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Budapesti Tájfutó Napok
Az év tájékozódási futói
Kiskunhalasi edzőtábor
Felejtsük el a lila vonalat

BUDAPESTI

H Í R E K

Btfsz téli technikai edzések Az ügyfélfogadás szünetel
A Budapesti edzők és klubok összefogásával 3 fordulós téli technikai edzést
szervezett a szövetség elsősorban a
Budapest válogatottak számára, de az
edzések nyíltak voltak, térítés ellenében
azon bárki részt vehetett.
1. forduló Időpont: 2016. január 2.
Helyszín: Zajnát-hegyek, Kopár-csárda
Rendezőség: Hegedűs Zoltán (pályakitűző) és Hegedűs Béla (SI-kezelő)
Pályák: 2 db kb. 4 km-es technikás pálya,
külön pálya kezdőknek
2. forduló Időpont: 2016. január 30.
Helyszín: Telki
Rendezőség: TIPO – Tóth Eszter
Pályák: 4 különböző nehézségű pálya,
részben fázisnyomatos térképen
3. forduló Időpont: 2016. február 13.
Helyszín: Pilisszentiván, Táncsics u. vége.
Rendezőség: Térkép: Hegedüs Ábel,
Pályakitűző: Gösswein Csaba, Lebonyolítás:
MOM
Pályák: több, egymástól független 3-4
km-es technikás pálya.

Elhunyt Balogh László

Január 10-én, életének 94. évében elhunyt Balogh László, aki
néhány évvel ezelőtt még rendszeres résztvevője volt a szenior
versenyeknek. Képünkön egy
2002-es versenyen áll a dobogón. Emlékét megőrizzük.
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Kozma László sporttársunk
betegsége miatt a kedd és
csütörtök esti állandó ügyfélfogadás meghatározatlan
ideig szünetel! Konkrét ügyekben Scultéty Márton főtitkárt
lehet keresni e-mailben vagy
telefonon (ld. a BTFSZ honlapon elérhetőségek menü).

Tájoló előfizetés 2016-ra
2016-ben ismét 6 alkalommal
jelenik meg a lap, hasonló kivitelben, mint az idén, egy szám
48 oldalas lesz + középen az
eredmények oldalai.
Az előfizetési díj nem változik.
Tehát az idei árak:
Az éves előfizetési díj 2016-ra
5000 Ft, külföldre 8000 Ft.
Egy példány ára: 850 Ft
Akik támogatják a szövetséget,
azoknak tiszteletpéldányt küldünk.
Az előfizetési díjat az utolsó számhoz mellékelt csekken vagy átutalással (AXA
Bank, Számlaszám: 1700001912846995 Budapesti Tájfutók
Szövetsége) 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”-t,
hanem „Támogatás”-t kell írni.
Az év rendezvényein, a téli
edzéseken személyesen is előfizethető az újság. Várjuk az
előfizetéseket!

www.funkwerk-mo.hu
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MÁSODIK GÁLA
A második már mindig más, mint az első. Elmúlik az
újdonság varázsa. Megszokottá talán még nem válik,
de legalábbis kezdjük megszokni. A második az elsőhöz
képest lehet jobb, lehet más, ritka eset, hogy ugyanolyan
legyen. Ez a Gála más volt, mint a tavalyi. Lássuk, miért.

A

tavalyi Gála egyértelmű siker
volt, hagyományteremtő szándékkal indult, jó hangulatú volt,
mindenki dicsérte. Kíváncsian
vártuk az ideit, a másodikat.
Az exkluzív helyszín adott volt,
talán a tavalyitól is elegánsabb,
talán még elegánsabb is attól,
mint amire nekünk tájfutóknak
feltétlenül szükségünk van. Báli
szezonban persze nem könnyű jó
és alkalmas helyet találni efféle
rendezvénynek. A váltás egyik oka
az volt, hogy a tavalyi helyszín, a
MOM Kulturális Központ annak a
200 körüli vendégnek tudott helyet
biztosítani, akik akkor megjelentek. A tavalyi kedvező visszhang
után Paskuj Mátyás és a szervező
csapat joggal számított növekvő
létszámra. A Stefánia Palotában
háromszázan is elfértünk volna.
Sajnos nem volt szükség rá, idén
kevesebben jöttünk össze.
Vajon miért? Tény, hogy a részvételi díj emelkedett, a távolmaradók
egy része talán ennek tudható be.
A Gála egyik fontos, ha nem a
legfontosabb momentuma, az arra
érdemes sporttársaink díjazása.
Idén nagyon későn, alig két héttel
a rendezvény előtt derült ki a díjazottak nagyobb részének személye,
így már nem könnyű odaszervezni
őket, meg még esetleg családjuk,
egyesületük tagjait is. Erre jövőre
ajánlatos lesz jobban odafigyelni,
hamarabb meghozni a döntést a
díjazottakról. Elméletileg ennek
nincs akadálya, tavaly megoldható
volt.
Fontos a műsor is. Nagy Bandó
Andrást láthattuk már tájfutóversenyen is fellépni (valamelyik

orfűi Hungária Kupán), ismert
humorista, jó író. Most talán kicsit
fáradtnak tűnt. De lehet, hogy csak
a tavalyi fergeteges táncelőadáshoz
képest. Politikai mondanivalóval
nem szolgált, szerintem nagyon
helyesen tette, de lehet, hogy volt
olyan is, aki ettől való félelmében
nem jött el.
Pedig kell egy ilyen Gála. Kell az
ünneplés, kell az, hogy időnként
felöltözzünk ünneplőbe, megtapsoljuk legjobbjainkat, szórakozzunk, mulassunk. Aki eljött, szerintem idén is jól érezte magát.
A minden évben szokásos díjazásokon kívül idén „civil” kezdeményezésre aranyjelvényes versenyzőink egy-egy feliratos pólót
kaptak Kovács Balázs, Horváth
Sándor és Máthé István összefogásának köszönhetően. Remek ötlet!
Minden igényt kielégítő svédasztalos vacsora után a tavalyról már

Monspart Sarolta üdvözli
az est résztvevőit

ismert zenekar húzta a talpalávalót, bár azt idén is meg kellett
állapítanom, hogy a tájfutóknak
csak kisebb része táncos lábú. No,
aki nem szereti az ugrándozást, az
megvárhatta a tombolasorsolást,
ahol mindenféle jópofa nyeremény
várt gazdára. Utána folytatódott a
zene, a tánc, és már vasárnap volt,
amikor véget vettek a zenének.
Várjuk a harmadik Gálát. Ugye
jövőre többen leszünk?
Kovács Gábor
Fotó: Máthé István

Az egyik asztaltársaság
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Az MTFSZ díjazottjai
Skerletz Iván díj

Tájékozódási futásért plakett

Bogdány Miklós, több évtizedes fáradhatatlan sportvezetői, versenybírói,
szervezői tevékenységéért és szövetségi
munkája elismeréseként.

Sramkó Tibor, a 2015. évi Nógrádi
Hungária Kupa kiemelkedően sikeres
megszervezésének és lebonyolításának
nagy kitartást mutató irányító munkájáért.

Tájékozódási futásért kitűző

A Skerletz Iván díjat
Bogdány Miklós kapta

Ripszám Henrik emlékérem
Fehér Ferenc, sok éves szerteágazó
edzői, versenybírói, szövetségi, térképkészítő és népszerűsítő munkájáért.
Józsa Sándor, a Tájfutás, Tájoló és Szélrózsa
című sportági kiadványok megjelenése
érdekében végzett több mint két évtizedes
fáradhatatlan munkája elismeréseként.
Veres Imre, több évtizedes szerteágazó
edzői, versenybírói, szervezői, szövetségi, és népszerűsítő munkájáért.

Aranyfokozaton:
Goldmann Róbert, a 2015. évi Nógrádi
Hungária Kupa kiemelkedően sikeres
megszervezésében és lebonyolításában
végzett munkája elismeréseként.
Ezüstfokozaton:
Dr. Szlávik Zoltán, a tájfutóversenyek
közvetítése, hangosítása érdekében
végzett, a versenyrendezőket technikai
felszereléssel is támogató munkájáért
valamint a 2015. évi Éjszakai OB sikeres
megszervezéséért és lebonyolításáért.
Bronzfokozaton:
Antal István, több évtizedes utánpótlásnevelő tevékenységének elismeréseként.
Antal Miklós, a környezettudatosság
terén a sportág érdekében végzett gyakorlati és kommunikációs munkájáért.
Hajdu Martin, a 2015. évi Éjszakai
Országos Bajnokság kiváló minőségben
végzett térképkészítői és pályakitűzői
munkájának elismeréseként.
Kovács Róbert, a magas minőségű
digitális térképnyomtatás elterjesztésének érdekében végzett fáradhatatlan,
áldozatos társadalmi munkájáért.
Szivák Ildikó, a sítájfutó szakág működtetésében továbbá fennmaradásának
érdekében végzett több éves elhivatott
munkájának elismeréseként.

Az Év tájékozódási versenyzői
Az év női tájékozódási futója:
Gyurkó Fanni
Az év férfi tájékozódási futója:
Bakó Áron
Az év ifjúsági lány tájékozódási futója:
Gárdonyi Csilla
Az év ifjúsági férfi tájékozódási futója:
Ormay Mihály
Ripszám Henrik emlékérmet Az év női tájkerékpár versenyzője:
kapott Veres Imre Pénzes Erzsébet
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Az év férfi felnőtt és ifjúsági
tájékozódási futói:
Bakó Áron és Ormay Mihály

Az év férfi tájkerékpár versenyzője:
Rózsa László
Az év Trail-O versenyzője: Laáber Miksa
Az Év Sítájfutója címeket az MTFSz
elnöksége 2015-ben nem ítélte oda.

Az Év tájfutó edzője:
Kisvölcsey Ákos, a Hegyvidék SE –
MOM Tájfutó Szakosztály edzője, kiemelkedő utánpótlás nevelő tevékenységért.
A 2015-ben az év ifjúsági lány tájékozódási futójának választott Gárdonyi Csilla
edzője.
Az Év Térképe díjat adományozza az
Elnökség a 2015-ben Magyarországon
készült legkiválóbb térkép elkészítéséért,
Dénes Zoltánnak, a 2015. évi Hungária
Kupa 1. napjának Kazár című térképéért.
A 2015. évi Szenior Bajnoki Pontverseny
1. Hegyisport Szentendre Egyesület 276 pont
2. Tipó TKE
184 pont
3. BEAC
160 pont
4. Pécsi Vasutas SK
136 pont
5. Tabáni Spartacus SKE
130 pont
6. Balatonalmádi Herkules SE
120 pont
A díjazás végén a résztvevők egy fényképes összeállítást tekinthettek meg a
2015. évi Ifjúsági EB magyar csapatáról,
hogyan élték Ők meg a versenyt belülről.
Külön kiemelendő, hogy az összeállítást
a válogatott versenyzők egyike, Dalos
Máté készítette.
Fotó: Máthé István
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EDZŐI KONFERENCIA 2016
Idén is zsúfolásig megtelt a Testnevelési
Egyetem előadóterme edzőkkel és
érdeklődőkkel. A Gálán bálozók és a hajnaltól
autózó távolabbi sporttársak szeméből
az álmosság gyorsan elröppent, a légkör
felforrósodott. Talán nemcsak a százfokos
radiátoroktól. Délelőtti edzésük végeztével
néhány válogatottunk is befutott.

E

lsőként Dr. Sterbenz Tamás a TF rektorhelyettese
adott áttekintést az Egyetem edzőképzési rendszeréről. Ismertette a képzési struktúra tervezett
egyszerűsítését, a két éves edző (BSC) és az erre
épülő hároméves szakedző (MSC) képzés rendszerét, szakágait, azok tudományterületeit, követelmény
rendszerét. Célzott a tájfutó edzőképzés rendszeren
belüli lehetőségeire is.
Dr. Dosek Ágoston a TF tanára, szövetségi kapitány
és világbajnokot nevelő edző nagy ívű panorámában
festette fel az edzői munka és az ezt segítő képzés
tényeit és lehetőségeit. Előadásán végig vonult a
magas fokú szakmai tudás és a komplex látásmód.
Nem mulasztotta el, hogy kihangsúlyozza a tájfutás
speciális futótechnikájára való felkészülés fontosságát, amit országúti, vagy pályaedzés nem tud igazán
helyettesíteni, különösen a köves, mocsaras terepek
esetében. Vázolta még a tájfutás szaktárgy óráihoz
készülő tantervet is.
Vonyó Péterné Szabó Réka és Antal Miklós vendégelőadóként ismertették Zöldüljön végre a zöld sport
címmel környezetbarát programjukat. Számos ötlet
ismertetése mellett személyes segítséget is ajánlottak azoknak, akik versenyeiket ebben a tekintetben
kívánják fejleszteni.
Scultéty Márton a válogatott programok szervezője
és felnőtt VB csapatvezető az őszi ausztriai csúcs
konferenciáról adott tájékoztatást, amelyen a sportág
7 vezető országának elit edzői vettek részt. Egyenként
ismertette a delegátusok beszámolóit, amely kitért az
Sport centrumok rendszerére, élversenyzők technikai
edzéseire, a felkészítő háttérre és az anyagi forrásokra
is. Számunkra első felindulásból az lehet feltűnő,
hogy a hazai válogatott működtetését fedező 30-40
ezer Euróval szemben a nagyok ennek az összegnek 10-15-szeresével gazdálkodnak. Azért nagyon
elgondolkodtató az is, hogy náluk az évi 5-800 óra
edzés 30-50%-a technikai, a futás szinte mindig
terepen zajlik. Érdemes kiemelni, hogy a Sport centrumokban speciális erőfejlesztő edzések is folynak,
hogy hatékonyabbá tegyék a terepfutáshoz szükséges

izommunka javítását, ami terepi sérülések kiküszöbölését is segíti.
Nemes Béla Pareto-elv a tájfutásban című előadását
tapintható várakozás előzte meg, mivel e közgazdaságban ismert elv szerint az erőfeszítések (piaci
szereplők, befektetések) 20 %-a hozza az eredmények
(bevételek) 80 %-át. A teremben, akárcsak tavalyi
előadásán minden elnémult, ahogy a kivetítőn logaritmikus szórásnégyzet görbék jelentek meg. Ártatlan
kérdésére, hogy „Eddig ugye mindenki tudta követni?”, csak egy-két félénk kéz emelkedett. Majd az
élsportolók és saját hobbisportolói terhelésünket
összevető hasonlataival és „Eddz okosan” tanácsaival
vezetett vissza tájfutó életünk hétköznapi valóságába.
Hegedűs Zoltán hozzászólásában úgy összegzett,
hogy az elmondottakból csak azt tudhattuk meg, hogy
20 %-os erőbedobással a középmezőnyben tudunk
lenni, viszont mi az élmezőnybe szeretnénk kerülni!
Ettől Paretonak akár még igaza is lehet. Ha válogatottunk erőforrásai, illetve hatékonysága a nagyokénak 20 %-a sincs, várhatunk-e középszerűnél jobb
eredményeket?
Török Imre A térdkímélő „mezítlábas” futótechnika
tanulása című előadásában reményt villantott fel minden térdfájós szenior előtt. A képsorokkal illusztrált
technika tulajdonképpen visszatérés gyermekkorunk,
vagy mezítlábas őseink futásához. Az előadó eredményeinek egy év alatti javulása szinte sokkoló. Vajon mi
lehet az a titok, ami miatt sokan mégsem így futnak?
Bozán György A térképolvasás fejlesztése című hozzászólásában feladatlapokat mutatott be, amelyek
alkalmasak a versenyeken előforduló memória és
domborzat felismerési feladatok gyakorlására, elméleti foglakozás keretében.
Egy jól megszerkesztett teszt koncentrált térképolvasó terhelést jelent, a képzés eredménye kiértékelhető,
összehasonlítható, továbbá módszert ad a versenyzőknek az önfejlesztésre. Jóllehet a terepi edzéseket
nem helyettesíti.
Fehér Ferenc az Élsport és Edzőbizottság vezetője,
MTFSz elnökségi tag előadásában a bajnokságok hét
különböző versenyszámára való technikai felkészülés
feladatait és lehetőségeit tekintette át. Részletesen
elemezte a versenyszámok technikai jellemzőit. Majd
szakszerű felkészítési módszereket ismertetett, megemlítve az életkori sajátosságokat is. A témát széleskörűen és rendszerezetten feldolgozó előadás akár a
TF tájfutás szaktárgy anyagába is beilleszthető lehet.
Mottó: A tájfutás iránti vágyat kell felkelteni!
Bozán György
Tájoló 2016 1. szám
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BESZÁMOLÓ A 2015-ÖS SPORTÁGFEJLESZTÉSI
TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Tájoló első számában idén is összefoglalót
adunk közre az MTFSZ keretein belül működő
sportágfejlesztési támogatási programok
előző évi teljesüléséről és eredményeiről.

A

tagdíjak és a rangsoroló versenyek nevezési
díja után befizetett hozzájárulás felhasználását
továbbra is szeretnénk átláthatóvá tenni. A záruló
ciklus sportágfejlesztési tervének és a kiírt pályázatoknak megfelelő felhasználás minden olyan tájfutó
számára fontos lehet, aki versenyengedélyének kiváltásával hozzájárult a támogatási rendszer forrásainak
megteremtéséhez. Az itt szereplő pályázatok részletei
– kiírások, feltételek, kedvezményezettek listája –
megtalálhatók az mtfsz.hu honlap adatbankjában.
Támogatási Program
Edzőképzés támogatása
Edzők támogatása
Nyári edzőtáborok
Iskolai népszerűsítő programok

Tervezett
300 000
7 500 000
1 000 000
300 000

Megvalósult
7 500 000
1 000 000
190 000

1. Utánpótlást nevelő edzők képzésének támogatása
A pályázat igénybevétele az elmúlt években valamelyest hektikusan alakult, a 2014-es csúcs részvétel után
(amikor is öten vették igénybe a támogatást) 2015ben nem volt igénylő. Tekintve a képzések több évre
áthúzódó jellegét, inkább az elmúlt két ciklus egészére
érdemes áttekinteni a támogatás felhasználását, és
akkor elfogadható képet kapunk: 2006 óta összesen
18 személy vett részt a Szövetség által támogatott képzésekben, és közülük 13-an jelenleg is edzősködnek.

2. Utánpótlás edzők támogatása
2015-ben az edzőtámogatási pályázatot csak minimális mértékben dolgoztuk át, a benyújtást és a beszámolást igyekeztünk a legnagyobb mértékben egyszerűsíteni. Egyetlen pályázaton belül két külön kategóriában értékeltük a tanítványok száma (létszám,
rajthozállások, minősítés) illetve az élsport eredményesség (bajnoki pontok, Ifi EB, Junior VB) szerinti
teljesítményt. A pályázaton 32 klub 51 edzője vett
részt, örömteli, hogy ismét jelentkeztek új résztvevők:
Biró Fruzsina és Kerényi Zsoltné (VSE), Kiss György
(KJS), Mauer Lajos (MSE), Pataki Gábor (PVS),Vörös
Endre (HOD). A létszám alapú kategóriában, ahogy
várható volt, jóval nagyobb volt a pályázók száma,
ami a Sportágfejlesztési tervben kitűzött mutatók
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szerint megfelel a céljainknak. Egyetlen olyan pályázó
volt, akinél nem valósult meg a vállalás, ezért év végén
a megítélt előleget vissza kellett vonnunk.
A grafikonból látszik, hogy a támogatásnak továbbra is jelentős hatása volt a rangsoroló versenyeken történt utánpótlás rajthozállásokra. Az össz up.
rajthozállások száma az előző évhez képest gyakorlatilag szinten maradt, ugyanakkor a pályázatban részt
vett edzők tanítványai által teljesített rajthozállások
száma még mindig nőtt, azaz a működő edzők
még nagyobb mértékben vonódtak be a pályázati
rendszerbe. A Sportágfejlesztési és Ifjúsági bizottság
további vizsgálatokat is végzett a támogatás hatékonysága terén, amiből látszik, hogy nagyon magas
– és klubonként óriási eltéréseket mutat – a 12-16
éves tanítványok lemorzsolódása. Két évenként a
felét elveszítjük ebben a korosztályban a versenyzői
populációnak (miközben az új tanítványok beáramlása egyensúlyban tartja az össz létszámot), ami gyakorlatilag első számú korlátja az utánpótlás további,
fenntartható növekedésének és a felnőtt korosztályba
is átható növekedésnek. Ezt a további támogatások
tervezésekor a következő sportágfejlesztési ciklusban
figyelembe kell majd vennünk.
Klub
Név
Támogatás
BMG
Antal István
103 000
BTK
Ládi János
80 000
CSP
Gönczi Róbert
84 000
CSP
Laurinyecz Katalin
94 000
CSP
Móré Erzsébet
36 000
CSP
Samuné Nagy Katalin
19 000
CSP
Veres Zsolt
61 000
CSP
Zabagloné Váradi Margit
25 000
CSP
Korcsog László
65 000
DTC
Tóbisné Várady Szilvia
115 000
DTC
Zsigmond Száva
358 000
ESP
Blézer Attila
146 000
ESP
Veres Imre
230 000
FLF
Bernáth Zsolt
87 000
GOC
Császár Éva
105 000
GOC
Juhász Júlia
133 000
GOC
Mézes Tibor Sólyom
88 000
GOC
Tarsoly Róbert
77 000
HOD
Vörös Endre
84 000
HTC
Bán Sándor
148 000
KJS
Kiss György
65 000
MAT
Horváth Sándor
146 000
MCB
Paskuj Mátyás
129 000

HÍ
MOM
MSE
NYK
NYV
PAK
PUS
PVS
PVS
PVS
SDS
SDS
SIR
SKS
SPA
SPA
SPA
SZT
SZV
SZV
TSE
TTE
TTE
VHS
VSE
VSM
ZTC
ZTC
ZST

Kisvölcsey Ákos
406 000
Mauer Lajos
59 000
Nagy-Kovács Ádám
62 000
Tölgyesi Tiborné
161 000
Kiss Gábor
105 000
Szerencsiné Csamangó Jusztina 43 000
Viniczai Ferenc
386 000
Vonyó Péter
243 000
Pataki Gábor
56 000
Nagy Ákosné
123 000
Sramkó Tibor
266 000
Tőkés Árpád
72 000
Gömbös Gyula
146 000
Gyalog László
163 000
Gyalog Zoltán
459 000
Krasznai Orsolya
315 000
Dr. Kiss-Geosits Beatrix
148 000
Gera Tibor
318 000
Szencz Attila
130 000
Kéri Péter
65 000
Horváth Magda
130 000
Tóth Eszter
268 000
Németh Zsoltné
262 000
Biró Fruzsina, Kerényi Zsoltné 48 000
Szerencsiné Csamangó Jusztina 70 000
Erdős Gábor
123 000
Fehér Ferenc
197 000
Galambos Erika
198 000
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közösen pályázó egyesületek), melyeket a bizottság előzetesen mind elfogadhatónak tartott. Két
tábor elmaradt szervezési okokból (FLF Abaliget
és DCS Nyíregyháza). Az 1 millió forintos keretösszeget a korábbi évekhez hasonlóan létszámarányos számítással osztottuk szét, figyelembe
véve az edzőtábor hosszát és bentlakásos vagy
otthon alvós jellegét. Az össz létszám 2015-ben
388 fő, az előző két évben 312 és 263 fő, tehát
stabilan működő, sőt tovább növekedő programnak mondható. Az egy főre jutó támogatás 2577
Ft (2014-ben 3205Ft/fő, 2013-ban 3802Ft/fő). A
beérkezett beszámolókból megállapítható, hogy az
edzések igényesen megtervezettek, változatosak,
általában OCAD-ben kitűzött feladatok voltak. A
valóságtól eltérő pályázatokat sikeresen szorította
vissza a beszámolás 3 éve bevezetett szigorítása: az
edzések részletes dokumentálása, aláírt névsor és
teljes létszámú csoportkép megkövetelése.
Rendező
NYK
SPA
VSE
ZTC
PVS-SZV
KAL
BTK-VHS
GOC
DTC

Dátum
Helyszín
Létszám
jún.22-27.
Nyírtura
20
jún.29 - júl.03. Ecseg
45
jún.29 - júl.03. Nagykovácsi
35
júl.31 - aug.04. Sopron
50
aug.01-04.
Csákvár
83
aug.02-07.
Kaskantyú
14
aug.06-09.
Fenyőfő
45
aug.07-13.
Csörötnek
33
aug.11-14.
Bánkút
63

Támogatás
68 000
127 000
49 000
141 000
187 000
55 000
101 000
130 000
142 000

Zárult most egy elnökségi ciklus és vele párhuzamosan egy ötéves sportágfejlesztési terv, melynek
keretében az itt bemutatott támogatási programok
zajlottak. Merre tovább? A 2015 során kidolgozott új fejlesztési terv a létszámnövekedés és az
utánpótlásfejlesztés területét továbbra is stratégiai
jelentőségűnek tekinti, így – amennyiben ezt a közgyűlésen a klubok többsége megerősíti – a támogatási programok is hasonló keretek között folytatódhatnak. Személy szerint nagy eredménynek tartom,
hogy 2010-től 2015-ig a támogatott edzőink körét
12-ről 51-re tudtuk növelni, visszahozva az aktívan
működők közé egy csomó régi, már-már eltűnt
tájfutót. Úgy érzem ez a pályázati rendszer, és a
rajta keresztül közvetített értékrend és figyelem az
elnyert összegeknél is nagyobb motivációt tudott
3. Utánpótlás nyári edzőtáborok
nyújtani, mindenképp folytatásra érdemes.
A nyári edzőtáborokra 11 tagszervezettől 9 tábor
Budapest, 2016.február 8.
megrendezésére érkezett pályázat (azaz voltak Kovács Balázs, Sportágfejlesztési és Ifjúsági bizottság
Tájoló 2016 1. szám
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Célunk az újabb negyedszázad
Ismét konferenciát és könyvbemutatót
rendezett a Sportágtörténeti Bizottság
a Magyar Térképbarátok Társulatával
(MTT) karöltve január 29-én délután.
Kiegészítő programként délelőtt a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum Térképtárát és a Magyar Katonai Térképészet
Múzeumát lehetett meglátogatni, a nagy érdeklődés miatt
csoportokra bontva zajlott mindkét, kitűnően sikerült bemutató. A Hadtörténetiben Jankó Annamária és jómagam fogadtuk
az érdeklődőket, a másik helyszínen Maros Zsuzsa múzeumvezető és Rádler Mária kalauzolta mesterien a csoportokat.
A kimaradt sporttársak kedvéért a programot hamarosan
megismételjük, aki nem olvassa a tájfutó listát és érdeklődik,
jelentkezzen nálam.
A délutáni összejövetel célja kettős volt: Bemutatni a most
megjelent Ripszám Henrik és a
magyar tájfutás kezdetei című
könyvet, amely a Magyar tájfutás történetének első kötete, valamint, felkészülésként a második kötetre, felidézni
vázlatosan az 1948–1972 közti időszak
eseményeit.
Jankó Annamária, az MTT elnöke köszöntötte az egybegyűlt szépszámú közönséget, majd Grant Júlia előadása következett. Elbeszélése nemcsak a Ripszáméletrajz születéséről szólt, hanem a
családfakutatás műhelytitkairól is mesélt
igen érdekfeszítően. Ezt követően az est moderátora, a könyv
szerkesztője, e sorok írója mutatott be pár különleges képet,
amelyek valamilyen okból nem kerültek be a könyvbe.
Szünet után Scultéty Gábor, Felföldi Károly és Bozán György
villantott fel egy-egy részletet az 1948–1972 közötti versenyek
történetéből: a Balaton és Hungária kupákról, a Csongrád
megyei eseményekről valamint a korai tájfutó térképekről
hallhattunk. Az utóbbi prezentáció érdekessége egy újabb
fordulópont az 1963-as évnek, mint a bemutatása volt, hiszen
ekkor több fontos újdonság debütált, ami átvezetett a turista
versenyekből a tájékozódási futásba. Sváb László fantasztikus
jelvénygyűjteményéből vetítette le a korszak termékeit és
nyűgözte le ezzel a közönséget. A megmozdulást még egy
térképes előadás és jóízű beszélgetések zárták.
A frissen megjelent könyv első 100 példánya a másnapi gála
első perceiben elfogyott, a második, javított lenyomat február
végére készül el. Támogatói ár: 5 000–10 000.–Ft, normál ár:
3500.–Ft, kedvezményes ár (február végéig fizetetve): 2500.–
Ft. (Mindkét támogatói árat már többen választották, ezúton is
köszönjük a segítséget!) A könyv átvehető: a Boróka kupa első
napján és a február 28-i közgyűlésen, valamint március 1-től
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az Animula könyvesboltban (Budapest II. ker. Bimbó út 184/b,
nyitva H-P: 9–18 óráig). Futárral eljuttatjuk a könyvet bármely
címre Magyarországon, előre fizetve 1200.–Ft, utánvéttel
1650.–Ft. A csomagolási költséget átvállaljuk. Fizethető átutalással Kiss Endre 50800104-11643452 számú bankszámlájára,
„Ripszám” megjelöléssel; vagy készpénzben. Az első lenyomat
birtokosainak a kiegészítéseket digitálisan vagy kinyomtatva
juttatjuk el, ha jelentkeznek érte. A könyv azért lehet a tájfutók
számára ilyen olcsó, mert az Elnökség jelentős támogatást
szavazott meg a sportágtörténeti kutatásokra, köszönet érte.
Ahogy a kötet utolsó oldalán olvasható, a történet második
része terveink szerint egy év múlva megjelenik, Skerletz Iván
és a magyar tájfutás története (1948-1972) címmel. A mostani kiadványhoz hasonlóan egyrészt felvázoljuk feledhetetlen
főtitkárunk életútját, közöljük műveit, valamint összefoglaljuk
a negyedszázad tájfutó eseményeit.
Nyilván sokakban felmerül a kérdés
miért nem 1970, az önálló Szövetség
megszületése a határév? Ez egy nehéz
kérdés, talán nincs is jó válasz. Ha mégis,
akkor egyrészt a kerek 25 évek (záróévünk a harmadik kötetben 1996, Iván
halála, a negyedik kötet 2020-ig szólna),
ha kis furfanggal, a határévek beszámításával is. Másrészt ez is egy folyamat
volt, aminek csak egy része 1970. január
elseje, sok más is zajlott párhuzamosan.
Ezért éreztem keményebb határkőnek
1972. szeptember 12-ét, hiszen akkor
Jetrichovice mellett szinte egy pillanat (három nap) alatt lett
minden más, mint azelőtt.
Igen fontos és eseményteli időszakunk volt ez a 25 év, nehéz
lesz a válogatás. Épp ezért egy bő digitális mellékletet tervezünk a könyvhöz, amiben a beérkező anyagokat (írások, képek,
térképek stb.) teljes terjedelemben közöljük (az ésszerűség
határain belül), ezek között akár teljes megjelent kötetek
is lehetnek. Ehhez a munkához kutatókat, digitalizálókat,
szerzőket keresünk, előképzettség nem szükséges. Különösen
várjuk a jelentkezőket az örökversenynaptár előállításához,
ez táblázatosan valamennyi eddigi tájfutó rendezvény főbb
adatait tartalmazza (majd).
Az első kötet tapasztalatai alapján Szerkesztő Bizottságot
állítunk fel, hogy a fontos döntések ne egyszemélyiek legyenek, vagy túl nagy körben tárgyalva szülessenek meg. A
bizottságban is van még kiadó hely, aki kedvet érez a könyv
formálásához, no meg párezer oldal figyelmes két-háromszori
átolvasásához, ne habozzon megkeresni engem!
Hegedüs Ábel,
20-911-4014,
hegedus.abel@mail.militaria.hu
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Jó a kezdet!
Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei 1925–1948
Másodjára, a 150 oldalas könyvet átlapozva, az igen gazdag ábraanyag és szép
külalak tűnik fel. Számtalan korabeli
fénykép az egykori versenyekről, nagyon
jó minőségű térkép-reprodukciók,
Ripszám-alkotások és nem utolsósorban
gyönyörű jelvények. Ha valaki csak nézegetni akar, már az is jó szórakozást talál
magának.
Kalotaszeg 1913

M

ár kézbe venni is jó érzés a könyvet. Életerős, tettre kész fiatalember mosolyog ránk az elegáns, finom
tapintású borítóról. Ő lenne hát Ripszám
Henrik, akiben a tájfutás hazai meghonosítóját tisztelhetjük. Kalandos életút
állt még ekkor előtte, hiszen a fotón
még csak 22 éves volt. Az ezután következő hat és fél évtized hozott néhány
fordulatot, bejárta az egész világot, tartalmas életet élt és mindeközben elhozta nekünk a tájfutást Skandináviából.
A részleteket tessék a könyvben elolvasni.

turistamozgalom kialakulásáról, a tájfutás európai elterjedéséről. A részletes
Ripszám-életrajz (ifjúkor, háború, angliai
évek, festőművész pályafutás) és a kutatás részleteinek kulisszatitkai mellett
bőven jutott hely a másik nagy „alapító
atya”, Berend Ottó életútjának és szerteágazó tevékenységének bemutatására is. Precíz, minden fontos apróságra
kiterjedő jegyzetek, gazdag függelék, a
terepgyakorlatok teljes táblázata teszi a
téma iránt érdeklődők számára nélkülözHarmadjára a tartalom. Igen nagy fel- hetetlen alapművé a könyvet. Számomra
adatra vállalkozott Hegedüs Ábel szer- külön öröm a tucatnyi munkatárs alapos
kesztő és csapata, amikor elhatározták, bemutatása.
könyv formájában foglalják össze a „tájékozódási sport” magyarországi kezdeteit.
Igen, így írom, tájékozódási sportnak,
hiszen a könyvből kiderül, hogy a 91
évvel ezelőtti kezdet lényegét tekintve ugyan szinte teljesen azonos volt a
mai tájfutással, de aztán három verseny
után kilenc év szünet következett. Csak
1935-től folytatódott a tájékozódási
sport, „terepgyakorlatok” néven, viszont
ez sokban különbözött a mai tájfutástól,
valójában még versenynek sem nevezhetők, legalábbis a korabeli turistaság nem
Népviselet
szerette ezeket versenyeknek nevezni.
Szintidő volt, a sietést, úgymint a késést Az utolsó oldalon már olvasható: folytabüntetőpontokkal sújtották, kérdésekre tása következik. A következő, hasonlóan
kellett válaszolni, a végén írásbeli jelen- izgalmasnak ígérkező 25 év történetét
tést kellett tenni és hasonlók.
bemutató második kötet egy év múlva
A sportág hazai történetének első várható. Kíváncsian várjuk, amint majd
negyedszázadán kívül bőséges ismerte- később a leendő trilógia harmadik kötetést olvashatunk a korabeli térképekről, tét, sőt remélhetőleg a jelenkorig elvezeKovács Gábor
azok sokszorosítási módjáról, a magyar tő ráadást is!
Tájoló 2016 1. szám
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BUDAPESTI TÁJFUTÓ NAPOK
Január 23-24-én a Budapesti Tájfutók Szövetsége az
idén is megrendezte a Budapesti Tájfutó Napokat.
Szombat délelőtt a Diák Teremtájfutó Bajnokságra,
majd közvetlenül utána a TrailO szakág terembajnokságára, délután a Szenior találkozóra, este a Bajnokok
vacsorájára került sor. Vasárnap délelőtt koszorúzás,
majd a Ripszám Henrik emlékverseny zárta az eseménysort.

a Gazdagréti Csíkihegyek Általános
Iskolában került lebonyolításra. A pályakitűző ismét Bakó Áron volt. A több mint
100 induló egy igen kellemes délelőtti
tornatermi tájfutó rendezvényen vehetett
részt, melyet már 10. alkalommal rendeDíjak átadása
zett meg a Budapesti Tájfutók Szövetsége.
Szombaton estére a BTFSZ elnöksége az
Szenior találkozó
idén is meghívta egy vacsorára azokat
A szombat délutáni eseményre a tavalyihoz a fiatalokat és edzőiket, akik az elmúlt
hasonlóan a Magyar Sport Házában került évben országos bajnokságot nyertek.
sor, ahol Bugár József elnök ismertette a Ebben az évben Bugár József és Mets
BTFSZ aktuális információit, majd átadta a Miklós szervezte-szponzorálta a Trattoria
Budapest Tájfutó Sportjáért díjat Lux Ivánnak Étteremben tartott Bajnokok vacsoráját.
több évtizedes versenybírói, térképhelyesbítői, a Sportident rendszer hazai bevezetése A Budapest Tájfutója díjat az alábbi
érdekében kifejtett önzetlen munkásságáért. versenyzők kapták:
Ezután Kármán Katalin, a svédországi szenior N16: Sárközy Zsófia, MOM, edzője:
VB ezüstérmese tartott érdekes előadást a Kisvölcsey Ákos; N18: Gárdonyi Csilla,
Pontfogás WMOC eseményeiről, a terepekről, pályákról. MOM, edzője: Kisvölcsey Ákos; F16:
Ezt követve Harkányi Árpád egy tematikus Ormay Mihály, SPA, edzője: Gyalog
Teremtájfutó Bajnokság
előadás keretében ismertette a feleségével, Zoltán; F18: Dalos Máté, TTE, edzője:
Az idei Diák Teremtájfutó Budapest Zárug Zitával együtt teljesített kerékpáros Horváth Magda; Budapest Tájfutó
Bajnokság a tavalyihoz hasonlóan világkörüli út élményeit.
Sportjáért díjat kapott: Lux Iván

Egy eldugott pont
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Lux Iván átveszi a díjat
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A találkozó résztvevői

H Í R E K

A Budapest Tájfutója díj nyertesei

„Jó Tanuló, Jó Tájfutó" pályázat
eredménye
A Bajnokok Vacsoráján vehették át Dr.
Fekete Jenő Györgytől az egyetemi hallgatók a „Jó tanuló, jó tájfutó” okleveleket.
A tiszteletbeli elnökünk által alapított
Díjat 2015-ben Weiler Virág és Sulyok Ábel
kapta, mindketten a BME hallgatói és
a Tabáni Spartacus versenyzői. Az „Ezüst
Futócipő” Díj birtokosa 2015-ben Ormay
Mihály (Tabáni Spartacus SKE) lett.

