em éljük, hogy elvállalják. H a
n em , ak k o r n ekünk kell kije
lö ln ü n k v alak it a feladatra.
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M iért? Mi a helyzet a térképekkel?
A m egbízott térképkészítő, Less
Á ron, a napokban visszalépett
a térk ép ek készítésétől. Sajnos
csak két Trail-О térkép nagyon
k ezd etleg es vázlatát hag y ta
rán k . N agyon csalódott voltam ,
m ivel korábban azt az ígére
te t kaptam , hogy nem hogy a
térképet, de a pályákat is látni
fogom augusztus végére, a jövő
évi V B-vei azonos növényzettel.
M in d k é t versenyterepről van
régi térkép, de ezek nem hogy
idejét m últak, de még új k o ru k 
b an sem lettek volna megfelelő
ek T rail-О pályák kitűzéséhez.
A terep b em u tató k térképeivel
ugyanez a helyzet. Pedig azok is
nagyon fontosak, m ert Trail-O
VB esetében a bem utatóknak
nagyon kom oly a szerepük: a
v ersen y ző k itt ism erkednek
nem csak a tereppel, hanem a
térképészet jellegzetességeivel, a
pályakitűzés, és a versenyrende
zés sajátosságaival.

V an-e új jelölt, aki elkészíti a térk ép e
ket? Be leh et-e hozni a lem aradást?
G erzsén y i

Z solt
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Ú gy tu d o m , a Bükk-fennsíkon
n ag y o n valószínű, hogy h ó n ap o 
kig olyanok lesznek a viszonyok
télen, h o g y n em lehet kim enni a
terepre, am i a hátralevő szűkös
11 h ó n ap b ó l a felét is elviheti.
M ivel a pályák vonalvezetését
m á r m egbeszéltük, az új térképk észítőknek is meg lehet m u tat
ni, m ely részekre koncentrál
ja n a k jo b b a n . Term észetesen
célszerű lenne kidolgozni egy
ü tem te rv e t a hátrány ledolgozá
sára, és gyakrabban ellenőrizni
az aktuális feladatok végrehaj
tását, státuszát.

M ilyen nem zetközi visszhangja lesz
en n ek a késésnek? Hogyan hat ez a
m agyar tájfu tás m egítélésére?
A z IO F T anácsadónak köteles
sége egy hivatalos beszám olót
k ü ld en i az IOF-nek. Ebben le
fogom írn i az itteni tapasztala

taim at, jó k at és rosszakat egy
a rá n t. N em hiszem , hogy az
ilyen k ésedelm ek hozzáadnak
az egyébként kitű n ő m agyar táj
futás presztízséhez.

B ejárták a pályákat a régi térképekkel.
Mi a vélem énye róluk?
A m iskolci 5 nap legélvezete
sebb része a terepi m unka volt.
Ö rö m volt a nagyon lelkes és
k reatív Júliával együtt dolgozni.
Igaz, h o g y a rendelkezésünkre
b o c sá to tt térképek csak nagy
v onalú helyzet-m eghatározásra
v o ltak használhatók, de azért
kis fantáziával Julia be tudta
m u ta tn i, hová tervezik a p o n to 
kat. Tetszettek a tervezett pont
m egoldások, és a terep is izgal
m as. A pályák vonalvezetésénél
sajnos kiderü lt, hogy valószínű
leg egy részen változtatni kell,
m e rt az idei sok eső elm osta az
ösvényt néh án y helyen, illetve
van, ahol tú l m eredek, vagy túl
keskeny, és veszélyes az ú t kere
kes székkel való közlekedéshez.
Sajnos p o n t ezen a részen van a
terep legérdekesebb, legtechni
k ásabb része. A szervezők ígé
retet k ap tak Miskolctól, hogy
jav ítan ak az ösvény állapotán,
de h a n em , akkor a szomszé
dos területeket, vagy az egyik
b e m u ta tó terepet is be kell von
n u n k a versenybe. ígéretekből
m á r k ap tu n k eleget.

Mi a vélem énye a szállásról, és az
egyéb szervezési kérdésekről?
M eg vagyok elégedve a szál
lással, az étkezési és szállítási
tervekkel. Egy tanácsom azért
le n n e a szervezőkhöz az elm últ
so k év világversenyei - VB-k
és T rail-O VB-k - tapasztalatai
alapján: h áro m fő posztot aján
lo k a szervezésen belül: 1. koord in á to r/lo g isz tik a i főnök; 2.
pályakitűző(k); 3. ellenőrzőbíró.
A m á so d ik és h arm adik posztok

V B
ren d ben vannak, de az elsőről
nem kaptam kielégítő válaszo
kat eddig. Egy ilyen jelentőségű
versenyen nem lehet ezeket a
feladatokat egy személyre ráter
helni. Ü gy tűnik, sikerült az
értekezleten a szervezőbizott
ság tagjait meggyőznöm arról,
hogy erre egy külön ember kell,
aki nem csak a versenyirodában,
de kint a terepen is elvállal
ja ezt a nagyon felelősségteljes
feladatot. N emesházi László a
Trail-О VB igazgatója, de mivel
ő pályakitűzői és ellenőrzőbírói
feladatokat is ellát, neki azokra
kell k oncentrálnia a verseny
napokon, nem a percről-percre felügyeletet kívánó logiszti
kai koordinációra. Zsigm ond
Száva, a versenyiroda vezetője
elvállalta, hogy talál erre a fel
adatra valakit.

L átott-e m ást is M agyarországból,
am íg itt volt? Volt-e magyar Trail-0
versenyen?
M ár többször voltam Magyarországon, és többször el is in d u l
tam m agyar Trail-О versenyen
és tájfutó versenyen is. Ezúttal
csak az ROB-n indultam , és te t
szett a verseny. Sajnos a szörnyű
hőség m iatt a tervezett szolnoki
városnézésből nem lett semmi.
Fönt a Bükkben viszont nagyon
élveztem a tájat, sokat fényké
peztem a vadvirágokat, lovakat
és a B ükk-fennsík csodás erdeit,
bérceit.

Mikor jön ism ét Magyarországra?
Jövő tavasszal, április környé
kén látom ism ét értelmét ide
jö n n i. A ddigra kész kellene
lenni m in d a 4 térképnek, m ind
a 4 pályának, de m ár nem korai
vázlatos form ában, ahogy m ost
augusztusra tervezték, hanem
véglegesítve. Persze kicsit még
akkor is lehet változtatni rajta,
de alapvetően a végső pályát
kell látnom tavasszal.

K öszönjük a v álaszokat, viszontlá
tásra!
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Edzés a 2009-es
VB-re

pénzeken szervezett közös verse
nyek során sikerült jó kapcsolatot
kialakítani.

Októberben, az Országos
Nappali Egyéni Bajnoksággal
és a Bükkfennsík Kupával
kombinálva kerül sor az első
hivatalos VB edzőtáborra.
Az edzőtábor szervezéséről,
programjáról Zsigmond
Szávát, a VB iroda vezetőjét
kérdeztük:

Sajnos nem tudtuk a versenyző
ket egy helyen elszállásolni, mert
a leendő VB falu szállodája, az
Uni-Hotel most a Zeneművészeti
Intézet felújítása miatt foglalt, és
csak kevés helyet tudtak biztosí
tani. Ezért a Hotel Lidó-ban is,
és egy közeli középiskolai kollé
giumban is laknak majd csapa
tok. Végül is így több árkategóriát
tudunk biztosítani, aminek a cseh
válogatott még örült is, mert így
több versenyzőt tudnak elhozni
szűkösebb pénzügyi keretükből.
Szerencsére az étkezést sikerült
az Egyetemvárosban megoldani
egy központi helyen. így nagyobb
választékot tudunk majd bizto
sítani, és a speciális igényeket is
könnyebben kielégíthetjük. Az
Euromeetingen szerzett tapaszta
latok alapján az optimális menü
összeállításához is közelebb jutot
tunk.

Hány csapat nevezett eddig, milyen orszá
gokból jönnek, milyen összetételben?
Négy kontinens 18 országából közel
200 versenyző jelezte eddig hivatalo
san részvételi szándékát. Ezen kívül
tudjuk még az osztrák, és a szlovák
válogatottról is, hogy részt kívánnak
venni a versenyeken. Versenyzők
érkeznek továbbá Új-Zélandról,
Japánból, az Egyesült Államokból,
valamint az összes skandináv állam
ból. Lesznek 30-32 fős delegációk is,
sőt egyesületek is jelezték részvételi
szándékukat.

Milyen programmal várjátok a csapatokat?
A két verseny előtt és után is lesz
nek kitűzött edzőpályák. Lesznek
edzések a Bükkben és Szlovákiában,
bemutatva a környék különböző
tereptípusait. Minden pályafaj
tát szeretnénk bemutatni, így lesz
hosszú átmenetes, útvonalválasztós
pálya, középtávú, sprint, farstaváltó, valamint különféle technikai
felkészítő pályák, mint a letakart
iránymenetes vagy a domborzati.
Lesz speciális gyakorlási lehetőség
a mész-, és faszénégető helyek meg
találására is. Szeretnénk a verseny
zőknek ízelítőt nyújtani a pályaki
tűzők stílusából, ezért igyekszünk
úgy elosztani a pályatípusokat a
készítők között, ahogy az majd a
VB-n is lesz. Az edzések nagyobb
részét Less Áron tervezi, de besegít
Sümegi János (sprint) és jómagam
is. A szlovák edzéseket Jozef Pollák
tervezi, akivel az EU-s pályázati

Hol szállnak meg a résztvevők, milyen ellá
tást kapnak?

Te most szervező leszel ezen a VB-n, holott
eredményeid alapján akár a válogatott
ságra Is pályázhatnál. Nem sajnálod a
lehetőséget?
Persze, sajnálom, fáj a szívem.
Ugyanakkor a 2001-es Junior VB
tapasztalataiból tudom, hogy nagyon
nehéz lenne újra végigcsinálni az
egyik főrendező családjában a több
évnyi titkolózást, az elzárt szobákat.
Viszont örömet okoz, hogy nagyon
sokat tudok segíteni a szervezés
ben. Vezetem a VB irodát, nyelv
tudásomat, és szakmai tudásomat
hasznosíthatom, megismerhetem az
élvonalbeli versenyzőket és csapatvezetőket, friss diplomás edzőként
pedig pályákat is tűzhetek ki. Talán
még lehetőségem is lesz összehason
lításként lefutni néhány pályát, igaz,
versenyláz nélkül.

Köszönjük a válaszokat, várjuk a beszámo
lót az edzőtáborról!
Bacsó Piroska
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T erep nevek eredete
Bendola, Szuadó, Zuppa különös hang
zású szavak, amelyek az ország egy-egy
érdekes versenyterepét jelen tik a tájfu 
tást kedvelők számára. De vajon mások
számára is mondanak-e valam it, van-e
jelentésük ezeknek a szokatlan helyne
veknek? Meg ha jelentenének is valamit,
m iért pont így hívják az adott területet?
A tájfutó térképek abban is különböznek a topo
gráfiai térképektől, hogy nincs rajtuk névrajz. A
névmegírások fontos részleteket takarhatnak, ezért
zavaróak. Elsőként a Budapesti Pedagógus 1962. évi
Földes Ferenc váltóversenyén adtak olyan térképet,
ahol az alaptérkép feliratait tudatosan letakarították.
Kővári Endre ezen újításával is jóval megelőzte korát,
mivel a sportág fejlődésének irányt mutató világbajnokságokon is csak 1968-ban jelent meg először
névrajz nélküli térkép.
Maguknak a térképeknek azonban mégis csak kellett
nevet adni a beazonosíthatóság érdekében, így ala
kult ki az a jelenlegi gyakorlat, hogy a térkép az ábrá
zolt terep egy-egy jellegzetes alakulatának nevét kapja
meg. Leginkább erre a földrajzi névre hivatkoznak a
tájfutók, ha egy terepről beszélnek.
A földrajzi nevek kutatásának óriási irodalma van
Anonymustól napjainkig. Ez a tudomány történelem,
nyelvészet, néprajz, meg még sok minden együtt.
Vannak biztos, oklevelekkel bizonyítható adatok, van
nak feltételezések és esetenként ezek újraértelmezései.
Izgalmas, kutatási terület, tájfutók számára is érdekes
eredményekkel. Kukkantsunk bele!
Bagó-hegy: a Balatonalmádi feletti magaslat nevének
semmi köze sincs a nikotin fogyasztási szokásokhoz: a
bagó szó ugyanis eredetileg a pipa alján maradt átnyirkosodott dohányt, illetve a szivar tovább nem szívható
csutkáját jelentette, amelyeket régebben eléggé el nem
ítélhető módon egyesek rágcsálni szoktak. Igen közel
áll viszont ahhoz a rosszalló népies kifejezéshez, amely
szerint a törvényes házasságkötés nélkül együtt élőket
bagóhiten élőknek titulálták. A bagó elnevezés itt egy
szerűen a bagoly szó régies alakja. Ez a madár köztu
dottan csak az éjszakai életnek tulajdonít fontosságot.
A Bagó-hegy, vagyis Bagoly-hegy, másutt egyszerűen
csak Baglyas névben egy totemisztikus madárnév
maradványa fedezhető fel. Ebben a sorban említhető
még a Cakó-hegy (gólya), Csóka-hegy, Gém-hegy,
Hollós-hegyek, Kakas-hegy, Sas-hegy, hogy csak a
tájfutók által ismertebbeket említsem.
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Csengele néven még a hőskorban készült tájé
kozódási térkép, amely ezen kicsinyke, de nagy
múltú Csongrád megyei település vasútállomásától
DK-re lévő erdőt ábrázolta. Aztán 1979-90 között
újabb szép színes térképek jelentek meg a terepről,
amelyek érdekes m ódon a Kömpöc nevet kapták.
Nyelvészek szerint ennek a kellemes csengésű szó
nak nincs köze sem a köröm pörkölthöz, sem a sza
lonna porchoz, sokkal inkább a jó tíz kilométerrel
odébb fekvő Bács-Kiskun megyei község nevéhez.
Erre a cseles névadásra a nyugati imperialisták
megtévesztése céljából volt szükség, akik ha meg is
tudták volna kaparintani az MTFSZ szemrevaló tér
képét, a kömpöci határban máig kevereghetnének
vele. Egyébként mindkét helynév a tatárjárás után
ide telepített kunoktól származik. A csengelye török
eredetű szó, jelentése érdekes m ódon erdős, tüskés,
bozótos terület. A szó töve etimológiailag azonos a
hozzánk angol-német közvetítéssel érkezett dzsun
gel szó előzményével: a hindi jangal kifejezéssel,
ami erdős, megműveletlen vidéket jelent. Jövőre
várhatóan új térkép készül a terepről, amely távolról
sem áthatolhatatlan őserdő. 1805-ben Vedres István
m érnök kezdeményezésére indult meg a szege
di homokpuszták erdősítése. Elsőként a csengelei
„homoksivány” beültetését kezdték meg, ahová kez
detben feketenyár csemetéket telepítettek. A helyiek
talán ezért nevezik Fekete-halomak a területet.
Hajag-tető: a m indent elborító medvehagyma ren
getegről és a felhőszakadásról emlékezetes 2007. évi
EOB bakonyi terepe nevét a hólyagfától kapta. Ez a
fehér virágú és felfúvódott toktermésű, 4-5 méterig
megnövő több törzsű cserje a szappanfavirágúak
rendjébe tartozik. Családjának egyetlen hazai kép
viselője, a többiek trópusi fák vagy cserjék. Földrajzi
neveink között Halyag-, Halyagos- változatban
többfelé előfordul: olyan hegyet, völgyet, rétet, sőt
vízfolyást jelöl, ahol gyakori a hólyagfa. Helynévként
már Árpád-kori oklevélben is felfedezhető Halagus
formában.
Hárs-hegy, az egyik legkedveltebb budapesti ver
senyterep mai neve nem túl régi keletű. Buda török
kor utáni elnémetesedése idején kapta a Lindenberg
nevet, amit ennek magyar megfelelője az 1800-as
évek közepétől lassacskán kiszorított. A középkor
ban Pálhegy volt a neve, ahogy akkoriban a mai
Pasarétet Pálvölgyének, az Ördögárkot Pálpatakának
nevezték. A névadás annak volt köszönhető, hogy
Nagy Lajos király a mai Szépjuhászné szomszédsá
gában álló pálos kolostorban helyeztette el Remete
Szent Pál Velencéből zsákmányolt testét 1381-ben. A
szent ereklyét őrző hírneves budaszentlőrinci kolostor
zarándokok tömegét vonzotta a környékre.

T

ájfutó

lexi kon

Döbrentei Gábor királyi tanácsos, a Magyar nyílik, csak kisebb erődítmény volt, amely a török
Tudományos Akadémia első titkára kezdeményezésé időkben pusztulhatott el, ma már csak sáncai láthatók.
re a Budai magisztrátus a királyi város területére eső A várat XIII. századi oklevél említi először, katonai
„völgyek és bércek” német elnevezéseinek magyarítá jelentőségéről nem maradt fenn írásos emlék.
sáról döntött 1847-ben. A hegy ekkor a Bátorihegy Zajnát-hegyek: a Pilisvörösvár és Piliscsaba között
elnevezést kapta az itteni sziklaüregben remetéskedő fekvő, tájfutó csemegének számító terep elnevezése
Bátori László bibliafordító pálos szerzetes emlékére. francia eredetű, története az Á rpád-korra nyúlik
Ez a hivatalos elnevezés azonban nem gyökeresedett vissza. III. Béla (1172-96) feleségének a francia király
meg, használatát a Hárs-hegy név kiszorította. A hazai húgának kíséretében Magyarországra érkező Aynard
abszolutizmus korát idéző, és a német nyelvterületen lovagnak adományozta a Zsámbék körüli birtokot.
ma is élő hárs-kultuszban gyökerező valamikori hegy A mai Nagykovácsi, Tinnye és Perbál községektől
nevet az elmúlt másfél évtized felejthetetlen Lindberg azonos távolságra lévő, magasba szökő kettős hegy
Kázmilla Szupersprint Games sokpontos versenyei csúcson a lovag várat épített. Aynard várának ma is
hozták vissza a múlt sötét homályából.
jól felismerhető árok maradványait a Meszes-hegy
Somlyóvár: a Tornyópuszta és Tarján közötti, nagy (2002.) térkép is ábrázolja. A várhegyet Ajnát-, illet
nemzetközi tájfutó viadalokat is megélt terepről ugyan ve Zajnát-hegynek nevezik. Az Aynard nemzetség
egy ideje nem készült térkép, mégis érdemes nevének fénykorában az ország legbefolyásosabb főúri családja
eredetét szóbahozni. Korábbi vélekedés alapján az volt. Smaragd ispán országbíró hívta be a francia
országban igen sokfelé előforduló Somlyó-, illetve premontrei szerzeteseket és építtetett számukra 1220
Somló-hegyek nevét a som növénnyel hozták össze körül Zsámbékon monostort és templomot, amely
függésbe. Az újabb kutatások szerint ez a helynév a romjaiban is a hazai románkori építészet egyik legje
már elavult somlik - somlyik ige melléknévi igeneves lesebb emléke. Nem lehet kétséges, hogy a Zsámbéktól
formáját valószínűsíti. Jelentése csúszik, omlik, vagyis északkeletre fekvő terep elnevezése a középkori birto
suvadó hegyet jelent. A Nagy-Somlyóvár 448 méter kos család nevét őrzi.
magas csúcsán, ahonnan szinte tökéletes körkilátás
Bozátt György
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- lézervágás, lézeres gravírozás
- hímzett logo, felirat

CROSSWEAR® Kft.

CRosswea R

DÓBAJUDIT - KROLOPP FRIGYES
H-1029, Budapest, Ördögárok u. 110/A
Tel/fax: +36 (1 >-376-51-96, Mobil: 06-20/9642-957
E-inail: crosswear@euroweb.hu, Honlap: www.crosswear.hu
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S port és történelem az М 3 A rcheoparkban

A ROB előtti hétvégén
bőséges versenyzési lehe
tőséggel találták szemben
magukat a tájfutók, hiszen
legalább öt megyében szer
veztek tájfutó versenyt.
Hazai illetőségűként az
М3 Archeoparkban meg
rendezett Hajdú-Bihar
Megyei Nyílt Rövidtávú
Bajnokságról írok.
A versenynek a közel 5 hektáros
területen kialakított М3 A rcheop a rk adott otthont. A délelőtti és
délutáni futamok közötti időben
a pihenőparkban az érdeklődők
a régészeti- ism eretterjesztő
anyagok segítségével m egism er
kedhettek a térség élővilágával,
néprajzi jellegzetességeivel, k u l
turális és építészeti örökségével.
A versennyel k ap cso la tb a n
elsőként a pályakitűzőt, G arda
Á rp ád o t kérdezem.
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Mi alapján v álasztottátok e zt a te r ü le 
te t a verseny helyszínének?

M ilyen terveitek vannak a jövőt ille
tő en ?

A p a rk vezetőivel k o ráb b an
m ár rendeztünk futóversenyt,
és beszéltünk róla, hogy kellene
valam i mást is rendezni: pl. tájfu
tást. Maga a park m ár régebben
megtetszett, ezen felül az au tó 
pálya közelsége és a sok irányból
való jó megközelíthetőség m iatt
esett erre a helyre a választás.

O któbertől beindítjuk a ren d 
szeres edzéseket és az u tán p ó t
lás toborzást. Évenként legalább
egy önálló versenyt szeretnénk
rendezni, természetesen jó hely
színeken és jó program okkal. Áz
М3 Archeoparkról készült tér
képet bővítve, később is szeret
n én k itt sikeres versenyt rendez
ni, hiszen az A rcheopark igaz
gatója, Nagy Tibor jelezte, hogy
hagyom ányt szeretne terem teni
a rendezvény megszervezésével
és jövőre is szívesen o tth o n t ad a
versenynek.
A továbbiakban az N21 kategó
ria győztesét, Z sigm ond Szávát
és az F21 kategória győztesét,
Zsebeházy Istvánt kérdezem.

M ilyennek értékeled a versenyt?
Ez volt a DHSE első hivatalo
san rendezett versenye. Több
résztvevő volt, m int azt előzete
sen vártam. Tapasztalatom és a
résztvevők visszajelzései alapján
a versenyt sikeresnek értékelem .
Szerintem azt a célt is sikerült
elérnünk, hogy versenyünk egy
jó felkészülési lehetőség volt a
ROB-ra. Végül, de nem utolsó
sorban a helyszín m eglátogatá
sát a versenyzés mellett egy jó
családi programba is be lehetett
illeszteni.

M iért ezt a versenyt v álaszto ttad ezen
a h étvégén?
Száva: Ebben az évben egye
te m i elfoglaltságaim, valam int
versenyrendezés m ia tt a szó-

V
kottnál kevesebbet versenyez
tem , sprinten pedig egyáltalán
nem indultam . N em a sprint
a kedvenc versenyszám om , de
az országos bajnokságra tö r
ténő m egfelelő felkészüléshez
m in d e n k é p p e n
h o z z á ta rto 
zik. Nagy vonzóerőt jelentett,
hogy m eglehetősen közel van
lakóhelyem hez, két futásra van
lehetőség, m égpedig ismeretlen
terepen. Illetve a jövő évi VB-n
közelről is érdekeit leszek ennek
a versenyszám nak a rendezé
sében, ezért igyekszem m inél
több tapasztalatot szerezni.
Isti: Több esem ény is ehhez a
környékhez vonzott. Előző
nap részt vettem Debrecenben
a IV. H O SO SZ-on (Honvéd
S p o rteg y esü letek
O rszágos
Szövetsége által rendezett sport
nap) az atlétikai versenyszám
okon és a tájfutáson. így a két
nap alatt összesen három tájfu
tó sprint pályán indultam, ami
kitűnő felkészülést jelentett a
szolnoki ROB-ra.

Milyennek értékeled a versenyt és a
terepválasztást?
Száva: A verseny terepe nagy
ságra m eglehetősen kicsi volt,
ugyanakkor meglehetősen sok
o b jek tum ot tartalm azott. A
pályakitűző igyekezett válto
zatos, kihívást jelentő pályá
kat tervezni. Nekem egy kicsit
hiányoztak az útvonalválasztós
átm enetek, am ire például a tó,
vagy a főépület m egkerülése
lehetőséget adott volna.
Isti: Az ilyen típusú sprint „tere
pek” és skanzenben való ver
senyzés m indig is izgalommal
kecsegtetnek és a kis területen
tekergő pályák külön kihívást
nyújtanak. A kétfordulós ren d 
szer is jó ötlet a ROB előtt, útvo
nalválasztás ugyan kevesebb volt,
ám a rövid átm enetek m iatt a
figyelem sohasem lankadhatott.
A megyei versenynek jó külsőt
adott, hogy több megye egye

erse ny be s z ámoló

R ajt e lő tt

sületei is képviselték magukat,
ezáltal erős m ezőny jött össze.

Hogy érezted m agad a rendezvényen?
Száva: Összességében jól érez
tem m agam . Szerintem (m int
az utánpótlás nevelésben is é rin 
tett edző) az egyik legnagyobb
pozitívum a a versenynek, hogy
a gyerekeknek is fantasztikus
élm ényt adott m ind a verseny,
m ind pedig a környezet, a látni-

valók és élményekkel gazdagon
tértek haza.
Isti: Jól éreztem m agam a ver
senyen és a köztes időben. Ha
a jövőben lesz m ég itt sprint
verseny, akkor szívesen részt
veszek rajta és ajánlom mások
figyelmébe is.
Köszönöm a válaszokat és továb
bi sikeres versenyzést, rendezést!
R á ko s P iro s

A 2 0 1 0 - e s b a jn o k s á g o k r e n d e z ő i
A naptár bizottság megvitatta a 2010-es bajnokságok és a Hungária kupa
m egrendezésére beérkezett pályázatokat, és a pályázati kiírásban szereplő szem
pontok alapján a következő döntést hozta:
2010. április 10.
Hosszútávú
ZTC
Diákolimpia
TTE
2010. május 15-16.
MCB
2010. június 12.
Éjszakai
szv
2010. június 19-20.
Középtávú és váltó
HSE
2010. augusztus
Hungária kupa
Rövidtávú és Pontbegy.
SDS
2010. szeptem ber 11-12.
2010. október 9-10.
Normáltávú sei. és döntő
PSE
2010. október 23-24.
Csapat és egyesületi váltó
ETC
Gratulálunk a nyerteseknek és munkájukhoz sok sikert kívánunk..
Akiknek most nem sikerült, pályázhatnak 2010-es világranglista ill. kiemelt
rangsoroló verseny rendezésére (határidő: 2008. szeptem ber 30.).
Hegedűs András
a naptárbizottság nevében
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Rövidítések:
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Október
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РЕЕЯЕП

V e r s e n y n a p t á r k ie g é s z ít é s

Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
országos, /rR/ regionális, /-/ nem rangso
roló; Sl Sportident, R: rendező, Nh: nevezési
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
zés, I: információ.
V e rse n y tá v o k : ht., nt., rnt„ kt„ sp.
(hosszútávú, normáltávú, rövidített nt.,
középtávú, sprint)

(o k tó b e r 2 6 -ig )

Internet info: www.mtfsz.hu (versenyek) és www.btfsz.hu (versenyek)

Időpont helyesbítés: a legutóbbi szám ban a Dél-Alföldi Nt. Bajn. időpontja (okt. 18) tévesen jelent meg.
A helyes időpont: okt. 11. (egyéb adatok változatlanok)
10. 12. (v) Meteor Kupa /rR, nt./ R: PVM Nh.: 10. 7. C: ambrussandor@ t-email.hu, vagy Baranya m.
TFSZ, 7621 Pécs, Tím ár u. 21. Nd.: 400Ft. K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21AB 35 45, F: 55
60, Nyílt. H: O rfü térsége, VK: Gubacsos kulcsos-ház, „0”-idő: 10.00.
10. 12. (v) Nyíregyháza Városi Egyéni Bajn. /rR, nt./ SI R: Sz-Sz-B m. Nh.: 10. 07. C: www.szszbtfsz.hu hon
lapon. Nd.: 600Ft. K: FN: 12 14 16 18 21 40 55. H: Nyíregyháza - Simái úti lőtér, (Nyíregyházától
DNY felé, a Simái úton kifelé haladva a második vasúti keresztezés után 1 km), „0”-idő: 10.00.
10. 15. (sze) Parkverseny (3SZ) /-/ R: MOM I: a M OM honlapon (http://www.m om -o.hu)
10. 18. (szó) Zala megyei Egyéni Bajn. /rR, nt./ SI R: ZTC I: a www.ztc.hu „0” idő: 11.30 óra H: Lenti, K:
FN 10D, 12C, 14B, 16B, 16C, 18B, 21B, 21C, 40B, + F50B, F60B, Nyílt. Nevezés: 2008. október
11.-ig beérkezőleg, C: e-mail: info@ztc.hu levél: ZMTFSZ, Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
Nd: 10D,12C, Nyílt: 400Ft/fő, többi 700 Ft/fő Szállás: tornaterem ben: 600 Ft/fő, vagy a www.
lenti.hu oldalakon egyénileg intézendő. Másnap azonos helyszínnel kerül lebonyolításra a
Jurisics Kupa regionális középtávú verseny.
10. 19. (v) Igaz Béla ev. / rR, nt./ R: PVS Nh.: 10. 14. C: izolarek@t-online.hu, vagy Baranya m. TFSZ, 7621
Pécs, Tímár u. 21. Nd.: 400Ft. K: FN: 12CD 14B 16B 18B 21B, N: 35 45, F: 40 50 60, Nyílt. H:
Kővágószőlős - Abaliget, VK: az egykori Mecseki Ércbányák V. Üzem környéke, „0”-idő: 11.00.
10. 19. (v) Hajdu-Bihar megyei Egyéni Bajn. / rR, nt./ SI R: H -В m. I: a megyei honlapon
10. 19. (v) Heves, Nógrád, J-N-Sz megyei Egyéni Bajn. /rR, nt./ SI R: GYO
10. 19. (v) Jurisics ev. /rR, kt./ R: Vas m. TFSz. „0” idő: 9.30 óra H: Lenti, K: FN 10D, 12C, 14B, 16B, 16C, 18B,
21B, 21C, 40B, 50B, + F60B, Nyílt Nevezés: 2008. okt. 11.-ig beérkezőleg, csak írásban. C: e-mail:
info@ztc.hu levél: ZMTFSZ, Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.Nd: 10D 12C Nyílt k: 400Ft/fő, többi
700 Ft/fő Szállás: tornateremben: 600 Ft/fő, vagy a www.lenti.hu oldalakon egyénileg intézendő.
10. 19. (v) Veszprém megyei CSB /rR, nt./ I: peter@veszcart.hu.
10. 22. (sze) Parkverseny (3SZ) /- / SI R: TTE T: 14.30-tól a VK-ban (Népliget, Kismartoni utca, behajtás
a Kőbányai útról az egészségháznál), „0”-idő: 15.00. Térkép: Népliget Észak (fóliázás nélkül).
Nd: 400Ft (diákoknak 18 éves korig 300Ft). Előnevezőknek (nevezes@tipotke.hu) és az első
100 jelentkezőnek színes térkép. K: (és további információ) a BTFSZ honlapon

V ersenynaptár

(o k tó b e r 2 8 .- n o v e m b e r 23.)

10. 28. (k) MinSport Kupa 6. forduló /rR / R: VBT I: www.vbtse.fw.hu.
10. 29. (sze) Parkverseny (3SZ) /- / SI R: HSP I: a HSP honlapon
11. 01-02. (szo-v) Eger Nagydíj/oR, l.n.:kt., 2.n.:nt., FN21E: WRE futam/ SI R: ESP Nh.: 10. 13. C: ENTRY
vagy egrispartacus@atw.hu, vagy Fekete Zoltán 3395 Demjén, Széchenyi u. 47. H: Bükk hg,
Cserépfalu - Kács községektől E-ra eső terület, „0”-idő: 11.00 (szó), 10.00 (v). Nd: 3600Ft/2nap
(FN-14, 60-: 2200Ft, nyílt: 1600Ft), Nh. után felár.. K: FN: 10D 12C 14BC 16BC 18BC 20A
21EABBrC 35ABr 40 45 50 55 60 65 70 75 80 +NyíltK, NyíltT, gy. Szállás (tornaterem Cserépfalu,
ált. iskola sf. 700Ft/fő/éj, ill. kollégium Mezőkövesden 1600Ft/fő/éj) kérhető. További szállástippek a kiírásban. I: Fekete Zoltán 06-70-3170095, ill. http://www.egrispartacus.atw.hu.
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11. 05. (sze) Postáska parkverseny (3SZ) /-/ R: PSE T: 12.15-től a VK-ban (Margitsziget Á rpád híd felőli
vége, a Zenélő kút és a fizető parkoló közötti tisztáson). „0”-idő: 13.00. Pályazárás 17 óra. Nd:
300Ft (diákoknak 200Ft). Előre benyomtatott pályák: Hosszú (5,6), Közepes(4,5), Rövid(3,5)
és Legrövidebbé,5 km). I: Nemesházi László t: 20- 9344232.
11. 08-09. (szo-v) Őszi Spartacus Kupa /oR, nt. l.n.: FN21E WRE futam/ SI R: SPA Nh.: 10. 27. C:
ENTRY vagy nevezes@tabanispartacus.hu, vagy Tabáni Spartacus SKE 1013 Budapest, Attila
út 2. H: Vértes hg, Gánt - Szentgyörgyvárpuszta, „0”-idő: 10.00 (szó), 9.00 (v). Nd: 3400Ft/2nap
(FN-12, N60, F65-: 1700Ft), ill. 1900Ft/lnap (lOOOFt), nyílt: 1700Ft/2nap (900Ft/lnap), Nh.
után nevezés, módosításlOOOFt pótdíjjal (kivétel: Nyílt kategóriák)! K: FN: 10CD 12C 14B
16B 18B 20A 21EABBrC 35A 40 45 50 55 60, F: 18C 35Br 65 70 + NyíltT(OA), NyíltK(OB),
gy. Szállás (tornaterem Oroszlány vagy Csákvár Sporttelep, sf. 700Ft/fő/éj, ill. kollégium
Oroszlány vagy Székesfehérvár 2200Ft/fő/éj) kérhető. I: http://www.tabanispartacus.hu.
11. 12. (sze) Vérmező Kupa (3SZ) /-/ R: SIR T: 14.30-tól a VK-ban (Vérmező, Krisztina körúti oldal,
a vasúti kocsi mögött). „0”-idő: 15.00. Pályazárás 19 óra. Nd: 400Ft (m inden további pálya
100Ft). Előre nevezés web címe: www.parktaborok.hu/jelentkezes.php. Pályák: sprint, sok
pontos, pontbegyűjtő, szürkületi, csak utas, csak növényzetes. I: kova4@citromail.hu.
11. 15. (szó) Avar Kupa /-, rt./ SI R: KOS Hsz. T: 9.30-tól a VK-ban (XII. kér. Ifjúsági Tábor, Fülemde u. 6-8,
megközelíthető a Fogaskerekű felső végállomásától, vagy a 21/90-es busz Fülemile úti megállójától).
„0”-idő: 11.00. Nd: 400Ft. Pályák: 10 pontos (750m), 20 pontos (1600m) és 30 pontos (4000m).
11. 16. (v) Less N ándor ev. / rR, nt./ SI R: DTC I: a TÁJOLÓ következő számában
11. 19. (sze) Parkverseny (3SZ) /-/ SI R: MOM I: a TÁJOLÓ következő számában
11. 22-23. (szo-v) Őszi Boróka Kupa /- -, l.n.: rnt., 2. n.: nt./ SI R: HSE és KAL. Nh.: 11. 14. C: online
a honlapon, vagy boroka.kupa@gmail.com, vagy Jankó Tamás, 2040 Budaörs, Aradi u. 15.
H: Bocsa térsége, „0”-idő: 12.00 (szó), 10.00 (v). Nd: 1000Ft/nap (FN-18, N60, F65-: 750Ft),
Nh. után pótdíj: 200Ft/nap, helyszínen 400Ft/nap az üres helyekre. Nyílt kezdő kategóriában:
750Ft/nap (a helyszínen is!) K: FN: 21E(tömegrajtos, kombinációs), 10D 12CD 14 16 18 20
21ABBrC 35 40 45 50 55 60, F: 65 70 80 + NyíltK. Szállás (tornaterem a VK közelében sf.
700Ft/fő) kérhető, ill. kollégium (Petőfi Sándor Kollégium, 6200 Kiskőrös,
Kérés a rendezőkhöz: A következő lapszámok tervezett megjelenési ideje: 9-es: nov. 7 (lapzárta: okt. 28),
10-es: dec. 5 (lapzárta: nov. 25). A szokásos email-cím re (argaygyu@t-online.hu) várjuk a nyílt téli edzé
sek, ill. egyéb tájfutó rendezvényekről a rövid információt, megjelölve azt a honlap-, vagy email-címet,
ahol bővebb információ található.

A XIII. Dobogókői Hegyi Futóverseny
Rendezők: Tabáni Spartacus SKE Tájfutó Szakosztály (hegyifutó-kategóriák), valam int az MTE
Dobogókői és Zsitvay Tibor Osztálya (teljesítménytúrák).
Időpont: 2008. november 22. (szombat) Helyszín: Pilis-Visegrádi-hegység, Dobogókő Versenyközpont:
Dobogókői báró Eötvös Loránd Menedékház Rajt és cél: a Menedékház előtt Nevezés: előzetesen: e-mai1-ben: dobogoko.futas@gmail.com a helyszínen 8:00-9:30 óra között, teljesítménytúra 10:30-ig
Nevezési díj: férfi hegyi maraton, női és férfi félmaraton: 1200 Ft, női és férfi hegyi kismaraton: 800 Ft,
nehéz és könnyű teljesítménytúra 600 Ft.
Kategóriák és rajtidők: Skerletz Iván férfi hegyi maratoni: táv: 32,0 km, szint: 1350 m, töm egrajt: 10:00
órakor, szintidő: 5 óra. Hegyi női és férfi félmaratoni (külön értékelve): táv: 20,0 km, szint: 830 m, töm eg
rajt: 10:00 órakor, szintidő: 4 óra. Dr. Somogyvári Károly hegyi női és férfi kismaratoni (külön értékelve):
táv: 13,0 km, szint: 350 m, tömegrajt: 10:30 órakor, szintidő: 3,5 óra. Dr. Téry Ö dön nehéz teljesítmény
túra: táv: 14,0 km, szint: 710 m, rajt: 9:00 és 11:00 között, szintidő: 4 óra. Dr. Zsitvay T ibor könnyű tel
jesítménytúra: táv: 13,0 km, szint: 350 m, rajt: 9:00 és 11:00 között, szintidő: 4 óra. Az eredm ényhirdetés
előtt megemlékezünk a 12 éve elhunyt Skerletz Ivánról és a 4 éve elhunyt dr. Somogyvári Károlyról.
Információ: www.tabanispartacus.hu / Tájfutó Szakosztály
Schőnviszky László 06-70-319-4812, 18 óra után: 06-1-200-3319
Tájoló 2008 8. s$ m
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térképtörténetből

TÁJFUTÓK LEGÉRTÉKESEBB PAPÍRJA

Az OTSH elnökhelyettese és a Vezérkari Főnök hadműveleti
helyettese 1973. június 20-án írta alá a tájékozódási futó
térképek kiadásáról szóló Együttműködési Megállapodást,
amely közel két évtizedre biztosította sportágunk alapját,
a térképet. A cikksorozat a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum támogatásával jön létre.
emrég a Térképtár Bizottság
hozzájutott sok érdekes doku
mentumhoz térképeink készítésé
nek történetéből. Ezek között volt
a tájfutás eddigi hazai történeté
nek legfontosabb dokumentuma, a
bevezetőben leírt Megállapodás.
Skerletz Iván, az MTFSz első főtit
kára, egyik legfontosabb feladatá
nak tekintette sportágunk térkép
ellátásának legális, olcsó és biztos
megoldását, és ehhez a partnert a
Magyar Néphadseregben talál
ta meg. Már 1970-ben megjelent
az MN Térképészeti Intézetnél
(MNTI) az őszi OB-kra három tér
kép, ezt megelőzően a Pilis 11 és
az Észak-Alföld 4. Ezek közül, a
túloldalt fent látható, utóbbi volt
talán a legelső. Aligha véletlen, hogy
debreceni térkép lett az első, a vidé
ki, azon belül az alföldi tájfutás
fejlesztése mindig fontos szempont
volt, olykor óhatatlanul a budapesti
rovására. Érdekesség, hogy a koor
dináta vonalakat nemcsak függőle
gesen, hanem vízszintesen is beraj
zolta az MNTI rajzolója, a többi
jelek pontosan követik a jelkulcs
utasításait.
Az együttműködésnek köszön
hetően az 1970-ben megjelent 18
térképből 5 jelent meg az MNTInél, 1971-ben 30-ból 20, 1972-ben
30-ból 30, ekkortól minősítő ver
senyt csak az MTFSz által kiadott
térképen lehetett rendezni.
Hogy a hosszadalmas engedélyez
tetési eljárást egyszerűsítse és lerö
vidítse, 1973-ra egy hosszú távú,
magas szinten aláírt szerződést
hozott tető alá Iván. Erre ezután
évente csak hivatkozni kellett és
a levelezés tanúsága szerint mini
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mális zökkenőkkel működött is
a dolog. Maga a szerződés, a kor
szokásai szerint, piros kartonba
kötve, 187/10/1973 iktatószámmal,
„Szolgálati Használatra!” minősí
téssel szolgálta sokáig a tájfutást.
Pontos tartalma tájfutók előtt is
ismeretlen volt, különösen a mel
lékletét képező tereplista, amely 175
előzetesen engedélyezett terepet
tartalmazott. (A teljes szerződés a
http://m ercator.elte.hu/~ zentai/
ha/ha.htm címen olvasható, Zetor
segítségével.)
A szerződés lényege, hogy évente
legfeljebb 15 db, max. 20 km2-es, és
10 db, max. 5 km2-es térkép adható
ki, ezen kívül 8 db utánnyomás. A
nyomdai előkészítést és a nyomta
tást az MNTI önköltségen végzi, az
elkészült térképek nyílt minősítésű
ek, de csak „tájfutó berkeken belül”
forgalmazhatók. Az alaptérképe
ket is a katonák adták, a minden
számszerű adattól megfosztott 1 :
10 000-es térkép összemontírozott
fotókópiáját három példányban.
A terepek listáját évente egyszer
lehetett módosítani, ezzel éltek is,
kivettek nem engedélyezhető vagy
tájfutásra nem alkalmas terepeket
(azért maradt még egy pár...) és
betettek újabbakat. A rendszerváltás tájára a jegyzék már több
mint kétszáz térképet tartalmazott.
Nem mindegyik terepről jelent meg
térkép, egyeseket Iván különleges
alkalmakra tartogatott, másokra
egyszerűen nem került sor. Minden
terephez tartozott egy vázlat, amit
az 1 : 50 000-es térképre lehet illesz
teni, tartalmazta a térkép nevét és
sorszámát, az 50ezres szelvény szá
mát és 1-2 illesztőpontot. A mellé

kelt ábrán a (mostanáig) kiadásra
nem került Gézaháza nevű térkép
adatai láthatók. Természetesen az
egyes terepek nem érhettek össze,
néhány kivételtől eltekintve (pl.
Budai-hg.).
Az alsó színes részleten a korszak
egyik híres térképe, a BEAC-osok
által az 1973-as ONEB-re készített
Bánkút látható a második napi N19
(azaz felnőtt női) pálya részletével.
A
kolofon
elrendezése
a
Megállapodás szerinti: 130 a terep
száma, 187 az iktatószám, és 1973ban ez a 4. kiadott térkép. Az MNTI
neve alatt szerepel, hogy ez, az az
évi 141. nyomtatási feladat volt, és
fel van tüntetve a körülbelüli pél
dányszám. Ebben az időben ezek az
adatok már másik sarokban kaptak
helyet, én csak a jobb áttekinthető
ség végett illesztettem ide.
A Megállapodás előkészítésében és
az abban foglaltak megvalósításában
nagy szerepet vállalt Hrenkó Pál,
aki térképtörténészként is jelentős
műveket hagyott hátra. Kezdetben
több gond volt abból, hogy a leadott
rajzok nem voltak jól feliratozva,
ezért néha felcseréltek színeket
(zöld-sárga), sőt egy térkép tükör
nyomatban jelent meg (Mecsek 4)!
Később Erdélyi Tibor, majd Zentai
László kezén mentek át leadás előtt
a munkarészek, ekkor már ilyen
hibák nem fordultak elő.
Hegedűs Ábel térképész
H M H adtörténeti Intézet és
M úzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu
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Címlap: A szolnoki Rövidtávú OB 21E kategóriájának magyar bajnoki eredményhirdetése: 1. Makrai É. (ZTC) és
Kovács Á. (ETC), 2. Hrenkó I. (ETC) és Zsebeházy I. (MOM), 3. Őry E. (MOM) és Lévai F. (MEA). A nyílt bajnokságon
a n ő kn él Macinská Jana győzött, a férfiaknál 2. helyen Glibov Ruslan végzett, ők nincsenek a képen.

Hátsó borító: A hagyományos Országos Csapatbajnokság N21E kategóriájának dobogósai:
1.

PVSK, 2. SZVSE, 3. DTC
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Kedves Olvasók!