Ripszám Henrik emlékverseny
Ebben az évben két pálya állt a versenyzők rendelkezésére. A hosszú pálya alapvetően a 2014-ben debütált nyomvonal a
Hármashatár-hegyen, minimális módosításokkal. Légvonalban 7,3 km, 5 ellenőr-

Koszorúzás

zőponttal. Útvonalválasztástól függően a
tényleges táv 9,7-10,8 km, a szint 380-495
m között váltakozhat. A rövid pálya elsősorban ifjúsági és szenior versenyzők számára
készült. Légvonalban 4,6 km, 5 ellenőrzőponttal. Útvonalválasztástól függően a
tényleges táv 6,2-6,8 km, a szint 220-270
m között váltakozhat. A két pálya teljesen
különböző pontokból állt, így akár két pályát
is lehetett teljesíteni. Az eredménylistát a
mellékletben lehet megtekinteni.
Még a verseny előtt került sor az első
magyarországi tájfutóverseny emlékére állított emléktábla megkoszorúzására.
A koszorút Bugár József, a BTFSZ elnöke és
Scultéty Márton főtitkár helyezte el.
Fotók: Máthé István,
„Jó tanuló, jó tájfutó” pályázat díjazottjai
Dr. Fekete Jenő, Jenővári Gabriella
Tájoló 2016 1. szám
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AZ ÉV TÁJÉKOZÓDÁSI
FUTÓI
2015-ben a felnőttek között az Év
Tájfutója címet Gyurkó Fanni (Silvanus
SE) és Bakó Áron (Tabáni Spartacus SKE)
nyerte el. Mindkettőtöknek gratulálok
a megtisztelő címhez!
Milyen érzés az Év Tájfutója cím elnyerése?
Gyurkó Fanni: Nagyon örülök a címnek! Kár,
hogy nem tudtam ott lenni a díjátadón!
Bakó Áron: Nagyon örültem neki, úgy éreztem,
hogy feltette a koronát a 2015-ös évemre. Persze
emellett tudom jól, hogy bőven van még hova
fejlődni, de azért tudtam élvezni ezt a sikert.
Hogy telik az idei alapozás?
Gy.F.: Meglehetősen jól telik az alapozás, csak
egy olyan hét volt, amikor hóban kellett futnom, azon kívül rendesen tudtam edzeni.
Végigcsináltam az itteni (skóciai) mezei futó
szezont, de a skót mezei OB még hátravan! Ezek
a mezeifutó-versenyek 5-6 km körüliek, sokszor
térdig érő sárban és elég kemény, de rövid emelkedőkkel. Ez főleg az 1500-as futóknak kedvez,
így általában az utolsó 1-2 km-en tudok értékes
helyeket előrejönni. A mezei OB 8 km, szóval az
jobban fekszik nekem.
Természetesen a nagy cél az április végi London
maraton. Ha ott jól futok, akkor az utazók között
lehetek az olimpiára. Csak összehasonlításképp:
tavaly ilyenkor sérült voltam, most meg szinte
minden edzésen jól megy a futás, úgyhogy ha
nem jön közbe semmilyen nagyobb betegség vagy
sérülés, akkor minden esélyem megvan rá, hogy
jól teljesítsek Londonban.
B.Á.: Szerintem jól mennek az edzések, idén
megint változtattam az edzéseimen, annak megfelelően, ahogyan másfél éve elterveztem. Ugyanis a
tavalyi évet a gyorsításra szántam, az ideit pedig a
sebesség terepre való átvitelére. Szerencsére nem
voltam sérült, még csak egy napot sem, és komolyabb betegség sem hátráltatta a felkészülésemet.
Mennyit és mit edzel egy átlagos héten? Van-e segítséged
a felkészülésben?
Gy.F.: 150- 160 km-t edzek hetente, de nemrég
voltam edzőtáborban a svéd tájfutó klubommal
(IFK Mora), ahol 170 km fölött futottam. Hetente
egyszer próbálok atlétika pályán futni, ehhez néha
van segítségem, de a legtöbb edzést egyedül csinálom. Nem könnyű olyan embert találni, aki futna
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velem 7-8x1600 m-t a pályán vagy 35 km tempót.
A tájfutást se hanyagolom. Kéthetente vannak
éjszakai edzőversenyek, amin rendszerint elindulok, és mostanra már megszerettem az éjszakai
tájfutást.
B.Á.: Az edzéseimet alapvetően három, néha
négy részre lehet bontani. Az első a gyorsító/ gyorsaság megőrző munka, amelyet hétfőn
és csütörtökön végzek a BEAC atlétáival, köztük Csere Gáspárral, aki már tavaly megfutotta az olimpiai maratoni szintet. Itt hétfőn
van egy 10-12 kilométeres iramfutás, csütörtökön pedig egy résztávos edzés a SYMA csarnokban. A második részlet a terepi munka,
amit kedden és szerdán végzek a KFKI-nál. Itt
állandó társaim a Sparis fiatalok és csapattársaim, valamint Gösswein Csaba. Velük kedd
este tereprésztávozunk, nem csak a kellemes
részeken, szerda este pedig egy hosszabb folyosós pályát futunk. A harmadik részlet az érdemi
tájfutás, ami hétvégén van. Vagy a Budapest környéki edzéseken veszek részt, vagy edzőtáborban
vagyunk, de nemsokára elkezdődik a versenyszezon is. Ezeken az edzéseken mindig előre
eldöntöm, mit akarok gyakorolni. A zárójeles
negyedik rész pedig a ritka pénteki tornatermi
edzés, ahol erősítünk, mozgás koordinációs gyakorlatokat végzünk és természetesen játszunk.
Ez kilométerben 75-100, időben 8-12 óra körül
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van, a felső határ, ha edzőtábor van. Senki ne
ijedjen meg, hogy milyen keveset edzek, nekem
nem célom a kilométerek gyűjtése, inkább a
minőségre törekszem.
Voltál-e edzőtábor(ok)ban? Milyenek voltak a körülmények?
Gy.F.: Januárban a svéd tájfutó klubommal voltam
edzőtáborban Spanyolországban. Főleg a fizikális
edzéseken volt a hangsúly, de csináltunk 1-2 tájfutó edzést is. Jó volt kicsit napsütésben és melegben
futni a skót ködös, nyirkos idő helyett. A svédek
-27 fokos hidegből jöttek, szóval igazából én nem
panaszkodhatok!
A tavalyi bíztató 18. helyem a VB sprinten jó
motiváció arra, hogy egy ideig a sprint felkészülést
helyezzem előtérbe, főleg, hogy 2019-ben sprint
világbajnokság lesz. A sprint világbajnokságon a
már megszokott sprint és sprintváltó mellett, lesz
egy harmadik szám, ami most úgy néz ki, vagy
egy középtáv (vagy városi tájfutás) jellegű sprint
vagy egy kieséses sprint. Igen, már most 2019-ről
beszélek! Szerencsére nem vagyok egyedül ezzel a
gondolkodásmóddal, a brit sprint csapat minden
hónapban szervez egy rövidebb edzőtábort, amin
én is részt vehetek. Ezeket az edzőtáborokat a versenyzők maguk szervezik. Motiváló olyan emberekkel edzeni, akik komolyan veszik a sprintet.
Legtöbbjük nem is edz erdei számokra!
B.Á.: A 2015-ös év végén a DTC répáshutai fizikai edzőtáborában vettem részt, ahol rengeteg
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kilométert futottunk és egy keveset tájfutottunk
is. Aztán januárban a Spari fizikai edzőtáborában
voltam, ahol nagyon komoly technikai edzések
voltak és szerencsére nem volt hó, így remekül sikerült. Ezen kívül is tartottunk idén két
egyéb hétvégi edzőtábort. Nemsokára pedig jön
a Mecsek.
Mik a terveid 2016-ra?
Gy.F.: Jelen pillanatban elég nehéz tervezni,
amíg az olimpia függőben van. Ennek ellenére
szeretnék részt venni az Európa-bajnokságon,
Csehországban. A világbajnokságon való részvételem még az olimpia függvénye. Jó lenne mindkét
helyen rajthoz állni, mert az idei svédországi VB
a kvalifikáció a világjátékokra. A 2 legjobb férfi
és női eredmény sprinten és középtávon számít
be, valamint a sprintváltó. A legjobb 13 nemzet
küldhet versenyzőket. Ez a kvalifikációs rendszer
nagyon kedvező számunkra, és ha mindenki jól
fut, nagy esélyünk van a kijutásra.
Mindenestre úgy érzem, hogy akár olimpiával,
akár anélkül ez egy jó év lesz!
B.Á.: Idén természetesen a miskolci Főiskolás VB
lesz a legfontosabb versenyem, ahol a váltóra és a
hosszútávra koncentrálok. Helyezést nem tudok/
akarok mondani, de mindenképp az élmezőnybe
várom magunkat. Ezen kívül a Cseh Európa- bajnokság az a verseny, ahol szerintem jó esélyeim
vannak kiemelkedőt futni nemzetközi szinten, és
nagyon remélem, hogy egy erős váltót is sikerül
összeállítani. Hazai versenyekre tekintve, nagy cél,
hogy idén is sikerüljön az összes 21-es csapatversenyt megnyerni, és ezen kívül még az ONEB az,
amit már régóta meg szeretnék nyerni, így arra
biztosan nagyon fogok készülni. Viszont sokat
csak edzésként fogok teljesíteni, köztük a hosszú
távú OB-t is, mert egy ilyen verseny után szerintem nagyon sokáig nem lehet érdemi edzésmunkát végezni, és túl közel vannak eléggé fontosak,
mint a válogatók és az EB.
Mit szeretnél még elmondani az olvasóknak?
Gy.F.: Idén szerencsére részt tudtam venni a
Hungária Kupán (amit Fanni meg is nyert N21Eben – a szerk.), ami egyrészt a versenyek miatt
jó élmény volt, főleg az elsőnapi térkép és terep
tetszett. Másrészt sok pozitív kommentet kaptam
a többi tájfutótól a VB szereplésemmel kapcsolatban, meg úgy egyébként, ami nagyon jól esett.
B.Á.: Szeretném megköszönni mindenkinek, akik
eddig bármikor támogattak a tájfutó fejlődésemben, nélkületek nem tudtam volna idáig eljutni!
Sok sikert kívánok a céljaitok eléréseihez!
Hegedűs Béla
Tájoló 2016 1. szám
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VALAHOL EL KELL KEZDENI…
Kiskunhalasi edzőtábor

É

s mi mindig ugyanott kezdjük. De nincs is ezzel semmi
baj, az örökké változó világban
kell egy biztos pont, ahol megkapaszkodhat a test és a szellem,
szárnyait kibonthatja és egy erőt
gyűjthet a következő akadályra.
Kiskunhalas a tájfutók biztos
kapaszkodója, ráadásul naptár
sem kell hozzá, ha megérkezik
Gera Tibi toborzó levele, már
tudjuk, hogy megint eltelt az
év, ráadásul január következik,
tehát az alapozást is tragikus
hirtelenséggel el kéne kezdeni.
Három nap a halasi ősmaszszívumban oázisként emelkedik
ki a térképmentes tél, messze
elnyúló sivatagában. Ez persze
azt jelenti, hogy boldog boldogtalant magához csábít fülbemászó dalával a homokdűnék
szirénje, de ennek is megvan az
a varázsa, hogy a későn ébredező alapozók is megtalálhatják a maguk áldozatát a tájfutó
tápláléklánc alsóbb szintjein, és
mindig van kinek begyűjteni a
skalpját. Aki meg alul van, az
vérezzen is, itt még az is élvezet.
A válogatott háza táján anno élt
egy mára már kikopott hagyomány, miszerint a péntek délutáni edzés zárófelvonásaként
csordába verődve, közösen
futunk vissza a szállásra, kockáztatva a Bernáth Lajos
Kollégium meleg vízkészletének korlátozott mennyiségét,
hisz miféle edzőtábor az olyan,
amin beérjük a 10-12 km-es
napi penzummal. Esetleg egy
jakutföldi tőzeglápban. Nos, ez
a hagyomány addig rendben
is volt, amíg a nyitókoncertnek a Pirtó-Zsana (egyesek szerint „Dzsana”) agglomerációs
kettős adott otthont, a tavalyi
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Tázlár már nagyobb étvágyat
kívánt a szokások rabjainak, az
idei Bócsa viszont lényegében
Észak-Magyarországhoz tartozik, ami fel is adta az utolsó
kenetet a tradíciónak.
De ha már Bócsa, nézzük a jó
oldalát. Az utánpótlás ingerfalánkságának ellensúlyozására
nincs is jobb terep, mint a borókás e kis veteményes tündérkertje. Dénes Zoli rögtön egy
sávos és egy sárga-fekete színekben retardált pályával kóstoltatta meg a 2018-as JWOC
egyik lehetséges edzőterepén az
aspiráló ifjúságot. Ahogyan azt
kell. A saját halálsikolyomon
kívül másét nem hallottam,
ami a délutánra 80 főre duzzadt kontingens tekintetében
mindenképp pozitív bizonyítvány. De ami még ennél is fontosabb, hogy Zalaegerszegtől
Miskolcig,
Salgótarjántól
Pécsig odarajzottak azok, akik
télen sem rebellisek technikai
edzésekkel szemben, hisz az

eredményes nemzetek sem tétlenkednek ilyen téren, amikor
épp nem ér szügyig náluk a
hó. Fontos, hogy a Kárpátok
medencéjében se feledkezzünk
meg erről.
Szombaton fentebb említett
slágerlistás Pirtó-Zsana duettel
folytattuk a homokozást. Előbb,
egy még tovább butított domborzati festmény, utóbb a rövid
pályák, gyors pontfogásai késztették ehhez hasonló deviáns
vigyorokra a társaságot, mint
Mátét emitt.
Hogy a szombat este se a retrográd menzai alapzaj nosztalgikus koncertjével záruljon, arról
Boxi 1 órás expozéja gondoskodott, ami a klasszikus elméleti tájfutás technikai alaptéziseinek sarokpontjai mentén
vezetett, és amit egyébként a
téli fedettpályás tréningeknél
optimális esetben 180-as pulzus mellett kívánatos megoldani, miközben a ránkboruló
svédszekrény okozta tarkóvérzésünket próbáljuk elállítani a
zsámoly bőrhuzatának kezünkben maradt darabjaival.
Vasárnapra a megszokott
tömegrajtos
farstaedzés
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maradt, és ennek keretein belül
kergettük szét az izsáki faunabirodalom későnkelő egyedeit,
miközben Dízel kéjes vigyorral
mustrálta a 3 átfutópont közti
tanácstalan tekintetek erdejét.
Hát milyen egy jó edző, ha nem
ilyen?
A pécsi folytatás előtt ennyi
szellemi beöntés éppen elég is
volt, dolgunk bevégeztetett.
Ha most valaki a csattanó
reményében pörgette végig ezeket a sorokat, az mostanra már
jókora zsákbamacskát húzott.
Ennek a kis gondolatcsokornak,
vagy amorf cikkféleségnek nem
volt célja semmi új üzeneteket
célba juttatni, se bulvármocsár
mélységekbe elkalauzolni az
olvasót, épp ellenkezőleg, az
állandóság tájfutó galaxisának
a közepén ragyogó Kiskunhalas
örökkévaló dicsőségét szimbolizálandó hívtam életre, hisz ő
mindig itt lesz nekünk, és mi
megyünk.
Zsebe Isti

Tájoló 2016 1. szám
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MIVEL VÁR A NÓGRÁD
NAGYDÍJ ÁPRILISBAN?
• Jubileumi versennyel. Épp 10
éve volt az első Nógrád Nagydíj,
és most lesz a tizedik. Hogy is?
Normál, évenkénti rendezvény
esetben 10 évvel az első után már
a tizenegyediknek kellene jönnie.
Igen ám, de tavaly kimaradt, a
Nógrádi Hungária Kupát rendeztük
helyette. Ezért lesz most a tizedik.
• Ha már a tavalyi Hungária Kupát
említettük, a szombati közép- és a
vasárnapi normáltávú futamot az
akkori 1. nap terepén rendezzük,
de most keletről, Mátraszele felől
megtámadva. A terepről készült
térkép „Az év tájfutó térképe”
díjat kapta, és most még tovább
bővül 2-3 négyzetkilométernyi új
területtel, sok helyen a tavalyihoz
hasonló cizellált oldalakkal.
• Szintén a tavalyi Hungárián, az
5. napon sokan futhattatok egy
fennsíki réten. Rövidebb ilyen
szakasz idén is lesz a vasárnapi
normáltávú pályákban, de míg a
tavalyi bazaltfennsík úgy 2 millió
éve keletkezett, az idei fennsíkunk
az ország egyik legfrissebb terepe,
alig 30 éves! A negyed négyzetkilométernyi fennsík ugyanis egy

külszíni fejtés (szénbánya) nyomán, az egykor 375 méter magas
Tordas-tető 335 méter magasságra történő lebányászásával keletkezett 1978 és 1985 között, ma
lólegelőnek használják.
• 3 nap alatt 6 különféle futamon
lehet rajthoz állni, ebből 2 éjszakai,
4 nappali. Lesz két mikrosprint és
a szokásos 3x3 váltó is.
• A péntek esti éjszakai pályái a
salgótarjáni Tóstrand környéki
technikás terepen vezetnek majd.
• A szombati középtávú futam
válogató verseny a junior és felnőtt kategóriákban.
• Két mikrosprint: szombat este a
Tarjáni Gyermektáborban, vasár-

Ejtőernyős
honvédelmi öttusa
A versenyszámok: úszás, lövészet,
kézigránát célba dobás, tájékozódási
futás, katonai ejtőernyőzés története és
ejtőernyős anyagismeret.
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége és az Ejtőernyősök
Szolnoki Szervezete 2014-ben a Honvédelmi kötelékhez
kapcsolódva első alkalommal megszervezte az „Ejtőernyős
honvédelmi öttusa” országos versenyt Szolnokon az MH 86
Helikopter bázis területén. A rendezvény célja: az általános
iskola 5-8-ig évfolyam és középiskolai évfolyamok tanulói
részére honvédelmi ismeretek átadása, katonai pálya és az
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nap napközben a mátraszelei célterület környékén.
• A 3x3 váltóra teljesen új térkép
készül új terepről, egy elhagyott
meddőhányó és a Zagyva völgye
is rajta lesz.
• Utánpótlást nevelő kluboknak
ötödik alkalommal írjuk ki az
Ifjúsági Találkozót, pénzdíjazással. Részletek a versenykiírásban.
X. Nógrád Nagydíj – 2016. április
1-3. - Salgótarján-Mátraszele –
Nem áprilisi tréfa!

önkéntes tartalékos toborzás iránti érdeklődés felkeltése valamint ejtőernyős utánpótlás feltérképezése.
2015-ben a második alkalommal meghirdetett versenyre is
jellemző volt az országos jelleg és tovább bővült, mivel újabb
települések diákjai jelentkeztek.
2016-ban ismét megrendezésre kerül a verseny Szolnokon az
MH 86 Helikopter bázis kijelölt területén. A verseny ideje: 2016.
április 27 – 28. (két napos)
A résztvevők beérkezése este 19.00 óráig, teszt kitöltése 20.00
órától. Szállás a bázis területén, másnap a négy technikai szám
teljesítése. Reggelit és ebédet biztosítunk.
Az ejtoernyosokszsz@gmail.com email címen, további információk kérhetők. Előzetes jelentkezés esetén felkészülési kérdéseket, tanácsokat küldünk.
Szabovik Zoltán István
06-30/8155725
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RÖVIDTÁVÚ BAJNOKSÁGOK 2016
Jócskán kijutott
a jóból 2016-ban Heves
megyének, ugyanis idén
több Országos Bajnokság
szintű tájékozódási futó
rendezvénynek lesz
házigazdája a térség.

M

i – a Salgótarjáni Dornyay
SE és a Gyöngyösi Tájfutó
Klub közösen – az időben későbbi, Rövidtávú Bajnokságokra várjuk majd a megmérkőzni vágyókat. Az addig hátralévő bő fél
évben egy pár részes csalogatósorozatban szeretnénk minél több
kedvet csinálni a részvételhez.
A kiírás lassan végleges formát ölt,
hamarosan publikáljuk is. Annyit
azonban már e nélkül is mindenki
kideríthetett, hogy az idei évben
egyetlen kétfordulós Országos
Bajnokságként megrendezésre
kerülő Rövidtávú Egyéni küzdelmeknek Gyöngyös ad otthont
szeptember 10-én, majd másnap,
vasárnap a Rövidtávú Váltó OB-n
a sor, Mátrafüreden. A területekről valamivel részletesebben
a terepletiltások adnak majd pár
napon belül tájékoztatást, addig
viszont szeretnénk mindent a legnagyobb titokban tartani.
Amit viszont nagy örömmel
jelenthetünk be, és reméljük, ezzel
még több idősebb korú versenyző szimpátiáját sikerül megnyernünk, hogy a 2016-os évre elfogadott Bajnoki Szabályzat szerint
a legtöbb szenior kategóriában
a rövidtávú versenyformában
50 %-kal hosszabb győztes idők
kerültek bevezetésre.
A verseny elsődleges célja természetesen az, ami majd olvasható
lesz a fentebb emlegetett kiírásban: „az Országos Bajnoki címek
és helyezések eldöntése”. Ezen túlmenően azonban célunk még a
város és a környék lakóihoz köze-

lebb hozni kedvenc sportágunkat,
a tájékozódási futást, valamint
a tájfutó társadalomnak is szeretnénk megmutatni Gyöngyöst,
„a Szőlő és Bor városát”, annak
kulturális értékeivel, hiszen amikor legutóbb, kettő éve itt járt a
Hungária Kupa közel 1000 fős
tömege, a „Mátra fővárosa” pont
kimaradt a versenyprogramból.
Az egyik ilyen megtekintésre érdemes épület, városunk
egyik nevezetessége, a mellékelt
képen látható Szent Bertalantemplom, a gyöngyösiek által

csak „Nagytemplom”-ként ismert
épület, amelynek méretes főhajója
mellett tornyai sem apróak: 52
méter magasságban törnek az ég
felé, ezek a megye 3. legmagasabb templomtornyai. No persze,
ez csak a háttérben állóakra igaz.
A verseny melletti programajánlatokról is, mint ahogy azon újításokról, amelyekkel a versenyre
Nektek, leendő résztvevőknek
készülünk, a későbbiekben szólunk még.
Rendezőség
Fotó: Pintér Ábel
Tájoló 2016 1. szám
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PARETO-ELVE
AVAGY A 80-20 SZABÁLY
É

lsportolóknál egyáltalán
nem ritka, hogy naponta
kétszer két órát edzenek. Arthur
Lydiard a múlt század közepén heti 100 mérföldet írt elő
olimpiai bajnok futóinak. Emil
Zatopek fokozatosan emelte
napi edzésadagját addig, hogy
rendszeresen képes volt 20 * 200,
20 * 400, 20 * 200 métert futni az
ismétlések közötti 200 m pihenő
kocogással, vagyis alkalmanként
összesen 28(!) km-t.
Ha az élmezőny szintjét akarjuk
elérni, akkor nekünk is hasonló edzésmunkát kell végeznünk.
De mit tegyünk, ha közönséges
halandóként csak kevesebbet
tudunk vagy akarunk a futásra
áldozni vagy egyszerűen csak
nem nyertük meg a genetikai
lottón a főnyereményt, mint
a világbajnok „félistenek”?
Hányszor eddzünk? Mennyit
fussunk? Milyen intenzitással?
Válaszokért
fordulhatunk
Paretohoz is. Vilfredo Pareto
(1848-1923) olasz közgazdász
és szociológus a jövedelmek
eloszlását kutatta és azt állította,
hogy a megtermelt javak 80%-a
a társadalom leggazdagabb
20%-ához kerül a társadalomra
jellemző vagyonelosztás során.
Általánosítva Pareto-elvnek,
más néven 80-20 szabálynak
nevezték el azt a gondolatot,
miszerint általában a következmények mintegy 80 százaléka az
okok mindössze 20 százalékára
vezethető vissza.
Például
• a bajnoki pontversenyben az
egyesületek 20%-a szerzi meg a
pontok 80%-át.
• a versenyző teljesítményének
80 százalékát az edzésmunkájának 20 százaléka eredményezi.
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Lássunk néhány példát arra, hogy
valóban igaz-e a hosszútávfutásban
és a tájfutásban az, hogy az erőfeszítések 20%-a hozza az eredmények
80%-át! Milyen edzésmunkát jelent
az élsportolók terhelésének 20%-a?
• Napi kétszer két óra edzés
hetente 28 órát tesz ki, ennek
20%-a 5,6 óra. Vagyis heti 5-6
óra edzés, ami nem is tűnik sem
hihetetlennek, sem teljesíthetetlennek, sem szokatlannak.
• Heti száz mérföld 161 kilométert jelent. Ennek 20%-a heti 32
km. Ez is viszonylag könnyedén
teljesíthető. Száz mérföldnél jóval
többet is lehet és szoktak rendszeresen(!) futni. Maratonfutóknál
gyakran előfordul, hogy pusztán
a heti hosszúfutásuk is legalább
40 km. Hadd említsem meg, hogy
élvonalbeli ultrafutók 12 órán
belül futnak 100 mérföldet és
24-órás versenyen több mint 170
mérföldet tesznek meg. Ezt az iramot persze nem tudják egy hétig
tartani, 6-napos versenyen csak
néhány ultrás jut 600 mérföld fölé.
• Zatopek edzésadagjának 20%-a
így fest: 4 * 200, 4 * 400, 4 * 200 m,
az ismétlések között 200 méteres
kocogással és természetesen előtte az elengedhetetlen negyedórás

bemelegítés majd utána a levezetés. Egészen kellemes intervallumos edzésnek tűnik. Ehelyett futhatunk 8 *400-at vagy 4 *800-at is.
• Napi két edzés heti 14 alkalmat

jelent, ennek egyötöde 2,8 darab,
kerekítve 3. Ez is hihetőnek tűnik,
de én inkább ennél kicsit többet, heti átlagban 3-4-et javaslok.
Ebben az esetben nekem nem
tetszik Pareto-elve. Mondhatnám
azt is, hogy maga a Pareto-elv is
csak az esetek 80%-ában érvényes, de a cikk végén pontosabb
feltételeket sorolok föl.
• A francia élvonalbeli tájfutók
6-700 órát edzenek évente és ennek
harmada-fele térképes technikai
edzés. A speciális, sportági sajátosságoknak megfelelő edzésnek
20%-a körülbelül heti 40-80 percet
jelent terepen. A szervezési, utazási
és költségszempontokat figyelembe
véve talán az tűnik leghatékonyabb
kényszermegoldásnak, ha magukat
a kisebb jelentőségű tájfutó versenyeket tekinted technikai edzésnek. Viszonylag hamar így is azt
fogod tapasztalni, hogy gyakran
utazol unalomig ismert terepekre,
de cserében biztos lehetsz abban,
hogy egy igazi verseny sokkal jobb
szimuláció egy technikai edzésnél.
A másik megoldás az egy-két hetes
edzőtábor, ha van rá lehetősége a
klubodnak.
Megvizsgáltuk az edzés három legfontosabb mérőszámát: a gyakorisá-

E
gát, terjedelmét és intenzitását illetve a technikai edzéseket és ezekben
az esetekben szerintem egészen jól
alkalmazható a Pareto-elv.
A Running USA non-profit szervezet összeállította az amerikai
utcai futók profilját. 2012. augusztus-december között több mint
harmincezer utcai futó töltötte ki
az internetes kérdőívüket és átlagosan a kérdések 81%-ára válaszoltak. Szegény Pareto 80-20-at
várt volna és nem 81-19-et.
A runningusa.org oldalon közzétett 2013 State of the Sport - Part
I: „Core Runner” Profiles tanulmányból néhány adatot az alábbi
táblázatban foglaltam össze:
Ne felejtsük, hogy a felmérés arról
szól, hogy milyen az átlagos futó és
nem arról, hogy mennyi az a minimális vagy optimális edzésmunka,
amivel már viszonylag sikeresen
Profil
férfi nő
30425 válaszadó
43.6% 56.4%
Életkor (év)
43.8 39.3
Hány éve fut?
13.6 9.6
Hány versenyen indult
az előző 12 hónapban?
8.0 7.1
Futott már maratont
65.9% 49.2%
Legalább 4 órát fut hetente 72.4% 66.8%
Mind a 12 hónapban fut
78.5% 76.1%
Heti edzésszám
4.1 3.9
Heti táv (km)
41
32.5
Kedvenc távja a félmaraton 38.1% 42.5%
Tömeg (kg)
79.1 63.6
Magasság (cm)
179 165
Testtömegindex BMI (kg/m2) 24.7 23.3
elboldogulhatunk a versenyeken.
Az amerikai futók negyede-harmada még négy órát sem tölt el
edzéssel, ők inkább csak azt a
minimális célt tűzik ki, hogy célba
érjenek a rövidebb távú versenyeken. A heti négy óránál többet
futók inkább valamilyen egyéni
optimumra törekednek. Az edzéssel töltött idő, a heti edzések száma
és hetente futott kilométerek így
is hasonlítanak a 80-20 szabállyal
kapott értékekhez. Úgy látszik, a

D Z É S E L M É L E T

futók vagy ösztönösen vagy tuda- elég azt a legalacsonyabb iramot
tosan vagy kényszerből önkéntele- választani, amelyikkel már eléred
vagy jól megközelíted a maxinül is igazolják a Pareto-elvet.
mális pulzusszámodat. Megéri-e
Eddz okosan!
fölöslegesen gyötörnöd magadat?
Legyen átgondolt edzésterved!
Ismerd a gyengéidet! Itt fejTartsd be a legfontosabb edzés- lődhetsz a legtöbbet. Amiben

elveket: rendszeresség, fokozatosság, változatosság, könnyű és
nehéz napok váltogatása!
Minden edzésednek legyen célja!
Ha az állóképességedet akarod
növelni, akkor igazodj ahhoz a közismert szabályhoz, hogy egy hoszszútávfutó edzésadagjának 80%-a
könnyű futás legyen és csak 20%-a
legyen a tejsavköszöb-sebesség
intenzitása környékén vagy afölött. Hohó! Hiszen akkor az idő
is 80%-ot visz el és nem 20-at!
Igaz, de erőfeszítésben ez mégis
20% körüli terhelést jelent, mert
ilyenkor könnyedén, lazán, beszélgetős iramban futsz és a következő edzésig teljesen regenerálódsz.
Érdemes-e fölöslegesen kikerülni
az edzési komfortzónádból?
Ha az edzés célja a tejsavküszöbsebesség fejlesztése, akkor nincs
értelme a laktátzóna fölötti intenzitással futni, hanem elég a zónába beletalálni, mert a kívánt hatást
így is eléred, sőt csak így éred
el. Választanál-e kényelmetlenül
kemény iramot, ha a kényelmesen
kemény iram is célhoz vezet?
Ha a maximális oxigénfelvétel
növelése az edzés célja, akkor

amúgy is jó vagy, ott már csak
kisebb tér nyílik a javulásra.

Mikor érvényesül a Pareto-elv?
Általában akkor, ha
• valamit sok komponens határoz meg
• nincsen közöttük domináns (amitől a többi összetevő erősen függ)
• az átlagos értéktől körülbelül két szórásnyira van egy alsó
határ, aminél kevesebb eleve
nem lehet ez a valami (például
a megtett táv nem lehet negatív)
• fölfelé viszont a határ gyakorlatilag a csillagos ég.
Elsősorban a sokat hozó 20%-kal
érdemes törődnöd, de többleteredményhez csakis az vezethet,
ha a legfontosabb 20 százalék mellett marad még erőd a többi komponenssel is foglalkozni.
A Pareto-elvet a munkában, tanulásban, családban vagy az élet egyéb
területein is alkalmazhatod és így
több időd és energiád jut a tájfutásra.
Nemes Béla
nemes.bela@
t-online.hu
Tájoló 2016 1. szám
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TÉLI MÁTRA TELJESÍTMÉNYTÚRA
REKORDDÖNTÉSI KÍSÉRLET
Január utolsó szombatján
szokás tartani az ország
mára egyik legrangosabb
teljesítménytúráját, a
mátrafüredi rajt és céllal
lebonyolításra kerülő
körtúrát, a Téli Mátrát.

R

ajthoz állt ezen a nemes és
korántsem könnyű erőpróbán
Tugyi Levente is. Azt gondolom,
senkinek sem kell Őt bemutatni, aki az utóbbi időkben követi
a Válogatottak szereplését, többször is találkozhatott a nevével, de elég csak a korosztályos
OB-eredményeket böngészni, ritkán kell a dobogó utáni helyezések közt keresni őt.
Bár a tavalyi, 2015-ös évben sérülés hátráltatta őt a jobb eredményekre való felkészülésben, az év
vége felé nagy elánnal vágott bele
az alapozásba, hiszen ott lebeg
a szeme előtt az egyik legfontosabb idei célkitűzése: az Egyetemi
és Főiskolás VB-t számára hazai
pályán, Miskolc központtal rendezik, a városi futamokon túl az
erdei számoknak pedig a Bükk
ad helyet. A lehetőség tehát adott
számára. És hogy hogyan halad az
erre való készülése?
Jó példa erre, hogy a tél folyamán
kis kikacsintásként, fizikai állapotának felmérésére évek óta nekivág a „Tortúra 65” fantázianévre
hallgató teljesítménytúrának. Idén
ez olyan jól sikerült, hogy 5 óra
47 perces idejével megdöntötte a
több mint 60 km-es táv, és 2000
méternél is több szintet tartalmazó pálya abszolút rekordját, amely
korábban 5:54 volt. Mindezt úgy,
hogy edzéstársával, KarlowitsJuhász „Karlosz” Tamással a
Tamás-kút után határozták el
magukat a csúcsdöntésre.
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Ettől csaknem vérszemet kapva
a következő mérföldkőnek a Téli
Mátrát tűzte ki, ide már eleve
ezzel a szándékkal érkezett, hogy
itt is pályarekordot állítsanak be
Karlosszal az „XL”-es távon (40,5
km / 1600 m). Ezt edzőjének
– Szász László – korábbi tanítványa, az általunk szintén jól ismert
Kovács Ádám tartotta. Az ő 3 óra
31 perces ideje igen jó eredmény,
ám Levente meglehetősen jó állapotban érkezett vissza a célba,
még arra is maradt ideje, hogy az
őt faggató rendezőnek újságolja,
saját mérése szerint sikerült új
csúcsot futnia: 3 óra 29 és fél
perc! A rekorddöntési kísérlet
tehát sikerrel zárult, ezt az idő-

mérő rendszer is alátámasztotta
egy 3:29-es idővel!
„Leves” így értékelte a túrát:
„Elégedett vagyok a rendezvénynyel, az ellenőrző állomásokon
végig tapasztalt személyzettel
találkoztam, akik egyből tudták
a dolgukat, és már folytathattam
is a sportolást. A célba érve is,
majd az eredményhirdetésen is
rendkívül jó érzés volt érezni a
sporttársak elismerését, a főrendező Molnár Tamás mellett több
túratárs is gratulált.”
A történethez hozzátartozik,
hogy Leventének ez az első teljesítése volt ezen a túrán, így
csak hallomásból tudhatta, mire
számítson. Továbbá a társához
képest neki jött ki jobban a lépés,
így ha nem kellett volna várni
rá, számítása szerint 4 perccel
jobbat tudott volna futni. És ha
ez nem lenne elég, a célba érkezve

Levente (balra) társával, Karlosszal és a kapott díjakkal

F
egy felesleges vargabetű megtétele további kb. 1 perccel rontotta
az idejét, tehát ha legközelebb is
hasonló időjárási körülményekkel találkozik (amelyek némi
sáron, és néhol fagyott ösvényeken túl igen jók voltak idén – a
szerk.), talán tovább tud faragni
az eredményen!
Nem csak Levente volt azonban
az egyetlen tájékozódási futó
ezen a túrán, akinek teljesítménye megsüvegelendő. Ugyanezen
a távon teljesített az elnyűhetetlen
Nagy Pista, aki egyéni legjobb
időt produkálva 3:44 alatt abszolválta a feladatot. A nők közt szintén a dobogóra került idei eredményével Kisháziné Zombory
Erika (5:27), míg Tömördi Ágnes
6 perccel maradt el ettől az időtől
(szintén első teljesítés).
Az eggyel rövidebb távon, a 34
km hosszú, 1238 m szintemelkedéssel operáló „L”-es távon az
első négy férfi neve is ismerősen cseng: Novai György (3:09),
Halona Gergely (3:27), Borbás
Nándor (3:33), Bánki Zoltán
(4:19).
Nem feledkezhetünk meg azonban Szerencsi Ildikóról, aki óriásit javított a korábban Rusvai Kati
és anyukája, Rusvainé Barócsi
Katalin nők közt elért legjobb
idején az „M”-es távon (25,2 km
/ 972 m). A 2:57-es idő fél órával
is jobb, ezentúl: 2 óra 25 perc (és
lőtávon belülre került az abszolút
legjobb idő is, ami 2:11). Ebben
talán segítségére volt az útvonal
jó ismerője, a gyöngyösi tájfutóspártai Tóth „Pöti” Ádám (egyszerre rajtoltak és értek célba), aki
pedig a férfiak közt haladt idén a
leggyorsabban. Itt még a következő tájfutó sporttársak fértek
be az első tízbe: Marczis Dávid
(2:40), Zsebeházy István (2:43),
dr. Szlávik „zka” Zoltán (3:04),
Szakál „Szaki” Péter (3:08).
A legrövidebb, „S”-es távon (18,7
km és 611 m szintemelkedés)

Liskány Krisztina 2:14-es eredménye a hölgyek közti 2. helyre
segítette, míg a Futárok SC versenyzői, Balogh Péter (2:02) és
Rusvai László 2 perc különbséggel beérkezve osztoztak a férfiak
4-5. helyén.
Bízom benne, hogy nem felejtettem ki senkit a jobbak eredményét tartalmazó felsorolásból, ha
mégis így tettem volna, elnézést
kérek az érintettől! Minden sikeres teljesítőnek gratulálunk! P.Á.

Spanyol
félmaraton
Weiler Virág a spanyol félmaraton bajnoka. A Costa Blanca gondosan ápolt
homokos partvidékéről ismert Santa
Polán, pálmafák árnyékában megrendezett hagyományos nemzetközi
félmaratonon, 8014 befutó között Virág
sokunkat sokkoló idővel az első helyen
végzett az U23 kategóriában.
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Ideje 1:20:37 kiváló teljesítmény.
A tömegrajtban elkerülhetetlen lökdösődés után 2000 métertől kezdett tempót
futni, ami 18:29-es 5000 métert jelentett, csak másodpercekkel maradt el legjobb pályaeredményétől. 10 km-en elért
37:18-as ideje egyéni csúcs, mivel még
sohasem futott ezen a távon. Végül jó
kondícióban, szezon eleji nyugalommal
ért célba. Szép eredményét a spanyol
bajnoki címmel járó hatalmas kupával
díjazták.
A női szám abszolút győztese a 23-35
év közötti szenior kategóriában Polline
Wanjiku, 28 éves kenyai futónő volt,
aki túl gyorsan kezdett, így nem tudta
megjavítani 2014-ben Warsóban elért
legjobbját.
A férfiak mezőnyében a 20 éves szintén
kenyai Munene Gachaga Morris egyéni
csúccsal győzött 31 éves honfitársa és
egy 19 éves ugandai futó előtt.
A verseny után Virág elmondta, hogy
soha nem fogják elcsábítani az atléták, mivel a legjobb baráti társasága
tájfutó.
B.Gy.

Weiler Virág a dobogón
Tájoló 2016 1. szám
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ZÖLDÜLJÖN VÉGRE A ZÖLD SPORT!
A Norvég Civil Alap támogatásának segítségével
2015-ben megpróbáltuk a
gyakorlatban is kipróbálni
– megszerettetni – elfogadtatni a korábban „elméletben” már kitalált „versenyzöldítési” megoldásokat.

is köszönjük az együttműködést
nekik, Nektek! Kérjük, hogy folytassuk, folytassátok idén is!
Ráadásul a gyakorlati kipróbálás
során az előzetes elképzeléseken
túlmutató ötletek is felmerültek –
ezek megvalósítása már a jövő feladata lesz. Csakúgy, mint az eddigi eredmények megtartása, a tevéA program elemei, avagy mivel
kenységek folytatása. Ehhez az
zöldíthetjük a tájfutó versenyeket? eszközparkot és a hátteret adjuk, a
lelkesedés és a munka már közös
➤ Tele – kocsis utazás
felelősség. Gondolatébresztőnek
➤ Saját poharas frissítés
az alábbiakban olvashatjátok
➤ Szelektív hulladékgyűjtés
Antal Miki olykor kritikus, de
➤ Elektronikus eredményközlés
➤ Újrapapír és fair trade termékek használata leginkább buzdító gondolatait. Jó
➤ Környezettudatos büfé (vegetáriánus munkát, jó versenyzést!
Vonyó Péterné Szabó Réka és a
és helyi termékek)
„Tájfutásért – Pécs” Alapítvány
Melyik versenyeken, eseményeken
önkéntesei

próbáltuk alkalmazni a különböző
megoldásokat?

➤ 04.25. Baranya-Tolna-Somogy
megyei Diákolimpia – Bóly - BmTFSZ
➤ 05.16-17. Országos Diákolimpia Zánka, Diszel - ZTC
➤ 06.20-21. Középtávú és Váltó OB –
Pécs - BmTFSZ
➤ 08.1-4. Edzőtábor - Csákvár - PVS, SZVS
➤ 08.10-15. EFOL - Európai Erdészeti
Tájékozódási Futó Bajnokság – Pécs BmTFSZ
➤ 08.16-20. Hungária Kupa –
Salgótarján - SDS
➤ 09.12-13. Rövidtávú és Sprintváltó
OB – Szeged -SZVSE
➤ 10.17-18. Normál távú és Egyesületi
Váltó OB – Dobogókő - MOM
➤ 11.8. Csermely Vilmos Emlékverseny
– Pécs - BmTFSZ

Tapasztalatok
Nagy élmény volt sokunknak,
hogy mind a rendezők, mind a
versenyzők alapvetően partnerek
a „zöldítésben” – persze leginkább
akkor, ha „ki vannak szolgálva”,
azaz biztosítjuk hozzá az anyagi,
tárgyi, emberi feltételeket (ezért
is volt elengedhetetlenül szükséges az NCTA támogatása). Ezúton
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ZÖLDÜL-E
A TÁJFUTÁS?
M

a már minden rendszeresen
versenyző tájfutó tudja, hogy
folyamatosan próbáljuk a versenyeket különféle szempontokból
környezetbarát módon szervezni.
A 2015-ös évben ezt egy Norvég
Alapnál elnyert pályázat is segítette.
Hogy haladunk?
Egyik oldalról nézve jól. Az összes
konkrét környezeti kérdés esetében kiderült, hogy van működőképes zöldítési lehetőség. Nem
volt olyan terület, ahol legalább
néhány versenyen ne találkozhattunk volna példa értékű rendezői és versenyzői megoldásokkal.
Volt, hogy egy versenyre a „tájfutó
oszkár” segítségével talált fuvart
valaki, és a legtöbb egyesület figyel
rá, hogy tele kocsikkal utazzanak.
Volt, ahol az eredményközlés már
gond nélkül működött elektronikusan, papírfelhasználás nélkül.
Volt már olyan országos verseny
is, ahol a saját poharak dominál-

tak a frissítésnél. Olyan is volt,
hogy a büfében többféle húsmentes menüt is lehetett választani a
szokásos kínálat mellett. És persze
sok helyen működött kulturáltan
a szelektív hulladékgyűjtés.
Másik oldalról nézve ugyanakkor
úgy tűnhet, nem haladunk valami
jól. A sok pozitívum egyszerre,
egy versenyen még nem jelent
meg sehol. Igazán környezetbarát
országos szintű, több száz fős tájfutóverseny Magyarországon még
nem volt. Adott sokféle lehetőség, de ezeket sokszor nem igazán
használjuk ki. A tavalyi projektben részt vevő legtöbb rendező
csapat maga is látta a verseny alatt
és után, hogy az előzetesen megbeszélt dolgok jelentős részben
nem, vagy csak hiányosan valósultak meg. Nem épültek fel időben a megfelelő szelektív gyűjtők.
Nagy mennyiségű fölösleges hulladék termelődött, melynek egy
része el sem jutott a szelektívbe. A
hazafelé tartó autóknál stoppoló
emberek könnyen találtak fuvart,
vagyis voltak azért üres helyek,
amiket talán már az odaúton is fel
lehetett volna tölteni.

Saját poharas frissítés

KÖ
Meglepetés persze nincs: mint
minden kulturális változásnak,
a környezetbarát normák kialakulásának is idő kell. Az irány
azonban világos. Tudjuk, hogy
milyen irányba érdemes menni,
és az eddigi visszajelzések alapján kimondható, hogy a többség
támogatja is, hogy ebbe az irányba
menjünk. Ha viszont egy tájfutó
kiválasztotta az útvonalat, akkor
megpróbál azon gyorsan haladni.