A Budapesti Tájfutók

Lapunk jövőre lesz/lenne 27 éves. Igen, kénytelen vagyok a feltételes m ódot is
alkalmazni, mert a lap jövője nagyon bizonytalanná vált.
Hosszú éveken keresztül volt egy 7-800 fő s állandó megrendelői körünk. A
nyomdai, a posta és egyéb költségek emelkedése csak részben érvényesült a
lap árában. Úgy látszott, hogy Benneteket, Olvasókat sem zavartak nagyon
a z áremelések, alig volt lemondás. Igaz, igyekeztünk színesebbé, szebbé tenni
a lapot, igyekeztünk olyan tartalom mal megtölteni, ami valóban érdekelt
Benneteket.
Növekvő anyagi gondjainkat ellensúlyozta a Tájfutás újság nálunk való
megjelenéséért kapott ellenérték. Ez ugyan nem volt sok, de az „előfizetői”
szám növekedése szinten tartást tett lehetővé. Segített az NCA pályázatokon
elnyert támogatás is.
Idén viszont minden rosszul alakult: m egszűnt a Tájfutás, és ezzel a tám o
gatás is. Nem nyertünk az NCA-nál, m ert idén csak azok kaptak, akik eleve
veszteségesre tervezték kiadványukat. M i nullszaldót terveztünk, de ez „túl
jó ” volt. Erősen csökkent az előfizetői szám, mindössze 554-en maradtunk!
A költségek viszont rendületlenül emelkedtek, annak ellenére, hogy akik
foglalkoznak az újsággal, továbbra is m in d ingyen teszik azt.
Egyszóval jelentős veszteségünk lesz a z idén. A z igazi baj persze az, hogy a
jö vő is így néz ki: ilyen kevés előfizető nem tud fenntartani egy ilyen nívójú
lapot.
A z előfizetői létszámot sokféle akcióval próbáltuk növelni, de ez nem hozta
a várt eredményt. Ha engednénk a színvonalból, akkor nagyot kellene ahhoz
hátralépnünk, hogy érzékelhető költségcsökkenés álljon elő. Kizárólagfekete
fehér lap lennénk megint, kvázi jó minőségű fénymásolás színvonalon. Ezt
nem akarjuk, ezzel túl sok információt veszítenénk (Id. térképek), ezért első
lépésként csökkentjük a kinyomtatott lapszámot. Lényegében alkalmazko
dunk a fizetni képes/fizetni hajlandó olvasói létszámhoz. Ezzel elérjük, hogy
az egy lapra jutó költség mérsékeltebben emelkedik. Ennek az előfizetői díj
emelkedésnek az elfogadását kérem Tőletek.
A z egyes lapár 5 5 0 ft/d b lesz 2009-ben. A z előfizetőknek igyekszünk kedvez
m én yt adni, az éves díj 4.9 00 f t / 10 s zám lesz. Lehetővé tesszük a 2 részlet
ben való fizetést, február illetve július végéig való befizetéssel.
Külön kérem, hogy amikor csak lehet, személyesen vegyétek át a lapot. Évi
450 ezer forint a postaköltségünk! Ha visszaosztjátok az egyes megjelenések
re, elképesztően nagy számot kaptok. Ha átveszitek a versenyeken, jelentősen
csökkenhető ez a költség.
M ég valamit szeretnék elmondani. A Tájfutás megszűnésekor több „gyászbe
széd” látott napvilágot a levelező listán és ebben a lapban is. De be kell lát
nunk, hogy csak a tájfutók 20%-a az, aki ténylegesen igényt tart a nyomtatott
sajtóra. Ráadásul inkább az idősebb korosztály, akik közt sok a nyugdíjas, kis
jövedelm ű társunk. Nekünk ők, vagyis Ti, nagyon fontosak vagytok! A m íg
képesek vagyunk veszteség nélkül kiadni a lapot, addig ki is adjuk.
A 2009-es évet próba évnek szánjuk: ha nem tudjátok elfogadni az árat
és túl sokan mondjátok le, akkor visszaveszünk a színvonalból, de a lap
megmarad.
Veszteséget finanszírozni nem tudunk, m ert akkor a diáktájfutástól, az
utánpótlástól, a válogatottunktól és sorolhatnám még, hogy mi mindentől
kell elvennünk, amit szövetségként nem vállalhatunk fel.
Rem élem megértitek, átérzitek gondjainkat és jövőre is hűséges olvasóink
lesztek!
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A FŐPRÓBA
L e g ek versen ye: O rszágos
N a p p a li Egyéni B ajnokság 2 0 0 8
Nem kis feladatra vállalko
zo tt a Diósgyőri TC csapata,
am ikor pár évvel ezelőtt
megpályázta és el is nyerte
a Felnőtt VB rendezését.
„M ert az még csak hagyj án”,
h o g y jövő augusztusban nem
is egy, hanem két kom plett
Világbajnokságot is kell rendez
n iü k (ne feledjük: a futó mellett
T rail-О VB is lesz), de a megelőző
években, ha ugyan részletekben
is, de többször megrendezték,
m egrendezik a teljes VB progra
m ot. Az idén például tavasszal
ugye volt már sprint, klasszikus
és váltó az Euromeetingen, csak
úgy, m int az előző évek Borsodi
Tájfutó napok versenyein. Ősszel
m eg évente a Bükkfennsík Kupa,
hol önmagában kétnapos verseny
ként, hol egy-egy OB kísérőverse
nyeként. A mostani bajnokság egy
klasszikus selejtező majd klasszi
kus döntő, végül a Bükkfennsík
Kupával kiegészítve egy középtá
v ú futam m al szolgálta a felkészü
lést versenyzőknek és rendezők
nek is. Utóbbiak le is írták, hogy a
jövő évi VB főpróbájának szánják
ezt a m ostani bajnokságot. Sőt, a
m ércét szándékosan magasra te t
ték saját maguknak, hiszen a ver
seny beharangozójában még azt
is olvashattuk, hogy reményeik
szerint a valaha volt legmagasabb
színvonalú magyar bajnokságot
sikerül megrendezniük.
N os, hogy ez sikerült-e, annak
eldöntését én kinek-kinek saját
m agára bíznám. Az mindenkép
p en egyértelműen leszögezhető,
hogy jó néhány számszerű rekor
d ot biztosan megdöntött az idei
ONEB, és e rekordokat - bár ne
lenne igazam - jó néhány évig - ha
nem évtizedig - tartani is fogja.
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Versenyzők az u tolsó e lle n ő rz ő p o n to n

Az első rekord mindjárt a részt
vevők száma: 1022 fő nevezett
a versenyre, ami még akkor is
biztosan rekord, ha levonjuk
belőle azt a mintegy 200 külföldi
versenyzőt, aki nyilván nem jött
volna el, ha nem lenne jövőre VB
nálunk. Na de le ne vonjuk azt
a 200 külföldit, m ert hát épp ők
voltak a lényeg, ami önmagában
egy másik rekord: soha még ennyi
világklasszis nem indult magyar
OB-n egyszerre. Én csak azokat
számoltam, akik valaha felnőtt VB
dobogón álltak egyéniben vagy
váltóban: éppen negyvenet talál
tam az eredménylistában, ebből
31-et a férfi vagy női elit kategóri
ákban, és kilencet a szenioroknál.
N em szégyenkezhetünk, m ert
utóbbiak között öt magyar ver
senyző (Hegedűs Ágnes, Horváth
Magda, Rostás Irén, Boros Zoltán,
Hegedűs András) is ott volt, sőt
hozzátehetjük, hogy a verseny
ellenőrzőbírója, Sőtér János is
büszkélkedhet VB-éremmel, még
1972-ből.
Az 1022 nevező egyébként az
ENTRY rendszer saját statiszti
kájában is rekord, azaz működése
óta a rendszer erre a versenyre
fogadta a legtöbb nevezést.
Voltak aztán olyan megoldások,
amivel szintén csak világverse

nyen találkozhat az ember. Az elit
kategóriák versenyzői elkülönített
rajtkordonból indultak és külön
célkapuba futottak be. Így az ő
idejüket az a rendszer (rajtszámba
épített chip, fotocella) mérte, amit
majd a VB-n is használni fognak.
A diósgyőriek nem mostanában
kezdték a térképkészítést, ver
senyrendezést. Több, m int három
évtized rengeteg m unkájának
összegzéseként igen im ponáló
volt a célsátor falára kiakasztott
hatalmas térképlap, ami a Bükkfennsik és környékének tájfutó
terepeit mutatta 1:15000 méret
arányban összedolgozva. Ez a tér
kép az ábrázolt több, m in t 200 (!)
négyzetkilométernyi területével is
rekord, magyar szempontból egé
szen biztosan, de nagy valószínű
séggel még világviszonylatban is.
A selejtező terepe m ár ismerős
lehetett azoknak, akik a tavalyi
Bükkfennsík Kupán indultak, de
az igen látványosra kiépített rajt
környéke nekik is új volt. A nyűt
rész erre az alkalomra került rá a
térképre. Ez így még talán némi
népszerűsítést is szolgált, a célhe
lyet Aggtelek felől megközelítve
m ár messziről megkapó látvány
tárult szemünk elé: a rajt környé
kén melegítő-futkározó sok szines
bozótruhás figura a szép őszi idő

V
ben. Talán egy-két kirándulónak
is felkeltette érdeklődését, hogy
akkor vajon mi is lehet ez.
A selejtező rövidített távú pályái
után a tavalyról m ár ismert Vörös
tói célhelyre futhattunk be, s bár a
döntő célja is szép helyen volt,
azért szerintem ezt nem tudta
felülmúlni. Az elit versenyzők
(fél)körbefuttatása a tó partján
m inden dicséretet megérdemel és
bármilyen világversenyen megáll
ja a helyét.
A térképet később összehason
lítottam a tavalyival, és látszik,
hogy sok helyen finomodott, pon
tosodon a részletek kidolgozása.
É rthetően nagy figyelemmel
kísérte m indenki a három-három
elit selejtezőfutam küzdelmeit.
Tudni kell, hogy az idei OB mező
nye még egy VB-étől is erősebb
volt, hiszen ott a címvédőn kívül
csak országonként 3 versenyző
indulhat, míg itt akár tíznél is
több. Ennek megfelelően igencsak
kellett küzdeni az „A” döntőbe
kerülésért, ahová futamonként a
legjobb 10 külföldi és a legjobb
6 magyar színekben induló ver
senyző jutott. Igen nagy nevek
m aradtak ki két-három perc
hátránnyal: Gueorgiou, Smola,
Mattias Karlsson, Holger Hott
a férfiaknál, Kajsa Nilsson vagy
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Radka Brozková a nőknél. Tény,
hogy többségük előtte az edzőtá
borban jó néhány edzést lenyo
mott, így feltehetőleg nem a legpihentebben álltak rajthoz. Nekünk
magyaroknak külön öröm ünkre
szolgált hogy Kovács Adám „saját
jogon” épp tizedikként, Gösswein
Csaba pedig igen figyelemreméltó
futással futamgyőztesként jutott a
másnapi „A” döntőbe.
A döntő terepéről azt olvashattuk
a kiírásban, hogy o tt még soha
nem volt tájfutó verseny. Ennek
ellentmondani látszott az a tény,
hogy tájfutó térkép viszont készült
róla még 1967-ben, 1:25000
méretarányban. Próbáltam kinyo Boros Z o ltá n (HSE), a z F60 b ajnoka
mozni, hogy vajon tényleg nem
volt-e itt még verseny, de egyér is az országhatár túloldalán lévő,
telmű eredményre nem sikerült sok nyílt résszel tarkított fenn
jutnom. Végül is mindegy, akár sík, hanem nagyobb domborzati
volt, akár nem, 41 évvel ezelőtt formák között ritkábban elszór
legfeljebb legidősebb sporttársa va inkább nagyobb, m int kisebb
ink indulhattak rajta. Úgyhogy töbrök, m indez egy jobbára igen
ilyen szempontból mindenképp jól futható erdőben, amiben talán
csemege volt, hiszen nem sűrűn még a kőmezők sem okoztak iga
versenyzünk „vadonatúj” terepen- zán nehézséget.
térképen, sajnos még bajnokságo Ennek m egfelelően igen gyors
kon sem.
pályák születtek: a fiatalabb férfi
A terep maga az volt, amire kategóriákban és a női elitben a
nagyjából szám ítani lehetett, győztesidő légvonal-kilométeren
karsztvidék töbrökkel, nem az a ként 6 perc alatt volt, de a férfi
Melegmány-Vízfő-féle nagyon elitben még az 5 percet is igen
apró töbrös fajta, még csak nem erősen megközelítette. Ehhez per
sze nyilván az igen ideális futóidő
is hozzájárult, m indez egy esős
sáros időben bizonyára másként
alakult volna. A kellemes őszi
napon a legtöbb kategória győz
tese így (néha nem is kevéssel)
belül futott a versenyszabályzat
ban m eghatározott győztesidő-értéken, de m ondjuk ezt az értéket
saját véleményem szerint nem is
szabad túlzottan misztifikálni.
A magyar bajnoki címeket végig
böngészve igazából semmi meg
lepetés nem látható, és a nemzet
közi elit m ezőnyben is abszolút a
papírforma érvényesült: a két idei
Világkupa-győztes, nőknél a nor
FN16 k a te g ó riá k e redm ényhirdetése vég Anne M argrethe Hausken,
Tájoló 2008 9. szám
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férfiaknál a svájci Dániel H ubm ann győzött. Mellesleg m in d 
ketten voltak idén világbajnokok
is, (na jó, Hausken nem klaszszikuson, hanem sprinten) vala
m in t Hubmann a világranglis
tát is vezeti. Hausken ott ugyan
csak harmadik, de a két előtte
álló finn lány, Minna Kauppi és
Heli Jukkola itt most nem indult.
Szóval ilyen szempontból végképp
n em érheti szó a ház elejét.
V iszont elismerés a magyar fiú
kat annál inkább illeti! Már „az
sem piskóta”, hogy Kovács Ádám
előző napi selejtezőbéli 10. helyé
hez képest a döntőben még szám 
szerűleg is előbbre jött a kilence
dikre, de az igazán fantasztikusát
Gösswein Csaba futotta, aki éppen
az aktuális klasszikus távú világ
b ajnok Daniel Hubmann mögé
futott be a második helyre! Ha
hozzáteszzük még hogy a klasszi
kus nem is igazán az ő fő verseny
szám a, akkor ez a teljesítmény
m indenképp elismerésre méltó és
igencsak biztató (a) jövőre nézve.
Csaba ezzel a futással a KÖB után
megszerezte idei második magyar
bajnoki címét, de úgyis m ondhat
juk, hogy amelyik magyar OB-n
idén elindult, azt meg is nyerte.
Szóval ez sok szempontból a legek
versenye volt. Ennyi „leg” m el
lett szinte már félve írja le az
em ber, hogy bizony azért a d ö n 
tő n némelyik pálya gondolkodós
helyett elég futósra sikerült, én
szem ély szerint például hiányol
tam a hosszú, útvonalválasztós
átm enetet, mint amilyen a tava
lyi Bükkfennsík Kupa pályáiban
olyan szépen benne volt. A döntő
célterülete talán elviselt volna még
n ém i kaszálást, és esetleg az ered
ményjelző papírok fölé nagyobb
betűkkel is ki lehetett volna írni
a kategóriákat. Bár, ennek is volt
előnye, így akaratlanul is nem 
csak a saját kategóriáját böngészte
végig az ember, hanem némelyik
m ásikat is. Talán egy ilyen rangos

6 Tájoló 2008 9. szám

O B -n még az F40A döntőnek is
juth ato tt volna ofszetnyomtatású
térkép a kétségkívül jó minőségű
(de azért mégsem az igazi) lézer
nyom at helyett. És ha már térkép
ről esik szó, biztos nem csak én
voltam kíváncsi az elit pályákra,
am ik akár megjelenhetnének a
verseny után a honlapon is. Kis
ügyességgel persze megkereshe
tő k a versenyzők blogjaiban, a
verseny utáni napon Makrai Éva
és Harkányi Zoltán honlapján
m ár ott voltak az A döntők pályái,
de Oystein Kvaal Osterbonél még
az F21Bl-et is megtaláltam.
N a de inkább a szépet írom .
N ekem nagy élményt jelentett
ennyi világnagyságot (a m ieinket
is beleértve) élőben, testközelből
látni. Ez bizonyára nem kis szer
vező munka volt, idehozni őket
erre a versenyre. Negyedszázaddal
ezelőtt, siheder gyerek korom ban
én még futottam Oyvin Thonnal
m eg Jorgen Màrtensonnal egy
versenyen, nagyon nagy élmény
volt. Most, negyvenen túl is fel
em elő volt, mikor például maga
a nagy Thierry Gueorgiou jö tt
velem szembe a rajtszalagozá
son (igen, szembe, mert én épp
tiszta erőből rohantam vissza a
célba, mivelhogy már m ajdnem

B ozán György külön d íja t a d ó t

Józsa Gábor (TSE) az u to lsó p o n to n

a rajtban voltam, am ikor észre
vettem, hogy a sajátom helyett
a fiam dugókáját-tájolóját vittem
magammal - biztos gondolta is
Gueorgiou, ki ez az őrült, aki így
rohan ellenkező irányba...).
A főpróba tehát, jelentem, re n d 
ben lezajlott. Látszott, hogy sok
m unka volt vele. Próba volt, hogy
vajon min lehet, min kell még ha lehet, ha kell egyáltalán - javí
tani, min kell esetleg még többet
dolgozni. A magam részéről úgy
gondolom, hogy a nagy előadás
jövő augusztusban még ennél
is jobb lehet, és biztos vagyok
benne, hogy jobb is lesz.
K o vá cs G á b o r
F otó : N e m e s h á z i L .

A c ikk szerzője
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SZO M SZÉ D B A N

gy héttel a magyar ONEB döntője előtt ren 
dezték a kassai tájfutók a szlovák klasszikus
távú bajnokságot. A „szom szédság” szó szerint
értendő, hiszen a két verseny terepe légvonalban
alig 15 kilométerre volt egymástól. A 2006-os
Főiskolás VB klasszikus távú versenyének is o tt
hont adó, m ajd a tavalyi Karszt Kupára kibőví
tett terepen-térképen, a Pelsőci-fennsíkon négy
ország mintegy 250 versenyzője gyűlt össze. A
házigazdákon kívül cseh és lengyel versenyzők, és
m i magyarok is körülbelül két tucatnyian. Ugyan
más szlovák versenyeken ennél azért többen szok
tu n k lenni, m ost talán a munkanap-áthelyezés
illetve a konkurrens m ás versenyek m iatt volt ez
így. Aki eljött, az vélhetőleg nem csalódott, rem ek
felkészülési lehetőség volt a hasonló terepen ren 
dezett magyar OB-ra.
A fennsíkra a m ár korábbról is ism ert m ódon,
buszos szállítással ju to ttu n k fel. A rajtoltatást a
nem túl nagy m ezőnynek jól széthúzták a rende
zők, m ert több, m int három órán át tartott. Ennek
részben az volt az oka, hogy több kategória is
azonos pályát futott, m ásrészt a m ezőny legvégén
indultak a legkisebbek: kísérő nélküli és kísérés
10D és 12D kategória is volt. Első látásra nem
tű n ik logikusnak, hogy p o n t a kicsiket küldik ki
a m ár „tök üres” erdőbe, de jobban belegondol
va nem rossz megoldás. így a kísérő szülő vagy
nagyobb testvér a saját OB pályájának lefutása
után, m ár a verseny tisztaságának veszélyeztetése
nélkül tud segíteni a fiatalabb családtagnak.
A magyar OB-hoz hasonlóan itt is rem ek, n ap 
sütéses idő volt, így nem okozott gondot a hoszszabb várakozás sem (persze egy esős időben m ár
érdekesen alakult volna a dolog, mivelhogy ennyi
em bernek nemigen lett volna hová behúzódni).
Négy kategóriában is m agyar versenyző állhatott
a~dobogó tetejére, sőt például a W 60-ban a tel
jes mezőnyt magyar klubok futói alkották. Férfi
elitben Kovács Ádám alig több, m in t egy perc
hátránnyal a m ásodik helyen végzett Lukás Barták
m ögött, és Szabó A ndrás is jól futott, ő ötödikként
ért célba.
Aki még jobban ki akarta képezni m agát a karsz
tos terepen való versenyzés rejtelmeiből, vasár
napra még egy váltóra is m aradhatott. Mi m agunk
nem tettünk így, de az eredm énylistában (http://
web.tuke.sk/obeh/m sr08/) látható, hogy például
a DTC-sek közül többen meg éppen csak a váltó
kedvéért utaztak oda.
Kovács Gábor
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L e g y él T ö r z s t á m o g a t ó !
Kilenc sikeres év után tizedik alkalom m al hirdeti meg a BTFSZ
a törzstám ogató rendszert. Ez a tám o g ató i forma bevált,
az elm últ évben is sokan tám ogatták a szövetséget. Most a
tizedik év előtt újra időszerű elm ondani, hogy azért előnyös
ez a tám ogatási forma, mert m agánszem ély esetén a személyi
jövedelem adója, vállalkozók esetén az adóalap csökkenthető a
vonatkozó jogszabályok által m eghatározott m értékben.
Nagyon fontos, hogy a tám ogatás összege még az idén,
december 31-ig megérkezzen! Csak így lehet, még erre az
évre kiadni a levonásra feljogosító igazolást, am elynek feltéte
le, hogy a tám ogató adóigazolási szám át is közölje.
ATórzstámogatók három fokozata a következő:
- bronz fokozatú támogató, aki legalább 8 000 Ft-ot fizet be.
- e z ü s t fokozatú támogató, aki legalább 12 000 Ft-ot fizet be.
- arany fokozatú támogató, aki legalább 20 000 Ft-ot fizet be.
Támogatóinktól nem csak pénzt kérünk, hanem tanácsaikra,
javaslataikra is igényt tartunk. Szeretnénk, ha az évről-évre egyre
erősödő Tőrzstámogatói kör a budapesti tájfutósport igazi táma
sza lenne, az a biztos bázis, akikre mindig támaszkodhatunk.
A rem élt tám ogatást a Tájoló decem beri (08/10.) számához
mellékelt csekken vagy személyesen a m ég hátralévő ver
senyeken kérjük befizetni úgy, hogy decem ber 31-ig be is
érkezzen. A csekkre kérjük ráírni: Támogatás, valamint az
adóigazolási számot. Minden eddigi és új törzstámogatónk
nak köszönjük az anyagi segítséget.
BTFSZ Elnöksége

KÖZLEMÉNY
A Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE a 2007. évben az SZJA1
%-okból számára felajánlott 374.904,- fo rintot az utánpótláskorú sportolóinak felkészítésére és versenyeztetésére fordítot
ta. Ezúton is köszönjük minden tám ogatónk segítségét!
Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE

Ö röm , Ü nnep K a s z a p e r e n !
Két év óta ismert sportágunk a kis Békés m egyei településen.
A szegedi székhelyű DAR SE segítségével tájolóhoz, bozót
ruhához juttattuk azokat az általános iskolai tanulókat, akik
megismerkedni óhajtottak a tájékozódási futással! Hiába a
felszerelés, hiába az érdeklődés, ha nem lenne olyan önzetlen
helyi segítség, mint a Béres-házaspár. Szervezik az utazásokat,
az edzéseket, a versenyeken való részvételt egy olyan kis tele
pülésen, ahol korábban csak a labdarúgás volt a sport. Erdőktől
távol, igen nehéz a soruk, a legjobbkor jö tt az Országos
Szövetség "diák-tájékozódási futás" akciója, ennek keretében a
hódmezővásárhelyi Forrai-testvérek és Vörös Endre jóvoltából
egy térképhez jutottak. Ezt a parktérképet - nagy feltűnést
keltve a településen - a falunap keretében fel is avatták!
Köszönet mindenkinek, aki segített! Szeged, 2008. október 22.
tore
Tájoló 2008 9. szám
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Nem oly régen vezették be
a magyar bajnoki versenyrendszerbe a nyílt pontbe
gyűjtő országos csapatbaj
nokságot, melyet október
elején a nyílt országos egye
sületi váltóbajnoksággal
együtt bonyolított Csesznek
térségében a Veszprémi TC.
M in t kiderült a pályázati úto n
elnyert megbízást jól teljesítette a
M olnár Péter által vezetett stáb.
É n először vettem, vehettem
részt új egyesületem színeiben
egy ilyen jellegű nyílt országos
bajnokságon. A pontbegyűjtő ob
előtt elm ondták a verseny lénye
gét, m égis jóval a rajt előtt m eg
k értem másik két versenytársa
m at, hogy a rajt utáni saját pályaberajzolásokról ők döntsenek.
A m ik o r a „pályaelosztó asztal
h o z” érkeztünk, csak bám ultam
a m eh ettü n k lévő csapatok diskurálását. Több percnyi várako
zás u tán aztán beszóltam tá rsa 
im n ak , gyerünk már!
T ü rele m re intettek, m eg kell
ezt gondolni Józsi, utána m ajd
ro h a n h a tsz ! - m ondták és

B akonyban

k ezem b e nyomták a térk ép et,
v astag piros filccel bek arik áz
v a azokkal a szabad pontokkal,
m elyeket nekem kellett b egyűj
te n i a csapat érdekében.
T ársaim ezt követően úgy m e g 
ló d u ltak , hogy szinte faképnél
h agytak, muszáj volt kuty afu t
tá b a n utánuk loholnom, m e rt
az első pontot, azt m ind en k in ek
kötelező volt a szabad pontfogás
elő tt fogni. Nem tudom m ié rt,
d e a m i csapatunk még to v áb 
b i k ét ellenőrző pontot együtt
fog o tt, amikor a góré, Pelyhe
D é n e s megállj-t p a ra n c so lt...,
várjatok, új felosztást csinálunk!
- m ondattal fárasztott. Persze,
m egszívtam . Az új felosztásban
én kaptam a legtávolabbi p o n to 
kat. A ztán gyorsan szétváltunk a
szélrózsa minden irányában úgy,
h o g y én bizony ezt követően
egyik társammal sem találkoz
ta m többet a pályán. A b e fu 
tószakaszon sem tudtam m i a
helyzet, így egyedül nyom tam
a célba. Pár perc múlva n agy
ö rö m ö m re feltűnt a m ásik két
versenytársam és vártuk az e re d 
m ényeket. Nem tudom m iért, de

íg y k e z d ő d ö tt az eredm ényhirdetés
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rendkívül sokáig hibapontosként
szerepelt a kategórialistán csapa
tu n k , de ez végül korrigálásra
került. Át is vettük nyom ban a
vezetést egy időre, m ikor a jóval
fiatalabb másik Zentaival felálló
Hegyisportosok elvitték előlünk
a bajnoki aranyérmet.
M ég itt említeném meg, hogy
a szörnyű hosszú befutószaka
szon bizony alaposan ki lehetett
purcanni.
A versenyközpont ezúttal azo
nos volt cél helyével, amelyet egy
régi kőbányában kialakított sza
badidőparkban építettek ki. Ami
ilyenkor kell a tájfutóknak, büfé,
öltöző sátor, mobil WC, hangosí
tás - ez utóbbi nálam m ost nem
jö tt be - minden oké volt.
A térkép annak ellenére, vagy
éppen ezért, hogy lam inálva volt,
egyszerűen többeknek kettétört.
Sokan óvatosan arra vigyáztunk,
le n e töröljük a fóliákra berajzolt
kiegészítő pályáinkat. D e nem
volt rá ok, az alkoholos fdcjelzés
m egbízhatónak bizonyult.
A térképet meg joggal vártuk
o b szintűnek. Szerintem az volt,
köszönet érte!
Szóval az idei p o ntbegyűjtő
országos csapatbajnokság felnőtt
elit mezőnyében kettős (fiúk-lányok) ETC-s győzelem született.
Ugyancsak dupláztak az ifiknél
a fővárosi Sirályok versenyzői,
m íg a PVSK F14, F16 és F2o
kategóriában szerzett b a jn o 
k i címet. Az idei POCSB leg
tö b b bajnoki címét (4) begyűjtő
k lubja a Hegyisport Szentendre
egyesülete lett. A felsoroltak
m ellett még a Gyöngyösi TK
(N 14 kategória) a Veszprémi TC
(N 16), MOM Hegyvidék(N20),
SM A FC (F 105), Pécsi VM
(N 105), Megalódusz Tata (F 125),
BEAC (F185) és a KTK (F205)
szerzett bajnoki címet.
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F eln ő tt n ő k ered m é n yhird e té se

M ásnap azonos célterülettel azo
nos befutószakasz mellett látvá
nyos töm egrajttal vette kezdetét
az egyesületi váltóbajnokság,
amelyről alábbiakban Ács Gábor
számol be bővebben. M indkét
nap eredm ényhirdetése kis kul
turális m űsort követően a meg
jelent védnökökkel -k ö zte az
általam sok éve nem látott régi
nagyszerű tájfutó szakemberrel,
Földesi T iborral az élen kapták
meg az ob érm eket, tiszteletdíja
kat a dobogó különböző fokain
végzett egyesületek tagjai.
Végezetül egy utólag kiderült
sajnálatos esem énnyel zárnám
rövid élm énybeszám olóm at a
cseszneki kétnapos viadalról. Az
egyéni ob-ra készülve szereztem
tudom ást arról, hogy két klubtár
sam, if). Pelyhe Dénes és Boros
Anna a terepen egy olyan alatto
mos veszélyes betegséget szedett
össze, amely hazánkban eddig
még csak elvétve fordult elő.
Nem akarom az ördögöt a falra
festeni, de tény, a kullancscsípés
okozta agyhártyagyulladás, a
m a m ég csak időszakosan tü n et
m entessé tehető Lyme kór után,
úgy látszik újabb veszély leselke
dik ránk, tájfutókra. Sebaj ezt is
kibírjuk, idővel meg m ajd őket is
legyőzzük!
Popey

Egyesületi
VÁLTÓBAJNOKSÁG
Az idő javult, a terep és a versenyközpont nem változott az előző
napi pontbegyűjtő csapat ob-hoz
képest: Csesznek mellett rajtol
tak az Egyesületi Váltóbajnokság
résztvevői is. Melegebb lett, szép
őszi napsütés fogadta a verseny
zőket, a terep száradt, de a mere
dek oldalakban ezen a napon is
szépen lehetett csúszkálni. Ha
röviden és egyszerűen akarunk
fogalmazni, akkor inkább fizikai
lag, mint technikailag megterhelő
pályákon a bajnokság zökkenők és
viszonylag kevés izgalom mellett
zajlott le.

Az EVB ha m ásra nem , arra
m indenképp jó, hogy évről
évre megmutatja, kik a legjobb
utánpótlásnevelő egyesületek. A
dobogós helyezéseket m ind a fér
fiaknál, mind a nőknél jó eséllyel
meg lehet tippelni m ár előre, s
míg néhány szakosztály két-három erős váltót is ki tu d állítani,
másoknál az a siker, ha össze
jön egy úgy, hogy alig néhányan
indulnak a saját korosztályukban.
Az eredmények alapján igazoló
dott is a papírforma: a fiúknál és a
lányoknál is Pécs és Szeged mellett
Diósgyőr uralja az első hatot.
Rövid közvélem énykutatásom
szerint alapvetően két dologgal
kapcsolatban hngzottak el kritikai
észrevételek. Az egyik a felesle
gesen hosszú tájékozódás-mentes
futószakasz volt a rajttól az erdőig,
illetve vissza, az erdő szélétől a
célig. Engem ez nem zavart, a kitű
nő célhelyért szerintem megérte
ennyi kompromisszumot hozni.
Mivel a befutóponthoz közeledő
versenyzők már messziről látszot
tak és a befutószakasz is hoszszú volt, megspórolható volt az
átfutópont és a váltókon szokásos
kiskör - pesze erre nem is volt
alkalmas tereprész a cél környékén.
A másik észrevétel szerint a fiata
lok pályái túl hosszúak és nehezek
lettek. A futott idők alapján ebben
lehet valami, de azért az is igaz,

R ajt az F 170 k a te g ó riá b a n
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Szenior Összetett Bajnokság Pontverseny

hogy több egyesületben nem épp
a legprofibb versenyzők indul
tak kényszerből számukra nehéz
pályákon. Szomorú tény, hogy alig
van olyan egyesület, mely m ind
az öt korosztályban ki tud állítani
technikailag is, fizikailag is felké
szült versenyzőt, így aztán annak
is örülni lehet, hogy komoly volt
harc a dobogós helyekért. Igaz, az
utolsó méterekre már nem m aradt
döntés: a legizgalmasabb hajrá az
5-9. helyekért folyt F170-ben, ahol
5 versenyző küzdött a befutón is.
Azt azért valószínűsíteni lehet,
hogy a rendezők is sokkal jobb
időkkel terveztek. Ezt bizonyítja,
hogy a tömegrajtot három szor
kellett elhalasztani, összességé
ben egy órával odébb tolni azért,
m ert ha ezt nem teszik, a bronzért
küzdő női csapatok utolsó emberei
is tömegrajttal mehettek volna az
erdőbe. Végül a nőknél ez a csata
fej-fej elleni küzdelemben dőlt el,
hiszen a DTC és a VTC befutóem 
berei együtt mentek ki az erdőbe.
Ezzel át is kanyarodtunk az eredmé
nyekre. Az imént említett harcot a
DTC futója nyerte, így Diósgyőrbe
került a bronzérem. Mérföldekkel
előttük ért be az ezüstérmes sze
gedi váltó, de ők sem sokat futot
tak együtt a győztes pécsiekkel,
akik már az első váltásnál biztosan
vezettek A fiúknál érdekesebb volt
a verseny: az első pécsi és szegedi
futók még együtt érkeztek, de a
1 0 Tájoló 2008 9. szám
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I t t a vége!

második pécsi versenyző elhúzott,
végül magabiztosan, 20 perc előny
nyel vitte haza a PVSK az aranyat.
A dobogó sorsa azonban az utolsó
percekig bizonytalan volt, mivel a
MOM-nál a harmadik, a SZVSEnél a negyedik, a DTC-nél pedig
az utolsó futó bizonyult gyenge
láncszemnek. A harm adik futók
után a Szeged állt a 2. helyen,
az utolsó váltásnál DTC, SZVSE,
MOM volt a sorrend, végül azon
ban a Diósgyőr utolsó futója közel
negyedórát kapott, így nemcsak
a Szeged előzte meg őket, de egy
perccel a MOM is. így a DTCnek a fiúknál nem jutott érem.
A szenioroknál N120-ban és F
230-ban maradt az utolsó futók
ra, hogy eldöntsék az aranyérem
sorsát, F 170-ben pedig a bronzért
volt nagy küzdelem az erdőben, de
nem a befutón.
Á.G.

F35 1.
2.
3.
F40 1.
2.
3.
F45 1.
2.
3.
F50 1.
2.
3.
F55 1.
2.
3.
F60 1.
2.
3.
F65 1.
2.
3.
F70 1.
2.
3.
F75 1.
2.
3.
F80 1.
2.
N35 1.
2.
3.
N40 1.
2.
3.
N45 1.
2.
3.
N50 1.
2.
3.
N55 1.
2.
3.
N60 1.
2.
3.
N65 1.
2.
3.
N701.

TTE
Hajdú Martin
Varga Bálint
ZTC
Nagy Tibor
FSC
Gillich György
TTT
Viniczai Ferenc
PVS
Gillich István
MSE
Szlatényi Ferenc
OSC
Takács Csaba
HER
Tóth Gábor
SZV
Gyulai Zoltán
MSE
Bállá Sándor
HSE
Kerényi Dénes
HSE
Bikki Sándor
HER
LádiJános
ВТК
Hegedűs Zoltán
OSC
Boros Zoltán
HSE
Lénárd Miklós
ETC
Rétfalvi Lajos
JSS
Jelinek István
PSE
Muszély György
BEA
Nagy Lajos
ETC
Szabón János
KOS
Buncsik János
PSE
Nyögéri Imre
KTK
Dudás István
OSC
Vörös István dr.
BEA
Éliás Vilmos
TTE
Bállá Sándor
KEK
Csamangó Ferenc
SZU
Viniczainé K. Ildikó PVS
Győrffy Gabriella
HSE
Gillichné K. Adrienn MSE
Tömördi Ágnes
HSE
Mátyás Ildikó
PVM
Csillag Vera
PVM
Kármán Katalin
HSE
Jenővári Gabriella
HSE
Szerencsiné Cs. Jusztina PUS
Horváth Magda
TTE
Muzsnai Ágota
HSE
Szopori Éva
KRI
Hegedűs Ágnes
BEA
Rostás Irén
HTC
Karsai Klára
OSC
Bíró Aletta
BEA
BÖF
Grant Julianna
PSE
KorikVera
Cser Krisztina
SPA
Wengrin Istvánné
VTC
Schell Antalné
PSE
Éliás Vilmosné
TTE

4
15
16
7
14
22
16
19
20
4
11
16
10
13
16
4
16
21
5
6
10
3
5
5
3
6
8
3
4
6
12
20
5
5
6
3
7
9
4
4
9
3
5
6
5
6
7
4
7
8
3
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O lá h K a ti súlyo s sérülése
A SKÓCIAI VILÁGBAJNOKSÁGON
1999. augusztus 1-8. Inverness, Skócia
A 18. tájékozódási futó világbajnokságot Skócia rendezte,
amelyre Hegedűs Zoltán és
Zsigmond Tibor vezetésével
8 magyar versenyző utazott:
Lubinszki Mária, Oláh Katalin,
Viniczainé Kovács Ildikó,
Wengrin Ágnes, Dénes Zoltán,
Domonyik Gábor, Viniczai
Ferenc és Vonyó Péter. Kovács
Bernadett később csatlako
zott a csapathoz.

ez senkinek nem sikerült. Aztán
jö tt a döntő és rem énykedtünk,
de a sors közbeszólt. „Biztató
volt Kati kezdése... aztán egyszer
csak a célba érkezett, de sántikálva és hátulról. Ez lehangoló volt
m indannyiunknak, de rem ény
kedtünk, hogy m úló a baj...
Közben kiderült, Katit kórházba
kell vinni. A selejtezőn szerzett
kisebb bokaficama m iatt teljesen
elmerevedett az egyik peroneus
izma a bal lábán, és ennek okát
nem találták, csak m ásodik neki
„A terepek kiválasztása ism ét futásra, és ezután egyből meg is
skandináv mércével történt. A m űtötték - idézem ismét Viniczai
terepek nehezen futhatóak, és Ferencet. A versenyt skandináv
olyan futótechnikát igényelnek, fölény jellemezte. A nőknél a
amelyet itth on még foltokban finn Kirsi Boström, a férfiaknál
sem tu d u n k tapasztalni és gya a norvég Björnar Valstad lett a
korolni.” - írja beszám olójában világbajnok. Kovács Ildikó a 40.
Viniczai Ferenc.
helyen fejezte be a versenyt.
A világbajnokság a klasszikus A csapatvezetés Kati m ű té 
verseny selejtezőjével kezdődött. té után m egszervezte a ta rta 
A lányok közül Kovács Ildikó a lék Kovács Betti kiutazását, aki
17., Oláh Katalin a 21. helyen m ár a sprintversenyen rajthoz is
jutott be a döntőbe, a fiúk közül tu d o tt állni.

A n ő i v á ltó : Kovács B., W engrin Á „ Lubinszki M., V iniczainé Kovács I.

A sprint selejtező 4-4 csoport
ban zajlott, csoportonként 15-15
fő jutott tovább. A lányok közül
Kovács Betti és Lubinszki Marika
azonos időt futva a 13. és 15.
helyen jutott a döntőbe. A fiúknál
ez csak Domának sikerült, aki a 8.
helyen végzett csoportjában. A férfi
döntőt a norvég Jorgen Rostrup
nyerte és az első hat helyen csak
skandináv versenyzők égeztek.
Domonyik a 35. helyen ért célba
nem egészen 5 perc hátránnyal.
A nőknél viszont skandináv ver
senyzőnek nem sikerült dobogóra
kerülnie, mivel a brit Yvette Baker
lett a világbajnok az osztrák Lucie
Böhm és a német Frauke Schmitt
Gran előtt. Marika és Betti az 50.
ill. 52. helyen végeztek.
Kati kiesése m iatt a női váltó
összeállítása m egváltozott és
végül
B etti-Á g i-M arik a-Ild i
sorrendben futottak. A fiúk
nál: Doma-Peti-Vinicz-Zoli volt
a sorrend. Érdekesen alakult a
váltó végeredménye. Úgy a fér
fiaknál, mint a nőknél ugyanaz
a három nemzet, ugyanabban a
sorrendben foglalta el a dobogót.
A norvégok lettek a világbajnok
ok, Finnország az ezüstérm es és
Svédország végzett a harm adik
helyen. A m agyar lányok jól
futottak, 13., 15., 9., 10. hely volt
a sorrendjük, és m indössze 3 perc
választotta el őket a hetedik hely
től, végül a 10. helyen fejezték be
a versenyt. A m agyar fiúk nem
Tájoló 2008 9. szám 1 1
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tu d tak hibátlanul versenyezni
és a 23. helyen végeztek, pedig
az előző vb-hez képest kevesebb
hátránnyal fejezték be a versenyt.
A világbajnokság egyik érdekes
eseménye volt a királyi látogatás.
Prince Andrew The Duke of York
a klasszikus selejtező napján tette
tiszteletét egy óra erejéig.

EGYÉNI RÖVIDTÁV
NŐK Dallaschyile Wood 3.6 km / 50 m / 1 3
60 induló
1. Yvette Baker
GBR 25.55
AUT 26.57
2. Lucie Böhm
3. Frauke Schm itt Gran GER 27.48
4. M arlena Jansson
SWE 27.50
FIN 27.50
4. Sanne Nymaim
NOR 27.55
6. Hanne Sandstad
HUN 35.24
SO. Lubinszki Mária
HUN 35.46
52. Kovács B ernadett
FÉRFIAK
Dallaschyile Wood 4.5 km / 80 m /1 7
60 induló
1. Jorgen Rostrup
NOR 25.48
2. Juha Peltola
FIN 26.11

t ö r t é n e t e

3. Janne Salmi
4. Jani Lakanen
5. Hakan Eriksson
6. Johan Ivarsson
35. Domonyik Gábor

FIN
FIN
SWE
SWE
HUN

26.14
26.15
26.24
26.44
30.26

NORMÁLTÁV
NŐK
Glen Affric-Scotland 10.3 km / 380 m / 18
60 induló
1. Kirsi Boström
FIN 77.56
2. Hanne Staff
NOR 78.29
3. Johanna Asklöf
FIN 78.32
4. Yvette Baker
GBR 79.09
5. Hanne Sandstad
NOR 79.37
6. Reeta-Mari Kolkkala FIN 79.45
HUN 93.14
40. Kovács Ildikó
HUN injury
- Oláh Katalin
FÉRFIAK
Glen Affric-Scotland 15.8 km / 650 m / 26
60 induló
1. BjörnarValstad
NOR 97.24
2. Carl Henrik Björseth
NOR 100.20
3. Alain Berger
SUI 100.26
4. Jim my Birklin
SWE 102.29
5. Johan Ivarsson
SWE 102.50
6. PetterThoresen
NOR 102.57

VÁLTÓ
NŐK
Loch Vaa & Kinchurdy
6.2-6.3 km / 140 m / 16
25 váltó
1. NOR
2. FIN
3. SWE
10. HUN
Kovács B ernadett
Wengrin Ágnes
Lubinszki Mária
Kovács Ildikó

www.crosswear.hu
Ajánlatunk:
- bozótruha, lábszárvédő, póló,
- sapka, egyedi tervezésű érmek fából

Szolgáltatásaink:
- lézervágás, lézeres gravírozás
- hímzett logo, felirat

CROSSWEAR® Kft.

DÓRA JUDIT - KROLOPP FRIG
H-1029, Budapest, Ördögárok u. 110/A
Tel/fax: +36 (1 >-376-51-96, Mobil: 06-20/9642-957
E-mail: crosswear@euroweb.hu, Honlap: www.crosswear.hu
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54:23
54:28
48:32
49:42

FÉRFIAK
Loch Vaa & Kinchurdy
7.9-10.4 k m / 175-210 m / 22-24
33 váltó
1. NOR
201:50
2. FIN
205:27
3. SWE
206:50
23. HUN
254:44
Domonyik Gábor
59:26
Vonyó Péter
66:56
Viniczai Ferenc
58:35
Dénes Zoltán
69:47

Crosswear Tájfutó Felszerelések!

CRosswea R

175:56
176:10
177.59
207.05
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E Y O C 2008
Idén a már évek óta megszo
kott júniusi időponttól eltérő
en, október közepén rendez
ték a serdülök és ifik Európabajnokságát. A helyszín a sváj
ci Wanden a. Aare és Solothurn
városa volt. A magyar csapat
egy bronzéremmel, egy
negyedik hellyel, valamint egy
egyéni és egy váltó hatodik
helyezéssel zárt. A nemzetek
rangsorában 29 országból a 11.
helyen végeztünk.
B a u m h o lc z e r M á té negyedik

Az őszi időpont alapján már sej egyoldalas listát, hogy mi minden
teni lehetett, hogy a szokásosnál „verboten és nicht erlaubt”. A ren sikerült megnyerniük legjobbjukat,
erősebb mezőny gyűlik össze dezők fantáziája végül szegényes Simone Niggli-Ludert.
Svájcban. A korábbi években nek bizonyult: kiderült, hogy több A norm áltávú versenyen a
ugyanis az ifi Eb többé-kevésbé dolog is lemaradt a listáról. így pél Martinsflue nevű, sűrű úthálózatú,
egybecsúszott a junior vb-vel, így dául a csapatvezetői értekezleten az ámde meglehetősen susnyás, szed
a komoly tájfutónemzetek legjobb egyik főrendező fölhívta a vezetők res - a hivatalos terepbemutatótól
ifijei inkább a vb-n versenyeztek, figyelmét, hogy (bár ő személyesen jócskán eltérő jellegű - terepen
meghagyva a lehetőséget az utánuk nem látta, de többektől is hallotta) küzdhettek a fiatalok. A terepkövetkezőknek az Eb-részvételre. egyes elvetemült fiatalkorú bűnö adottságok miatt a pályakitűzők jól
Idén viszont rajthoz állt például zők egy szál törülközőben mentek megszórták pontokkal a pályákat,
a még csak 16 éves dán Emma zuhanyozni, más gonosztevők egy hogy ne legyen annyi úton futás;
Klingenberg, aki nyáron a junior csoportja pedig az épület mellet ennek következtében egy-két hoszvb sprint számában győzött, a 18-as ti betonozott területen focizott, és szabb útvonal-választásos átmenet
lányoknál pedig a középtáv junior hogy „sofort” intézkedni szívesked kivételével a rövidebb iránymene
világbajnoka, a finn Venla Niemi, jünk. A csapatvezetők szerencsé tek domináltak. A lányoknál dán,
míg a fiúkat többek között az észt re jó egy kilométerrel arrébb egy a fiúknál cseh és svájci győzelem
Lauri Sild és a hazai Matthias hotelben laktak...
született.
Kyburz riogatta; utóbbi a vb-n nor Pénteken aztán elkezdődtek a ver A serdülőket egyébként erősen alá
máltávon bronzérmes, a sprinten senyek. A rendezők a versenyszám becsülték a pályakitűzők: a terve
negyedik lett.
ok időrendjét tekintve is felrúgták a zett 50 perces győztes idő helyett
A magyar csapat kedden kelt útra, hagyományokat: a pénteki normál- a lányoknál 39, a fiúknál 41 perc
és estére már Solothurnba ért. A távot szombaton a váltó, vasárnap kellett az első helyhez; igaz a kisebb
szerdai és csütörtöki ráhangoló a sprintverseny követte, igazodva lányoknál a dán Klingenberg
napok a sprint terepén városné a svájci bajnokság beosztásához. majd’ 5 perccel verte a másodi
zéssel és a terepbemutatókon futott Néha nem is volt világos, melyik kat. A magyarok közül a pécsi
edzésekkel teltek. No meg mosoga a fontosabb a rendezőknek: az Eb Baumholczer Máté futott kiválóan:
tással: a Youth Hostel szállásadói avagy a bajnokságuk (a csapatve a serdülők között a negyedik helyet
megkértek miket, hogy vacsora zetői megbeszélésen el is hangzott szerezte meg, (némi lelkiismeretután két fiú ugyan mosogasson a rendezők részéről, hogy hát ez furdalástól gyötörve) egyetlen
már el...
tulajdonképpen csak egy Eb, nem másodperccel előzte meg az ötö
Csütörtökön költöztünk be a ver pedig világbajnokság vagy mi...). dik-hatodik helyen holtversenyben
senyközpontba: egy laktanyába. Ott Ettől függetlenül azért magát a végzőket. Igencsak kellemes meg
aztán rögtön mindenkinek a kezé versenyt hibátlanul levezényelték, lepetés volt még Zempléni Réka
be nyomták a házirendet, azaz egy ráadásul a helyszíni közvetítésre jó futása és 7. helye. Szombaton
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kis átjáróival a válogatott több tagja
jól ismerte már az itteni nyári edzőtáborozásról. A pályák nem is okoz
tak nagy meglepetést; sőt igazából
elég egyszerűre sikerültek, egy-két
cikcakkos útvonalválasztás mellett
elsősorban a futótudás döntött. A
magyar csapat leginkább ezt a szá
mot várta s nem is hiába: megszüle
tett az első érmünk. Természetesen
ez is Baumholczer Máté nevéhez
fűződik, aki korrekt versenyzéssel
bronzérmet szerzett. Jónak mond
H o rv á th M arcell fu to tta a z első ható még Horváth Marci 15. helye
is. Az ifi fiúknál Vellner „Sirály”
p á ly á t a 16-os v á ltó b a n
Gábor mindössze négy másod
hajnalok hajnalán jócskán sötét perccel futott gyengébbet a hazai
volt még, amikor a csapatok első ak üdvöskéjénél Kyburznál; ekkor
két futóit fölpakolták a buszokra, úgy nézett ki, hogy akár a dobogó
és a váltóverseny céljába hurcolták, is meglehet. A mezőny vége felé
hogy elérjék a korai О-időt, és még azonban néhányan még megrázták
a svájci bajnokság előtt sikerüljön magukat, de Gábor végül így is
lezavarni az Eb-futamot. A nyálkás mindenki nagy megelégedésére 6.
ködös, szürke, sötét időben sátor lett. N16-ban nagy meglepetésre
verés közben a versenyzők így leg kikapott a dán csodalány: a cseh
alább láthatták, amint a felvezetők Tereza Novotna 8 másodperccel
még fejlámpáikat használva szállin megverte.
góznak be. A terep nem tartogatott Összességében az országok pont
meglepetést: ismét sűrű úthálózat, versenyében a középmezőnyben
kevés szint, ellenben jellemzően végeztünk (29-ből 11. hely, ami
fehér erdő, amiben azért a futást reálisabban megnézve persze
sokszor kidőlt, mohos fák, vizenyős inkább a 13., mivel a finnek és a
területek nehezítették. A magyar norvégok csak fél csapattal vet
serdülő csapat, Horváth Marcell- tek részt). Kiemelkedett a csapat
Tölgyesi Ákos-Baumholczer Máté ból Baumholczer Máté, átlagon
felállásban, három kiegyensúlyo felül szerepeltek a serdülő fiúk
zott, jó futással a hatodik helyet
csípte el. Az ifi fiúk már az első
váltás előtt reménytelenül nagy
hátrányba kerültek, így a máso
dik és harmadik futó a másnapi
sprintre figyelt inkább. A lányok
nak egy-egy gyengébb futás mel
lett, egyenletesen nem volt esélyük
a jó helyezésre, és végül a 12., illetve
a 15. helyen zártak. A versenyen
a 16-os fiúknál orosz-lett-cseh, a
18-asoknál észt-svájci-dán sorrend
alakult ki, míg a lányoknál a dánok
ismét kettős győzelmet arattak.
A sprintversenynek Solothurn adott
otthont. A várost helyes óvárosával,
XVIII. századi székesegyházával,

és nagyszerű eredm ényt ért el
Vellner Gábor; a lányok viszont
két kivétellel (köztük Zempléni
Réka kiváló 7. helye) sajnos 30-ba
sem tudtak kerülni. A magyarok
vegyes szereplésének egyik oka a
mezőnyök kiegyenlítődése és jelen
tős megerősödése: a fiúknál 100,
a lányoknál 80 fő körül volt az
indulók létszáma. A hagyományos
tájfutónemzetek mellé fölzárkóztak
más országok is: F 16-ban normál
távon 12 ország képviselői kerültek
az első 13 közé, izraeli fiú a legjobb
10-ben, késhegyre menő befutó
csata az osztrák és német lányok
között váltóban a második helyért,
a felnőttek után a fiatalok között is
megtáltosodó angol fiúk, és még
sorolhatnánk. M ásfelől pedig néhány kivételtől eltekintve - saj
nos már fiatalon kezdünk fizikáli
sán lemaradni, leginkább terepfu
tásban és „környékén”, pl. erő-álló
képességben, mozgásügyességben.
Serdülőknél még kevésbé, ifiknél
ez egyre jobban megfigyelhető.
Különösen figyelmeztető lehet ez
azoknak, akik jövőre a junior vb-n
akarnak valamit elérni: ami itt sem
elég, az o t t ...
Részletesebb eredmények, térképek
(a győztes útvonalakkal), fotók a
verseny honlapján láthatók: http://
www.eyoc2008.ch/
Irta : Kisvölcsey Ákos
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VÁSÁROLJ
IÍMTERNETEÍVIU
/MINDENNAP
Legyen a tiéd villám áron
Mindennap adott ótóbon 20-504 kedvezménnyel vásárolhatsz webátuhazunkban!

REGISZTRÁLJ
OLDALUNKON!
l/l/l/l/l/l/.NVULTIIMAV/IGATOR.HU
A H O L A J Á N D É K , A VÁSÁRLÁSI

C O M P A S S SP O R T

OUTDOOR

T C P C P C I 1Т П 1Г Й П 1 T J A

113Q 3U D A P E S T , D Ó 2 A 6Y . ÚT 6 1 - 6 3
(BEJARAT AZ ANGYALFÖLDI ÚT FELÖL)

IIMFOVOIMAL: 7 8 8 8 888

Eredmények

ágos Nappali Egyéni Bajnokság
8. október 24-25. Vörös-tó - Szelcepuszta
F 1 4 D ö n tő A 4.9 km 150 m
1 Kazal Márton
PVS
2 R ácz Sándor
SZV
3 Hajdú S z á s a
KOS
4 Tugyi Levente
DTC
5 Kovács Bertalan PVS
6 Tóth Adrián
TTE
7 Oszkó Attila
SPA
8 Vajda Balázs
SZV
9 Smelík Martin
XRAP
10 Gazdig Vendel
VHS
11 Horváth Gergő
VBT
12 Mohácsy Adám
GYO
13 Masaryk Martin
XAKA
14 Krokavecz Simon SZV
15 Csöngei Dávid Máté VHS
16 Zobold Gergő C saba THT
17 KiriHa P éter
DTC
18 Lehotai Róbert
GYO
19 Miáir Simon
XFAR
20 Horváth Adám
SDS
21 Bartók Márton
SPA
22 Zsigmond Richárd SZV
23 Kollár Daniel
XKSO
24 Hrabos Matéj
XRAP

9 ер
29:15
30:34
31:21
33:31
34:22
36:51
38:24
40:12
41:51
42:01
42:13
42:23
42:39
43:16
44:39
45:27
46:41
48:08
48:40
56:29
56:56
57:29
59:46
71:43

F14 Döntő В 3.9 km 1 2 5 m
1 Péntek M átyás
VBT
2 Kovács Domonkos BME
3 Balázs Bulcsú
SPA
4 Nagy Mátyás
TSE
5 Kertés Daniel
XAKA
6 Németh Marcell
SPA
7 Pokomyik Bence TTT
8 Rusvai László
FSC
9 Varga Zsombor
NKZ
10R ónyaiA ron
DTC
11 Apjok Dániel
SZV
12 Konkoly C saba
SPA
13 Papp Máté
SZV
14 Hetérryi Péter
HTC
15 Düh Tam ás
KAL
16 Kiss Kornél
ZTC
17 Tölgyesi Aurél
VHS
18 Rácz Zoltán
SZV
19 Iski Gergő
NYV
20 Erdős Márton
ZTC
21 Lengyel Adám
SPA
22 Báldi Gergő
SDS
Siklósi Bálint
TSE
M asa Máté
PUS

8ep
28:31
29:19
30 36
34:33
34:45
35:21
36:10
36:42
37:18
38:49
40:40
41:08
41:45
42:09
43:58
44:22
45:03
47:50
48:06
51:05
51:41
53:57
hiba
hiba

F14 Döntő C 3.5 km 100 m
1 Peregi Dániel
SPA
2 Román Dávid Dániel HBS
3 Nemes Noel
ZTC
4 Czigány M áté
ZTC
5 Egei Patrik
TTE
Vk Tábori Milán
SDS
Vk Trócsányi P éter
DIS
Vk Ri bé nyi András
KTK

7 ep
34:44
38:11
42:05
43:00
54:20
33:05
35:07
6 1 :45

F16 Döntő A 7.0 km 250 m
1 Baumholczer Máté PVS
2 Liszka Krisztián
SPA
3 Tölgyesi Ákos ifj. VHS
4 Horváth Marcell
VBT
5 Franko Dávid
XKSO
6 Sokol Juraj
XKSO
7 Musinskÿ Tomás DTC
8 Radványi Adám
DTC
9 György Szabolcs KTK
10 Spicze Máté
DTC
11 Péley Domokos
PVS
12 Bugár Gergely
SPA
13 Nagy Attila
PVS
14 Barkász Dániel
SZV
15 Heiig Dániel
VBT
16 Tölgyesi Renátó SPA
17 Tölgyesi Tam ás
DTC
18 Györgyi Abel
MOM
19 Kovács Sebestyén BME

13 e p
39:53
42:19
43:40
44:10
44:32
45:10
45:37
46:15
46:38
48:27
48:52
49:42
50:07
50:40
51:14
53:15
54:32
54:36
54:48

20
21
22
23
24

Z acher Viktor
Peregi Dávid
Kopasz Róbert
Lükó Dániel
Hajdú Marcell

SPA
SPA
KAL
VHS
KOS

56:43
58:32
61:51
63:02
66:21

17 S zentesi J ó z s e f T
18 Domán Rajmund
19 Pápai Tam ás
Petri nec Andrej
Vk Kollar Miroslav

F16 D öntő В 6.1 km
1 Sulyok Abel
2 Németh Bence
3 Liskány András
4 Móra Gábor
5 Tauber Miroslav
6 Hambuch M átyás
7 Cserki Soma
8 Szklenár B áint
9 Lukács Gergő
10 Brenn Dávid
11 Lukács P éter
12 Könnyű B ence
13 Hanyicska Martin
14 Szerdahelyi Zalán
15 Bart a Dávid
16 Szabó Ákos
Petróczki Ádám
Erdős Gergely
Vk Isid Richárd

230 m
SPA
VBT
NYV
FSC
XTJC
PVS
SDS
DTC
ZTC
TSE
ZTC
DNS
NYV
SZT
ETC
HTC
HTC
ZTC
NYV

11 ep
41:46
53:12
55:01
55:36
56:48
58:29
58:36
58:45
60:41
61:04
62:30
65:50
71:07
72:30
76:07
80:25
hiba
hiba
62:53

F18 D öntő A 9.3 km
1 Vellner Gábor
2 Bereczki Máté
3 Pongrácz Ervin
4 Papuga Miroslav
5 Kovács Boldizsár
6 Pavlik Michal
7 Hráb Dániel
8 Mizur P eter
9 Adámszki Tam ás
10 Kinde M átyás
11 Fehérvári Zsolt
12 Tóth Károly ilj.
13 Morvái András
14 Pálnkó Márton
15 Diószegi B áint
16 Györgyi Máté
17 J e n e s Géza
18 Lápossy Péter
19 Onder Dominik
20 Spisák László
21 Fráter Tam ás
22 R ebák C saba
23 Hoitsy Márton
24 Incze Márton

330 m
SIR
SZV
SZV
DTC
BME
XTJC
ETC
PSE
DTC
SIR
SDS
SIR
SDS
SZV
SDS
MOM
MOM
PVS
XAKA
FSC
SIR
NYV
DTC
KOS

15 ep
55:27
56:05
61:04
61:38
62:15
63:39
66:48
67:49
67:51
68:03
68:12
69:46
72:16
72:30
73:29
75:09
76:11
76:12
76:24
78:09
81:28
83:07
84:41
91:57

F18 D öntő В 7.5 km
1 Sebők P éter
2 Szívák András
3 Lovas Gergely
4 Filó Bernât
5 König Rudolf
6 Horváth Gergely
7 Lukács S ebestyén
8 Incze Zsombor
9 Molnár B arnabás
Vk Nagy Kristóf

240 m
KAL
ARA
HRF
DIS
KTK
FMT
TTE
KOS
ZTC
SPA

11 ep
68:49
69:00
73:33
80:07
85:04
86:47
86:59
90:51
100:06
hiba

F21 D öntő A
1 Hubmann Daniel
xsm 86 08
2 Gössw ein C sab a
PSE
91:17
3 Merz M atthias
XSUI 92:21
4 Kaas Carl W aaler XNOR 93:30
5 Weltzien Audun
XNOR 94:09
6 Lauenstein Marc
XSUI 94:59
7 So e s Rasm us
XDEN 95:25
8 S kjeset Lars
XNOR 95:32
9 Kovács Ádám
ETC 95:37
10 Föhr Tero
XFIN 96:05
11 Gonon François
XFRA 96:06
12 Miiinger M attias
XSWE 96:52
13 KrajCik Michal
DTC 96 58
14 J o h an sso n Martin XSWE 9722
15 Fmcke Sim o-Pekka XFIN 97:23
16 D aehi M agne
XNOR 98:30
17 Procházka J a n
XCZE 98:37
18 Lassen Tue
XDEN 99:03
19 Lind W iiam
XSWE 99:06
20 Jó z s a Gábor
TSE
99:26
21 R olier Baptiste
XSUI 99:53
22 Haldin M ats
XFIN 10029
23 Schuler Benno
xsm 100:47
24 Szabó András
ETC 101:15
25 Kozák Osvald
XCZE 102:30
26 Skarholt Anders
XNOR103:40
26 Lévai F erenc
MEA 103:40
28 Losman P etr
XCZE 103:51
29 Lenkei Zsolt
TTE 105 46
30 Kerényi M áté
TTE 106 34
31 Dénes Zoltán
KAL 108:01
32 Vonyó P éter
PVS 109:11
33 Kovács R óbert
PVS 110:28
34 Antal Miklós
PVS 113:14
35 O lsen Rune
XDEN 113:35
36 Кiái Vojtéch
XCZE 114:34
37 Balabás P é te r Gergő DTC 115:41
38 Lundanes Olav
XNOR 115:45
39 Harkányi Zoltán
MEA 120:04
40 Szundi Attila
DTC 123:32
41 Kisvölcsey Ákos
MOM 123:36
42 Oszlovics Ádám
MOM 125:37
43 Kahrs Christian
XFSK 132:18
Axelsson Erik
XSWE hiba
Pelyhe Dániel
SDS hiba
Dávidik Marian
XKOB hiba
Huovila Jarkko
XFIN hiba
Dwojak Wojciech
XPOL hiba
Vk Domonyik G ábor MEA 111:52

F20 D öntő A 11.7 km
1 Ringer Stefán
2 Mets Márton
3 Turcsán Gábor
4 Killmann Tobias
5 Zm rzikar Jure
6 S u d u Simion
7 Horváth Tamás
8 Tári Kornél
9 Györgyi Péter
10 Bertóti Róbert
11 Káló Attila
12 Hardi Balázs
13 Tari Gábor
14 P etruszka Imre
15 Kácsor Attila
16 Urbán C saba

475 m 18 ep
DTC 73:28
MOM 74:31
PVS 75:24
ZTC 76:03
XSLO 77:44
KTK 78:16
SZV 83:59
ARA 84:41
MOM 86:08
DTC 90:08
SZV 90:26
PVS 91:47
ARA 99:38
DNS 102:22
TTE 115:44
MAF 12525

Tájoló 2008

E SP 12620
THT
31:18
ARA 146:09
XRAP hiba
XKSO hiba

F21 D öntő B1
1 S chneider David
xsm 83:35
2 Tiltnes Anders
XNOR 84:31
3 Nikolov Kiril
XBUL 85:25
4 Müller M atthias
xsm 85:28
5 Hott Но Ige г
XNOR 86 09
6 Öhlund Erik
XSWE 86 34
7 Hägler S eb astian
xsm 86:46
8 Chromÿ Adam
XCZE 87 44
9 Sedivÿ J a n
XCZE 8828
9 Dimitrov Nikolay
XBRO 88:28
11 Karls son M attias
XSWE 89 29
12 Grabowski Maciej XPOL 89:51
13 R üedinger AndreasXSUI 89:59
14 Bernaciak AleksanderXPOL90:07
15 W e ns law M ateusz XPOL 90:18
16 Müller A ndreas
xsm 92:41
17 Kodeda S tépán
XCZE 93:00
18 Hribar Andraz
XSLO 93:03
19 Kamenarov Ivaylo XBUL 93:40
20 M rázek Ja n
XCZE 93:41
21 Smola Michal
XCZE 95:01
22 Richert Marcin
XPOL 95:23
23 Sagvolden Erik
XNOR 95 24
24 Sirakov Ivan
XBUL 96:32

I

9. szám

25 Kerschbaumer
Gemot
XAUT 96:49
26 Buffett Rhodri
XGBR 96:55
27 Bobach Christian XDEN 97:14
28 Perstniov Alexandr XMDA 97:49
29 Gueorgiou Thierry XFRA 98:01
30 Troeng Mats
XSWE 98:08
31 Abadzhiev Andrey XBRO 100:02
32 Rocke John
XGBR 101:46
33 Saksaether Sindre XHSK 101:50
34 Konarczak Dariusz XPOL 101:57
35 Nowacki Lukasz
XPOL 104:19
36 Nowak Jacek
XPOL 106:11
37 Kamenarov Zlatko XBUL 106:29
38 Matuski Vladimir
NOV 110:03
39 Österbö
Oeystein KvaalXNOR 110:56
40 Diabaja Tomás
XCZE 112:17
41 Bjugan Marius
XHSK 113:00
42 Novotny Radek
XCZE 114:12
43 Postica Igor
XMDA 117:49
44 Spjelkavik Henning XTYR 122:05
45 Granovskiy Boris XUSA 123:29
46 Sa kúra moto
Shinichiro
XJPN 125:36
47 TyszAdam
XAKA 13 1 2 4
48 Stoyanov Yordan XBRO 136:37
49 Jergus Ján
XAKA 191:14
Sabou Gabriel Cristian EK hiba
Troan Hans
XNYD hiba
Morgensen Rico
XDEN hiba
Sidia Jan
XCZE hiba
Bobach Soeren
XDEN hiba
Myhren Jonn Are
XNOR hiba
Koch Dominik
xsm hiba
Huber Raffael
xsm hiba
Banach Robert
XPOL hiba
Andersson David
XSWE hiba
Morrison Ross
XNZL hiba
Hodler Simon
xsm hiba
Aberg Mattias
XSWE hiba
Vk W alner Jozef
XKOB144:25
Vk Zinca lonut
XCRV hiba
Vk Johnson OS
XGBR 85:09
Vk Wingstedt Emil
XSWE hiba
Vk Nordberg Anders XNOR hiba
F21 Döntő B2
1 Tóth Ádám
2 Gyalog Zoltán
3 Antal András
4 Nagy Viktor
5 Baksa C saba
6 Szajkó C saba
7 Morandini Viktor
8 Miskó Róbert
9 Vörös Endre
10 Szabó Imre
11 Bogos Tamás
12 Veres Tamás
13 Lenkei Ákos
14 Farkas Viktor
15 Fekete András
16 Hites Viktor
17 Scultéty Márton
18 Forrai Miklós
18 Mihályi Ferenc
20 Barta Zottán
21 Kemenczky Jenő
Forrai Gábor

GYO
SPA
PVS
KAL
KAL
ETC
SPA
BSC
HTC
CDB
ARA
HRF
HSP
HRF
KTK
VBT
KTK
HTC
TTE
HBS
SPA
HTC

87:53
88:42
91:47
93:39
94:08
94:12
97:52
102:47
103:37
104:03
106:43
109:51
110:50
112:32
118:19
118:55
119:07
123:04
23:04
129:45
132:43
hiba

F21 Döntő C
1 Werner Péter
2 Balogh Péter
3 Harkányi Árpád
4 Kain Gergely
5 Herczeg Bálint
6 Horváth Norbert
7 Berecz Gábor
8 Bánfi Róbert
9 Sánta Bendegúz
10 Babka Miklós

CBD
FSC
TTE
MOM
VBT
NKZ
HRF
HTC
GÓC
SD S

65:50
70:22
79:49
81:08
85:52
85:57
86:56
88:53
90:16
91:34

E

R E D MÉ N Y E К

11
12
13
14
15
16
17

Koprivanaczlmre
Kustos Szabolcs
Kiss Dénes
Petrik György
Ababi Balázs
Stumpf János
Horváth Imre
Hrenkó Viktor
Fodor József
Vk Illés P éter

KAL
MEA
JMD
BEA
KTK
VBT
BAL
NYV
SZV
HRF

F35 D öntő A 11.3 km
1 Hajdú Martin
2 Ivanov Ivaito
3 Borbás Nándor
4 Porzycz Jan u sz
5 Nagy Tibor
6 Töreky Ákos
6 Varga Bálnt
8 Dosek Ágoston
9 Dezső Sándor
10 Lajszner Attila
11 Mitró Zoltán
12 Slavik Pavel
13 Néda László
14 Kiácz Bence
15 Török Imre
16 Győri Lajos
17 F ehér Ferenc
18 Maráz Gábor
19 Szakái Péter
20 Tóth Tamás
21 Tornai Szabolcs
22 Kolev Krasirrir
Nagy István

450 m
TTE
XBRO
MEA
XPOL
FSC
BEA
ZTC

97:41
105:46
107:08
108:40
110:53
11429
204:09
hiba
hiba
82:13

18 e p
73:20
73:47
75:37
76:49
77:08
78:53
78:53
o s c 79:21
HTC 81:47
83:23
ESP
83:27
ZTC
XCZE 87:11
HSP 87:13
HSE 89:38
MAF 91:14
FSC 91:23
ZTC
91:34
ARA 95:39
VTC 97:56
TTE 101:18
MOM 101:28
XBR0111:44
hiba
TSE

F35 Döntő В 8.2 km 330 m
TTT
1 Mucsi Mihály
2 Gönczi Róbert
TTE
3 Szlávik Zoltán dr. KFK
4 Maros Ervin Péter ZTC
5 Hugyecz Zoltán
HUF
HUF
6 Reviczki Zsolt
7 Báder Attila
MEA
XFAR
8 Furucz Dusán
ZTC
9 Ács Gábor
10 Dankó István
TTE
GYO
11 Váradi Attila
12 Pavlovics György ifj.drTHS
PVM
13 C satlós Ferenc
14 Simon Tamás
KTK
PVM
15 Ambrus Sándor
16 Molnár Attila
TTE
17 Hanyicska Mihály NYV
Schwendtner Erik
KTK

14 ep
61:45
62:19
65:38
68:56
70:40
71:02
74:17
74:18
75:08
79:41
81:00
81:08
82:12
83:24
84:30
89:03
97:58
hiba

F40 Döntő A 9.1 km
1 Pollák Jozef
2 Ingelsson Joakim
3 Egei Tamás
4 G iich György
5 Hegedűs Péter
6 Viniczai Ferenc
7 Pavlovics Gábor
8 Marton János
9 Rollins Dave
10 Horváth Pál
11 Mohácsy Tam ás d
12 Móro Tibor
13 Gilich István
14 Franko Valér
15 Gera Tibor
16 Ju h á s z Gábor
17 M esics Péter
18 Kovács Gábor
19 Papuga Frantisek
20 Horváth Sándor
21 M ihácz Zoltán
22 Felföldi Barnabás
23 Andersons Air dr.
24 Németh C saba

310 m
XAKA
XSWE
TTE
TTT
KAL
PVS
PVM
HSP
XGBR
SMA
GYO
PVM
MSE
XKSO
SZV
HTC
SMA
BME
XAKA
MEA
TTE
PVS
EKE
BÖF

14 ep
53:17
55:13
57:28
57:51
58:04
59:13
59:58
60:23
60:27
60:52
61:49
62:27
62:51
65:16
65:17
67:26
69:07
69:26
70:54
72:27
74:01
77:24
86:20
87:45

F40 D öntő В 7.6 km
1 Lukács Vilhelm
2 F aggyas László
3 Halaj László
4 Sláma Peter
5 Mörk Péter
6 Fehérvári Péter

300 m
GYO
TTE
JMD
XAKA
MEA
SDS

12 e p
58:50
67:32
68:41
69:43
72:44
73:21

74:11
75:52
77:04
78:37
79:08
80:12
80:31
80:55
81:57
83:53
84:47
84:51
86:33
86:52
92:03
96:15

7 Závodszky Tamás
8 Zoboki Mihály
9 Varsányi Attila
10 SzebeS István
11 Szabó C saba
12 Iski Ferenc
13 Fekete Zoltán
14 Zagyi László
15 Károlyi Gyula
16 Kinde Kálmán
17 Pataki Gábor
18 Kotofics János
19 Lénárt István
20 König P éter
21 Ipsics László
22 Oszkó László

KTK
THT
VTC

F40 D öntő C 6.2 km
1 Kovalcsik István
2 Bérezés Miklós
3 Paskuj Mátyás
4 R ácz Sándor
5 Németh István
6 Polgár O ivér
7 Németh Zsolt
Vk Hetényi Ferenc
Vk Erdős Gábor
Vk Lewis Robert
Vk Román Ján o s

230 m 9 e p
BME 54:29
FMT 67:40
MCB 69:59
SZV 71:58
VBT 72:29
74:24
TTE
HER 112:31
HTC 72:48
ZTC 100:59
EK
129:03
HBS 111:03

F45 Döntő A 7.8 km
1 B agness Bilbo
2 Ju h á s z Miklós
3 Prill László
4 Szieberth Péter
5 Szlatényi Ferenc
6 Vankó P éter
7 Tóth Gábor
8 Varga József
9 Tölgyesi Tibor
10 Reinitz Tamás
11 Tóth Károly
12 T akács C saba
13 Bertóti Edgár
14 Tőkés Árpád
15 Szerdahelyi Zoltán
16 Zentai László
17 Kollár Jaroslav
18 Mazúr Milan
19 Filó György
20 M uíter Gábor
21 Soltés Frantisek id
22 Hajagos Henrik
23 Molnár Tibor
24 Németh Ferenc

300 m
XGBR
TTE
ARA
PVM
OSC
HSE
SZV
NKZ
DTC
KTK
VTC
TTE
MEA
KTK
SZT
HSE
XKSO
XRAP
DIS
HSE
XTJC
SZV
SMA
PVM

F45 D öntő В 6.5 km
1 G abnai Ernő
2 Utzon Torben
3 Korim Juraj
4 Do mán Gábor
5 Trócsányi Zoltán
6 Csonka Antal
7 Liskány József
8 Sramkó Tibor
9 Kollár Milan
10 Mets Miklós
11 Pokornyik Tibor
12 Hegedűs Béla
13 Sebők Gábor
14 Györgyi Zoltán
15 Ortman János
16 P osta Botond
17 Hrenkó László
18 Lovas Zoltán
19 Kaptur József
20 Nemesházi László
21 Nagy András
22 Könnyű István
23 Horváth László

230 m 11 ep
DIS
46:47
XDEN 48:53
XAKA 51:41
THT 55:19
DIS
55:40
HTC 55:41
NYV 57:26
SDS 57:47
XKSO 58:48
OSC 58:50
TTT
59:17
KTK 61:31
ESP 61:51
OSC 64:43
POE 65:38
MAF 67:37
NYV 69:06
KOD 74:09
VHS 74:54
PSE 77:33
PSE 78:28
DNS 78:35
PSE 115:44

ssc
ВТК
NYV
ESP
JMD
TTE
HSP
PVS
HBS
FSC
KTK
TTE
SPA

Vk K atuin Tibor
Vk T ysz Vladimir

F50 D öntő A 7.2 km 265 m
1 Gyulai Zoltán
MSE
HSP
2 Fey S ándor
XDEN
3 Jö n s s o n Ake
4 Kerényi D énes
HSE
5 Bállá S ándor
HSE
ARA
6 P ápai Já n o s
HER
7 K aszás György
8 Heinonen Veü-Matti XDEL
SZV
9 Szokol Lajos
10 Moravszky Já n o s NYК
11 Kóger Gyula
PVM
12 ZsiHön Viktor
NYV
12 Zentai J ó z s e f
SDS
14 Győri László
SDS
15 H egedűs Ábe
BEA
16 Pelyhe D énes
SDS
17 Szúnyog J ó z s e f dr. KTK
18 Urbán Imre
TTE
19 Honfi Gábor
ESP
20 Mizur J a n
PSE
21 P a p László
TTE
22 Kiss Tibor
FSC
23 H alász Elem ér
ZTC
Peffinen Jari
XANG

14 ep
47:12
48:15
49:39
49:43
51:52
53:35
53:46
53:59
54:24
54:35
56:40
57:36
57:36
57:42
58:33
59:39
60:04
60:31
61:33
63:23
63:48
66:28
79:39
hiba

F50 D öntő В 6.2 km 225 m 13 ep
1 L ehtoJarm o
XVEH 45:39
2 Harkányi C saba
HAV 47:30
PVM 48:26
3 Nagy György
4 Plájer Lajos
SMA 48:50
5 P etrinec Milan
XRAP 51:16
6 Törjék György
TTT
57:02
7 Kuba ese k Jó zse f FSC 59:02
8 S átrán Zoltán
ARA 59:11
9 Kovács Jó zse f
SDS 60:03
10 S zabó László
DNS 60:18
11 Kamenarov Kamen XBUL 60:20
12 Fleischer Zoltán
SPA 61:01
13 C söngei Dezső
VTC 62:41
14 Kocsis László
FSC 63:02
15 Virág Gyula
THS 63:31
SZV 63:59
16 B arkász Dániel
KSE 64:23
17 Lévai Kálmán
HSP 69:15
18 Krolopp Frigyes
19 Lenkei Győző
HSP 72:08
FSC 75:15
20 C sikós Miklós
PSE 83:41
21 Olajos F erenc
POE 89:20
22 Nagy Balázs
R ebák S ándor László NYV hiba
S zebényi Béla
KAL hiba

14 ep
48:00
52:22
53:39
53:43
54:04
54:15
54:32
55:19
57:03
57:51
58:09
60:05
60:10
62:07
62:23
65:38
65:40
66:23
66:38
68:10
70:25
70:40
78:08
92:41

F45 D öntő C 6.1 km 230 m 10 e p
55:40
1 D. Szabó Gyula
DIS
2 C enner Tibor dr.
FMT 72:49
SPA 74:05
3 Peregi Tamás
4 Zempléni András dr.KOS 76:14
5 Hadnagy Árpád
HSP 80:26
6 hideg István
HTC 83:01
7 Incze András P. dr . KOS 105:29

Tájoló 2008

TTT
95:34
XATV 68:25

II

F 55 D öntő A 6.6 km 250 m
1 H egedűs Zoltán
OSC
2 Bikki S ándor
HER
3 R autanen P au l
XJPA
4 Petró G éza
FSC
SMA
5 Spiegl Ján o s
BEA
6 H egedűs András
7 Molnár G ábor
MAF
8 Ládi Ján o s
ВТК
9 Vitéz László
HER
10 Tertsch Antal
KTK
11 Korbély Tibor
HER
12 Kéri P éter
TSE
13 K opinacak Vladimir XSAM
14 Kovács Attila
ZSC
15 Erdélyi Tibor
HSE
BÖF
16 Scukéty Gábor
17 Tóth S ándor
ETC
18 M agyar Já n o s
MAF
FMT
19 Kaján László
20 Szűcs B. Levente HSP
KTK
21 Gyurkó László
22 Tóth Béla
HBS
Eriksson Tommy
XSWE

10 ep
49:48
51:06
51:33
52:10
53:31
54:01
55:12
55:40
56:05
59:12
60:00
60:22
61:15
63:05
67:51
73:19
73:50
87:01
89:02
94:59
95:21
99:38
hiba

F55 D öntő В 5.4 km
1 Ludvig István
2 Zsiinszky Pál
3 Fluck István
4 Bugár Jó zse f
5 S aiga István dr.
6 Herter László
7 Biró S ándor

9 ep
46:03
48:25
49:57
56:48
63:54
75:50
86:28

9. szám

170 m
MAF
DIS
PVM
BÖF
HSP
MAF
KRI

8 Halász László
9 Weiszer Eduard
Vincze István

ETC
86:29
XAKA 95:44
HER nfb

F60 Döntő A 5.1 km 170 m
1 Boros Zoltán
HSE
2 Rohac Igor
XSLA
3 Rétfalvi Lajos
JS S
4 Lénárd Miklós
ETC
5 Zánkay András
BEA
6 Andrási Lajos
HER
7 Kovács András
HBS
8 Gombkötő P é te r dr.TTE
9 Bogdanovits AndrásM SE
SZU
10 Sindely P áld r.
XRAP
11 Smelík /\udovit
12 Nagy Árpád dr.
ETC
13 Szem ler István
TTE
14 Komár Béla
HER
15 Blum László id.
SZU
16 Homoki G éza
BEA
17 Gerely F erenc
HSP
18 Csongrádi J e n ő
BEA
PVS
19 Lipp Jó zse f
20 Kardos F ere n c dr. OSC
21 Bozán György
HSP
22 Vajda László
ZTC
23 P ásztor Imre
SZV
24 Simon Gyula
DIS

9ep
34:48
40:07
40:32
42:26
42:53
43:12
43:13
43:19
43:50
44:10
44:15
44:37
44:49
45:14
46:56
48:29
49:05
49:10
49:54
50:38
50:54
55:11
71:27
87:56

F60 Döntő В 4.1 km
1 Gáncs Kálmán
2 Onoe hídeo
3 T. Nagy S ándor
4 Börcsök István
5 Lázár László

9ep
43:12
44:13
44:35
58:49
61:46

160 m
HER
XJPN
DTC
KAL
PSE

F65 Döntő
34:44
1 Nagy Lajos
ETC
2 Muszély György
BEA 43:05
44:11
3 Jelinek István
PSE
44:32
4 Hargitai István
TTE
45:41
5 Vass Tibor
VHS
6 Felföldi Károly dr. SZU
46:07
7 Varga György
POE 47:18
8 Hunyadi Károly
PSE
48:18
9 Bányai Attila
ZTC
49:52
10 Ijjász István
PVS
50:19
11 Schell Antal
PSE
52:34
12 Tóth János
SKS
52:43
13 Gárdonyi Zoltán
BÖF 52:59
14 Perényi J án o s
GYO 54:57
15 Nagy Dezső
KTK
56:37
BEA 57:27
16 Argay Gyula
17 Bán Sándor
HTC 60:02
18 Slezia к Wilfrid
EK E 61:26
19 Pavlovics György dr.THS 63:07
20 Szecsődi Ákos
BEA 72:11
21 Radnóti R ezső
HAV 76:10
22 Ribényi Imre
KTK 89:30
94:13
23 Müller Já n o s
PSE
BDI
98:22
24 Lohász Márton
25 Tőrök István
DEA 164:28
Farkas S ándor
HAV hiba
Sejpes Gyula
KTK
hiba
F70 Döntő
1 Szabón Já n o s
2 Buncsik Ján o s
3 Nyűgén Imre
4 C serteg István
5 Németh Alajos
6 W eress Kálmán
7 Páhy Tibor
8 Tihanyi László dr.
9 Hódossy Béla
10 Valkony F erenc
11 P eaison John
12 Rácz Márton
13 Pataki Zsolt
14 Hargitai M klós
15 Kozma László
16 Szeredai László

KOS 36:09
40:06
PSE
KTK
41:46
TSC
44:46
PSE
46:20
TTE
47:56
ARA 49:48
POE 50:00
TSC
52:08
KTK 53:05
PSE
54:51
TTE
62:56
SPA
77:36
TSC
77:41
BAL
94:52
BDI 117:22

F75 Döntő
1 Dudás István
2 É lás Vilmos
3 Vörös István dr.

OSC
TTE
BEA

32:30
49:56
50:25

E redmények
F80 Döntő
1 Bállá Sándor
KFK
2 Csamangó F erenc SZU

45:36
47:29

F85 Döntő
Balogh László

hiba

OSC

N14 Döntő A 3.5 km 110 m
1 Konrád Krisztina
GYO
2 Varsányi Kinga
VTC
3 Faggyas Eszter
TTC
4 Szúró ni Luca
PVM
5 Kinde Vanda
SIR
6 Péntek Gréti
VBT
7 Bartus Petra
JMD
8 Dénes Orsolya
KAL
9 Balázs Otiía
SPA
10 Hajdú Dorisz
TTC
11 Liszka Eszter
GYO
12 Gera Krisztina
SZV
13 Tóth Enikő
ESP
14 Faggyas Réka
TTC
15 Tölgyesi Blanka
SPA
16 Simon Alexandra N. ZTC
17 Faggyas Petra
TTC
18 Cseh Anett
SDS
19 Soós Júia
DTC
20 Horváth Hanga
MEA
21 Kósa Noém
ВТК
22 Egei Petra
TTC
23 Kiss Eszter Blanka SIR
24 Erős Evein
ESP

7 ep
26:20
26:42
28:45
28:53
30:35
32:03
32:25
34:03
34:19
34:46
35:34
37:54
38:36
40:42
42:04
42:05
42:37
44:37
46:31
48:52
49:39
51 19
53:22
58:45

N14 Döntő В 3.3 km 100 m
1 Váradi Vivien
GYO
2 Molnár Krisztina
HTC
3 Schwendtner Réka KTK
4 Gubicza Viktória
HTC
5 Medve Lívia
FSC
6 Papugová Martina ХАКА
7 Lamanecová R adka XTJC
Papugová Andrea ХАКА
Vk Hanyicska Zsakln NYV
Vk Molnár Viktória
HTC

7 ep
37:30
43:00
46:36
47:01
48:27
51:17
60:10
hiba
92:30
50:58

N16 Döntő A 4.7 km 140 m
1 Kovács Filoména PVS
2 Szokol Mónika
SZV
3 Zempléni Réka
SIR
4 Lajos Luca
PVS
5 Tóth Krisztina
VTC
6 Ozsvárt Dóra
SDS
7 Goldmann Dóra
SDS
8 Rusvai Katain
FSC
9 Papugová Katarina XAKA
10 Pórna Anna
VBT
11 Gömbös Szilvia
ZTC
12 Szepesi Szilvia
TTT
13 Csóti Diána
KAL
14 Kakuk Zsófia
SZV
15 Király Amanda
ESP
16 Kovalcsik Anna
BME
17 Kopveková VeronikaXAKA
18 Paskuj Rebeka
MCB
19 Domán Fruzsina
VTC
20 Ugrayová Kristina XAKA
21 Szabadi Bernadett JMD
22 Ózsvári Eszter
JMD
23 Dénes Krisztina
KAL
24 Lovas Fruzsina
KOD
25 Pózna Diána
VBT

10 ep
32:14
32:43
36:00
36:18
36:23
37:29
40:58
43:06
43:22
43:55
44:19
46:20
46:57
47:14
47:32
48:54
50:04
51:30
51:49
52:29
54:36
58:06
58:24
59:24
68:41

N18 Döntő 6.5 km 225 m 11 ep
1 Bertóti Regina
DTC 46:43
2 Tóth Réka
SZV 49:51
3 Zsigmond Vanda
DTC 51 29
4 Tibay Ilona
SIR
54:39
5 Zsigmond Tímea
SZV
55:18
6 Juhász V R enáta SZV
57:41
7 Koós Brigitta
SDS 58:49
8 Farkasová Éva
XTJC 60:52
9 Németh Luca
SPA 64:29
10 óry Luca
MOM 65:04
11 Varga Adél
SIR
65:43
12 Frankóvá Barbora XKSO 68:16
13 Kovács Anett
SDS 69:30
14 Mihalkó Mónika
NYV 74:40
15 Trócsányi Eszter
DIS
74:54

16
17
18
19
20
21
22

S ádecká Erna
Benke Z sanett
Smeliková Lucia
Péter HajnaBca
Apostol Nikolett
Váradi Enikő
Balta Brigitta

XAKA
SZV
XRAP
VBT
ETC
ESP
SDS

78:03
78:54
82:03
83:15
83 42
86:45
88:30

17 Karochová Simona XCZE 78:17
18 Pabich Maria
XPOL 78:28
19 Krafková Lude
XCZE 79:02
20 Soedertund Line
XDEN 79:14
21 GuKksen Kine
XNOR 80:30
22 Fincke Anni-Maija XFIN 81:33
23 Zürcher Sandra
XUSA 83:36
24 Ribediuc G aina
XMDA 84:59
25 Jahren Silje ЕкгоИ XNOR 87:24
26 Majewska Karolna XPOL 89:33
27 Orekhova Ekaterina XUSA 91:54
28 Kano Naoko
XJPN 93:15
29 Kvocic Vinka
XOKK 95:33
30 Minagawa Mikiko XJPN 96:31
31 Inaba Akane
XJPN 97:55
32 M anchevid O lesea XMDA 99:32
33 Steiwer Kine Hallan XNOR 103:48
34 Johansson S o le
XSWE 10624
Bamba Yoko
XJPN hiba
Palmer Helen
XGBR hiba
Wolieb Franziska
x s m hiba
Elder Rachel
XGBR hiba
Nilsson Kajsa
XSWE hiba
Kunz Maja
x sm hiba
Vk Skarbek Anna
EK
hiba
Vk Lajn Daria
XPOL 79:10
Vk C reedon Ailbhe
XIRL 51:44
Vk Bäckström Lina
XSWE hiba
Vk Jo h an sso n Emma XSWE hiba