Mire van szükség ahhoz,
hogy gyorsan haladjunk?
Arra, hogy a csapatvezetők példát
mutassanak: aktívan segítsék a zöldítést, ne csak passzívan eltűrjék azt.
Sokszor az is nagy dolog, ha a csapat
előtt kimondja a vezető, hogy „ez
egy tök jó dolog, mi is azt akarjuk,
hogy részt vegyen benne mindenki”.
Egy csapatvezetőnek sok szakmai,

Fogy a vega étel a büfében

R N Y E Z E T V É D E L E M

koordinátori, és más feladata van
egy versenyen, ezért akár jelentéktelennek is tűnhet az, hogy elhozták-e
a saját poharukat a versenyzők, vagy
hogy mennyi hulladék marad a helyszínen a verseny után. De nem az.
Aki egy kicsit is látja az összefüggést
a saját viselkedésünk és a tájfutók
számára oly fontos természeti rendszerek működése között, az tudja,
hogy ezek igenis fontos kérdések.
A cél környékén a verseny után,
amikor hazament a tömeg, az eredmények tűnnek lényegtelennek, és
csak a hulladék mennyisége kézzelfogható. Nyilván számít mindkettő,
ezért jó vezetők kellenek.
Arra is szükség van, hogy az élversenyzők példát mutassanak. Ha azt
látom, hogy futás után az elit versenyzők úgy beszélik meg a pályát,
hogy közben a saját poharukból isznak, akkor én sem akarok igénytelen
egyszer használatosat. Ha azt látom,
hogy ők odafigyelnek, akkor én is
oda akarok figyelni. A jó versenyző tudatában van annak, hogy mi
zajlik a környezetében. Akárhogy is
futunk, legyünk jó versenyzők!
És arra van talán a legnagyobb
szükség, hogy a rendezők odaálljanak az ügy mellé. Egy csomó apróságon fog múlni, hogy zöld lesz
egy verseny vagy nem. Tálcát használnak a büfében és a versenyzők
odaviszik vissza a hulladékot, nem a

Saját poharak a Hungária Kupán

szelektív gyűjtőhöz? Akkor beszélni kell a büfésekkel! Városi versenyről van szó és van egy csomó
köztéri kuka, ami nem szelektív?
Be kell szedni őket még a verseny
előtt! Van egy szponzor, amelyik
műanyagpalackos frissítőt adna? Ne
fogadjuk el, mert azzal átveszünk
egy tonna hulladékot, ráadásul személyzet is több kell a kiosztásához,
mint egy saját poharas megoldáshoz! A rendező csapattal úgy kell
beszélni a környezeti szempontból
fontos kérdésekről, hogy mindenki
tudja, mindenki lássa, mit akarunk
és hogyan. Legyen a része a rendezés folyamatának! Lesz olyan eset,
ahol ez valamennyi pluszmunkát
jelenteni fog, máskor meg éppen
megtakarít. Ha komolyan vesszük
a dolgot, akkor meg fogjuk találni a
megoldásokat. De ehhez valóban a
megoldásokat kell keresni, és nem a
kifogásokat. Ami először furcsa, az
másodszor már nem az, harmadszor pedig már szokás.
A következő év zöld szempontból szóljon arról, hogy komolyan
vesszük a kezdeményezéseket,
és kialakítjuk az új szokásokat!
Komolytalanul nincs értelme a
dolognak. Hiába van meg az útvonal, a zöldítés útvonala, ha a legjobbaknál kétszer lassabbak vagyunk,
DISQ lesz a vége. Márpedig a legjobb környezetbarát rendezők ott
Skandináviában meg Svájcban elég
Antal Miklós
jól nyomják.
(MTFSZ Környezetvédelmi
Saját pohár és zöld sátor (EFOL)
és Terephasználati Bizottság)
Tájoló 2016 1. szám
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In memoriam Bán Sándor
1941–2015
Tudjuk, hogy aki megszületik, az egyszer el
is távozik a földi létből. Az ember mégsem
veszi könnyen tudomásul ezt a tényt, főleg
akkor, amikor olyan ember ment el közülünk,
akit nagyon sokan ismertek és szerettek. Bán
Sándor, mindenki Bán Sanyija hagyott most
itt minket örökre. Szerényen élt, csendben
ment el, nagy űrt hagyva maga mögött.
Életének 75. évében ragadta el a könyörtelen
halál. Róla valóban elmondhatjuk, hogy a
pályáját megfutotta.
Nagyon nehéz szavakba önteni érzéseinket,
amelyek halála után kavarognak bennünk.
Nehéz, mert mindenki, más emléket őriz vele
kapcsolatban. Mégis van egy, amelyben biztosan azonos a véleményünk. Ez pedig a sport
szeretete. Manapság párját ritkítja az olyan
sportember, mint ő. Szenvedélye volt a sport,
tájékozódási futás és a kerékpártúrázás.
Megpróbáljuk összegezni, hogy mit is jelentett és jelent nekünk Bán Sándor, a sportember, mit veszítettünk távozásával, mi az, amit
mindannyian megőrzünk, továbbviszünk.
1941. február 8-én született Vásárhelyen.
Sportpályafutása 1963-ban indult a helyi
Spartacusban. Első helyezését 1965 őszén
szerzi a Nagybörzsönyben és Nagyirtáspusztán
rendezett kétfordulós megyei bajnokságon.
Ezt az elmúlt fél évszázad során arany-, ezüstés bronzérmek valamint értékes helyezések
követték az egyéni, csapat- és váltóversenyeken. Ezek közül a legfontosabbak: Normáltávú

OB-n 2 második hely, Hosszútávú OB-n két
3. helyezés, Középtávú OB-n egy második
helyezés, a Hungária Kupán és Maccabi Kupán
egy-egy ezüstérem, a Keletmagyar Kupán és
az Alföld Kupán egy-egy aranyérem, valamint
12 megyebajnoki győzelem.
Külön kiemelendő edzői tevékenysége.
Eredményes munkáját bizonyítja, hogy ver- sítette. 2013-ban a városi sportnapon
senyzői több országos bajnoki címet szerez- kiváló edzői, sportvezetői munkájáért
tek az 1970-es években. Ennek elismerése- városi elismerésben részesült.
ként 1975-ben az Év Edzőjének választották.
Legnagyobb edzői sikerét 1976-ban érte el,
amikor versenyzője, Rostás Irén a skóciai
világbajnokság váltószámában bronzérmet
nyert Monspart Sarolta és Kovács (Horváth)
Magdolna társaságában. 1978-ban edzői
tevékenységéért az OTSH Dicséretben része-

2012. Megyei Diákolimpián
lányával, Zsanettel

2015. Célbafutás a FöldeákHagymatikum Kupán

1972. Doksy (a világbajnokságon) Farkas Katalin,
Rostás Irén és Csorja Ida társaságában
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A tájfutás szeretete vezérelte. Nagyon sokszor
mondta versenyzőinek: „Örüljetek a sikernek,
de jó szívvel kell elviselni a kudarcokat is. Amit
vállaltok, amit elbírtok, azt szívvel-lélekkel
csináljátok.” Ő maga is ezt csinálta. Példát
mutatott fiataloknak, idősebbeknek egyaránt akaraterőből, sportszeretetből, a tájfutás szeretetéből. Családjában már a harmadik
generációval is megszerettette ezt a sportot.
Elválaszthatatlanul összenőtt kerékpárjával
is. Évente több kerékpártúrát tett vállalkozó
szellemű társakkal, vagy egyedül, és ez volt
a mindennapi közlekedési eszköze is. Így
suhant át nap mint nap a városon.
Mélységes fájdalmat, megrendültséget
érzünk, felfoghatatlan, hogy sporttársunk
nincs többé. A búcsú, a végső elköszönés
perceiben az emlékezés, a tiszteletadás jelenik meg a búcsúzók lelkében. Talán nemcsak
az eltávozott miatt, hiszen számára a tér, az
idő, a létezés más dimenziójából a mi földi
dolgaink is átértékelődnek.
Emlékedet megőrizzük! Csorja Ida
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SZEGEDI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ TÉRKÉPEK
A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG

1

958 februárjában Tóth Imre
vezetésével létrejött a Délterületi
Természetbarát Alszövetség, amit
végül is hosszú huzavona után
az év végén Csongrád megyei
Természetbarát Szövetség néven
’jegyzett be’ a megyei sportszerv.
Már az első évben két tájékozódási
futóversenyt (a fiatalabbak kedvéért:
ezekre az évekre a tájékozódási futás
elnevezést csak az egyszerűség miatt
használom, ezek inkább természetjáró tájékozódási csapatversenyek
voltak, sokszor térkép nélkül, szöveges leírás alapján) rendezett az új
szövetség. Ezekből az évekből sajnos
elég hiányos dokumentáció maradt
fenn (reméljük azért még egy-két
csontváz kihullik a szekrényekből),
de a visszaemlékezés szerint 1959ben már Újszegeden volt egy ifjúsági
csapatverseny. A következő években

mindig volt Szegeden egy-két verseny, de ezekről eddig nem került elő
térkép. Az első térkép az 1965 őszén
megrendezett Kőrösy József tájékozódási kupaversenyről került elő
eddig. Ez egy kb. 1:31000 méretarányú térkép volt Szeged ÉK-i részéről,

amit egy várostérképről fotóztak le,
utcanevekkel, városrész nevekkel.
Erre rajzolták rá pirossal a követendő útvonalat (pl. az ifjúsági fiú
pálya 7 km volt 7 ellenőrzőponttal).
Ugyanerről a térképrészről készítettek a következő évben 1:33000

1. kép

méretarányban egy vonalas térképet
(1. kép), amely a felírásokat nem
tartalmazta, az utcák, a körtöltés, a
vasútvonal, egy nagy csatorna és két
tó szerepelt rajta (pontmegnevezés
természetesen volt, pl. a 4. ellenőrzőpont megnevezése: fácánetető).
A térkép a városi tájékozódási csapatbajnokság felnőtt férfi pályáját
mutatja. Ugyanebből az évből került
elő egy sokat használt térkép, az
Újszeged térkép (2. kép, az ellenőrzőpontokat a versenyzők az utasítás térképről maguk rajzolták be a
versenyidőből). Ezt a térképet már
az előző években is használhatták,
és még 1971-ben is használatban
volt, legfeljebb a kivágat mérete változott, és az évek előrehaladtával
egyre több tereptárgy került rá. És
még egy térkép ebből az évből, ami
a Rókus és Béketelep városrészeket tartalmazza, ezen már helyszíni
2. kép javítás nyomai is láthatók (3. kép).
Tájoló 2016 1. szám
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az újszegedi Liget volt 1:2000-es
méretarányban (Molnár Péter és
Paskuj Mátyás munkája) 2002ben, ami a Magyar rádiós tájékozódási futó rövidtávú országos
bajnokságra készült, de nem került
felhasználásra.
2007-12 között a SzVSE versenyzői (Pálinkó M., Bereczki
M., Horváth T., Rácz S. és R.
Zbranek) 4 területről készítettek
sprint térképet. 2013-tól a Szegedi
Bokorugró TSE versenyzői
(Gesztesi Zs., Szőri K., Hajnács T.
és Felföldi K.) kezdtek új területek
feltérképezéséhez és a régiek bővítéséhez, felülvizsgálatához.
Hogy állunk most? Ha A4-es
méretben és 1:4000-es méretarányban gondolkodunk, akkor
kb. 15 térképünk van jelenleg kész.
3. kép

A Körtöltés környékéről 1967-ben
megjelent térkép (4. kép) az előzőekhez képest már részletgazdagnak
mondható. A következő kb. 20
évben 8-10 fekete-fehér térkép jelent
meg a város különböző területeiről.
Ezek edzőtérképek voltak, döntően
az egyes szakosztályok (pl. Textil
techn., Délép SC, SzVSE) készítették
maguknak, ezeken minősítő verseny
egy-kettő volt a 60-as évek végén.
Az első szegedi színes tájékozódási futó térkép 1984-ben jelent meg
Várkert névvel 1:1000-es méretben
(5. kép). A nagyon precíz térképet Takács Ági készítette (jelen írás
szerzője a múlt évi ROB döntő térképének készítésénél alaptérképként nagyszerűen használhatta).
Ezt követte 1987-ben az újszegedi
Népliget 1:2000-es térképe, ugyancsak Takács Ági munkája. Mindkét
térképet az MTFSz megbízásából a
Kartográfia Vállalat adta ki a Kistáj
térképek sorozatban. Természetesen
a térképek méretaránya miatt minősítő versenyt nem rendeztek rajta
(hol volt még akkor a sprint versenyszám!), de edzőversenyekre jó volt.
A következő színes térkép 1994-ben
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jelent meg, a már Szegedhez tartozó Kiskundorozsma mellett levő
Sziksós-tó üdülőterületéről készítette 1:10000-es méretben Sindely Pali
(6. kép). Ez már ’igazi’ tájfutó térkép volt, minősítő versenyekkel, sőt
átdolgozva még tájkerékpár versenyt
is rendeztek rajta 2009-ben.
És akkor Szegedre is megérkezett az ocad! Az első ilyen térkép

4. kép

Érdekességként, a külső körút mindkét oldala 300-500 m szélességben,
kb. 4,5 km hosszan egybefüggően
fel van térképezve. A térképek döntő
része lakótelepi környezet, ezen
kívül a teljes Belváros (a múlt évi
ROB döntő térképe csak egy része
volt), és a Holt-Maros környéke.

T
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bemutatókat (minden napos testnevelés), csak hát kevés a ráérő ember.
Növelni kellene a szerdai kisversenyek létszámát az érdeklődők tekintetében (média megjelenés).
Az új térképekről jelen cikk nem
tartalmaz képeket. Aki kíváncsi
rájuk, a SZU által eddig kiadott
szegedi térképeket megtekintheti
az egyesület honlapjának (www.
bokorugrok.sport.hu) Térképtár
menüpontjában.
Felföldi Károly
5. kép

6. kép

Mire használjuk ezeket a térképeket? A múlt évi ROB térképein kívül
még 4 térkép rendelkezik K számmal, ezeken voltak minősítő versenyek. Szegeden 2014-ben indult
el a szerdai kisversenyek (nem
minősítő) sorozata, ezeket nem kell
mindig ugyanazon a 2-3 térképen
megrendezni. Szinte mindegyik
kivágaton van legalább egy iskola, eddig 7-8 esetben rendeztünk
iskolai bemutatót. Kuriózum, a
legutóbbi önkormányzati választás
előtt 2-3 képviselő jelölt tartott un.
családi napot, ahol a tájékozódási futást is ki lehetett próbálni. A
Szegedi Ifjúsági Napokat az újszegedi partfürdőn tartják, a megyei
szövetség az elmúlt két évben jelen
volt és lehetőséget biztosított a
sportág kipróbálására.
Hogyan tovább? Még 3-4 további potenciális terület van, amiről
érdemes lenne térképet készíteni.
Feltétlenül növelni kellene az iskolai
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FELEJTSÜK EL A LILA VONALAT!
http://news.worldofo.com/2015/12/22/route-tochristmas-day-22-2015/
Ehhez a cikkhez egy olyat választottam a 24
Karácsonyi átmenetből, amelyiknek a terepe ránézésre akár Magyarországon is lehetne. Ez a németországi JEC normáltáv F20-as pályájának 4., hosszú,
összetett átmenete, amit Aaro Julkunen küldött be.
A terep a Harz Nemzeti Parkban van, Bad Harzburg
mellett. A versenyen indulók által rögzített útvonalakból egyértelműen látszik, hogy a 3-as pont
után jobbra lefelé, a D útvonal volt a leggyorsabb.
Riccardo Rancan, aki amúgy 1 mp-cel lemaradva
a második volt ebben az átmenetben, lefelé ment.
Tobia Pezzati, aki balra ment, sok időt veszített. Más
futók, akik még inkább balra húztak, még több időt
vesztettek (B és C vonalak). Egyrészt a jobb oldali
útvonal rövidebb, másrészt nincs annyi szint benne.
Tobia Pezzatinek ezen az átmeneten múlt a győzelme: itt 1:37-et veszett, és végül 1:24-gyel maradt le
a győztes Thomas Curiger mögött. Az eredeti cikk
a nagyítható térképekkel és berajzolási lehetőséggel
itt található: http://news.worldofo.com/2015/12/06/
route-to-christmas-day-6-2015/
Főbb variánsok Munkára fel pályakitűzők, legyen minél több
érdekes magyar átmenet 2016 Karácsonyára!
i mással várhatná egy igaz tájfutó a Karácsonyt,
Bacsó Piroska
mint Ádventi útvonal-böngészéssel? A Word of
O internetes nemzetközi tájfutó hírportálon (http://
worldofo.com/) tavaly év végén ismét meghirdették az immár hagyományosnak tekinthető népszerű
Route to Christmas (~Útvonal Karácsonyra) akciót.
Ennek során bárki beküldheti közelmúlt-beli, vagy
akár régi versenyek általa érdekesnek talált átmeneteit, amit december 1-24-ig naponta közzé tesznek.
Nem csak egyértelműen jó átmeneteket, hanem érdekes térképeket, vagy elgondolkodtató, első blikkre
nem nyilvánvaló útvonalon teljesíthető átmeneteket
is várnak. Szívesen fogadnak megjegyzéseket az útvonalakkal kapcsolatban, főleg, ha valaki le is futotta
az adott átmenetet. A térképet az adott átmenettel
kiteszik a honlapra, és bárki berajzolhatja rá, hogy
milyen útvonalat választana. 2D/3D-s térképnézegetőben is meg lehet nézni a terepet, illetve a környéken
található egyéb térképeket. Kiteszik még a honlapra
a versenyt korábban teljesítők által berajzolt, vagy
letöltött útvonalakat is, és össze lehet hasonlítani az
olvasói útvonal tervekkel. Grafikus és szöveges elemzéseket is végeznek.
Less Áronnak is van fenn egy remek átmenete a 2015ös Répáshuta térképen rendezett megyei bajnokságról:
Olvasói útvonal tervek
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Berajzolt útvonalak
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HOGY VOLT?
Nemzetközi Balaton Kupa
tájékozódási verseny –
1962

Hol vannak a nemzetek?
Az NBK versenyformáját illetően ezúttal nem történt változás.
A versenykiírás az 1960. évben
Prágában elfogadott nemzetközi
tájékozódási versenyszabályzat
alkalmazását jelölte meg. De már
az 1961-es NBK is gyakorlatilag
így zajlott, egyéni-csapatverseny
formában. A hölgyek még mindig
nem kaptak bebocsátást a válogatott csapatok küzdelmére, pedig
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már létezett és szerepelt is külföldön az első magyar női tájékozódási futó válogatott csapat. A férfiak mezőnye viszont sajnálatosan
szűkre sikeredett. Bár meghívtuk
az északiakat, ők érthető módon
maradtak az ugyanekkor zajló
Nord bajnokságon. A vándorserleget védő csehszlovákok pedig
azon indokkal nem tervezték be
ezt a hagyományos programot,
hogy az EB előtt egy hónappal féltik válogatott versenyzőiket a túlterheléstől, az esetleges sérüléstől.
Így a bolgárok és a németek vették fel 2 csapatunkkal a versenyt.
Szerencsére a bolgár Kiril Bojanov
kiváló teljesítménye kidomborí-

totta az összecsapás nemzetközi jellegét. Ugyanakkor sokkoló
hatással is érte versenyzőinket és
vezetőinket a közelgő EB előtt.

Egyéniben a nők; a fiúk is nappal
Bőséggel akadt viszont változás a
többi kategória versenyformáiban.
3x1 a tájékozódási sportban korántsem egyenlő az 1x3 kifejezéssel. Ez
a számcsere a női versenyben nem
kevesebbet jelentett, minthogy a
3 fős csapat versenyzői „elengedik egymás kezét”, és külön-külön,
egyénileg teljesítik a feladatot.
Meglepően szép számú (45) hölgy
vállalkozott erre, és a 2 kimagasló
(Monszpart és Győry) kivételével
nagyon hosszú idő alatt, de teljesítették a nehéz pályát. A felnőtt férfiak a korábbi éjszaka helyett nappal indultak. A II. osztályúak részére maradt az eddigi 2x2, viszont
bővült a program egy III. osztályú
3 fős csapatversennyel. Az I. osztályúak eddigi Keszthelyi Kupáját
ezúttal nem rendezték meg, de természetesen az I. o. mezőny nem
maradt verseny nélkül. Számukra
a Vasutas Kupa került a programba a Bp. Lokomotív egyesületének teljes versenybírói gárdájával,
Thuróczy Lajos irányításával. Ez
is egyéni-csapat versenyformát
öltött csapatonként 4 versenyzővel, 4 csoportban indítva, ahol az
összesített idő adta az eredményt,
kieső idő nélkül. És valamennyi
kategória versenye teljestávú (pontérintős), ami azt jelentette, hogy
a versenyzők az indítóállomáson
a teljes pályát tartalmazó térképet
kaptak (lásd csatolva), az ellenőrző
állomásokon nem jöttek további
utasítások. Az indító az 1983-as
VB, továbbá számos későbbi nagy
versenyünk kapcsán ismert Várvölgyben kapott helyet ünnepélyes
megnyitóval pontban 6.05-kor.
(Aztán étlen-szomjan várakozhattak a rajtra a 2-3 órás futás előtt!
De ez abban az időben így vala
természetes.) A Tüskés-hegyeken

(2002-es normáltávú egyéni OB)
át a Rezi község közepén felállított célba érkeztek a futók, igencsak fáradtan, kitikkadva hőségtől,
szomjúságtól, szintektől.

Technikás pályák
A Versenybírói Tanács (a tájékozódási versenyélet akkori legfőbb szerve
az MTSz-ben) a Balatoni versenyek
ez évi részletes értékelésében visszatérő a technikai nehézség fogalma.
Ez a kifejezés eleddig ritkán hangzott el, és akkor is inkább ellenkező
értelemben, vagy a gyengus jelzővel
illetve, kiváltképp a balatoni versenyek esetében. 1962-ben viszont
egy valóban technikás terepnek az
akkori színvonalon jónak mondható térképét sikerült beszerezni, és
olyan útvonalakat kitűzni, amely a
versenyzők legkényesebb igényeit is
kielégítette. Sőt, a vártnál jóval nehezebb feladványt jelentett, amint az
időeredmények mutatják. A beszámolóban a tagolt domborzat érzékeltetésére használt kifejezés nekem

V

I S S Z AT E K I N T É S

megtetszett, ezért lejegyzem: kellő
átszeldeltségű terep. A VT hitet is tett
amellett, hogy az itt elért technikai
színvonalból nem szabad engedni a
jövőben. Persze könnyű ezt mondani, de a hozzá alapvetően szükséges
jó terepben nem bővelkedünk, pláne
nem a tájképileg szépséges Balatoniriviérán és Balaton-felvidéken. Az
értékelések kiemelik még, hogy bár
a versenyekre 3 külön versenybíróság állt fel (Nemzetközi Balaton K.:
MTSz, Balatoni K.: Veszprémi TSz,
Vasutas K.: Lokomotív TE), olyan
harmonikus együttműködést sikerült megvalósítani, ahol elsősorban
a funkció lelkiismeretes ellátása és
nem a papír szerinti hovatartozás
dominált.

ben. A korábban már válogatottként
is NBK-szereplő versenyző szakszerű, de közérthető tájékoztató anyagot állított össze, benne a sportág
tömör jellemzésével, a NBK aktuális híreivel, és a magyar válogatott
indulók egyenkénti bemutatásával.
Személyesen megkereste a sporttal
(is) foglalkozó sajtótermékek, rádió,
televízió illetékes munkatársait. A
szép számú ígéretből sajnos csak
töredék valósult meg; ahogy azóta
is csak részsikereket tudunk elérni
ezen a téren. Az esemény fontos
részét képező díjátadásra másnap
a keszthelyi városi alkotmánynapi
ünnepség keretében került sor. Így a
versenyzők többsége az egy futamhoz 2 éjszakát sátrazott a kempingben. Persze a bolgár és német csapat
szállodai elhelyezésben és étkeztetésben részesült,
nagy megelégedésükre.
Scultéty Gábor
gabor.scultety@
gmail.com

Propaganda kell
A rendezőség felismerte, hogy a
NBK további fejlesztése, a sportág megismertetése és elismertetése propaganda nélkül nem megy,
ezért propaganda felelőst bízott meg
Kővári Endre (Amigo) személyé-
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MRASZ (Magyar Rádióamatőr
Szövetség) decemberben tartotta meg
a hagyományos Sport Gáláját Budapesten.
Ünnepélyes keretek között, névre szóló plakettel jutalmazták a Cseh Köztársaságban,
Mariánské Láznĕ-ban megrendezett Európabajnokságon éremszerző sportolókat.
Ezek a következők voltak: Zarnóczay Klára,
Lászlóné Hornyai Piroska, Radics Anna,
László Károly, Kovács Attila, Szűk Zoltán.
A MRASZ Dr. Páll András részére Életmű
Díjat adományozott. Krajcár Lajos az
Elnökség különdíját vehette át.
2015. Év Sportolója címet női kategóriában az EB aranyérmes Lászlóné
Hornyai Piroska kapta, míg a férfiaknál
az EB egyéni és csapat ezüstérmes László
Károly vehette át.
A kitüntetett sportolók szinte valamenynyien a tájfutás szerelmesei is, és köztetek – tájfutók között – készülnek fel
a rádiós versenyekre. Köszönjük nektek!
Lászlóné Hornyai Piroska

Kovács Attila Gábor:

„SPORTTALANSÁGRA
KÁRHOZTATTAK”
Az Életműdíjas Európa-bajnok rádiós tájfutó Kovács Attila
Gábor most téli felkészülés nélkül „készül” a következő
versenyidényére. Hogyan lehetséges ez? – kérdeztük.
Úgy zárult le tavaly az ötven éves sportpályafutásom, hogy végeztével decemberben nem kezdhettem el hegyifutásokkal a szokásos téli alapozásomat. Ugyanis még április végén – gondolom a sok
lazsálástól – sérvet kaptam. Négy hónap múlva,
mire az ultrahangos vizsgálaton sorra kerültem,
már a másik oldalon is kialakult. Szerencsére
ekkorra már letudtam főversenyeimet, a Tájfutó
Mesterek Világbajnokságát Svédországban
és a rádiós tájfutó Európa-bajnokságot a Cseh
Köztársaságban. Ezért annyira nem is bántam,
hogy a műtétre csak az év végére kaptam időpontot. Karácsonyi ajándékként operáltak meg, utána
szigorú fizikai kíméletre ítélve. Indokoltságát nem
vonom kétségbe, hiszen felvágtak és behálóztak.
Két olyan hosszú vágást ejtettek a hasamon bizo-
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nyos védőháló behelyezése céljából, hogy most
majd három számmal nagyobb úszógatyát vehetek. Kényszerpihenőnek hat hetet szabtak ki rám.
A megszokott, átlagosan heti 12-14 óra edzésmunkám helyett ennyi időt kell(ene) kibírnom sporttalanságra kárhoztatva.
Ismerőseim azt javasolták, nézzek sportközvetítéseket. Csak hát nekem ez nem megoldás. Először is,
én nem nézek tévét. Másodszor pedig, szerintem a
sport – bizonyos szemszögből – olyan, mit a szex:
aki képes rá, az csinálja, aki meg nem, az nézi és
beszél róla.
Én nagyon hálás lennék, ha valaki elárulná, hogyan
lehet fizikálisan edzeni csupán szellemi erőfeszítéssel? Mindenesetre fogadalmat tettem: addig nem
fogok borotválkozni, míg ismét nem futhatok. De
amint lehet, nem akarok késlekedni az edzések megkezdésével, hiszen a nyáron két világbajnokság is vár
rám. A Tájfutó Mesterek VB Tallinnban, a XVIII.
Rádiós Tájfutó Világbajnokság pedig Bulgáriában.
Az utóbbi nekem már a kilencedik lesz ebben a
sportágban, az előbbivel pedig újra jubilálok, mert
1996 óta minden évben részt vettem megszakítás
nélkül valamennyin és ezt rajtam kívül senki nem
mondhatja el magáról Magyarországon.
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TUGYI LEVENTE ULTRAFUTÓ PÁLYACSÚCSAI

2015. december 19-én került sor
– többek között az ETC társrendezésében – a Tortúra nevű
teljesítménytúrára Miskolc és
Eger közt, keresztül a Bükkön.
A leghosszabb, elvileg 65 km-es
távot a DTC fiatal tájfutója,
Tugyi Levente 5 óra 47 perc
alatt teljesítette futva, és ezzel új
pályacsúcsot állított fel. Levi, aki
a miskolci egyetem hallgatójaként elsősorban az idei főiskolás
VB-re készül, edzőpartnerével, a
régóta ultrázó Karlowits-Juhász
Tamással együtt érte el ezt a
remek időt. Idejük kb. 5:30-as
km-átlagnak felel meg, mivel
a valós táv az évek során történt útvonal-módosítások miatt
most 63 km alatt van. Levi és
Karlosz később együtt futottak
új pályacsúcsot 3:29-es idővel a
tájfutók által kedvelt 40,5 km-es
Mátrabérc túrán is január utolsó
szombatján, leszorítva a rang-

lista éléről Kovács Ádámot. Ez
utóbbiról a 20-21. oldalon olvashatunk beszámolót.
A mellékelt kép a Tortúra legmagasabb pontjáról, a Tar-kőről
készült az esemény napján.

MÁJUS 11-ÉN
TÁJFUTÓ VILÁGNAP
Az IOF ismét kitűzte célként,
hogy legyen egy olyan nap,
amikor a lehető legtöbb gyerek
tájfut egyszerre a világ különböző pontjain, felhívva ezzel
a figyelmet a sportágunkra. A
2003-as svájci VB-hez kapcsolódva 1381 helyszínen 207 979
fő futott ugyanazon a napon tájfutó pályát, ez egyúttal egy hivatalosan nyilvántartott Guinessrekord. Most a cél ennek megdöntése, legalább 250 000 főre.
Az IOF elsősorban iskolai ese-

ményekkel tervez, ehhez várják
klubok ill. tanárok csatlakozását. Az esemény logóját (lásd
a képen felül) fiatalok számára
kiírt pályázaton választották ki,
amelyet egy 19 éves indonéz fiú
nyert meg.
Tájoló 2016 1. szám
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adatra, aki a bizottság vezetője.
Zsolt idén más feladatokat is vállal a sportágban, a miskolci főiskolás VB-n pl. a középtáv pályakitűzője lesz, de közreműködik
az észtországi szenior VB rendezésében is. Mindez nem független attól, hogy versenyzőként
nem tökéletes a felkészülése, mert
továbbra is sérüléssel küszködik,
ezért indulóként várhatóan kevés
világversenyen lesz jelen.

Az első tájfutó versenyek
Egyiptomban
Tavaly november 6-án került sor
az első versenyre Egyiptomban
egy kairói parkban. A versenyt
az alig több mint egy éve alakult
egyiptomi tájfutó szövetség szervezte Zoran Milovanovic, az IOF
regionális koordinátorának segítségével. A versenyen kb. 140 induló volt, és mivel munkaszüneti
napra esett (pénteken volt, ami az
európai vasárnapnak felel meg),
a park más látogatóiból nézőközönsége is származott. Idén február 19-21. között pedig már 3
napos bajnokságot rendeztek meg
Luxorban, amelyre 17 országból
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A kairói park térképe

mintegy 60 külföldi versenyző is
nevezett a 120 egyiptomi induló
mellett. Az egyiptomi szövetség
nem titkolt célja, hogy ezt később
egy téli „nyaralóversennyé” tegye
az európai tájfutók számára.

Lenkei Zsolt az IOF IT
bizottságában
Tavaly ősszel Lenkei Zsolt bekerült az IOF IT bizottságába, és
ezzel már négy magyar sporttársunk járul hozzá az IOF valamely testületének munkájához.
Zsolt informatikusként dolgozik
Stockholmban, és főnöke, egy
svéd tájfutó kérte fel erre a fel-

Szezonkezdet
Portugáliában
Idén február 6-9. között rendezték a
Portugal O Meeting nevű versenyt,
amely az utóbbi időben az elit tájfutók fő szezonkezdő versenyévé
nőtte ki magát. Az elit kategóriákban Thierry Gueorgiou és Annika
Billstam győztek, előbbi megnyerte
mind a 4 napot is. Az idei versenyt az ország közepén, a spanyol
határhoz közeli Penamacor-ban
rendezték, és a 3. nap világranglista
futam is volt. A versenyen számos magyar sporttársunk is indult,
köztük Gárdonyi Csilla megnyerte
az N16-os kategóriát, Néda Ági és
Sárközy Zsófi pedig 2-3. helyen
végeztek N18-ban. A WE pálya a
35. oldalon látható.
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JANUÁRI ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Új helyszínen a Közgyűlés
Less Áron nyitott a közgyűlés előkészületeivel. A legfontosabb
információ, hogy a Magyar Sport Háza február 28-án nem
tudott termet biztosítani, ezért új helyszínt kellett keresni, ez
a Mátyásföldi Lawn Tennis Club klubháza (1165 Budapest, XVI.
Bökényföldi út 27.) lett, amit térítésmentesen vehet igénybe a
szövetség. A meghívók már ezzel az információval mentek ki
az Alapszabályban rögzített határidőnek megfelelően. A szervezés időarányosan halad, a következő elnökségire készülnek
el a beszámolóval kapcsolatos anyagok.
Szintén a közgyűléshez kapcsolódik a 2016. évi költségvetés.
A főtitkár által legutóbb előterjesztett anyaghoz nem érkeztek
módosító javaslatok, így ez kerül majd a közgyűlés elé.

Utánpótlás válogatott 2016-os programja
A szövetségi kapitányok következtek a 2016-os programjukkal, elsőként Gera Tibor az utánpótlás válogatottéval. A
legfontosabb esemény most is az Ifjúsági Európa-bajnokság
lesz, amit ezúttal Lengyelországban rendeznek. A kis távolság
miatt két felkészülési edzőtábor is lesz a helyszínen, valamint
az alapozás alatt a felnőttekkel közösen Kiskunhalason és a
Mecsekben. A válogatás rendszere változatlan, a négy válogatóversenyből (Postás kupa, Mecsek kupa, kassai sprint és
lengyel verseny) a három legjobb százalék számít, nemenként
és korosztályonként négy főből egyet szubjektív alapon jelölhet ki a szövetségi kapitány. A támogatási szintek is a korábbi
években megszokottak. A 2017. évi besztercebányai Ifi EB-re
való felkészülés jegyében augusztusban még lesz egy edzőtábor Szlovákiában is.

Felnőtt és junior válogatott 2016-os programja

felhasználásáról szóló beszámolót. A részletes beszámoló jelen
szám 6-7. oldalán olvasható. A bizottság e fő feladata mellett figyelemmel kísérte a Diákolimpia megrendezését, az
utánpótlás korosztályt érintő javaslatokat tett a szabályzatok
módosításakor, állást foglalt az ifjúsági korosztály versenyzésével kapcsolatos kérdésekben. Elsősorban a bizottságvezető
révén fontos szerepük volt az új Sportágfejlesztési Terv kidolgozásában.

Versenybizottság beszámolója
Miháczi Zoltán elmondta, hogy a bizottság tavaly a szokásos feladatait (szabályzatok felügyelete, pontversenyek
számítása, versenybíró képzés és nyilvántartás) végezte.
Ehhez kapcsolódóan került sor a szabályzatok évenkénti
felülvizsgálatára is. A Versenyszabályzat új eleme, hogy a
regionális rangsoroló versenyek kötelezettségei csökkennek, viszont az minősítésszámításnál alacsonyabb szorzóval (0,85) számítanak majd. Új elemként jelenik meg a
Versenyszervezési Terv, aminek a használata az OB-kon és
kiemelt versenyeken kötelező lesz. Bekerült a szabályzatba
a színkódos pályák rendszere is, amit akár regionális rangsoroló versenyeken is használni lehet. Szintén újdonság a
városi versenyszám és az nxn-es váltóforma megjelenése
a Versenyszabályzatban. A Szenior bizottság bevonásával
a nemzetközi trendeket követve felülvizsgálták a győztes
idők táblázatát, a Térképbizottság ajánlásai alapján pedig
az egyes versenyformák esetén használható méretarányokat. Egyértelműsítették a hiányos váltók eredményének és minősítésének számítását. Új mellékletként került
be a Versenyszabályzatba a technikai fokozatok profilja.
Gyakorlatias pontokkal bővült a szalaggal segített kategóriák rendezési ajánlása.
A Bajnoki Rendszerben módosult a Hosszútávú OB lebonyolítási rendszere: már csak az utánpótlás és felnőtt kategóriákban lesz tömegrajt, a szeniorok mind egyénileg rajtolnak.
Megváltozik a Sprint Váltó OB-n kiosztandó bajnoki pontok
rendszere (20 és 1 pont között kap az első 15 helyezett).
A Minősítési Szabályzaton is átvezették az nxn-es váltót és a
színkódos rendszert. Módosult a korosztályos ranglisták készítésének szabálya, mostantól csak a születési év alapján szűrik
le a versenyzőket.

Dénes Zoltán folytatta a felnőtt és junior válogatott 2016-os
programjával. Páros évről lévén szó, négy világverseny is
lesz, amik közül mindegyik fontos valamiért. A válogatás
kétkörös lesz, áprilisban (Nógrád Nagydíj és MEFOB) és nyár
elején (KOB és bükki válogatók). A válogatási elvek és a
támogatási rendszer ismerősek a korábbi évekből. A programot igyekeztek egyeztetni az ifikkel, ez nagyrészt sikerült
is. Elég sok edzőtábor került a programba, elsősorban a
Bükkben, az év legfontosabb versenyének tartott Főiskolás Edző- és Marketing bizottság beszámolója
VB miatt. Az elnökség mindkét szövetségi kapitány anyagát Fehér Ferenc adta elő az Edzőbizottság beszámolóját: figyelemmel kísérték a válogatott munkáját, véleményezték a
elfogadta.
Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság pályázatait, javaslatot
Elnökség döntött a Tájfutó Gálán kiosztandó díjakról tettek az Év Tájfutója díjra az elnökség felé, részt vettek az Edzői
Ezután az elnökség döntött a Tájfutó Gálán kiosztandó díjakról. Konferencia szervezésében.
A díjazottak névsora jelen szám 4. oldalán olvasható.
Paskuj Mátyás folytatta a Marketing Bizottság anyagával,
akik az előző években beindult programjaikat (szlogen népSportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság beszámolója szerűsítés, szakmai napok, versenyértékelés) folytatták.
Kovács Balázs ismertette a Sportágfejlesztési és Ifjúsági Újdonságként megrendezték az első Tájfutó Gálát és közBizottság munkájáról és a sportágfejlesztési támogatások reműködtek a „Zöldüljön végre a zöld sport!” programban.
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Beszámolt a II. Tájfutó Gála előkészületeiről, elmondta, hogy
eddig elég alacsony a jelentkezők száma, remélhetőleg a díjazottak névsorának közzététele után ez nőni fog.

Naptárbizottság beszámolója
Molnár Péter került sorra a Naptárbizottság beszámolójával,
akik a szokásos tevékenységüket végezték: pályáztatták a
2017-es OB-kat és kiemelt versenyeket, és összeállították a
2016. évi országos és a 2015. évi regionális versenynaptárt.

Szenior győztes idők felmérése
Kovács Gábor elmondta, hogy a Nemzetközi Regionális
Kapcsolatok Bizottsága idén is részt vett a nagyobb hazai
versenyek nemzetközi népszerűsítésében, eseti feladatként
pedig felmérést végeztek a szenior kategóriák győztes idejeiről
a bizottság tagjai által képviselt országokban.

Edzőképzés és tájkerékpár pályázatok
Az egyebek között Less Áron elmondta, hogy 2017. őszétől indul a Testnevelési Egyetemen a tájfutó szakedzői
képzés, ehhez a felvételi követelményeket és a támogatási rendszert az MTFSZ-nek kell kidolgozni. A január 31-i
edzői konferencián Dr. Sterbenz Tamás rektorhelyettes tart
egy rövid előadást a témáról. Mest Miklós tájékoztatott
arról, hogy a tájkerékpár szakágvezetés két pályázatot is
benyújtott világverseny rendezésére: 2018-ban Világ kupát
és Szenior VB-t, 2019-ben pedig Felnőtt VB-t hoznának
Magyarországra.
mtfsz.hu-Molnár Péter
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ÚJ SZABÁLYZATOK
Az MTFSZ Versenybizottsága közzétette a januári elnökségi
ülésen elfogadott módosításokkal átvezetett szabályozásokat a
portál adatbankjában. Az egyes dokumentumok elérhetősége:
• Bajnoki Rendszer: http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_
id/2913/tipus/download
• Tájfutó Minősítési Szabályzat: http://admin.mtfsz.hu/fajl/
get/fajl_id/2912/tipus/download
• Tájfutó Versenyszabályzat: http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/
fajl_id/2911/tipus/download

2017. ÉVI KIEMELT
RANGSOROLÓK
Az MTFSZ Naptárbizottsága elbírálta a 2017. évi kiemelt rangsoroló versenyekre érkezett pályázatokat. A döntés értelmében
az alábbi versenyek lesznek a kiemelt rangsorolók:
• Április 16. (vasárnap): Postás kupa 2. nap (normáltáv) –
Pilisszentlélek
• Április 30. (vasárnap): Nógrád Nagydíj 2. nap (normáltáv)
– Rónafalu
• Május 27. (szombat): Sopron kupa 1. nap (rövidtáv) – Sopron
• Szeptember 30. (szombat): Kalocsa kupa 1. nap (középtáv) –
Kaskanytú-Orgovány
A bizottság örömmel konstatálta, hogy a kiemelt versenyek rendezése iránt a korábbi éveknél nagyobb érdeklődés mutatkozott.

Tájoló 2016 1. szám
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INNOVÁCIÓ
Vértesboglár Bike
Adventure – nemzetközi
pontérték gyűjtő tájbringa
verseny
2015 novemberének végén,
viharos széllel fűszerezett havas
esőben tartották a tájbringások
évzáró bulijukat. Az esemény egy
versennyel indult, amit a tavalyi
győztes, Pálfi Tóni rendezett saját
készítésű, GPS-es ellenőrzésű
1:42000/10m-es bringás térképén.
A ramaty idő ellenére mindenki
hősiesen végigtekerte a bevállalt

pályát, sőt a 2 órás versenyre vállalkozók még sajnálták is, hogy
nem a 4 órás pontérték gyűjtőt
választották. 32 db különböző
értékű pontból lehetett választani,
és a határidőn belül a legnagyobb
összpontszámot elérni.
A győztes ki más, mint Füzi Anna
és a vele tartó Marosffy Dani lett a
4 órás, illetve Csonti a 2 órás verzióban. Ezzel elnyerték a következő
évi verseny rendezésének jogát. Az
est fénypontja a 2015-ös esztendő bajnokainak jutalmazása volt.
Magyar Janó paksi halászlé + túrós
csusza vacsorája és az utána következő ereszd-el-a-hajamat buli is

remekül sikerült.
A versenyen Tóni kipróbálta az
általa fejlesztett GPS-es oritrack©
pontérintési rendszert. Este egy
kiselőadás keretében bemutatta a
szoftver működési elvét, funkcióit
és kezelő felületeit. A lényeg, hogy
mindenki visz magával valami eszközt, ami rögzíti a bringázása GPS
adatait és a befutás után képes GPX
formátumban átadni a kiértékeléshez (okostelefonra vannak appok,
GPS-es órák, Garmin kütyük, stb.).
Célba érkezés után a letöltött GPS
adatokból a szoftver kiszámolja,
hogy melyik ponton mikor járt a
versenyző. Elég a pontok közvetlen

GPS-szel rögzített útvonalak
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közelébe menni, nem kell érinteni
azokat. A teszt során egy kis próbálgatással ‒ a koordináták hibahatárának beállításával ‒ sikerült is
minden fogott pontot azonosítani.
A biztonság kedvéért, a teszt és a
hosszú versenyidő miatt, a versenyzők vittek magukkal kartont is, és
feljegyezték a pontokon levő titkos
kódot, amiből ráadásként kitalálhatták a rejtett monogramokat és
születési éveket.
A teszt jól sikerült, és ezzel sikerült
egy nagy lépést tenni a nyomkövetős pontfogás fejlesztése felé.
Ilyen módon tájfutó pályákat is
lehet GPS adatokkal rögzíteni,
nem kell bójákat kitenni. Bárki
letöltheti a térképet a pontokkal,
és akkor futhatja le a pályát, amikor akarja. Mivel nem kell bóját
kitenni, gyakran lehet újabb és
újabb pályákat kitűzni, útvonalválasztásokat tesztelni. Így talán
jobban koncentrálnánk az objektumkeresésre is.

Azóta az első TTEV térképeit átküldte Gárdonyi Marci és ez
alapján Tóni felvette a versenyt
az összes pályájával. Gárdonyi
Csilla fel is töltötte a GPX-ét így a
B-pályán már van egy eredmény,
és a számolt idők stimmelnek az SI
időkkel összehasonlítva.
És hogy hogyan indult ez a szoftverfejlesztés, honnan jött az ötlet? Tóni
edzésként a kerékpáros barátaival
különféle terepeken lévő pályákat

Á J K E R É K PÁ R

Bajnokok

szokott megosztani világhálón. Valaki
rögzít egy pályát GPS-szel, és feltölti.
Ezután mások is teljesíthetik a pályát,
feltölthetik az adatokat, és egyre
jobb idők születnek. Így kialakul egy
verseny, és nagy büszkeség ebben a
versenyben éllovasnak lenni, illetve
megszerezni valakinek a skalpját.
Bacsó Piroska
Info: Pálfi Antal toni@pageos.hu
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I. TÁJÉKOZÓDÁSI TEREMBAJNOKSÁG ÉS FLEXO
A
Budapest Tájfutó Napok
keretében került sor a
TrailO szakág terembajnokságára a Csíkihegyek Általános
Iskolában,
közvetlenül
a
Diák Teremtájfutó Budapest
Bajnokság után. Az eseménnyel
azt a régi elképzelésünket szerettük volna egy újabb formában
tesztelni, hogy vannak a tájfutásnak olyan szegmensei, amelyek valóban bárki számára – így
mozgássérült társaink számára
is – élvezetesek és elérhetőek.
Tehát nem TrailO típusú feladatot kellett teljesíteni, hanem
a teremtájfutáshoz hasonlóan
végig kellett járni a pályát, érinteni a pontokat a lehető legrövidebb idő alatt. Elsősorban a
Sparis rendezőket, a pályakitűző
Bakó Áront illeti köszönet, hogy
rendelkezésünkre bocsátottak
olyan pályákat, melyek nem tartalmaztak vertikális akadályo-

a pályát. A tervezett nehezebb
fizikai akadályokat tartalmazó
feladatra a kevés résztvevő miatt
nem volt szükség, pedig ez az
irány egy nyitás lehetne a sportosabb, szabadidejükben túrá-

kat, segítették a lebonyolítást és
türelmesen kivárták a program
végét. Természetesen szükséges volt önkénteseink ellenőrző munkája is, néhol igazítani (akadálymentesíteni) kellett

zó, vitorlázó, kihívásokat kereső mozgássérült emberek felé.
Nem elhanyagolható járulékos
nyereségnek tarthatjuk, hogy a
két kölcsönbe kapott kerekeszszékbe ülve a vállalkozó kedvű
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fiatal (és kevésbé fiatal) tájfutók
is megtapasztalhatták a gördülő
teremtájfutás nehézségeit.
A nap másik próbájáról is szeretnék röviden beszámolni,
néhány gyakorlati szempontot
adva azoknak, akik a jövőben
rendeznének értelmileg akadályozottak számára is eseményeket. Előrebocsátom, hogy egy
ilyen, a skandináv elnevezésnél
maradva FlexO pályában kevésbé lehet a tájfutást, a verseny
jelleget felfedezni. Hiszen nem is
ez a cél, ez csak egy keretet adhat
ahhoz, hogy értelmi akadályokkal küzdő fiatalokat „megmozdítsunk”, értelmes, az igényeikhez és lehetőségeikhez igazodó
programot kínáljunk számukra.
A TrailO-val kapcsolatban is
gyakran hallottam régebben a
kritikát, hogy nem lehet rentábilisan megrendezni; ez fokozottan igaz a FlexO-ra. Talán
mondanom sem kell, hogy az
ilyen segítő, támogató tevékenységeket egyrészt egy jól működő
szociális rendszer támogatná,
másrészt a profit máshol jelentkezik, nem a pénztárcánkban.
Mi a tavalyi O-Ringen-en találkoztunk először FlexO versenynyel. Az „O-Ringen for All”
projekt keretében több versenynapon is megvalósítottak olyan
tájfutó pályát, amely extra kognitív támogatást igénylő emberek számára is teljesíthető volt.
Az elnevezés arra utal, hogy a
résztvevők rugalmasan választhatnak a pálya hosszát, felkeresendő pontok számát és az
igényelt támogatást (pl. kísérők)
illetően. Voltak olyan állomások,
amelyek látássérültek számára is
érdekesek voltak a többféle hang
inger miatt, de a lényeget abban
láttam, hogy a verseny-jelleget
teljesen elhagyva a résztvevő

T
képességeinek, nehézségeinek és
aktuális kedvének megfelelően
választhatta meg, hogy mennyit
szeretne az erdőben lenni, mit
néz meg.
Miután mi most ezt egy iskolaépületen belül terveztük kipróbálni, ezért a természet nyújtotta
lehetőségekről le kellett mondanunk. Szerencsésen alakult,
hogy az iskola földszintjén a
pályát a másik, zajosabb eseménytől elszeparáltan állíthattuk fel – a sérült emberek érzékenysége és tűréshatára máshol
van és a kivitelezés is egyszerűbb
volt így. Egy vázlatos térképpel készültünk az auláról és a
folyosókról, amin szerepeltek
az állomások sorrendben. Ezt
használtuk kartonként is, a pontoknál pecsétet kaptak. A rajtnál
egy kis történetet mondtunk el a
gonosz királynőről, aki varázslattal eltüntette az érzékeket a
világból, melyek visszaszerzése a játékos feladata. Ugyanis
a feladatokat az érzékszervekre
hegyeztük ki, mert ez nagyon
jól használható gyerekek/sérült
emberek bevonására és fejlesztésére. Tehát minden állomáson egy-egy érzékszervhez
kapcsolódóan voltak feladatok.
Igyekeztünk kétféle nehézségű
feladattal készülni, és utólag
beigazolódott, hogy ez szükséges is. A kisebb gyerekeknek és
Down-szindrómával élő résztvevőknek a könnyebb feladat
is bőven elegendő volt. A legnépszerűbb talán a hallás állomásán lévő különböző módon
zörgő dobozkák párosítása volt,
a legkönnyebb mindenkinek a
látási feladat, az orrunk használata kifejezetten nehéz; a fűszeres zsákocskák beazonosítása a
lehetetlent súrolta, az egyszerűbb illóolajok kitalálása volt a
könnyebb. A tapintás pontnál is
fejlesztő segédeszközt használtunk (különböző felületű hen-

gereket kellett a helyükre rakni),
az ízlelés részlegen is lehetett
könnyebb és nehezebb feladatot
adni.
Tapasztalat, hogy minden állomásra kell segítő vagy a „játékost” egy embernek végig kell
kísérnie. A kísérésre és nagyfokú figyelemre azért is szükség
van, mert nagyon nehéz előre
eltalálni, mi fogja esetleg érzékenyen érinteni a sérült fiatalt.
Előfordulhat, hogy egy szó, egy
mondat, ami egy óvodás gyereknek nem okoz problémát,
rosszul érinti az értelmileg akadályozott embert. (Esetünkben
például a kísérő mesében a lidérc szó említése után meg kellett
nyugtatni, hogy nem lesznek a
pályán lidércek.) A személyes
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véleményem pedig, hogy a
résztvevők öröme a teljesítéskor kapott üveggolyó és egyedi
papíros csokoládé felett megérte
a befektetett időt és energiát. Az
ilyen jellegű programok a résztvevő ép fiatalok gondolkodását
is gazdagítják, kiválóan használható érzékenyítésre, empátia-fejlesztésre azáltal, hogy egy rövid
időre kipróbálják, milyen lenne
látás- vagy mozgássérültként
élni.
A programot a Tabáni Spartacus
rendezői, önkéntesek (Gárdonyi
Csilla, Hajnal Dorka, Kálmán
Erik és Imola) és a
TrailO szakág támogatták.
B. Fruzsi
birofru@animula.hu
Tájoló 2016 1. szám
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VÁRKÚTI HEGYIFUTÓ-VERSENY
NEMCSAK TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓKNAK
Mikuláskor, illetve az új év első két hónapjában egyegy hétvégét kiválasztva rendezte meg immáron 23.
alkalommal hegyifutó-versenyét Várkúton az Egri
Spartacus SE. Ilyenkor télidőben ezt a sportolási,
megmérettetési lehetőséget nemcsak mi, tájékozódási
futók, hanem más sportágak képviselői, így az atléták,
triatlonosok, sífutók, úszók is kihasználják. Így volt ez a
legutóbbi 2015/2016. évi versenysorozaton is.

N

agy Péter, a klub tagja, mint ennek a
rendezvénynek az egyik fő szervezője
stílszerűen az első fordulóban Mikulás ruhában köszöntette, majd rajtoltatta el az akkor
havas, kissé csúszós terepen a jóval több,
mint száz különböző korosztályt képviselt
futót, miközben a harmadik, záró fordulóban már nem bírt magával, ő is felhúzta a
nyúlcipőt.
Ha nem a partvonalon kívüli szereplést
választja, akkor a szeniorok egykörös küzdelmében bizony ott lett volna a helye a
dobogón.
Blézer Attila a szervezés, lebonyolítás mellett most mindhárom fordulóban ott volt az
indulók között: ez a futórendezvény mindenki számára egy fontos téli felmérés lehet, hisz
egy-egy új versenyévadra való felkészülés
esetén, persze némiképpen figyelembe véve
az időjárási körülményeket, mindenki saját
maga értékeként regisztrálhatja a 4,1 km
távon a 175 méter szintkülönbséget kóstáló,
Vár-hegyet megkerülő versenypályán futott
idejét. A versenykiírás alapján gyermekek,
ifjúságiak, felnőttek és a legfiatalabb szeniorok (35 évtől) számára fordulónként 1-2-4
körös eredményeket hirdetünk ki.
Korábban volt összetett eredményhirdetés
is, ezúttal viszont a díjazott záró forduló
után elsőként minden olyan futó megkapta a
rendezvény emblémázott technikai pólóját,
aki a három fordulón részt vett. Ezt követően
került sor a téli futó rendezvényt támogatók jóvoltából
az igencsak gazdagra
sikerült terülj-terülj asztalkám (mindhárom
fordulóban részt vettek számára) rajtszámos
tombolasorsolásra. A fődíjat, a díszpalackozású birsalma pálinkát idén Honfi Gábor (Fifi)
nyerte, aki egyébként az alaposan lefiatalí-
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tott szeniorok egy körös versenyében a záró
fordulóban a harmadik helyen végzett. A
tombolasorsolás ideje alatt ért célba Borbás
Nándi (Boci), akit a részvevők vastapssal
jutalmaztak, ugyanis a jászsági származású tájékozódási futónak ezúttal nem volt
elég a négy kör által lefutott 16 kilométer
a maga 700 méteres szintkülönbségével, ő
még tovább futva levezetésként, pluszként
rátett egy kört a napi penzumára. Egyébként
a szenioroknál ő nyerte a harmadik futam
négykörös küzdelmét.
A Várkúti futóesemény másik fő szervezőjétől, a nevezést és a SportIdent eredményeket
kezelő Fekete Zoltántól (Fekesz) megtudtuk,
hogy a várkúti rendezvényen 23 év során a
futók eddig összesen 31.910 km-t futottak.
A leggyorsabb teljesítők 4 körön – Kovács
Ádám (ETC) 63:40 perc (az idei záró forduló
győztese, az egri Révész Tamás is 70 percen

belülre került, a szerz.) valamint a gyöngyösi,
már szenior korban lévő hosszútávfutó Fehér
Enikő 79:05 percet ért el. 1 körön – Kovács
Ádám 15:47perc /Fehér Enikő (Gyöngyös)
19:00 perc voltak eddig a leggyorsabbak.
Fekete Zoltán: 23 évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy felújítjuk a Várkúti hegyifutó
sorozatot. 1994 áprilisában mindössze 32
futó állt rajthoz, a létszám már évek óta
stabilan 100 fő körül alakul fordulónként.
(Sokkal nagyobb létszámot nem is igen bírna
el sem a rendezvény, sem a helyszín). A
három futam a téli holtszezonban remek
lehetőséget teremt egy kis versenyzésre, erőfelmérésre. A kezdetektől fogva díjaztuk a
résztvevőket – a sorozatok végén általában
pólót kapnak, akik mindhárom alkalommal
elindultak, de mindig sikerült, mint idén is,
egy jó hangulatú tombolahúzás keretében
a klub és a szponzorok által felajánlott ajándéktárgyakat, sportszereket kisorsolni.
Mindezek mellett a téli hidegben most is jól
jött a forró tea és a forralt bor, ez utóbbi persze ismételt fogyasztások során a 23. Várkúti
futóverseny hangulatát is emelte.
( A téli futórendezvény részletes eredményei
megtekinthetőek az ESP honlapján.)
Popey
Fotó: Csécs Sándor

Rajt után
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III. FÖLDEÁK - HAGYMATIKUM KUPA:
2016. MÁRCIUS 19-20.

A Maccabi Vívó és Atlétikai
Club Tájékozódási Futó
Szakosztálya 2016. március
19-20-án szombaton és vasárnap négyfordulós rövidtávú versenyt rendez Földeák
és Makó környékén. Az első
forduló Földeák mellett lévő
Kornél erdőben, majd délután
a második forduló a településen lesz megrendezve.

Másnap vasárnap a harmadik
forduló Makón a Maros parton, majd délután a negyedik
forduló Makó belvárosában
kerül lebonyolításra. A verseny után minden versenyző
ingyenes belépőt kap a makói
Hagymatikum fürdőbe „a
Fürdők Fürdőjébe” szombat
délutántól vasárnap estig.
Már nevezhetsz az entryben!

Találkozzunk március 19-20án Földeákon és Makón.
Várunk sok szeretettel versenyünkön!
http://tajfutas.maccabi.
hu/index.php/hu/foldeakhagymatikum-kupa-2016
https://www.facebook.com/
events/124833591235730/
Paskuj Mátyás
szakosztályvezető

Tájoló 2016 1. szám

43

TÜ

K Ö R C S E R E P E K

A

T É R K É P T Ö R T É N E T B Ő L

Turistatérképek Bécsből
A bécsi katonai térképészet is készített magyar
polgári célokra térképeket. Ha a szelvényezett
térképekből összerakott
környéktérképeket nem
is vesszük ide, a turista
kivágatokat azonban kifejezetten civil felhasználásra szánták.

elérniük azt is, hogy az MGI úgy szállította a térképet, hogy a készítő nevén kívül
semmilyen (német nyelvű) felirat nem
volt már rajta, még cím sem, ez nyilván
növelte a magyarok vásárlókedvét.
A Dunántúli Turista Egyesület kiadásában 1911-ben megjelent Thirring
Gusztáv: Sopron és a Magyar Alpok című
útikönyve, amely idehaza az első volt
a térképekkel gazdagon ellátott kiváló
bedekkerek hosszú sorában. Nem véletlenül nevezzük bedekkernek, mert kivitele teljes egészében olyan volt, mint
Császári és Királyi Katona- az eredeti Baedekerek, amelyek az első
földrajzi Intézet, (K. u. k. korszerű útikalauz sorozatot alkották és
Militärgeographisches Institut, továb- teljesen más külsővel, de máig léteznek.
biakban MGI) által a harmadik katonai felmérés keretében hazánkról (is)
készített topográfiai térképek, amelyek
közül a legnagyobb méretarányú az 1
: 75 000-es, megjelentek nyomtatásban és szabadon hozzáférhetők voltak.
A felmérés 1:25.000-ben folyt, de ilyen
méretarányban nem készült térkép,
csak a kéziratos helyszínelési eredeti.
Később ezek lefényképezésével hoztak
forgalomba egyszínű nyomatokat, de
ezek nem voltak térképek, amit mutat
az is, hogy a kereten kívül nem találjuk
meg a szokásos elemeket: cím, készítő,
évszám stb.
A környéktérképek azért készültek, mert
a fontosabb városok a szelvényezett
térképművekben gyakran a lap sarkába, vagy akár több lapra kerültek, ez
Az „uti kalauz” címlapja
megnehezítette a térkép használatát. A
környéktérképen úgy illesztették össze A korszak valamennyi igényesebb
a szelvényeket, hogy a kitüntetett város kalauza ilyen volt, vörös egészvászon
középre essen. Budapestről készült kötés, 16 cm magasság, finom vékony
olyan kivágat is, amit a turisták kedvéért papír és sok-sok térkép. (Lásd még:
eltoltak északnyugat felé, így a főváros Az útikalauzok királya, Tájoló, 2015/1).
majdnem a sarokba került, viszont a Thirring műve összesen 16 színes
térkép bemutatta a Pilis teljes területét térképet tartalmaz: 5 várostérképet,
Esztergomig. Az olvashatóság javításá- amit ekkoriban nem térképnek, hanem
ra az erdők zöld, az épített utak piros „városi tervrajznak” neveztek, a német
felülnyomást kaptak. Ezt a Budapest Stadtplan tükörfordításával, valamint
környéktérképet árusították az itteni 11, az MGI által készített kivágatot.
könyvkereskedők is, beragasztva az erre Ezeket a térképeket a könyv végébe
helyezték, ami elősegítette használaa célra készült borítóba.
Később a könyvkereskedőknek sikerült tukat a kirándulásokon. Egy 1 : 200
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000-es áttekintő mellett tíz 1 : 75 000es, a turistajelzések valódi színeivel
felülnyomott túratérképet tartalmaz
a kötet. A térképek kereten kívüli
feliratai kétnyelvűek, mivel a könyv
magyarul és németül is megjelent, de a
térképeket költségkímélés végett csak
egy változatban készítették.
A háborús években is készültek kalauzok: a Budapest és a Budapest Dunajobbparti környéke.
Az előbbi 1919-ben hagyta el a nyomdát a Magyar Földrajzi Intézet (továbbiakban MFI) várostérképével, az utóbbi megjelenése viszontagságosabb volt
1920-ban:
„Kalauzunknak térképekkel való ellátása tekintetében is legszigorúbb
igényeket kívántuk kielégíteni; az
összes térképek új átdolgozásban és
bővített kiadásban kizárólag kalauzunk
részére készültek, az útjelzéseknek az
eredeti színekben való feltüntetésével. Hogy mégis egyes hibák csúsztak
be, az abban a körülményben találja
magyarázatát, hogy az 1919. január
óta munkában lévő térképeket készítő bécsi katonai földrajzi intézettel
– politikai okokból és közlekedési
zavarok miatt – az érintkezés lehetősége gyakran hónapokon keresztül
teljesen megszűnt s így a szükséges
korrektúrák ellenőrzése – hibánkon
kívül – lehetetlenné vált. A munkát
használó közönség érdekében azonban
a térképekbe becsúszott hibákra a szöveg megfelelő helyein mindenütt teljes
őszinteséggel rámutattunk. …
A térképmellékletek közül az 1:200.000
méretűt alulírott, az 1 :75.000-eseket
Dr. Vigyázó János, az 1:25.000-es PilisDobogókő lapot pedig Magaziner Pál
és Dr. Vigyázó János tervezték.” – írja
az előszóban Thirring 1920 augusztusában. A térképtervezés ebben az
időben az alaptérkép síkrajzának javításait és a turistautak nyomvonalának
behúzását valamint a turistáknak fontos egyéb tereptárgyak feltüntetését
jelentette.

A könyv négy térképéből három: két
1:200.000-es és az 1 :75.000-es – a
bizonytalan jogi helyzetben – a készítő feltüntetése nélkül jelent meg. A
negyedik, igen szép melléklet azonban
már más lapra tartozik, mert azt az
1919 januárjában megalakult Magyar
Katonai Térképező Csoport készítette.
A drága térképek takarékos felhasználása miatt még az 1933-ban megjelent Felső Dunántúl kalauz (amely
a Kisalföld és a Magyar Alpok – „természetesen” a történelmi határokig
nyúló terület, – leírását tartalmazza)
is tartalmazott Bécsben készült térképeket.
A további térképek már idehaza
készültek, az egyre erősebb katonai
térképészetnél.

Kőszeg környéke a túratérképen

Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@mail.militaria.hu

Pilis térkép részlete az 1920-as kalauzból
Tájoló 2016 1. szám

45

Hátsó
borító

650 Ft

Címlap: Verseny közben a Diák Teremtájfutó Budapest
Bajnokságon.
Hátsó borító: Skerletz Iván díjat kapott Bogdány Miklós több
évtizedes fáradhatatlan sportvezetői, versenybírói,
szervezői tevékenységéért és szövetségi munkája
elismeréseként.
HU ISSN 1215 8526

a Budapesti Tájfutók Szövetségének lapja

2
0
1
6

Fotó: Máthé István

a BTFSZ lapja

34. évfolyam

2

Az MTFSZ közgyűlése
Erdőn, mezőn, úton, pályán
Így született a Tájoló
TrailO verseny Lipicán
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VÁLTOZÁSOK
A BTFSZ-BEN
Tisztelt BTFSz tagszervezetek!
Mint közismert, a BTFSz eddigi
elnöke, Bugár József – MTFSz
elnökké választása miatt – lemondott BTFSz elnöki tisztségéről és
BTFSz elnökségi tagságáról. Ezen
kívül Gyalog Zoltán is lemondott
BTFSz elnökségi tagságáról.
A BTFSz Elnöksége márciusi
ülésén megvitatta a kialakult
helyzetet, és úgy látta, hogy a
fenti okok miatt nem indokolt a
testületi lemondás és teljes tisztújítás, így az Elnökség megmaradt tagjai kitöltik a mandátumukból még hátralévő két évet.
Ebből az következik, hogy a
soron következő közgyűlésen
két új elnökségi tagot és egy új
elnököt kell választani a következő teljes tisztújításig hátralévő
kétéves időtartamra.
Az Elnökség személyemet kérte
fel a jelölőbizottság vezetésére.
Az Elnökségi ülésen javasolt
lehetséges jelöltek megkeresését
hamarosan el fogom kezdeni.
Ugyanakkor ezúton szeretném
megadni valamennyi tagszervezet részére a lehetőséget, hogy
a jelöltekre irányuló javaslataikat megtegyék. A javaslatokat a
toreny@freemail.hu címre kérem
megküldeni a jelölt nevének,
egyesületének, e-mail és telefonos
elérhetőségének megadásával.
Üdvözlettel: Török Imre, MAFC

A BTFSZ Közgyűlése
A fenti választás és egyéb
ügyekben összehívott közgyűlés időpontja:
2016. május 5. csütörtök, 18 óra
Helyszín: Budapest, Curia u. 3.
később kijelölendő helyisége
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TÁJOLÓ
ELŐFIZETÉS
2016-RA
Az idei első szám megjelenése
után még mindig sok elmúlt évi
előfizetőnk erre az évre még nem
újította meg előfizetését. Ezért
úgy döntöttünk, hogy még a
második számot is megküldjük
minden tavalyi előfizetőnknek. A
borítékban értesítést fogunk küldeni azoknak, akiknek még nem
érkezett meg az előfizetési díja.
Az előfizetési díj nem változik.
Tehát az idei árak:
Az éves előfizetési díj 2016-ra
5000 Ft, külföldre 8000 Ft.
Egy példány ára: 850 Ft
Akik támogatják a szövetséget,
azoknak tiszteletpéldányt küldünk.
Az előfizetési díjat az utolsó számhoz mellékelt csekken vagy átutalással (AXA
Bank, Számlaszám: 1700001912846995 Budapesti Tájfutók
Szövetsége) 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”-t, hanem
„Támogatás”-t kell írni. Az év
rendezvényein, a nagyobb versenyeken személyesen is előfizethető az újság. Várjuk az előfizetéseket!
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VERSENYBESZÁMOLÓ
Elméleti útvonalak az 1. pontra (FN21E)

ORSZÁGOS HOSSZÚTÁVÚ BAJNOKSÁG
Ez az a bajnokság, ami kilóg a versenyrendszerünkből.
Olyan versenyszám, amiben a bajnokságon kívül legfeljebb
egyszer indulhatunk, más versenyeken közel sincs ekkora
táv. Az alapozás után többen gondolják, hogy teljesíteni
tudják, mintha később lenne, mint számos más országban.

J

ó választás volt a versenyközpontot a sportpályára tenni,
így az infrastruktúra lényegesen
színvonalasabb volt a szokásosnál: fedett öltöző, zuhanyzó, a
már megszokott büfésátor, kivetítő, stb. mellett.
Az időjárás lehetett volna jobb
is, az elején az eső hátráltatott,
aztán a sáros, agyagos, csúszós
utak nehezítették a haladást.
Szerencsére az erdő futható volt,
a szálerdők és a tavasz elején
még nem olyan sűrű bozótok is.

Idén a szokásosnál lényegesen
rövidebb távokat tervezett a
pályakitűző. A régi térkép ismeretében tudtuk, hogy ez az erősen szintes terep miatt van. Igaz
néhány kategóriában így is rövidebb lett a győztes idő az előírtnál, bár ezért nem panaszkodtak.
Idén a terep és a pályák is eltértek
a megszokottól, még a hosszútávú
bajnokságoktól is. Dénes Zoli nagy
munkát fektetett nemcsak a térképbe, hanem a pályakitűzésbe, az
egyes átmenetek kialakításába is.

Kicsit sáros lettem
Tájoló 2016 2. szám
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VERSENYBESZÁMOLÓ
A dobogósok útvonala és ideje (FN21E)

Az itthoni versenyeken ritka az sek korrektek, és a hosszútávú a tájékozódási feladat az átmeigazi útvonalválasztási feladat, pályák előírásai szerint egysze- net leggyorsabb megoldása, nem
itt most kaptunk belőle jócskán. rűek voltak a legtöbb esetben: itt a pontfogás nehézsége.
Számos hosszú átmenetet kellett
megoldani, melyekben valóban
sok lehetőség adódott, főleg a
különböző kerülők között kellett
dönteni. Azért voltak jók ezek
az átmenetek, mert sokszor nem
volt jó megoldás: ”semerre sem
érdemes menni”, mégis valamerre el kellett indulni. Ritka volt,
hogy a rövid, keresztülmenős
„lila dózer” reális alternatíva lett
volna.
Többen említették, hogy a sok
úton futás unalmas volt. Ehhez
képest mégis számos (igaz
kisebb) hibát ejtettek még a
győztesek és helyezettek is, talán
éppen az unalmasról a térképolvasós, figyelős szakaszokra
Interjú
váltás miatt. A pontelhelyezé-
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A mellékelt térképeken látható,
hogy a felnőtt férfi és női pálya
1. pontjára hányféle elméleti
lehetőség adódott, feltüntetve a
megteendő távokat és a leküzdendő emelkedőket. Ezeket
összehasonlítva a dobogósok
által elért időkkel, látható, hogy
a merőben különböző útvonalakon is hasonló idők születtek, igaz
volt, akinél hiba is becsúszott, és
a futott tempó sem volt azonos.
Érdekesnek találom, hogy a dobogósok által futott legrövidebb és a
leghosszabb útvonal között elég
nagy, kb. 900 m a különbség, és
a legrövidebbhez tartozó emelkedő pedig csak 35 méterrel több
a nagy kerülőénél, mégsem lett
jobb az ott futott idő. Ez lehet a
meredek emelkedők lassító hatása
miatt, volt, aki nem tudott utána
felgyorsítani, vagy más okozhatta.
Aki megtalálta az egyensúlyt a
tempós futás, az emelkedők leküzdése és az aprólékosabb részeken való figyelés között, az nagy
előnyt élvezett, adott esetben még
lassúbb átlagsebesség mellett is.
A tájékozódásilag egyszerűbb
pályák egyik kulcskérdése, az időveszteség csökkentése. Ahol min- Még a végére is maradt a lendületből
denki nyomja, jól láthatóak, megtalálhatóak a pontok, ott nagyon
számít, ha a pontfogáskor, pontról
kifutáskor, magabiztosan, gyorsan
cselekszünk, időt spórolunk. Volt,
aki ebben veszített értékes másodperceket, kis melléfutásokkal.
Az sem mindegy, hogy ezen a
versenyen hosszú ideig kellett
koncentrálni, ha nem is azonos
intenzitással. Az alapozás végén
sokan még jobban bírják a hoszszabb távokat, mint később, de
itt a szellemi feladat is tartós volt.
Minden bizonnyal a legjobbak
hibázásainak tudható be a felnőtt
férfiaknál a győztes idő több,
mint tíz perccel való túllépése.
Ha nemcsak a bajnoki pontokat adó kategóriákat, hanem az
Az F60 győztese, Dosek Ágoston egyre idősebb korcsoportokat

Rögtönzött pályaelemzés

is nézzük, akkor itt a rövidebb
pályákon már nem fértek bele
akkora kihívást jelentő hosszú
átmenetek, de azért jutott az
útvonalválasztási feladatokból.
Összességében nézve az eredményeket, a győzelmeket az esélyesek
közül szerezték meg, de sok kategóriában végeztek hátrébb a jobbak
közül is, sőt ponttévesztések miatt
hibapontosak is voltak közülük.
Dicsérték az érmeket, igényes
kivitelük miatt, de miért azonos
színűek az I-III. helyezetteknek?
Szükség van ilyen versenyre is, meg
kell mérkőznünk a hosszabb távokon, az eltérő tájékozódási feladatokkal, ez is az összetett, változatos
sportágunk szépségei közé tartozik.
Köszönöm a versenyzőknek,
akik megosztották velem a HOBon szerzett tapasztalataikat, a
segítséget e cikk megírásához:
Baumholczer Máténak, Bertóti
Reginának, Bogdány Miklósnak,
Kovács Filoménának, Liszka
Krisztiánnak, Péntek Grétinak
és Sárközi Zsófinak.
És köszönöm, sporttársaimmal
együtt a rendezőgárdának – Dénes
Zoli csapatának – az idei Hosszútávú
OB igényes megrendezését.
Hegedűs Zoltán
Fotó: Máthé István
Tájoló 2016 2. szám
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Az MTFSZ
közgyűlése
Február 28-án a mátyásföldi Lawn Tennis
Club klubházában tartotta az MTFSZ idei
közgyűlését. Fél tízkor csak 34 tagszervezet képviselője jelent meg, ezért az
Alapszabály szerint 10 órakor kezdődött
a közgyűlés, az addigra összegyűlt 70
tagszervezeti képviselővel.

A

kötelező kellékek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és
hitelesítők, szavazatszámlálók, napirend megszavazása)
előtt Hidas Sándor levezető elnök Monspart Sarolta világbajnoknőnket kérte fel a jelenlevők köszöntésére, aki röviden
üdvözölt mindenkit.
Első napirendi pontként Juhász Miklós elnök ismertette beszámolóját a 2015. évről. Kezdésként a tavalyi év során elhunyt
sporttársakról (Balogh László, Bán Sándor, Thiering György,
Verhás Gergő) emlékezett meg, majd a Közgyűlés egyperces
néma felállással adózott emlékük előtt.
Ezután a most lezárult Sportágfejlesztési Terv teljesítéséről
beszélt, pozitívumokra és negatívumokra osztva az egyes területeket, majd bemutatta a Sportágfejlesztési Tervben kitűzött
mérőszámok alakulását a mögöttünk levő ciklusban. A jövőre
vonatkozó fontos lépés a Testnevelési Egyetemmel kötött
szerződés, aminek segítségével az edzőképzésünk és az iskolai
jelenlétünk megalapozható.
Az eredményesség terén a felnőtteknél kiemelkedett Gyurkó
Fanni 18. és a női váltó (Weiler Virág, Szerencsi Ildikó, Gyurkó
Fanni) 10. helye; a junioroknál pedig Mészáros Mátyás 23. és
Szuromi Luca 26. helyezése a világbajnokságokon.
Az Ifjúsági EB-n a serdülő lány váltó (Pataki Réka, Gárdonyi
Csilla, Szuromi Hanga) bronzérmet szerzett; Ormay Mihály,
Gárdonyi Csilla és Sárközy Zsófia pedig egyéniben a pódiumra
állhatott.
A sportág finanszírozásáról elmondta, hogy a belső források
reálértékét meg kell őrizni; a külső források növelése terén
csak részeredmények láthatók. Röviden ismertette az egyes
szakágak tevékenységét és a sportdiplomácia területén elért
eredményeinket. Beszámolt az elnökség és az MTFSZ iroda
működéséről.
A Szövetség költségvetéséről elmondta, hogy főösszege az
előző években tapasztalt enyhe növekedést mutatja.
Az év mérlegét úgy vonta meg, hogy a Sportágfejlesztési
Terv megvalósításában igen pozitív fejlemények (elsősorban
az edzőtámogatási program révén) tapasztalhatók, de nem
minden területen. A sportág közös erőfeszítéssel megalkotta
a 2016-2020 közötti időszakra szóló Sportágfejlesztési Tervet,
ami megteremti a jövőbeli sikeres működés alapjait.
Ezt követve Less Áron főtitkár vette át a szót a “Jelentés a
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Szövetség 2015. évi gazdálkodásáról, mérlegbeszámoló és
közhasznúsági jelentés” című anyaggal. Elmondta, hogy a
2015. évi költségvetés a nullszaldós egyenleg helyett 1,6 mFtos pozitív eredménnyel zárult.
Ezután Hidas Sándor felolvasta a Felügyelő Bizottság jelentését, miszerint az MTFSZ a jogszabályok és saját szabályzatai
által szabott keretek között, törvényesen működik.
Az első három napirendi pont előterjesztéseit vita nélkül, nagy
többséggel fogadta el a Közgyűlés. A 2017. évi tagdíjat pedig
egyhangúan szavazták meg a tagszervezetek.
Ezután került sor az Összetett Bajnoki Pontverseny eredményhirdetésére, amit a Tabáni Spartacus nyert meg a Pécsi Vasutas
és a Szegedi Vasutas előtt.
Kovács Balázs alelnök az MTFSZ 2016-2020 közötti időszakra
szóló Sportágfejlesztési Tervet ismertette, amelyet 5 tartózkodás mellett fogadta el a Közgyűlés.
Ezután Less Áron az MTFSZ 2016. évi szakmai és pénzügyi
tervét ismertette. Az anyagot egyhangúan szavazták meg.
Az Alapszabály módosítása volt a következő napirendi pont.
Erre egyrészt a Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény előírásai
miatt van szükség, másrészt az elnökség javaslatot tett arra,
hogy az alelnököket ne a Közgyűlés válassza, hanem az elnökség a megválasztott tagjai közül. A módosításokat a Közgyűlés
elfogadta.
A végére maradt a leghosszabb napirendi pont, a tisztújítás.
Less Áron ismertette a szavazás menetét, majd átadta a szót
Máthé Istvánnak, a jelölőbizottság vezetőjének. Ő először
javasolta, hogy a Szövetség adományozzon tiszteletbeli elnöki
címet Juhász Miklós és Zsigmond Tíbor részére, ami meg is történt. Ezután megnevezte az elnökjelölteket: Bugár Józsefet és
Paskuj Mátyást, akik 5-5 percben ismertették a programjukat.
Ezután kérdéseket lehetett intézni a jelöltekhez, ezzel a lehetőséggel néhányan éltek, majd következett a szavazás. Az
elnöki címet Bugár József nyerte el, 40 szavazatot szerezve
Paskuj Mátyás 31 szavazatával szemben (időközben 73-ra
emelkedett a képviselt tagszervezetek száma, és két szavazat
érvénytelen volt).
A Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság tagjairól nyílt szavazás zajlott, aminek eredményeként Dr. Lacsny Márton (elnök), Dr. Kiss
Teodóra és Dr. Stein Barnabás alkotják a Felügyelő Bizottságot;
Dr. Nagy Árpád (elnök), Dr. Bokros Andrea és Veresné Sipos
Etelka pedig a Fegyelmi Bizottságot.
Az elnökségi tagok jelöltlistáján Fehér Ferenc, Gera Tibor,
Gerzsényi Zsolt, Kálmán Péter, Kovács Balázs, Kovács Gábor,
Krasznai Orsolya, Mets Miklós, Mézes Tibor Sólyom, Miháczi
Zoltán, Molnár Péter, Paskuj Mátyás, Petrócki Ádám, Rudi Péter,
Scultéty Márton és Szieberth Péter szerepeltek, akik 3-3 perces
időtartam keretében beszélhettek elképzeléseikről. A szavazás eredményeként Bugár József mellett Fehér Ferenc,
Gerzsényi Zsolt, Kálmán Péter, Kovács Balázs, Kovács
Gábor, Krasznai Orsolya, Miháczi Zoltán, Molnár Péter,
Petrócki Ádám és Rudi Péter lettek az új elnökség tagjai.
(mtfsz.hu – Molnár P. alapján)
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Nemzetközi minősítés
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Az öt fő terület és annak felelősei:

■ Humán erőforrás fejlesztés (a Terv 5.1 pontja): Kovács Balázs
Miháczi Zoltán, a Versenybizottság vezetője még az elnökség ■ Létszámnövelés és megtartás (a Terv 5.2 pontja): Kovács Balázs
februári ülésén terjesztette elő a nemzetközi minősítések ado- ■ Válogatott eredményesség (a Terv 5.3 pontja): Molnár Péter
mányozását. A 2015. évi világversenyeken Gyurkó Fanni, ■ Versenyek és térképek minőségének fejlesztése (a Terv 5.4
Szerencsi Ildikó és Weiler Virág ért el olyan eredményt, ami pontja): Miháczi Zoltán
feljogosítja őket erre a címre (VB egyéni Top30 vagy váltó Top10), ■ Finanszírozási források bővítése (a Terv 5.5 pontja): Bugár József
míg Lenkei Zsolt még 2014-ben ért el ilyen eredményt. Az
elnökség mindannyiuknak megszavazta a nemzetközi minősítést. Változások a bizottságok felállásában:
■ A megnövekedett feladatok miatt kettéválik az Élsport- és
Edzőbizottság, előbbi a válogatottakra, utóbbi az edzőképzésre
fókuszál.
■ A Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság új neve Utánpótlásfejlesztési Bizottság lesz.
Bugár József elnök nyitotta meg az ülést, köszöntötte az új elnök- ■ A Terephasználati és Környezetvédelmi Bizottság két külön terüség tagjait. Mivel az elnökség fele lecserélődött, az elnökségi letté válik: a Környezetvédelmi Bizottság kizárólag a sportág zöldítagok néhány mondatban bemutatkoztak a többieknek.
tésével foglalkozik, új posztként Terephasználati referens jön létre.
Less Áron főtitkát vette át a szót a Közgyűlésen hozott döntések- ■ Új bizottság a Gazdasági Bizottság, amelyik a
ről szóló tájékoztatóval. Kiemelkedő volt a részvételi arány (a 84 Sportágfejlesztési Terv 5.5 pontját igyekszik megvalósítani.
tagszervezetből 73 képviseltette magát), amire nagyon régen ■ A Nemzetközi Regionális Kapcsolatok Bizottsága megszűnik,
nem volt példa. Az előterjesztésekhez érkeztek hozzászólások, feladatai a Bizottságokhoz és a főtitkárhoz kerülnek át.
de probléma nélkül elfogadták őket. Az Alapszabály módosítá- ■ A Naptárbizottság helyett Molnár Péter naptárreferensként
sából kifolyólag az alelnököket ma kell megválasztani. Lezajlott fog működni, önállóan végezve a naptárak koordinálását és az
a tisztújítás, Juhász Miklóst és Zsigmond Tíbort pedig tisztelet- OB-k és kiemelt versenyek pályázatainak adminisztrálását; a
beli elnökké választották. Végül köszönetet mondott a közgyűlés pályázatok elbírálását, mint stratégiai döntést egy magasabb
szintű grémium (összetételét a következő ülésen határozzák
lebonyolításában részt vevő valamennyi segítőnek.
Ezután Bugár József terjesztette elő javaslatát az új főtitkár meg, valószínűleg elnök és alelnökök) végzi majd.
személyére. Mivel a két ciklus óta tevékenykedő Less Áronnal elé- ■ Az Élversenyzői Bizottság szerepét egyszemélyi referens veszi át.
gedett, őt javasolja a mostani ciklusra is főtitkárnak. Az elnökség
Az új struktúrában tehát a bizottságok az alábbi
egyhangúan egyetértett a javaslattal.
Less Áron megköszönte az elnökség bizalmát, és rátért a néven és vezetővel alakulnak meg:
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. A változások ■ Edzőbizottság: Fehér Ferenc
nagyobb részt formaiak és az Alapszabály Közgyűlés általi módo- ■ Élsport Bizottság: felkérés alatt
■ Gazdasági Bizottság: Kálmán Péter
sításából következnek, kisebb részt egyszerűsítések.
A főtitkár terjesztette elő az új Doppingellenes Szabályzatot is. A ■ Informatikai és Technikai Bizottság: Petrócki Ádám
jogi környezet általános szigorítása miatt minden szövetségnek ■ Környezetvédelmi Bizottság: Antal Miklós
új szabályzatot kell létrehozni. Noha az új szabályozás mereven ■ Marketing és Kommunikációs Bizottság: Gerzsényi Zsolt
fogalmaz, az MTFSZ igyekszik majd versenyzőbarát, rugalmas ■ Sportágtörténeti Bizottság: Hegedüs Ábel
■ Szenior Bizottság: Jenővári Gabriella
módon kezelni a kérdést.
A Főiskolás VB Szervezőbizottságával kötendő szerződések kerül- ■ Térképbizottság: Kovács Gábor
tek sorra. Az MTFSZ külön szerződéseket tervez kötni a szervezé- ■ Utánpótlás-fejlesztési Bizottság: Kovács Balázs
sért felelős MEAFC-cal, a szakmai munkát lebonyolító Diósgyőri ■ Versenybizottság: Miháczi Zoltán
Tájfutó Clubbal és a Hungária kupát rendező SZVSE-vel. A bonyo- A szakágak vezetését továbbra is Mets Miklós (tájkerékpár), Bíró
lult konstrukció biztosítaná, hogy az MTFSZ-nek ne keletkezzen Fruzsina (Trail-O) és Szivák Ildikó (sítájfutás) látják el. Mets Miklós,
vesztesége a rendezvény kapcsán, miközben a szakmai jellegű aki korábban általános megelégedésre a szakágakért felelős alelfeladatok (térképkészítés és nyomtatás, IT) teljesítését elvállalja nökként működött, ezentúl szakági referensként működik majd.
A közeljövőben a bizottságvezetők felkérik a bizottsági tagokat és a
és a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat előfinanszírozza.
Szünet után Bugár József ismertette a javaslatot a Szövetség következő ülésen előterjesztik a bizottságuk névsorát és munkatervét.
alelnökeire és új bizottsági struktúrájára. Alelnöknek javasolta Végül az egyebek között az elnökség megtárgyalta a 2016. évi
Kovács Balázst, Miháczi Zoltánt és Molnár Pétert, amit az elnökség munka- és üléstervét. Eszerint idén az alábbi időpontokban
lesznek az ülések: április 4., május 9., június 6., szeptember
egyhangúan elfogadott.
Az új bizottsági struktúra a feladatokat a Sportágfejlesztési Terv 19., november 14. és december 12.
(mtfsz.hu)
fejezetei szerint csoportosítja, és azokat egy-egy felelős alá rendeli.

Az új elnökség első
ülése
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BEHAJTANI TILOS!
Tavaszi Spari kupa-labirintus

„Akkor itt végigmegyek, aztán
balra, majd jobbra, aztán… ott nem
lehet átmenni. Jó akkor ott megyek
végig, és jobbra, majd balra, és kész.
Várj. Merre is?”
Valahogy így képzelem el az első
napi labirintust teljesítők gondolatait, persze lehet, hogy ilyen gyorsan
nem találták meg az útvonalat, de az
is lehet, hogy rögtön ráakadt a szemük. Tervezőként nem volt könynyű dolgom, ugyanis az előző Spari
kupák labirintusainak a színvonalát
kellett hoznom. Eleinte elkezdtem
különleges alakú labirintusokat tervezni. Volt Miki egér, alma, meg
rombusz alakú tervem is, de aztán
mondták nekem, hogy megépíthető
legyen a labirintus. Azt is hozzátették, hogy a karókat, amikre a
kordonokat rakjuk, ne nagyon kelljen áthelyezni, mert macerás. Ekkor
már nagyon fogtam a fejem, hogy
mégis mitől lesz egy könnyen megépíthető technikás labirintusom.
Egy egészen vad ötlet jutott az
eszembe. Arra gondoltam, mi lenne,
ha lennének a labirintusban egyirányú kapuk. Akiket megkérdeztem
az ötletemről, mind azt mondták,
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volt, aki úgy, hogy azon gondolkozhatott, kit üssön meg először. Az
egyirányú pályákat én is lefutottam,
és azt tapasztaltam, hogy egyrészt
ez az asztal előtt ülve teljesen más,
mint élőben, másrészt, hogy még
én se találtam meg rögtön a legjobb
útvonalakat, így volt, hogy jó nagyot
kerültem.
A második nap hasonló arcokat láttam, mint az elsőn, persze az emberek gyorsabbnak tűntek a táblamentes labirintusban. Sok mindenről
tudnék még írni, hogy milyen
volt a labirintus építése, meg hogy
miért kellett a zöld grafity-spray,
meg a 10 kilós kalapács, akit érdekel, járjon utána. Végül szeretném
megköszönni a labirintus létrejöttét sok-sok embernek, köztük elsősorban Bujdosó Istvánnak és Bakó
Áronnak.
Ormay Mihály

Az 1. napi térkép

hogy úgyis csalni fognak, Misi ez
lehetetlen. Én viszont kitartottam,
és végül az egyirányú kapukkal tarkított térképek lettek kinyomtatva.
Elérkezett a Spari kupa, én pedig
izgatottan figyeltem a labirintust.
Jöttek ketten, majd hárman, majd
még hárman. Volt, aki futott, volt,
aki a térképet nézte, én pedig őszintén megmondom, hamar meguntam. Néha persze arra mentem, és
azt láttam, hogy aki bement, az vagy
vidáman jött ki, ők voltak sokan, de

Útközben Fotó: Máthé István

Behajtani tilos! Fotó: Hentes Ildikó
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Erdőn, mezőn, úton, pályán
Tájfutóinkkal gyakran találkozhatunk atlétikai versenyeken. A futás számtalan
formáját űzik, utcai futásokon, maratoni távokon,
többnapos versenyeken,
mezei futóversenyeken, és
atlétika pályás versenyeken
egyaránt szerepel nevük az
eredménylistákban. Sokan
edzenek atlétákkal, így
javítva futó technikájukat és
növelve sebességüket.
Az utóbbi Atlétika Mezei OB egyéni eredménylistáját mazsolázgatva pl. ezeket a
neveket emelném ki a teljesség igénye
nélkül:
Szerencsi Ildikó, felnőtt női, 7. helyezés
Weiler Virág, U23 női, 3. helyezés
Tugyi Levente, U23 férfi, 11. helyezés
Kiszel Gergő, újonc fiú, 1. helyezés
Finta Sára, ifjúsági lány 2. helyezés
Szerencsi, Böhm, Weiler, női felnőtt csapat,
1. helyezés
Horváth Csongor, ifjúsági fiú, csapat 1. helyezés
A felnőtt női kategóriában csapatban
Magyar Bajnok Szerencsi Ildikó és Weiler
Virág közül a még junior (atlétikában U23)
korú Virágot kérdezem a mezei futás rejtelmeiről, a tájfutással való kapcsolatáról.
Sok sportot űztél már. Mik voltak ezek,
és most mit csinálsz még közülük?
Öttusáztam, úsztam, sportlövészetre jártam, most tájfutok és atletizálok. A tájfutásban válogatott vagyok. Atlétikában csak
akkor indulok OB-kon, ha nem ütközik a
tájfutó OB-kkal.
Milyen kiemelkedő eredményeid vannak?
Atlétikában juniorban a Fedettpályás OB-n
3. voltam 2014-ben 3000 méteren, illetve 2015-ben 5000 méteren. 2016-ban a
Spanyol félmaraton OB-n U23-ban nyertem. Idén Szerencsi Ildivel és Böhm Lillával
csapatban megnyertük a Mezei Futó OB-t
felnőttek között, egyéniben pedig U23-ban
3. lettem.