N20 D öntő 7.4 km 275 m 11 ep
1 ó ry Eszter
MOM 50:28
2 Péley Dorottya
PVS
56:25
3 Györgyi C senge
MOM 61:12
4 Fenyvesi Laura
KTK 61:24
5 Tyszová Natáfia
XAKA 71:17
6 Sisa Dorottya
JMD 71:30
7 Sümegi Mária
DTC 71:39
8 Danila Andreea
XCEL 72:05
9 S zerencsi Dóra
SZV
72:26
10 Hálák Brigitta
KAL
13:51
N21 D öntő A
1 H ausken
Anne M argrethe
XNOR 64:11
2 Jan s s o n Helena
XSWE 67:26
3 S öes Signe
XDEN 68:02
4 R antanen Merja
XFIN 68:11
5 Jureníková Éva
XCZE 69:10
6 Rantala Maria
XFIN 69:32
7 Wild Angela
XSUI 70 49
8 BiOstam Annika
XSWE 71:27
9 Ulvestad Sin
XNOR 72:18
10 Brodmann Ines
XSUI 72:22
11 G ustafsson Annica XSWE 72:34
12 Duchová Iveta
XCZE 73:09
13 Berglund Camilla XSWE 73:14
14 Fasting Mari
XNOR 73:30
15 M agnusson Maria XSWE 73:50
16 G ustafsson Linnea XSWE 74:43
17 R ákayová Martina XAKA 74:48
18 Satri Pinja
XFIN 74:54
19 Kelemen Bernadett PVS
75:02
20 Cejka Caroline
xsm 75:13
21 Hauswirth Sabine xsm 75:59
22 Makrai Éva
ZTC
76:54
22 Egseth ESse
XNOR 76:54
24 Kozáková Zdenka XCZE 79:01
25 Gyurkó Fanni
ARA 80:11
26 S zerencsi Ildikó
SZV
80:34
27 Hagman Line
XNOR 80 46
28 Lidström Linnea
XSWE 82:10
29 W hitehouse Pippa XGBR 82:34
30 Doőkalová Martina XCZE 83:05
31 Lubinszki Mária dr. DTC 86:20
32 Hrenkó Ivett
ETC
87:36
33 Labasóvá Katarina DTC 90:01
34 Wengrin Ágnes
TTC
90:07
35 Simon Ágnes
ETC
91:09
36 Zsigmond S záva
DTC 91:33
37 Füzy Anna
OSC 92:47
38 K erekes Andrea
VTC 96:08
39 E lá s s o n Lena
XSWE 97:57
40 Leonhardt Karin
ZTC 100:47
41 Petrócki Szilvia
HTC
10:13
42 Dóczi P etra
OSC 126:24
43 Győri Judit
SDS
51:09
Mikkola Marika
XFIN hiba
M adnská Jan a
ETC
hiba
Müller Lea
xsm hiba
A ndersen M arianne XNOR hiba
B erecz Éva
HRF
hiba
N21 D öntő B1
1 Stalder S ein e
xsm
2 Shandurkova Iliana XBUL
3 Svobodná Sarka
XCZE
4 Mühlemann Brigitte xsm
5 Andersson Emma XSWE
6 Holmström Bodil
XFIN
7 RolSns Sarah
XGBR
8 Fey Zsuzsa
XROM
9 Sundberg Karolina XFIN
10 Klechova Vendula XHSK
11 Topinková Monika XCZE
12 Gjessing Ingvild
XNOR
13 Depta Monika
XPOL
14 Kováfová Kristÿna XCZE
15 Brofková Radka
XCZE
16 Würme S ara
xsm

N21 Döntő B2
1 C sászár Éva
GÓC 71:26
2 Mezei Anikó
FSC
71:29
3 Kovács Edit
ARA 84:52
4 S agetfy Ildikó
HER 87:02
5 Szúnyog Em ese
KTK
95:37
6 Gerzsényi Ágnes ZTC
97:42
7 Gaál-Tertsch ÁgnesKTK
31.63
Vk R ostás Anikó
KAL
81:20
Vk Biró Alma
MEA 85:05
Vk Szukjcs Annamária MAF 109:43
Vk Székely Réka
GÓC hiba
N35 D öntő 6.6 km 240 m 10 e p
1 Bokros Andrea dr MEA 49:42
2 Vmiczainé Kovács I PVS
50:37
3 Győrffy Gabriella
HSE
51:05
4 Lovast Katain
PVM 51:50
5 Skerletz Imola
SMA 54:15
6 Nagy Ákosné
SDS
56:07
7 Balogh Piroska
SZV
57:54
8 Skerletz Noémi
SMA 59:36
9 Horváti Réka
HSP 64:15
10 GiKchné Kalocsai A MSE 66:57
11 Marosfalvi Eszter SPA
69:04
12 Németh Ágnes dr TTC
72:21
13 Vékonyné Árva К ARA 75:45
14 Nagy Orsolya
TSE
79:37
15 Pegán Bernadett VTC
81:09
16 Zelena Dóra
MEA 83:57
17 Szemler Judit
TTC
84:06
18 Nagy né BócSs В
FSC
0729
19 Hanyicska Mihályné NYV 13:50
N40 Döntő A 5.6 km 180 m
1 Tömörek Ágnes
HSE
2 Csillag Vera
PVM
3 Mátyás Ildikó
PVM
4 Bögrén Anna
XSWE
5 Jakubecz Andrea BME
6 Pokk Mariann
ARA
7 Smeliková Jana
XRAP
8 K aszásné Boa ÁgnesHER
9 Kissné Kiss Mária JMD
10 Németh Zsoltné
HER
11 Papugová Elena
XAKA
12 C seresnyés Agnes TTC
13 Hajas Csilla
BEA
14 Tóth Marianna
PVM
15 Musinská Éva
XAKA
16 Juhászné Bálnt IldikóHTC
17 Krasznai Orsolya SPA
18 Radies Anna
ETC
19 Holper Antónia
TTC
20 Ajkai Adrien
POE
21 Pózna Edit
VBT
22 Lovas Ágnes
PVM
23 Horváth Zolánné TSE

65:34
68:20
68:26
69:24
69:36
69:52
69:54
70:09
70:59
71:03
72:02
73:01
73:17
73:21
74:25
74:41

Tájoló 2008

III

9. szám

12 ep
40:14
42:16
42:41
43:13
47:17
50:23
52:02
52:51
53:24
53:31
53:41
57.00
57:29
57.35
57:42
58:37
59:00
60:15
60:58
61:41
68:22
69:13
72:11

24 Nemesházi Lászlóné PSE 79:45
N40 D öntő В 4.1 km 100 m
1 N agypéter Mária JMD
2 T am ásné Szakács J MSE
3 Eröss Anikó
SPA
4 Hornyán Katain dr HSP
5 Tóth Károly né
VTC
6 Oszkóné Simon I SPA
7 Erclösné Németh A ZTC

9 ep
42:45
44:09
54:14
55:49
56:31
60:00
66:41

N45 D öntő 5.0 km 150 m
1 Kármán K atain
HSE
2 Skogum Marita
XSWE
3 Dániel Edit
HSE
4 Jenövári Gabriella HSE
5 SzBrencsiné
C sam angó J PUS
6 Zenchenko Tamara XNAS
7 Vargáné Kocsis К NKZ
8 B acsó Piroska
MAF
9 Ludvig Ágnes
MAF
10 Regályné
Zarnóczay К
NYК
11 ö z s e Ágnes
KRI
12 Kumová Iva
XRAP
13 Marczis Márta
ETC
14 Jenei Margit
BÖF
15 Lukácsi Ágnes Erika PVM
16 Nagy Zsuzsanna dr FÉR
17 Ostorics Zsuzsanna PSE
18 Liskányné
Jáh o r Anikó
NYV
19 Nagy Márta
ARA
20 Terjékiné Tóth Edit HRF
21 G össw ein Judit
PSE
22 Knódel Éva
KOD
23 P ápainé Poós Ildikó ARA
24 Miiúrová Jana
XFAR
25 S ádecká Judita
XAKA
Vk A thanazova Helena XATV

ep
39 08
40:32
41 34
44:37
45:15
49:36
50 44
52:58
53:15
53:53
54:09
55:29
57:37
61:19
64:01
65:30
66:47
71:42
73:12
75:53
81:27
85:22
87:20
88:07
97:47
65:49

N50 D öntő 3.9 km 130 m 8 ep
1 Florváth Magda
TTC
32:56
2 Szopori Éva
KRI
39:11
3 Fent Marianne
ARA 39:28
4 Gelei Zsuzsanna
KIK
39:55
5 Lévainé Kovács Róza KSE 41:58
6 Mező Éva
PVM 45:22
7 Kocsis Gyöngyi
ARA 45:42
8 Putnovská hrefa
XAKA 46:56
9 Lehto Ulla
XVEH 47:30
10 S zabó Zsuzsanna MOM 48:55
11 Makrainé Tóth Rita BÖF 51:00
12 Hideg Istvánné
HTC 51:54
13 Kovács Olga
HAV 52:32
14 M alarová Angéla XAKA 53:52
15 Mitterer Andrea
BEA 56:17
N55 D öntő
1 Hegedűs Ágnes
2 R ostás Irén
3 Karsai Klára
4 Szúró mi Imréné
5 Kühn Edit
6 Tóth Józsefné
7 Kardos Rózsa
8 Feltser Ilona
9 Fischer Mária

BEA
HTC
OSC
BÖF
PVM
HAV
OSC
FMT
PSE

N60 D öntő
1 Fey Klára
2 Biró Aletta
3 Grant Julianna
4 Korik Vera
5 C ser Borbála
6 Komár Béláné
7 H anusz Mária

HSP . 19:12
BEA 19:17
BÖF 19:38
PSE
19:57
FÉR 21:33
HER 23:01
OSC 35:58

31:49
32:06
40:25
43 54
45:32
47:30
47:47
51:36
62 44

N65 D öntő
1 C ser Krisztina
SPA
2 S őtérné Farkas Anna PSE
3 Schell Antalné
PSE
4 Simon Krisztina
HSP

23:34
26:45
29:34
30:32

N70 D öntő
1 É lá s Vilmosné
2 Újvárosi Lajosné

34:11
53:16

TTC
DNY

E redmények

Pontbegyűjtő Csapat OB
2008. október 4. - Csesznek
F14

6 cp 9 Elő.

1 PVS

3 VBT

Etfinger Ján o s
Kazal Márton
Kovács Bertalan
2 VBT

4 DTC

4 SPA

6

5 S ZV

6 SDS

7 S ZV

9 THT

P ap p Máté
Zsigmond Richárd
K rokavecz Simon
8 BDI

10
60:52

ZTC
83:38

10 S P A

84:57

11 ZTC

F18
87:30

1 SIR

119:44

2

13 GÓC

138:45

5 ep 11 Elő.

1 PVS

Baum holczer Máté
Nagy Attila
P éley Domokos
2 S PA

Liszka Krisztián
Bugár Gergely
Sulyok Ábel

5

6

MOM

79:32

hiba

Kisvöicsey Ákos
M ets Márton
Zsebeházy István
SFC

82:51

hiba

Kolláth Gábor
Mentler Balázs
Weibl Zoltán

85:59

hiba

Erdős Gábor
F ekete Gábor
UhSr P éter
hiba

Szalontai Beáta
Udvary Gergely
Sárospataki Barnabás

88:03

Harkányi Zoltán
Lévai Ferenc
Novai György

104:08

SZU
5 HTC

6 SDS

Pelyhe Dániel
Pelyhe Dénes ifj.
Fehérvári Zsolt

118:14

Bakos Marcell
Bartos Vince
lllésy András

Tájoló 2008

IV

9. szám

92:23

hiba

G esztesi Zsolt
Gyurcsik Péter
Blum ifj László

90:17

Vörös Endre
Forrai Miklós
Forrai Gábor

106:34

BDI

hiba

Balogh József
Füleki Dániel
Tóth Ádám

BDI
4 MEA

R ebák C sab a
Liskány András
Iski Richárd

42:44

GYO

Antal Miklós
Kovács Róbert
Vonyó Péter

102:35

NYV

147:34

NágB András
S án ta Bendegúz
M ézes Tibor Sólyom

ZTC
3 PVS

Morvái András
Diószegi Bálint
Cserki Soma

42:12

15 GÓC

Lenkei Zsolt
Egei Tamás
Hajdú Martin

Nagy Kristóf
B érezés Zsigmond
S veiczer Attila
4 SDS

140:17

M órocza Árpád
Miskó Róbert
T akács Krisztián

12 ep 37 Elő

2 TTE
74:35

3 SPA

Barti Áron
Nyakas Ádám
S zekér B ence Dávid

F16

72:55

BME

BSC

Kovács Ádám
Szabó András
Szajkó C saba

Kovács Boldizsár
Kovács S eb esty én
Kovács Dom onkos

Lotz András
Dőrnyei Zoltán
M iavecz Balázs

14

hiba

1 ETC

Kinde M átyás
Vellner G ábor
Tóth Károly ifj.

Czigány Máté
Erdős Márton
F ek ete Ágoston
1 2 BDI

F21

9 ep 21 Elő.

137:07

Bánfi Róbert
Kiss Tam ás
Bán Borbála

Györgyi Ábel
Györgyi Péter
Je n e s Géza

Lotz B ence
NN.
NN.

132:22

HTC

139:21

MOM
hiba

PVS

Nagy Dániel
Péley Dániel
Sziládi Zoltán
13

Góth Roland
Szakály Gergely
Horváth Domonkos

hiba

BDI

Konkoly C saba
Németh Marcell
P eregi Dániel

GÓC

126:05

Hites Viktor
Herczeg BáSnt
Vidosa Tamás

80:00

Horváth Tamás
Páinkó Márton
Káló Attila
4

113:28

VBT

76:49

3 SZV

Erdős Gergely
Lukács Gergő
Lukács P éter

Balogh Márton
Lehotai Róbert
Váradi Attila ifj.

DTC

106:06

11

12

Hoitsy Márton
Stefan Ringer
Ádámszki Tam ás

Szabolcsi S ám uel
P áín k ás M átyás
Torbágyi Vajk

Em hő Dávid
Sárospataki Bálint
Antal P éter
9 GYO

2
72:10

BDI

HSP

76:33

Hardi Balázs
Lápossy Péter
Turcsán Gábor

Hartmann Ákos
Zoboki Barna
Zoboki C san ád

58:36

10

Via Tibor
Lenkei Ákos
S zű cs Levente Attila

9 ep 23 Elő.

1 PVS
68:34

111:26

Vajda Zsolt
Tömösközy Tamás
Zoboki Mihály
hiba

F20

104:10

9 TH T

Bereczki Máté
Barkász Dániel
Pongrácz Ervin

Horváth M áté
Brenn Dávid
Nagy M átyás

57:01

Horváth Ádám
Báldi Gergő
Tábori Milán

8 SPA

Morandini Viktor
Marosvölgyi Máté
Gyalog Zoltán
hiba

SZV

63:31

8 TSE

141:03

Kersity András
Lacza Bálint
Hambuch M átyás

Balogh Bálint
Balogh R éka
Szalóki G ábor

95:43

Szundi Attila
B alabás Péter Gergő
Sümegi Ján o s

PVS

53:35

GYO

52:49

Apjok Dániel
Vajda Balázs
R ácz Sándor

HTC

Hajdú Marcell
Hajdú S z á s a
T ass B enedek
7

7 DTC

Hideg Gábor
Szabó Ákos
Petróczki Ádám
46:30

KOS

48:41

B alázs Bulcsú
B artók Márton
O szkó Attila

8

Z acher Viktor
Tölgyesi R enátó
Peregi Dávid

46:25

120:29

Kosa Gábor
Molnár Barnabás
Székely Miklós
43:00

5 SPA

Tugyi Levente
KiriRa Péter
Rónyai Áron

7 ZTC

Radványi Ádám
Spicze M áté
Tölgyesi T am ás

43:33

D udás Tam ás
Horváth Gergő
P én tek M átyás
3 D TC

42:54

Heilig Dániel
Horváth Marcell
Nagy Patrik

42:47

N14
1

6 ep 7 Elő.

GYO

Konrád Krisztina
Liszka Eszter
Váradi Vivien

50:05

E redmények
2 TTE

56:02

3 SZV

Faggyas Eszter
Faggyas Réka
Faggyas Petra
3

SDS

56:26

4 PVS

SZV

57:15

60:01

6

61:56

7

63:41

SZV

DTC

2 DTC

61:19

65:06

VBT

77:49

ZTC

4
88:35

102:58

N21

GÓC

116:25

Kötél Angyalka
Horváth Eszter
Gál Szabina

74:44

Hrenkó Ivett
Simon Ágnes
M acinská Jana
2 PVS

PVS

hiba

Kovács Filoména
Lajos Luca
Reisinger Rita

Kelemen Bernadett
P éley Dorottya
Víniczainé Kovács Ildikó
3 SZV

N18

7 ep 17 Elő.

1 SIR

83:54

Ti bay Ilona
Zempléni Réka
Varga Adél
2 SDS
102:16

Kovács Anett
Koós Brigitta
BaHa Brigitta

4 KTK

F ekete Zsuzsa
Fenyvesi Laura
Zsebeházy Eszter
5 TTE

N105
hiba

Tájoló 2008

1

2

F145

9 ep 19EIO.

1 HSE

77:55

5 MAF

Dalos Attila
Magyar János
Molnár Gábor

V

9. szám

hiba

hiba

hiba

6 ep 14 Elő.

PVM

67:14

TTE

3

HER

80:26

K a szásné Boa Ágnes
Németh Zsoltné
Nagy Zsuzsanna dr.
4

TSE

100:26

Varjasi Ilona
Horváth Zoltánné
Nagy Orsolya

81:35

N125
81:49

78:04

C sere sn y és Ágnes
Holper Antónia
Tóth Eszter

1

8 ep 10 Elő.

H SE

44:56

Györffy Gabriella
Tömördi Ágnes
Kárm án Katalin
87:02

2

Gera Tibor
Hajagos Henrik
Szokol Lajos

Lux Andrea
Wengrin Ágnes
F arkas Fruzsina

124:00

Lovasi Kata in
Csillag Vera
M átyás Ildikó
hiba

4 SZV
89:31

GYO

N em esházi László
Mizur J a n
Horváth László

Fey Sándor
Kocsik Árpád dr
Saiga István dr.

87:13

123:56

Nagy György
Kóger Gyula
Móro Tibor

105:28

3 HSP

MAF

PSE

MEA

Pelyhe Dénes
Zentai József
Fehérvári Péter

Szabó Andrea
Balogh Piroska
S zerencsi Ildikó

108:09

Hrenkó László
Zsilkin Viktor
R ebák Sándor László

94:56

2 SDS

84:10

BÖF

PV M

ZTC

Vankó Péter
MuSter Gábor
Zentai László

78:43

104:44

NYV
92:06

Ebinger Mónika
Schultheisz György
Szlávik dr. Zoltán

10 ep 17 Elő

1 ETC
5

86:21

KFK

83:45

TTE

P erényi Ján o s
Szalóki R ezső
Váradi Attila

Molnár Attila
Dankó István
Ipsics László

136:22

104:01

Ludvig István
H eiter László
B acsó Piroska
12

Báder Attila
Horváth Sándor
Kadocsa Gábor

Czigány Anna
C sászá r Barbara
Gyöngy S ára

Gömbös Szilvia
Herceg Viktória
Simon Alexandra Natáí

11

86:16

TTE
5 GÓC

DIS

Bugár József
J u h á s z István
Németh C saba

Varga Báínt
Mitró Zoltán
F ehér Ferenc
5

4 SPA

10

Sebők Gábor
Bátor Szilárd
Lajszner Attila

Gyalog Zsófia
Németh Luca
Németh Kinga

Pózna Anna
Pózna Diána
P éntek Gréti
4

82:28

3 SZV

9

Gyimesi Zoltán
Dankó Zoltán
Gönczi Róbert

Szerencsi Dóra
Farkas Mariann
Nagy Virág

Ozsvárt Dóra
Goldmann Dóra
Sándor Lilla
3

9 ep 25 Elő.

Schlosser Balázs
Horváth Pál
Molnár Tibor

Bertóti Regina
Sümegi Mária
Zsigmond Vanda

6 ep 10 Elő.

SDS

149:43

1 SMA

81:12

102:06

F ag g y as László
P a p László
Urbán Imre

3 ESP

Domán Fruzsina
Tóth Krisztina
Varsányi Kinga
2

F105

Györgyi C senge
ó ry Eszter
Őry Luca

Tóth Enikó
Udvari Lilla
Erős Evein

1 VTC

103:54

2 TTE
1 MOM

8

Dékány Andrea
Dékány Szilvia
Perényi Dóra Roberta
hiba

SPA

Filó György
Trócsányi Zoltán
Zsilinszky Pál

GYO

6 ep 18 Elő.

ESP

N16

10

102:02

N20

7

Makrai Éva
Elmont Bernadett
Uhír Tímea

Tóth Réka
Kakuk Zsófia
Benke Zsanett

S oós J ú ia
GáH Barbara
Varga Viktória

99:31

9 ZTC

181:58

100:58

G yalog László
Kottái Zoltán
Fleischer Zoltán

DTC

C satári Anita
F ekete Zsuzsanna
Ritter Zsanett

MEA

96:22

Farkas Zsuzsanna
Lubinszki Mária dr.
Zsigmond Száva
174:01

BDI

Horváth Hanga
Kadocsa Rebeka
Tóth Blanka
8

8

SM A

M elkes Antal
Spiegl Ján o s
Plájer Lajos

GÓC

Kiss Vivien
Heinik S ára
Nagy Orsolya

SPA

6

C sászár Anetta
Kövér Csilla
C sászár Éva
139:54

DTC

Balázs Otília
Tölgyesi Blanka
Nagy Klára
7

7

Bognár Tünde
P ásztor Dóra
Molnár Anna

PVS

90:46

Szabó Veronika
Szivák Ildikó
Gyurkó Fanni
112:39

5 BDI

B ecze Rita
Viniczai C senge
Vonyó Réka Virág
6

ARA

C sala Fruzsina
S ám son Kinga
K rassóy Kinga

Gera Krisztina
V ass Luca
Faragó Mária
5

6

Zsigmond Tímea
Szokol Mónika
Ju h á s z V R enáta

C seh Anett
Palkovics Éva
Goldmann Júfia
4

110:03

TTE

52:04

Horváth Magda
R ácz Mónika
Allwinger Tünde
97:39

3

PVM

66:11

Lukácsi Ágnes Erika
Lovas Ágnes
Tóth Marianna

E RE
4

DM É N Y E K

SZV

5

ETC

GYO

F185
85:21

1

1

MSE

2

TSE

TTE

OSC

PVS

SDS

7

7

HSE

106:46

PVM

ARA

POE

N150
1

4 ВТК

F205
1

hiba

5 ZTC

6 TTT

HSE

2 TTE

7 HSP

HSP

3

69:04

Bányai R éka

BEA

PSE

138:22

hiba

Buncsik János
S ch el Antal
Németh Alajos
BDI

1 07:12

101:32

Argay Gyula
Homoki Géza
Vörös dr. István

1 01:38

Gerely Ferenc
Szűcs B. Levente
Hadnagy Árpád

78:47

Hargitai István
Bogdárty Miklós
R ácz Márton

96:23

Tóth Lajos
Törjék György
Reszler István

56:10

6 ep 10 Elő.

Nyögéri Imre
Nagy Dezső
Horváth Béla

85:10

Bányai Attila
Halász Elemér
Vajda László

6 ep 13 Elő.

hiba

KTK

81:29

Németh Jenő
Molnár Gyula
Ládi János

134:01
2

6 3:49

110:42

M uzsnai Á gota dr.
Jenövárí Gabriella
M ájová Paulina

G rab ec z Tibor
Som lay Gábor

PVM

Kiss Endre dr.
Fluck István
Lajtai Sándor

Károlyi Gyula
Szemler István
Gombkötő P éter dr.

121:54

R o sin g er Zsolt
N ém eth F erenc
Kürti István
9

3 TTE

Olajos F ere n c
Lázár László

111:13

56:31

102:30

PSE

K iácz B ence
J a n k ó Tam ás
Erdélyi Tibor
8

OSC

hiba

Sejpes Gyula
Szúnyog József dr.
Tertsch Antal

Kaszás György
Vitéz László
Bikki Sándor

Nagy B alázs
Varga György
Tihanyi László dr

G oldm ann Róbert
B oros Anna
S ram kó Tibor

KTK

96:28
2 HER

hiba

Andrási Lajos
G áncs Kálmán
László Károly id.

Boros Zoltán
Вайа Sándor
Kerényi Dénes

D udás István
Kardos F ere n c dr.
Vida István

96:51

HER
hiba

F165 6 ep 22 Elő.
1 HSE

hiba

Farkas Sándor
Harkányi C saba
Mohácsi József

75:59

Balázsy László
íjá s z István
Lipp J ó s e f
6

HAV

82:31

Gösswein Judit
Nemesházi Lászlóné
Pearson Hilary

69:45

5 PVS

Felföldi Barnabás
Vmiczai F erenc
T u rc sá n Ján o s
6

PSE

155:17

Páhy Tibor
Ádám András
Hrt Károly

Grant Ju ianna
Makrainé Tóth Rita
Jenei Margit

6 7:19

Felföldi dr. Károly
Blum id. László
Sindely dr. P ál

96:49

9 ARA
80:12

5 BÖF

Nagy Árpád dr.
Lénárd Miklós
Nagy Lajos

90:41

Szlatényi Ferenc
G árdonyi Márk
M ets Miklós
5

PSE

126:17

Ormay György
Szabón János
Zempléni András dr.

Riczel Zsuzsanna
Ostorics Zsuzsanna
Koriк Vera

59:01

4 SZU

Aüwinger Herwig
T a k á c s C saba
M iháczi Zoltán
4

BEA

4 PSE

J e ln e k István
Hurryacfi Károly
Horváth György

87:27

8 KOS

72:3 4

Bíró Aletta
Hegedűs Ágnes
Hajas CsiBa

6 ep 14 Elő.

3 ETC

Kéri P éter
Z ak a riás Péter
Nagy István
3

2

81:51

V arsányi Ferenc
Gilfich István
Gyulai Zoltán

3 BEA

Zánkay A ndrás
Muszély György
H egedűs A ndrás

Ajkai Adrien
B érdiné Balázs KataSn
Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna

F125 11 ep 25 Elő

Fey Klára
Lenkeiné Halasi E rz séb et
hiba

Török J ó z s e f
Lukács Vilhelm
M ohácsy T a m á s dr.

82:13

M a rc a s Márta
R ad ies Anna
Lisztóczki Ibolya
6 POE

Halta Ernő

80:27

T ak á cs Ágnes
K árossy Réka
Felföldi Hajnalka

hiba

Lohász Márton
Szeredai László
Mercz dr. László

Egyesületi Váltóbajnokság
2008. október 5. -Csesznek
Mets Márton
Z sebeházy István

Férfi (18)
1 PVS-1

P éley Dom okos
K azal M árton
B aum holczer Máté
T u rc sán G ábor
Vonyó P é te r

2ZV-1
B a rk á sz Dániel
B ereczki M áté
R á c z S ándor
H orváth T am ás
F odor J ó z s e f
3 MOM

J e n e s S om a
Györgyi Ábel
J e n e s G éza

219:44

41:12
31:22
40:06
55:26
51:38
239:05

40:59
40:47
38:54
62:12
56:13
245:28
46:41
38:50
47:07

Szabó Zsolt
Kató Attila

59:10
53:40

7 SPA-1

2 46:29

4 DTC-2

Ádámszki T am ás
Radványi Ádám
Tugyi Levente
Balabás P é te r Gergő
Ringer S tefán

Bugár Gergely
Sulyok Ábel
Bartók Márton
Liszka Krisztián
Morandini Viktor

48:48
42:32
38:57
49:59
66:13

8 DTC-1

250:18

5 PVS-2

Lápossy P éter
Nagy Attila
Kovács B ertalan
Hardi Balázs
Kovács R óbert
6 SZV-2

KiriBa Péter
Tölgyesi Tamás
Spicze Máté
Hoitsy Márton
Szundi Attila

50:07
41:43
39:00
67:21
52:07

61:58
59:51

9 ETC

46:46
47:07
41:32

Tájoló 2008

Barta Dávid
Mizur Simon

VI

9. szám

66:08
54:19
47:17

2 58:28

47:15
40:03
50:25
61:04
59:41

10 BME

Kovács Sebestyén
Kovalcsik Anna
Kovács Domonkos
Kovács Gábor
Kovács Boldizsár

271:45

45:17
63:31
34:31
65:43
62:43

261:28

47:36
45:57
41:22
71:11
55:22

2 5 7 :1 4

Krokavecz Sim on
Vajda Balázs
Pongrácz Ervin

Hráb Dániel
Szabó András
Kovács Ádám

11 SDS

Tábori Milán
Cserki Soma
Morvái András
Fehérvári Zsolt
Pelyhe Dániel

275:21

69:06
46:19
48:31
58:06
53:19

2 62:54

46:47
48:23

12SPA -2

Balázs Bulcsú

288:54

54:16

E REDMÉNYEK
Z acher Viktor
Tölgyesi R enátó
Gyalog Zoltán
Nagy Kristóf
13VBT

P éntek M átyás
Horváth Gergő
Nagy Patrik
Heilig Dániel
Hites Viktor
14TH T

Zoboki C sanád
Zoboki Barna
Hartmann Ákos
Domán Rajmund
Domán Gábor
15 PVS-3

Etínger Já n o s
la c z a BáSnt
Hambuch M átyás
Antal Miklós
Kersity András
16H TC

Hideg Gábor
Hetényi Péter
Szabó Ákos
Petróczki Ádám
Forrai Gábor
17ZTC

Fekete Ágoston
Lukács Gergő
Kósa Gábor
Molnár B arnabás
Ács Gábor
18 GÓC

Barti Áron
orváth Domonkos
Szakály Gergely
Góth Roland
M ézes Tibor Sólyom

50:27
41:51
61:04
81:16

F aggyas Eszter
Wengrin Ágnes
7 SIR

9 SDS

71:20
75:18
62:12

Lajos Luca
Vmiczai C senge
Kovács Filoména
Kelemen Bernadett
Péley Dorottya
2 SZV-1

G era Krisztina
Szokol Mónika
Tóth Réka
Szerencsi Dóra
Szerencsi Ildikó
3 DTC-1

Kiss Vivien
Gáli Barbara
Zsigmond Vanda
Lubinszki Mária dr.
Bertóti Regina
4 VTC

Domán Fruzsina
Tóth Krisztina
Varsányi Kinga
Miskó Tünde
Kerekes Andrea
5 S Z V -2

Kakuk Zsófia
Ju h á s z V. R enáta
V ass Luca
Balogh Piroska
Zsigmond Tímea
6

TTE

Hajdú Dorisz
F aggyas Réka
F aggyas Petra

5 MAF

90:23
61:37
50:40
68:11
60:13

6 TTE-2

11

52:04
60:33
56:17
95:57
82:01

7 PVM-2

109:22
57:18
57:19
61:13
53:23

46:58
45:36
47:20
43:46
51:36

13JM D

253:02

49:40
44:42
52:32
56:40
49:28

G GYO

311:11

64:23
68:16
51:30
65:16
61:46
314:40

65:16
57:16
62:02

HER

62:00
95:49
66:55
66:01
58:25

POE

185:32

59:46
65:22
60:24
194:18

66:09
70:08
58:01
hiba

1 HSE

Jenővári Gabriella
Májová Paulina
Muzsnai Ágota dr.
2 BEA

Hajas Csilla
Biró Aletta
Hegedűs Ágnes

65:14
77:19
81:15
9 1 :42
65:31

3 HSP

39:58
52:54
45:24

111:11
46:06
79:26
73:57
77:42

4 BÖF

Grant Julianna
Jenei Margit
Makrainé Tóth Rita
5 PSE

56:13
59:19
55:21
117:48
hiba

Ostorics Zsuzsanna
P earson Шагу
Gösswein Judit

Allwinger Herwig
Takács C saba
Egei Tam ás
Hajdú Martin

Török Jó zse f
GyaHai Ján o s
Lukács Vilhelm
Mohácsy Tam ás dr.

132:55

Tömördi Ágnes
Kármán Katalin
Györffy Gabriella

45:34
46:15
41:06

3 BEA

Hegedűs Ábel

136:35

Tájoló 2008

68:28
n.i.

109:51

50:20
28:34
30:57
112:26

53:46
31:47
26:53
119:45

145:29

38:23
57:11
49:55
168:13

42:32
43:43
81:58

F170 (23)
1 TTE-1
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183:18
38:13

44 32
52:52
47:41

5 ZTC

F e h é r F erenc
B ányai Attila
Mitró Zoltán
Varga Bálint
6 MSE

Gyulai Zoltán
Körmendi Miklós
V arsányi F erenc
Gillich István
7 MAF-1

W eiler Zsolt
Molnár Gábor
Pálfi Antal
Török Imre

B oros Zoltán
Máj S tefan
Zentai László
Kerényi D énes

P elyhe D énes
Sram kó Tibor
Győri László
G oldm ann Róbert

188:39

36 20
62:20
47 32

42:27
189:00

34:49
50:18
58:02
45:51
189:09

42:46
48 30
51:33
46:20
189:15

39:55
4309
55:04
51:07
189:22

38:22
43:22
57:13
50:25

n fb

Lenkeiné Halasi Erzsébe 41:51
Horváti Ildikó
31:48
Bányai Réka
46:06

2 GYO-1

HSE

Bállá S ándor
Vankó P é te r
Kiácz B ence
Muliter G ábor

9 SDS-1

62:31
hiba
54:36

N150 (5)

61:47
77:26
75:00
79:15
69:44

N120 (10)

2 P V M -1

53:54
57:31
68:30

Tóthné Pfeiffer Zsuzsán
Bérdiné Balázs Katain
Ajkai Adrien

ZTC
hiba
Herczeg Viktória
129:55
Simon Alexandra Natália 83:54
Göm bös Szilvia
97:40
Dévényi Beatrix
101:52
Makrai Éva
hiba

1

179:55

Nagy Zsuzsanna dr.
Németh Zsoltné
K aszásné Boa Ágnes

hiba

Liszka Eszter
Váradi Vivien
Konrád Krisztina
Dékány Szilvia
Dékány Andrea

297:58

53:47
60:22
88:27
74:37
68:09

388:22

Pózna Diána
P éntek Gréti
Dudás Réka
Pózna Anna
P éter Hajnalka

64:39
67:03
48:21
56:30
59:52

54:15
56:41
59:05

R adies Anna
Lisztóczki Ibolya
Marczis Márta

381:01

15VBT

296:25

71:35
49:29
44:06
71:30
61:18

GÓC

Kötél Angyalka
Gál Szabina
Gyöngy S ára
C sászár B arbara
C sászá r Éva

4 HSE-1

8 HSE-2
8 ETC

363:12

Bartus Petra
Ózsvári Eszter
Szabadi B ernadett
Kissné Kiss Mária
S isa Dorottya
14

170:01

349:10

Varga Viktória
Nagy Orsotya
S oós Júlia
Sümegi Mária
Zsigmond S záva

235:16

54:12
57:40
55:37

Tóth Marianna
Lukácsi Ágnes Erika
Lovas Ágnes

345:22

1 2 D T C -2

423:59

87:39
76:06
98:17
81:16
80:41

SPA

Balázs OtíSa
Németh Luca
Oszkó Dóra
Gyalog Zsófia
V eresné Gyalog Zs,

346:52

Siegler Konrád
Töreky Ákos
S em ask a Darius

167:29

Holper Antónia
C seresnyés Ágnes
Tóth Eszter

71:18

56:19

53:42
56:24
47:28

B acsó Piroska
Tóth Ágnes
Ludvig Ágnes

338:35

J e n e s Tünde
Györgyi Hanga
ö ry Luca
Györgyi C senge
ö ry Eszter

157:34

Felföldi Hajnalka
Károssy Réka
T akács Ágnes

331:04

Ю МОМ

336:27

41:46
48:51
45:58

Allwinger Tünde
Horváth Magda
R ácz Mónika

53:55
77:12
56:30
80:59
58:31

C seh Anett
Kovács Anett
O zsvárt Dóra
Koós Diána
Boros Anna

Női (17)
1 PVS-1

3 TTE-1

327:07

B ecze Rita
S ám son Kinga
Krassóy Kinga
R eisinger Rita
Vmiczainé Kovács Ildikó

325:30

50:30
61:00
65:36
58:38
89:46

65:53
56:34
57:51
77:53
62:50

4 SZV
8 PVS-2

313:06

44:25
49:30
63:38
81:57
73:36

Lova si Katalin
Csillag Vera
M átyás Ildikó

321:01

Kiss Eszter Blanka
Zempléni R éka
Kinde Vanda
Varga Adél
Tibay Ilona

294:12

44:32
49:03
46:15
88:45
65:37

75:14
54:52

162:37

36:31
43:01
42:10
40:55
172:23

38:26
40:43
44:51
48:23

10 PVM

Nagy György
Kóger Gyula
R osinger Zsolt
Móro Tibor
11 SDS-2

Nagy Ákosné
K ovács József
F ehérvári P éter
Zentai J ó z s e f
12 PVS

Balázsy László
Felföldi B arnabás
T urcsán J á n o s
Vmiczai F erenc
13 TTE-2

P a p László
Károlyi Gyula
Gyimesi Zoltán
F ag g y as László
14 TTT

Tóth Lajos
Törjék György
Pokornyik Tibor
Mucsi Mihály
15 DIS

Zsilinszky Pál
D. S zabó Gyula
Filó György
Trócsányi Zoltán
16 PSE

Riczel Z suzsanna
Hunyadi Károly
Horváth László
N em esházi László
17 SPA

P eregi Tam ás
G yalog László
Koltai Zoltán
Kemenczky J en ő

194:49

39:37
45:41
65:43
43:48
202:46

42:43
50:45
49:14
60:04
208:08

59:51
44:43
59:38
43:56
211:47

49:27
50:49
57:55
53:36
215:24

4940
54:38
55:17
55:49
224:12

49:04
52:19
56:05
66:44
229:35

48:10
63:10
61:48
56:27
232:45

72:03
53:55
56:01
50:46

182:09

43:53

18 SMA-1

235:30

E redmények
44:38
49:14
70:41
70:57

M olnár Tibor
M elkes Antal
S zab ó Tam ás
K iss G ábor
1 9 N YV

2 5 7 :3 8

R eb ák S ándor László
Liskány András István
Hrenkó László
Zsilkin Viktor

72:13
57:24
64:22
63:39
2 6 5 :3 5

2 0 M A F -2

Bölcsföldi István
He tie r László
Ludvig István
M agyar Ján o s
2 1 G Y O -2

72:16
57:36
65:52
69:51
2 7 2 :2 1

Szalóki R ezső
Perényi Ján o s
Balogh Jó zse f
Váradi Attila

60:40
68:40
75:37
67:24
n fb

H SP

S zű cs B. Levente
F ey Klára
H adnagy Árpád
M arton Ján o s

49:12
69:53
86:24

n.i.

F230 (19)
1 H SP

1 6 6 :0 8

Lenkei Győző
G erely F erenc
Horváti György

40:14
33:29
52:39

Fey S ándor

3946

2 H E R -1

8 KTK

Nyögéri Imre
Sejpes Gyula
Tertsch Antal
Szúnyog József dr.

1 6 9 :3 5

Komát Béla
Andrási Lajos
Bikki S ándor
K aszás György
3 B E A -1

37:00
40:24
48:40
43:31

47:55
36:36
45:26
43:47

Lajtai Sándor
Kiss Endre dr.
Kürti István
Fluck István

Dudás István
Kardos F ere n c dr.
Mets Miklós
Szlatényi F erenc

Jelinek István
Korik Vera
Mizur Jan
Horváth György

5 H E R -3

43:21
4 1 :3 2

48:40
43:49

6 ETC

42:07
31:08
53:32
51:23

Komár Béláné
Felber Gyula
Korbély Tibor
László Károly id.

7 T T E -1

38:49
38:11
51:17
51:52

Csongrádi Jenő
Argay Gyula
Zánkay András
Knuth Dávid

36:49
35:45
65:20
44:02

1 9 6 :1 3

36:09
37:55
46:32
75:37
2 0 6 :5 1

43:43
56:29
56:14
50:25
2 0 8 :5 7

38:47
49:50
50:44
69:36

1 3 T T E -2

R ácz Márton
Bogdány Miklós
Molnár Attila
Urbán Imre
1 4 B E A -3

2 1 5 :4 4

71:21
47:03
52:38
44:42

35:08
64:41
55:17
62:17
2 3 6 :5 8

Farkas Sándor
Kéri Gerzson dr.
Mohácsi József
Harkányi C saba

57:57
46:50
82:59
49:12
2 4 6 :5 4

Tihanyi László dr.
Tóth Zsolt
Varga György
Nagy Balázs

71:17
36:38
75:19
63:40
2 7 8 :3 8

Schell Antal
Buncsik János
Lázár László
Olajos Ferenc

42:33
55:28
96:17
84:20
h ib a

Molnár Gyula
Albert Ferenc
Németh Jenő
Ládi János
BÖF

1 8 1 :5 6

Gombkötő P é te r dr.
Hargitai István
S zem ler István
Miháczi Zoltán

41:29
49:58
45:50
58:28

ВТК
1 2 B E A -2

1 8 0 :0 9

Nagy Árpád dr.
Tóth S ándor
Lénárd Miklós
Nagy Lajos

1 9 5 :4 5

17 P S E -2
1 1 H E R -2

1 7 8 :1 0

G áncs Kálmán
B acsó Attila
Horváth Tivadar
Vitéz László

Homoki Géza
Varga Sándor
Kele József
Hunyadvári László

16 POE
1 0 P S E -1

1 7 7 :2 2

4 O SC

43:29
44:08
56:11
50:25

1 5 HAV
9 PVM

1 7 3 :4 4

S zecsődi Ákos
Muszély György
H egedűs A ndrás
Kovács Balázs

1 9 4 :1 3

hiba
49:25

hiba
45:59
h ib a

Bugár József
Scultéty Gábor
Juhász István
Gárdonyi Zoltán

34:14
50:23

hiba
76:06

2 1 7 :2 3

E lő fiz e té s 2 0 0 9 -re
Kedves Olvasók!
Jövőre a Tájoló 10 alkalommal, egyenként 32 oldal terjedelemben fog megjelenni,
amelyből 8 oldal lesz színes. Ezen felül változó terjedelemben a lap közepén közöljük a
fontosabb versenyek eredményeit, a ranglistákat stb.
A z éves előfizetési díj 2009-ben 4 9 0 0 F t, külföldre 7900 Ft.
E gy példány ára 550 F t.
E lőfizetni fé lé vre (5 szám ra) is lehet.
Jövőre is lesz DVD melléklet, amely fotókat, illetve a 2009-es miskolci
világbajnokságról készülő filmet fogja tartalmazni.
A DVD melléklet költsége 1000 forint.
Az előfizetési díjat az utolsó számhoz mellékelt csekken kérjük befizetni. A megrendelő
nevét és címét olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük felírni a csekkre. Ugyanezen a
csekken lehet a szokásos támogatásokat is befizetni, ebben az esetben a csekk
„Közlemény” rovatába nem „Tájoló előfizetés’4 hanem „Támogatásit kell írni. A
támogatás kategóriáit jelen szám 7. oldalán közöljük Az év hátralévő versenyein,
valamint a BTFSZ-ben és a téli rendezvényeken, edzéseken személyesen is előfizethető
az újság. Várjuk az előfizetéseket!

Tájoló 2008
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Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:
ren dezvény szerv ezésh ez
- rajtszámok: futó-, kerékpár-, triatlon- és kajak kenu
versenyekre; laminált papír, vlies vagy PVC alap
anyagokból, biztosító tűvel vagy gumival
- kordon szalagok: 10-40 cm szélességben, PP szövetből
- reklám molinók ponyvára, reklámtáblák
- passztartó szalagok: szövött vagy szitázott
egyedi felirattal vagy felirat nélkül
- rendezői kártyák, kártyatartók

Ha nincs határozott
elképzelése,
ötleteinkkel segítünk.
Egyéb szolgáltatásaink:
szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek

d íj a z á s h o z
- érem: kétoldalas, öntött, egyedi felirattal
- éremszalag: egyedi feliratú, szövött vagy szitázott
- póló, teniszing, pulóver több minőségben,
széles színválasztékban, emblémázva
- fehér frottier fejpánt, emblémázva

Új e-mail: mathe@rubicom.hu
Hamarosan új honlap: mathe.mtfsz.hu

e-mail;mathe©rubicom.hu

VB
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Az ELSŐ ED ZŐ TÁ B O R
Lezajlott az első nemzetközi VB edzőtábor
az ONEB-gal és a Bükk-fennsík Kupával
kombinálva. Erről kérdezzük Zsigmond
Szávát, az edzőtábor szervezőjét:

Mekkora volumenű eseményt bonyolítottatok le az elmúlt héten?
Kik voltak az edzőtábor résztvevői?

edzőtábor? Ilyen könnyű kiismerni ezt a terepet? Vagy ennyivel
jobbak?
A mezőny erős volt. 9 világbajnok futott és 5-6 másik
edzőként m űködött közre. Szerintem ezeket az ered
ményeket egyáltalán nem szabad lebecsülni. Az OB
selejtező sokkal keményebb küzdelmet hozott, mint
azt bárki várta. Kiesett például Thierry Gueorgiou vagy
Holger Hott. Ehhez képest Gösswein Csaba megnyer
te selejtező futamát. A döntőben második lett, a két
legutóbbi hosszútávú világbajnok között! Ne feledkez
zünk meg Kovács Ádám remek futásáról sem, aki 4. lett
a Bükkfennsík Kupán hasonlóan erős mezőnyben!