Tájfutásban 2013-ban Ifi EB-n egyéni 7. lettem. Váltóban Ifi EB-n kétszer is 5.-ek lettünk Szuromi Lucával és Viniczai Csengével.
Tavaly a Felnőtt VB-n váltóban Gyurkó
Fannival és Szerencsi Ildivel 10.-ek lettünk.
Legutóbb mezei futásban lehetett
rólad hallani. Mit jelent a mezei futás?
Milyen körülmények, út minőség,
szint van benne?
A mezei futás füves terepen zajlik, viszonylag kevés szintkülönbséggel, és különféle
nehezítésekkel. A táv fix: korosztálytól függően női 1 - 6 km, férfi 1 - 10 km, a terep
változó. Idén az OB-t Kecskeméten rendezték egy nagyobb parkban, 1500 és 2000
méteres körökön. Nekünk, felnőtt nőknek
három, a férfiaknak öt 2000 méteres kört
kellett lefutnunk. Idén minden körben
egy több négyzetméteres „homokozón”
kellett átfutni, illetve a pályavezetésben
egy hegyesszögű fordító és néhány belógó
fenyőág nehezítette az egyenletes futást.
Két éve Pestszentlőrincen, a Bókay-kertben
rendezték, és akkor minden körben kétszer
fel kellett futni egy dombra. 2012-ig mindig november végén rendezték a Skanzen

Egymást erősítve

területén. Ott egy pajtán keresztül vezetett
a pálya, és egy szalmakupacot kellett átugrani. Régebben keresztbefektetett farönk
volt az akadály.
Természetesen sokkal nagyobb koncentrációt igényel a terep egyenetlensége miatt
– viszont ez nekünk előnyös, mert ezekhez
a tájfutás miatt hozzá vagyunk szokva – az
atléták viszont morgolódnak, megerőltető
a bokájuknak.
Hogy megvilágítsuk a mezei futás
fizikai oldalát is, adalékként íme egy
idézet Tugyi Levente blogjáról, ahol
arról ír, mennyire oda kell figyelni az
okos kezdésre és jó erőbeosztásra:
Körbejártuk a pályát, és közben kielemeztük
a szakaszait. Idén látványossá tették a versenyt, mert a 2 km-es kör szinte egész részét
be lehetett látni, könnyen nyomon követhető volt a verseny pillanatnyi állása. Alapos
bemelegítést végeztünk, hosszabb könnyű,
majd erősödő futással kezdtünk. Ezek után
egy rövid gimnasztika, majd egy kis kocogás,
és elkezdtünk repülőzni. A tényleges rajt
előtt 15 perccel be kellett állnunk a gyüleTájoló 2016 2. szám
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kezőhelyre. Itt már inkább arra figyeltünk,
hogy a lábunk mozgásban maradjon egészen
a rajtig. Bátran indultam el a tömegrajtból,
és már rögtön az elején az élbollyal haladtam. Mivel az ilyen erős kezdéshez még nem
vagyok hozzászokva, így az első kör után
visszább kellett vennem a tempómból, és
a saját ritmusomban futottam tovább. Az
élmezőnnyel való futás megtette a hatását,
mert a lábam hamarabb savasodott. Totál
kikészültem a 2 kör végére és 6 km körül
nagyon azon voltam, hogy feladjam a versenyt. Így aztán komoly koncentráció és küzdés várt rám a verseny végéig. Mondhatni a
9-9.5 km környékén lettem jól, de ez betudható annak is, hogy már közel volt és cél és
mentálisan ez sokat lendített rajtam így fizikálisan is felpörögtem. Végül 34:05-ös idővel
a 26. lettem. Sok tanulságot és tapasztalatot
gyűjtöttem ebből a mai futásból, ami egyben
az első atlétika versenyem volt.
Ismét Virágot kérdezem, hogy hogyan
segít az atlétika a felkészülésben?
Az atlétikában azt szeretem, hogy látszik
a fejlődés, tudom mihez viszonyítani a
pillanatnyi állapotomat, Év elején a fedett
pályás atlétika versenyek miatt nem olyan
hosszú a téli versenymentes időszak, van
motivációm hajtani akkor is.
Melyik egyesületekben sportolsz? Kik
az edzőid?

10 Tájoló 2016 2. szám

Tugyi Levente küzdelme

Atlétikában a KSI, a tájfutásban a SPARI
versenyzője vagyok.
Az atlétikaedzőm Kárai Kázmér (Csonti és
Oláh Kati régi edzője), illetve tájfutásban az
elméleti felkészülésben nagy segítségemre
van Bozán György (Boxi). A versenyzésben
edzéstársam Szerencsi Ildi és klubtársam
Bakó Áron segítenek.
Milyen a csapat az egyesületben és a
válogatottban?
Az atlétika edzéseken többek között
Szerencsi Ildivel együtt edzek, nagyon

sokat tanulok tőle. A SPARI-ban szerencsére
nagyon jó összetartó csapat van, gyakorlatilag ez a baráti társaságom. A válogatottban évek óta Szuromi Lucával és Viniczai
Csengével versenyzünk egy csapatban, és a
kezdetektől nagyon jóban vagyunk.
Mennyit edzel és milyen típusú edzéseid vannak?
Hetente hétszer futok, és ha belefér, akkor
heti egy-két erősítést vagy úszást próbálok
beiktatni. Heti kétszer résztávozunk pályán
(télen a SYMA csarnokban). Ha nincs verseny, akkor szombaton hosszút futok, a
többi nap kilométergyűjtés/átmozgatás. A
versenyszezonban majdnem minden hétvégén van kétnapos verseny, amin indulok.
A versenyeket szeretem a legjobban, és a
résztávos edzéseket is - amikor jól mennek. Igyekszem minél többször technikás
terepen, jó ellenfelekkel megrendezett
versenyeken részt venni (Lipica Open, horvát-, cseh ötnapos, Szlovák Karszt, cseh
normáltávú OB). Ezeken tudok a legjobban
technikailag fejlődni. A legnehezebb, amikor otthonról egyedül kell nekiindulnom
este 7 körül s – szerencsére többször tudok
az öcsémmel Vincével, vagy Hortobágyi
Ákossal futni.
Mik az erősségeid, és mikben kell még
sokat fejlődnöd?
Az erősségeim az öttusából, atlétikából
hozott gyorsaságom, a kora gyerekkoromban kezdett úszásból pedig a kitartásom és
állóképességem. Szerencsére nem vagyok
sérülékeny, betegségek is ritkán kapnak

Az élmezőnyben

PO
el, bár sajnos a Béres csepp doppinglistára került, ami korábban sokat segített a
betegségek elkerülésében. Gyengeségem a
nehéz terepen történő futás, a lefelé futás.
Az iránymenetben, a finom tájékozódásban még sokat kell fejlődnöm
Vannak-e támogatóid?
Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat támogat anyagilag, mint
„jó sportolót”. A Tabáni Spartacus SKE-től
és Bujdosó Istvántól pedig jelentős támogatást kapnak a SPARI élversenyzői, amiből
én is részesülök.
Milyen díjakat, elismeréseket kaptál
az utóbbi időben?
Idén Dr. Fekete Jenő „Jó tanuló, jó tájfutó”
díját, tavaly pedig az Ezüst Futócipő díjat kaptam a legjobb nemzetközi eredményességért.
Milyen terveid, céljaid vannak?
Idei legfontosabb nemzetközi versenyeim
a Junior VB és a Főiskolás VB, elsődlegesen
ezeken szeretnék jó eredményeket elérni.
Hogy megy a suli? Hogyan egyezteted a tanulást a sporttal? Hogyan
pihensz?

R T R É

Weiler Virág, Kárai Kázmér, Böhm Lilla, Szerencsi Ildi

A Budapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott
matematika szakán vagyok másodéves.
Szerencsére a mintatanterv szerint haladok. Hétfőtől csütörtökig napi 8 órám
van, péntekenként csak 2-4 óra. Utána
edzek, majd írom a beadandókat, tanulok.
A suliban fizikailag, futás közben pedig
szellemileg pihenem ki magam. A kikap-

csolódás leginkább a hétvégi versenyeken
a barátokkal való találkozás. Szerencsére
most sok tájfutó jár a BME-re, velük nagy
ritkán bulizunk. Komolyabb pihenésem
csak a vizsgák befejezése után, illetve a
nyári hónapokban van.
Köszönjük a válaszokat, sok sikert
BP
kívánunk!
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MINDEN, AMIT TUDNI KELL AZ IDEI HUNGÁRIÁRÓL
2016. július 30.–augusztus 3. Miskolc Rendező: Szegedi Vasutas SE Nevezési határidő: 2016. április 20.
Világbajnoksággal egybefűzve
Sok jó ember kis helyen is elfér. Hát még nagy
helyen…
Az ez évi Hungária Kupa különleges csemegének ígérkezik, ugyanis – hasonlóan
a 2009-eshez – most is egy, a hazánkban
megrendezett világbajnoksággal párhuzamosan kerül megrendezésre, ráadásul szintén Miskolc központtal. Ezúttal a Főiskolás
VB hazai indulóinak lehet majd lengetni
a magyar zászlót és kiáltozni a RIA-RIÁT.
A szurkolás izgalmai mellett a HK
résztvevőknek a nemzetközi színvonalú
terepek és térképek garantáltak, és több futam
pályakitűzője is azonos a VB kitűzőkkel. Mi több,
a vállalkozó szelleműeknek lehetőségük lesz a
VB váltó pályáin is kipróbálniuk magukat, hogy
összemérjék tudásukat a profikkal.

5 napos verseny, nyaralás vagy fesztivál?
Nem kell választani, mindegyik adott. De lehet
választani is, kinek mihez van kedve! Olyan rendezvényt álmodtunk meg, ahol mindenki megtalálja a neki leginkább megfelelő alternatívákat.
Több fő szálon is fut a program: az alapot a
Hungária futamok adják, amelynek céljaiban biztosítjuk a jó közösségi légkörhöz és hangulathoz
szükséges szolgáltatásokat. A VB-re kíváncsiaknak minden futamot lehetőségük lesz élőben
követni és szurkolni a kedvenceiknek, az estéket
pedig a versenyközpont-beli napi eredményhirdetések, szolgáltatások és bulik teszik majd teljessé.
Miskolc és környéke nem nélkülözi a turisták
számára vonzó
programokat,
szabadidős
lehetőségeket
vagy környezeti
csodákat sem.
Így azok, akik
szeretnék felfedezni a környéket, részletes segítséget
kapnak majd
tőlünk a honlapunkon és a
helyszíni információs pontunkon keresz2016-ra hangolódva tül mindehhez.
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…büfével, óvodával, zenével és tánctérrel! A versenyközpont a miskolci
Egyetemvárosban lesz kialakítva, ahol egy
kisebb tájfutó falut hozunk létre. Itt fog
üzemelni az O-Bar & Dance Club, az
óvoda és a reggelit, ebédet és vacsorát
kínáló büfé is, amely a többi programhoz
igazodva várja majd vendégeit. Helyet kap
még a versenyiroda és az információs pont
is, valamint a napi eredményhirdetések pódiuma.
A tornatermi és kemping szállások innen 50-100
méterre, a kollégiumi szobák és apartmanok pedig
300-450 méterre helyezkednek el, valamint 400
méteren belül található az első élelmiszer bolt is.
Innen rajtol majd el az első éjszakai sörváltó.
Tehát egy pezsgő életű, közösségileg centralizált központot teremtünk meg, ahol esténként
összegyűlhetnek a barátok, ha úgy tartja kedvük.
A teljes koncepció lényege, hogy a résztvevők
pihenése és szórakozása biztosítva legyen anélkül,
hogy ehhez ki kelljen zökkenni a Hungária Kupa
közegéből és saját megoldásokat kelljen keresni.

1994, 2002, 2008
Aki tudja, hogy
mit jelentenek ezek
a számok, annak
reméljük, hogy sikerült már kellemes
emlékeket teremtenünk
párszor.
Ugyanis ezekben az
években rendezte
meg eddig a SZVSE
a magyar ötnapost.
Az 1200-1300 fős
versenyeink miszsziója most sem változott: maradandót
szeretnénk alkotni!
Élményt szeretnénk
nyújtani! A közösséget szeretnénk erősíteni!
Nálunk a szórakozás és a kikapcsolódás az első,
aminek oszlopos tagja közös, fanatikus hobbink:
a tájfutás!
Várunk mindenkit szeretettel!
Szokol Mónika HK 2016 elnökhelyettes

VE
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LIPICA OPEN 2016
A volt Jugoszlávia utódországai közül már voltam
Horvátországban, Montenegróban és Szlovéniában
tájfutni, de a Lipica Openre – amely Szlovéniában van
– eddig még nem sikerült eljutnom. Idén lehetőségem
adódott arra, hogy az 5 napból 3-on indulhassak és
Mets Miki mikrobuszával utazhassak. Ugyan erőnlétem
nem volt éppen a legjobb, egy ilyen csemege terepet,
amelyekről a Lipica híres, nem volt szabad kihagyni.

P

énteken, elég későn indultunk és bár Budapestről
kivergődni nem volt nagy élvezet, az út többi része simán
és gyorsan ment. Sikerült egy
nagyon jó szállást találnom
Stanjel-ban, melynek hegytetőn
található erőd negyedében laktunk. Aranyos, segítőkész tulajdonos, csodás természeti adottságok, nagy, kandallós, tökéletesen felszerelt konyha és saját
fürdőszobánk azonnal megszerettette velünk a kis panziót.
Szombaton az első verseny egy
Dobravlje nevű új terepen és térképen zajlott ahol nem igazán
találtunk annyi sziklát mint amiről a környék híres. Karsai Klári

(szobatársam) meg én az egyetlen Open pályára neveztünk, ami
lévén, hogy az N35-el volt azonos,
kicsit túl volt méretezve nekünk.
Sebaj, többet fogunk látni a csodás szlovén terepből, gondoltuk
mi. Mivel nagyon régen futottam
ilyen technikás, karsztos terepen,
óvatosan indultam el a rajtból.
Biztonságosan, vezérvonalak
mentén, óvatosan és minden hiba
nélkül elértem az első pontomra. Ezzel a sikerélménnyel aztán
már kezdett gyorsabban menni
a dolog, bár azt mindig nagyon
óvatosan leellenőriztem, hogy
hova rakom lábamat. A következő két pont minden különösebb probléma nélkül lement, az

azutáni kettő is, bár ott nemcsak
a követhető kőkerítések, hanem a
domborzat is segített itt-ott. 5-től
6-ig ment a leghosszabb átmenet,
amit szintén a rengeteg kőkerítésből összeállt vezérfonalakon teljesítettem. Lehetett volna menni
toronyiránt is, mert a futhatóság
nem volt túl rossz, de féltem,
hogy ennyi rengeteg és többnyire
romos kőfallal körülvéve, esetleg
elvesztem a fonalat útközben. A
6-os pont egy kis visszafordító
kunkor első állomása volt, 8 és 9
között viszont találkoztam Bíró
Fruzsival, de ő a másik oldalról fogta a pontot és azt hiszem
igaza volt. Ezek után már csak
3 könnyű pont és a befutó jött
a cél előtt. Hosszú, de élvezetes
pálya volt, ahol a pályakitűző jól
kihasználta a terep lehetőségeit. A 30 befutóból 21-ik helyen
végeztem, amivel elégedett lehettem.
A verseny után bementünk
Triesztbe ahol kellemes sétát
tettünk a Miramare palota parkjában és megcsodáltuk ahogy
a nap lebukott egyenesen az
Adriába.

A második nap első átmenete
Tájoló 2016 2. szám
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A következő két nap egy másik
terepen zajlott, a vasárnapi kivágatnak Veliki Dol volt a neve. Ez
már az a szokásos, mindenütt
sziklás és kevés síkrajzos terep
volt. Mivel még a lila vonalon is
majdnem 5 km volt a távolság,
mind Klári, mind én a levágásra
szavaztunk. Szobatársam csak a
két legtávolabbi pontot hagyta
ki, az 1-ről egyenesen a 4-hez
futva, míg én úgy döntöttem,
hogy az első négyet kihagyva, egyenesen az 5-nél kezdek.
Mindkét verzió adott érdekes
útvonalakat, ezek egyike folyamán én rögtön a rajttól lementem a térképről! Semmi pánik,
rögtön helyretettem magam és
megoldottam a hosszú átmenetet az 5-ik ponthoz. Onnan már
visszafelé jött a pálya, de voltak
helyek, ahol nagyon untam a
durva, meredek hegyoldalon a
szintezést. Bár az órám szerinti
3,8 km-en 82 percet voltam kint,
én még ezen a napon is többnyire élveztem a tájékozódást.
A harmadik napon a kivágatot
Krajna Vas-nak híták és bár
maradtunk ugyanazon a terepen, a rajtot áttették jó messzire
és kihelyezett cél volt, ami után
be kellett sétálni az előző napi
célba kiolvastatni. Míg az első
két napon erősen fújt a szél és
nem volt különösebben jó idő,
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Mets Miki a versenyen

addig hétfőre enyhült a szél és
szépen kisütött a nap. Nekem
ezen a napon nemcsak az időjárás, de a terep és a pálya is
jobban tetszett, mint az előző
napon. Nyilvánvalóan a hosszú
rajtmenettel kikerültünk a terep
nívósabb felére és a pályakitűző
is jobban kezelte – szerintem –
a terep adottságait. Sok rövid
átmenet váltotta az egy-két hoszszabbat, érdekesebb, izgalmasabb
volt a pályám, mint az előző két
napon. Talán ez lehetett annak
az oka, hogy sokkal jobb kedvvel,
de ugyanakkor kevésbé óvatosan
futottam és sajnos nagyon csúnyán elestem egy sziklás részen.
Hála az égnek borda törés nem
volt, de jól összezúztam magam
több helyen. Persze amíg nyomja
az ember az adrenalint, addig nem
érzi, hogy mennyire fáj és mivel az
esés a 9-ik pont után volt, ott már
nem lett volna értelme feladni,
mivel majdnem a legmesszebbi
ponton voltam. A sérülés ellenére
azt mondom, hogy ez volt a legjobb napom. Még Klári is kapott
tőlem 3 és fél percet, talán csak
azért, hogy minél előbb beérjek
a versenyorvoshoz. Szerencsére ő
is úgy gondolta, hogy törés nincs,
így már kezdtem feléledni. Mivel
hétfőn már nem voltak olyan
sokan, mint a hétvégén, sikerült

16 befutóból a 13-ik helyet megkaparintanom.
Mint azóta hallottam, a hátralévő 2
nap is jól, sikeresen és nívós szervezéssel lezajlott. Szinte hihetetlen,
hogy milyen nagyszerű versenyeket
tud egy ilyen kis számú versenyzőkből álló tájfutó nemzet összehozni. Úgy látom, hogy ők értik,
hogy mi az igazán fontos egy versenyen: 1. terep; 2. térkép; 3. pálya.
Ha ezek stimmelnek, a többi már
csak hab a tortán. Mindig is szerettem Nagy Iván térképeit, pályáit, de
ezúttal Jaka Piltaver hétfői pályája
volt a kedvenc. Mindegyik jó volt,
de ez tetszett a legjobban.
Sok magyar versenyző utazott le
erre a versenyre, és tőlünk eltérően sokan maradtak is mind az 5
napra. A teljesség igénye nélkül
ide listázom a dobogósokat (elnézést ha bárkit is kihagytam!):
Dalos Gyöngyi TIPO 1. Beginners,
Bujdosó Márk Tabáni Spartacus
1. M10, Tóth Martin TIPO 3. M10,
Bujdosó Zoltán Tabáni Spartacus
1. M14, Pályi Lőrinc MOM 3. M16,
Zacher Márton Tabáni Spartacus 1.
M18, Ormay Mihály Tabáni Spartacus
2. M18, Burian Lóránt MOM 2. M21B,
Károlyi Gyula TIPO 3. M21B, Bozsó
Norbert Maccabi VAC 1. M40, Kálmán
Péter BEAC 2. M40, Hajdu Martin TIPO
1. M45, Egei Tamás Tabáni Spartacus
1. M50, Pócsi László Sirályok SE 1.
OPEN, Szedlák Zsófi Sirályok SE 2.
OPEN, Orosz Viktória Tabáni Spartacus
1. W12, Czakó Boglárka MOM, 1.
W14, Kálmán Tamara MOM 3. W14,
Gárdonyi Csilla MOM 1. W16, Szuromi
Hanga PVSK 2. W16, Hajdu Nelli TIPO
3. W16, Vékony Vanda Sirályok SE 1.
W18, Sárközy Zsófia MOM 1. W20,
Varsányi Kinga Maccabi VAC 3. W21A,
Füzy Judit OSC 2. W35.
Gratulálunk nekik és jó szívvel
tudjuk ajánlani mindenkinek
ezt a nívós, technikás terepeken rendezett, jól szervezett versenyt.
Grant Julianna

JU
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NYOLCVANÉVESEK
Ismét budapesti 80 éves versenyzőket, versenyélményeket és jó egészséget,
hogy még sokáig köztünk
versenybírókat köszönthetünk.
lehessenek.
Kívánunk nekik aktív életet, izgalmas

Rácz Márton
Ő is, mint sokan a korosztályából, kiscserkészként ismerte meg
a természetjárást. A Budapesti
Lokomotív Sportkörben töltött
el 40 évet annak 1993-as megszűnéséig, ahol – versenybíróként és edzőként – versenyszakcsoport vezető volt, kiemelkedően nyitott és segítőkész személyiség. Az 1957-es OCSB-n a 2.
helyezett csapat tagja, de sokat
túrázott is szárazon és vízen.
A Margitszigeti AC-ben (MAC)
folytatta, majd immár 19-ik éve
a TIPO TKE tagja. Aktív szenior
versenyző, legutóbb a HOB-on
bronzérmes lett.
Civil foglalkozása: építészmérnök, szakértő, többen találkoztak már vele, amikor kémény
problémájuk volt.

bár nem versenyeznek, de
munkájukkal hozzájárulnak
sportágunkhoz. Az elmúlt
évek, évtizedek Tipós térképei nagy részében benne van
a munkája, rajta van a neve.
Most már GPS-szel dolgozik
ő is, az utóbbi években már
csak kisebb fizikai igénybevételt jelentő, Budapest környéki
sík terepen. És természetesen
ott van minden Tipós versenyrendezésnél is.
Vegyész, fő területe az elektrokémia, abban szerezte doktorátusát. Ma is aktív, ipari szennyvizek tisztításában tervező,
szakértő és tanácsadó.

Kozma László

Ő az, akit nem kell bemutatni,
hiszen leszámítva a legutóbbi
évet, minden nagy versenyen,
Dr. Vértes György
országos bajnokságon találkozAki rákérdez: ő kicsoda? – hattunk vele. Fájós lába ellenére
vegye számításba azokat, akik nem csak a versenyeken indult
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el, hanem különböző hosszúságú teljesítménytúrákon is
részt vett. Egyes nagy versenyek rendezői stábját pedig el
sem lehetett képzelni Kozma
László nélkül. De nem csak a
versenyeken lehetett vele találkozni, hanem mint a BTFSZ
aktívája, évtizedeken át minden
kedden és csütörtökön ott ült a
szövetség irodájában és árulta
a térképeket és egyéb sportági termékeket. A szövetségben
ezeken a napokon mindig nyitott ajtóra találtunk, ha éppen
valami dolgunk akadt ott.
Sajnos az elmúlt évben már
nem látjuk a szövetségben,
mert műtéte miatt nehezen tud
közlekedni, de azért sporttársai segítségével szinte minden
szerdán vagy hétvégén találkozhatunk vele a kisversenyek
rajtjában, ahol a mai napig aktívan közreműködik a versenyek
és edzések rendezésében.
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SZUBJEKTÍV ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
A III. FÖLDEÁK – HAGYMATIKUM KUPÁRÓL

Á

prilis 19-20-ai hétvégén
részt vettem a III. Földeák Hagymatikum Kupa tájfutó versenyen. Először nem erre a versenyre akartam menni, hanem
a Tavaszi Spartacus Kupára, de
már évek óta indultam azon a
versenyen és egy kis változatosságra vágytam, ráadásul a
kiírásban szereplő ingyenes fürdőbelépő is erősen csábított és
a megyei diákolimpiára készülő gyermekeim szempontjából
is ezt tűnt a jobb választásnak.
Hiszen két nap alatt négy sprint
futamon indulni nem mindig
van lehetősége az embernek.
Ezen a versenyen a Gyöngyösi
Tájfutó Klubból rajtam kívül
még Szalai Éva, Szalóki Rezső,
Tóth Melinda, Tóth-Zimonyi
Melinda „Zimi” vett részt.
Már amikor az Entry-ben rögzítettem a nevezésem furcsállottam, hogy a két Melinda mellett nem láttam a névsorban a
Tóth fiúkat. Még szombaton az
első futam előtt megkérdeztem a
lányokat, hogy hol vannak a „Tóth
Atyafiak”? Mint kiderült, Ádám
éppen aznap a Felvidéken küzdött
‒ remek eredményt elérve ‒ egy
Spartan Race versenyen (Ezúton is
gratulálok neki!), Máté meg éppen
valami masszírozós tanfolyamon
igyekezett a szakma fortélyait elsajátítani. Minden esetre a „férfiuralom alól” kiszabadult lányoknak
jót tett a szabadság, mert a nyílt
kategóriában „szórták” a jobbnál
jobb helyezéseket, aminek az lett
a vége, hogy összetettben Zimi
megnyerte a nyílt kategóriát, de ne
rohanjak ennyire előre!
A családommal már pénteken
este leutaztunk Makóra, ahol a
rendezők által biztosított, kifejezetten színvonalas kollégiumban

szálltunk meg. Mivel a gyerekeim szombaton már nehezen
viselik a korai kelést, ezért döntöttünk a péntek esti leutazás
mellett! És milyen jól tettük!
Szombat reggel a gödöllői sporttársak hívogattak felváltva, hogy
régóta állnak már az M5-ös
autópályán egy 4-5 km hosszúságú dugóban, ami egy baleset
miatt alakult ki. Kértek, hogy
próbáljak a rendezőknél új rajtidőket kérni számukra, ha nem
érnének le időben! Paskuj Matyi
segítőkész volt, és megnyugtatott, ha kell, segíti a dugóban
ragadt versenyzőket új rajtidőkkel. Végül erre nem volt szükség, mert egy nagy hajrá után,
a Kirchhofer SE-s versenyzők is
leértek a versenyre. Most jöjjenek sorban a futamok.
Az első futam szombat délelőtt
Földeák település mellett található bő egy négyzetkilométeres
erdőben került megrendezésre.
A zavaróan nagy, saláta méretű
térkép, jó minőségű volt és a
terep....hát igen! A terep kiváló lehetőség egy „első bálozó”
versenyzőnek, de egy ilyen öreg
rókának, mint én, elsőre nem
tűnt igazi kihívásnak. Hát, ezt
a tézist már a második átmenetben sikerült megcáfolnom.
Amatőr hibát vétve már az egyes
pontról rossz irányba kifutva
indultam el, és súlyos perceket
dobtam el ebben az átmenetben. Ezzel hoztam is a szokásos
formámat, ami azt jelenti, hogy
általában a verseny első három
átmenetében keverek legalább
egy „közepes méretűt”, majd
utána ‒ talán már ‒ erősebben
koncentrálva sikerül pici hibákkal teljesítenem a hátralévő
távot. Ez most így történt.

Itt már láttam az első futam célját

Egy érdekességet még megemlítenék erről a futásomról, mégpedig az 5-ös átmenetet. A rendezők előre felhívták mindenki
figyelmét, hogy a terepen átmenő Száraz-érben jelentős, kb. 1
méter mély víz van a korábbi
esőzések miatt. Nem javasolják
az átkelést, de nem is tiltják meg.
A 4-es pont fogása után ránéztem a térképre és úgy döntöttem, hogy én bizony nem futok
„körbe”! (Ha-ha! Leshetnek
majd az ellenfelek, hogy micsoda remek idővel teljesítem ezt az
átmenetet! Gondoltam ekkor...)
Átugrani nem lehetett a majd 3
méter széles vízfelületet, ezért
gondoltam keresek egy természet alkotta átjárót és majd
azon próbálok valahogy átkelni. Rövid keresgélés után találtam is egy megfelelőnek tűnő
helyet. Amit találtam ‒ az nem
igazi átjáró volt, de jónak tűnt
‒ három, a vízbe bedőlt, egymáshoz nagyon közel elhelyezkedő comb vastagságú fatörzset.
Ezeken átlépkedve, a belőlük
kiálló vastagabb ágakba kapaszkodva próbáltam meg átkelni.
Tájoló 2016 2. szám
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Az első két fatörzzsel, sikerrel
megbirkóztam, de a harmadik
fatörzsre átlépve megcsúszott a
lában, és hiába kapaszkodtam
meg gyorsan (a térképet még az
átkelés megkezdése előtt a számba vettem) a fatörzsből kiálló
alkar vastagságú ágban, éreztem,
hogy ezt a helyzetet már nem
fogom tudni megmenteni, mert
az ág nem bírta el a súlyomat és
a felsőtestem veszélyesen kezdett közelíteni a vízfelszínhez.
Nem volt mit tenni, először az
egyik lábammal, majd a másikkal is leléptem az árok fenekére! Korábban nem éppen ilyen
típusú fürdőzésre gondoltam,
amikor ezt a versenyt választottam! A levegő 8-10 fokos volt és

Az a bizonyos „fürdős” 5-ös átmenet

a patak vize sem lehetett ennél
melegebb. Hogy is mondjam?
Még a legnemesebb részem is
a víz alá került! Innentől már
azért is hajtottam, hogy a vizes
cuccaimban hosszasan időzve
meg ne fázzak. A jó átmenetről
meg csak annyit, hogy a későbbi
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győztes bő másfél perccel jobb
időt produkált, mint az enyém
lett ugyanitt! Ő vajon mit csinált, talán repült a két pont
között? Nem. Szerintem ő ebben
az átmenetben a patakon történő átkelésnél tudatosan játszott
Schirilla Györgyöt, míg nekem
csak olyan Kiss Györgyösre
„futotta”!
A második futamot Földeák
településen futottuk. De milyen
településen?! A térkép a következőképpen nézett ki: négy
párhuzamos utca (ebből egy a
kategóriám számára mesterségesen letiltva), rajta három átkötő utcával, egy templommal és
körülötte falatka parkkal. Tehát,
mi következett ebből? Igen, jól
gondolod! Egy sima, de brutális
utcai futóverseny, ahol még egy
papírt és egy tájolót is szorongatnod kellett a kezedben. És
persze itt is működött a szokásos
forgatókönyv! A második átmenetben bő két percet hagytam
benne. Ugye, aki nem nézi meg
rendesen a pontmegnevezést,
az hiába megy el többször is a
pont mellett alig 1-2 méterrel!
Persze, nem a kis átjárón lévő
korlát lábához vékony dróttal
rögzített és a kikövezett árok
aljára „leeresztett” pontra számítottam. De inkább hagyjuk
is ennyiben a dolgot, mert nem
vagyok rá büszke!
A harmadik futam vasárnap délelőtt Makón a Maros Kalandpart
elnevezésű (még éppen nem
üzemelő) élményparkban és
az ártéri erdőben került megrendezésre. Tájékozódási szempontból itt sem kellett Daniel
Hubmannak lenni, hogy sikeresen teljesítsük ezt a sprint pályát
és az is biztos, hogy ezek után
sem szerettem meg a töltésen
történő fel- és lefutkosást, pedig
volt belőle rendesen. Érdekes,
hogy ezen a futamon valamiért
nem működött a szokásos verk-

li, mert nem volt sem közepes,
sem nagyobb keverésem az első
pontoknál! Sőt, a többinél sem!
Ritka kivétel...
Az utolsó futamot vasárnap
délután Makó „belvárosában”
futottuk és a Hagymatikum
fürdő előtti kis téren elhelyezett
versenyközpontként is funkcionáló célba érkeztünk be. Persze
ide sem fogják elhozni a ROBnak még a selejtezőjét sem,
nem hogy a döntőjét, de ez a
pálya legalább már néhol igazán tájékozódásra kényszerített.
Persze, a kategóriám egyetlen
olyan átmenetében, ahol „ésszel,
figyelve” kellett volna futni (ez
a 10-es átmenetem volt) én egy
bő percet eldobtam azzal, hogy
kelet felől körbefutottam a családi házak alkotta tömböt és
nem vettem észre a nyugatra
húzódó ”átjárót”. Hát igen, így
jár az, aki az összehajtogatott
térképét nem nyitja ki, hogy legalább néha áttekintse a pontok
közötti tágabb környezetet is.
Mint később kiderült, ezzel a
rossz útvonalválasztással (bár
ezt megelőzően, szinte minden
futamon volt hasonló, ha nem
nagyobb hibám) nem sikerült
az összetett 2. hely eléréséhez
szükséges hátrányomat ledolgozni, így maradtam a 3. helyen
F35-ben.
Csapattársaim közül Szalóki
Rezső mind a négy futamot
megnyerve magabiztosan lett
első az F55-ös kategóriában,
míg felesége Szalai Éva N45-ben
végzett a 6. helyen.
Persze csak a szerénységem tiltja(?), hogy megjegyezzem azt a
tényt, miszerint már a második
futamra is fájós lábbal bicegtem
ki és az utána még hátralévő
futamokat is pokoli fájdalmak
közepette „sántikálva” teljesítettem. Bár az is hozzátartozik
az igazsághoz, hogy szerintem
akkor sem végeztem volna elő-
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Utolsó futamon, az F35-ös kategória pályája!

A büszke „Kiss” fiúk!

rébb az összetettben, ha nem
fáj a lábam. Kellemes gyógyír
volt számomra, hogy az F10DK
kategóriában Ágoston fiam a 3.
helyem végzett.
Néhány személyes benyomás a
versenyről és a körülményekről. Az időjárás szombaton picit
szeles, borús, néhol előbújó
napocskával nem volt igazán

kellemes, de rossznak sem volt
mondható. Vasárnap már szép
napos, 13-14 fokos hőmérsékletű kora tavaszi időben futottunk. Ami igazán jó volt, hogy
a földeáki „falusi” futam előtt
és alatt a helyi művelődési házban kolbászfesztivált rendeztek
a helyiek és itt minden betérő
tájfutót is bőségesen megkínáltak mindenféle „malacsággal”.
Viszont a falatozás közben hallható, és láthatóan a helyi folklór
szerves részét képező „mulatós
zene” nem igazán dobogtatta
meg a szívemet!
A versenyzők számára biztosított (sőt, a kísérőknek is jutó)
ingyenes fürdőbelépőt mindenki igyekezett kihasználni.
Szombat délután, kora este a
szabadban lévő 37 fokos termálmedencében sztorizgattunk
a többi tájfutóval, míg a fiatalabbak többnyire a benti körforgós
élménymedencét preferálták,
vagy éppen egy másik medencében fogócskáztak. A vasárnapi

kalandpartos délelőttöt a gyerekek élvezték igazán, hiszen már
a futam előtt is nagyokat játszottak az ott lévő ügyességi és
kalandjátékokon.
Igazából hiába volt néhány olyan
dolog, ami nem feltétlen nyerte
el a tetszésemet, vagy hiába éreztem sokszor elég egyszerűnek a
kitűzött pályákat és gyengécskének a terepeket (bár a rendezők
mindent kihoztak belőlük, amit
lehetett) valamiért mégis működött a dolog! Eddigi tapasztalatom szerint a Paskuj Matyi nevével fémjelzett Maccabi VAC által
rendezett versenyek mindig jól
sikerülnek, és szerintem ez most
sem volt másképp. Én mindenesetre elégedetten távoztam erről
a versenyükről is. Még ma, több
nappal a verseny után is azt gondolom, hogy jó volt ott lenni és
újra elmennék, ha választanom
kellene. Csak ajánlani tudom
mindenkinek, hogy tegyen egy
próbát vele.
ifj. Kiss György
Tájoló 2016 2. szám
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MAGYAR BAJNOKSÁG SZLOVÁKIÁBAN
Június utolsó hétvégéjén egy különleges, igazi tájfutó csemegét ígérő országos bajnokságra várjuk
minden kedves barátunkat és tájfutó sporttársunkat
a Besztercebánya (Banská Bystrica) melletti erdőkbe.
Magyar tájfutó bajnokság először kerül az ország határain kívülre: a Nyílt Középtávú és Váltó Bajnokságot együtt
a Szlovák Bajnoksággal a TIPO TKE a helyi klub, a besztercebányai ŠK Hadveo csapatával közösen rendezi.

A

TIPO TKE rendezőit nem kell
bemutatni a hazai tájfutóknak,
a szlovák társrendezőket viszont
csak azok a magyar tájfutók ismerhetik, akik az elmúlt években ellátogattak a BB O-Cup versenyeire.
Az ŠK Hadveo fiatal, lelkes csapata
2011 óta tagja a Szlovák Tájfutó
Szövetségnek és 2013 óta rendezi a BB O-Cup versenyeit, mely
2014-ben már egyben Grand Prix
Slovakia futam is volt. Az idei
középtávú és váltó bajnokság után
a jövő évre pedig nem kisebb feladatot vállaltak, mint a 2017. évi
Ifjúsági Európa-bajnokság (EYOC)
rendezését. Az idei országos bajnokság természetesen nem csak nekik,
mint rendezőknek, de a versenyzőknek is kitűnő felkészülési lehetőség
lehet a jövő évi EB-re egy olyan
terepen, amilyennel az országhatárokon belül fiatal tájfutóink nem
találkozhatnak.
Három évvel ezelőtt, az első BB
O-Cup versenyen elindulva pont ez
a terep volt az, ami megtetszett és
elindította azt a gondolatot, hogy
egy rangos hazai verseny keretében
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Igazi „középtávú csemege”

erre a terepre minél több magyar
tájfutót meghívjunk. Még a versenyen megkerestük a rendezőket,
akik nyitottak voltak az együttműködésre, és elkezdődött formálódni
egy közös rendezés gondolata. A
terep jellegéből adódóan szinte az
első perctől egy középtávú versenyben gondolkoztunk, ideális választásnak a középtávú és váltó országos bajnokság tűnt. Elképzelésünk
szerencsésen találkozott az MTFSZ
azon törekvésével, hogy erősítse a
kapcsolatokat a szomszédos országok versenyzőivel, versenyeivel, így
a 2016. évi bajnokságra beadott
pályázatunk alapján rendezésre a
TIPO TKE és az ŠK Hadveo csapatát kérték fel.
A versenyterület Besztercebányától
közvetlenül nyugatra, 700 és 900
m tengerszint feletti magasságon
található, vegyes erdővel borított,
változatos domborzatú terep. Ami
különlegességét adja, az egyrészt
a domborzata, másrészt pedig
a fedettsége, talaja. A domborzat

részben a korábbi bányászatnak
köszönhetően nagyon változatos,
a területe egy részén kimondottan
részletgazdag, nagyon változatos
morfológiát mutat. Apró gerincek
és völgyek sokasága bújik meg a
nagyobb völgyek és gerincek között,
szabdalt, dombokkal, mélyedésekkel tarkított hegyoldalak, szerteágazó kis völgyek jellemzik a területet. Mindezt változó futhatóságú,
helyenként sűrűbb, de jellemzőn
nem szúrósan sűrű növényzet borítja, tovább nehezítve a tájékozódást.
És hogy igazi „skandináv” érzés
fogadja a versenyzőket, mindez süppedős, helyenként vizenyős, mocsaras, sziklás talajjal párosul. Igazi
csemege egy középtávú versenyre,
mely üdítő újdonság a hazai terepekhez képest. Természetesen vannak a terepnek egyszerűbb részei
is, amik unalmasnak még mindig
nem nevezhetők, de arra kiválóan
alkalmasak lesznek, hogy változatos
tájékozódást és megfontolt tempóváltást igényeljenek a versenyzőktől.
A verseny célterülete látványos váltóverseny rendezésére is jó adottságokkal rendelkezik, így reméljük,
hogy mind a középtávú, mind pedig
a váltóverseny izgalmas küzdelmeket hoz majd.
A verseny izgalmát tovább fokozhatja, hogy a magyar és a szlovák
bajnokság egy verseny keretében,
együtt versenyezve kerül megrendezésre. Ennek előnye, hogy fiataljaink egy magyar bajnokság
keretein belül tulajdonképpen egy
nemzetközi versenyen vehetnek
részt, ami biztos, hogy mindenkinek egy izgalmas kihívás, a legjobbaknak pedig jó lehetőséget nyújt
a külföldi versenyekre, nemzetközi
szereplésre történő felkészüléshez.
Rendezéstechnikailag a közös bajnokság komoly kihívást jelentett,
hiszen jelentős eltérések vannak a
magyar és a szlovák bajnoki rend-
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szer, sőt még a kategóriák között
is. A szlovák mezőny létszámában
kisebb a magyarnál, ugyanakkor
egyes kategóriákban komoly ellenfeleket is tartalmaz. Fontos szempont volt a rendezésnél, hogy ne egy
helyen és egy nap két párhuzamos
versenyt rendezzünk, hanem a két
mezőny tényleg ugyanazt a pályát
futva, egymás ellen is versenyezve
vegyen részt a nemzeti bajnokságán. Természetesen az eredmények
tekintetében külön magyar és szlovák bajnokság kerül majd kihirdetésre, külön díjazva az összetett
győzteseket is, de a verseny rendezése során megpróbáltuk ötvözni a két
bajnoki rendszert. Alkalmazkodva
a szlovák bajnoksághoz, az MTFSZ
elnökségének jóváhagyásával a
középtáv egy fordulós versenyként,
selejtező nélkül kerül megrendezésre. Az országos ranglisták alapján
kiemelt versenyzők a mezőny végére
„red zone”-ba sorsolva indulnak. A
népesebb kategóriákban a pályák
„pillangó” kombinációja biztosítja,
hogy a versenyzők reális időtávon
belül elrajtolva is egyenlő esélyekkel versenyezhessenek. A szövetségi
kapitány kérésére a junior és a felnőtt kategóriák ugyanazt a pályát
fogják futni, tovább növelve az
amúgy is legnépesebbnek ígérkező
középtávú felnőtt férfi mezőnyt.
A besztercebányai terep valóban
különleges színfolt lehet a lassan
kissé belterjessé váló hazai terepek
mellett, és bár az országhatáron
kívül esik, további előnye, hogy
Besztercebánya jó közlekedési kapcsolattal rendelkező város, mely
még a magyar klubok számára sem
jelent távolabbi utazást, mint egy

A terep egyszerűbb részlete

távolabbi rendezésű hazai verseny.
Az ország északi részéből indulva a
versenyterület 3 óra alatt elérhető,
és még délnyugat Magyarországból
sincs lényegesen távolabb, mint egy
bükki verseny. Budapest irányából
érkezve a rövid szlovák autópálya
szakasz is különösebb időveszteség nélkül kikerülhető, így szlovák
autópálya matrica vétele sem szükséges az utazáshoz. Az országhatár
átlépése már nem jelent felesleges
időveszteséget, s az egy fordulóból
következő későbbi null-időt kihasználva sok magyar induló számára
akár szombat reggeli indulással is
elérhető lesz a verseny rajtja.
Akik mégis a pénteki indulás mellett döntenek, azoknak nem csak
szombat, hanem már péntek estére is tudunk mind tornatermi,
mind pedig színvonalas kollégiumi
szállást biztosítani. A kollégium a
városközponttól mintegy 1,5 km-re
található, mindegyik szobája tulaj-

donképpen egy kis apartman, ami
egy kétágyas és egy háromágyas
szobából és a hozzájuk tartozó fürdőszobából áll. Minden emeleten
konyha áll a szállóvendégek rendelkezésére. Mindez éjszakánként és
fejenként 10 Euróért, amiben már
benne van az idegenforgalmi adó
is. A tornatermi szállás szintén a
kollégium közelében található, saját
felszereléssel vehető igénybe.
Aki teheti, szánjon egy kis időt
Besztercebánya felfedezésére, esetleg az útba eső városok egyikének
megtekintésére. Besztercebánya
Magyarország egyik történelmi
bányavárosa, a közeli Selmecbánya
mellett a hazai, sajnos ma már
kihalóban lévő bányászhagyomány
bölcsője. A város szép főtere mindenképpen megérdemel egy sétát,
számos étterme és kávézója nyújt
étkezési lehetőséget. Útközben az
érkezési útvonaltól függően Zólyom
várának, vagy akár a már említett
Selmecbányának a meglátogatása
lehet egy rövid, de érdekes pihenő.
Jó felkészülést mindenkinek a versenyre és várjuk mindazokat, akik
egy érdekes, sokak számára még
ismeretlen, igazi „középtávú” kihívásokkal jellemezhető terepen szlovák sporttársainkkal közösen megrendezett bajnokságon szeretnének
részt venni!

Sziklás, vizenyős, technikailag és fizikailag is kihívást jelentő terep
Tájoló 2016 2. szám
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BEMELEGÍTÉS MINDENEK FELETT!
– A SZAKÉRTŐ TANÁCSAI
Biztosan te is megtapasztaltál már kisebb húzódást,
rándulást a bemelegítés elhanyagolása miatt, ami
aztán hetekre, hónapokra megkeserítette az életedet.
Mindannyian hajlamosak vagyunk fizikai határainkat
feszegetni. A hideg idő beköszöntével, különösen kültéri
sportoknál, kiemelten jelentkezik ez a veszély. Az ilyen
felesleges sérülések egy kis odafigyeléssel könnyen
megelőzhetők Vedd komolyan te is! Melegíts alaposan!

START - bemelegítés
Amikor mozgásba lendülsz,
hozzálátsz „alvó” ízületeid,
izmaid ébresztgetéséhez. Lehet,
hogy edzés előtt órákat ültél,
vagy most keltél az ágyból. A
megfelelő bemelegítés mindennél fontosabb: kell, hogy a
szervezet fizikailag és mentálisan is felkészüljön az edzésre,
és elérje az optimális „üzemi
hőfokot” a valós terhelés előtt.
Annál jobban fogsz teljesíteni,
annál kisebb a sérülésveszély és
az edzést követően annál gyorsabb a regenerációd, minél jobban bemozgatod előtte a tested.
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Az általános bemelegítő gyakorlatok során a pulzusszám nő,
a légzés szaporábbá válik. Az
átmozgatott szövetekbe friss vér
jut, az izomrostokat behálózó
hajszálérhálózatban megélénkül
a vérkeringés. Az ízületek finom
mozgatásával több ízületi folyadék képződik az ízületi tokban,
ez pedig olyan, mintha megolajoznád az ízületeidet.
Ám, gyakran adódhat olyan
helyzet, amikor mégsem jut elég
időd a megfelelő bemelegítésre,
vagy csak fokozni szeretnéd teljesítőképességedet. Ilyenkor tesz
jó szolgálatot a Start bemelegítő gél, ami biztosítja az izmok

optimális oxigén- és vérellátását, javítja és gyorsítja a bemelegítés hatékonyságát, növeli az
izomzat terhelhetőségét. Ezáltal
csökkenti a sérülés kockázatát,
segít megelőzni az izomlázat és
összességében hozzájárul a jobb
teljesítményhez.
Ma már nem csak egyszerű,
általános sportkrémeket találsz,
hanem speciális készítmény áll
rendelkezésre bemelegítéshez
is, hiszen teljesen másról szól a
bemelegítés, mint pl. az izomláz
kezelése. Válassz speciális Start
bemelegítő gélt a valóban hatékony bemelegítéshez, ha fontos számodra izmaid, ízületeid
épsége, éveken át tartó egészsége és maximális teljesítményre
törekszel.
Válassz olyan készítményt,
amely természetes eredetű,
gyógynövényi hatóanyagokkal
készül és tartósítószer-mentes.
Gyöngyösi Lilla
Testnevelés - Rekreáció tanár
www.drkelen.hu
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MEGHALT PÁLFI ANTAL
Pálfi Tóni a magyar tájkerékpáros élet egyik
meghatározó egyénisége volt. Élete során
számtalan sportág lelkes sportolója volt.
Hegyifutás, atlétika,
tájfutás és a mountain
bike mellett mégis a
tájkerékpár lett szenior
1966–2016
korára a legfontosabb
sportág, amit űzött. Ha tehette, Magyarország és
a környező országok versenyein tiszteletét tette.
A tájfutást Tatabányán kezdte az Árpád
Gimnáziumban. Egyetemistaként MAFC-os lett,
majd a munkakezdés és családalapítás miatti
hosszú szünet után új lendülettel itt folytatta a
sportot. Oszlopos tagja volt az ifjabbik szenior
MAFC csapatnak.
Tóni számítástechnikai tudását is a sport szolgálatába állította. 2003-ban ő kapott megbízást az
MTFSZ első hivatalos honlapjának megalkotására. Ezt később sajnos le kellett cserélnünk, mert a
tökéletességre törekedve olyan komplex rendszert
hozott lére, hogy csak ő tudta kezelni. Mostanában
az Oritrack névre keresztelt ötletén dolgozott,
amely a Strava-hoz hasonló, GPS-trackek feltöltésén alapuló időmérő és eredmény-számító rendszer tájékozódási sportokhoz. Ő alkotta meg és
gondozta a Magyar Hegyi- és Terepfutó Szövetség
honlapját is.
Tavaly novemberben Tóni hozta létre a Vértes
Bike Adventure versenyt, amely egy pontbegyűjtő jellegű verseny volt, Openstreetmap
alapú térképpel és a kirakott pontok helyett az
Oritrack első felhasználásával. Ezt az eseményt
a jövőben a tájkerékpár szakág Tónihoz való
tisztelete jeléül minden évben meg kívánja rendezni.

Halála felfoghatatlan a magyar tájkerékpáros és
tájfutó közösség számára. Március 11-én, péntek
reggel bement biciklivel dolgozni, a liftben összeesett, úgy találták meg, hogy már pulzusa sem
volt. Több mint 4 órát küzdöttek az életéért, de
egy pillanatra sem állt vissza a spontán légzés és
keringés. Az ok: tüdőembólia.
Személyisége, barátsága, sportszeretete, bajtársiassága mindig is hiányozni fog a magyar tájkerékpárosoknak, tájfutóknak. Egy remek embert,
egy kitűnő sportembert, és egy példaértékű barátot vesztettünk. Személye pótolhatatlan. Emlékét
örökre szívünkben őrizzük.

Pálfi Tóni emlékének megőrzése
Pálfi Tóni emlékének megőrzésére és tevékenységének
folytatására a tájbringások létrehoztak egy kasszát,
melyet 3 fő kezel. Célja a Tóni által egy alkalommal
már megrendezett, és ezentúl az ő emlékét őrző Vértesi
Adventurára egy vándorserleg alapítása, az általa elkezdett fejlesztések pl. Oritrack lehetőség szerinti tovább-
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vitele, valamint a megbízott 3 fő által jónak tartott,
Tónihoz köthető dolgok támogatása, amíg a keret tart.
Az erre szánt összeget személyesen át lehet adni Horváth
Adriennek, a pénztár kezelőjének, vagy át utalható erre
a számlaszámra: 10700543-56610626-51100005 (CIB
Bank).

V

Hogy volt?
Nemzetközi Balaton Kupa
tájékozódási verseny – 1963
Északiak Magyarországon
Időpontja révén a hetedik Nemzetközi
Balaton Kupa bekerült az akkor zajló
Országos Sport Napok rendezvényei közé.
Ez némi hírverést hozott a tájékozódási
sport számára, hiszen a számos sportág
közt nekünk is jutott némi hely az országos
sportlapokban. Hat alkalommal előzetes
anyag jelent meg a Népsportban, az eredményekről pedig másnapi tudósítással
számoltak be a Képes Sport és a Népsport
helyszínre küldött munkatársai. Akkoriban
ezeket az újságokat több százezren forgatták, tehát egy-egy cím, vagy képaláírás erejéig ezreknek szúrhatott szemet a
tájékozódási sport létezése. Kellő hírértéket, olvasmányos anyagot szolgáltatott
az újságírók számára, hogy a balatoni
versenyek történetében első ízben északi
csapat, a svéd válogatott is részt vett a
küzdelemben, akiket a világ legjobbjaiként
mutathatott be a sajtó. Versenyünk megbecsülését jelentette, hogy megtekintette
a lebonyolítását Erik Tobé, az IOF elnöke.

Hosszú pályák végén vár a vár
Az újdonságok közül elsőként kiemelendő, hogy végre a női válogatottak
számára is kiírták a versenyt. És mindjárt
olyan hosszú pályát kaptak (12,4 km) az
alább részletezett okból eredően, melyhez hasonlóra normáltávú versenyen
valószínűleg soha többé nem került sor.
Az előző évekkel ellentétben a férfiak is
csupán 2 fős csapatokkal indulhattak,
így összesen 8-8 férfi és nő versenyző állt
rajthoz 8 perces indítási időközzel.
A hazai egyesületek I. o. mezőnye férfi és
női 3x1 fős egyéni-csapat versenyformában újra a Keszthelyi Kupáért küzdöttek.
A Balatoni Kupa csapatversenyei a felnőtt
férfiak számára II. osztályban 2 fős, III.
osztályban 3 fős változatot tartalmaztak,
míg az ifjúsági kategóriában szintén 3
fős csapatok mérték össze tájékozódási
tudásukat. A program az egyszerűsödés és
egységesülés irányába mutat: valamennyi
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versenyszám teljestávú és nappali (és természetesen országos, vándordíjas, egyfordulós, egyszakaszos, minősítő, gyalogos).
Ha ma rendeznének ezen helyszínen
hasonlóan jelentős és tömeges versenyt,
valószínűleg ugyanazt az értékelést kapná,
amellyel 1963-ban illették. Nevezetesen:
bár az útvonal-bemérés kihasználta a terep
adta szerény lehetőségeket, a versenypályák a nemzetközi szintnek csak alig, a
hazai mezőnynek viszont éppen megfeleltek. A pazar fogadóállomás, a nagyvázsonyi Kinizsi-vár elérése mintegy 4 kilométernyi tájékozódásilag értéktelen szakaszt
jelentett, mellyel a szokásos versenytávot
gyakorlatilag megnövelték. Szörnyülködve
vethetünk egy pillantást a távadatokra,
vagy a vezértérképre. Enyhítő körülményként csupán a mérsékelt szint említhető.
Balaton-felvidékről lévén szó, a galagonya, a kökény és a vadrózsa töménytelen
mennyisége szinte szóra se érdemes, de a
szederindákkal történő reménytelen küzdelem, az azért már sok a jóból! Az indító
állomás szerepét az NBK és a KK számára
a Sárcsi-kút munkásszállása biztosította,
míg a BK szereplőit a balatoncsicsói iskolából indították, természetesen mindkét
helyen csakis a hivatalos megnyitót követően, amelyre a szokásos katonás rendben
sorakoztak fel a csapatok. Tehát a verseny
nem csak a Balaton-felvidéken folyt, a
résztvevők ízelítőt kaptak a Déli-Bakony
nyiladékhálós erdejéből is.

nem. Saci ezzel az NDK-beli nemzetközi verseny után már a második jelentős
győzelmét aratta 1963-ban, máris beírva
nevét a legjobbak közé.
A verseny biztosította az egyenlő feltételeket a nemzetközi viadalhoz, hiszen a
terep a magyarok számára is teljességgel
ismeretlen volt. A hazai növényzeti és
talaj adottságokhoz való alkalmazkodást
pedig terepbemutató hivatott elősegíteni. Sőt, az északiak a verseny előtt néhány
napig együtt készültek a magyar válogatottal Lajos-forrás környékén. Ámde a
térkép! Nem kis feladatot jelenthetett
a már akkor jó minőségű térképekkel
nevelődött svédeknek az alkalmazkodás
az 1:50 000-es, csupa fekete-szürke, szinte olvashatatlan térképünkhöz, még ha
az tartalmát tekintve viszonylag helyesnek és pontosnak is bizonyult. Az NBK-t
kevéssel megelőző csehszlovákiai nagy
nemzetközi versenyen már 1.25000-es
jól olvasható térképpel tájékozódtak,
amelyen a szintvonalak a fekete síkrajztól
elkülönülő színt kaptak.
Kifejezetten szórakoztató volta okán
érdemes egy kicsit búvárkodni a hazai
kategóriák teljes eredményjegyzékében
is. Szerencsére szép számmal akadnak
olyanok, akikkel ma is találkozhatunk
a rajthoz állók közt. Ők – ha kisebbnagyobb kihagyásokkal is – immár fél
évszázadnál régebben tájékozódnak és
futnak szeretett terepeinken. Azok esetében pedig, akik neve ugyan még ismeA svédek és Saci sikere
rősen cseng, de alakjuk lassan homályba
Ami az eredményt illeti, nagyjából a vára- vész, eltöprenghetünk, vajon mikor,
kozásnak megfelelően alakult. Győztek a mennyi siker után tűntek el közülünk.
svédek, de nem fölényesen. Skerletz és
Schönviszky csupán 2 perccel végeztek Precíz lebonyolítás
mögöttük, ami a közel 3 órás futam mel- Az egész évtized hazai tájékozódási verlett parányi különbség. Az ifjúsági kort senyeire jellemző, hogy rendkívül alapos,
éppen csak maga mögött hagyó Mosának minden részletre kiterjedő, átgondolt
pedig meg se kottyant a rendkívüli táv; lebonyolítási tervek készültek, melyek
meggyőzően utasította maga mögé a leglényegesebb részét a felmerülő renszintén fiatal német és svéd lányokat. Itt geteg szállítási tevékenység alkotta.
jegyzem meg, hogy női ifjúsági kategória Beleértve a versenybírók, felvezetők,
ez idő tájt még nem lévén, elméletileg táblaőrök stb. mozgását, hiszen magán
akár a legfiatalabbak is felnőttben indul- gépjárművek még nem, csupán az MTSH,
hattak volna; de ettől nem kellett tartani, illetve megyei TS-ek által biztosított
mivel a természetbarát szakosztályok (kikönyörgött) rozzant kisteherkocsik,
kötelékében nem akadtak gyermeklá- vagy kisbuszok álltak rendelkezésre. És
nyok, a versenyzők közt pedig végképp a megrendelt különjárati buszok. A leboTájoló 2016 2. szám
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nyolítási terv helyessége, és persze a
végrehajtás következetessége alapvetően befolyásolta a verseny sikerét.
Amint a különböző jelentésekből, külföldi és hazai csapatvezetők értékeléséből,
egyéb hozzászólásokból egyértelműen
megállapítható (akkoriban minden kommunikáció postai levelezés útján zajlott,
így mindennek írásos nyoma maradt), a
tervezet és annak végrehajtása az 1963-

as balatoni versenyeken mintaszerűen
sikerült. A kategóriák időbeli széthúzása, a hosszú pályák alapján kiszámolt
irdatlan versenyidők, a nagy létszám
ás a helyesen választott nagy indítási időközök következtében a verseny,
és ezzel együtt a szállítások hajnaltól
késő délutánig folyamatosan zajlottak.
Percnyi pontossággal a versenyutasításban meghatározott menetrend szerint!

Versenybíróság
elnök:
titkár:
bemérőbírák:
ellenőrző-bíró:

Szász Károly
Tibor Lajos
Horváth Loránd és Mocsáry Gábor
Galgóczy István

Versenyadatok
időpont:
versenyközpont:
versenyterep:
versenyforma:
térkép:
táv:
szint:
ellenőrző pont:
versenyidő:

1963. augusztus 19.
Nagyvázsony
Sárcsi-kút, Tálodi-erdő
nappali, teljestávú, 2 fős egyéni-csapat
1:50000 / 10 m
férfiak
nők
16950 m
12400 m
270 m
200 m
10
8
424 perc
372 perc

Egyéni eredmény - férfiak
1. Kalle Johansson
2. Skerletz Iván
3. Rolf Hedlund
4. Schönviszky György
5. Kiril Bojanov
6. Peter Deus
7. Ditcso Gogov
8. Harald Grosse DDR

S
H
S
H
BG
DDR
BG
219:56

162:15
164:03
171:10
171:57
196:54
250:56
252:42
500 h.p.

Csapat eredmény - férfiak
1. Svédország
Johansson, Hedlund 333:25
2. Magyarország Skerletz, Schönviszky 336:00
3. Bulgária
Bojanov, Gogov
449:36
4. Német Dem. Közt. Deus, Grosse 470:52 500 h.p.
Egyéni eredmény – nők
1. Monspart Sarolta
H
132:30
2. Uta Kuckert
DDR
145:32
3. Gunel Börjesson
S
167:12
4. Anna-Marie Wallsten
S
177:20
5. Elena Kamburova
BG
186:17
6. Győry Edit
H
288:34
7. Renate Schrei
DDR
346:21
8. Velika Kalinska
BG 258:45100 h.p.
Csapat eredmény – nők
1. Svédország
Börjesson, Wallsten 344:32
2. Magyarország Monspart, Győry
421:04
3. Német Dem. Közt. Kuckert, Schrei
491:53
4. Bulgária Kamburova, Velika 445:02 100 h.p.
Összetett csapatverseny
1. Svédország
2. Magyarország
3. Német Dem. Közt.
4. Bulgária

Keszthelyi Kupa FF I.o.
egyéni
1. Ribényi Imre
2. Harai István
3. Deseő László
csapat
1. BEAC II.
2. MAFC
3. Bp.Pedagógus

A napnyugtára tervezett záróünnepséget az eredményhirdetéssel kicsit korábban meg lehetett tartani, mert ugyan
a versenyidő még messze nem járt le,
de a még kint lévő csapatok a dobogós
helyezéseket már nem
befolyásolták.
Scultéty Gábor
gabor.scultety@
gmail.com

11 helyezési pont
13 helyezési pont
23 helyezési pont
25 helyezési pont

Balatoni Kupa FF II.o.
1. Újpesti Dózsa
2. Bervai Vasas
3. Haladás Petőfi

Balla, Jelinek
Kozák, Staltmeyer
Hodossy, Dukai

Bp. Spartacus
Bp. MÁV
Bp. Pedagógus

140.12
150.38
151.00

Bíró, Argay, Vörös
Koronczay, Szarka, Bátky
Jávorka, Deseő, Kővári

703.11
708.06
770.46

Balatoni Kupa FF III.o.

153.31
157.06
163.00

Balatoni Kupa IF II. o.

128.37
138.24
140.14

1. Ózdi Vörös Meteor Mitró, Dankó, Varga
105.04
2. Gödöllői Vasas
Fellegi, Kolzi, Varga
105.59
3. Bp. Helyiipar Lindvurm,Hinsenkampf,Apostol 107.13

Keszthelyi Kupa FN I. o.
egyéni
1. Ria Meyer
2. Sárfalvi Erzsébet
3. Cser Borbála

Lok. Leipzig
Bp. Pedagógus
Bp. Pedagógus

csapat
1. Bp. Pedagógus
2. BEAC I.
3. BEAC II.

Cser, Molnár, Babai
658.40
Hegedüs A., Végh M., Vörösné 682,27
Holba, Végh A., Szittyáné
756.06
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1. Bp. Honvéd
Kalmár, Vincze I., Vincze L. 86.59
2. Bp. Vörösmarty G. Kovács, Horváth, Vida
99.25
3. Bp. Pedagógus
Sándor, Ősz, Varga
100.55
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SI 15 – KICSIT MEGKÉSVE
2000 óta használjuk rendszeresen az SI-t a hazai tájfutó
versenyeken. A nemrég volt kerek évforduló kapcsán
említünk fel néhány részletet a bevezetés időszakából.

E

zt a kis emlékező írást egy
évvel ezelőtt kellett volna
leközölni, akkor zárult a 15. évad,
amelyben az SI rendszert használtuk versenyeinken. Akkor ez
nem jutott eszünkbe, tavaly ősszel
Boxi bíztatott, hogy emlékezzek
meg erről a kis évfordulóról, azóta
ennyi időre volt szükség, hogy a
gondolat szavakat öltsön.
A mai versenyzők túlnyomó
többségének az SI egy evidens
eszköz, amely nélkül a versenyzés
alig képzelhető el. A kicsit idősebb korosztály még jól emlékszik azokra az időkre, amikor a
technika csúcsa a lyukasztó és a
stopper volt. Néhányan visszaidézik gyermekkoruk edzőversenyeit és a klubbajnokságokat,
ahol még dívott a zsírkréta. Azt
hiszem, nem sokan vagyunk,
akik a pecsétnyomók és pecsétpárnák idejében is futottunk (hej,
a lilakezű felvezetők és az elázott
versenyzőkartonok daliás idői).
Na, de ki tudja, mi is az a tépődobó rendszer? Miért hívták
sokáig a bójákat postaládáknak?
A legacélosabb szeniorok még
emlékeznek, hogy a pontokon kis
ládikák voltak nyílásokkal, a versenyzők pedig számozott (vagy
másként azonosított) cédulkákat
vittek magukkal és azokat dobálták be a ládikákba. Ugyanott
a pontokat azonosító tépőcédulákból téptek maguknak.
Részletesebb diszkusszió nélkül
említjük, hogy egyes fineszesebb
versenyzők alapfelszerelése volt
a csipesz (ne minek is? másként
hogyan is jön ki az ellenfél dobócédulája a postaládából?), ennek
ellensúlyozására szolgált a második azonosító, a tépő. Kiértékelés
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és eredmény természetesen csak
a bontás után volt.
És ki emlékszik azokra a versenyekre, ahol egy sátornyi ember
mérte és számolta az időeredményeket? (A magyarországi
VB-n evvel közel egy tucat rendező foglalkozott.) Ma ez már
csak egy dugás.
Ennyit az őstörténeti visszatekintésről, hogy széles historikus ívet
kapjon az SI bevezetése. Az SI
magyarországi megjelenése egy
huszárvágással kezdődött. Az
1999. évi Hungária Kupa rendezői korszakos ötlettel bérbe vettek
egy teljes SI rendszert a verseny
öt napjára. A kísérlet nagy siker
volt, ettől kezdve az igény megvolt, a hazai bevezetés a levegőben lógott. Mint oly gyakran ilyen
esetekben, egyetlen apró akadály
volt: vajon miből? Egy működőképes rendszer költségét 2000-ben
7.1 millió forintra becsültük (és
ez a becslés helyes volt). Ennyi
elkölthető pénz együtt ebben a
sportágban még sohasem volt,
tehát esély sem volt arra, hogy a
szövetség, vagy bármelyik klub
az SI bevezetést megfinanszírozza.

Az életképes, megvalósítható ötlet
abból adódott, hogy ez a sportág
szerencsére alapvetően közösségi, szolidaritásalapú és racionális.
Meghirdettük tehát a célt (az SI
teljes körű bevezetése) és kerestük
azokat a sporttársakat és egyesületeket akik/amelyek ehhez
kisebb-nagyobb összegeket kölcsönadtak. Az eredeti cél szerint
az SI bérleti díjából és a dugókák
eladási hasznából és regisztrációs
díjából befolyó bevétel segítségével a kölcsönöket öt év alatt, évi
5% kamattal fizettük volna vissza.
(Kis kitérő: a dugóka szó e folyamat szülötte, legalább annyira
büszke vagyok rá, mint bármelyik tudományos publikációmra.)
Előrefutva az időben érdemes
megjegyezni, hogy az SI sikere
és ezáltal alkalmazási gyakorisága
olyannyira felülmúlta a terveket,
hogy öt helyett három év alatt
kitermelte a kölcsönöket.
A korabeli szaksajtót kevéssé
forgató mai olvasók kedvéért álljon itt a nagylelkű szponzorok
listája (ld. még „Akik lehetővé
tették az elektronikus pontérintés-ellenőrzés hazai bevezetését”,
Tájoló, 2000/1). A kölcsönadók
voltak (szervezetek esetén a kölcsönajánlatot közvetítő személy
neve után zárójelben a szer-

J

vezet): Bogdanovics András,
Bogdány Miklós (TTE), Bognár
Ildikó, Bokodi Blanka, Boros
Zoltán, Cseh Balázs, Cserna
András, Csongrádi Jenő, Erdélyi
Tibor, Fekete Gyula, Friedrich
Vilmos, Gyulai Péter, Gyulai
Tamás, Gyulai Zoltán, Halla
Ernő (ARAK), Harkányi Ádám,
Harkányi Máté, Harkányi Nándor,
Hegedüs András, Hegedüs Kata,
Hegedüs Márton, Hídvégi Nóra,
Jankó Tamás, Jankó Dániel,
Jelinek Iatván, Kármán Katalin,
Kéri Gerzson, Kiss Endre, Laki
Balázs, Lux Iván, Makrainé Tóth
Rita, Máthé István, Mets Miklós
(OSC), Moór Sándor (THS),
Riczel Zsuzsanna (PSE), Székely
Zsuzsanna, Szokol Lajos (SZV),
Takács István, Varga Sándor,
Vass László (BTFSz), Vass Tibor
(VHS), Vincze István.
Jelentős mértékű vissza nem
térítendő hozzájárulást adott
Nógrádi Csaba (Penograin Rt)
és a rendszer üzemetetéséhez
egy nagyteljesítményű notebookot ajánlott fel az ICON Kft.
A kölcsönadók és támogatók
együttesen alkották a Szponzori
Tanácsot, ez a Tanács, az MTFSZ
Elnökségének
egyetértésével
döntött (többnyire iméles szavazással) minden az SI rendszer
bevezetésével és üzemeltetésével
kapcsolatos kérdésről mindaddig,
amíg a kölcsönök visszafizetésével
a Tanács feloszlott és a rendszer
tulajdonjoga átszállt az MTFSz-re.
A rendszer és a dugókák regisztrációja a teljes megtérülésig érthető
módon az MTFSz monopóliuma
volt, csak ezután vált lehetővé a
klubok számára saját rendszerek és dugókák üzemeltetése. Az

üzemeltetésről és pénzügyi eredményekről a Szponzori Tanács
évente beszámolt az Elnökségnek,
a beszámoló jelentés megjelent
a sportág mindkét szaklapjában
(akkor még létezett a Tájfutás
újság is). A beszámolók és egyéb
ismertetők ma is elolvashatóak a
Tájoló 2000/3, 2001/9, valamint
2002 és 2006 közötti minden év
első számaiban.
Ma már érdekesség, hogy a
dugókák színe kezdetben határozott jelentéssel bírt. Sárga
dugókája csak a szponzoroknak volt, a zöldeket (összesen
156 darabot) utánpótláskorúak
ingyen kapták klubjukon keresztül, a pirosakat megvásárolták, a
kékeket kölcsönözni lehetett.

A rendszer használata dinamikusan bővült: 2000-ben 44 versenynapon, 2001-ben 60, 2002-ben 66
versenynapon használták. 2003ban ez a szám visszaesett 59-re,
2004-ben és 2005-ben viszont felugrott 71-re. Kialakítottunk egy
úgynevezett kisverseny-csomagot, ami a teljes konfigurációnál
kevesebb dobozt tartalmazott,
hőnyomtatóval és PC-vel, ennek
bérlete igen kedvezményes volt,
ideális hétközi és kis létszámú
versenyek rendezésére. Ennek a
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csomagnak a használata is felfutott, 2001 és 2005 között az éves
alkalmazások száma, 3, 5, 14, 41
és 40 volt. A saját dugókák száma
is impozánsan nőtt, a fenti időszakban 1000, 1250, 1450, 1530
és 1620 volt év végén.
Az SI rendszer által termelt bevételeket a Szövetség, a kölcsönök
visszafizetése után, tehát 2003-től
kezdve sportágfejlesztésre használta. Ennek menedzselésére jött létre
a több névváltoztatáson is átesett
Sportident, majd Sportágfejlesztési
és Ifjúsági Bizottság, amelynek
munkájáról és a sportágfejlesztés
eredményeiről 2004 óta Kovács
Balázs minden év elején részletesen beszámol a Tájolóban. Az
SI műszaki, versenyrendezési és
versenyző-kényelmi haszna szembeötlő, figyelemre méltó viszont,
hogy gazdasági haszna közvetlenül visszaáramlott a sportág fejlesztésébe, SI rendszerfejlesztéssel,
kezdő és haladó fiatal csoportok,
edzőtáborok, edzőképzés és edzők,
diákolimpia, helyi és bajnoki versenyek támogatásával.
Úgy vélem, az SI egy valódi sikertörténet, ennek ellenére voltak
szkeptikus és negatív hangok is.
A felmerült kételyeket és gyanúkat igyekeztünk mindig tényszerű, objektív, konkrét érveléssel
eloszlatni, reményeim szerint,
sikerrel. Mára az SI mindennapi
tájfutó életünk szerves része, nélküle szinte elképzelhetetlen az
élet. Érdemes sokáig emlékezni
arra, hogy ennek létrejöttét egy
példaértékű önzetlen összefogás
tette lehetővé. Sportágunknak
ez a képessége manapság szinte
egyedülálló és mindenáron megőrzendő. Azt, hogy ez nem egyedi ebben a sportágban bizonyítja
a 2002. évi Európa Bajnokság
m e g s z e r ve z é s é n e k
hasonlóan kollektív
módja, de ez már egy
másik történet.
Lux Iván
Tájoló 2016 2. szám
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SZÉKELY MIKLÓS
(1921-2006)

T

íz éve váratlanul hunyt el a tájfutók régi főtitkára. Szűk családi körben, csendben temették.
Nekrológok nem méltatták munkásságát, pedig számtalan funkciója és bátor kezdeményezése mellett
25 évig az MTSz és sportágunk
vezetője is volt. Emblematikus
alakja az 1948-1970 közötti korszaknak, amelyben kialakult a
turista terepgyakorlatokat felváltó
természetjáró tájékozódási versenyzés és elfoglalta helyét a versenysportok között. Székely Miklós
személyes érdeme a sportág nemzetközi kapcsolatainak létrejötte és
fejlesztése, amely lehetővé tette a
sportág önállósodását.
Gyermekkorától élete volt a turistáskodás, amit apja, Székely Imre, a
Budapesti Turista Egyesület megbecsült vezetője, szerettetett meg vele.
Budapest felszabadulása után,
az 1944-es betiltás után újjáalakult, szociáldemokrata kötődésű Természetbarátok Turista
Egyesületének (TTE) lesz tagja,
túravezetője. 1946-ban a TTE
Csúcshegyi osztályának csapatában
indul a háború utáni első országos tájékozódási terepgyakorlaton.
1947-ben a TTE egyik titkárának
választják, az elnök Kéthly Anna.
A politikai változások eltörlik az
erdőbe lépés korábbi tilalmait,
utazási kedvezmények segítik a
szervezett természetjárást. Ezen a

lehetőségek és intenzív munkahelyi agitáció révén a TTE, mintegy
ötezres taglétszámmal, és baloldaliságából adódó befolyásával a hazai
turistaság vezető erejévé válik.
1948-ban, a fordulat évében megalakuló Magyar Természetbarát
Szövetség, a TTE kádereinek
vezetésével kívánta a kommunista irányítású Magyar Dolgozók
Pártja sportpolitikáját megvalósítani. Székely Miklós a tömegsport fejlesztésének területén
kap feladatot. A Munkára Harcra
Kész jelvényszerző mozgalom
felelőse lesz a Szövetségben.
A cél, hogy minden szervezett
turista teljesítse az MHK próbát.

1949 elején megszervezi a versenybíró képzést, hogy az év során
megrendezzék az első OCSB-nek
számító Országos Terepverseny
Bajnokságot. Erről a Tájoló
2011/6. száma írt részletesen.
1951-ben
az
Országos
Természetjáró
Társadalmi
Szövetség titkára lesz. Az ekkor
kiadott versenyszabályzat még
nem hozott számottevő változást,
de lehetővé tette gyakorlati feladatok, pl. az MHK követelmények pontozását is. A versenyzés
egyre népszerűbbé válik, kialakul
a bajnokságok többfordulós, feljutásos rendszere. 1953-ban a természetjáró versenyzésre is kiter-

Székely Miklós személye kapcsolta össze a nagy múltú TTE-t az országos szövetséggel” (Sváb László gyűjteményéből)
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Az 1949-es MHK jelvényt gyorsan felváltotta
a szovjet mintára készített egységes kitűző

jesztik az Országos Testnevelési
és Sportbizottság egységes minősítési rendszerét, ezzel sportágunk minden tekintetben azonos szintre került a hagyományos
versenysportokkal. Az országos
bajnokság győztese ezzel az 50
ezres természetjáró mozgalom
legjobbjának is tekinthető.
A versenyzés presztízsének emelkedésével nem értettek egyet az
Elnökség
munkásmozgalmiturista szemléletet ápoló tagjai.
A nézetkülönbségek véget nem
érő vitákhoz, majd a turista –
versenyző szembenálláshoz vezettek. Ebben az erőtérben Székely
Miklós nagy szakmai hozzáértéssel és jó diplomáciai érzékkel
látta el sporthivatali feladatát és a
természetbarát mozgalom céljainak megvalósítása mellett mindig
értékén kezelte a versenyzést és
biztosította annak fejlődését.
Az 1956-os ideiglenes szabályzat
törli el a sietés büntetését, amivel
megnyílt az út a skandináv típusú
versenyzés irányába. Ez év őszén a
prágai Természetjáró Értekezleten
bejelenti, hogy 1957-ben nemzetközi versenyt kívánunk rendezni.
Itt kérik fel az MTSz-t, hogy dolgozza ki a nemzetközi versenyszabályzat tervezetét.
1957-ben létrehozzák a válogatott keretet, részt veszünk csehszlovákiai versenyen és meg-

Székely Miklós
a Nemzetközi Balaton kupán

rendezzük az első Nemzetközi
Balaton kupát, amelyről Scultéty
Gábor emlékezett meg a Tájoló
2014/2. számában.
1958-ban Erős József az MTSz
nagyhatalmú elnöke „Bérturisták”
című emlékezetes írásában sújtott
le mindazokra, akik a versenysportokhoz hasonló feltételek
megteremtését sürgették a tájékozódásban. Ilyen előzmények
után utazott ki Székely Miklós
Svédországba az IOF megalakítását előkészítő konferenciára, majd
győzte meg az Elnökséget a belépés ügye mellett. A tájékozódás
gondjai persze még messze nem
oldódtak meg a csatlakozással.
1962-ben, az első Európabajnokság után derült ki, hogy
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milyen távol vagyunk a skandinávoktól.
Edzőtáborozási
lehetőségeket kell teremteni a
válogatottnak, be kell indítani az
edző, ill. szakoktató képzést, de
megoldatlan a térképellátás is.
Mégis valami rendkívüli pezsgés
indul meg 1963-ban, ekkor írják
le először, hogy tájékozódási
futóverseny. Új sportág születik,
szószólói hangosan követelik a
turistákkal való szakítást, de a
helyzet még nem érett meg. 1965
tavaszán a Magyar Testnevelési és
Sportszövetség elvetette az önálló
tájékozódási szövetség megalakítását. Még bőven van mit tenni és
Székely Miklós, mint MTSz főtitkár továbbra is biztos hátteret ad
a tájfutóknak. Sőt még később is,
az 1970-ben megalakuló MTFSz
Elnökségében tovább segíti a
sportág fejlődését. 1972-ben a
cseh VB-ről érmekkel megrakottan hazaérkező válogatottat
virágcsokorral fogadja a Keleti
pályaudvaron.
Székely Miklós nem szakadt el a
sport és a természetbarát mozgalom szolgálatától. 80 éves már
elmúlt, de még bejár a Nemzeti
Sporthivatalba és a Nemzetközi
osztály számára szemléz külföldi folyóiratokat. 2003-ban még
kijött a Dobogókői hegyifutó versenyre, amelynek védnöke volt.
Nemcsak magasságban emelkedett ki közülünk. Határozott
fellépésére ajtók, szervezetek
nyíltak meg előtte – a javunkra.
Barátságos gesztusaival bátorította az elfogódottakat. Ha
büntetett is, meg nem alázott.
Végtelen nyugalmával és mindig
kéznél lévő humorával tudott
feszültséget oszlatni.
Életművében csak kis szelet a
tájfutás, de sokkal több annál,
hogy elfelejtenénk.
A Kerepesi úti Nemzeti
Sírkertben nyugszik.
Tiszteljük emlékét.
Bozán György
Tájoló 2016 2. szám
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RÖVIDTÁVÚ BAJNOKSÁGOK 2016
Ahogy azt az előző számban ígértük, ezen a csatornán keresztül is szeretnénk
további információkkal
szolgálni a szeptemberi
gyöngyösi bajnokságokról.

A

szervezés nagy erőkkel folyik,
ennek keretében folyamatos egyeztetések zajlanak a város
polgármesterével és a helyi hatóságokkal, és szépen gyarapodik
a versenyt támogató szervezetek
száma is. A térképek készítése
javában tart, Pintér Ábel munkájának köszönhetően a selejtező
1.0-s térképe már el is készült.
A héten publikáltuk a versenykiírást, amellyel egy időben megnyitottuk a nevezést az entry-n, és a
megadott e-mail címen keresztül,
valamint elérhetővé vált az esemény hivatalos honlapja (http://
rob2016.gytk.hu), és facebook
oldala is (https://www.facebook.
com/events/1717230708558576).
A kiírásban szintén megtalálható a letiltással érintett területek körülhatárolása, valamint a
terepleírások. Ennél többet nem
is szeretnénk elárulni, de azt
még hozzátehetjük, hogy a futamok három, jellegükben teljesen
különböző területen zajlanak
majd, ezen kívül pedig sikerült
bejutást nyernünk a város egy igazán különleges területére, amely
reményeink szerint még tovább
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színesíti majd a bajnokságunkat.
A szállásokról sok szó még nem
esett, előreláthatólag ezekről
csak májusban fogunk tudni
információt szolgáltatni, de
igyekszünk megfelelő létszámú
kollégiumi és tornatermi szál-

lást biztosítani Gyöngyös és
Mátrafüred területén.
A későbbiekben szeretnénk még
szólni a versennyel egy időben
zajló kiegészítő programlehetőségekről is, de a városunkban és
környékén működő olyan állandó kulturális és egyéb kikapcsolódást ígérő programok
várják az ideérkezőket, mint a
város szélén működő állatkert, a
Természettudományi Múzeum
Mátra Múzeuma, a mátrafüredi
palócbaba gyűjtemény, vagy a sástói Oxigén Adrenalin Kalandpark,
amelyek biztosítják akár az egész
család számára egy, a versenyzéssel egybekötött kellemes hétvége
eltöltését
Rendezőség
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ÍGY SZÜLETETT A TÁJOLÓ (1)
Most, amikor a szerkesztőség egy jó része azt
fontolgatja, hogy a Tájoló mai formájában ebben az
évben jelenik meg utoljára, úgy gondolom, érdemes
röviden összefoglalni a lap több évtizedes történetét.
Azt szeretném bemutatni, hogy hajdan, több évtizeddel
ezelőtt, az akkori fiatalok (mai szeniorok), mi mindenre
voltak képesek, hogy az akkor kialakuló tájékozódási
futó sportág előbbre jusson és megfelelő fóruma
legyen.

B

ízunk benne, hogy a Szövetség
képes lesz egy új formában, megújított szerkesztőséggel
újjá szervezni a lapot és lesznek
olyan fiatalok,(már most várjuk a
jelentkezőket, érdeklődöket), akik
folytatni tudják ezt a munkát,
mert még mindig nagyon sokan
vannak, akik igénylik a tájékoztatásnak ezt a formáját.

Az első Tájoló
Az egyik budapesti kerületi szövetségben (akkor még
Természetbarát
Szövetség)
1968 őszén néhány lelkes, fiatal tájékozódási futó versenyző megelégelte azt a rendkívül
szegényes információ áramlást,
amely a sportágat jellemezte és elhatározta: tájékozódási
futó kiadványt szerkeszt és ad
ki. A Természetbarát Híradó
különlenyomata (ebben voltak
sportágunk hírei) ez idő tájt
halt el, a sportág fejlődése pedig
éppen ekkor jutott olyan szintre, hogy megcsillant az önálló
szövetség alakításának reménye.
Ötletünkhöz megkaptuk a helyi
vezetés támogatását, így elvileg
megszületett a TÁJOLÓ, amelynek neve Hunyadi József ötlete
volt. Természetesen a nehézségek még csak ezután kezdődtek,
hiszen még egy ilyen belső terjesztésű, néhány száz példányban megjelenő kiadványra is a
Kiadói Főigazgatóság engedélyét

kellett beszerezni. Az egyszerű
borítót nyomdában nyomtattuk
ki, de a belső oldalakat nekünk
kellett stencil papírra gépelni.
A soksorosítást az első két számnál magunk végeztük a szövetség stencil gépén. A 20 oldalas
első szám 300 példányát még
viszonylag könnyen elkészítettük, de aztán a második szám 48
oldalát, 500 példányban sokszorosítani már nem kis feladat volt.
Tekertük a gépet reggeltől estig…
A 3. és 4. szám 1000 illetve 800
példányban már nyomdában
készült fényképekkel, térképekkel, sok-sok cikkel. (Az első és
4. szám beszkennelt változatát
hamarosan közzétesszük.) A
nem várt nagy érdeklődésen felbuzdulva tovább akartuk fejleszteni a kiadványt. Már elkészült az
új borító terve (Lux Iván alkotása), amikor jött a jó hír: lesz önálló tájékozódási futó szövetség,
önálló újsággal! Elbúcsúztunk
hát olvasóinktól, az új borítót
átcímeztük BTFSZ Körlevélnek,
majd később Tájékoztatónak,
és átadtuk helyünket a
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS-nak.
Végül álljon itt az akkori
Szerkesztőbizottság
tagjainak neve: Gyarmathy Károly,
Hunyadi József, Mészáros Huba,
Schell Antalné és Schell Antal.

Az első Tájoló címlapja

vezette Propaganda bizottság már
a megalakulás után elhatározta,
hogy valamilyen rendszeresen
megjelenő fórumra van szüksége
a szövetségnek, így kapóra jött a
XIV. kerületben megszűnő Tájoló
készítésében szerzett tapasztalatok felhasználása és engem is
meghívtak a bizottságba. Ekkor
találtuk ki, hogy Lux Iván borító
tervét átnevezzük Körlevélnek és
ebben a kiadványban adjuk közre
A BTFSZ híreit. Elvileg havonta
jelent meg, de voltak összevont
számok, így 1970-ben 9, 1971-

A BTFSZ Tájékoztatói
1970-ben megalakult a Budapesti
Tájékozódási Futó Szövetség.
Az Elnökség és az Argay Gyula

A körlevél így nézett ki
Tájoló 2016 2. szám
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de beszámolt Monspart Sarolta
1972. évi világbajnoki győzelméről
is, mégis tartalmának többségét a
budapesti bajnokságok kiírásai és
eredménylistái tették ki. Kezdetben
havonta, később az eseményekhez
és erőnkhöz igazodva ritkábban
jelent meg, és egyre inkább csak a
versenyeredményeket tartalmazta.
A Tájékoztatónak ez a formája 10
évig, 1981-ig maradt fenn.

A Tájoló nulladik változata

A Körlevél egyik oldala

ben 7 szám jelent meg. Ezeket a
kiadványokat a körzeti szövetségek és budapesti szakosztályok
kapták meg.
1972-től a régi grafikát megtartva
új nevet kapott a kiadvány. Ettől
az évtől kezdve Budapesti tájékozódási futó szövetség tájékoztatója nevet kapta és a borítót több
évre előre, többször is nyomdában nyomtatták ki, kézzel ráírva, hogy hányadik szám. A belső
oldalak stencilezéssel készültek. A
tájékoztató röviden tartalmazta a
legaktuálisabb szövetségi híreket,

Ilyen lett a BTFSZ tájékoztató
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1981 során az MTS Budapesti
Tanácsa, ahol a sokszorosítást
végezték, véget vetett a stenciles
korszaknak és már itt is xerox gépen
készültek a másolatok. Így 1981
végén elhatároztuk, hogy tekintettel a jobb technikai lehetőségekre,
tovább fejlesztjük a Tájékoztatót.
Színesebb tartalommal és rendszeres időközökben való megjelenéssel
kívántuk megjelentetni a kiadványt.
Ebben nagy szerepe volt Halász
Miklósnak, az elnökség tagjának,
aki az előző években több könynyet írt, diasorozatokat készített és
előadásokkal népszerűsítette sportágunkat. Hogy szándékunkat külsőleg, formailag is hangsúlyozzuk,
nevet is adtunk kiadványunknak.
Így lett a Tájékoztatóból TÁJOLÓ,
amely név egyszer már, évekkel
ezelőtt betöltött Budapesten hasonló szerepet, ezért esett ismételten
erre a névre a választás. Volt azonban egy furcsaság: kívül Tájékoztató
volt a borítón, belül pedig Tájoló.
A formátum pedig továbbra is A4
volt. 12 szám jelent meg, de ezek
között volt olyan is, amely csak az
évi kiírásokat tartalmazta Tájoló
felirat nélkül, néhánynak a végén
eredménylisták voltak. Ezért ezt az
évet egy kísérleti évnek tekintettük, az igazi Tájoló első évfolyama
1983 volt, amely már A5 formátumban jelent meg és ezt az alakját
mai napig megtartotta. Az 1982-es
nulladik évfolyamú Tájoló szerkesztői Halász Miklós és Schell Antal
voltak.

1982 – Ilyen volt kívül

1982 – Ezt láttuk belül

A Tájoló első kilenc éve (1983-1991)
1983 a magyarországi világbajnokság éve volt. Fiatalok és idősebb versenyzők, versenybírák
és edzők, mindenki, aki ebben a
sportágban tevékenykedett, versenyzett, óriási ambícióval igyekezett segíteni, közreműködni,
hogy egy sikeres VB-t rendezzen
Magyarország. Ez a felfokozott
hangulat a BTFSZ elnökségére, így
ránk is hatással volt, mindez párosulva a jobb technikai lehetőségekkel, létrehoztuk a Tájoló végleges
formáját. Megterveztük a borítót, amelyet nyomdában nyom-

A T
tattak ki, mindig egy évre előre,
de minden évben más színnel. A
belső oldalakat A4-es méretben
gépeléssel állítottuk elő, amelyet
a sokszorosító A5-re kicsinyített
és a kicsinyített másolatot sokszorosította újabb másolással, amely
sokat rontott a minőségen. Mégis
így lehetőség volt ábrákat, térképeket is elhelyezni, sőt a térképeket
néha eleve A5 méretben adtuk,
így nem kellett kicsinyíteni. A
lemásolt oldalakat a szövetségben
kellett „összehordani” és összetűzni, amelyet a szövetség nyugdíjas
aktívái végeztek el. A borító elejére
filctollal írtuk rá, hogy hányadik
szám. Munkánkat megkönnyítette, hogy időközben Argay Gyula
ismételten bekapcsolódott a munkába és a szerkesztőségnek a mai
napig tagja.
A lap tartalma egyre színesebb
lett. Rendszeresen beszámolók és riportok jelentek meg a
VB előkészületeiről, lebonyolításáról, a szervezők munkájáról, nemcsak a magyarországi,
hanem a későbbi VB-kről is.
Monspart Sarolta szövetségi
kapitány rendszeresen küldte a
válogatottal kapcsolatos híreket,
eseményeket, a nemzetközi versenyekről szóló beszámolókat.
Cikkek és eredmények jelentek
meg az országos bajnokságokról
és nagyobb hazai versenyekről.
Rendszeres beszámolók voltak
az elnökségi ülésekről, országos
értekezletekről. Szenior oldal
és részletes versenynaptár volt
minden számban. Sajnos az
MTFSZ lapja, a Tájfutás ebben
az időszakban eleinte csak akadozva, késve jelent meg, aztán
a 80-as évek vége felé mintegy
két évig egyáltalán nem létezett. A Tájolót már nemcsak a
budapestiek, hanem egyre több
vidéki versenyző, versenybíró is
igényelte és olvasta.
A Tájolónak ez a formája, kivitele 6 éven át működött, egészen
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1983 és 1988 között: az első 6 év

1989-1991 – természetesen feketében. Ez volt az utolsó xerox másolóval készült szám, amelyben Oláh
Kati világbajnoki győzelméről
számoltunk be.