Sokkal nagyobb volumenű eseményt bonyolítottunk le,
mint azt előzetesen elképzeltük. Csak az edzőtáborban
4 földrész 20 országának több mint 200 versenyzője
és 50 kísérője vett részt. A világ tájfutó élmezőnyének Sokan hibáztak az 0B döntőben. Ez a pillangó-pályának köszön
legnagyobb része itt volt. Az idei férfi és női összetett hető? Vagy elfáradtak a versenyzők, és feladták?
Nem hiszem, hogy egy ilyen szezonvégi
Világkupa győztes is tiszteletét tette, míg
futásból sok tanulságot kellene levonni.
a Világranglista első 10 helyezettje közül
Biztos vagyok benne, hogy a mezőny
7-en voltak itt. A mezőnyt nézve gya
egyik része csak a tereppel ment ismer
korlatilag sikerült az év legerősebb verse
kedni. Viszont az első 20-30 versenyző
nyét megrendeznünk, erősebbet, m int a
biztos, hogy kifutotta magát. A pillan
Világbajnokságon idén volt. Ezt mutatja
gót, mint technikai elemet, pedig már
az is, hogy a pénteki selejtezőből nagyon
megszokták a versenyzők.
sok világnagyság, közöttük a hatszoros
Hogy sikerültek a pályatervek? Fizikailag elég
francia világbajnok, Thierry Gueorgiou
m egterhelők és technikásak voltak? A tervezett
sem tudta beverekedni magát a szombati
hez képest milyen volt a futósebesség? Mennyire
döntőbe. Utólag összeszámolva is hihe
sikerült betartani az ajánlott versenyidőket?
tetlen, hogy 17 aktív világbajnoki cím
Egyedül az OB selejtező férfi pályái hoz
(amelyen kilencen osztoznak) cikázott
erdeinkben, kiegészülve a kilencvenes évek meghatá ták a várható győztes időt. A nők itt, mintegy 15%-kal
rozó tájfutó egyéniségeivel, akik jelenleg, mint edző - többet futottak a tervezettnél, míg a döntőben mindkét
csapatvezető tevékenykednek, ezzel pedig 15-re emelve kategóriában 10-15%-kal kevesebbet. A Bükk-fennsík
Kupán a tervezett győztes idők tulajdonképpen be is jöt
a világbajnoki aranyérmesek számát.
tek. Pályakitűzőink ezek után levonhatják a tanulságot,
Milyen edzéseken vettek részt a csapatok?
Az edzőtábor során 9 szervezett edzést biztosítottunk hogy a pályaadatokat milyen irányban módosítsák.
a csapatoknak. A paletta meglehetősen széles volt, a Mennyire sikerült a versenyt követhetővé tenni az interneten?
rövidtávú edzésektől a 100 perc feletti útvonalválasztást Foglalkoztatok-e m ost ezzel? Felteszitek-e a RouteGadget-ba a
kínáló pályákon át, a speciális tájékozódási elemek és térképeket és a részidőket?
versenyhelyzetek gyakorlását is segítő, városi, park, Ezt most nem terveztük. Az OB egyik céljában sem
fennsíki illetve középhegységi tereptípusok és edzésle volt térerő és pénzügyileg túl nagy terhet jelentett
hetőségek közül válogathatott a nemzetközi élmezőny. volna ennek megvalósítása. Információim szerint a
RouteGadget-ban elérhetőek a térképek.
Volt-e visszajelzésetek a válogatottaktól?
Nagyon igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak, de Az 0B döntős rajtidők elég sokára születtek meg. Mi volt ennek
ilyen pozitív visszajelzésekre azért nem számítottunk. A az oka?
világ egyik legerősebb klubjának vezetőedzője, Kenneth A 21-es rajtlistákat kézzel kellett elkészíteni és ennek
Buch például megjegyezte, hogy 10 éve jár vb-s edző ez volt az idővonzata. Az OB döntő céljában, ahol idő
táborokba, de ilyen fokú szervezettséggel még sehol takarékosság m iatt a rajtlisták készítői is aludtak, nem
nem találkozott. Szinte minden csapat megköszönte volt térerő és hiába volt mobilinternetünk, sokáig tar
személyesen vagy e-mailben a Nekik nyújtott segítséget. tott megfelelő helyet találni, majd GPRS-kapcsolattal
A versenyzők honlapjáról is csupa pozitív visszajelzés az adatokat feltölteni. Akinek ez kellemetlenséget
okozott, attól ezúton is elnézést kérünk! Ugyanakkor
érkezett.
Rengeteg külföldi versenyző volt, de azért azt vártuk volna, hogy megjegyezném, hogy a rajtidőket ki lehetett számolni
a hazai terepen majd jobb helyezésekkel végeznek a magyar ver önállóan is, a selejtező céljában ehhez minden adat
senyzők. Végül egy magyar ezüstéremmel lettünk gazdagabbak. rendelkezésre állt: kategória első indulójának rajtide
Mi lehet ennek az oka? Ennyire jól készítette fel a külföldieket az je, indítási időköz.
1 8 Tájoló 2008 9. szám

US

((D E N )

Néhányan a VB edzőtábor résztvevői közül Fotó: Kovalcsik István
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Volt-e reklam áció, vagy óvás, és azt hogyan tu d tá to k kezelni?

Gyakorlatilag nem volt.
M ilyen tanulsága v o lt az edzőtábornak? Kell-e v a la m it v á lto z ta tn i

M ie l ő t t l e e s ik a z e l s ő h ó
Grant Juliannát kérdeztük a 2009-es Trail-0 VB előkészületeiről.

a következő edzőtáborra? Van-e a VB-re hasznosítható új tapasz

A n e m z e tk ö z i e lle n ő rz ő b író , R ichard K e ig h le y lá to g a tá s a óta

tala to to k?

t ö r t é n t e e lő re lé p é s a T ra il-0 té rk é p e k ügy é b e n ?

Az edzőtábor alatt nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptunk. Folyamatosan kérdeztük a csapatvezetőket
a negatív tapasztalataikról és ezeken próbáltunk javí
tani. A problémák közül talán a legjelentősebb a nem
elegendő mennyiségű vacsora volt, de másnapra ezt is
sikerült megoldanunk. Gyakorlatilag nem kell változ
tatnunk semmit a következő edzőtáborra. Utólag úgy
látszik, hogy jól felkészültünk, az összes anyagot írásban
kiküldtük a csapatvezetőknek, amelyet ők értékeltek is
(már aki elolvasta - a jelenlegi svéd szövetségi kapitány,
a világbajnok Marita Skogum gyakorlatilag elmondatta
velem az egész értesítőt, amikor megérkezett).

Igen, azóta elvállalta az egyik térkép elkészítését két tájfutó
sporttársunk. A napokban a szomszédos területeken lezajlott OB
idején bejártuk a terepet, elmondtam nekik az elképzeléseinket a
pályákról, és hogy mik a prioritások a Trail-0 térképek készítésé
nél. A következő heteket a terepen töltik majd, és várhatóan még
az ősszel elkészítik a térképet. A másik versenyterepre továbbra
is Less Áron készíti a térképet, bár ott is voltak változások és egy
új résszel bővült a terep. Sajnos a bemutató terepek térképének
készítése valószínűleg eltolódik jövő tavaszra. Reméljük, nem lesz
túl hosszú a tél!

S ikerült-e közelebb kerülnötök a versenyzőkhöz? K iala ku lt-e vala

be. A la k u l-e a stáb? H o gyan le s z ü n k fe lk é s z ítv e ? H á ny fő re

m ilyen személyes kapcsolat köztetek?

lesz szükségetek?

Érdekes volt egy héten keresztül testközelből figyelni a
nemzetközi élmezőnyét, elbeszélgetni velük. Egy érde
kes eset sokunkban megmaradt: a dán edző (Torben
Utzon - a 2006-os aarhusi VB ellenőrzőbírója) az
OB döntő után odasunnyogott a rendezőséghez és
segítséget kért: elakadt és ki kellene menteni .A „had
művelet 2 és fél óráig tartott. Kiderült, hogy nem a
táblázás, hanem GPS alapján közlekedtek és a készülék
a leggyorsabb útvonalat földutak figyelembevételével is
számította. Így a célt Szögligeten és a Ménes-völgyön
át közelítették meg, egészen addig, míg Szelcepusztától
egy kilométerre el nem akadtak. Innen felgyalogoltak
a célba. A bérelt Mercedest végül egyik rendezőnk,
Pintyili Gergely szabadította ki: több mint 2 kilométert
tolatott, mire meg tudott fordulni vele. Dán barátunk
pedig eközben lelkesen hajtogatta, hogy Neki ez élete
kalandja (jó pár eurója bánhatta volna ezt a kalandot).

Új szervezővel bővült stábunk, Síkhegyi Gabriellát bíztuk meg
a logisztikai feladatok szervezésével. Mivel a cseh VB-nél is
nagyobb létszámú paralimpikon résztvevőre számítunk, ezért
még több segítőre lesz szükség, legalább 90 fős stábra. Tavasszal
szeretnénk egy kétnapos felkészítő kurzust tartani a majdani
rendezőknek, ahol elméleti képzést is tartanánk, és személyesen
is kipróbálhatnák a Trail-0 rendezés praktikus elemeit. Kellenek
majd időmérős pontfelelősök, segítők, pontőrök, rajt-cél sze
mélyzet, stb., minél többen nyelvtudással. Továbbra is várjuk
a jelentkezőket, akiket arra kérünk, hogy a normál módon, az
Interneten keresztül jelentkezzenek, és a megjegyzésekhez írják
be, hogy a Trail-O-ra szeretnének beosztva lenni.

M i m ezei tá jf u tó k , a k ik re n d e z ő n e k je le n t k e z t ü n k , m ár
n a g y o n v á rju k , h o g y m ik o r k a p c s o ló d h a tu n k be a szervezés

H ogyan fo g já to k kez e ln i a na g y s z á m ú v e rs e n y z ő t? Hogyan
te rv e z ite k a r a jto lta tá s t?

A torlódást okozó időmérő pontoknál szükséges lesz valahogy
felezni a mezőnyt. Erre a következő megoldásra kaptunk enge
délyt: a paralimpiai és nyílt kategóriákban eltérő időmérő pon
M ilyen esem ények várhatóak a következő egy év folyam án?
tokat fogunk felhasználni. Persze, ez dupla számú pontfelelőst is
Hál’ Istennek, eseményekből nincs hiány. Két nappal jelent, időmérő pontonként 4 főt!

a hivatalos edzőtábor befejezése után érkezett edzőtá
borozni az olasz válogatott, azt követő héten pedig egy
busznyi svéd tájfutó (60 év feletti átlagéletkorral!) jön
Miskolc környékére tájfutni és a környezettel ismerked
ni. Jövő Húsvétkor a Postás Kupa, Pünkösdkor a Borsod
Kupa kapcsán rendezünk nagyobb szabású edzőtábort.
Ezután pedig következhet a végső erőpróba, a miskolci
Világbajnokság, augusztus 16-23. között.

Ú g y tu d o m v á lto z n i fo g a T r a il- 0 v e rs e n y s z a b á ly z a ta . A
VB -n az új, v a g y a ré g i s z a b á ly z a t lesz é rv é n y b e n ? M ily e n új
e le m e k le sznek benne?

Mi az új szabályzat alapján fogjuk rendezni a versenyt. Sajnos
még mindig várjuk az utolsó engedélyt, hogy végre fel tudjuk
tenni a verseny honlapjára az új szabályokat, annak ellenére,
hogy már augusztusban meg lett szavazva. Hát, az I0F sem túl
gyors a papírmunkával. Mi nagy örömmel fogadtuk az új sza
M it ta rta sz m ég fontosnak m egemlíteni?
bályokat, amelyeket teljesen helyesnek és fair-nek ítéltünk meg.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazok segítsé Mostantól úgy a paralimpiai, mint az open kategória versenyzői
gét, akik az edzőtábor lebonyolításában segédkeztek két nap eredményei alapján lesznek értékelve és új lesz a csapatReméljük, jövőre könnyebb lesz azt számolgatni, hogy verseny számítása is. A nemzeti csapatok 3 fő paralimpikon plusz
ki az, aki nincs itt a nagy nevek közül az edzőtáborunk 3 fő nyílt sportolóból állnak majd, és a 2-2 legjobb eredményt
ban, nem pedig azt, hogy ki az, aki itt van...
veszik figyelembe.
Köszönjük a válaszokat, és gratulálunk a remek rendezéshez!
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K ö szönjü k a vá la s z t!

Bacsó P.
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F e n t M a r ia n n e , a z é r e m h a l m o z ó v il á g b a j n o k
A Fent-Venczelné-Cserpákné csapat
arany- és ezüst, a Kovács-Moravszki-Szűk
csapat ezüstérmes
M agyar
szem pontból
a
székesfehérvá
ri Fent M arianne (Intercisa R ádióam atőr KHE,
Dunaújváros) hőse a 2008. szeptember 2-7. közötti,
a dél-koreai Hwaseong városában m egrendezett 14.
ARDF VB-nek: nemcsak a teljes éremkollekciót
hozta haza, de a legfényesebbet, az aranyat még meg
is duplázta! Az URH versenyszám W 50 kategóriá
jában társaival, Cserpák Ferencnével és Venczelné
Bartha Ildikóval (mindkettő Városi Rádióklub,
Nyíregyháza) csapatban, majd a rövidhullám ú ver
senyen egyéniben is a dobogó legmagasabb fokára
állhatott, míg RE csapatban ezüst, U RH egyéniben
pedig bronzérm et szerzett.
A férfiak közül az M50 kategória URH csapatver
senyében a Kovács Attila (Miskolc) - Moravszki
János (Nyíregyháza)- Szűk Zoltán (FM V Rádióklub,
Budapest) összetételű magyar válogatott ezüstérmes
lett. Ezzel a teljesítménnyel hazánk Oroszország,
U krajna és Csehország mögött az igen előkelő
negyedik helyen végzett az éremtáblázaton 31 nem 
zet mintegy 400 résztvevőjével megrendezett világbajnokságon.
Pedig anyagi okok miatt a lehetséges 27 versenyző
helyett csupán 13 fős csonka csapattal repültünk
Szöulba. Az 5 férfi és 4 női kategória közül így
néhányban nem is volt magyar induló. A legna
gyobb vetélytársak, az oroszok és az ukránok persze
nem engedtek meg maguknak ekkora,’’luxust’” és
teljes, kategóriánként 3 fős csapatokkal érkeztek.
Noha akadtak a mienknél kisebb létszámú kül
döttségek is, de az éremszerzők általában a 20 fő
feletti sportolót indító országok közül kerültek ki.
Talán csak Kazahsztán és Szlovénia kivétel, hozzánk
hasonló nagyságrendű résztvevőikkel. A hazaiak
nem szereztek érmet, és ez Ázsiából csak a népes
japán válogatottnak, Kínának és Kazahsztánnak
sikerült.
Az USA válogatottja a pécsi Nagy György révén
jutott egy bronzhoz.
Az Európa-bajnokságok rendszeres résztvevői közül
m ost hiányzott Svájc és Szerbia.
A magyar csapat több részletben utazott, attól
függően, ki hogyan tudott olcsóbb repülőjegyhez
jutni. Sokáig úgy tűnt, én leltem m eg a legolcsóbb
variációt, de egyben a leghosszabbat és legfárasz
tóbbat is. O da a Budapest-Athén-Doha-Oszaka-

Szöul útvonalat repültem, visszafelé is majdnem
ugyan így, csak éppen D ohából átrepültem hazánk
felett Frankfurtba és o n n an vissza Ferihegyre.
Miután kifizettem a jegyet, m ert másként törölték
volna, másnap Dr. Paál A ndrás Stockholmban élő
sporttársunk (aki a csapatvezetőnk lett) talált az
Interneten egy új, Budapest-Helsinki-Szöul járatot,
kb. az enyémnek a 2/3-áért,..
A legtöbb magyar azzal utazott.
Sűrű d z s u n g e l és r iz s fö ld e k

Megérkezésünk napján, szeptem ber 1-jén a m on
szun éppen a legutolsót rú g ta és késő éjszakáig
ömlött az eső. De m ár a szöuli reptéren fogadó
koreai sporttársak megnyugtattak: holnapra eláll.
És úgy is lett. Másnap délután azért Moravszki
Jani világbajnok csapattársam m al kimerészkedtünk
átmozgatni. Nem ö rültünk annak, amit tapasz
taltunk. A hotelból kilépve rögtön mellbevágott a
fülledt meleg. Mert igaz, hogy a hőmérséklet nem
volt magasabb 24-25 Celsiusnál, am int ígérték is, de
a magas páratartalom m iatt rögtön átnedvesedett
rajtunk minden. A veríték meg nem párolgott el. A
7 órás időeltolódás következtében nekem az akklimatizációval is óriási gondjaim akadtak. A terep
meg nagyon szintes, nem tú l magas, de rendkívül
meredek oldalú hegyekkel. Ahol erdőt találtunk,
az bozót sűrűségű, köztük meg mindenfelé mezőgazdasági művelt területek. Az úttest szélétől pár
centiméterre m ár veteményeket ültettek, annyira
kihasználnak m inden talpalatnyi földet. Ez érthető,
hiszen nagyon sokan élnek viszonylag kis területen.
Bekerítve sem igen vannak ezek az út menti ágyá
sok, s valószínűleg ott senki nem formál rá jogot,
hogy a más term ését elvegye.
Ami nekünk, európaiaknak még nagyon szokatlan,
a mindenfelé gondosan ápolt, fűnyíróval szépen
lenyírt sírok, erdőben és lakott területen egyaránt.
A harcokban elesetteket ugyanis ott a helyszínen
temették el. A térkép is tele van a sírok jeleivel, még
a legsűrűbb bozótosokban is. Ezek egyébként a leg
jobban futható terepszakaszok. A tájfutó térképeket
szemre a sötétzöld és a sárga uralja, ez utóbbi a
művelt területek színe, ami az erdőfoltokat gyakran
megszakítja. Ezeken a megszokott hazai gyakorlattal
ellentétben engedélyezték az áthaladást - másképp
nem is lehetett volna végigm enni a pályán. De hogy
milyen érzés elárasztott rizsföldeken átfutni, inkább
nem részletezném. Ami a futást illeti, egyébként
sem éreztem magam csúcsformában. Miért?
Tájoló 2008 9. szám
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Egy rozsdás szög
Egy rozsdás szög fúródott a lábamba pontosan3
héttel korábban. Felettébb megbotránkoztatott az
eset, hiszen ilyesmi nem szerepelt a magyar váloga
tott felkészülési tervében, de az enyémben sem! Alig
pár órával hazatérésem után az utazó csapat utolsó
felkészülései edzőtáborából, Bükkszentkeresztről,
olyan szerencsétlenül léptem egy földön heverő
lécre, hogy az felcsapódva a másik végén kiálló
rozsdás szöget a 9 éve műtött bal Achilles-inam
mellett jól belém döfte. Megemelve a lábamat felemelkedett a léc is a szögön viccesen fityegve.
Nekem persze mégsem kerekedett nevethetnékem,
különösen, miután a baleseti ambulancián a sebész
főorvos még szikével fel is metszette a sebet. így
már nemcsak egy kis lyuk, hanem egy nagyobb
vágás is fokozta a fájdalmamat. De hogy ne csak
erre a lábamra bicegjek, a másikba meg tetanuszt
kaptam.
A csúcsformába hozás folyamata itt abba is maradt.
Az indulás előtti napon azért még
kimentem átmozgatni a Csanyikba. Hát nem meg
csípte egy darázs a lábamat még az elején?! A
változatosság kedvéért most a jobb bokámat, hogy
ne csak a bal fájjon. Estére meg is dagadt rende
sen. Onnan tudom, milyen furcsán mozoghattam
- m ert azért lekocogtam a tervezett 6 kilométert
- hogy a Vadaspark környékén szembe találkoz
tam egy kiránduló családdal. „Miért fut a bácsi?”
- kérdezte szüleit a kisfiú. „Mert edz - válaszolta
az anyukája - de nem fut az, inkább gyalogol.’” így
esett ,hogy fizikailag nem éreztem a topon magam.

Akifutófolyosó: kész átverés
A terepbemutató, vagy ahogy itt mondják: vevő
próba azután végképp eloszlatta minden illúziónkat
a kellemes terepet illetően. Egy meredek oldalú,
csupa bozót hegy gerincösvényén szaladgáltunk
fel s alá, be- beugorva a sűrűbe az elrejtett adókért,
melyek a mi fülünknek elég furcsán szóltak. De hát
mit tehetnek „szegény” dél-koreaiak, ha nekik ilyen
terepeik vannak?
Kiválasztottak közülük kettőt erre a világbajnok
ságra.
Az URH versenyszámmal kezdtünk. Azt csak csa
patvezetőnk elbeszéléséből tudjuk, hogy a sokadik
rajtlistát fogadta csak el a Zsűri, de így is marad
tak benne furcsaságok. Például többen is azonos
kategóriában ugyanakkor rajtoltak, a következő
rajtban meg nem volt induló onnan. Ehhez persze
mázli kellett (volna), nekem nem volt, én az M50ben a saját rajtidőmben egyedül ugrottam neki a
pályának.
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A kifutófolyosóval viszont megint átverték a fél
mezőnyt. Maga a kifutófolyosó a rádiós tájfutás
egyik specialitása. A rajt helye ugyan be van rajzolva
a térképen háromszöggel, mint tájfutásban szokás,
de nem onnan kezdődik a tájékozódás, hanem a
kifutófolyosók végétől. A terep adta lehetőségek
szerint általában 1-3 folyosót jelölnek ki kordon
nal egymástól eltérő irányokban és ezek végétől
mehetünk világgá szabadon. Azaz mégsem eléggé
szabadon, mert a rajtba akkor sem futhatunk viszsza, ha az első mérések után ez lenne a logikus. Itt
2 kifutó volt, gyakorlatilag ugyanarra az elsőnek
megfogandó adóra, az ötösre. A szerencsés kate
góriákat elküldték a rizstáblák között a völgyi úton
és ők kevés emelkedővel, szinte végig úton futva 10
percen belül kikaphatták azt. A többi kategória meg
egy meredek hegyre kapaszkodhatott fel, amelynek
gerincén egy olyan, vadcsapásszerű ösvény kanyar
góit, amit nem is tudtam végég követni. De mivel
fentről alattam bömbölt az adó, kénytelen voltam a
sűrűben leereszkedni.
Az URH vevő olyan, mint egy TV-antenna.
Elképzelhető, hogyan lehet ezzel haladni a bozót
ban. Itt kerültem közelebbi kapcsolatba egy indával,
amit először szögesdrótnak hittem. Ügy nézett ki,
mint a vadorzók csapdája. Belekeveredve tépte a
bozótruhát, a bőrt, a húst, alig sikerült kikászálód
nom belőle.
El is értem az adóig közel 25 perc alatt. Ekkor már
lemondhattam a győzelemről. Mert az első adó gyors
megfogása még nem jelent ugyan biztos győzelmet,
de nem gyorsan megfogni, az biztos vereség.
(Ennek hatására elhatároztam, hogy jövő évtől ala
pítok és felajánlok egy díszes vándorserleget „Első
Róka” néven. Az őrizheti majd a magyarok közül
kategóriájától függetlenül egy éven át, aki az adott
naptári év hazai versenyei közül mindkét verseny
számot figyelembe véve a legrövidebb idő alatt
fogja meg az első adóját a 10 legjobb eredménye
átlagában.)
A rossz kezdés az ember hangulatát is megpecsé
teli, ám ilyenkor kap főszerepe az akaraterő. Ha
magamért már nem is, de a csapatért meg kell tenni
mindent! Mentem, ahogy csak bírtam, törtettem,
zúztam magam a sűrűben, lábszárközépig süllyedve
gázoltam a rizsföldeken, kapaszkodtam felfelé a
meredek oldalakban és zúgtam le-fel a hegy másik
felén. A 140 perces szintidő ugyan nem került
veszélybe, de az itthon megszokott 40-50 perces
pályákhoz képest ennyi idő alatt legfeljebb a felénél
járhattam. S mikor már mind a négyet megfogtam,
ami a kategóriámnak kellett, még egy jó hosszú
átmenettel be kellett tájékozódni a célba. De még
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itt is volt kavarodás. Az Sí-rendszer bevezetése
óta nálunk a céladót jelölik be célnak, ahol szintén
dugni kell és innen kijelölt útvonalon érjük el a célt.
Ezen a VB-n a cél kettős körével rajzolták a céladót
és mellé írtak egy nagy В betűt, és egy körrel magát
a célt. Ilyennel én még soha nem találkoztam, de
nem voltam ezzel egyedül, bár később elmondták,
hogy ez benne van a szabályzatban. Szóval először
az egy karikás pontot akartam megfogni, de mivel
mértem a céladóra, rájöttem, hogy az a másik, két
körös. Tehát oda érdemes először futni. O nnan meg
egy forgalmas országút lekordonozott szélén lehetett
vagy 500 métert hajrázni - szöges stoplisban. Szóval
voltam már boldogabb is... А В egyébként „bacon”-t
jelent, de senki ne a szalonnára gondoljon.
A rizsföldeken való átkelés nyilván másoknak is gon
dot okozott. Több helyütt a teraszosan müveit parcel
lák közti keskeny peremen lehetett csak átevickélni.
Egy ilyennél csapatvezetőnk, Paál Bandi elmondása
szerint a magas fűben nem látható mély vízgyűjtő
gödörbe csúszott. A lába nem ért földet, a szennyes
víz már a szájába folyt, ezért a vevőjét elengedve,
úszva igyekezett kimászni. Mikor nagy nehezen
kikászálódott, s a fejhallgató zsinórjánál fogva a
vevőt is kihúzta, az beázva m ár meg se nyikkant...
A ra n y, e zü st, b ronz

Eme túlélő verseny után célba zuhanva a 39 indu
lóból egészen előkelő helyen, a hetediken álltam a
magam 95 percével. De a mezőny jobbik fele (nem
politikai hovatartozás szerint, hanem m ert a csa
patok tényleg a legjobbakat indítják a mezőny vége
felé) még a pályán küzdött. Csapattársam, Moravszki
Jani a legutolsó rajtban indult, majdnem két órával
utánam. Akkor már tudtuk, hogy a W50-es csapa
tunk (Fent Marianne, Cserpák Ferencné, Venczelné
Bartha Ildikó) világbajnok! Nagyon fohászkodtam,
csak verne meg Jani annyival, mint két hete az 50.
jubileumi országos bajnokságon és akkor mi is azok
leszünk! De sehogy sem akart előbukkanni. Az
ötszörös világbajnok pécsi Nagy Gyuri (aki Georg
Neal néven az USA válogatottját erősíti) meg azért
fohászkodott, hogy ne jöjjön még, le ne szorítsa őt a
dobogóról. Sajnos neki nagyobb a protekciója az égieknél. Hiába buzdítottam társam torkaszakadtából
ordibálva, mikor feltűnt a kanyarban, m ár valamivel
az enyémnél is gyengébb időt futott. Pedig, m int
később elmesélte, fölényesen vezetett az utolsó adó
előttiig. De arra, meg ama bizonyos Bacon-pontba
ő is belezavarodott. Egyéniben közvetlenül egymás
mögött a 8. és 9. helyet szereztük meg. Hanem
mikor a csapateredményeket kezdtük böngészni,
jobb kedvre derültünk: az örök ellenfél, sokszoros

világbajnok ukránok m ögöttünk vannak és egyedül
az oroszok jobbak nálunk! Tizenegy csapat között
tehát ezüstérmet nyertünk! Egyéniben az az orosz
Igor Kekin győzött, aki tavaly Lengyelországban az
Európa-bajnokságon is nyert, csak akkor én lettem
mögötte a második.
Mivel Fent Marianne egyéniben harm adik lett - az
első versenynapon m indhárom érem ből gyűjtött a
magyar válogatott. S bár nem dobogós helyezés, de
m inden elismerést megérdemel a budapesti Puskás
Tivadar Rádióklub két erőssége: László Dóra 4.
helyezése a W21 és Mucsi M ihály 9. helye a M21
kategóriában.
F e n t M a ria n n e nap ja

De mégsem ez, hanem a szom bati rövidhullámú
verseny napja lett igazán Fent M arianne napja, aki a
válogatott vezető edzőjeként a csapat felkészítéséből
is alaposan kivette részét: az RH pályán nem talált
legyőzőre és ezzel ötödik világbajnoki címét szerezte
meg! Mondtam is neki: ilyen edző kell nekünk, aki
nem csak magyarázza, mit, és hogyan csináljunk,
hanem meg is mutatja, világbajnoki szinten!
Pedig ez a verseny nem volt sétagalopp. A térkép
még zöldebb, a szintvonalak még sűrűbbek, mint
az első napon. És bedobták a nagy cselt: az egyik
közelebbi adót lerakták a völgybe, alig hallhatóan,
a másik távolabbit meg az „égbe”, a hegy tetejére, s
az bömbölt is, mintha m indjárt itt lenne. Bedőlt a
cselnek például Nagy Gyuri, de még ukrán példa
képem, a sokszoros világbajnok Mikola Velikanov
is, aki egyébként csapatban m ég ezzel is, most is
világbajnok lett. Mindez még nem lett volna baj. A
baj az, hogy én is „megettem” és sokkal hosszabb
távot futottam, mintha jó sorrendben fogom az
adókat, a szintekről nem is beszélve. Csapattársam
Móró sem remekelt aznap és ez csapatban csak az 5.
helyhez lett elég.
A részletes eredmények és fotók a www.ardf.hu web
lap „Fórum” oldaláról érhetők el.
Végeredményben azért kis küldöttségünk szépen
kitett magáért, köszönet érte a szövetségi kapitány
nak, Venczel Miklós m esteredzőnek és mindazok
nak, akik a felkészülésben, a versenyekben és edzőtá
borokban vagy bármi m ódon segítettek. Én külön is
megköszönöm Miskolc Ö nkorm ányzata és BorsodAbaúj-Zemplén Megye Közgyűlése és valamennyi
szponzorom támogatását, am ivel hozzásegítettek
újabb világbajnoki ezüstérem megszerzéséhez. Az
aranyra legközelebb két év m úlva Horvátországban,
Dubrovnikban, a 15. ARDF Világbajnokságon nyí
lik lehetőségem.
Kovács Attila, Z öld S portok Clubja Miskolc
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H orváth L o rá n d 7 5 éves
Az 1950-60-as évek fordulójának kiemelkedő
tájékozódási versenyzője, érdem es sportoló, a
MAFC fénykorában félve tiszte lt „Öreg", a hétszeres
m agyar bajnok, a kiváló versenybíró most ünnepli
75. születésnapját. Eredm ényekben gazdag sport
pályafutása és a szakmai életb en elért sikerei után
ez úton kívánunk neki sok öröm et az életben és jó
egészséget. Életútjáról az alábbiakban számol be.
1933. november 14-én születtem,
Budapesten. Szüleim 1934-ben
a Budafoki útról a XII. kerületi
Kissváb-hegyre költöztek, ami akko
riban a világ végének számított: föl
des, járda nélküli mellékutcák, sző
lők, vincellérház... szóval minden,
ami egy vadember felnövekedéséhez
szükséges. Kissrác koromban télen,
amikor hó volt (mert akkoriban az
is volt!) sílécen a kerítésen keresz
tül közlekedtem. Nyáron a Kissvábhegy bozótosában játszottunk a
haverokkal. Itt éltem át - rövid idő
kivételével - Budapest ostromát is,
ami egy 11 éves srácnak közel sem
volt olyan ijesztő, mint amit valójá
ban jelentett. A katonaság elvonu
lása után a hegy ugyanis valóságos
kincsesbányának bizonyult: egyik
alkalommal, amikor is igen jókat
játszottunk a talált kézigránátokkal,
hazaérve édesanyám kétségbeesve
fogadott: „Hol voltatok fiam? Itt
vannak az oroszok, most lövöldöz
tek.” Azt gondolom, nem kell részle
teznem, mit kaptam, amikor sugár
zó arccal közöltem, hogy nem az
oroszok robbantgattak, hanem mi.
Akkor azonban már nem kaptam ki,
amikor hasonló „játék” után a Szent
János kórházban csipesszel szedték
ki a szemem körül a szilánkokat!
A háború után a környékbeli have
rokkal megalakítottuk a Mohikánok
Törzsét. Törzsfőnökként az Ugró
Párduc nevet kaptam. Ekkor kötöt
tem szoros barátságot Fábry Pali
barátommal, aki nagy szomorúsá
gomra nemrég hagyott itt bennün
ket. A törzsi felépítés szerint a „fiam”
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volt és Zabi névre hallgatott, miután
a mamája ismeretlen volt... Ettől
kezdve elválaszthatatlanok voltunk.
Tájfutó pályafutásunkat gyakorlati
lag a mohikánoknál alapoztuk meg:
térkép segítségével úttalan utakon
kirándultunk, vad helyeken tábo
roztunk, megtanultuk megbecsülni,
szeretni és óvni a természetet, nem
félni az erdei vadaktól.
Most mondhatnám, hogy zsenge
ifjúságom óta egyetlen vágyam az
volt, hogy tájfutó lehessek. De nem
mondom , mert hogy az lettem,
annak sokkal prózaibb oka volt.
1952-ben elsőéves villamosmérnök
hallgató voltam, amikor lehetőség
nyílt arra, hogy amennyiben belé
pek a Műegyetemi Haladás SE vala
melyik szakosztályába, felmentést
kapok a testnevelés órákon való
részvétel alól. Ez a lehetőség nagyon
kellemesnek és kényelmesnek bizo
nyult és az előbbiekben vázolt „elő
életem” következtében természe
tesnek tűnt, hogy a Természetjáró
Szakosztályba jelentkezzek. A szak
osztály akkori vezetője Radvánszky
Sanyi (Radamesz) volt, neves ver
senyzője Peiker Gyurka, Breiner
Sanyi (Bresa). Hogy a később, a
természetjárásból kinőtt tájfutás,
m int sport, mi fán terem, arról per
sze sok elképzelésem akkor még
nem volt.
Bár - mi tagadás - az említett
szakosztályba való jelentkezésemet
elsősorban az motiválta, hogy fel
mentést kapok testnevelésből, a hév
hamarosan elragadott, hiszen alap
vető beállítottságomtól nem esett

H o rv á th L ó ri 1958-ban n ye rte első
országos egyéni b a jn o k s á g á t

távol tájolóval, térképpel felszerelve
az ideálisnak tűnő útvonal meghatá
rozása, a kijelölt pontok megkeresé
se, még úgy is, hogy mindezt futva,
időre kell megtenni. Fizikummal
- akkor még! - jól bírtam az ezzel
járó megpróbáltatásokat. Ami nem
csak a terepen, hegyre fel és völgybe
le való futást, a vele járó fizikai
megterhelést, izzadást jelentette,
hanem a bozót okozta sérüléseket,
karcolásokat, sebeket, magas csa
lánoson való átcsörtetés esetén a
csaláncsípést, a bozótban begyűjtött
kullancsokat stb. (Egyes versenyek
után 40-50-ig számoltam a csipesz
szel kiszedett „vendégeket” - sze
rencsére a fertőzött kullancsokkal
járó egészségi problémákat, több
sporttársammal ellentétben, meg
úsztam.) A szakosztályban akkori
versenyzőtársaim Fábry Pali, (Fábry
mérnök), a Koczur ikrek, Kálmán és
Feri, pár évvel később Szarka Ernő
(Ernyő), Kósa Csaba (Api), Maácz
Bence (Benedek bácsi), majd Almás
Karcsi (Rész), Gárdonyi Zoli (Suta),
Dávid Laci (Mamut), Valtinyi Laci
(Áspis) voltak. Ezt a társaságot
joggal nevezhetjük a Haladás SE
illetve a MAFC aranycsapatának,
amelyiknek „Öreg” néven én is
tagja lehettem. A sportkapcsolaton
kívül szoros baráti szálak is fűztek
és fűznek össze minket a mai napig.
Sajnos közülük már Dávid Laci, a
Koczur ikrek és Fábry Pali sincs az
élők sorában.

P ortré
Aktív versenyzői pályafutásom tehát
1952-ben kezdődött, az első érmeket
1954-ben szereztem a Műegyetemi
Haladás
SE
Természetjáró
Szakosztályában: a Budapesti csa
patbajnokságon I ., az Országos
Természetjáró csapatbajnokságon
III. helyezést értünk el. Ezt követ
te 1955-ben az OTSB által kiírt
Országos Természetjáró csapatbaj
nokságon elért I. helyezés. 1956-ban
az Országos csapatbajnokságon a
MAFC csapata III. helyezett lett.
1957- től kezdve a MAFC arany
csapata sorban hozta a bajnoki
aranyérmeket: 1957-ben, 1958-ban,
1959- ben és 1960-ban az Országos
csapatbajnokság első helyezettjei let
tünk. 1961-ben az Országos csapatbajnokságon az ezüstérmet szerez
tük meg. 1959-ben a III. Nemzetközi
Balaton Kupán IL, 1960-ban a IV.
Nemzetközi Balaton Kupán I.,
1961-ben az V. Nemzetközi Balaton
Kupán szintén I. helyezést értünk el.
Egyéni eredményeimmel is hozzájá
rultam a MAFC Tájékozódási Futó
Szakosztályának sikereihez: 1956ban az Országos természetjáró tájé
kozódási egyéni bajnokságon III.,
1958- ban I., 1959-ben III., 1961-ben
ismét I. helyezést értem el. 1959ben a Budapesti egyéni bajnokságot,
1960- ban az Egyetemi és Főiskolai
Bajnokságot nyertem meg.
1959- ben a magyar válogatott
tagja lettem, a válogatott tagjaként
Csehszlovákiában, Bulgáriában
és az akkori NDK-ban vettem
részt nemzetközi versenyeken.
A magyar válogatott az 1960-ban
Csehszlovákiában rendezett nem
zetközi tájékozódási futóversenyen
a harmadik legjobb időt futottam.
Ezekben az években sok külföldi
versenyzővel alakult ki baráti kap
csolat, ezek közül a mai napig élő
kapcsolatot tartok Dr. Gerhard
König-gel, aki az akkori NDK válo
gatott tagja volt. Sok vidám helyzetre
emlékszem vissza a külföldi utakkal
kapcsolatban. Emlékezetes például
az az eset, amikor Bulgáriában a

magyar válogatottat vendégül látta
egy helyi termelőszövetkezet veze
tősége és a TSZ elnök a magyar
tájfutó válogatottnak előadást tar
tott arról, hogy hány tehén, disznó
stb. van a TSZ-ben, mit hogyan,
mennyit termelnek, stb., természe-

1961. A Földes vá ltó győztes csapata:
M aácz, Szarka, H o rv á th

tesen bulgár nyelven. Mivel nekem
akkor már orosz nyelvből közép
fokú nyelvvizsgám volt, aminek
következtében valamelyest tudtam a
bolgárokkal kommunikálni, vállal
tam a tolmácsolást, ami úgy zajlott
le, hogy az elnök mondott egy mon
datot bulgárul, én pedig elmondtam
(ha jól emlékszem vissza!) a Talpra
magyar! egy sorát magyarul - a
válogatott tagjainak természetesen
mindezt harsány nevetés nélkül kel

lett elviselniük, ami nem volt kis
feladat! Szegény TSZ elnök azóta is
gondolkozik azon (ha még él), hogy
miért mosolyogtak azok a derék
magyar legények, amikor elmondta,
hogy hányat ellett a kocájuk az előző
évben...
Aktív versenyzői éveim alatt több
elismerésben részesültem. 1954-ben
a Műegyetemi Haladás SE tisztelet
díját kaptam, 1960-ban a Budapesti
Műszaki Egyetem „Jó tanuló jó
sportoló” versenyének első helye
zettje lettem.
Egy idő után azonban választanom
kellett: továbbra is aktívan versenyzek és természetesen lassanként
lemaradok a feltörekvő új generá
ció mögött, akik fiatalabbak lévén
fizikailag m indenképen jobban
bírják nálam, vagy sportsikereim
csúcsán abbahagyom a versenyzést
és aktivitásomat a mérnöki-kuta
tói tevékenységben fejtem ki. Több
olyan régi sporttársam példáját lát
tam magam előtt, akik az első utat
választották és megkeseredve kellett
tapasztalniuk, ahogy csillaguk szé
pen lassan lecsúszik a horizontról.
Okultam a példájukból és mivel idő
közben a Központi Élelmiszeripari
Kutató Intézetben egyre több érdekes
feladatot kaptam, 29 éves koromban
abbahagytam az aktív versenyzést.

1960. C sehszlovákiában a v á lo g a to tt: H orváth L o rá n d , S o lté sz Béla a
c s a p a t kap itá ny, tolmács, D ó ra T ibo r, Fehér M ikló s
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Ekkortájt több MAFC-os sporttár
sam is ugyanígy cselekedett és az
aranycsapat gyakorlatilag szétesett.
A versenyek hangulatát azonban
továbbra sem tudtam nélkülözni és
térképhelyesbítőként, rendezőként,
versenybíróként még hosszú évekig
részt vettem a tájfutó versenyeken.
1969-ben a „Testnevelés és sport
érdemes dolgozója” kitüntetésben
részesítettek
A Központi Élelmiszeripari Kutató
Intézet Fizikai Főosztályán élel
miszeripari üzemek műszerezé
sével, automatizálásával foglal
koztam, főbb kutatási területeim
az objektív színmérés, valamint
az élelmiszer összetevők mennyi
ségének a NIR (Near Infrared =
közeli infravörös) technikával tör
ténő meghatározása volt. Doktori
disszertációmat is a színmérésből
készítettem és mivel ezzel a tém á
val akkor a Budapesti Műszaki
Egyetemen a Vegyészmérnöki Kar
Élelmiszerkémia Tanszéke foglal
kozott, műszaki doktori címemet,

1959. A MAFC részéről átveszi a Felszabadulási emlékverseny
vándordíját Schléderer Alajostól
villamosmérnök lévén, élelmiszerkémia szaktudományból szereztem.
Több rövidebb és hosszabb kül
földi tanulmányúton vettem részt,
(Svédország, Németország, USA)
és számos publikációm jelent meg
magyar, német és angol nyelven,
valamint több szabadalmam van.
Az 1980-as évek végén az akkori
„szeleknek” megfelelően eleinte fél
állásban, majd főállásban egy TSZ

akkor alakuló u.n. szakcsoportjá
nak munkájában vettem részt, majd
több rövid kitérő után, már nyugdí
jasként, egy magyar-svájci Kft. résztulajdonosa és ügyvezető igazgatója
lettem. Ez a Kft. 2005. év végén
felszámolásra került, azóta 100 %-os
nyugdíjasként élem az életemet és a
természetjárást pulikutyám sétáltatása jelenti, mivel változatlanul ott
lakom, a Kissváb-hegy tetején.

Ju b il e u m i k ia d v á n y
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Ez év februárjában, a Csongrád Megyei Tájékozódási Futó Szövetség 50 éves évfor
dulójára
megjelent a "Fejezetek a Dél-alföld tájékozódási Futó sportjának az első 50 évéről"
címmel egy emlékkönyv. Vásárhely tájékozódási futó sportja ötven éves évfordulójára
2008. november 29-én kerül sor. Örömmel tudatjuk, hogy erre a jubileumi alkalomra
kiadjuk a fenti emlékkönyv II. kötetét, amely méltó folytatása az előzőnek. Ezen
egyedi kiadvány 18 portrét és interjút, 37 sporttársak által írt visszaemlékezést, több
mint 700 dél-alföldi verseny helyszínét és rendezőit, valamint több mint ötven elemző
cikket tartalmaz.
Könyv szerzői: Baranyai Antal - dr. Sindely Pál - Nagyillés Mihály - Vörös Endre
Könyv címe: FEJEZETEK A DÉL-ALFÖLDI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓSPORT ELSŐ 50 ÉVÉRŐL II.
Vásárhely tájékozódási futó sportja 50 éve
Könyvet szerkesztette: dr. Sindely Pál
Könyv terjedelme: 218 normál oldal + 1 6 oldal színes melléklet
Könyv "ára": 1200 Ft/db
Mivel az újabb kötet is csak korlátozott példányszámban jelenik meg, ezért lehető
séget adunk a sporttársainknak a könyv előjegyzésére, az alábbi e-mail címeken:
endred@citromail.hu vagy aron.kovacs@invitel.hu
Üdvözlettel Sindely Pál
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Ö t l e t p a r á d é
S zikiból rögzítési m ó d s z e r gyűjteménye - a ' la H ungária K upa
A Hungária Kupán a rajtban a szimból ragasztás feladata jutott számomra. A két napos segítő közreműködés eredményeképpen állítot
tam össze és teszem közzé a rögzítési módszerek tárházát, amely tartalmazza az egyszerű és ’bombabiztos” megoldásokat is.
M ódszer

Beavatkozási ráta

A „ k o n y h a fő n ö k "

(s e g ítő kéz)

a já n la ta

* - t ő l * * * * - ig

* - t ő l * * * * - jg

Zacskóban biztosítótűvel rajtszámon rögzítve

***

Pucéran biztosítótűvel rajtszám on rögzítve

**

Szimból tartóban gumival rögzítve csuklón
keresztben vagy hosszában

****

Fóliázva m indkét oldalán, biztosítótűvel rajt
szám on rögzítve

**

***

Fóliázva m indkét oldalán, felső oldalon ragasz
tószalaggal rajtszám on rögzítve

***

**

Fóliázva m indkét oldalán, alsó oldalon ragasz
tószalaggal rajtszám on rögzítve

***

**

Fóliázva m indkét oldalán, felső és alsó oldalon
ragasztószalaggal rajtszám on rögzítve

***

***

Fóliázva m indkét oldalán, felső és alsó oldalon
ragasztószalaggal rajtszám on rögzítve felül
keresztben biztosító ragasztással

****

*#*

Fóliázva m indkét oldalán, felső és alsó oldalon
ragasztószalaggal rajtszám on rögzítve felül és
alul keresztben biztosító ragasztással

****

****

Karon felül egy vagy kettő ragasztószalaggal
keresztben felragasztva

*#*

***

Karon felül, alul fóliázva egy vagy kettő ragasz
tószalaggal keresztben felragasztva

****

****

Fóliázva óra alá dugva

**

*

Pucéran, tépőzáras zsebben

M egje gyzések

Bomba biztos

Szél lengette vagy felpördülő variá
ció, ajánlott „szép" korúaknak, hogy
feladjon m ég valam i ra jtu k ...

Bomba biztos

Bomba biztos

*

S aját m ódszerem :

Egyéb kiegészítő variációk, am ikor a lapot a fentieken felül még félbehajtják, félbevágják, alját és tetejét
behajtják, stb., vagy nem visznek szimbólt.
Takács Ágnes (SZVSE)
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R ö v id ít é s e k :

V e r s e n y n a p t á r

No v e mb e r

De c e mb e r

J a n u á r

Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
országos, /rR/ regionális, /- / nem rangso
roló,;Sl Sportident, R: rendező, Nh: nevezési
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
zés, I: információ.
Versenytávok: ht., n t, rnt., kt., sp.
(hosszútávú, norm áltávú, rövidített nt.,
középtávú, sprint)

V

ersenynaptár

(november 12-23.)