1988 végéig. Érdekes momentuma ennek az időszaknak, hogy a
BTFSZ kezdeményezésre meghirdetett nem-hivatalos szenior
országos bajnokságok okleveleinek elkészítéséhez is a 80-as
évek színes TÁJOLÓ borítóit
használtuk fel.
Közben nagy veszteség érte
nemcsak a Tájoló szerkesztőségét, hanem az egész tájfutó
társadalmat: 1988 májusában elhunyt Halász Miklós, a
magyar VB egyik ellenőrzőbí-

rója, több könyv szerzője, OB-k
pályakitűzője és természetesen
a Tájoló munkatársa. Így Argay
Gyuszival ketten maradtunk a
Tájoló szerkesztői.
1989-ben a társadalomban
elkezdődött változások a sportra
is kihatottak. Kevesebb lett a
pénz, már nem tudtunk borítót nyomtatni. A z elkövetkező három évben a borító és a
belső oldalak is xerox másolással készültek. Ez lehetőséget
adott arra, hogy minden szám
címlapja más legyen, de ennek
technikai színvonala elég gyenge volt. Talán a mi lelkesedésünk is csökkent, hiszen egyre
több összevont szám jelent meg,
egyre vékonyabbak lettek az
egyes számok. Ez a 3 év így
alakult:
1989-ben 7 szám, összesen 120
oldal, 1990-ben 9 szám, összesen 132 oldal, 1991-ben mindössze 5 szám, összesen 64 oldal.
Mi is majdnem a Tájfutás sorsára jutottunk, de az év utolsó
elnökségi ülésén nagyot álmodtunk. Ez már egy másik történet,
innen folytatjuk legközelebb.
Schell Antal
Tájoló 2016 2. szám
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KáVé és tájfutás
Nem a kávé sportélettani hatásairól, hanem a
Kartográfiai Vállalat és tájfutók kapcsolatairól lesz
szó, amely évtizedekig tartott különféle formában.

A

z 1952-ben létrejött Geodéziai
és Kartográfiai Intézet (GKI)
jogutódjaként megalakult 1954ben a Kartográfiai Vállalat (KV).
Éppen ideje volt, mert 1950 óta
olyan térkép, amely a tájékozódást segítette volna (autó-, turista- vagy várostérkép) nem jelent
meg. Ezekre még továbbra is várni
kellett, amíg torzított formában
ugyan, de elhagyhatták a nyomdát. Addig is kizárólagos jogot
kapott a vállalat mindenfajta térkép készítésére hazánkban, ahogy
az a szocialista időkben szokásos
volt, és ez eltartott az 1980-as évek
legvégéig.
A színes nyomtatott tájfutó térképek hazai története két vona-
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lon indult: egyrészt a Magyar
Néphadsereg Térképészeti Intézete
(MNTI) által készített és kiadott
lapokkal, másrészt a fekete, de legalábbis szürke zónában készült,
feltehetőleg engedély nélkül megjelent térképekkel. Az MNTI
1967-ben befejezte (egy időre) ez
irányú tevékenységét, a feketeszürke kiadás pedig elég veszélyes
volt, ezért a tájfutók is a KV-hoz
fordultak.
Már 1966-ban megjelent öt térkép (és egy utánnyomás), amelyek
közül az első – a munkaszámok
alapján – a Vasutas kupa térképe.
Ezek szerint, ez az újítás is, mint
oly sok más, Vizkelety László dr.,
sportágunk és a turisztika fáradhatatlan robotosa, sok könyv szerzője, szerkesztője nevéhez fűződik.
A térképek közül kettőt a Magyar,
egyet a Budapesti Természetbarát
Szövetség adott ki, egyet egyesület: a már említett Bp. MÁV Ig.
SC és egyet a BEAC Tájékozódási

Szakosztálya. Ez a szakosztály volt
az első és sokáig az egyetlen, elsősorban tájfutással foglalkozó szervezet hazánkban, a többiek mind
Természetbarát Szakosztályok voltak. Csak két térképnek van neve,
a többi anonim, de mindegyiken
van jelkulcs, pontosan a térképen
használt jelekkel. A KV, bár nyilván volt engedély a kiadásra, óvatosságból a kiadó szervezet mellett
még a kiadásért felelős személy
nevét is feltüntette. A térképek
egységesen 19 x 28 cm méretűek és kb. 20 km² területet fednek le, méretarányuk 1 : 25 000,
alapszintközük 5 vagy 10 méter.
A következő három évben a színes nyomtatott tájfutó térképek
zöme a KV-nál készült, egészen
addig, míg a frissen kinevezett
főtitkár, Skerletz Iván, 1970-ben
más vonalra nem terelte a térképek
kiadását.
A titkos térképek kezelését mindenhol utálták, egyrészt a macera
miatt, másrészt még az útlevelet is
megvonhatták attól, aki munkája
során ilyen térképeket használt,

TÜ

K Ö R C S E R E P E K

nehogy elárulja a megszerzett titkokat az imperialistáknak. Ezért
a polgári térképészet vezetője,
Radó Sándor (Mezőgazdasági
és Élelmezésügyi Minisztérium,
Országos Földügyi és Térképészeti
Hivatal, Térképészeti Főosztály,
azaz OFTH) az 1970-es évek
végén a nagyközönség és a teljes
civil szféra számára új térképeket
készíttetett, de ezek nyílt minősítését a katonák csak úgy engedélyezték, ha megfelelően torzítják
azokat. Úgy tudom, hogy Iván
valahogy bejutott a véleményező
testületbe és ott sikerült kiharcolni, hogy torzítatlan térképek is
kerüljenek a rendszerbe.
„Figyelembe véve, hogy a honvédelmi nevelés az oktatás minden
szintjén egyre nagyobb teret kap,
és ehhez a tanulóknak részletes
térképekre van szükségük, a turistatérképek a terület egy részét
melléktérkép formájában 1:10
000, vagy 1:20 000 méretarányban, a topográfiai térképekkel
azonos tartalommal is bemutatják. Ezeken a melléktérképeken a
domborzatot 10 m-es (vagy annál
sűrűbb) szintvonalak ábrázolják.
Az alaptérkép-rendszeren belül
készíthetők még ún. kis körzeti
térképek is, amelyek a honvédelmi
nevelést, a térképolvasás oktatását segítik. Ezek méretaránya 1:20
000. Az ábrázolt terület nagysága
max. 20 km².” – írta az OFTH
brossúrája 1978 végén és fel is
sorolta a 12 engedélyezet területet,
természetesen a többi térkép torzításáról mélyen hallgattak.
Hiába került be a rendeletbe, a KV
úgy ítélte meg, hogy ezen térképek
kiadása nem éri meg neki, tehát
megvárja míg valaki fizet értük. És
ekkor lépett újra színre Iván és az
MTFSZ: megrendelt 10 000 (tízezer) példányt 9 térképből. Ezek
elfértek egy nyomdai íven, így a
darabonkénti ár minimális lett.
És itt jön a korabeli rendszer egy
másik csodája: már lehetett fizetni
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annak, aki hirdetést szerzett egy
kiadványba, de a rendelet csak
10%-ot engedélyezett. Ma már
megírható: Iván kapcsolatot talált
egy csoporttal, akik sok cég hirdetéseit intézték, és azok közt „elfért”
néhány olyan, ami nem volt túl
hatékony, viszont nem 10, hanem
20%-ot kértek. Ezt a második
10%-ot kellett „kitermelni” számla
nélkül és a térképkiadás máris létrejött, az MTFSz legalábbis nullszaldós volt a megjelenéskor.
A rendszer remekül működött,
1983-ban még nyolc, 1985-ben
további négy kistájtérkép jelent
meg, ezek már újonnan engedélyezett területekről. Ebben az időben
a KV-nál dolgoztam és javasoltam,
hogy a térképek egy részére kerüljön
piros felülnyomás, de Iván ragaszkodott hozzá, hogy turistajelzések
és más információk nem lehetnek
a térképen. Elképzelhető, hogy ez a
kikötés a KV-val kötött megállapodás része volt, hiszen a felülnyomás
kis költség mellett jelentősen javította volna az eladhatóságot.
A kistájtérképek mellett megjelentek a levelezőlap és parktérképek
is: 1981 és 1987 között négy nagy
(A0) íven összesen 30 parktérkép
jelent meg, nagy részük az én közreműködésemmel. És akkor egy
újabb korabeli fából vaskarika: a
VGMK azaz Vállalati Gazdasági

A BEAC mátrai térképe 1966-ból

Munkaközösség. Úgy gondolom,
hogy a szocialista rendszer lebontásában nagy szerepet játszottak
ezek az alakulatok, aki bevezette
vagy zseni volt, vagy hülye (céljától függően). A lényeg: munkaidő után lehetett a cégtől átvett
munkákon dolgozni, a bevételből
levontak mindent (anyag, irodaés géphasználat stb.) és utána
megfelezték a maradékot. Ebből
a félből jutott mindenkinek (arányítva) a fizetésénél jóval több!
Ezeken kívül, amikor az MNTI
nyomdagépét 1986-ban szétszedték és közel egy évig nem üzemelt,
akkor Iván ismét a KV-hoz fordult,
hét térkép készült akkor a Bosnyák
téren, de már csak a nyomtatás,
nem (a helyszínelés kivételével) a
teljes térképkészítés, mint a hatvanas években.
A különféle térképek tömeges
kiadásával Skerletz Iván áttörést
remélt elérni a hazai térképkultúra fejlődésében, elsősorban nem
rajta múlt, hogy ez nem valósult meg és a kiadványok többsége a raktárban porosodott, majd
elavulva selejtezésre került.
Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@mail.militaria.hu
Tájoló 2016 2. szám
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Alaptérkép nélkül
Nem szükséges (szinte) semmilyen alapanyag a tájfutó térképek készítéséhez. A cikk tartalma csak addig érvényes,
amíg meg nem érkezik végre a lézerszkennelés hazánkba,
ami lényegében feleslegessé tesz minden hasonló módszert.
matos telefonkapcsolatban van rögzített

A

Testvér-hegy térkép készítéséhez
nem használtam alaptérképet. A
terep jellemző pontjait egy geodéziai
GPS-el mértem meg, így jó alapot kaptam a folytatáshoz. A feladathoz egy
Spectra Precision Epoch 35-öt használtam, ami 1cm körüli pontosságú, amit
úgy lehet elérni, hogy a műszer folya-
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„párjával”, így szűrve ki sok bizonytalanságot.
Egyre gyakrabban tűnik fel sokfelé ilyen
berendezés (egy hasonló a képen) és
bár nagynak tűnik, az egész elfér egy
kis hátizsákban (hozzá kézben a kétméteres rúd kétfelé szedve egy praktikus
tasakban).
Sajnos több dolognak kell összejönni,
hogy jól menjen a mérés, de segítségképpen a kis számítógép megmondja,
ha elegendő adat gyűlt össze a pontos méréshez, amelynek tűréshatárát is
mi állíthatjuk be. Egy ilyen mérés pár
másodperctől fél óráig (vagy tovább) is
eltarthat, de ha „elkapta a fonalat” és
nem zavarja semmi a műholdak folyamatos észlelését, egymás után jönnek a
gyors mérések, csak győzzük rögzíteni. A
részletekkel nem untatnám az olvasókat,
egyrészt mert nem értek hozzá, másrészt mindenkinek és minden műszernek
megvan a maga módszere. Azt azonban
fontos tudni, hogy lombok alatt lényegében nem működik a dolog, fenyvesben
meg pláne nem. Erdős területek felmérését ezért lombmentes időszakban
érdemes elvégezni. Félig nyílt terület
felméréséhez viszont ideális, hagyományos terepeken pedig arra használhatjuk,
hogy néhány jellemző pontot megmérve
és azokat kiindulási pontként használva.
jóval pontosabbá tehetjük a kisebb gpsek mérését, főleg magassági értelemben.
Természetesen a síkrajz megrajzolásához
is felhasználom a mért pontokat, segítségül a mérési vázlat alá műhold- vagy
ortofotót illesztek, ehhez a mért pontok
közé be kell iktatni néhányat, ami jól
azonosítható a képen. Ha az ortofotó
georeferálva van, akkor magától kerül a
helyére minden. Érdekesebb a domborzat
elkészítése: ez tagolt domborzatú, erdős
területen (mint például a Pilisvörösvár

melletti Pacsirta-mező) jóval nehezebb,
a Testvér-hegyen könnyebb dolgom volt.
Mivel a mért pontokkal sikerült jól elkapni a domborzat jellemző pontjait, egy
térinformatikai program megrajzolta a
mérések alapján a szintvonalakat: lila
vonalak a túloldali ábrán. Ezeket legtöbbször eltakarják a végleges (barna)
görbék (alapszintköz 2 m, a főszintvonalak 10 m-esek, 1 : 4000), a fekete x-ek
pedig a mért pontok helyét mutatják.
Látható, hogy ezúttal a terepen alig kellett igazítanom a szintvonalakon. Kivétel
ez alól a középen látható völgy, amelynek
ábrázolásához a növényzet miatt nem
tudtam megfelelő méréseket eszközölni, de a környékbeli pontok segítségével
sikerült a terepen megrajzolni ezt a szép
idomot is. A mérési terület szélein természetesen „nem tudja” a szoftver, merre
is futnak tovább a szintvonalak, ezért
vannak a mókás rajzolatok.
Összehasonlításul kék vonalak mutatják
a 10ezres EOTR topográfiai térkép 10
m-es főszintvonalait, a szakadásoknál
tereplépcsőket rajzolt a topográfus, ezeket nem vettem át. Jól látható, hogy már
a terep jelenlegi állapotát mérték, hiszen
az agyagbányászat és a rekultiváció miatt
sokat változott a domborzat. A szintvonalak nagyjából jól futnak, de azért messze
vannak egy ilyen méretarányú térkép
által megkívánt pontosságtól. (Ez már
azért sem érthető, mert a térképezéskor
még jóval kevesebb növényzet volt a
terepen.) Kivétel ez alól a már említett
völgy: ez ugyanis egyáltalán nem szerepel az EOTR-en. Ennek oka valószínűleg
az, hogy a légifotó kiértékelése lombos
képek alapján történt és a völgyben levő
bokrok „kitöltötték” a mélyedést, a topográfus pedig nem járta be elég gondosan
a terepet. Gondoljuk el, ha Budapest
lakott területén ilyen hibák vannak, mit
várhatunk a hegységekben?
Aki kéri, annak a teljes anyagot elküldöm, akár műszerek kalibrációjához is
fel lehet használni.
Köszönöm Zentai László, Kovács Béla és
Mészáros János (ELTE TEGETA) támogatását,
utóbbinak, aki a legtöbbet segített, gratulálok nemrég megszerzett PhD címéhez!
Hegedüs Ábel
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EZREDES
LETTEM
Mikor és hol? 1961 nyarán
a Mátrában, a Rózsa Ferenc
emlékversenyen. Hogyan?
Ezt fogom röviden elmesélni, hadd tudják meg a
mai fiatal tájfutók, honnan
indultunk 55 évvel ezelőtt.
1961 tavaszán lettem a Bp. Vörös
Meteor igazolt versenyzője, egy
éves versenyzői múlttal. Ez a
verseny a második volt igazolásom után, mégpedig egy teljesen
hagyományos, un. bontott távú 2
x 2 fős csapatverseny. A bontott
távú azt jelentette, hogy a versenypálya időmérő állomásokkal
részekre volt osztva, az egyes szakaszokhoz megadták a versenyidőt, amit a turista gyakorlattal
számoltak: 1 km → 15 perc, 10 m
szint → 1 perc. A versenyidőhöz
tartozott még egy ún. keverési
idő, arra már nem emlékszem,
azt hogyan számolták, de a keverési időből felhasznált percekért
percenként 1 hibapont járt. Az
időmérő állomásokon mérték
a csapat által addig felhasznált
időt. Ha ez több volt, mint a versenyidő, a többletet levonták a
keverési időből. Ha versenyidőn
belül teljesítettek, a fel nem használt idő elveszett, nem írták jóvá.
(Korábban olyan is volt, hogy a
sietést is büntették, de én ilyen
versenyen már nem indultam.)
Amelyik versenyző/csapat túllépte
a teljes keverési időt, azt kizárták,
nem értékelték a versenyben.
Nézzük meg, hogyan is nézett
ki ez ezen a versenyen. Az 1.
ábrán a versenypálya látható, a 2.
ábrán a térkép hátoldalára írtam
fel a pontmegnevezéseket, meg
az egyes szakaszok versenyidőit.
A térkép méretaránya 1:50 000,
szintvonalak 10 m-ként, a térkép
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2. ábra

a régi turistatérkép fotózásával
készült.
Lemérve a pályahosszat, az 10
000 m-re adódott, ebből következik, hogy a szintkülönbség 320 m
lehetett. (Az összeadásban van egy
hiba, a versenyidő 182 perc. A 125
perc a keverési idő.
A verseny rajtja a Szalajkaháznál
volt, oda az akkor még működő
erdei vasúttal vittek ki minket. A
cél pedig a Lajosháznál, szintén
a vasút mellett. Mi a „B” részleg voltunk a csapatban, a részlegvezető egy régebbi versenyző,
ha jól emlékszem a becenevére,
„Imecske”.
Én mint kezdő versenyző a „mitfárer” (németül Mitfahrer: útitárs)
címet kaptam. Az első pontra
menet sikerült mindjárt egy hatalmasat kevernünk, rossz völgyben
indultunk el, és rossz gerincen
kerestük a pontot. Én nem nagyon
mertem megszólalni egy tapasztaltabb versenyző mellett, de egy
idő múlva javasoltam, hogy menjünk vissza a rajtba. Ez segített,
újból indulva simán megfogtuk
az 1., 2. és 3. pontot , ami egyben
az első időmérő állomás is volt. A
keverési időből sikerült jó sokat

felhasználnunk, de még versenyben voltunk.
Az időmérő után úgy döntöttünk,
hogy egyből a 8. pontra megyünk,
hogy nehogy hamar elhasználjuk
a keverési időt, és kiessünk. Akkor
még lehetett pontot kihagyni,
azért 100 hibapont járt, ha pedig
időmérő állomást hagyott ki valaki, azért 150 hibapontot kapott.
Időmérő állomás kihagyása esetén
összeadták a két szakasz versenyidejét, ezzel lehetett taktikázni. A
8. pont után mentünk a 9. pontra,
ami egyszerűnek tűnt. Oda érünk
a lapos sziklás tetőhöz, keressük a
pontot, de sehol se találtuk, pedig
többször oda-vissza mindent
bejártunk. (Ezen a térképen az 50
000 méretarány miatt nem látszik,
hogy ez egy lapos tető.) Mikor
már eléggé elfáradtunk, elhatároztuk, hogy leülünk pihenni egy
laposabb kőre. Meglepetésünkre
a lapos kő a magassági pont volt,
egy fehér színű négyzetes hasáb
beásva a földbe, és erre volt rákötve a fehér színű bója. És hogy
nehogy feltűnő legyen, a fehér
vászon alá volt bedugva a bélyegző és a pecsétpárna is.
A pontfogás után kiszámoltuk,
hogy ha nem sietünk közvetlenül
a célba, túllépjük a versenyidő
plusz keverési idő összegét, és kiesünk. Ezt azért nem akartuk, hogy
legyen a csapatnak eredménye, a
másik részleg eredménye ne veszszen el.
Ez sikerült is, beértünk a célba,
de a kihagyott ellenőrző pontokért, időmérő állomásokért és
felhasznált keverési időért kapott
hibapontok száma 1000 felett volt,
ezzel pedig együtt járt a „megtisztelő” EZREDES-i cím.
Befejezésül még csak annyit, hogy
már ebben az évben is több olyan
verseny volt, ahol már a Rajt – Cél
közötti távolságot egyben kellett
teljesíteni úgy, mint ma. Ezeket
akkor „pontérintős” versenyeknek
Gombkötő Péter
neveztük.
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TRAILO VERSENY LIPICÁN
Az ötnapos Lipica Open idén sem okozott csalódást, jó terepeken futhattunk jó térképekkel, imádtam, hogy el tudtam
veszni, van abban valami csodás, amikor az ember nem
tudja, hogy hol van. Persze csak a hobbi-versenyzőknek.

A

hétvégi népesebb versenyek
és a hétközi három családiasabb futam mellett szerencsére
a szlovén sporttársak (OK Trzin)
trailO-t is rendeztek Lipicán.
Tényleg Lipicánál, közvetlenül a
farm és hotel mellett. Így a család
némi térítés fejében megnézhette a kíváncsi tekintetek elől jól
védett lovakat, amíg mi az állandó – bár a tavalyinál enyhébb
– szélben a feladványokon törtük
a fejünket.
A rendezők komolyan vették a
dolgukat, elvégre is elég népes a
mezőny ezen a versenyen. A PreO
futam előtt kis bemelegítő térképet
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első állomás után nagy sor alakult
ki, ez a versenytípus nem bírja
el, ha egy ember visz két állomást (még akkor sem, ha csak
az út másik oldalára kell átülni).
Idő kell ehhez a szakághoz is,
és mivel nekem az nem volt, a
délutáni program (olaszországi
Grotta Gigante barlang) érdekében a 2-3. állomást kihagytam.
Egyébként elég nehéz feladatok
voltak, az élményen kívül annak
tudok örülni, hogy 10 mp/feladat
alatti tempót tudtam teljesíteni.
Természetesen ez csak nekem
teljesítmény, Mihóknak például
ez a szám 7, a győztes Dusan
Furucznak 6 mp. Az élmezőny
3-6 hibával oldotta meg a 34 feladatot. Miháczi Zoli a TempOban
6. lett, és összetettben a 8. helyen
végzett. A két nap alapján a szlovák Furucz fivérek végeztek az
élen.
Nem volt unalmas utazás, bátran
nevezhetjük aktív pihenésnek.
Minden nap futás, néha ismétlés a
kicsikkel, két trailO verseny, délutánonként edzés a Sparisokkal
vagy kulturálisprogram (vár, két
barlang, szurdok, tengerpart és
trieszti vacsora fért idén bele),
esténként beszélgetés az „építőkockás” szállóban, ahogy a kisebbek hívták a Hostel Postojnát.

is adtak, nekem
már abban is volt
hibám. Az azon
szereplő speciális
térképjelre („kétirányú” sziklafal)
való figyelemfelhívást sem ártott
volna elolvasni, a
4. pontnál elvileg
ez is számíthatott
volna, bár inkább
a távolság miatt
lett tömeges rossz válasz. A versenyt Ivica Bertol (Cro) nyerte 1
hibával, a magyarok közül Miháczi
Zolinak és Madarassy Anikónak
ment jobban (4 hibával a 15., 18.
helyen végeztek). „Mentségünkre”
szolgál, hogy számunkra a karszt
domborzat nehézsége, a sziklák
többféle térképi ábrázolása és a
növényzet figyelmen kívül hagyása is szokatlan volt. (A térkép azért
ennyire színtelen, mert az erdészeti tevékenység miatt a zöld színt,
mint futhatóság-láthatóságra utaló
területi jelet elhagyták róla.)
B. Fruzsi
Másnap azonos terepen tartották a TempO futamot. Sajnos az Fotó forrása: www.oktrzin-klub.si
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Budapesti és Pest megyei Diákolimpia,
valamint Gödöllő Kupa
2016. április 17-én, Gödöllőn kerül megrendezésre a Budapesti és Pest megyei
Diákolimpia. A versenyt megrendező
BEAC és Gödöllői Kirchhofer SE tájfutóiból álló gárda már nem először dolgozik
együtt, hiszen a 2015. augusztusi Pest
megyei sprint bajnokságot is közösen
rendezték. A mostani verseny pályái
Gödöllő újjáalakult hangulatos főterét
és annak tágabb környezetét is érin-

teni fogják, amelyről Hegedüs Ábelnek
köszönhetően készült teljesen új térkép. Természetesen a diákokon kívül a
felnőttekre, szeniorokra és kísérőkre is
gondoltak a szervezők, mert számukra
Gödöllő Kupa néven, külön díjazás mellett rendeznek városi versenyt. A diákolimpia külön érdekessége lesz, hogy
az MTFSZ jóvoltából itt kerülnek először
kipróbálásra a gyártó által a szövetség

rendelkezésére bocsátott SIAC típusú,
ún. „érintés nélküli” dugókák, amelyek
minden diákolimpián induló versenyző számára térítés mentesen kerülnek
biztosításra. A Gödöllő Kupán indulók
számára is díjmentesen elérhető lesz a
SIAC dugóka, akik szeretnék kipróbálni,
azok az Entry-ben történő nevezéskor az
SI bérlést igenre állítsák!
A Diákolimpia és a Gödöllő Kupa tervezett „0” ideje is egyaránt délelőtt 10
óra, így a kora délutánra várható eredményhirdetés után még mindenkinek
lehetősége nyílik a város több neves
cukrászdájának valamelyikét felkeresni,
vagy kulturális programon részt venni.
A verseny, a versenyközponttól alig
néhány száz méterre található Gödöllői
Városi múzeum és Gödöllői Királyi
Kastély látogatásával együtt kitűnő családi program is lehet. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!
Bővebb információk
a www.godollokupa.fw.hu honlapon
és az MTFSZ versenynaptárában

Húsvéti csúcs
Sopronban
Húsvét hétfői délutáni hír: „Alig néhány
órája fejeződött be itt Sopronban az
Egyetem Botanikus kertjében a 39 éve
családi rendezvénynek indult Tojáskereső
tájfutó verseny, amit ma Tojáskereső
Játéknak nevezünk.
Már öt éve új, ragyogó helyszínen, a
Botanikus kert évenként javított térképén, 20 tojás alakú papírbójás, zsírkrétás
megoldással rendezzük feleségemmel
ezt a játékot, s a tavalyi 417 fős részvételi számot idén 503 résztvevőre sikerült
javítani, akikből 266 gyermek volt. Még
nemzetközinek is nevezhetjük az eseményt, mert Bécsből és Svédországból
is volt gyermek induló. Minden beérkező
gyermek csokitojást kapott.
Az 1:3000 méretarányú, 5 méter
alapszintközű térképen, több mint 1
km hosszú pályát kellett teljesíteni a
résztvevőknek és az igen gazdag síkrajzú
Botanikus kertben kellett megfogni a 20
Varga Jenő
ellenőrzőpontot.”
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HOMOKHÁTI MACCABI KUPA 2016. MÁJUS 14–16.

A

z idei Homokháti Maccabi
Kupa olyan program lesz,
mely már hagyományteremtő,
mert ismét Pünkösd hétvégéjén kerül megrendezésre és ez
az időpont már 2017-re is igaz
lesz. Biztatunk mindenkit, jöjjön el a versenyre, ígérjük nem
fog csalódni. A megszokott
színvonalon szeretnénk 3 napi
feledhetetlen élményt nyújtani
a versenyre nevezőknek. Ehhez
minden adott: változatos, érdekes, részlet gazdag terep, (még
soha nem volt rajta tájfutó verseny) 3 nap alatt 5 rajthoz állási

lehetőség (2 középtáv, 1 éjszakai,
1 váltó és egy normáltáv) Több
féle árszínvonalú és minőségű
szállás, hogy mindenki megtalálja a kínálatban a számára legkedvezőbbet Kiskunmajsán. Az
éjszakai verseny a Jonathermál
Gyógy és Élményfürdő területén
és a mellette lévő Fürdőfaluban
rendezzük, így érdemes az ottani szállásokat igénybe venni.
Igazi családi programnak gondoljuk a Maccabi Kupát! Hiszen
nemcsak a gyerekek számára
lesz vonzó kikapcsolódás, hogy
a fárasztó verseny után minden

nap megmártózhatnak a kiskunmajsai fürdő hűsítő vizében,
mert – minden nevező, 50%-os
fürdőbelépőt kap a Jonathermál
Gyógy és Élményfürdőbe a verseny ideje alatt.
Érdemes tehát megtekinteni a
verseny honlapját és nevezni
mielőbb. A verseny rendezősége és a vendégszerető kiskunmajsaiak sok szeretettel várnak
mindenkit!
Paskuj Mátyás,
szervezőbizottság elnöke
paskujm@gmail.com
Tel: 06-20-9521-022

WWW.TAJFUTAS.MACCABI.HU

Tájoló 2016 2. szám

45

PO

R T R É

HOGYAN KÉSZÜL ERŐ LEVES?
A feltörekvő fiatalság már nem elégszik meg csak
a tájékozódási futással, atlétikai vagy a most nagyon
divatos terepfutó babérokra is tör. Tugyi Leventét
(LEVES), a DTC fiatal tehetségét kérdeztük terveiről,
idei évi felkészüléséről és idei eredményeiről.
Hogy érzed, hogyan sikerült az idei
felkészülésed, a téli alapozás?
Maximálisan elégedett vagyok vele. Ez
volt eddigi életem legeslegjobb alapozása. Sérülésmentesen, egy-két motivációs
hullámvölgyet leszámítva, napról napra
elvégeztem a kijelölt edzéseket.
Mi számodra a legfontosabb most
a mindennapjaidban a tanulás mellett?
Legfontosabb a futás, az edzések elvégzése. Szabadidőm szinte minden percét
erre a „munkára” pazarlom, amit tavaly
november óta végzek. Az egész felkészülésem központjában a Miskolci Főiskolás
Világbajnokság áll, mindent ennek rendelek alá.
Idei évre mik a terveid, melyik versenyeken fogsz részt venni, mi motivál?
Az év nagy részében, egészen szeptemberig tájfutó versenyek vannak legfőképp a szemem előtt. Célom indulni a
Lengyel Tájfutó Világkupán, Csehországi
Felnőtt EB-n, a Miskolci Főiskolás VB-n,
és a Svéd Felnőtt VB-n. Az őszi szezonban
pedig előrébb kerül a terepfutás: számos
osztrák versenyen tervezek rajthoz állni,
pl. Trail-maniak, Schneeberg-Trail és a
Tour de Tirol.
Ki, kik a példaképeid?
Minden tekintetben felnézek Kovács
Ádám eredményeire és munkájára.
Szinte ő is csak itt készült Miskolcon
vagy Egerben az összes versenyére,
ezért előttem a példa, hogy nem
muszáj valamilyen magasabb országba születni, ahol jobb adottságok vannak a futáshoz, itt helyben is el lehet
érni ilyen eredményeket! Németh
Csabával is szoktunk néha együtt
futni, amikor össze tudjuk egyeztetni,
rengeteg dolgot tanultam már tőle és
őt tartom az egyik legjobb terepfutóultra futónak.
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Mennyi kilométert futsz hetente,
mondjuk december óta és milyen
típusú futások/edzések ezek?
Jelenleg olyan 130-140 km körül futok
hetente, de ha decembertől nézzük,
akkor volt jó pár 160-180 km-es hetem
is. A legtöbb 203.75 km volt, és még volt
egy több mint 200 km-es hetem februárban, ez a hónapom 771 km lett. Az
edzések jellege hosszúfutás, résztávok,
tempófutások, fartlek/intervall jellegű
futó edzések, átmozgató és könnyű futások. Ezen kívül még erősítek, jógázok, és
úszni is szoktam.
Tavaly december óta nagyon sok
terepfutó versenyen/teljesítménytúrán is elindultál, ahol mindegyiket
sikerült pályacsúccsal megnyerned,
amely csúcsokat korábban nagy futó
nevek tartottak?
Az első rekordot a Tortúrán futottuk
Carlos-szal, erre nem készültünk konkrétan, hogy mi most csúcsot fogunk
dönteni. Emlékszem, hogy 40 km környékén (Tamás-kútja után) elkezdett
Carlos egy erősebb tempót diktálni és
mindkettőnknek annyira jól esett, és
bőven éreztük magunkban az erőt, hogy
megkérdeztem Carlos-tól „Mennyi is a
pálya csúcs?”. Na, innentől fogva volt
az a célunk, hogy rekordot döntünk. A
Téli Mátrával már egészen más volt a
helyzet, ott hetekkel előtte már a rekorddöntés lebegett a szemem előtt, különösképpen azért, mert azt Kovács Ádám
tartotta. Sőt most a Tavaszi Vértes Terep
Maratonon a félmaratoni távon sikerült
a tervem, Bogos Tomi két évvel korábbi
idejét több mint két perccel megjavítottam. Az eredményt nem tették hivatalossá, mert nem vittem magammal
fél literes üres flakont, csak egy 1 dl-es
poharat, de a kitűzött célt itt is elértem
teljesítményben.

Mi a véleményed a minimalista vagy
természetes futásról? Gyakorlatilag
neked sok inov-8 futócipőd van,
érzel-e, tapasztalsz-e különbséget
gyorsaságban, hatékonyságban a
klasszikus cipő és a sarokemelés nélküli vagy kis sarokemelésű cipőben
futás technikája közt, akár a hoszszabb futásaid során is?
Amikor elkezdtem átállni a minimalista
technikára, akadtak az elején problémáim, de egy idő után észrevettem, hogy
akaratlanul is másképp lépek már (nem
sarokra), és jobban is esik így a mozgás.
Aztán gyorsabbnak éreztem magamat,
fölfele és a síkon is. A lefele futást kellene
még jobban megtanulnom, és még mindig van hova fejlődni, de ott is előnyömre vált az ilyen cipőkben futás. Az elején
még tartottam tőle, hogy a hosszabb
futásokat nem fogom bírni, de ez nem
így lett, és amúgy is a tájfutásban vagy
terepen futva egy „magas sarkú” cipőben futás értelmezhetetlen, így nekem
inkább előnyt jelentenek ezek a cipők.
A felkészülésedhez találtál-e támogatót és miben segíti a felkészülésed?
Igen, a legjobb pillanatban jött a segítség! A Téli Mátra után megkeresett
Guttmann Zoli, és kaptam egy remek
lehetőséget a multiNavigátortól, amit el
is fogadtam, így idén tavasztól kezdtünk
egy közös munkát. Segítséget kapok
tőlük a felszerelésben, igazi minőségi futóruhában és cipőkben futhatok,
mint pl. inov-8, VJ Noname és CW-X.
Gondoskodnak arról is, hogy táplék
kiegészítőkben és vitaminokban se szenvedjek hiányt, és ezen felül számos távoli
és közeli versenyhelyszínére való eljutásban, a versenyre való nevezésben, és
a szállások kapcsán is tudnak anyagilag
támogatni!
Van-e valami olyan célkitűzésed, hogy
mondjuk maratonon vagy 10.000
méteren valami nagy időt is elérj?
Erre az évre 5000 m-en van egy célom:
15 percen belül szeretném lefutni.
Továbbá 10. 000 méteren is szeretnék
30 perces futóvá válni mihamarább, és
a maratonra is kitűztem magamnak egy
célt – de ez még titok.
Jó felkészülést és további sikereket!

Hátsó
borító

Címlap: A Hosszútávú Országos Bajnokság dobogósai az FN21E kategóriában.
Hátsó borító: A Tavaszi Spartacus Kupa egyik ellenőrzőpontján
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A BTFSZ ÚJ ELNÖKE:
METS MIKLÓS
A

Budapesti Tájfutók Szövetsége 2016. május 5-én tartotta éves rendes közgyűlését.
A szövetség 21 tagszervezetéből
18 szervezet képviselője jelent
meg a tanácskozáson. Első
napirendi pontként a BTFSZ
2015. évi éves beszámolója,
valamint a Felügyelő bizottság
jelentése szerepelt. Ezt követve
Bugár József és Gyalog Zoltán
lemondása miatt tisztségviselők
választására került sor.
Mint ismeretes, az MTFSZ közgyűlésén Bugár Józsefet választották meg az országos szövetség elnökének, így 12 évig tartó
BTFSZ elnöki megbízatásáról le
kellett mondania.
A választás eredményeképp a
BTFSZ új elnöke Mets Miklós
lett, valamint bekerült az elnökségbe Gyalog László és Németh
Ágnes. A megválasztott tisztségviselők köszönik a tagság
bizalmát!
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dr. Gyalog László, nyugdíjas geológus,
a Tabáni Spartacus SKE Tájékozódási
Futó Szakosztályának vezetője. 1966
óta vesz részt a sportág versenyein
és ő maga is számtalan verseny
szervezésében működik közre.
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Bensőséges kerti ünnepség színhelye
volt május 7-én a KFKI sportpálya kertje.
Családtagjai, gyermekei, unokái és sok tájfutó sportbarát köszöntötte Szeredai László
tanár urat, országos versenybírót, a BTFSZ
egykori elnökségi tagját, 80. születésnapja alkalmából. Kívánunk jó egészséget és
még sok kellemes sportélményt szerettei
és sporttársai körében.
(S.A.)
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2016 ÉOB – ELVESZTÜNK A RÉSZLETEKBEN
A

Az idei Országos Éjszakai Tájékozódási Futó
Bajnokságot a Zsana melletti Oázis tanya kempingjének
szomszédságában rendezték. A Forrai testvérek,
Gábor és Miklós helyesbítették a térképet és tűzték ki
a technikás pályákat a nappal talán egyszerűnek tűnő,
de éjszaka meglepetéseket okozó terepen.

pályák nagyobb része finom
domborzatú nyílt, kis ligetesekkel és bozótosokkal tarkított homokbuckás területen
haladt, illetve átlósan keresztezte
a sávosan telepített, jól futható erdős részeket. Hogy a nyílt
területen ne villanjanak be már
messziről a bóják, általában a
mélyedésekbe helyezték el őket.
Ezekben az átmenetekben főleg
iránymenet, távolságmérés, és
domborzatkövetés volt a követendő technika. A sötétség miatt
a telepített erdős területek nem
voltak messziről láthatók, nem
tették helyre az embert, ezért
folyamatos térképkövetést és
koncentrációt igényelt minden
átmenet. Az apró dombocskák
közt hamar el lehetett veszíteni
a fonalat a korlátozott láthatóság miatt. Az erdős részeken az
átmenetekben a bozótok kerülgetése, és az úton, jelleghatárokon, vagy rétcsíkokon kockázás
lehetett az iránymenet alternatívája, de mindenütt sok apró
részletre, változatos fedettségre
kellett figyelni. A szint minimális volt, és a kiadós eső miatt a
homok sem nehezítette a haladást. A fű és a vaddohány a
vártnál alacsonyabb és gyérebb
volt, így nem vezettek elefántcsapások a pontokhoz.
A pályákat mindjárt az első
pár pontra egy dombocskákkal
megszórt nyílt részre küldték.
Aki nagyon lendületesen kezdett, az az első pontoknál könynyen el is vérezhetett. A buckák
közt mulatságosan bolyongó,
tébláboló lámpás tájfutók nemhogy segítettek volna, de inkább
megzavarták az embert. Az
élelmesebbeket viszont a feltor-

Lassabb kezdéssel kellett volna
ráhangolódni
Tájoló 2016 3. szám
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lódott keverők serege segítette:
sajnos a kódok hangos kérdezgetésének és szétkürtölésének OB-hoz méltatlan magyar
hagyománya itt is érvényesült,
nem tudunk csendben, önállóan
tájfutni. Pedig ezzel a technikailag felkészültebb versenyzők
előnyét jelentősen rontjuk, főleg
ilyen terepen. A pályákban több
hurok is volt, alaposan megforgatták a futókat. A 100-as befutót többszörösen hasznosították:
ez volt az átfutó pont a hosszabb,
kiskört is tartalmazó pályákon.

A mezőny első félórájában indulóknak egy felhőszakadás tette
emlékezetessé a versenyt. A
szemüvegesek és nagyítósok az
amúgy is csillogó térképen nehezen látták az apró részleteket,
szintvonalakat, és kis zöld jeleket, de a mini betűkkel nyomtatott szimból sem volt szeniorbarát. Ilyen részlet gazdag terepen
talán lehetne nagyobb méretarányú térképet használni legalább
a szenior korosztályokban. Az
eső okozta rossz látási viszonyok
miatt az elöl induló versenyzők

Áron a vaddohányban

jelentős hátrányban voltak, de a
nedves aljnövényzettől a később
indulók is csurom vizesek lettek.
A felnőtt nőknél a sérülten
induló Szerencsi Ildikó egyenletes teljesítménnyel győzött.
A pálya felénél befogta a jóval
előtte induló Kovács Filoménát,
és onnan végig együtt mentek.
Weiler Virágnak hiába volt a
legtöbb győztes átmenete, és
hiába volt a keverésmentes szakaszokon a leggyorsabb, három
Volt mit elemezni hiba becsúszott, és csak az ezüs-

Máté előnye a végére 1 mp-re olvadt

4 Tájoló 2016 3. szám

VE

R S E N Y B E S Z Á M O LÓ

A hosszú átmenetekben sok apró részletre kellett figyelni

töt sikerült elnyerni. Károlyi
Hanga volt, hogy vezetett is a
pálya elején, de végül viszonylag
stabil futással a harmadik lett.
A férfiaknál Baumholczer Máté
végig vezetett és nyert, annak
ellenére, hogy a verseny vége
felé már lelassult, és hibázgatott
is. Bakó Áron a második pontra
hatalmasat kevert, majd az itt
összeszedett hátrányát fokozatosan ledolgozva a célvonalra 1
mp-re tudta csökkenteni. Ha lett
volna még tíz méter, talán nyer?
Kovács Ádám egyenletes teljesítménnyel lett a harmadik. Az
átfutó ponton begyűjtötte Liszka
Krisztiánt, valamint a pálya vége
felé még Zsebeházy Istvánt, és
együtt vonatoztak be a célba az
éjszakában.
A junior lányoknál Péntek
Gréti győzött, Goldmann Júlia
tíz másodperccel maradt csak
le mögötte. A bronzot Liszka
Eszter szerezte meg. A legtöbb
leggyorsabb átmenetet, és a legnagyobb keveréseket felmutató
Szuromi Luca végül csak a pódi-

umra fért fel. A fiúknál Dalos
Máté öt másodperccel volt jobb
az átfutó ponton nagy előnnyel
vezető, de a kiskörön hibázó
Peregi Dánielnél és negyvennel
Porgányi Márknál.
Az ifik között Sárközy Zsófia
magabiztosan lett bajnok

Gárdonyi Csilla és Apró Vivien
előtt. A fiúknál Horváth Csongor
állt a dobogó tetején, második
Rácz Zoltán és harmadik Egei
Patrik lett. Ormay Mihály volt a
leggyorsabb a pálya nagy részén,
de egy nagy hibájával lecsúszott
az érmekről.

A „vonat” értékel
Tájoló 2016 3. szám
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Hiába gyorsabb Virág, Ildi magabiztosabb

A szenioroknál a viszonylag
rövid pályák ellenére elégedett
hangokat lehetett hallani, ez a
terep ínyencség volt sötétben, és
a szint sem volt sok. Nagyjából a
papírforma jött be, az eredményeket lásd a mellékletben.
Az eredményhirdetés pár percet
késett, de érdemes volt megvárni. Szép érmet, oklevelet, és
díjakat kaptak a dobogósok, és
a 4-6. helyezetteket is kihívták a
„pódiumra” az oklevélért.
Mit is mondhatnánk még a
rendezés egyéb vonatkozásaOszi fut az ÉOB-n
(az F21BR kategória győztese)

iról? Elég csak megnevezni a
márkát: Maccabi gárda Paskuly
Matyás vezetésével. A rendezők
a leszakadó ég ellenére is hozták a szokott, már-már elvárt
magas színvonalat: jó terep, jó
térkép jó pályák, folyamatos
képernyős eredményközlés, jól
működő internetes közvetítés,
szép díjak, hangulatos versenyközpont, büfé, kedvezményes
fürdőjegy, kulturált kemping,
stb. Jó verseny volt, elégedettek
lehetünk!
Bacsó Piroska
piroska.bacso@
enexio.com
Képek: Máthé István

Az N21E kategória dobogósai
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MEFOB Miskolcon
A borsodi megyeszékhely volt a házigazdája az
április 23-24.-ei hétvégén az idei egyetemi-főiskolás
bajnokságnak. Alig fél éven belül találkozott újra az
egyetemista mezőny, mivel a nyári világbajnokság miatt
a verseny átkerült az őszi szezonból a tavasziba.
A verseny több szempontból is a nyári VB jegyében zajlott.