I n t e r n e t in f o : w w w . m t f s z . h u ( v e r s e n y e k ) é s w w w . b t f s z .h u ( v e r s e n y e k )

11. 12. (sze) Vérmező Kupa (3SZ) /- / R: SIR T: 14.30-tól a VK-ban (Vérmező, Krisztina körúti oldal, a
vasúti kocsi mögött). „0”-idő: 15.00. Pályazárás 19 óra. Nd: 400Ft (m inden további pálya lOOFt).
Előre nevezés web címe: www.parktaborok.hu/jelentkezes.php. Pályák: sprint, sokpontos, pontbegyűjtő, szürkületi, csak utas, csak növényzetes. I: kova4@citromail.hu.
11. 15. (szó) Avar Kupa /-, rt./ SI R: KOS Hsz. T: 9.30-tól a VK-ban (XII. kér. Ifjúsági Tábor, Fülemile
u. 6-8, megközelíthető a Fogaskerekű felső végállomásától, vagy a 21/90-es busz Fülemile úti
megállójától). „0”-idő: 11.00. Nd: 400Ft. Pályák: 10 pontos (750m), 20 pontos (1600m) és 30
pontos (4000m).
11. 16. (v) Less Nándor ev. /rR, nt./ SI R: D TC Helyszín: Hollóstető K: F/N21B, F/N18B, F/N16B, F/N14B,
F/N 12C, F/N35, F45, Nyílt Nevezési cím, határidő:2008. november 12-én, szerdáig az iroda@
diosgyoritc.hu e-mail címre vagy Zsigm ond Tibor 3534 Miskolc, Róna u. 4. levélcímre. Nevezési
díj: 500,- Ft/fő. Egyéb: versenyértesítőt nem küldünk, találkozás 2008. november 16-án, vasárnap
9 - 9.30 között, a Miskolcról Eger felé vezető műút mentén lévő kis rétnél (a letérést tábla jelzi,
nem kell Hollóstetőig m enni) - VOLÁN-busz 8.30-kor indul a Búza-térről, Hollóstetőn kell
leszállni és a célig visszagyalogolni. A rajt tervezett ideje: 10 óra, eredm ényhirdetés 13 óra.
11. 19. (sze) I. Vakondok kupa (3SZ) /- / SI R: MOM I: a TÁJOLÓ következő számában Helyszín: Kissvábhegy (Martinovics-hegy) Térkép: 2008-ban helyesbítve Megközelítés: 90-90A buszokkal
a Moszkva térről (vagy a Déli pályaudvartól) Pethényi úti megállói térkép majd a honlapon)
Tervezett 0-idő: 14:30 ; 16:45-ig lehet rajtolni! Időmérés: Sl-vel de csak rajt és cél doboz lesz, a
többi ponton zsírkréta! Edzőbóják! Dugókabérlés 50 Ft! Kategóriák: rövid, hosszú A hosszú
pályák kódjai megegyeznek a po n to k sorszámával! (pl.: 3.pont kódja a 103) A rövid pályák kódjait
m indenki le tudja másolni a célban elhelyezett listáról! Nevezési díj: -Diákoknak és szenioroknak
300Ft, felnőtt 350Ft. Dugókabérlés 50 Ft! Információ: mafoo@freemail.hu vagy gymate@vipmail.
h u vagy 06308464143 v. 06304125635, WWW.MOM-O.HU (Jenes Géza, Györgyi Máté)
11. 22-23. (szo-v) Őszi Boróka Kupa /- -, l.n .: rnt., 2. n.: nt./ SI R: HSE és KAL. Nh.: 11. 14.
C: online a honlapon, vagy boroka.kupa@ gmail.com, vagy Jankó Tamás, 2040 Budaörs, Aradi u.
15. H: Bocsa térsége, „0”-idő: 12.00 (szó), 10.00 (v). Nd: 1000Ft/nap (FN-18, N60, F65-: 750Ft),
N h. után pótdíj: 200Ft/nap, helyszínen 400Ft/nap az üres helyekre. Nyílt kezdő kategóriában:
750Ft/nap (a helyszínen is!) K: FN: 21E(tömegrajtos, kombinációs), 10D 12CD 14 16 18 20
21 ABBrC 35 40 45 50 55 60, F: 65 70 80 + NyíltK. Szállás (tornaterem a VK közelében sf. 700Ft/
fő) kérhető, ill. kollégium (Petőfi Sándor Kollégium, 6200 Kiskőrös,
K érés a rendezőkhöz: A következő lapszám tervezett megjelenési ideje: dec. 5 (lapzárta: nov. 25). A szo
kásos em ail-cím re (argaygyu@t-online.hu) várjuk a nyílt téli edzések, ill. egyéb tájfutó rendezvényekről a
rövid inform ációt, megjelölve azt a honlap-, vagy email-címet, ahol bővebb információ található.

A X III. D o b o g ó k ő i H eg y i F u tó v e r s e n y
Id ő p o n t: 2008. november 22. (szombat) Helyszín: Pilis-Visegrádi-hegység, Dobogókő Versenyközpont:
D obogókői báró Eötvös Loránd M enedékház R ajt és cél: a M enedékház előtt Nevezés: előzetesen:
e-m ail-ben: dobogoko.futas@gmail.com a helyszínen 8:00-9:30 óra között, teljesítménytúra 10:30-ig
In fo rm áció : www.tabanispartacus.hu / Tájfutó Szakosztály
Schőnviszky László 06-70-319-4812, 18 ó ra után: 06-1-200-3319
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(Tizennégyen indultunk, tizenöten tértünk haza) 2008. június 28. —július 6.
így utólag visszagondolva, már a
levegőben volt, hogy ezen a napon
még valami szokatlan fog történni.
A Szeged-Budapest között közle
kedő gyorsvonat a pályafelújítás
miatt késett. Csomagjainkat össze
kapkodva igyekeztünk Ferihegyre,
hogy a késésből valamit lefarag
junk, de mint később kiderült a
gépünk is késett. Lisszabonba érke
zésünk után felvettük a már meg
rendelt bérkocsit, és elindultunk
a 140 km-re lévő szálláshelyünk
re Nazaréba - a kempingben már
várt ránk várandós Réka lányunk
férjével, Tamással, akik most
Luxembourgban élnek, és kocsival
utaztak három napig - de ez sem
ment zökkenőmentesen. Moha
bácsi (GPS) bemondta az unal
mast, és nem volt kedve kivezetni
bennünket Lisszabonból. Végül
egy helybéli segítségével betájol
tuk magunkat. Mire észbe kap
tunk, már az óceánt átszelő hídon
voltunk, és úti célunktól ellenkező
irányába autóztunk. Hát a látvány
csodálatos volt! A lenyugvó nap
az óceán felett! 25 km oda, 25 km
vissza, ez volt a híd hossza, de a szé
pet nem adják ingyen! Végül Moha
bácsi is észhez tért, és újabb fél órás

kavarás után kivezetett bennünket
a fővárosból, és rátértük a megfe
lelő autópályára. Megnyugodtunk.
Irány a kemping, ami az óceán
partjától kb. 1,6 km-re volt. Már
sötét volt, amikor letértünk az
autópályáról. Kis falvakon áthalad
va érdekes módon a rendőrlámpák
állandóan megállítottak, és pirosat
jelezve 30-45 mp-es várakozásra
kényszeríttettek, ezzel lelassítot
ták haladásunkat. Másnap, némi
leg kipihenve, rájöttünk mi ennek
az oka, ha valaki a településeken
áthaladva túllépi a megengedett
sebességet, azzal büntetik, hogy az
első rendőrlámpánál pirosat kap és
várakozni kényszerül.
Végre megérkeztünk 22.30 óra
kor. Tamás a faház előtt állt és mi
kiszállva a kocsiból rázúdítottuk az
úttal kapcsolatos eddigi élményein
ket. „Réka és ’Bori’ már alszanak”
- kérdeztük? „Réka kórházban
van, úgy néz ki, hogy szülni fog.
Én azért jöttem vissza, hogy tite
ket megvárjalak és megyek is.” válaszolta Tamás. „Szülni? Most?
Hol van még augusztus 16-a?” Mindnyájan álltunk és próbáltuk
felfogni az új helyzetet, majd fele
ségem és Heni lányom megtörve

Heni és László

a csendet sürgették vejemet, hogy
azonnal induljanak a kórházba. A
nők mindig nyugodtabban tudják
kezelni az ilyen váratlan helyzete
ket, de mi, leendő nagypapák csak
álltunk, az arcunkra kiült a rémü
let. Tamás jól állta a sarat, hisz
mint kiderült a nap folyamán már
megvásárolta az ilyenkor szüksé
ges dolgokat. A kórház egy regio
nális egészségügyi intézmény volt
Leiriában (verseny központ szék
helye), 38 km-re a szállásunktól,
ahol volt sürgősségi koraszülött
osztály is. Micsoda szerencse! Én
és András nászom a kempingben
vártuk a híreket, és ijedtségünkön
néhány doboz sörrel próbáltuk
segíteni. Már hajnalodott, amikor
kaptuk a hírt, hogy megszületett
unokánk, Borbála, a család újabb
tájfutó reménysége. Minden rend
ben volt. A többiek, úgy fél öt körül
jöttek meg, és aznap Leiriában a
sprintselejtezők lesznek. Nem sokat
aludtunk. A versenyen döbbentem
rá, hogy nagyapa lettem.
A versenyek után naponta bejár
tunk a kórházba, de azért szakí
tottunk arra is időt, hogy a közel
ben lévő szép helyeket megnézzük.
Néhány szó a látottakról:
Leiria, az ősi város a Lena és Liz
folyók torkolatánál fekszik. (A
WMOC 2008 megnyitója és köz
pontja, a sprint selejtező futama. A
vendégek és a házigazdák, a kávé
zok és éttermek előtt ülve, élvezték
a futó kavalkádot, amikor egy-egy
versenyző azon futott keresztül.) Az
1135-ben visszafoglalt várost 1545ben ruházták fel püspöki fennha
tósággal. A középkorban fontos
szerepet kapott a könyvnyomta
tásban. Emellett fontos ősnyom
tatványok is készültek Leiriában.
A város legmagasabb pontján áll a
vár, mely körül több pont is el volt
helyezve. A szép, galériás, gótikus
épületet a 20. század elején Koródi
Ernő magyar építész restaurálta.
Emellett - stílusában és átalakításai
nyomán - a vár megtartotta impoTájoló 2008 9. szám
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záns reneszánsz elemeit. Leiria
környéke rendkívül változatos népi
szokásairól is híres. A környéken
elég korán indult meg az üveg
gyártás (Marinha Grande), mely
a fajansz- és kerámiakészítés népi
hagyományokból táplálkozik, de
ezek ötvöződnek az azulejokészítési
formákkal és a porcelánmintákkal.
Szálláshelyünk Nazaré - vagyis
Názáreth bibliai névből eredeztetik
- ősi szokások, csodálatos hegyfok
alatt fekvő hangulatos halászfalu „a
halászat fővárosa”, az egyik leglá
togatottabb hely, ahol sokszor ren
deznek ünnepeket az idelátogató
turisták szórakoztatására is. Itt kap
hatók a legfinomabb halételek egész
Portugáliában. Mi is megkóstoltuk
- ez igaz! Vacsora közben zajlott az
Eb focidöntő, a spanyolok átvették
a vezetést, nagy örömujjongásba
kezdtem. Több portugál ezen felhá
borodva felugrott helyéről, mire én
gyorsan visszaültem az asztalunk
hoz. A település állítólag egy IV.
században idehozott, Názáretből
származó Mária szoborról kapta
a nevét, mit a közelben találtak
meg a 18. században. Fekete ruhás
özvegyasszonyok kínálják a szárí
tott tőkehalat a tengerparton, akik
hat-hét réteg szoknyában - a leg
felső kockás -, és színes csipkés
kötőben járnak, mindezt előttünk
készítik. „Nazaré örök és változat
lan...” - mondják a helyiek.
A sprintdöntő már Prai da Vieira
ban, közvetlen a tengerparton zaj
lott, egyes homokdűnés pontokért
igen kemény küzdelem folyt, mint
a Domb című, amerikai filmben. A
homokban többet csúsztunk lefelé,
mint ahogy haladtunk előre. A
pontok elhelyezésében, a pályakitű
ző fantáziáját dicséri, hogy néhány
halászcsalád konyhájának előterét
is felhasználta versenyterületnek.
A döntő után zord óceánpart mentén
érkeztünk a Világörökség helyszíné
re, Batalhába, ahol Portugália legna
gyobb, gótikus kolostora várt ben
nünket, a Mosterio de Santa Maria

e r s e n y b e s z á m o l ó

Victoria (a Győzelem Szűzének
Temploma). Ez adta a Lena-parti
városka magvát, mellé épült ki maga
Batalha. Egy ütközetben tett foga
dalomból épült: I. János - aki igényt
tartott a Portugál trónra - megígérte
a Szűzanyának, hogy ha megnyeri
a csatát, hatalmas templomot épít
a tiszteletére. Építészeti jelentősége
abból áll, hogy a Philippával portu
gál földre érkezett angol művészet
nem az itt honos - és egyenesen
a származási országból hozott francia gótika helyi hagyománya
it követték, hanem a francia késői
gótikából angol földön kialakult
stílust honosították meg. A monu
mentális épület méltán került fel a
Világörökségek listájára. Ügy tűnik,
errefelé minden város története
valamiképpen Szűz Máriához kötő
dik. Nem véletlen, hogy éppen itt,
ezen a vidéken alakult ki a világ leg
ismertebb Mária kegyhelye, Fátima.
Ma már világhírű zarándokhely. A
történet 1917. május 13-án kezdő
dött, a hegyen állítólag megjelent
a Szűzanya. Három pásztor gye
rek állította ezt. Emlékükre szobrot
is állítottak. A jelenés helyén kis
kápolna áll a Fátimai Szűz szobrá
val, mára már egy kis Vatikánná
épült ki.
Porto De Mos-ban megnéztük a
fellegvárat, ahol kiállítási lehetősé
get kapnak a kortárs művészek. A
várból szép kilátás nyílik a falura és
környékére.

Bori
A pihenőnapon meglátogattuk
Alcobaka kis városát, amely egyi
ke Portugália leglátogatottabb
helyeinek. Maguk a portugálok is
szívesen jönnek ide, hiszen törté
nelmük legromantikusabb pilla
natai kötődnek az alcobacai temp
lom emlékeihez. A város fő látni
valója Szűz Mária (Santa Maria)
templom és kolostor, amelynek
1178-ban rakták le alapkövét,
majd folyamatosan építették,
bővítették és alakították. 1834-ben
már Európa legnagyobb ciszterci
kolostora volt. A portugálokhoz
nagyon közel áll IV. Alfonz fiá
nak, Dom Pedro - a későbbi Péter
király - és Inès de Castro tragi
kus szerelmének története, hiszen
mindketten itt, ebben az épület
ben nyugszanak.
A bekövetkezett örömteli esemény
nek köszönhetően a verseny csu
pán másodlagos szerepet töltött be
számomra. A hátralévő napokban,
kissé megnyugodva készültem a
normáltávú versenyekre. Végül a
harmadik csoport középmezőnyé
ben végeztem, sok-sok élménnyel
és tapasztalattal gazdagodtam,
mivel a tájfutás mindig tud újat
nyújtani. A magyar sporttársaknak
ezennel is szeretnék köszönetét
mondani megnyugtató szavaikért,
és hogy ezen örömteli pillanatok
ban mellettünk álltak.
Lejegyezte: Id. Blum László
Tájoló 2008 9, szám
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Címlap: Gösswein Csaba (PSE) az Országos Nappali Egyéni Bajnokságon az ez évi világbajnok, a
svájci Hubmann Daniel mögött a második helyen végzett, így ő az idei országos bajnok.
Hátsó borító: Váltás az Egyesületi Váltóbajnokságon
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Hát így kerültem én N 2 1-be már
idén, amikor otthon még indulhatnék/indulhattam volna N20ban. Hozzáteszem, kemény lehet a
é l m é n y e im
portugáloknak m inden évben egy
ét hónapja Portugáliában teljesen végigversenyzett szezon
tanulok és sikerült megszer után (vagy a következőt éppen
veznem, hogy tájfutni is tudjak. megelőzve?) helyt állni a vb-ken.
Ezen apropóból egy kis betekin Még egy érdekes technikai adalék:
tést nyújtanék a portugál tájfutó a versenyeken az összeredményt
életbe. Eddig 3 hétvégi versenyen nem az idők alapján számolják,
tudtam részt venni, ami összesen hanem pontokat kapnak a futók,
8 futam ot jelentett, mivel itt rend és azt adják aztán össze. Az első
szeresen egy kétnapos versenyen a 100%, ő kap 1000 pontot, a
szombat délutánra betesznek egy többi ehhez mérten kevesebbet,
sprintet unaloműzőnek. Első ver attól függ, hogy mennyivel futott
senyem nem az Ibériai-félszigeten, gyengébbet. Ez arra nagyon jó
nem is Portugáliában volt, hanem megoldás, hogy ha valakit pél
rö g tö n
S panyolországban, dául normáltávon m egvernek 8
Toledóban kezdtem egy ibériai perccel, akkor egy másnapi közép
bajnokságon. Éjjel fél 4-re érkez távon nem 8 perccel kell „vissza
tünk meg a zsúfolt tornaterembe, vernie” az ellenfelet, elég keve
7 órás buszozás után. De nem sebb is, mivel nem futnak annyit.
is ez a lényeg, hanem az, hogy Egyébként itt is elég sok verseny
volt bennem némi félsz, hogy van, de csak néhány szám ít bele a
vajon milyen lesz egy ilyen tel rangsorba, a többi nem. Valahogy
jesen ismeretlen típusú terepen úgy kell elképzelni, m intha otthon
futni. De aztán a pálya három ne csak a kiemelt rangsorolók szá
gyedéig nem is volt semmi gond mítanának bele az év végi rang
technikailag, jól ment, de persze sorba és a többi magyar rangso
azért biztonsági m egoldásokat roló pedig nem. Ezáltal az itteni
választottam sok helyen. Ezután nagyversenyeket ők komolyan is
meg valószínűleg a bekövetkezett veszik, és ott van m indenki (7-800
fáradtságomnak köszönhetőek az fő), míg a többi versenyen csak
elkövetett kisebb-nagyobb hibák, durván kétszázan.
mivel rögtön bedobtak a mély A terepek nagyon jók (leszámít
vízbe egy D21E-S pályával, ami va a lakóhelyem körülit, mivel az
9,7 km volt 230 m szinttel... Ez igencsak dzsuvás és a térkép is 10
meglepett, de aztán kiderült, hogy évvel ezelőtti..), de teljesen mások
21-en kívül máshol nem is indul az otthonihoz képest. Többnyire
hattam volna, mert itt a kategóriák nyitott területek, de ahol erdő
máshogy vannak beosztva, m int is van, ott is jó a láthatóság és
otthon. Ugyanis itt a versenysze a futhatóság is! Mivel a talajon
zon szeptembertől június végéig többnyire semmilyen aljnövény
tart, mivel a nyár annyira meleg, zet nincs. Az egyetlen, ami néha
hogy nem lehet versenyezni, de akadályoz a futásban, azok a láb
edzeni is nehezen. Ebből követ szárközépig érő fűcsomók a kiszá
kezőleg a versenyzők nem ugra radt patakvölgyekben. Ezen kívül
nak kategóriát a szezon közepén, néhány terepen 2-3 méteres szik
hanem mindenki abban a kor lák vannak, de azok között „csak”
osztályban fut már 2008 novem tájékozódni kell; kőmezővel még
berében is, amelybe születési éve nem találkoztam. Valószínűleg
szerint csak 2009-ben kerülne. majd januárban fogok, amikor egy
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V

e r s e n y b e s z á m o l ó

irtó köves terepre megyek verse
nyezni.
A rendezésről annyit, hogy a
m agyarhoz képest néhol kicsit
fapadosabbnak tűnik, de legin
kább ugyanolyan, de előbbivel
sincs sem mi gond, mivel minden
megvan, ami szükséges. Az külön
kiemelendő, hogy az egyik dél
utáni sprintversenyen 30 perccel
a nullidő előtt még egyetlen ren
dező sem volt ott (se cél, se rajt, se
felvezetés), de rendes nullidőkor
elindult a verseny, és nagyon jó
is volt.
Az ezen a hétvégén futott hosszú
távú pályámról írnék egy kicsit
bővebben. Ez egy dél-portu
gál regionális bajnokság volt, de
a komolyságát azóta se sikerült
kiderítenem . D21E-ben indultam
itt is (azaz az itteni szeniorban),
8 km, 240 m szint, 24 ep. A terep
az előző napit valamelyest fedte,
tehát m ár 40 percnyi tapasztala
tom volt rajta. A fehér-sárga gyors
váltakozása eleinte megzavar
ja az embert, de aztán már csak
a pontközeiben kell figyelembe
venni. Pont úgy, ahogy a sziklák
is rendkívüli tájékozódást igényel
nek a pontoknál. A térkép nagyon
jó volt, mindenhol precíz, pontos
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kiolvasást lehetett (volna) végre től futottam, ahogy tudtam, mert
hajtani. Ellenben a lapos dombor még a rajt előtt láttam a pontokat,
zat könnyen elviszi az embert. Az de ez az apró hiba elég volt ahhoz,
elején óvátosan kezdtem, de a 4-es hogy 27 mp-cel a dobogó 2. foká
pontra mégiscsak becsúszott egy ra szoruljak egy helyi versenyző
nagyobb hiba, ugyanis a ponttól mögött. Pedig - mint utóbb kide
kb. 4 méterre voltam, de egy jó kis rült - az átfutón (19) 7 mp-cel
bozótos volt ott (az itteni egyes voltam mögötte. Ilyenkor persze
zöld otthon legalább a kettesnek úgy érzem, hogy ha ezt tudom,
felel meg), és nem vettem észre. akkor biztosan meg tudtam volna
További 4 perc futkosás után sike verni. De vigasztal, hogy ő heten
rült megtalálnom. Itt már együtt te ott edz, nekem meg ez volt az
voltam egy veterán férfi futóval, első hétvégém... Összességében
aki ugyanazt a pályát futotta, de jobban örültem volna, ha keve
nem tudom , hogy került oda. sebb hiba nélkül tudom teljesíteni,
És később még egy 21-es lányt mert azért szépen összejöttek a
is utolértünk. A 10-esig megint percek a kisebb hibákból, de örül
egész jól ment, ott a már említett tem az eredményemnek és élvez
lapos domborzat, a völgyek vittek tem a versenyt.
el csúnyán. Innentől a 19-esig egy M indenkinek tudom ajánlani a
két apróbb elcsúszáson kívül nem portugál terepeket, jó egy kicsit
is volt gondom a tájékozódással, megtapasztalni mást is, de azért
csak azzal, hogy volt néhány sza nagyon hiányoznak a magyar
kasz, amikor kezdtem fáradni, de erdők (és az őszi színek)! Február
aztán mindig új erőre kaptam. A végén remek alkalma nyílhat
20-asra az érdekes, a ház ÉNy-i mindenkinek egy kicsit élvezni a
oldalán való elfutást választottam, portugál tájfutást, gyertek minél
amin többen meglepődtek, mivel többen a Portugal O-Meetingre
egész pontosan a célterületen (2009. február 21-24.), ahol ren
futottam keresztül, de ez volt a geteg nemzetközi elit versenyző is
leggyorsabb. Csak sajnos a kerí tiszteletét teszi, és nem utolsósor
tés csücskénél megtorpantam egy ban a jelenlegi klubom rendezi.
pár másodpercre, és bár innen
Máthé Fanni

B udapesti

Budapest bajnokságok

hí rek

Program :

2 0 0 9 PÁLYÁZATAI

Január 16. (péntek)

A részletek rögzítésére (helyszín, ellenőrzőbíró, versenykiírás)
a BTFSz és a rendező szervezetek között 2009 január folyamán
m egkötendő szerződés keretében kerül sor.
Term észetesen a 2 01 0-es versenyrendezési pályázati kiírás
során továbbra is szám ítunk valam ennyi mostani pályázóra,
azokra is, akiket ezúttal nem bíztunk m eg rendezési feladattal.

KÖZLEMÉNY

17.30 Közgyűlés
Január 17. (szom bat)
Tisztelt Pályázók!
10.00 Terem tájfutó Diákolimpia
A BTFSz elnöksége nevében köszönöm a jövő évi Budapest
a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskolában
bajnokságok m egrendezésére kiírt pályázatunkon való rész
(1118 Bp., Törökugrató u. 15.)
vételt. Várakozáson felül sok pályázat érkezett, és valamennyi
11.30 B udapest Tájfutója díjak átadása
m egfelelt a követelm ényeknek.
16.00 Szenior találkozó
így a kiválasztás egyes versenyszám ok esetében kellemesen
(B udapest V. Curia u. 3. földszinti n ag yterem )
nehéz feladatot jelentett. Az elnökség határozata alapján a
Dr. Fekete Jenő György előadása
budapesti versenynaptár 2009-ben a következők szerint alakul:
B udapest Tájfutó Sportjáért díj átadása.
Január 10-11. Sítájfutó bajnokságok
szakbizottság
K ötetlen beszélgetés
Január 17-18. Bp. Tájfutó Napok - Ripszám ev. BTFSz
18.30 Bajnokok vacsorája
Március 14. N orm áltávú nappali egyéni
Január
18. (vasárnap)
(Tavaszi Spatacus Kupa 1 .nap) Tabáni Spartacus
9.45 Koszorúzás a Ripszám em léktáblánál
Április 25.
Bp. és Pest m egyei diákolim pia KőbányaiTK
10.00 Ripszám Henrik emlékverseny
Április 26.
Pontbegyűjtő csapatbajnokság Tabáni Spartacus
12.00 Eredményhirdetés a Ripszám em lék táblán ál.
Június 11.
Tájkerékpáros bajnokság
szakbizottság
Szept. 12-13. Középtávú bajnokság és váltóbajnokság
Versenybírói tanfolyam
(Eötvös ev.)
BEAC és Ábel Kft.
A B udapesti Tájfutók Szövetsége versenybírói tanfo lyam o t
Szeptember 18. Éjszakai bajnokság (Szélrózsa Kupa) TipoTKE
szervez, 2009. januári kezdési időponttal. R észletes inform áció
November 6. (?) Rövidtávú bajnokság (BudaSprint Kupa)
Hidegkúti Spartacus a BTFSZ honlapján, http://w w w .btfsz.hu, tá jé k o z tató a tájfutó
levelező listán (lazarus). Jelentkezni lehet a peics.antal@ chello.
Május 9-10. Budapesti Tájfutó Fesztivál (versenynaptáron
hu cím en. Tanfolyamszervező: Peics Antal Zsolt.
kívüli, nem minősítő rendezvény) Sirályok SE

Üdvözlettel: Scultéty Gábor, BTFSz versenybiz.

Elnökségi ülés
A BTFSZ Elnöksége soron következő ülését 2008. novem ber
3-án ta rto tta a Szövetség hivatali helyiségében.
Az ülésen az alábbi napirendek kerültek m egtárgyalásra:
Beszámoló a B udapest Válogatottról (Szopori É.)
Beszámoló a B udapest Nagydíjról (M olnár A.)
A II. félévi budapesti versenyek értékelése (Scultéty G.)
A 2009. évi V ersenynaptár tervezete (Scultéty G.)
Javaslat a Buda pest Tájfutó Sportjáért Díjra (Bugár J.)
Budapesti Tájfutó Napok program ja (Bugár J., Mets M.)
A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszám olója (Marosffy 0.)

Budapesti Tájlutó N apok
A Budapest Tájfutók Szövetsége 2009. január 16-17-18-án
rendezi a Budapesti Tájfutó Napokat, melynek rendezvényeire
tisztelettel és szeretettel m eghívunk.

A Kőbányai Tájfutó Klub SE ezúttal m ond k ö szö n etét m ind
azoknak, akik az SZJA1 % -át javunkra á tu ta ltá k 2007. évi ad ó 
jukból. Az á tu ta lt összeget az Országos b ajn ok ság ok nevezési
díjaira használtuk fel.
A dószám unk 18180530-1-42
Kőbányai Tájfutó Klub SE elnöksége.

M l KAPHATÓ
A BTFSZ RAKTÁRÁBAN?
Papírbója
Irányjelző tábla
V ersenyzőkarton (sárga, barna, kék, rózsaszín)

150 Ft/db
10 Ft/db
4 Ft/db

Különböző szakanyagok:
Pályakitűzés
Pontm egnevezés
A B udapesti Tájékozódási
Szövetség 50 éve
Tájfutó m indentudó
Tájfutás ism ertető füzet
Sokféle tájfutó térkép
Tájoló újság legfrissebb és
korábbi szám ai
Tájoló 2008 10. szám
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V E R S E N Y B E S Z Á MOL Ó
Ismert terep mellett rangos, jó verseny volt

Ő szi S partacus kupa
ég jó, hogy péntek en
késő délután átjöttem egy
„dem arkációs vonalon”, így a
G yula melletti D énesm ajortól
csupán 337 kilométert észak felé
felautózva, alig 10 perccel a „0”
idő előtt érkeztem meg a m ár jól
ism ert kápolnapusztai völgybe.
Elsőként az fogott meg, hogy több
m ás nemzetközi, illetve nagyobb
m agyar versennyel ellentétben,
itt m ost valaki egy hozzá nem
értés m iatt be kívánta vinni a
völgybe a légpárnás autóbuszokat
(lásd a félúton kijelölt parkolót),
de szerencsére ezt az ajánlatot
egyik külföldi gépjárművezető
sem vállalta be. így viszont az
autóbusszal érkezőknek v á ra t
lanul, felszereléssel együtt több
m in t három kilométert kellett
zord hideg, szeles időben kutya
golni a versenyközpontig. A múgy
a személygépkocsival későn érke
zők is, ahol még tudtak találni egy
pici félrehúzódó parkolóhelyet,
azoknak is a további gyaloglás a
versenyközponthoz már m egha
ladta az egy km-t.
Jómagam és a már említett külföl
diek, vagy ötvenen lekéstük rajt
időnket. A késést növelte, hogy a
jelentkeztető sátor előtt hosszú sor
kígyózott, többnyire a nyílt kate
góriások helyszíni nevezése miatt.
Le a kalappal a jelentkeztetők
előtt, akik ezúttal minden igényt
(változtatás, módosítás, új szállás
stb ....) azonnal megoldottak.
Úgy látszik, a részint új rendezői
stáb M áthé István vezetése m el
lett m ost nagyon jól összejött.
Egyébként egyéni véleményem
kén t itt jegyezném meg, hogy
am ióta Serdülő (Erdélyi Tibor)
beszállt (vagy ki lett jelölve) a
sparis versenyek ellenőrzésére,
egyre többen szállingóznak vissza

M
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Irány a Cél
ismét erre a nemzetközi részvétü
kétfutamos versenyre.
Egy viszont nem tetszett! A ver
senykiírásban
b eh aran g o zo tt
Szentgyörgyvár pusztának ezúttal
se híre, se hamva nem volt. Én
ugyan nem tudok járni a KerényiPáhy kettős remek téli térképes
edzéseire (lásd: Vértes hg.), de
ennek ellenére rajtam kívül számos
olyan magyar tájfutó van (koráb
bi versenyek terepismerete miatt),

aki e vidéken már tájoló és térkép
nélkül, csupán memóriából végig
tud menni a számára kijelölt ver
senypályán.
Másnap is csupán a korábban
Somlay Gabi által helyesbített
Hajdú vár kis területével bővült a
versenyterep. Nem m ondom , jó,
technikás terep, gondosan helyes
bített térképpel, túlnyom órészt
„őszi” fehér fedettségével, az aljnö
vényzet kezdődő felkapaszkodása
mellett is értékes az új magyar
tájfutók számára, de a többségé
ben régieknek már nagyon-nagyon
ismerős. Hol van már a régi sport
ági megfogalmazás: „A tájfutók a
számukra ismeretlen terepen tér
kép és tájoló segítségével...”
Mindezen felvetés mellett nekem
az első napi pálya befejezése előtt
volt egy kis tévedésem és később
láttam, sokan hasonló sorsra jutot
tak. Ez pedig nem volt más, mint
a gyűjtőpont megtalálása a m ere
deken való leborítást követően.
Itt még a gyerekpályák szalagozá
sa, bójái is bezavartak, ráadásul
számomra úgy tűnt, a gyűjtőhöz
nagyon közel van a cél. De ez
lényegtelen felvetés, lehet, hogy
tényleg csak én tévedtem.
Az első versenynapon ismét volt
némi kedvcsinálóként „király
szakasz, „ melynek nagy veszte-

Az eredmények böngészése

V

e r s e n y b e s z á m o l ó

se néhány plusz másodperc miatt
Fenyvesi Laura (KTK), győztese
pedig Gyurkó Fanni (ARAK) lett.
Egyébként a női elitesek napi futa
mát is ő nyerte szoros küzdelem
ben Makrai Évi előtt. Két futam
alapján pedig Wengrin Ági (TTE)
állhatott fel eredményhirdetéskor a
dobogó legmagasabb fokára.
Férfiaknál összetettben az őszi
versenyeken jól szereplő Dénes
Zoli (KAL) lett a második, míg
a dobogó harmadik fokán ezúttal
Zsebe Isti (MOM) végzett. Ifi fiúk
nál az évközben Szegedre igazolt
Pongrácz Ervin nyert.
Ha most a rendező szerv nem csu
pán erre az egy alkalomra írta ki
néhány kategóriában
lásd: Balogh Tamás, Tarjáni Tibor, kissé elszomorító, hogy az ifjúsági
Csurgó Mihály, Szentpétery Ákos lányoknál eredményhirdetéskor
emlékfutamokat, akkor jövőben a éppen csak, hogy ki lehetett tölteni
honlap mellett, ha lehetőség lesz a dobogó mindhárom fokát. Egy
rá, a futamra nevezettek névsora junior fiú trió még csak-csak megelőtt, vagy a helyszíni tájékoztató küzdött egymással, de a hasonló
ban, néhány sorban jó lenne meg korú lányoknak sajnos már nem
említeni a névadók sportmúltját. kellett versenyt rendezni. Ezúttal
Én azt hiszem, ennyivel tartozunk valami oknál fogva a 35-39 éves
nők mezőnye is foghíjasra sikere
nekik.
Az idei őszi sparin a nyílt kate dett. Egyébként a „túlkorosoknál”,
góriák ( ez azért a jövőre nézve lásd F40, Egei Tamás (TTE) most
bíztató lehet!) indulólétszáma mel nem bírt az osztrák Stockmayerrel,
lett a legnépesebb minősítő kate de második helyezése így is dicsé
gória ezúttal az F21Br volt a maga retes. Érdekes, FN 55-től felfelé már
67 részvevőjével. Az viszont már nem volt magyar kategóriagyőztes.

Pezseg az élet a büfé környékén
Én a hirtelen hidegre váltott idő
ellenére sem bántam meg, hogy
feljöttem az idei őszi Spartacus
kupa kétfutamos nemzetközi ver
senyre. Amikor sikeres egy rendez
vény, szlogenként is, úgy szokták
zárni a m ondandót: jövőre újra
ugyanitt....!
Ezt most zárszóként inkább úgy
változtatnám meg , hogy jövő
re újra népes számban, már egy
sokak számára viszonylag isme
retlen - Gántot, Csákvárt elfelejtve
- terepen küzdjünk meg egymással
a soron következő őszi Spartacus
kupán!
Popey

Időnként ködbe burkolódzott a verseny Célja
Tájoló 2008 10. szárit
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PÁLYÁZAT
Az MTFSZ elnöksége pályázatot hirdet a szövetség Marketing
vezetői tisztség ének betöltésére, tá rsa d a lm i m unkában, a
jelen leg i elnökségi ciklus végéig (a 2011. évi közgyűlésig)
terjed ő időszakra.
A Marketing vezető feladatai: A sp o rtá g növekedését,
b őv ülését célzó program m egvalósításában való aktív köz
rem űködés az MTFSZ vezetésével és tagszervezeteivel való
egy üttm ű kö désb en , a további pontokban ö sszefoglalt priori
tá so k szerint:
• N épszerűsítő, töm egesítő rendezvények szervezése, elsősor
ban a D iáktájfutás által le nem fed e tt célcsoportok körében.
• Az MTFSZ honlap és az egész tájfutó sp o rt népszerűsítése
in tern ete s csatornákon, m ás oldalakon vagy kiadványokban
való m egjelentetéssel (cross-m arketing).
• Videók, térképek, tájfutó szoftverek, könyvek, oktatási anya
gok elkészítése, feltöltése a honlapra. A tá jfu tá s kiskönyvtárá
nak m egjelenítése digitálisan, interaktív m ódon.
• Sajtóm egjelenés, PR, VIP-események koordinációja a főtitkár
irányításával.
• A m arketing eszközökkel elért eredm ények m érése, a ráfordí
táso k m egtérülésének vizsgálata.
• Előnynek szám ít, ha a Marketing vezető a felad ato k elvég
zésére n éh ány fős, szintén társadalm i m u n k á b a n működő
m un kacso po rto t szervez m aga köré, és erre vonatkozó terveit
a p ály ázatb an bem utatja.
A M arketing vezető az MTFSZ főtitkárának irányításával végzi
felad a ta it, a főtitkárnak számol be rendszeresen az elért ered
m ényekről. Feladata ellátása során szem e lő tt kell tartania,
hogy az MTFSZ m arketing tevék eny ségének legfontosabb
hosszú távú célja a tájfutók szám ának je le n tő s növelése.

Feltételek a sikeres pályázáshoz:
A tá jfu tó sp ort ism erete, m arketing szakm ai ism eretek, jó
szervezői és kommunikációs készség, m otiváció és meggyőző
elképzelések a feladatok elvégzéséhez.
Az érték elésnél további előnyt jelen th et: a fen ti feladatok
szem po ntjábó l jól hasznosítható sp ortágo n belüli és kívüli
kapcsolatok, sportvezetői gyakorlat, szervezői referenciák.
Jelentkezni az MTFSZ főtitkárnál, Less Á ronnál leh et.
Ajelentkezés módja: legfeljebb három A /4 -es oldal terje
d elm ű pályázat benyújtása e-m ailben (aron.less@ m tfsz.hu ),
2008. d ecem ber 14-ig beérkezőleg.
További információkról érdeklődni lehet: Less Áron 30/3074856
A p ály ázato kat a főtitkár által felkért ad-hoc b izo ttság értékeli,
és 2009. ja n u á r 10-ig döntést hoz a tisztség b etöltéséről.
B udapest, 2008. novem ber 17.

Az

ÉV TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENYZŐI

A legu tób bi elnökségi ülésen az MTFSZ Elnöksége elfogadta
a Szakágak javaslatait az Év Tájékozódási v ersenyzőit illetően.
Ezek alapján 2008-ban:
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- Az Év Tájfutója (nő): Kelemen Bernadett
- Az Év Tájfutója (férfi): Kovács Ádám
- Az Év Tájkerékpárosa (nő): Füzy Anna
- Az Év Tájkerékpárosa (férfi): Horváth Marcell
- Az Év Sítájfutója: M arosffy Orsolya
A díjak átadására ü nnepélyes körülmények között, 2009. febru
ár 28-án, az MTFSZ Közgyűlésén kerül sor.
A k itün tetettek nek ezúto n is gratulálunk!

V il á g v e r s e n y e k

r en dezése

Az I0F honlapján m eg jelentek a pályázati kiírások a következő
I0F világversenyek rendezésére:

Foot Orienteering:
-W orld O rienteering Cham pionships in 2013
- World Cup even ts in 2011
- Junior World O rienteering Championships in 2012
-W orld M asters O rienteering Championships in 2012

MTBOrienteering:
- World MTB O rienteering Championships in 2012
-JuniorW orld MTB O rienteering Championships in 2012

Trail Orienteering:
- World Trail O rienteering Championships in 2013
Beadási határidő: 2 0 0 9 .1.31.
Pályázni te rm é sz e te se n csak az MTFSZ-en keresztül lehet.

Kedves Főtitkár Asszony / Úr!
A 25. nyári U nlversiade-ra 2009. július 1-12. között Belgrádban
kerül sor, m elyre a szervezők 10.000 önkéntest keresnek.
Az ENGSO Ifjúsági B izottsága, m int az önkéntes program
partnere, ezúton keres önkénteseket ehhez a nagyszerű sportesem ényhez. Kérjük, hogy erről a lehetőségről tájékoztassák az
egyesületeket és sp o rto ló k at is
Üdvözlettel: Rudas E szter elnök, NSSZ Ifjúsági Kollégium
ENGSO Youth tag

il^ jÁ jo ló Szerkesztősébe kellemes
örömteli karácsonyi ünnepeket
és békés bolőoq^tájfutó sikerekben
új esztendőt kiúán minőén kecWes
olvasójának!
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tüskékkel a pontok keresgélése között. A terep/
pályák megfelelő színvonalát jól példázza, hogy amíg
az első pontom ra elértem, már ketten kérdezték meg,
ovember első hétvégéjén kb. 10 ország, közel hogy hol vagyunk. Személy szerint, én erre a napra
600 résztvevőjével ismét megrendezésre került tettem volna a WRE versenyt, m ert az Elit kategória
a nagy múltnak örvendő, patinás Eger Nagydíj, szám pályái, valóban hangulatos és élvezetes sportolást
szerint kereken a huszadik. A Cserépfalu központ, nyújtottak aznapra. Ellenben a m ásodik napi nor
égető közelségben helyezkedik el a 10 évvel ezelőtti m áltáv szerintem kissé összecsapottra sikeredett,
Nappali OB terepéhez, igy valami hasonlóra számít am it m ár az is előre jelzett, hogy a rajtba m enet több
hattunk most is. Ám többek (köztük az én) meg kategória versenyzőivel is szembe lehetett találkozni,
lepetésére, nem a szokásos hófehér Bükk már-már és a közvetlenül kétszeri rajton átfutást sem láttam
unalmas hegyoldalain kellett versenyeznünk, hanem értelmezhetőnek. Persze lehet, hogy csak a 21 -eseket
valami egészen más környezetben. A rendező Egri szórakoztatták ezzel. A legtöbb kategória ezen a
Spartacus javára kell irni, hogy a pályakitűzés és/ n ap o n m ár belekóstolt a meredekebb részekbe is, de
vagy a térkép esetleges gyengeségeit mindig képesek kom olyabb útvonalválasztással nem lettek leterhelve,
egy csemegének számító tereppel kompenzálni. Lásd pedig szerintem lenne rá igény. A pályák végei pedig
tavalyi egri kazamatákban való áthajtása a verseny a korábban említett árkos-bokros részen fejeződtek
zőknek. Idén egy m eredek hegyoldalakkal körülzárt, be, ahol még Lajszner Ati buzdította a frissítő pontra
félig nyílt, árkos-bokros-kökényes területen mér érkezőket.
hették össze erejüket az indulók, ami véleményem Az eredmények között nagy meglepetéseket nem
szerint remek választás volt. Az, hogy Világranglista lehet felfedezni, talán egy-két olasz versenyző villant
futamot is rendeztek, még tovább emelte az esemény m eg figyelemreméltóan. Nőknél a szlovák Martina
színvonalát. Továbbá néhány göteborgi sporttárs a Rákayová, férfiaknál a cseh Adam C hrom y győzött,
jövő évi Felnőtt VB-re készülvén, rövid edzőtábor köszönhetően második napi jó futásaiknak. Úgy
gondolom , mint szezonzáráshoz közeli versenynek,
kezdő programjaként jelent meg a viadalon.
Az első napi középtávú pályák néhány apró kivételtől a kis apró hiányosságoktól eltekintve, mindenképp
eltekintve csak ezen a félig nyílt területen kanyarog színvonalas és hangulatos esemény volt az idei Eger
Zs.I.
tak, ahol mindenki jól feltankolhatta magát kökény Nagydíj, soha rosszabbat...

Eger N agydíj - 2 0 0 8

N
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Távmérés (M érések a terepen 3 .)
Sorozatunk következő részében a távol
ságok méréséről lesz szó. A két alapvető
módszer a lépésszámolás és a műszeres
mérés, de a „madzagolás" is használatos.
A távolságok mérésére szám talan módszer létezik,
ezek közül a tájfutó térképek készítéséhez azt kell
kiválasztani, amely megfelelő pontosságot ad reális
idő- és pénz ráfordításával.
Amikor „fehér papírról” készül a térkép, nagyobb
pontosság szükséges, m intha ism ert pontok közé kell
beilleszteni a méréseket. Az úgynevezett kolozsvári
módszerrel újonnan készülő térképek készítéséhez
használták a „madzagos” m érést, ami lényegében
házilag készített mérőszalaggal való terepfelvételt
jelent. A határnak ezen az oldalán ez nem terjedt el,
itt tájfutó térképek készítéséhez a legutóbbi időkig
szinte kizárólagos volt a lépésszámolás, mint távol
ságmérő módszer. Ennek egyik oka az alaptérképek
viszonylagos pontossága volt.
A lépésszámlálás nem tájfutó találmány, régen a kato
nai térképek készítésénél általánosan alkalmazták a
részletek kisebb pontosságú felméréséhez. Még 1950ben, a gyorshelyesbítés beindításakor is felmerült,
m int lehetőség és csak „szoros versenyben” győzött a
légifotó. Állítólag az 1 : 75 000-es méretarányt azért
választották, mert a 75 cm-es katonalépéssel könnyű
volt így számolni, ezt fel is tüntették a térképeken.
Mások szerint ezt csak utólag izzadták ki, valójában
a tábornokok egy része lOOezres, a többiek 50ezres
térképet javasoltak, és ez lett a kompromisszum.
A lépésszámolásnak, mint m ódszernek számos elő
nye van, elsősorban is olcsó, azaz ingyen van, csak
némi gyakorlás szükséges hozzá. Ezenkívül gyors és
mivel a távolság méréséhez valóban oda kell menni
a felvenni kívánt tereptárgyhoz, a térképet jobbá is
teszi. Nem kerülhet a térképre olyan objektum, ami

Kiskunhalasi Edzőtábor !
2009. február 13-15.
Nyílt edzőtábor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

közelről m ár nem is az, aminek messzebbről kiné
zett (és tájolóval-távmérővel bemértük). Ezen kívül
még m eglepően pontos is: gyakorlott terepező szinte
soha nem rontja el a számolást és normál járhatósági
viszonyok között elérhető az 1-2%-os pontosság is.
Először ism ert távolságú szakaszon kalibráljuk a
lépéshosszunkat, nagyjából olyan sebességgel halad
va, am it a térképezéskor tartani tudunk. Ha m ár elég
biztosan m egy a számolás-mérés, kisebb lejtőkön is
érdemes gyakorolni, itt ugye valamivel hosszabbat
kell lépni, hogy rögtön vízszintes távolságot kapjunk.
A lépésszám olásnál korszerűbb, gyorsabb és p o n 
tosabb m ódszer a távmérő műszerek használata.
Rengeteg fajta eszköz közül válogathatunk, de a
vásárlásnál nem árt az óvatosság. A lézeres távm é
rők közül eddig leginkább bevált az ún. red light
típusú műszer, amelynél a pontos célzást a látómező
közepén megjelenő piros pont vagy célkereszt bizto
sítja. Kevésbé alkalmas az olyan eszköz, amelynél az
irányzáskor k ö rt vagy más alakú idomot látunk, m ert
ilyennel a célzás nehezebb, vékonyabb fára a m érés
akár lehetetlen is lehet. Érdemes figyelni a m egadott
mérési tartom ányra, a tájfutó térképek készítésekor
a mérések zöm e a 15-100m-es tartományba esik, de
nem árt, ha a műszer képes az ennél valamivel kisebb
és nagyobb távolságok mérésére is.
Valamennyi műszer hasonlóan működik: a gomb
m egnyom ásakor megjelenik egy mérőjel a célzáshoz,
majd ha ezt a bemérendő objektumra állítottuk, a
gomb tovább/újra nyomásával történik meg a tény
leges m érés p ár másodperc alatt. M indenképpen
ismételjük m eg a műveletet, mivel több hibalehetőség
is adódik: elm ozdul a műszer a célzás után, a céltárgy
csillog, túl sötét, rossz szögben áll, esetleg belógó
ágak zavarják a mérést.
Hegedűs Ábel térképész

H M H adtö rtén eti Intézet és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu
Vasárnap

09.00-12.00-ig

Tázlár

(tömegrajtos farsta)

Részvételi költség: szállás 2200 Ft/fő/nap, étkezés (szo m b a
ton m eleg vacso ra) 700 Ft/fő (egytálétel), térképek, új 3 00 F t/

w- Többféle hosszúságú „norm ál" pálya lesz kirakva minden db, h aszn ált 100 F t/d b, szállítás: Csak külön kérésre!
nap!
• Időt csak kérésre m érünk, a rajto k at koordináljuk.
• De, a bátrabbakra szombaton, dom borzati fázison futás, memó
ria pálya, majd vasárnap töm egrajtos farsta pályák várnak.
Péntek:
14.00-16.00
Kakas hegy (normál pálya)
Szombat de. 09.00-11.00-ig Kunfehértó (domborzati fázis)
Szombat du. 14.30-sötédetésig Harkakötöny (memória pálya)
1 0 Tájoló 200810. szám

rendezési díj: 2 0 0 Ft/fő

Jelentkezési határidő és cím: február 1. (vasárnap)
Gera Tibor: Cím: 6723 Szeged, Szent László u. 16/b e-m ail:
gera.tibor@ freem ail.hu
gera@ pc1.krudy-szeged.sulinet.hu tel: 70/3824673
A h atáridő u tá n jelentkezőknek nem tudom g ara n tá ln i a
részvételt!
S z eg e d , 2 008. n o v em b e r 18. G era T ib o r
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M ásodik helyen
végzett A K TK
TIKOkupa hármas viadal Szlovákiában
Nem akármilyen napon, november 15-16án, a Gyurcsány-Fico miniszterelnöki
találkozó időpontjában bonyolították le
Zvolen és a híres Kovacová fürdőhely kör
nyékén az idei Tiko kupa tájfu tó viadalt.
A több évtizeddel ezelőtt létrejött rendezvény elin
dításában magyar részről Valkony Ferenc vállalt
oroszlánrészt, szlovák részről pedig a zólyomi Juraj
Prekop kitartó szervező m unkájának köszönhetik
a tájfutás kedvelői, hogy a mai napig m inden ver
senyévad befejeztével egy igen jó hangulatú „lyukasztós” szlovák versenyen vehetnek részt. Mivel
a rendezvény egyben a Kőbányai Tájfutó Klub,
Besztercebánya és Zólyom közötti városok viada
lát is hivatott eldönteni, így egyes kategóriákban
komoly harcok folytak a helyezésekért. A három
város sportolóin kívül több szlovák klub részvevői
is ott voltak a versenyen. Hazánkból a Valkony
Ferenc által vezetett autóbusznyi KTK-s csapat
mellett ott volt a versenyen Filó Bernât (DIS), míg
édesapja Filó György ezúttal a szlovák Kysak színeit
képviselte. Két pásztói versenyző és jóm agam sal
gótarjáni színeket képviselve vettünk részt a Tiko
kupán. Az elmúlt évhez képest idén elm aradt az
éjszakai futam, meglepetésre egy M 1:5000 m éret
arányú új, bővített területtel rendelkező Kovacová

e r s e n y b e s z á m o l ó

térképen, viszonylag hosszú és rendkívül sokpontos
normáltávú pályák várták az indulókat.
A változatos ligetes, erdős, parkos területen lebo
nyolított futamon nem sok babér termett a magyar
versenyzőknek. M ásnap viszont - és ez már jól jött
az összetett eredmények kiszámításakor -, a néhány
éve általam helyesbített D om inói M 1:10 000 méret
arányú térképen, komoly ködfátyol közepette, több
magyar kategóriagyőzelem is született. Végül a
csapatok pontversenyét a Besztercebánya együttese
nyerte a Kőbánya előtt.
Két futam összesítése alapján Nyíltban Szebér Orsolya,
Berthold Tamás, Bocor Katalin, valamint az M65
kategóriában Nyögéri Imre, Sejpes Gyula. Ribényi
Imre volt sorrend. Ezen felül Bállá Katalinnak (W40),
Tersch Antalnak (M55), Valkony Ferencnek (M 70),
Filó Bernátnak DIS (M l8), Szucsánszky Margit
(W10) és Siklósi Bálintnak (M14) sikerült két futam
alapján az idei Tiko kupát megnyernie.
Felnőtteknél Surgan Stefan (EBB) mögött alig fél
perccel lemaradva Scultéty M árton a második, míg
Fekete András a 4., Zsebeházy Zsolt az 5. pontszer
ző helyen végzett. Nőknél Mihalova Dasa (EBB)
nyert, mögötte végzett Fekete Anikó, míg a harma
dik helyre a most hazai színeket képviselő zólyomi
Prekopova M arta került.
Ezüstérmet szerzett Szatankay Lilla (W10), Zentai
József Saig. Dornyay (M 50) és Szabó Gábor
(M 55). Bronzéremmel térhetett haza Szlovákiából
Kerényi Szofi (W16). Kiss Júlia (W40), Horváth
Máté (M16), és dr. Szunyogh József (M50) Az egye
sület nélkül jelzettek m indannyian a KTK színeit
képviselték.
Zentai József

Középen Valkony Ferenc, a KTK vezetője, a második helyért járó serleggel
Tájoló 200810. Síám
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H óesésben versenyeztek
a X III. D obogókői H egyifutó versenyen
Reggel 8-kor még szépen sütött a
nap, de mire 10 órakor a Skerletz
Iván Emlékverseny résztvevői
nekivágtak a 32 km hosszú hegyi
maratonnak, addigra már szállin
gózott a hó. Ezzel egy időben raj
toltak a félmaraton 20 km-es távját
futó női, férfi versenyzők is, majd
fél órával később a kismaraton ver
senyzői indultak neki a 13 km-nek.
Közben az időjárás is romlott, és
délutánra m ár esett a hó. Ez per
sze nem igen zavarta a versenyző
ket, oly annyira, hogy ketten nem
átallották rövidnadrágban futni. A
futóversenyen 85-en, míg a teljesít
m énytúrán 59-en indultak, annak
ellenére, hogy ezen a napon volt
a Boróka Kupa is megrendezve,
így tájfutók alig vettek részt a
Hegyifutón. Ennek ellenére csak
néhány fővel volt kevesebb részt
vevő az idén, mint tavaly. A ver
senyre Németországból hazaláto
gatott Kővári Endre, mint a verseny
egyik védnöke, aki 1961-ben az
első Dobogókői Hegyifutó versenyt
megálm odta és megrendezte. Az
eredményhirdetés előtt Szarka Ernő

megemlékezett a 12 éve elhunyt
Skerletz Ivánról és a 4 éve elhunyt
Dr. Somogyvári Károlyról.

Eredmények:
Skerletz Iván hegyimaraton, 32,0 km/1350
m szint/7 pont, a 25-ből 21 teljesítette
1. Bogos T am ás (ARAK)
180,63
2. Repka István (Egri Triatlon Klub) 204,16
3. Gólya István (RTF DSE)
220,04
Hegyi félmaraton férfi, 20,0 km/830 m
szint/4 p ont, m ind a 20 induló teljesítette
1. Marton János (Hidegkúti Spartacus) 113,66
2. Szőcs László (Hidegkúti Spartacus) 124,46
3. Kiss György, ifj. (GEAC)
135,33
Hegyi félmaraton női, 20,0 km/830 m

sz in t/4 pont, m ind a 5 induló teljesítette
1. Bárd B arbara (Kalocsai SE)
165,38
2. László Dóra (egyesületen kívül) 192,36
3. Halász Vera (egyesületen kívül) 243,38
Dr. Somogyvári Károly kismaraton férfi, 13,0
km/350 m szint/4 pont, 21 induló teljesítette
1. Sipiczky Csaba Páter (X2S Team) 61,64
2. M edgyes G ábor (X2S Team)
61,71
3. Gyalog Zoltán (Tabáni Spartacus SKE) 64,05

Dr. Somogyvári Károly kismaraton női,
13.0 km/350 m szint/4 pont, mind a 6
induló teljesítette
1. Szabó Vera (MÖSE)
107,80
2. Fekete Anikó (KTK)
108,79
3. Fekete Zsuzsa (KTK)
109,83

Dr. Téry Ödön nehéz teljesítménytúra
14.0 km / 710 m szint / 3 pont
1-3. Tóth Aba Levente (Böfögni Jó TSK);
Révész Ádám dr. (TTT); Dervádelin
G ergely (ELTE Tarokk T.) 2 óra 42 perc

Dr. Zsitvay Tibor könnyű teljesítmény
túra 13,0 km / 350 m sz in t/ 4 pont

Egyre jobban havazik (Amigó,
Rezes, Mosa, Jozsó)

1-2. Enyedi Zoltán (TTT); Németh Norbert
(ÁSE)
2 óra 58 perc
3-5. Szabó Tamás, Windisch Edit és Szabó
Flóra (MÖSE)
3 óra 27 perc
Szöveg: Schőnviszky László
Fotó: Zai Bálint, Gyalog
László, Schőnviszky László

Hegyi maraton győztesei Skerletz Imolával, Monspart Saroltával és Kővári Endrével
1 2 Tájpfó 2008 10. szám
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Egy verseny két kontinensen
A címben szereplő szöveggel reklámozzák az isztambuli
5 napos versenyt, amely minden év október végén-november elején kerül megrendezésre. Bár már a korábbi
években is részt vett néhány magyar az eseményen,
idén a SkyEurope olcsó járata beindulásának köszönhe
tően több mint egy tucatnyian voltunk.
Törökországban mostanában van
felfutóban a tájfutás, ez a verseny
2004 óta létezik, és egyúttal a leg
nagyobb verseny az országban:
idén több mint 500-an indultak
rajta. Természetesen a versenyzők
jó része külföldi, a késői - a skan
dináv szezon befejeződését köve
tő - időpont, valamint a verseny
által nyújtott egyéb különlegessé
gek mind a külföldiek csalogatását
szolgálják, nem is sikertelenül.
A 5 napos megnevezés nem telje
sen fedi a valóságot, ugyanis az 5
futam 4 napba sűrítve zajlott le: a 3.
nap estéjén egy éjszakai versenyre
került sor Isztambul egyik fő neve
zetességében, a fedett bazárban. Az
első három versenynap a várostól
északnyugatra fekvő, tehát még
az európai oldalon lévő Belgrádi
erdőben került megrendezésre,
amely számunkra nem nyújtott túl
nagy újdonságot: mind a dombor
zat, mind a növényzet (tölgy- ill.
bükkerdő) meglehetősen hasonlí
tott egy magyarországi középhegy
ségi terepre. Ugyanakkor viszont
rendkívül kellemetlen, a szederhez
hasonlító, de annál erősebb aljnö
vényzet borította a terepet. Annak
ellenére, hogy a három versenynap
terepe jellegében semmiben sem
különbözött, a rendezők 3 külön
böző célt állítottak fel egymástól
alig 1-2 kilométerre, és a pályák
által érintett területek egyetlen
négyzetméteren sem fedték át egy
mást. Az első két nap nagyjából
normáltávú pályáit a harm adi
kon középtáv követte, hogy még
maradjon energia a mezőnyben
az esti bazárbeli sprintversenyre

is. Erre a futamra este 10 órás
nullidővel került sor, mivel nap
közben akkora a tömeg a „terepen”,
hogy egy gombostűt nem lehetne
leejteni.
A bazár tulajdonképpen inkább
hasonlít egy hagyományos sétálóutcás-kirakatos belvárosra, mint
egy piacra, csak a házak sokkal
kisebbek, az utcácskák 5-10 méter
re követik egymást, és - többnyire
- be vannak fedve. A futam kissé
az itthoni mikrosprint versenyeket
idézte az 1500-as méretarányú tér
képével, ugyanakkor egy normál
sprintpályának megfelelő kb. 15
perces hosszúságban, és tájékozódásilag is jóval többet kívánt
a versenyzőktől: a bazár ugyanis
több helyütt többszintes, eldugott
lépcsőkön felső galériákra lehet
jutni, amelyek alaprajza természe
tesen még véletlenül sem egyezik
meg az alsó szinttel. Ráadásul a
török térképkészítők ezt meg sem
próbálták különböző színekkel

visszaadni, azt annak a csak keve
rés esetén lényeges információnak
a közlésére használták, hogy hol
fedett és hol nyílt a terület - utób
bit sárgával jelölve. Érezték azért
persze a rendezők is, hogy kell
valami tám pont a versenyzőknek
hogy melyik pontot keressék alul,
és melyiket felül, ezért azt talál
ták ki, hogy különböző színekkel
jelölik magukat a karikákat, az
alsó pontok esetében pirossal, a
felsőknél pedig zölddel. Aki ezt
végig észben tudta tartani, az
viszont még mindig elvérezhetett
azon, hogy melyik pontra is megy,
mivel a pályák természetesen
többször is keresztezték önmagu
kat, ugyanakkor a kerülők miatt
néha az ellenkező irányból kel
lett megközelíteni egy-egy pontot.
A futam természetesen nem volt
igazi éjszakai verseny, volt némi
közvilágítás a bazárban, így csak a
térképolvasáshoz kellett egy ledes
fejlámpa.

Harmadik nap: Orsi
Tájoló 2008 10. szám
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Harmadik nap: Őszi és Skuló
Az utolsó futamra, ami ezúttal az
egyetlen ázsiai versenynapot jelen
m
tette, idén a Márvány-tengerben
fekvő egyik szigetről készült térkép.
Ez igazi mediterrán környezetben
zajlott, fenyőerdő mindenféle köztük az újabban a Mecsekben is
megjelent szúrós - aljnövényzettel,
valamint egy kőházas falu. A cél
egy strandon volt kialakítva, ahol
a bátrabbak egy tengeri fürdést
is megejthettek novemberben - a
víz hideg, de még kibírható volt. A
szigetre kijutni menetrendszerinti
hajóval lehetett, és hogy a hajókázást garantáltan megunják a kül
földiek is, a késői visszaérést köve
tően szinte egyből indult a ver
Dobogón a szerző
seny másik különlegessége: az esti
partihajó, amely a Boszporuszon utolsó kettőé az első versenynapok
ment végig, és amin egy hastáncos alatt állt elő. A második napon
egy félrerakott pont is borzolta a
is szórakoztatta a közönséget.
A külföldieket csábitó ilyen jellegű kedélyeket, és az is sajátságos volt,
extrák ellenére - vagy talán éppen hogy az utolsó nap a nullidőt és az
ezért -, a rendezésen eléggé meg eredményhirdetést nem igazították
látszott a szervezők tapasztalatlan a hajók menetrendjéhez, így vagy
sága. Bár a fontos tudnivalók nagy rohanni kellett a korábbihoz, vagy
részét egy hajtogatós zsebtérkép jó sokat várni a későbbire.
hátoldalán megkaptuk, a pályaada Mindezeken azért bosszankodha
tok közül nemes egyszerűséggel tott az, aki hajlamos az ilyesmire,
azzal a felirattal hiányzott két nap, mert a nevezési díj elég borsos volt,
hogy azokat majd a célokban lehet 60 EUR az 5 futamra, plusz még
megtekinteni. Hasonló módon a 20 EUR a szállítás, amely tulaj
rajtlistákat a jelentkezéskor csak az donképpen csak az első három
első három napra kaptuk meg, az napra jelentett különbuszokat a

belvárosból. Pontosabban csak a
külföldieknek voltak ezek az árak,
a törökök ennek kb. a harmadából
megúszták. Nyilvánvalóan ezen a
versenyen igyekszik az isztambuli
klub beszedni a sportággal kapcso
latos olyan nagyobb kezdeti kiadá
sokat, mint a SPORTident megvá
sárlása vagy a térképek elkészítése
- amelyeket a bazár kivételével a
világ számos országában helyesbí
tő, de itthon még nem alkalmazott
ukrán Orest Kotylo és társai készí
tettek - , ami lényegében logikus
is. Másrészt bőkezűek is voltak: a
harmadik napon az elit kategóriák
világranglista futamként futottak,
amelyen (azon túl, hogy ennek
eleve van egy 250 EUR-s jogdíja
az IOF felé) összesen 1400 dol
lár pénzdíjat osztottak ki mindkét
nemben 400-200-100 megoszlás
ban. Mivel a mezőnyök nem voltak
túl erősek, a legalacsonyabb össze
get, vagyis egy harmadik helyet
nekem is sikerült elcsípnem egy
olyan gyakorlatilag hibátlan, de
nem túl gyors futással, amellyel egy
itthoni középtávú OB-n az utóbbi
évek egyre erősebb mezőnyében
egy 6-8. helyet lehetne elérni.
Mindent összevetve a magas neve
zési díj ellenére egyszer minden
képp érdemes ellátogatni a ver
senyre, a város is számos látni
valót nyújt. Szállást a rendezők
nem szerveznek, de számos olcsó
hostelt lehet találni a neten, mi pl.
egy 9 eurósban aludtunk a belvá
ros közepén. Az étkezésen lehet
nagyobbat bukni, erre érdemes
figyelni, m ert az itthon gyros néven
ismert dönert meg lehet kapni 200
forintnak megfelelő líráért is, de
szétszedve és külön tálalva akár
ugyanaz az étterem is tudja 5-6szoros áron nyújtani. A szállítást
nem muszáj igénybe venni, ki lehet
jutni a terepekre bérelt kocsival is
- csak nem érdemes kocsit bérelni,
mert a városban úgyis csak a dugó
ban állna vele az ember.
Skuló M arci, Fotó: Grant Júlia
Tájoló 200810. szám
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Összeállította: Dr. Sindely Pál
TÉRKÉP, TÉ R KÉP KÉS ZÍ TÉ S

MTFSZ HÍREK
Hírek a z IOF legutóbbi üléseiről (Zentai László)
Sportágfejlesztési támogatások 2007. évi felhasználásáról
Szenior VB pályázat eredménye
Elhunyt Heikki Kauppinen (Zentai László)
Meghívó az MTFSZ közgyűlésére
Módosultak a különböző MTFSZ szabályzatok
Szeniorok .létszámellenőrzése" (Argay Gyula)
Lemondott Dr. Saiga István
M egszűnt a Média és Marketing Bizottság
Terephasználati útmutató
Füzy Anna állami eism erésben részesük
Az MTFSZ 2008. évi közgyűlése (Schell Antal)
Skerletz Iván Dij - 2008 (Monspart Sarolta)
Tám ogatási programok a sportágfejlesztési díjból (MTFSZ)
MTFSZ felhívás a 2010. évi versenyek re n d ezé sére
Szenior VB Magyarországon (Less Áron)
IOF közgyűlés, 2008 (Zentai László)
Zentai József (Popey) .Életmentő' kitüntetést kapott
Pályázat
Az év tájékozódási versenyzői
Világversenyek rendezése

Magyar térképek a Don-kanyarból (Hegedűs Ábel)
Elrejtett betűk a tájfutó térképeken (Hegedűs Ábel)
2007-ben megjelent térképek
A térképlap m egform álása (térképdizájn) (Kovács Gábor)
Hidegháború a térképeken (1.) (Hegedűs Ábel)
Ágasegyháza lett a z Év Térképe (Bozán György)
Dörgő - Hódos - Keselő (Hegedűs Ábel)
Térképek szám itógépes katalógusa (Kovács G-Lukovszki V)
M agasságm érés (Mérések a terepen 1.) (Hegedűs Ábel)
Hidegháború a térképeken (2.) (Hegedűs Ábel)
A térképezés veszélyei (Hegedűs Ábel)
A Gellért-hegyi koordinátarendszer kezdőpontról (Síkhegyi F.)
A világ legnagyobb térképkiadója (Hegedűs Ábel)
Szögm érés (M érések a terepen 2.) (Hegedűs Ábel)
A tájfutók legértékesebb papírja (Hegedűs Ábel)
Terep nevek eredete (Bozán György)
Távm érés (M érések a terepen 3.) (Hegedűs Ábel)
Átadták a z Év térképe dijat (Bozán György)
Kalandjaim a sógorok hatóságaival (Hegedűs Ábel)
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b u d a p e s t i h írek

A huszonhatodik évfolyam
Budapesti Tájfutó Napok, foto melléklet (N em esházi László)
Budapesti Tájfutó Napok (Shell Atal)
Hidas Sándor 60 éves
Megszü letett Nó ra
Budapesti versenynaptár 2008
A Tájfutó Klub megtartotta első összejövetelét (Schell A.)
Tájoló előfizetés 2008-ra (S. A.)
B udapest utánpótlás válogatott (foto) (N em esházi L.)
Elhunyt Kiss Béla és Mudri Ferenc (S. A.)
Térképolvasási oktatás (ScheH Antal)
BTFSZ közgyűlés mérlegbeszámolója
A Tájoló jövője (BJ, felelős kiadó)
Legyél Törzstámogató!
Budapesti Tájfutó Napok
Mi kapható a BTFSZ raktárában?
Tájoló előfizetés 2009-re

Megjelent a z OCAD pályakitűző szoftver
Keresi a helyét a Tájfutó Maraton (Hornák Zoltán Endre)
Tájfutás Ju st Do It - (Csak csináld) (Dickmann Sándor)
Még egyszer a karanténról (Síkhegyi Gabriella)
Sport é s történelem az М3 Archeoparkban (Rákos Piros)

1/2
1/3
1/4
1/5
1/5
1/1V
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2/2
2/3
3/2
3/2
4/12
9/2
9/7
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10/27

2/5
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3/24
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8/26
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Köszönjük ci ré sz v é te lt v ersen y ein k en !
aszi Boróka Kupa

Hegyisport Kupa

SZTK Ausztria

Középtávú OB

Őszi Boróka Kupa

Sport- és rendezvényszervezők!
Idei ajánlatunk:
ren d e zv é n y sz e rv e z é sh e z

Ha nincs határozott
r elképzelése.
Pj ötleteinkkel segítünk.

- rajtszámok: futó-, kerékpár-, triatlon- és kajak kenu
versenyekre; laminált papír, vlies vagy PVC alap
anyagokból, biztosító tűvel vagy gumival
- kordon szalagok: 10-40 cm szélességben, PP szövetből
- reklám molinók ponyvára, reklámtáblák
- passztartó szalagok: szövött vagy szitázott
egyedi felirattal vagy felirat nélkül
- rendezői kártyák, kártyatartók

Egyéb szolgáltatásaink:
szitanyomás,
fólia kivágás,
nyomdai termékek

d íja z á sh o z
- érem: kétoldalas, öntött, egyedi felirattal
- éremszalag: egyedi feliratú, szövött vagy szitázott
- póló, teniszing, pulóver több minőségben,
széles színválasztékban, emblémázva
- fehér frottier fejpánt, emblémázva

Új e-mail: mathe@rubicom.hu
Hamarosan új honlap: mathe.mtfsz.huI

István

f

e
Malomkerék u. 1.
Tel./Fax: 06/1-242-3945;
Mobil: 06/20-9573-165
e-m ail:mathe@rubicom.hu

V e r s e n y b e s z á m o l ó

N orvég b a jn o k s á g
A SARKKÖRÖN TÚL
orvégiában a következő típusú bajnokságok
kerülnek megrendezésre a felnőttek és a juniorok
részére: éjszakai bajnokság, hosszútávú bajnokság,
sprint bajnokság, váltóbajnokság és egyéni bajnok
ságok (középtáv és klasszikus táv). A veteránoknak
és a 17 éven aluliaknak külön rendeznek országos
bajnokság-szerű versenyt, de azokat hivatalosan nem
nevezik országos bajnokságnak. Általában az egyéni
bajnokságokat és a váltóbajnokságot ugyanazon a
helyen és ugyanazon a meghosszabbított hétvégen
rendezik. Csütörtökön van a klasszikus táv, pénteken
a középtáv selejtező, szombaton a középtáv döntő,
vasárnap meg a váltó. Szóval elég fárasztó program
azoknak, akik minden nap futnak.
Az idei országos norvég egyéni és váltó bajnok
ságokat Tromsr környékén rendezték meg. Erről
a környékről már írtam tavaly is, hiszen a tavalyi
Midnattsolgaloppen utolsó 2 napját a bajnokság tere
peinek a szomszédságában rendezték meg, így az
egyúttal jó felkészülés volt az idei bajnokságra is.

N

Egy pár, ezzel a versennyel kapcsolatos érd ek esség :

erdő, csak nyílt területek. Tehát az erdő egyre ritkul
felfelé menet. Általában a terepek eléggé futhatóak,
nem kövesek.
Az eredmények nem voltak túl érdekesek - mind a
klasszikust, mind a középtávot ugyanazok a verseny
zők nyerték: Marianne Andersen a nőknél és Audun
Weltzien a férfiaknál.
A klasszikus táv nem volt olyan nagyon érdekes, főleg
a női pálya nem. Ezt már nagyon sokszor megfigyel
tem, hogy a pályakitűzők sokkal többet dolgoznak a
férfi pályákon, azokon érdekesebbek a hosszú átme
netek. Ezen a versenyen is így történt. Ha kivettek
volna egy-két pontot a pálya közepén, akkor érdekes
is lett volna. Á pálya legnehezebb része az utolsó 2
km-en volt, egy sziklás letörésekkel és teraszokkal
tűzdelt oldalban, ahol sokan elszálltak. Jómagam is
leültem 5 percet egy pont környékén, ami egyáltalán
nem volt élvezetes mulatság, mert minden letörés
egyformának nézett ki, és mivel ösvények és utak
ezeken a terepeken nem léteznek, ezért nagyon nehéz
volt felismerni hogy hol is voltam.
A középtáv selejtezőt ugyanazon a terepen rendez
ték mint a klasszikust, a pályák vége azon a napon
is ugyanazon a köves letöréses oldalban ment, mint
a klasszikuson. Minden csoportból 12-en mentek
tovább a döntőkbe.
A középtáv döntő Tromsrhoz közelebb volt és három
különböző terepféléből állt. A pályakitűző ezt ügyesen
ki is használta, a pályák változatosak voltak, és emiatt
sokan is hibáztak. A térképről első ránézésre nem
látszik, hogy milyen a láthatóság a térkép különböző
részein, hiszen a láthatóságot nem szokás ábrázol
ni. Viszont a láthatósági viszonyok nagyon sokat
számítanak ezeken az útnélküli terepeken. A pálya
első fele egy alacsonyabb és sűrűbb nyíres oldal
ban ment, itt nagyon sokan hibáztak bőven. Ezután
következett egy majdnem teljesen lapos, és majdnem
teljesen nyílt részletgazdag terület, ahol rengeteg volt
a mocsár, tócsa és kis kúp, helyenként nyílt, máshol
fával benőtt, szóval nagyon változatos terület. Az
átfutópont után meg újra bekerültünk az erdőbe, ahol
helyenként köves volt a talaj. Izgalmas volt, elejétől
végéig. Mellékelem a női középtávú pályát.
A váltóverseny a középtáv döntő terepének egy részét
használta, meg az út másik oldalán elterülő terepet.
Ezen a napon is változatos volt a terep ás a pálya
vezetés, hibázni lehetett a sűrűbb részeken is, meg
a nyílt részeken is. Ezen a napon a nők kategóriáját
Fredrikstad, a férfiakét meg a Tyrving nyerte.

- a világ legészakabbra fekvő országos bajnoksága volt
ez (a rendezők szerint...) - túl a sarkkörön, Oslótól
1600 km-re, Budapesttől 3500 km-re...
- a lapp zászló is fel volt húzva a célban, a norvég, az
IOF és a tromsoi zászló mellett (ami különben egy
rénszarvast ábrázol);
- „lapp nap”: lapp meleg étel a célban (rénszarvaspörölt krumplival), lapp népi viseletbe öltözött
rendezők osztottak ki a díjakat (m árm int azok a
rendezők, akik lapp eredetűek), lapp díjak (lapp
kézművesek által készült lapp kések), joikelőadás
a díjkiosztás előtt (a jóik egyfajta ének, amiben az
énekes nem valakiről vagy valamiről énekel, hanem
megénekli azt a valamit vagy valakit). Az előadás
csúcsa az volt, amikor az előadó (amúgy sem isme
retlen Lawra Somby, az Adjagas együttesből) meg
énekelte a szúnyogot - ezt meg a legérdektelenebb
juniorok is nagyon élvezték és megtapsolták, mert a
jóik tényleg úgy hangzott, mint egy szúnyog kint az
északi mocsarakban.
- volt egy külön külföldieknek való kategória, ahol
többek között Thierry Georgiu és Daniel Hubmann is
indult. Ilyen még nem történt norvég bajnokságon.
Fey Zsuzsa
- a tengerpart közelében lévő övezetben van erdő, A verseny honlapja: http://w w w .o-n rn 20 08 .n o/
nyírfa és különböző fűzfélék keveréke, sokszor magas Eredmények: h ttp://w w w .o-n m 2 00 8.no /?go = pag e& id = 63
aljnövényzettel. Viszont 200-300 m fölött már nincs Pályák: h ttp://w w w .o-n m 2 00 8.no /?go = pag e& id = 64
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S chönviszky G yörgy 70 éves
z 1950-es évek ifjú tehetsége, a
’60-as évek fenegyereke, aki 18
felnőtt országos tájékozódási baj
noki címe mellett maratoni magyar
bajnoki arannyal is büszkélkedhet,
most lett 70 éves. Neve összeforrt
a budapesti Spartacus nevével és
sikereivel, amelynek fénykorában
élversenyzője, majd szakosztályve
zetője volt, de versenyrendezőként,
térképhelyesbítőként még ma is
fáradhatatlan robotosa. Küzdelmes
életútja során volt része hangos sike
rekben, elmarasztalásban, családi
tragédiában. A tájékozódási futás
iránti elkötelezettsége, mondhatni
megszállottsága olyan példa, amit
csak az követhet, aki képes egész
életét a versenysportnak alárendel
ni. Szívósságát, kimeríthetetlennek
tűnő akaraterejét, a háborús gyer
mekévek és két évvel idősebb bátya
edzették acélossá. A természet iránti
szeretetet édesapjától örökölte.
Idősebb Schönviszky László több
volt mint lelkes természetjáró.
Barlang kutatóként, turista szakíró
ként szerzett nevet. Jelűnek Jánossal
közösen írta az első Országos sí kalauz-t. A csákvári Báraczházi-barlang
feltárásában dr. Kadic Ottokár pro
fesszorral dolgozott együtt. Nem
maradhatott ki a turista terepgya
korlatok rendezéséből sem, 1947ben már fiait is magával vitte. A l l
éves Laci befért keresztapával egy
csapatba, a kis Gyuri faterral ment,
ő volt a seprű. A kirándulások foly
tatódtak, miközben a háború után
bekövetkezett mélyreható politikai
változások nem hagyták érintetlenül
az ország sportéletét sem.
1952. május 1-én Gyurka is ott
van apjával a Gutenberg téren lévő
Omnia moziban a Szpartakusz Sport
Egyesület alakuló gyűlésén. Majd
1953. november 7-én az Egyesület
első nagy rendezvényén, a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom
emlékversenyen, de még mindig
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csak kísérőként, nézőként. Jóllehet
a Schönviszky fivérek ekkor már
szorgos hallgatói a IX. kerületi
TSB-n szervezett, Háttá Károly által
vezetett térképolvasó tanfolyamnak,
amely aztán december 6-án Balázskocsma és Csúcs-hegy közötti vizs
ga versennyel zárult. A versenyre
Gyurka egy vekkert vitt magával,
az előirt részidőt beállította. A tejszerű ködben a Csordakútnál lévő
állomást úgy találták meg, hogy a
vekker csörömpölésére ijedtében
megszólalt, ezzel felfedte magát a
közelben rejtőzködő állomásbíró.
A következő, már felsőfokú tan 
folyam azonnal, 1954. januárjában
indult. Az eredmény nem maradt
el. Különösen Laci lendült bele.
Nagy meglepetésre 17 évesen meg
nyerte a Spartacus Országos Egyéni
Természetjáró Bajnokságot, ezzel
bejutott az OB-be, ahol a felnőttek
között 17 évesen becsületesen helyt
állt, még hibával is 12. lett.
Gyurkának sem kellett sokáig várnia
az oly annyira áhított sikerekre. 1955ben rendeztek először Budapesti
Ifjúsági Csapatbajnokságot. A 3
éjszakai és 3 nappali versenyből álló
bajnokság igazi mesteriskola volt.
Galgóczy István, a versenybíróság
elnöke különös figyelmet fordított
arra, hogy minden versenyt a beér
kezések után kiértékeljen az ifikkel.
A Schönviszky fivérek csapata a hat
ból négy versenyt megnyert, egyen
elszálltak, egyen, ami pontérintős
volt, csak kétfelé tudtak válni, mivel
harm adik emberük nem tudott
önállóan tájékozódni. Nem volt esé
lyük az összetett győzelemre, de a
Mávag és a Szikra mögött így is
harmadikok lettek.
1956. komoly változásokat hozott
a természetjáró versenyzésben.
A sietés büntetését eltörölték,
ezzel megnyílt az út a tájékozódá
si futás kialakulása előtt. Gyurka
bátya előtt nyerte meg a Spartacus

bajnokságot, így ő indulhatott az
OB-n. Mindenáron bizonyíta
ni akart. A bajnokságot október
12-14-én rendezték a Bakonyban,
Alsóperepusztán, két éjszakai és egy
nappali fordulóval. Az első éjszaka
in második lett Balogh Imre a Pesti
Törekvés verhetetlennek bizonyu
ló versenyzője mögött. A második
éjszakain is jól tartotta magát, de
az értékeléskor jött a jeges zuhany.
Hiába volt meg minden tépő cédu
lája, az ellenőrzőbíró egy pontját
nem fogadta el. Arra hivatkozott,
hogy a dobó cédulát nem találta.
Nem tudták elhinni, hogy egy 17
éves gyerek veri a nagy neveket.
A végső összesítésben így is ötö
dik lett. Hosszú versenyzői pálya
futása alatt többször fegyelmezték,
kizárták, eltiltották, ami miatt sok
mindenről lemaradt, de mindezek
közül ez az igazságtalan bírói döntés
okozta a legnagyobb fájdalmat és
keserűséget. De összeszedte magát,
lelkesedése nem tört meg, az eset
talán csak olaj volt a tűzre.
1957- ben azért inkább az ifi bajnok
ságon indultak, amit Engelmayer
Ákossal és Ledniczky Zsigával meg
is nyertek. Ebben az évben lett I.
osztályú sportoló. Ekkor tűnt fel
Skerletz Iván, aki 17 évesen a fel
nőtték között nyert egyéni OB-t.
Kapcsolatuk az elkövetkező években
erősödött meg, rivalizálásuk külö
nös pezsgést hozott a versenyéletbe,
későbbi együttműködésük a sportág
fejlődését szolgálta.
1958- tól minden csapatversenyen
ott van, már válogatott kerettag,

P
készül az OB-re, amit akkoriban egy
selejtező előzött meg. A pilisszentléleki verseny azonban nem sikerült,
csoportjában csak egy helyezésen
múlt, hogy nem jutott be a dön
tőbe. Fájdalmában némi kárpótlás,
hogy az OCSB-n másodikak lettek a
MAFC mögött.
1959-ben az éjjel-nappali verseny
ként Kápolna-pusztán megrendezett
Budapest Bajnokságot Florváth Lóri,
az előző évi országos bajnok nyerte.
Gyuri harmadik lett Jávorka Péter,
a Bp. Pedagógus érdemes sporto
lója mögött. Ekkor következett az
OB, csupa nagybetűvel! Kisinócon
a selejtező csoportot megnyerte. A
döntőt Herend-Márkó térségében
rendezték. Éjszaka csak Lóri végzett
előtte, a nappalin Fehér Miklós a
Gyöngyösi Pedagógus válogatottja
volt a jobb, de Gyuri két második
hellyel fölényesen nyerte a bajnok
ságot. Ezzel nagyon régi, mond
hatni gyerekkori vágya teljesült. A
kemény munka meghozta gyümöl
csét. Aminek előzménye volt az is,
hogy Balogh Tamás, aki ifi korában
komolyan atletizált, 10 km gyalog
lásban országos bajnokságot is nyert,
egy jó éve már levitte Gyurit a Bp.
Honvédba. Akkoriban még nem
folyt a klubokban komolyabb futó
edzés, ismeretlen volt a stopperóra.
A Honvéd pedig még az atlétikán
belül is a csúcs volt. Ott futott Iharos
Sándor a többszörös világcsúcstartó
és Rózsavölgyi István, egyetlen olim
piai érmes középtávfutónk! Szóval
valami rendkívüli dolog volt rend
szeresen ott edzeni, ami aztán ugrás
szerűen javította az eredményeit.
1960. hozta meg az első külföldi ver
senyt, Bulgáriába utazhatott a válo
gatottal. Érdemes sportoló lett, a ver
senyzők között már volt tekintélye.
Hangos, lehengerlő kihívó fellépése
miatt nem lehetett nem ismerni. Nevet
is szerzett magának: a Rezesorrú,
vagy egyszerűen csak Rezes. Volt Cu
is, aztán ahogy szelídült már ked
vesebben: Rezi. Csákberényben az
OB-n biztos esélyesként állt rajthoz.
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Éjjel második lett a nagy ellenfél, idővel megfutotta az I. osztályt. Ez
Horváth Loránd mögött. Nappal idő tájt nagy önbizalom vagy inkább
6 perccel Lóri után rajtolt. Hamar fölényes magabiztosság kezdte eltöl
utolérte, de az Öreg nem adta meg teni a sparisokat. Általában már a
magát. Gyötörték, gyilkolták egy verseny előtt megkezdték az ellenfe
mást. Mindketten keverésre játszot lek felőrlését, a verseny után pedig a
tak, hogy a másik kiszálljon. Ez végül rendezők lebunkózása következett.
mindkettőjüknek sikerült. Nyert a Ekkoriban kezdett kiéleződni az
nevető harmadik, Schőnviszky László ellentét a sportág kereteit adó termé
szetbarát mozgalom és a versenyzői
7 helyezési ponttal.
1961- ben Lórinak sikerült még mentalitás között. A természetjáró
egy bajnokságot besöpörnie. A beállítottságú rendező megpróbálta
várgesztesi havas OB-n éjszaka fegyelmezni az eltévelyedőket. Zárt
Skerletz kapta az 1-es rajtszámot, alakzatban meneteltetett a szállás
ezzel minden esélyét elvesztette. helyre vagy ráírta a berajzoló tér
Nyert Örsi András, aki másnap képre, hogy „Ne csak fuss, láss is!”
nagy mellénnyel, de rövid gatyában Az elszakadás hívei pedig minden
indult. Ez lett a veszte. Kifagyott. alkalmat megragadtak a „mocs
Különösen ott, ahol csak a férfiak kos turisták” bosszantására. Ebben
tudnak. Fel kellett adnia. A nappalit sparisok is jócskán kivették a részü
Rezes megnyerte, ezzel feljött a 2. ket. Cserkész tréfának becézett szel
helyre. Ennél rosszabb eredmény lemes átverésekkel, vagy dobhártyát
re akkoriban nemigen volt képes. repesztő közönséges bélhangokkal
Ebben az évben nyerte a Spartacus sokkolták környezetüket, miközben
az OCSB-t. Először. Addig három jutási őrmestereket megszégyenítő
szor voltak másodikak a MAFC vaskos beszólásokkal igyekezték
mögött, most fél helyezési ponttal földbe döngölni a riválist, a ver
jobbak lettek. Ezt a győzelmet párat senybírót egyaránt. Ezek után talán
lan sorozat követte. Zsinórban tíz érthető, hogy nem mindenki szeret
te őket igazán. Na és jött a norvég
szer lett övék a csapatbajnoki cím!
1962- ben, az első Európa-bajnokság EB-re utazó válogatott összeállítá
évében is jól mentek Gyurinak a sa. Rezes először benne volt, aztán
versenyek. Maratonin 2:40-en belüli végül nem utazott. Hogy miért

1954. Térképolvasó túrán: Schőnviszky Gyuri és Laci kockás ingben,
közöttük hátul Háttá Károly
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maradt ki arra magyarázat nem volt.
Arra sem, hogy ki döntött így. Talán
másnak kellett a hely?
Az EB tehát ugrott, de utána jött
az OB. Rezes a rajt pillanatában
tudta, hogy neki itt nyerni kell! És
nyert! Megnyerte második egyéni
bajnokságát. Később edzőként és
csapatvezetőként is gyakran mondta
nekünk: „Az fog nyerni itt, aki job
ban akar! Most nektek kell jobban
akarni!” és a sparisok még sokszor,
nagyon sokszor nyertek.
Versenyzési stílusa a kor szocia
lista eszményéhez illően a kollek
tív munkamegosztáson alapult. Az
akkori 6-8 pontból álló pályákon a
kóválygókból igazi közösséget ková
csolt. Rendszeresen összegyűjtötte
az előtte indulókat. A pont előtti
kotráshoz csatasorba állította őket.
Aki elsőnek vette észre a pontot pontmegnevezés I. osztályú pályán
akkoriban nem volt - az még büszke
is lehetett arra, hogy segített a nagy
Rezesnek. Az utána rajtolók légüres
térben versenyezhettek.
1963-ban Skerletz volt a legnagyobb
ellenfél. Gromekkal góllövésre ját
szottak, hogy kettejük között ki győzi
le többször a másikat. A verseny kb.
döntetlenre végződött, de az OB-n
Gromek nyert, még ’64-ben is. Iván
különös egyéniségét jól tükrözték
azok a nevek, amiket filmszerepek
alapján kapott. Gromek egy külföldi
ügynök neve volt a Kopogd le a fán
című vígjátékban. Ez volt az első
amerikai film, amit a szocializmust
építő Magyarországon bemutattak.
Mindenki tudta, hogy a „külföldi ügy
nök” csak szovjet kém lehet. A nevet
pedig nem mástól mint Gromikó-tól,
a szovjet külügyminisztertől kölcsö
nözték a film készítői.
A jó eredmények nyomán megnőtt
a tájékozódási versenyzők tekintélye
a Bp. Spartacusban. A szövetkezeti
sportmozgalmat szervező OKISZ
Sportosztály más sportágakéhoz
hasonló körülményeket biztosított
a szakosztálynak: volt pénz edzőtá
borokra, a versenyeken napidíjra,
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1967-ben Rezes és a Bp. Spartacus csapata az összes létező országos
bajnokságot megnyerte: Balogh Tamás, Peiker György edző, Skerletz
Iván, Őrsi András, Papp Gyula tartalék és Schönviszky György
(Kelet-Németország) fogja rendezni
VB-t. Ez a bejelentés feldobta a
magyarokat. Rezes is rákapcsolt.
1967. tehát a kemény felkészülés
évének indult. Rezes nagyon sze
retett volna külföldön is nyerni, ez
a tavaszi NDK-beli Kurt Schlosser
emlékversenyen
beteljesült.
Sportpályafutásának ez az éve lett
a legeredményesebb. Csornádon
negyedik futóként győztesként érke
zett az először megrendezett orszá
gos váltóbajnokság céljába. Biztosan
7964. A tanulás soha se m ent a nyerte a kétfordulós ivádi ONEB-et.
sport rovására, azért m eglett a Első lett az ugyancsak először meg
gépészmérnöki diploma
rendezett legendás fenyőfői OÉB-n.
élsportolói juttatásra, külföldi útra Gyenge kezdés után győzni tudott
és még jutott, nem is kevés az idő a Spartacus kipróbált legénységé
közben nemzetközi rendezvénnyé vel a zalai OCSB-n is. Schönviszky
váló November 7. emlékverseny György tehát a létező összes országos
méltó lebonyolítására. 1965-től volt bajnoki címet megszerezte ebben az
sportállás is, amely lehetőséggel elő évben. Öröme mégsem volt mara
ször Rezes és Gromek éltek, aki egy déktalan. Az NDK-sok időközben
év kihagyást is vállalt azért, hogy a visszaléptek a VB rendezésétől,
Spartacusba átigazolhasson.
mert minden pénzüket elvonták a
Rezes 1961. óta vágyott arra, hogy ’68-as olimpia miatt. Helyükbe a
kijusson Skandináviába. 1966- svédek ugrottak be. Az NDK VB-re
ban ez végre sikerült: magánút még felszívta volna magát, így célt
levéllel, szövetségi támogatással. vesztett. A fiatal titánok nagyon
Finnországba utaztak felkészülni az nyomultak, de azért még volt benne
első VB-re, Monspart Saroltával, aki elég erő akár egy újabb OB győze
már 1964-ben hatodik lett a svájci lemre is. Az 1968-as máza-szászvári
EB-n. Ezen VB-n sem termett sok országos egyéni bajnokság drámai
babér a magyaroknak, de itt hir küzdelmeit Hegedűs András örökí
dették ki, hogy 1968-ban az NDK tette meg a Tájoló 1998/9. számá-
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ban. Itt Rezes második lett Bozán
mögött, de behozta klubtársát Orsit
a VB utazó csapatába. A linköpingi
VB-re már hátradőlve ment ki.
Ezt követően az egyéni sikereknél
már jobban érdekelte a sportág fej
lődése. A rendszeressé váló külföldi
utakon, elsősorban a robbanássze
rűen fejlődő O-Ringen-en azt figyel
ték milyen újításokat lehet behozni
a Nov. 7.-re, hogyan lehetne ezt a
rendezvényt még színvonalasabbá,
még vonzóbbá tenni. Ebben a szak
osztály minden tagja partner volt.
1968. év végén az Újpesti Dózsa
megszüntette Tájékozódási szakosz
tályát. Rezes mint jó szervező azon
nal intézkedett és az egész csapatot
átvette. Ekkor igazolt át Monspart
Sarolta is a Bp. Pedagógusból, aki
tovább emelte a Spartacus presztí
zsét. Örült minden segítségnek, amit
a felkészüléséhez a Spari biztosítani
tudott. Építette a női csapatot. Neki
köszönhetően egyre emelkedett a
Nov. 7. látogatottsága és a sportág
ismertsége. A következő években is
újabb és újabb élversenyzők érkeztek
a Spartacusba, köztük e sorok írója
is. A ’70-es években az járta, hogy
„Mindenki aki csak számít a tájéko
zódásban az Sparis, vagy Sparis volt,
vagy ezután lesz Sparis!”
Schönviszky Gyuri mint szakosz
tályvezető mai szóval jól mene
dzselte a csapatot. Hihetetlen kap
csolatrendszerével és jó emberis
meretével szinte mindent elintézett.
Igaz közben Saci világbajnok lett,
így rá mindig lehetett hivatkozni.
Rév Lajostól, a miniszteri rangban
lévő OKISZ-KIOSZ elnöktől meg
szerezte a tabáni öltözőt. Regőczi
Kálmán a Sportosztály vezetője és
Moldoványi Gyula, akit a kívülállók
a Nov. 7. szervezőbizottság elnö
keként ismerhettek meg, mindig
önzetlenül segítették a tájékozó
dási futókat. Kálmán bácsi ugyan
megjegyezte: „Te jöhetsz, kérhetsz,
de egy évben csak egyszer gyere!”
Skerletz Ivánnal, az 1970-ben meg
alakult MTFSz főtitkárával a célokat

tekintve mindig 100%-os volt az
összhang, legfeljebb a megvalósítás
ban volt nézeteltérés. Iván minden
ben sokkal óvatosabb volt Rezesnél.
Székely Miklóstól a szétválás után
is sok baráti tanácsot kapott Gyuri.
Miklós, aki 1949. óta volt az MTSz
főtitkára, felülről látott rá a magyar
sportra és jobban tudta mibe érde
mes belefogni.
A ’70-es évek elejéig a Spartacusnak
egy nagy versenye volt, bár ezt is
többnyire két helyszínen rendezték,
külön a nemzetközit és külön a kis
Nov. 7-et. Gyuri úgy érezte, hogy ez
kevés. Többre van szükség és a klub
meg is tudja csinálni. Először jött
a Spartacus Éjszakai kupa, aztán a
Hosszútávú, majd a Spartacus Tavaszi
váltó. De volt Spartacus Háromtusa
is. Legnagyobb sikere a szezonnyitó

1983. Nemzetközi Nov. 7. emlékver
seny Sástó, apa és fia együtt rendez

hosszútávúnak lett. Rangot jelentett
ezen a mezőnyrajtos erőpróbán helyt
állni, ahol előfordult 5 km-es átmenet
is. 1973-ban a BEAC ifik könyörög
tek a rajtban, hogy indulhassanak,
de az 50 térkép ki volt számolva.
Aztán ebből lett a (tavaszi) Spartacus
kupa, a hosszútávúkon kívül több
más kategóriával. Gyuri 1974-ig még
tagja volt a felnőtt csapatnak, továb
bi bajnokságokat gyűjtött, aztán jött
Loch Feri, és Vekerdy Zoli.
Felejthetetlen élménye az 1976-os
sikeres toborzás Nagykovácsiban.
December 16-án a fél falu ott volt
a kultúrházban. Az iskolaigazgató
szervezte, Saci beszélt, a tanácselnök
elnökölt. A gyerekekkel aztán Éliás
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Vili edző foglalkozott. De jöttek
máshonnan is. Mindenkit érdekelt a
tájékozódás. Érdemes volt csinálni!
1978-ban Saci kiszállt. Betegségével
egy szép korszak ért véget.
Nemsokára Rezes is feladta. Család,
munka, építkezés nyomul előtér
be. Mindenféle zűrök, visszavonul.
Fia a kis Gyuri 1981-től kezdett el
komolyabban tájékozódni. Őt akar
ja csak segíteni. Bár ott van szinte
minden Spartacus rendezvényen,
az 1988-as Nov. 7. térképén már
az ifjabb Schönviszky György nevét
találjuk. A kis Gyuri a legjobb úton
van, hogy átvegye a staféta botot. I.
osztályú versenyző, junior bajnok,
térképet helyesbít, pályát tűz ki. Az
1992-es Gém-hegyi Nov. 7. rende
zésében ő a főszereplő. A versenyre
azonban már nem érkezett meg.
Október 16-án autóbalesetben vét
lenül elhunyt. Fájdalom, tehetetlen
ség, zavar. Hosszú néma szünet.
1996. Rezes újra csatasorba áll. A
gánti térkép készítésén kezd dolgoz
ni. A fordulatszámot a következő
évben kezdi felvenni, amikor rászáll
a Gém-hegy terepére. Folytatni
valamit, ami öt éve megszakadt.
Először évente csak egy versenyt
vállalt, aztán egyre több feladatot
kapott. A Tavaszi, de különösen az
Őszi Spartacus kupára még min
dig sokan eljönnek. Külföldről is.
Peo Bengtson-ék is, akikhez 40 éves
kapcsolat fűzi. Nem szeretné, ha ez a
szép, lassan 60 éves verseny sorozat
megszakadna. Hosszú szünet után
2001-ben újra indítja a Dobogókői
hegyifutó versenyt, amit 1961-ben
Kővári Endre rendezett meg először.
Ezzel a pályacsúcstartó Skerletz
Ivánnak is emléket tudott állítani.
Nem volt nehéz észrevennie, hogy a
térképjavítók tábora egyre csökken,
ő meg jól érzi magát a terepen. Idén
kb. 100 napot volt kint, ebből 98-at
a Vértesben, amit mind a spari ver
senyek előkészítésével töltött el. Hát
ezt tessék utána csinálni!
Isten éltesse sokáig!
B o z á n G y ö rg y
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Á tadták az Ev
T érképe dijat
gánti Vértes vendéglőben
fehér asztal melletti tájfu
tó-térképész találkozó keretében
ad ták át az Év Térképe díjat, az
Ő szi Spartacus kupa szom bat
ján. Két kitüntetett is volt D énes
Z oltán és Tóth Gábor. A rész
letekről a Tájoló 2008/4. szám a
m ár beszám olt.
A díjakat átadó Bozán György
röviden értékelte a tavalyi té r
k ép term ést és az idei évben
érzékelhető folyamatokat: p o zi
tívokat és negatívumokat egy
aránt.
+ 2007-ben m inden idők leg
több térképe jelent meg, m in t
egy 260 darab és ez szám idén
v árhatóan még nőni fog, a terem
tájfutás és a VB edzőtáborok
térképei m iatt. Oka az a ru g al
masság, am it a számítógépes té r
képnyom tatás tesz lehetővé.
- Ezen térképek nagy része csak
egym ást átfedő kivágat, m aguk a
versenytérképek valójában egyre
kisebbek. Az ismeretlen terepen
való navigálás helyett a verseny
egyre inkább csak körözés az
autóparkoló közelében.
+ N em szám it m ár unikum nak
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az ortofotó használata, akár
ferde kivágat is lehet.
- Sajnos nagyon kevesen tudják
a dom borzatot javítani, pedig
sokszor szükséges lenne.
+ Felértékelődtek az „új terepek”.
Ezzel csalogatnak a kiírások.
- H iányoznak viszont az új
helyesbítők!
+ A bajnokságokra, kom olyabb
kupaversenyekre egyre gyakrab
ban kérnek fel „profi” helyes
bítőket.
- A térkép készítésre m indig
hiányzik a pénz. A helyesbítőktől
sokan társadalm i m unkát v á rn á 
nak és nincs fedezet a szükséges
eszközökre sem.
+ Az MTFSz ígéretet te tt a
T érképbizottság vezetőjének,
hogy jövőre m ár szám íthatnak
sportágfejlesztési tám ogatásra.
Az Év Térképe díj ism ét pénzju
talom m al fog járni.
- Az MTFSz még erkölcsi elis
m erést sem adott térképhelyes
bítőnek, csak edzőnek, rendező
nek, sportvezetőnek.
Eredmény: ritkán születik olyan
m inőségű térkép, am it a helyes
bítő készíteni tudna, hanem csak
olyan am ennyire a rendelkezésre
álió pénzből telik.
Sok érdekes vélemény, in fo rm á
ció hangzott el az ebédet követő
kötetlen beszélgetésen.

A VB-re várhatóan kb. 60 edző
térkép készül szám ítógépes nyo
matként, a gyűjtőknek aligha fog
jutni belőlük.
A diáktájfutó „térkép” so k 
szor Észak és m éretarány nél
kül készül - a G oogle-ból. Ne
csak az MTFSz lógó feltüntetése
legyen a követelmény!
Lehet, hogy a jövő ú tja a
lézerszkennelés - fotogram m et
ria helyett. Persze itt is nagyon
fontos a kiértékelés, a rengeteg
részlet között kell tu d n i válogat
ni. A szintvonalakat jól kihozza.
Svájcban m ár alkalmazták.
Az 1983-as VB-re volt egyedi
berepülés, sőt egy évvel k o ráb 
ban a felkészüléshez csinálták
meg a Zsíros-hegy kiértékelé
sét. A m ostani VB-be m ár nem
fért be a fotogram m etria. Pedig
lenne értelme több tájfutó tere
pet egy felszállással berepülni.
Az öt, illetve m ár három évente
készülő ortofotók sajnos m in d
vegetációs időszakban k észül
nek, nekünk meg pont lo m b ta
lan felvételek kellenének.
A Civertán Bt. nekünk is készít
hetne légifelvételeket. Van egy
személygépkocsi tetején szállít
ható kis helikopterük. O tt száll
fel, ahol szeretnénk, úgy 50 ezer
ből kijöhetne egy kiszállás.
Foglaljuk talán össze a lényeget:
A térkép m inősége egyenlő a
hazai tájékozódás minőségével!

Bozán György

Térképvásár

Új, nyom tatott Gellért-hegy térképek
kaphatók az Ábel Kft-nél.
N agyméretű, 1 : 4000-es 150 Ft/db
Kisméretű, 1 : 3000-es 80 Ft/db
Ezenkívül kapható m ég
Óbuda Belváros 100 Ft/db
Nép-sziget 1 Ft/db
Hajógyári-sziget: m egegyezés szerint
Nagyobb m ennyiségeknél kedvezmény!
Hegedűs Ábel, abel.terkep@chello.hu
20/91-14-014
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rékpáros edzésekre Budapest kör
nyékén. Megrendezésre kerülnek az
Országos és Budapest bajnokságok.
A lelkesedés mellett, ami nélkül
nem működhetne a szakág, elvi
leg és gyakorlatilag is fontos az az
anyagi támogatás, amit az MTFSZ
és a BTFSZ nyújt a tájkerékpáros
oknak. Budapest mellett az ország
ban több helyen erős utánpótlás
nevelés folyik (lelkes versenyzők
és rendezők vannak Veszprémtől
Miskolcig, Nagybátonytól Szegedig,
Battonyától Nemesmedvesig, hogy
Szombathelyről ne is beszéljek).
Örvendetes, hogy MTB edzéseken
z első, kim ondottan táj nevelkedett, tájfutó múlttal nem
kerékpárversenyre készült tér vagy alig rendelkező fiatalok is
képet, „Kutyavár” néven közel húsz bekapcsolódtak a sportágba. Én
éve készítettem Rózsa Géza segít egyszer elmentem megnézni egy
ségével. Mintegy tíz évvel később edzést. Kifejezetten versenyzés
Serdülő Világkupa futamokig jutott re irányuló, résztávos edzés volt,
a versenyrendezésben, majd idén amatőr bringásnak esélye sem lett
már harmadik éve ősszel és tavasz- volna végigcsinálni. A több éves
szal, csütörtök délutánonként egy munka eredménye egyre jobban
lelkes kis csapat gyűlik össze tájke látszik. Anna mellett már Marcellt

„ mtbo. hu"
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is azonnal felismerik az osztrák,
cseh és szlovák edzők, versenyzők
akár hátulról is, Koós Brigit nem
is említve. Az idei év nemzetközi
mércével mérve is eredményesnek
számít a tájkerékpárosoknak. Nagy
létszámmal vettünk részt az EB-n
és a VB-n és kísérőversenyeiken.
Ekkor érett meg bennünk a gon
dolat, hogy rendezzünk 2009-ben
egy WRE futamot. Megpályáztuk
és elnyertük a rendezés jogát,
(infó:www.mtbo.hu). Ennek foly
tatásaként a következő 2-3 évben
tájkerékpár versenysorozat rende
zését tervezzük és megpályázzuk a
2012-es VB rendezését. A szüksé
ges előkészítéseket, egyeztetéseket,
a helyszínek kiválasztását, pályáza
tok írását megkezdtük, a tájkerék
pár iránt lelkesedők számára nincs
más feladat, mint megtalálni az
egészséges összhangot a tájékozó
dási sportok között, és kinek-kinek
kedve és tehetsége szerint készülni
a megmérettetésre.
Mets M.

Crosswear Tájfutó Felszerelések!

www.crosswear.hu
A ján latu n k :
- bozótruha, lábszárvédő, póló,
- sapka, egyedi tervezésű érmek fából

S z o lg á lta tá sa i n k:
- lézervágás, lézeres gravírozás
- hímzett logo, felirat

CROSSWEAR® Kft.
DÓRA JUDIT - KROLOPP FRIGYES
H-1029, Budapest, Ördögárok u. 110/A
Tel/fax: +36 (1)-376-51-96, Mobil: 06-20/9642-957
E-mail: crosswear@euroweb.hu, Honlap: www.crosswear.hu
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H

óban kezdtünk, hóban zártunk

Mirelit é s Z im a n k ó k u p a
Brennbergbányán rendezte meg november 22-23-án évadzáró
versenyét a Soproni MAFC tájfutó szakosztálya. Ugyanebben
az időben bonyolították le Dénes Zoliék Bocsa térségében a
szintén hagyományos Boróka kupa versenyüket.
isszatekintve az évad kezdetére
elmondanám, hogy március
ban egy hirtelen a Mátrára zúdult
hóvihar fogadta az első nagyobb
ranglista versenyünket, a kétfutamos Nógrád Nagydíjat, majd most
november derekán, hosszú hóna
pok természetszerű kimaradását
követően az esemény újfent meg
ismétlődött, nagy mennyiségű hó
zúdult a brennbergi terepre,
így m ár ez első napi verseny hű
volt a nevéhez, hát még a második
napi, az még jobban passzolt a
hideghez, hiszen másnap már szél
viharral is megspékelt igen zord
hideg idő fogadott bennünket.
A Mirelit kupát a környékbeli ver
senyzőkön kívül igen sok osztrák
tájfutó is megtisztelte. A versenyt a
Brennberg-Kuruc-kereszt M=l:10
000 méretarányú térképen, 18 élet
kori kategóriában bonyolították le
kartonos, lyukasztós módszerrel.
Jelentkezéskor Koleszár Katalin
m indenki gondját, baját rendkívüli
gyorsasággal orvosolta. A rajtot a
két nap mindenesei, Melkes Tóni
és Margittai Endre végezték, állan
dó kétnyelvű tájékoztatással, míg
a célban Molnár Tibcsi nemcsak
időméréssel, hanem a teakészítés
mellett a bográcsgulyás elkészíté
sével is bíbelődött.
Első nap a mezőny végén indulva
érdekes volt tapasztalnom, hogy a
hóban lerakott nyomok az átme
netek során több esetben igencsak
eltértek az optimális útvonaltól.
Eleinte követtem ezeket, aztán
inkább leléptem a nagy hóba,
vesztemre, mert ugye alatta nem
volt látható a terep egyenetlensé
ge, így könnyen nagyokat eshe
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tett az ember. Bizony nem csak
én, de más is sűrű botlásokról,
szerencsés bukásokról számolt be
a kultúrotthonban lévő célban.
Eredményhirdetéskor kiderült, kik
állhatnak fel ezúttal a dobogó leg
Felnőtt nőknél Fenyvesi Laura
magasabb fokára. Ők a következők
(KTK) nyert szoros küzdelem után
voltak: Erik Simkovic, OLC (F21),
Wengrin Ágnes (TTE) előtt
Jakus Zoltán, Futárok (F2BR),
Henrik Sutz, OLC (F18), Philipp nem javult. Sőt napközben az éjsza
Schiel, OLC(F16), Erdős Márton, ka megvastagodott hólepel mellett
ZTC (F14), Marótiné Kasichnitz a szél is feltámadt. A Zimankó
Krisztina (Nyílt) Wengrin Ágnes, kupán már kissé meg is csappant
TTE (N21), Horváth Magda, a részvevők száma, de azért még
TTE (N21BR), Pózna Diána, félszáz fanatikus így is nekivágott a
VBT (N18), Anna Simkovic, OLC kijelölt, nem kis szintkülönbséget
(N16), Faggyas Eszter, TTE (N 14), tartalmazó havas pályáknak.
Faggyas Petra, TTE (N12), Plajer Felnőtt férfiaknál ezúttal a ZTCLajos, SMAFC (F35), Jozep Fedor, ben futó Maros Ervinnek jött ki a
Pezinok (F45), Erwin Schweifer legjobban a lépés, fél perc előny
nyel nyerte a küzdelmet az osztrák
(F55).
Néhány erdész tájfutónak az OEE Matthias Poell előtt, míg a har
szakosztály
tagegyesületének madik helyre ezúttal dr. Kovács
képviselői a versenyt követő nap Ferenc, PVSK került. Nőknél most
koraestéjén, a Hegykői termálfür Fenyvesi Laura, KTK végzett az
dő látogatását követően, a közeli élen, mögötte Wengrin Ágnes,
Tornácos vendéglő adott helyet. illetve az osztrák Éva Ponweiser
A pincehelyiség különterm ében ért el dobogós helyezést.
Gerely Ferenc értékelte az országos F21Br-ben egy nagy bukást és
erdészeti egyesület tájfutó szak kóválygást követően is nyerni tud
ágának éves tevékenységét, majd tam, míg a hölgyeknél a sopro
az eseményfotók vászonra vetíté ni Bakos Barbara végzett az első
se során Boros Zoltán, Horváth helyen. Nyíltban Mohácsi Erik
Magda, Cser Borbála, Wengrin végzett az élen, míg
Ágnes, Faggyas László, Zentai N12-ben a két Faggyas testvér
József, és Gerely Ferencné eleve közül ezúttal ha kevéssel is, de
nítették fel az erdész, sí- és tájfutó Réka volt a jobb. Minden további
nemzetközi versenyeken szerzett kategóriában ismételni tudott az
élményeiket. Az est közös vacso első napi győztes. A rendezői ter
rával zárult. Az éjszakát Melkes vek szerint jövőre már regionális
Tóniék vendégházában Hegykőn rangsorolóként kívánjak a versenytöltötték el az erdész tájfutók.
naptárba iktatni ezt a soproni két
Aztán hiába tették másnap késő napos, év végi tájfutó rendezvényt.
délelőttre a rajtot, az időjárás csak
Zentai
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R endkívüli események a D él- A lföldi
R egionális B a jn o k sá g o n
któberben, Bács-Kiskun m egyében
térképészkedve szereztem tu do m ást
a Gera Tibi által összefogott dél-alföldi
nyílt regionális nappali egyéni bajnokság
lebonyolításáról. Beneveztem . A helyszínt
Kiskunhalas felől az Im rehegy felé vezető
összekötő út egyik leágazó földútjáról
lehetett m egközelíteni. Kora reggel az
óriási ködben nem találtam a bóját. Már
egy órája kerestem a verseny központ
ját, elautózva többliternyi üzem anyagot,
amikor szégyen ide, vagy oda, felhívtam
a főrendezőt, hová is kell m enni. Akkor
még nem tu d ta m m iért neki izgatottabb a hangja, m int nekem , de annyit
sebtiben elm ondott, biztos elvitték a
vadászok az út m enti jelző bóját, majd
kiküld valakit a közútra, újabb jelzéseket
kirakni. Ezt követően m ár ketten figyel
tük az Im rehegy-K iskunhalas közötti
úton a bója helyét, de újabb negyedóra
elteltével sem sikerült fellelni. Én eled
dig verseny helyszínt a szlovéniai Lipica
Kupát kivéve m ég soha nem kerestem
ennyi ideig.
Szerencsére a köd m ár kezdett felszállni,
amikor az egyik „szvesés" hölgyet m eg
pillantottuk, am int az újabb bóját helyez
ki az út mellé. Ezt követően több kilom é
tert beautózva egy mély földúton végre
rátaláltunk a verseny központjára. Akkor

O

további m eglepő dolgokra derült fény.
A vadászok, terepengedélyünk ellenére,
ellepték a térséget és nem igen akartak
Gera Tibi kérésének eleget tenni, hogy
m enjenek el a területről. Ezt követően
nem volt más, m int értesíteni a rendőr
séget. Ha jól emlékszem azt m ondták,
Spiegl Jani is telefonom kom olyan ráha
to tt a terepen lévő vadászat vezetőjére,
amikor végre azok szedték a sátorfájukat
és elandalogtak a terepről. Em iatt egy jó
órát csúszott a rajt, m iközben a felszálló
köd mögül m ár kibukott a nap, rem ek
időt sejtve. Az is volt egész nap. Én F50ben próbáltam szerencsét. A pálya felépí
tése annak ellenére, hogy utálom a sík
vidéket, nagyon jó volt. Kis hiba m ellett
időben célba értem . Aztán, m int kiderült,
a napi m alőröknek ezzel m ég nem volt
vége, ugyanis m ost az áram ot term elő kis
aggregátor m ondta fel a szolgálatot.
Emiatt nem lehetett kinyom tatni a részeredm ényeket. Nem is nagyon hiányzott,
m ert a kellem es időben m indenki elbe
szélgetett egym ással, m iközben tü re l
m esen várta a végeredm ényeket. Ezt az
egyik rendező hölgy a laptop képernyő
jéről kiírta, így m ár az eredm ényhirdetés
előtt m indenki tu d o m ást szerezh etett
fu to tt időeredm ényéről, helyezéséről.
Aztán egy regionális bajnoksághoz illő

eredm ényhirdetést követően m indenki
elégedetten nyugtázva a sportesem ényt
indult haza.
Mint azt néhány nap m úlva m eg tud tam ,
a verseny végeztével a szegediek szállí
tójárm űvé a hom okban m egfeneklett,
ezért akkor a tűzoltóságot kellett értesí
teni. Ök szabadították ki végül fogságá
ból a szegedi autóbuszt és seg ítették ki a
több kilométerre lévő m űútra.
Szóval, ha jövőre is ennyire izgalm as körí
téssel lesz tele a Dél-Alföldi Regionális
Nappali Bajnokság, akkor én biztosan
benevezek rá.
A különös esem ényekkel ta rk íto tt szép
őszi napon végül az alábbiak szerezték
meg a dél-alföldi regionális nappali
egyéni bajnoki címeket.
FN10D Rácz Zoltán, Szabó Dorina SZVSE,
FN12C Hetényi Péter, Gubicza Viktória
HTC, FN14B Düh Tamás Kalocsa, Pólyák
Renáta DAR, FN16B Vajda Balázs,
Kakuk Zsófia SZVSE, FN21 В Dénes
Zoltán Kalocsa, Balogh Piroska SZVSE,
FN21BR Gál N orbert H. G ábor Áron SE,
Csuka Dolli Ceglédi Bem V asutas SE,
FN40B Juhász Gábor HTC, Szerencsiné
Csamangó Jusztina Pusztam érgesi DSK,
F50B Zentai József Salg. Dornyay, Rostás
Irén HTC, F60B dr. Sindely Pál Szegedi
Bokorugró SE.
P o p ey
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Kedves Olvasók!
Jövőre a Tájoló 10 alkalom m al, egyenként 32 oldal terjedelem ben fog m egjelenni, amelyből 8 oldal lesz színes. Ezen felül
változó terjedelem ben a lap közepén közöljük a fontosabb versenyek eredm ényeit, a ranglistákat stb.
Az éves előfizetési díj 2009-ben 4900 Ft, külföldre 7900 Ft. Egy példány ára 550 Ft.
Előfizetni félévre (5 szám ra) is lehet.
Jövőre is lesz DVD melléklet, am ely fotókat, illetve a 2009-es miskolci világbajnokságról készülő film et fogja tartalm azni.
A DVD m elléklet költsége 1000 forint.
Az előfizetési díjat az utolsó szám hoz m ellékelt csekken kérjük befizetni. A m egrendelő nevét és cím ét olvash atóan, nyom ta
to tt betűkkel kérjük felírni a csekkre. Ugyanezen a csekken lehet a szokásos tám ogatásokat is befizetni, ebb en az esetb en a
csekk „Közlemény" rovatába nem „Tájoló előfizetés"-t, hanem „T ám ogatás"-t kell írni. A tám ogatás k ategóriáit a Tájoló 08/9.
szám ának 7. oldalán közöljük Az előfizetési díj átutalással is fizethető. Számlaszám: 11705008-20411419 Budapesti
Tájfutók Szövetsége. Az év hátralévő versenyein, valam int a BTFSZ-ben és a téli rendezvényeken, edzéseken szem élyesen is
előfizethető az újság. Várjuk az előfizetéseket!
Tájoló 2008 10. szám
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Rövidítések:
Rangsorolók: /KoR/ k/eme/í országos, /oR/
országos, /rR/ regionális, /-/ nem ranjsoroló; SlSportident, R: rejtező, Nh: nevezési

e r s e n y n a p t á r
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ülfö ldi versenyek

határidő, C: nevezési стЩМ: nevezési díj,
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve
zés, I: információ.
Versenytávok: ht., ntStrnt., kt., sp.
(hosszútávú, normáltávú, rövidített nt.,
középtávú, sprint)

2009

Jövőre is szép helyekre, vonzó terepekre ju th a t el az, aki bevál városban lesz. (De itt is megjegyezném, hogy az itthoni kínálat
lal egy-egy utazást a külföldi versenyekre. M ielőtt azonban is pöpec: kivételesen, a vb miatt húsvétkor lesz az évek óta
néhány m egjegyzést fűznék a versenynaptárhoz, fontos m eg legnépszerűbb m agyar verseny, a Postás: helyszín a Bükk, de
em líteni, hogy 2009 rólunk is szól. Második alkalom m al rendez lesz sprint is a sokak kedvencének számító egri belvárosban.) A
M agyarország világbajnokságot, m elynek sikere jórészt a sok hónap m ásodik felében a bajor erdőket lehet felfedezni, illeve a
sok segítő tájfutón múlik. Akinek te h á t kevés szabadsága van, svájci segítséggel rendezett bolgár verseny jöhet szóba.
javaslom , hogy azt augusztus végén vegye ki, s legyen részese A m ájus elsejei hosszú hétvégén az Alpok-Adria vonzza majd
a Miskolc központtal rendezett vb-nek - akár rendezőként, akár a nyugati m egyéket, a helyszín nem rossz: a ném etországi
indulóként a nagy esem ény kísérőrendezvényén, a Hungária Regensburg. Később persze néhány 100 kilom éterrel odább
Kupán.
következik a 24 órás váltó is. Június utolsó hétvégéjén 3 év
A m agyar vb-vel egy időben term észetesen nem rendeznek után ism ét Fürstenfeld ad otthont a Thermenland Opennek, de
sehol a környéken más versenyt, így az általában augusztus ekkor van az a verseny is, melyre személy szerint régóta szívesen
végén sorra kerülő versenyek időpontja m ódosul. De ennyire elm ennék, de jövőre se jön össze: a grönlandi m ulatság, melynél
m ég ne szaladjunk előre. Télen szokás szerint a spanyol és a éjfélkor van a nullidő. Az első júliusi hétvégén bizonyára nem
portugál versenyek dominálnak. Január végén akár 6 napot is a szerb-horvát barátság jegyében lesz ugyanakkor a két ország
lehet egyhuzam ban, két versenyt letudva futkosni a gyönyörű, legjelentősebb esem énye (a szerbet valószínűleg a m agyar vb
s m a m ár olcsón elérhető Madeirán, a Portugal 0 M eeting pedig m iatt tették el augusztus végéről), a kalandvágyók és bő pénz
egy kitűnő, viszonylag lapos,
tárcájúak ugyanakkor Norvégiába
nyílt, de változatos sziklaalakza Trofeo Casta Blanca Spanyolország febr. 1 3 -1 5 .
is m ehetnek, hogy kipróbálják
febr. 2 1 -2 4 .
to kat felvonultató terepre kerül. Portugal 0 M eeting Portugália
a tájfutást a messzi északon, az
M árcius elején szokás szerint a M editerrán Bajnokság Olaszország febr. 27,-márc. 3. éjféli nap alatt.
m árc. 1 4 -1 5 .
Szlovénia
M editerrán Bajnokság következik Fipica O pen
A junior vb kísérőversenye
Németország m árc. 1 4 -1 5 .
Dél-Olaszországban, a kora tavaszi Early Spring Cup
ként érdem es lehet elm enni a
Dánia
m árc. 2 7 -2 9 .
versenyek közül pedig szintén a Spring Cup
Dolomitok 5 naposra is. A nyár
Spanyolország m árc. 2 8 -2 9 .
m egszokott időpontban rendezik Bizkaia Saria
további részéből csak azt a három
Csehország ápr. 1 0 -1 2 .
a d án Spring Cup-ot. Emellett Prágai Húsvét
versenyt em elném ki, ami nincs
Bayerischer Wald
Németország ápr. 1 7 -1 9 .
Lipicával egy időben lesz még
minden évben: a skót 6 napost
Veiikden
2009
ápr.
1
7
-2
0
.
Bulgária
egy két napos (az első nap váltó,
és a cseh Bohém iát kétévente
Alpok-Adria Kupa
Németország m áj. 1 -3 .
m ásn a p középtáv rendszerű)
rendezik (igaz, utóbbinál a kima
jú n. 1 3 -1 4 .
Finnország
n ém et verseny, melynek előnye, Jukola
radó években Jicin van), svájci hat
Croatia Open
Horvátország júl. 3 - 7 .
hogy fapadossal olcsón elérhető,
napos pedig utoljára 3 éve volt.
Kopaonik Open
Szerbia
júl. 3 - 7 .
hiszen közel esik Frankfurt-Hahn
Egy nagy ugrás a tábla végére:
M idnattsolgaloppen Norvégia
júl. 4 -7 .
repülőtérhez.
már m eghatározták a jövő évi
Március végére már alakult egy Dolom itok 5 napos Olaszország júl. 5 -1 2 .
isztambuli verseny időpontját is,
júl. 1 2 -1 7 .
Finnország
m agyar különítmény, hogy részt Finn 5 napos
ami már csak a többszintes nagy
O
-ringen
Svédország
júl.
1
8
-2
4
.
vegyen a baszkföldi nyílt, karsztos
bazárban történő éjjeli futás m iatt
Szlovénia
júl. 2 2 -2 6 .
terepeken megrendezésre kerülő 0 0 Kupa
is mindig emlékezetes.
aug. 2 -8 .
Svájc
Bizkaia Saria versenyen, hús- Swiss 0 W eek
Természetesen a felsorolás nem
Skócia
aug. 2 -8 .
vétkor pedig ott a szokásos cseh Skót 6 napos
teljes, inkább csak rövid kivo
Bohem ia
Csehország aug. 5 -9 .
hom okkősziklás bolyongás, illetve
nat. Ahogy több infó érkezik a
Lengyelország aug. 1 4 -1 6
az angolok JK versenye - utób Lengyel Nagydíj
versenykről, illetve új kiírások tű n 
Románia (Erdély) aug. 2 8 -3 0 .
bit ezúttal Newcastle központtal Transylvania Open
nek fel, jövőre visszatérünk rájuk.
Törökország nov. 4 - 7 .
rendezik m eg, a sprint futam a Isztanbul 5 napos
Á.G.
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e r s e n y n a p t á r (d e c e m b e r 1 -31.)

Internet info: www.mtfsz.hu (versenyek) és www.btfsz.hu (versenyek)

Kérés a rendezőkhöz: A következő lapszám tervezett megjelenési ideje: feb. 6 (lapzárta: jan. 27). A szo
kásos email-címre (argaygyu@t-online.hu) várjuk a nyílt téli edzések, ill. egyéb tájfutó rendezvényekről a
rövid információt, megjelölve azt a honlap-, vagy email-címet, ahol bővebb információ található.

Vértesi edzés sorozat
Idén is megrendezik a vértesi edzés sorozatot. Időpontok: novem ber 29-étől kéthetente, vagyis: 2008. nov.
29., dec. 13., dec. 27. 2009. jan. 10., jan. 24., febr. 7., febr. 21.
Az edzéseket a korábbi években megszokott módon rendezzük, a részvételi díj is változatlan (500/200 Ft).
December 13. Vértesi edzés
December 27. Vértesi edzés
December 27.: BÚÉK KUPA /-/. R: MOM. H: Hárshegy (Budapest). T: 9.30-10.30 között Hűvösvölgyi
Nagyrét, Bobci padjainál. Rajt: 10.30-tól. K: Női: 0-18, 19-35, 36-, Férfi: 0-18, 19-35, 36-, Nh.: minél
hamarabb(a helyszínen jelentkezőknek esetleg nem jut térkép!). C: bobci@hotmail.com, vagy Borosznoki
László 1126 Bp. Hollósy S. u. 20. fax: 06-1-3559290. Nd: 600Ft/fő. dugóka 200- Ft.

V

e r s e n y n a p t á r (2009. j a n u á r 1.- fe b r u á r 21.)

Január 10. Vértesi edzés
Január 17. TEREMTÁJFUTÓ DIÁKOLIMPIA /-/ R. BTFSZH: Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola
1118 Bp., Törökugrató u. 15. Megközelítés: www.torokugrato.hu. A Déli pályaudvartól induló piros 139es autóbusszal. A Móricz Zsigm ond körtérről induló piros 153- as autóbusszal . A Március 15. térről
induló 8-as autóbusszal (Gazdagréti lakótelep végállomás., lefelé 10 perc gyalog, vagy a piros 139-es autó
busszal 4. megálló). A Gazdagréti Lakótelep - Etele tér - M óricz Zsigmond Körtér közötti körforgalmat
bonyolító Újbuda-busszal. A létesítmény autóval a Budaörsi ú t - Gazdagréti út - Rétköz utca útvonalon
közelíthető meg. K:Lány és Fiú: alsótagozatos, felsőtagozatos, középiskolás. Részvételi díj: nincs Díjazás:
A kategóriák 1-3. helyezettjeit díjazzuk (érem és oklevél). A résztvevők között ajándéktárgyakat sorso
lunk ki. „0” idő: 10:00 Jelentkezés:9:30-tól a helyszínen. Az ellenőrzőpontokon Sportldent elektronikus
pontérintést alkalmazunk, a résztvevők ingyenesen kölcsönözhetnek időmérő chip-eket.
Január 18. (vasárnap) Ripszám H enrik emlékverseny. 9.45 Koszorúzás a Ripszám emléktáblánál. 10.00
Ripszám Henrik emlékverseny. 12.00 Eredményhirdetés a Ripszám emléktáblánál.
Január 24. Vértesi edzés
Február 4. Évadnyitó parkverseny (3Sz/l) R: BIMAHEV, Hsz. név. Találkozó a Babits Mihály
Gimnáziumban (1046 Tóth Aladár u. 16-18) Parkolás a Tóth Aladár u. végén. BKV: A gyors 20-as busz
„ABC áruház” megállójától É ra 300m. A 125-ös és 126-os busz „Gimnázium” megállójától К-re 100m.
Jelentkezés 14.30-17.00, nevezési díj 400.-Ft, diák és nyugdíjas 200,-Ft. Térkép: Káposztásmegyer-DNy,
1: 4000/lm , 2009. január Benyomtatott térkép, A/4 genotherm elvehető. Kis papírbóják, zsírkréta, idő
mérés SI-vel. Pályazárás: 17.30 (napnyugta 16.50) Fütött öltöző, ingyenes csomagmegőrzés, WC! Inf:
Hegedűs Ábel 06/20-91-14-014, abel.terkep@chello.hu
Február 7. Vértesi edzés
Február 11. M ásodik parkverseny (3Sz/2) R: SIR, Kovács Zoltán, Hsz. név.
Február 18. H arm adik parkverseny (3Sz/3) R: BIMAHEV, Biró Aletta, Hsz. név. Találkozó az Álmos
vezér téri iskolában (öltöző, WC). Megközelíthető az Örs vezér teréről induló 82-es vagy 81-es trolival,
az első megállótól 150 m, a 82-estől К -re, a 81-estől ÉK-re. Jelentkezés 14.30-17.00, nevezési díj 400.-Ft,
diák és nyugdíjas 200.-F t Térkép: Rákosfalva (Zugló), 1:4000/lm , 2008. január Benyomtatott pályák, A/4
genotherm elvehető. Kis papírbóják, zsírkréta, időmérés SI-vel. Pályazárás: 17.30 (napnyugta 17.12) Az
esetleges változások a Tájoló 2009/2-es számában és a listán. Inf: Hegedűs Ábel 06/20-91-14-014, abel.
terkep@chello.hu
Február 21. Vértesi edzés
Tájoló 2008 10. szám
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HATÓSÁGAIVAL
Nagyritkán némi személyes élm ényt is
megírok ebben a sorozatban, ezúttal
a határok lebontása előtti határm enti
élményeimet. Némileg váratlanul ezek
az ország nyugati peremén estek meg.
A cikksorozat a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum támogatásával jön létre.
Az Ábel Térképészeti Kft. Szarvas András megbízá
sából egy Sopron környéki turistatérkép készítésébe
fogott 1996-ban.
Mivel Sopron vidékének nagy része Trianon óta
Ausztriához tartozik, a helyszínelendő terület jelentős
része külföldre esett. Mint ismeretes, a Burgenland szék
helyének kiszemelt Sopron is csak nehezen „úszta meg”
az átcsatolást, kellett hozzá a rövid életű Lajtabánság
stb., hogy kiírják a népszavazást. A voksoláson a
Magyarországhoz tartozás mellett döntött a (jórészt német
anyanyelvű) többség, amiért kiérdemelték a „leghűsége
sebb város” címet, amit a parlament törvénybe is iktatott.
Hamarosan idetelepítették a Selmecbányáról elmenekült
Erdészeti és Bányászati Akadémiát, hogy azután 1949ben a bányászati részleg a fejlődő iparvárosba, Miskolcra
utazzon tovább. A 60 éves évfordulón a VB és a Hungária
kupa kapcsán ide látogatók (a versenyközpontok és a szál
lások zöme az egyetem területén lesz) megtekinthetik a
gyönyörű Selmeci Emlékkönyvtárat az aranyásványokkal
és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum is rendez egy
térképkiállítást a főépületben a VB kapcsán.
Visszatérve a turistatérképre: Bécsben beszereztük az
alaptérképeket és Tama (Szádeczky-Kardoss Tamás)
soproni kiváló kapcsolatait kihasználva nekifogtunk a
térképezésnek. Érdekes érzés volt az akkor még felis
merhető (magyar) műszaki zár vonalán autózni (a kerí
téseket és őrtornyokat lebontották addigra, csak néhány
hírközlési emléket tudtunk begyűjteni). Felkerestük a
Páneurópai piknik emlékművét a határ mentén és megle
petten tapasztaltuk, hogy az osztrák bicikliút egy szakasza
magyar területen vezet a volt „cserkészút” nyomvonalán.
Másnap azután nekifogtam kibogozni a rejtélyt, Tama
Fertőrákos környékén maradt gyalogosan helyszínel
ni, míg én kerékpárral elindultam Ausztriába. A Fertő
partján lévő határátkelő csak tavasztól őszig üzemelt, de
közelítve örömmel észleltem, hogy a határőrök a gyalo
gosokat útlevél felmutatásával simán átengedik, és nekem
is sikerült az átkelés. A térképen látható bicikliúton
indultam Meggyesről, ahol szintén ki volt írva, hogy az
út télen nem használható, de kizárólag németül. Mivel
mi nem tudtunk várni a térkép kiadásával, elindultam a

t é r k é p t ö r t é n e t b ő l
felderítésre. A határon és az emlékműnél (osztrák terüle
ten) álló katona sem szólt hozzám, ám a térképen piros
kereszttel jelzett helyen egy szembejövő mikrobuszból
kiugró ideges ember igazoltatott, majd biciklistül beszál
lított az autóba. Útközben megállt mindkét katonánál
és beszélt velük, azután levitt a határátkelőhöz is. Ott
közben váltás volt, ezért a laktanyát is felkereste, ahol
nyilván beszélt a leváltott határőrrel, és bizonyára az
összes bakát jól letolta. Az összecsengő adatok ellenére
bevittek az őrsre és órákig ott tartottak. Részletekkel nem
untatom a kedves olvasókat, volt magyarul (kicsit) beszé
lő tolmács, fényképezés különböző szögből, csempészek
fotóalbumában azonosítási próba stb. Mindenáron azt
akarták bebizonyítani, hogy csempészútvonalat akartam
előkészíteni, eközben számos törvénytelenséget követtek
el. Az általam használt térképet széttépték és a szemétbe
dobták, a kaució meghatározását nemes egyszerűséggel
pénztárcám kiürítésével végezték stb. Sajnos egy kivétele
sen buta és rosszindulatú emberrel hozott össze a sors, így
végül (miután a mikrobusszal, végigautóztunk az általam
bejárni kívánt úton) elvittek a soproni határállomásra,
és mint határsértőt átadtak a magyaroknak. Itt kis híján
elölről kezdődött az egész, de szerencsére, miután itt
is egy órát várattak, az egyik tisztben győzött a kíván
csiság és személyi igazolványomat lapozgatva meglátta
benne, hogy tengerész voltam. Legott magához rendelt
és meséltetni kezdett a tengeri élményekről, amit én a
közeledő alkonyt látva nem nagy kedvvel, de megtettem.
Szerencsére hamarosan elengedett, akkor mondjuk azt,
hogy áttévedt felkiáltással, nyilván magának is sok mun
kát spórolva meg.
Utóhang 1 Mivel a térképet be kellett fejezni, nemsokára
kocsival helyszíneltünk a térkép másik részén (német
nyelvű megbízólevéllel felszerelve). Ekkor az autó állapota
miatt kötöttek belénk kedves rendőrök, majdnem hasonló
élményeket szerezve nekünk (akkor Vancsik Nándival ket
tesben voltunk). Végül valami kisebb hiány miatt büntettek
meg jó alaposan, közben a forgalmi engedélyt, mivel volt
benne két (hivatalos) javítás, barátságosan „ungarische
Scheisse” címmel illette a közeg. Ekkor határoztam el,
hogy egy darabig nem teszem be a lábam Ausztriába,
amivel nyilván csak az ő céljaikat teljesítettem.
Utóhang 2 Néhány hónap múlva megkaptam az ítéletet
a kismartoni bíróságtól, természetesen tele hazugsággal,
amiben pont annyira büntettek, mint amennyit elszedtek
tőlem anno. Elkezdtem fogalmazni a fellebbezést, de rájöt
tem, hogy végig egyedül voltam, tehát nincs esélyem egy
tárgyaláson, hagytam a fenébe az egészet.
Utóhang 3 Nem álltam meg, hogy a legfrissebb (2005)
topográfiai térkép részletét ne tegyem a térképünk mellé,
a különbségeket mindenki látja.
Hegedűs Ábel térképész, HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Térképtára, hegedus.abel@hm-him.hu
Tájoló 2008 10. szám
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Címlap: Az 56. Őszi Spartacus Kupa utolsó pontja
Hátsó borító: Az idei velencei versenyen ismét mintegy 200 magyar versenyző állt rajthoz.
Képünkön Kiácz Bence az egyik ellenőrzőponton.

A BUDAPESTI TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