E

gyrészt a több szervezetből álló rendezőgárda számára egy próba eseményül
szolgálhatott. Másrészt az egyéni futamok
válogató versenyek is voltak a Főiskolás
VB-re (valamint a májusi csehországi EB-re
is). Ezenkívül a szombati sprint és váltó
helyszíne az Egyetemváros volt, ami az
augusztusi világbajnokság és a kísérőverseny Hungária kupa versenyközpontja lesz.
A versenyt Miskolc város képviseletében
Kiss Gábor alpolgármester nyitotta meg,
Rakaczki Zoltán, a Miskolci Egyetemi
Atlétikai és Futball Club elnöke pedig a
házigazda intézmény nevében köszöntötte a résztvevőket, aki - versenyen kívül maga is elindult a sprint versenyszámban.
A sportszakmai lebonyolítást a DTC tájfutói
végezték, kiegészülve néhány olyan országosan ismert sporttárssal, akik a VB-n is
felelnek majd egy-egy szakterületért.
Az első futam, a sprint az egyetemi sportközpont környékén zajlott. Less Áron
pályakitűző csak egy kis részét használta
az egyetemi parknak, amelybe kvázi térképcserés pályákat tervezett. Megnyittatta
az egyébként zárt sportpályák kapuit, ill.
egy helyen ideiglenes kerítést építve nehéz
pályákkal lepte meg a korábbi térkép alapján nem ilyenre számító mezőnyt. (Az F21A
pálya és a régi térkép a következő két
oldalon látható.) A nőknél Weiler Virág és
Kovács Filoména volt versenyben a bajnoki
címért, amit 18 másodperc különbséggel Virág nyert meg. A harmadik helyet
Bertóti Regina szerezte meg. Az OB-val
azonos pályát futó (és az EB-re közösen
válogató) 21A kategóriában Szerencsi
Ildikó mindegyiküknél jobb idővel nyert. A
férfiaknál nagyobb különbségek alakultak
ki: Bakó Áron 47 másodperccel verte Tugyi
Leventét, majd 38 másodperces különbséggel következett Nagy Patrik, a meglepetés harmadik helyezett.

A délutáni váltó már kihasználta az egyetemi park teljes területét, és - igazodva
a sprintváltó szám profiljához - futósabb volt. A nőknél eléggé foghíjas volt
a mezőny, mégis elég sokszor változott
a sorrend. Végül Weiler Virág behozta az
élen a műegyetemi váltót (Dénes Orsolya
és Kadocsa Rebeka után kifutva), második
lett a Pécsi Tudományegyetem, harmadik az ELTE. A férfiaknál az utolsó futók
döntötték el a helyezéseket, Bakó Áron
felhozta elsőnek a BME váltóját (Sulyok
Ábel és Miavecz Balázs volt az első két
futó), kielőzve Liszka Krisztiánt (ELTE), míg
Tugyi Levente négy váltót átugorva bronzéremhez segítette a Miskolci Egyetemet.
Érdekesség, hogy az 5 férfi csapatot indító
BME akár több váltóval is képviseltethette
volna magát a dobogón, mivel a 2-es csapat is hasonlóan erős volt, még vezetett
is, azonban Bugár Gergely rossz pontot
fogott. A leggyorsabb csapat egyébként
mindkét nemben egy-egy meghívott szlovák egyetemi csapat volt.

A normáltávú verseny egyik pontja

Vasárnap a normáltávra már egy klasszikus
bükki terepen került sor, az idei tavaszra
oly jellemző esős időben, Zsigmond Száva
pályáin. A lányoknál Viniczai Csenge végig
vezetve nyert, a további dobogósok megegyeztek a szombatival: Kovács Filoména
és Bertóti Regina. A férfiaknál Bakó Áron
most is magabiztos volt, közel háromperces előnnyel nyert, ezzel megismételte a
tavalyi teljesítményét és a Főiskolás OB
valamennyi számában bajnoki címet szerzett. Liszka Krisztián végzett a második,
Tugyi Levente a harmadik helyen.
Molnár Péter, Scultéty Márton

Fiúk rajtja a váltón
Tájoló 2016 3. szám
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Budapesti és pest megyei diákolimpia
A címben szereplő verseny
idei kiadását a KJS és a
BEAC rendezte Gödöllőn.
A neve és a regionális rangsoroló volta alapján helyi
verseny létszámában túlnőtt a tavaszi szezon olyan
bevett országos versenyein, mint a Tipo, a Mecsek
vagy a Maccabi Kupa.

A

lig 3 éve volt utoljára budapesti diákolimpia Gödöllőn, de akkor még a
Silvanus SE szervezésében és rendezési
hibákkal fűszerezve. Időközben létrejött
egy utánpótlás-neveléssel is foglalkozó
új tájfutó szakosztály a városi Kirchhofer
József SE keretein belül, amelynek megalakítói és edzői a városban élő tájfutók, Kiss György (GYO) és Szecsődi Ákos
(BEAC). Az egyesületi munka támogatására Hegedüs Ábel a tavalyi év folyamán
előrukkolt egy új Alsópark térképpel, így
logikusnak tűnt, hogy újra a városban
legyen a diákolimpia.

Ábel teljesen újrarajzolta az általam a 2003as ROB selejtezőjére megalkotott Alsópark
térképet, amely az első ISSOM szabványú
térkép volt Magyarországon. Az új térkép kétségkívül pontosabb, bár az eltérések nekem nem tűntek számottevőnek.
Hasznosabb volt, hogy a térképet északi
irányba ki is terjesztette a belvárosra és
más lakóterületekre, amely szintén régi terv
volt, tekintve, hogy a 3-as utat és a HÉV-et
egy gyalogos-aluljárón lehet keresztezni.
Az új részen kapott helyet a versenyközpont
is, egy iskola udvarán.
Már a nevezések során látszott, hogy
létszámában a korábbi éveknél nagyobb
lesz a verseny, amely többek közt épp a
rendező KJS utánpótlás-nevelő tevékenységének volt köszönhető, az ő gyerekeik
növelték meg a Pest megyei és a közös
év

amatőr diákolimpia létszámát is. Mivel a
verseny napján szép napos tavaszi idő volt,
számos helyszíni nevező is növelte (volna) a
létszámot, azonban a rajtlistában nem volt
elég üres hely és nem készült elég térkép.
A térképnyomtatásra pedig a helyszínen
sem voltak felkészülve a rendezők, így több
sporttársunk is lemaradt az indulási lehetőségről. Velük nem kizárt, hogy meghaladta
volna a 400-at az indulók száma.
Indulók száma az elmúlt 3 évben. 2015-ben
nem volt rangsoroló a kísérőverseny. 2015ben és 2016-ban a legjobb ifi versenyzők a
diákolimpia időpontjában válogatott programon vettek részt.
Ez a téma jó csámcsogni valót szolgáltatott a levelezőlista számára is a következő
napokban, érdemes azonban kicsit jobban
belegondolni a tanulságokba, már csak

rendező helyszín
Bp. Pest m.
DO
DO
DO kísérőv.
2014 MOM
XII. ker., Rege-park 125 40
2015 BMG
Káposztásmegyer 120 38
2016 KJS-BEAC Gödöllő
127 51

amatőr felnőtt összesen
7
24
48

113
74
150

285
256
376

A térkép északi része
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Rajtolnak a versenyzők

Öröm az eredményhirdetésen
a későbbi rendezők számára is. Egyrészt
meg tudom érteni a versenyelnök Szecsődi
Ákost, aki azon a véleményen volt, hogy
a verseny előtt 4 nappal lejáró nevezési
határidőt nem lenne olyan nehéz tartani,
és egy diákolimpián amúgy is nehezebb a
jelentkeztetés a szokásosnál. Ráadásul ezt
most még megfejelte a 300 érintés nélküli
dugóka kiosztása is, mert a verseny egyúttal a SPORTident Air+ technológiájának
egyik bemutató eseménye is volt. A sok
variálás miatt a rendezők így sem tudták
összerakni a projektoros eredménykivetítést, amit pedig terveztek. Nem felejtendő
el az sem, hogy ez nem egy edzőverseny,
hanem egy feljutásos diákolimpia volt, gyakorlatilag a bajnoki rendszer része. Amit
újra kell rendezni, ha becsúszik valami rendezési baki, mert mondjuk a véges rendezői
kapacitást elvonja a helyszíni nevezők kezeTeljes lendülettel
lése. Mint történt az 3 éve is.
Ugyanakkor a véges üres helyek száma riákra is (amatőr diákolimpia). BTFSZ főtitkiterjedt a népszerűsítőnek szánt kategó- kárként valószínűleg az én hibám, hogy

nem hangsúlyoztam eléggé a rendezőknek,
hogy ezekben a kategóriákban bőven elég
akár a rajtdobozos indítás és a helyszínen nyomtatott térkép is, de indulhasson
mindenki. Érdemes tudni, hogy míg az
országos diáksport szövetség mostanában
nem éppen támogató jelleggel áll hozzá a
sportszövetségek által szervezett diákolimpiákhoz, addig a budapesti szövetségük
- fővárosi forrásokból - anyagilag és más
téren is támogatja azt. Ahhoz, hogy ezt a
támogatást a jövőben szinten tudjuk tartani
vagy akár növelni, érdekünk, hogy minél
nagyobb létszámot fel tudjunk mutatni. Egy
további tanulság, hogy ezen a versenyen a
jelentkeztetéshez nem árt több hálózatba
kötött számítógép a Krämer-programot
kezelni képes sporttársakkal, amely evidens
a bevezetőben említett - de idén kisebb
létszámú - országos versenyeken.
A helyszíni nevezéssel kapcsolatos problémát leszámítva a verseny gördülékenyen,
jó szakmai színvonalon zajlott. Egyedül az
eredményhirdetés lett kissé hosszú és az
érintetteket tekintve foghíjas a sok kategória és sok díjazott miatt, ezt is érdemes
átgondolni jövőre. A kísérőverseny mezőnye
valószínűleg nem igényel eredményhirdetést, és a gyerekeknél sem biztos, hogy
érdemes az első 6-nak oklevelet írni, mert
ez a Pest megyei kategóriákban általában a
teljes mezőnyt jelenti.
Skuló Marci
Fotó: Máthé István
Tájoló 2016 3. szám
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Tájfutó ifjaink a Mezei Futó Iskolai
Világbajnokságon – Budapesten
2016. április 21. és 26. között Budapesten rendezték a
Mezei Futó Iskolai Világbajnokságot, melyen a Szent István
Gimnázium F V-ös korcsoportú csapatának tagjaiként két tájfutó,
Horváth Csongor (MAT) és
hátránnyal szállhattak csak versenybe az
Weiler Vince (SPA) is részt vett. Ifi EB-n való szereplésért. Ők mégis a

nevében és egy kellemes kikapcsolódással egybekötött verseny reményében, és
bízva magukban, hogy a tájfutó válogatókon még így is jól szerepelhetnek.
A szervezők kitettek magukért, a budai
Hotel Budapest nagy részét lefoglalták a
versenyzők részére. A verseny a Margitcsapat a 2016. április 5-én meg- részvételt választották a csapatszellem szigeten zajlott, az 1800 méteres körön
rendezett Országos Mezei Futó
Diákolimpián elért első helyezéssel harcolta ki a részvételt a kétévente megrendezésre kerülő világversenyen. A fiúk
egy része ugyan már korábban is hallott
a rendezvényről, és jó eredményre számítottak az országos versenyen, ám a
kijutás mégis kissé váratlanul érte őket.
A világbajnokság ugyanis két héttel az
országos verseny után került megrendezésre. Ráadásul Magyarországon! Ez
legalább könnyített egy kicsit a készülődés nehézségein. Vincének és Csongornak
azonban a világbajnokságon való részvétele azt is jelentette, hogy a Mecsek
Kupán rendezett Ifi EB-válogatóra nem
tudtak elmenni. Mivel pedig a Postás
Kupára kiírt válogató is átkerült a
Vince az első kör végén
Mecsekbe, így kapásból két válogatónyi

A
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M
a lányok 2, a fiúk 3 kört futottak. A versenyzők szépen szerepeltek, a fiú iskolai
csapatok futói közül Csongor a legjobb
magyarként a 43. helyen jött be, a Szent
István csapata pedig összesítésben a 13.
helyet szerezte meg. A program részét
képezte az úgynevezett barátságváltó is,
ami a Normafánál zajlott. Az óriási fakanállal váltózó versenyzőknek még a szemerkélő eső sem szegte kedvét, a lényeg a
jókedv volt és nem az eredmény. Ugyanez
elmondható valószínűleg az egész hetes
rendezvényről is, amit már az is mutat,
hogy a rendezvény 6 napja közül versenyszerű futás csak kettőn volt. A többi

napot ismerkedős-kulturális programok
töltötték ki. A pályabejárás, a megnyitón
előadott mutatványok, Budapest felfedezése és a dunai hajókázás mellett a résztvevőknek alkalmuk nyílt más nemzetek
kultúrájába, hozzáállásába is bepillantást
nyerni. Találkoztak például külföldi (francia és cseh) tájfutókkal, látták, hogy a
törökök leginkább csak magukkal voltak
elfoglalva, felfedezték, hogy egyes országokból érkező gyerekek alig beszéltek
angolul és átélték, ahogy a 12 személyes
liftbe a kínaiak még 20.-nak is betolakodtak, mivel náluk ez így szokás… Valamint
rácsodálkoztak, hogy az izraeli fiatalokat
a szövetségük kérésére mennyire elkülönítették a többiektől. Az öt nagy közös
busz mellett ők egy külön kisbusszal utaztak, minden kötelező programra az utolsó
pillanatban érkeztek és amint vége lett,

E Z E I

F U TÁ S

azonnal távoztak is. Megdöbbentő volt
számukra az is, hogy a marokkói és az
algériai csapatban a lányokat vallási okok
miatt nem kezelték a fiúkkal egyenrangúként. Néhányuknak a nagy meleg ellenére
is fekete kendőben, hosszú ujjú pulcsiban és hosszú nadrágban kellett futnia. A
lányok nagyon félénkek és visszahúzódóak
voltak a programok alatt is. Érdekesség
volt, hogy Belgiumból két csapat is jött:
egy flamand és egy francia.
A tájfutó világversenyekkel összehasonlítva azt a következtetést vonták le, hogy
Csongor szinkronban a kettő teljesen más világ. A tájfutó vera francia ellenféllel senyeken maximum öt nap alatt háromnégy versenyszám megy le, így hiába vannak ott is ismerkedős programok, azokból
van kevesebb és egyébként is mindenki
inkább a versenyre koncentrál. Ezzel szemben az iskolai mezei világbajnokságon hat
nap alatt egy versenyszám volt, de naponta több közös programot is szerveztek.
Amellett, hogy ezt az egy versenyszámot
profi mód lebonyolították, a szervezők
sokkal több időt hagytak a diákoknak az
ismerkedésre. Egyik fiú sem érzi, hogy ez
a verseny a mezei futás felé mozdította
volna el őket. Csongor azonban két év
múlva még egyszer indulhat, és most úgy
gondolja, hogy a kijutás ugyan nem rajta
múlik, de ha sikerülne, ő szívesen menne
két év múlva is a Párizsban rendezendő
versenyre.
Csongor a Célban Gratulálunk a fiúknak, ez egy csodálatos

Barátság váltó a Normafánál
Tájoló 2016 3. szám
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A ZUPPA ISMÉT VISSZAVÁRT
Domborzatilag és fedettségében is változatos,
azaz finom térképolvasást igénylő tagolt részek
és jellegtelen lapos területek vagy éppen meredek
de üres oldalak egyformán előfordulnak rajta,
a futhatóság pedig az akadálytalantól a fogós dzsuváig
változik, szerencsére az utóbbiból azért kevés van.
Optimális terep középtávra, váltóra és hosszúra is.
Ezeket az adottságokat ki is használta a Postás három
futama, 2007 után újra a szárligeti réten felépített
versenyközpontból forgatva a pályákat.

F16

A

hogy várható volt, a szombati középtáv vonzotta a legtöbb
futót, akiknek – és sajnos ez is megjósolható manapság – csak töredéke
maradt ott a délutáni váltóra, ahol
a 7 kategóriában összesen 56 csapat állt rajthoz. Példásan sok volt
viszont a nyílt kategóriás versenyző:
ha a kísérős D pályát is ide számoljuk, a három kategóriában összesen 116 fő. Talán a meseösvény is
hozzájárult ehhez, amit Szviatovszki
Balázs és csapata ezúttal is végtelen
lelkesedéssel szervezett a verseny
mellé.

tervezett célterület, az élő eredményekkel és képvetítéssel felszerelt
büfésátor a két napon át rendületlenül fújó szél ellenére is megadták az
alap komfort érzetet. A rajt elhelyezése egy kicsit meglepőre sikerült a
meredek oldalban, de hát egy ilyet le
kell tudniuk küzdeni a „nagyoknak”
(a kicsiknek külön rajtjuk volt a rét
sarkánál), a pályakitűzésnek pedig
biztosan jót tett, azonnal mély vízbe
dobva a versenyzőket.
A pályakitűzéssel kapcsolatban
szeretném mindenképp kiemelni
a gyerek C pályák nehézségét. A
versenyszabályzatunk idei frissítésébe már bekerültek az ide vonatkozó ajánlások. „Egy versenypálya
nehézségi fokozatát a pálya legnehezebb része (átmenete, pontfogása)
határozza meg. Ha például egyetlen „B” fokozatú átmenet is előfordul egy pályában, akkor az a pálya
„B” nehézségű még akkor is, ha az
összes többi átmenete „C” nehézségűnek készült.” Sajnos ez most nem
teljesült, például az első napi 12C
pálya 7-8 átmenete egy „A” pályában is megállta volna a helyét.
És egy pár szót az ominózus hibáról,
ami nehéz döntésre kényszerítette
a rendezőséget. Az első nap előtti felvezetés során a 138-as kódú
pont kb. 30 méterrel odébb került a
stekkel jelölt helyéhez képest. Ami
Meredek oldalban az ellenőrzőpont
az eset kapcsán igazán sajnálatos és
bosszantó, hogy a korrekció még
A nem különösebben fényűző kato- idejében megtörténhetett volna az
nai sátrakkal felépített, de jól meg- ellenőrzési kör során, ha az informá-
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ció az egyébként gyakorlott rendezői
Az utolsó ponton
csapaton belül célba ért volna, a felvezető ugyanis jelezte, hogy baj van
a ponttal, nem találta meg a stekket.
Megnézve a RouteGadget-re feltöltött GPS útvonalakat (csak az
eszközzel rögzítetteket gyűjtöttem
ki, így inkább objektívnek tekinthető a kép) igazán nem látszik
erős hatása a hibának, mondhatni
alig lehet észrevenni, hogy a pont
ÉNY-ra, kicsit följebb volt a helyétől. Ez persze csak egy minta, a
mezőny kis részéről mutat valamit.
Kétségtelen, jobb volt az Ifi EB válogatásból kivenni a versenyt, hiszen
szerencsére ott erős a versengés, és
többeket kizökkentett a pont, volt,
aki a berajzolása szerint perceket
keringett a helyszínen. Az, hogy
A 21E kategóriák dobogósai
végül a rendezőség – hosszú vívódás
után – az összes érintett kategóriá- az értékelésből, minden felhozható
ban kivette az első napi eredményt ellenérv dacára is tiszta döntésnek

és a felelősség elismerésének számít. Tanulság? Ahogy tudom, Sőtér
Janó volt a felvezetés összefogója,
és – mint régóta minden Postás
kupán – a térkép készítője, a pályakitűző és még rengeteg egyéb dolog
felelőse, az egész rendezés motorja.
A klub próbálja levenni a terheket
Janó válláról, ez derül ki a versenybíróság szereposztásából, de valahogy még mindig sok maradt rajta.
Nem én írnám ezt a cikket, ha nem
néztem volna meg a létszám statisztikát, ami 2000-ig visszamenőleg
megvan elektronikus adatok formájában. Nos, az idei verseny az első
napi 820 fős befutószámával (második nap kicsivel 800 alatt) a „szokásos létszám” kategóriába sorolható a Postás Kupák közelmúltbeli
történetében, és ezzel még mindig
előkelő helyet tart a kupaversenyek között, az OB-k és a Hungária
után a következő legnagyobb verseny. Hogy ez minek köszönhető?
Kemény pályák, de kiszámítható
rendezési színvonal, új és pontos
térkép, kevés látványos körítés, de
rutinos rendezőgárda és – erősítse
most a kivétel a szabályt – hibamentes rendezés. Ilyen legyen továbbra
is a Postás, egy kicsit merészebb
megjelenéssel, kommunikációval és
egy kis újulattal a csapatban, hogy
történetének újabb 37 évében is a
versenyzők biztos választása lehessen.
Kovács Balázs
Fotó: Máthé István
Tájoló 2016 3. szám
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A tojástérkép Magyarország
legkreatívabb projektje
Világszenzáció lehet egy fiatal egyetemista ötlete, egy
tenyérnyi helyen elférő, zoom-olható térkép. Sátor
Dénes, egy csallóközi fiatalember, nem digitális térképe
azt bizonyítja, hogy az online világ kényszerzubbonyán
kívül is van élet, kreativitás, sőt még térkép is.

A

zsebben elférő törhetetlen tojás formatervezői siker, ami szórakoztató
élményt ad a városi sétákhoz. A prototípus
egy rugalmas membrán, amelyre a feltaláló ráillesztette Budapest belvárosának
térképét. A rugalmas labdácska nyomogatásával a felület bármely részlete kinagyítható. A tojástérkép használói elfelejthetik
a térképhajtogatást, lapozgatást, viszont
élvezettel markolászhatják a kellemes
tapintású tojásidomot.
A találmány híre már egy féléve bejárta
a világsajtót, a rajongók rohamozzák az
EggMap honlapját: https://www.facebook.
com/eggmaps. A forradalmi térkép így
került a Highlights of Hungary elismerésre
jelölt alkotások közé. Olyan tartalmak mellett kapott jelölést, mint a Saul fia, Hajnali
láz, Fischer Iván Midnight Music, vagy a
Kéktúra pecsételő doboz, a MagikMe mozgássérült libikókája, és hasonlók.
A Magyarország legkreatívabb projektje
elismerést a Super Channel kreatív hálózata
hozta létre, akik 2012 óta vannak jelen a kreatívvilág szakmai rendezvényein. Küldetésük,
hogy helyzetbe hozzák a hazai kreatívipart,
azon belül is az alkalmazott művészettel
foglalkozó fiatal, tehetséges alkotókat.

Szeretnék, ha a nyugati mintát követve a
hazai alkotók társadalmi elismertségének
megerősítése mellett üzleti modellek is
kialakulnának. Remete Tibor kreatívigazgató,
a Highlights of Hungary ötletgazdája szerint
nagyon népszerűek azok a kezdeményezések, amelyek kimozdítják az embert az online

zoom-olására folyamatos az igény, mivel
a tájfutó-térképészek egy része nem ismeri
a kartográfia alappillérének számító generalizálás módszereit. Helyesbítő munkájuk
elismerését a méretarány minden határon
túli növelésével kívánják kiérdemelni. Ezt a
tendenciát erősítik azok az érettebb korú

világból. Ez hozta meg a sikert alistáli (Alistál,
szlovákul Dolný Štál csallóközi település) Sátor
Dénes tojástérképnek.
A tájfutó térképek piacára egyelőre nem törhet be a tojástérkép, mivel a
Versenyszabályzat nem ismeri a változtatható méretarányt. Jóllehet a méretarány

versenyzők is, akik nem elégszenek meg
azzal, hogy a térkép csak a futás közben
észlelhető részleteket ábrázolja. Saját tempójukhoz illő részletességet követelnek,
hogy a terepen töltött huzamosabb időt is
ki tudják tölteni térképnézegetéssel.
Ezért is várjuk nagy izgalommal a KOB
1:7500-as térképét… Bozán György
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Elnökségi ülések

számítása; ellenőrzőbíró küldés; versenybíró képzés; bírói
feljebb minősítések; minősítési ponthatárok felülvizsgálata;
versenybírói névjegyzék karbantartása. A Sportágfejlesztési
A Tájoló legutóbb megjelent száma óta
Tervből következő egyedi feladatok, amivel idén foglalkoznak:
az MTFSZ elnöksége három alkalommal is versenyértékelési rendszer továbbfejlesztése; kiemelt szakmai
ülésezett. Most csak azokról a napirendi
minőségű versenyek koncentrálása; ellenőrző bírók szerepének
pontokról adunk tájékoztatást, amelyek
megerősítése; verseny rendezési időrend kialakítása; versenymég most is aktuálisak, így elsősorban a rendezési szabályoktól való eltérés szankcióinak kidolgozása;
választás után felálló bizottságok össze- E, A, B, C, D nehézségi fokozatok standardizálása, pályakitűzői
segédlet publikálása.
tételéről és feladatairól, a válogatottal

kapcsolatos eseményekről számolunk be.

Utánpótlás-Fejlesztési Bizottság
Az áprilisi ülésen elsőként a Kovács Balázs alelnök által
felügyelt bizottságok munkatervei kerültek sorra, ő maga
kezdte az Utánpótlás-Fejlesztési Bizottság munkatervével és
ehhez kapcsolódóan sportágfejlesztési támogatások 2016. évi
felhasználásáról szóló külön napirendi ponttal. A bizottságot
a titkár Krasznai Orsolyával közösen vezetik, a további
tagok: Goldmann Róbert, Riczel Zsuzsa és Veres Imre.
Feladatuk a Sportágfejlesztési Terv „Humán erőforrások fejlesztése” és „Létszámnövelés és megtartás” című fejezetekben
szereplő, utánpótlással kapcsolatos feladatok megvalósítása;
valamint a korábbi évekhez hasonlóan a támogatási programok menedzselése és az utánpótlás korosztály versenyzésével
kapcsolatos kérdésekben (pl. Diákolimpia) állásfoglalás, segítségnyújtás.
Az idei támogatási programok egy része megegyezik az előző
évivel: az edzők támogatása (7,5 millió Ft), a nyári utánpótlás
edzőtáborok támogatása (1 millió Ft) és az iskolai népszerűsítő
rendezvények támogatása (300e Ft). Új elemként szerepel
oktatóanyagok készítése (500e Ft), ami egyrészt a Tájfutás
Világnapjához kapcsolódóan egy az IOF által elismert nemzetközi anyag magyar fordítása, mely elsősorban kezdő edzőknek
és a tájfutás felé nyitott testnevelő tanároknak szól; másrészt
Bozán György most készülő „A Tájékozódás technikája” című
haladóknak és edzőiknek szóló könyvének támogatása az
abból való vásárlással és lektorálással.
Változás az előző évekhez képest, hogy az edzőtámogatás
létszám alapú részénél a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt
kap a meglevő versenyzők megtartása. Az új rendszerben a
megmaradó tanítványok után nem csak kettő, hanem négy
évig kapnak extra pontokat az edzők, így jobban jutalmazzák
azokat, akiknek hosszabb távon sikerült a sportágban tartani
a gyerekeket.

Versenybizottság
A bizottság vezetője Miháczi Zoltán, tagok: Faggyas László,
Goldmann Róbert, Gyalog László, Jenővári Gabriella,
Molnár Péter, Petrócki Ádám. A bizottság állandó feladatai a szokásosak: szabályozatok felügyelete; pontversenyek

Edzőbizottság
A bizottság vezetője Fehér Ferenc, tagjaira egyelőre nem
tett javaslatot. A bizottság feladatai közé tartozik az edzők
nyilvántartása, a képzésekkel (edzőképzés, továbbképzés és
konferenciák) kapcsolatos kérdések, szakmai anyagok készítése az edzők és testnevelők számára, javaslattétel az év edzője
díjra és az Utánpótlás-fejlesztési Bizottság edzőtámogatási
pályázatának véleményezése.

Marketing és
Kommunikációs Bizottság
A bizottság vezetője Gerzsényi Zsolt. A bizottságban Rudi
Péter vezető helyettesként, Mézes Tibor Sólyom, Nagy
Krisztina és Zsigmond Száva tagként fog dolgozni. Fő tervük
egy gyakorlatban is megvalósítható marketing- és kommunikációs terv létrehozása, mely egy alapos helyzetelemzésből
kiindulva stratégiai irányokat és azt szolgáló időrendileg ütemezett, pénzügyileg tervezhető feladatokat határoz meg, és
útmutatóként szolgál a marketing döntéshozatal valamint
a kommunikációs tevékenység során. Tervezett feladataik:
egységes, felismerhető arculat a szövetségnek; a médiajelenlét fokozása; a média megjelenések gyűjtése; támogatói
ajánlat készítése; sajtó- és VIP lista összegyűjtése. A bizottság
koordinálja majd a Tájfutás Világnapja és a Tájfutó Gála megszervezését is.

IT bizottság
A bizottság vezetője Petrócki Ádám, titkára Scultéty
Márton, tagjai Ambrus Sándor, Marosffy Dániel és
Molnár Gábor lesznek. A bizottság alapfeladata az MTFSZ
informatikai rendszereinek (portál és kapcsolódó honlapok,
adminisztrációs rendszerek, ENTRY) és SportIdent rendszerének üzemeltetése. Emellett az idei évre tervezett fejlesztéseik:
a portál dizájnjának praktikusabbá alakítása és a hírarchívum
visszatöltése; kezdőknek szánt tartalom létrehozása; a portál
angol nyelvű tartalmának fejlesztése; adminisztrációs rendszer
továbbfejlesztése (pl. online K-szám kérés); archívum bővítése
(korábbi magyarországi világversenyek, ranglisták); közreműködés a SPORTident Air+ rendszer hazai bevezetésében.
Tájoló 2016 3. szám
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Környezetvédelmi Bizottság Sportágtörténeti Bizottság
A bizottság vezetője Antal Miklós, tagja Szuromi Márta,
külső tanácsadó Kovács Gábor. Céljuk, hogy a nagyobb rendező klubokból egy-egy állandó kapcsolattartót bevonjanak a
munkába. Tovább folytatják a „Környezetbarát versenyekért”
programot az OB-kon és kiemelt versenyeken a nem eléggé
elterjedt elemekre (húsmentes menü, repohár) fókuszálva.
Tervezték a Környezetvédelmi Szabályzat módosítását, de az
elnökség a szabályzatot végül nem módosította, viszont elfogadta azt az ajánlást, hogy a versenyeken a fél literes üvegben
osztott frissítőt mindenképpen kerüljék a rendezők. A klubok
dolgát megkönnyítendő hamarosan elkészül egy ajánlat a rendezők részére, amiben csomagszerűen megrendelhetők lesznek
a különféle környezetbarát megoldások az egyes versenyekre.

Szenior Bizottság
A bizottság vezetője Jenővári Gabriella, tagjai: Argay Gyula,
Bacsó Piroska, Hegedűs Zoltán, Tóth Zsolt és Szepesi
Imre. A bizottság feladatai évről-évre ugyanazok: Szenior
Összetett Egyéni Bajnokság és Egyesületi Bajnoki Pontverseny
számítása; Szlovák-Magyar Szenior Találkozó szervezése; szenior oldalak frissítése; szenior hírek megjelentetése a Tájolóban;
a szabályzatok változásánál a szenior szempontok érvényesítése, ennek kapcsán szükség esetén közvélemény-kutatás.

A bizottság vezetője Hegedüs Ábel. A bizottság összetétele változatlan: titkár – Kovács Péter, tagok – Gárdonyi
Zoltán, Lux Iván, Miháczi Zoltán, Schell Antal, Síkhegyi
Gabriella, Szádeczky-Kardoss Tamás, Dr. Zentai László.
Elmondta, hogy a „Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei” című könyv már 200 példányban elkelt, most készül a
harmadik nyomás. A bizottság állandó feladatai: a sportágtörténet kutatása, konferenciák szervezése, a térképtár üzemeltetése. Ezen kívül erre az évre tervezik a sportág történetét
feldolgozó további könyvek előkészítését (2018-ban és 2020ban jelennének meg) és a Térképkiadási szabályzat részeként
a térképbegyűjtés szabályozását. Végül az elnökség felhatalmazását kérte, hogy tárgyalást folytasson egy ezzel foglalkozó
céggel az eddig megjelent valamennyi tájfutó nyomtatvány
digitalizálásáról.

Élsport Bizottság

A bizottság vezetője Molnár Péter, tagjai: Bakó Áron,
Domonyik Gábor, Lantos Zoltán, Sramkó Tibor, Viniczai
Ferenc, Zsigmond Száva. A bizottság fő feladatának az idei
évre a Sportágfejlesztési Terven szereplő pontokat tűzte ki:
kiemelkedő egyéni eredmény eléréséhez vezető szövetségi
program kidolgozása; az ifjúsági-junior-felnőtt átmenet leküzdésének elősegítésére irányuló program kidolgozása; válogatottak hazai megbecsülésének emelése. Állandó feladatuk a
Térképbizottság
válogatottak munkájának figyelemmel kísérése és javaslattétel
A bizottság vezetője Kovács Gábor, tagjai: Domonyik Gábor, az év tájfutóira (lány, fiú, női, férfi).
Erdélyi Tibor, Kovács Róbert, Molnár Péter, Sőtér János
és Dr. Zentai László; emellett Dénes Zoltán és Hegedüs Gazdasági Bizottság
Ábel külsősként segítik a bizottság munkáját. Az idei évre
tervezett feladataik: az OB térképek ellenőrzése; kérelmek A bizottság vezetője Kálmán Péter, tagjai: Gösswein Csaba,
elbírálása; lézerszkennelt alapanyagok használati lehetőségei- Kinde Kálmán, Pataki Gábor és Scultéty Márton. A munnek felmérése; digitális nyomtatású térképek előállítási útmu- katerv szerint fő feladataik: a tagdíjfizetés kiterjesztése (a
tatójának elkészítése; Térképkiadási szabályzat aktualizálása; versenyengedélyt kiváltók körének növelése); SZÉP kártya
K-szám kérő rendszer kifejlesztése az IT bizottsággal együtt; elfogadás bevezetése; pályázati pénzek bevonása (mind a
az „Év térképe” díj odaítélési szempontjainak és módszerének szövetség részéről, mind a tagszervezetek helyzetbe hozása);
kidolgozása és a díj odaítélése; térképhelyesbítő tanfolyam szponzori és állami kapcsolatépítő program kidolgozása (tájfutó kapcsolatrendszer és szponzorok feltérképezése, támogatási
és fórum szervezése; az új ISOM jelkulcs magyarra fordítása.
Kovács Gábor, a lézerszkennelés magyarországi tájfutó célú célok és lehetőségek kidolgozása, marketing anyagok készítébevezetéséről adott tájékoztatót a júniusi ülésen. A tech- se a Marketing és Kommunikációs Bizottsággal közösen); belső
nológiáról szóló ismertető után elmondta, hogy a környező 1% kampány.
országokban sok helyen már elérhető ilyen állami adatbázis.
Sajnos Magyarországon ma nincs központi akarat arra, hogy az Szakágak
egész országról készüljön ilyen felmérés. Járható útnak inkább
az tűnik, hogy egy ezzel foglalkozó szervezettől megrendeljük Mets Miklós a szakági referens adta elő a szakágak anyagait.
egy tájfutó célra kiszemelt terület lerepülését. A Gyöngyösi A Trail-O szakág vezetője Bíró Fruzsina marad, segítője
Főiskola rendelkezik az ehhez szükséges technikával, a bizott- Miháczi Zoltán, további személyeket még keresnek. Továbbra
ságvezető felvette velük a kapcsolatot, de még nem válaszol- is a para sportolók irányába történő nyitás a fő céljuk, emellett
tak. A Térképbizottság a jövőben folyamatosan beszámol majd mindenképpen fejleszteni szeretnék a versenyrendszerüket
(mind a mennyiség, mind a minőség terén).
a fejleményekről az elnökségnek.
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A sítájfutó szakágat az új ciklusban is Szivák Ildikó vezeti,
a feladatokat Jankó Tamással, Kiácz Bencével és Lajszner
Attilával osztja majd meg. Beszámolójukból kiderült, hogy
noha a rendezői kedv növekedett, de egyetlen versenyt sem
tudtak megrendezni a most lezárult szezonban hóhiány miatt,
még a szomszédos országokban sem. Két fő állt rajthoz a
világversenyeken: Tamás Bianka az Ifi EB-n, Szász Botond a
Junior VB-n, ezzel sikerült publicitást produkálniuk a belső
felületeken.
A tájkerékpár szakág élén sem történt változás, Mets
Miklós maradt a vezető. A szakágvezetés tagjai: Füzy Anna,
Jankó Tamás, Rózsa László, Vajda Péter. A következő öt
évben a népszerűsítés révén egy magasabb szintre kívánnak
lépni, ehhez nyitnának mind a terepkerékpáros, mind a tájfutó
versenyek felé. A ciklus második felében reális esély van egy
újabb hazai világverseny megrendezésére.

Referensek
Less Áron ismertette a referensek munkatervét. Molnár
Péter naptárreferensként a Naptárbizottság munkáját viszi
tovább. Bakó Áron élversenyző referensként a válogatott
versenyzők érdekeit képviseli majd. Mets Miklós szakági
referensként a szakágak és az elnökség között tartja a kapcsolatot. Kézdy Pál pedig terephasználati referensként a
terepengedélyezési problémák orvoslását és a Terephasználati
Útmutató felújítását végzi majd el.

Változások Országos
bajnokságok időpontjaiban
Az elnökség döntött arról, hogy a korábban az október 15-i
munkanap miatt október 8-9-i dátummal a versenynaptárba
került Normáltávú és Egyesületi Váltó OB időpontja módosuljon október 15-16-ra, mivel a korábbi hétvégére nem lehet
a vadászati szezon miatt engedélyt kapni. Miután az EVOB
kevesebb versenyzőt érint, ezért az elnökség úgy döntött, hogy
a váltó kerüljön a munkanapra (október 15.), az egyéni pedig a
munkaszüneti napra (október 16.)

Tájfutásért Alapítvány
Az elnökség áttekintette az alapítvány feladatait és újragondolta annak működését. Bugár József felkérte Bujdosó Istvánt
a kuratórium vezetőjének, aki elvállalta a feladatot, személyét
az elnökség is egyhangúan elfogadta. Dobrossy István vállalta
az alapszabály aktualizálását a mai törvényi környezetnek megfelelően. Az alapszabály módosítással együtt kellene az alapítvány céljait bővíteni. A kuratóriumot megpróbálják új tagokkal
bővíteni szeptemberre. A könyvelést az eddiginél olcsóbban
kell megoldani. A pályázatok figyelését és írását Fehér Ferenc
és Scultéty Márton viszik majd. A marketing és a gazdasági
bizottsággal együtt dolgozva külső forrásokat kellene bevonni.
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Főiskolás VB előkészületei
A versenyen 30-35 országból 300-350 fő részvétele várható. A
fővédnök (Áder János) és a védnökök (többek között Balog Zoltán,
Szabó Tünde, Kriza Ákos) felkérése megtörtént. A kommunikáció
(honlap, média, stb.) folyamatosan zajlik. A rendezőség 150 fő
önkéntesből fog állni, nagyrészt helyi tájfutók. Az engedélyek
megvannak, a térképek 90-95%-os készültségben vannak, a
pályakitűzés is előrehaladott állapotban van. A költségvetésben
az MTFSZ-nek nincs pénzügyi kockázata, a szervezőbizottság és a
szövetség közötti szerződést április 25-én aláírták.

Tájfutás a testnevelési
órákon?

Bugár József elnök Kovács Balázzsal és Less Áronnal Szabó
Tünde sportért felelős államtitkárnál jártak, ahol a mindennapos testnevelésbe történő becsatlakozásunk és a Diáktájfutás
program újraindítása is témaként szerepelt.

Ifjúsági Európa-bajnokság
Az utazó csapat (kategóriánként abc sorrendben):
• N16: Gárdonyi Csilla, Hajdu Nelli, Hajnal Dorottya, Szuromi Hanga
• N18: Gerber Csenge, Pataki Réka, Sárközy Zsófia, Vékony Vanda
• F16: Jónás Ferenc, Horváth Csongor, Szabó Marcell, Szuromi Áron
• F18: Kálmán Erik, Ormay Mihály, Szuromi Mátyás, Zacher Márton
A felkészülés jól sikerült, két lengyelországi edzőtáborral. Az
utazás egyenesen a Váltó OB-ról, Besztercebányáról történik
a helyszínre. A csapatvezető Gera Tibor, kísérői Viniczai Ferenc
(edző) és Horváth Jenő (gyúró) lesznek.

Junior VB
Az utazó csapat: Goldmann Júlia, Péntek Gréti, Sárközy Zsófia,
Szuromi Luca, Viniczai Csenge, Weiler Virág; illetve Dalos Máté,
Egei Patrik, Miavecz Balázs, Ormay Mihály, Peregi Dániel,
Zacher Márton (tartalékok: Kovács Eszter és Porgányi Márk).

Harmadik Tájfutó Gála
Gerzsényi Zsolt ismertette a harmadik Tájfutó Gála előkészítését.
A javaslat szerint fix időpontban, minden év január utolsó szombatján legyen a gála. Itt lenne minden díj átadása. Az esemény
díjátadó része ingyenes lenne, az utána következő bál lenne csak
belépődíjas. A rendezvény második részét vonzóbbá kell tenni a
fiatalok számára. Ár-érték arányban megfelelőbb szolgáltatást
kell nyújtani, az anyagi hátteret támogatók bevonásával kell
megteremteni. A gálához kapcsolódóan az eddigihez hasonlóan
komplex programot kell nyújtani az egész hétvégére (konferencia, továbbképzés). Megfelelő kommunikációval fel kell építeni
a gála brandjét. Végül az elnökség megbízta Mets Miklóst, hogy
a Marketing és Kommunikációs Bizottság vezetőjével együttműTájoló 2016 3. szám
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NYARALÁS, VERSENY, SZURKOLÁS:
EGYÜTT A MAGYAR ÖTNAPOSON!
2016. július 30.–augusztus 3.
Miskolc
Rendező: Szegedi Vasutas SE
Nevezési határidő:
2016. július 4.
hungariakupa.tajfutas.hu

Tájfutó falu a Hungárián
Az idei verseny a közösségi hangulatra épül. Miskolc
Egyetemvárosában
kapott
helyet a versenyközpont, ahol
500 méteren belül találhatóak
a tornatermi-, kemping és kollégiumi szállások és a versenyiroda is. A kizárólag tájfutóknak kiépített központban pedig
zavartalan szórakozást biztosít
az ételeket és italokat szolgáltató büfé, az esti eredményhirdetések és bulik helyszínét
adó fesztiválsátor, az óvoda és
a sportpályák. Itt zajlik majd az
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első Alkonyati Sörváltó is, aminek izgalmait még a büféből is
kényelmesen végigkövethetjük
majd.
A központban 400 métert sem
kell megtenni a boltig, az uszodáig és a helyi kalandparkig,
de aki komolyabb szórakozásra vágyik, az 2 km-re innen
már Miskolctapolcán találja
magát a Barlangfürdőnél, a
bobpályánál, az ország egyik
legnagyobb kalandparkjánál és
a helyi strandfürdőnél. További
1 kilométert haladva pedig a
tavaly épült Avalon Parkban
lehet gokartozni és a gyerekek- a futam után ugyanis a VB
pályák lefutására is lesz lehenek játszóparkozni.
tőség.
5 nap – 4 terep
De vissza az elejére! Tatárdomb
Nemzetközi színvonalú terepe- már 2014-ben a Csapat- és
inken járhatunk majd a világ- Egyesületi Váltóbajnokságokon
bajnokok nyomában, a váltó bemutatta kihívásait. Az első
napján szó szerint is. Ez után napon Pintyili Gergely tűzi ki
ide a pályákat.
Másnap egészen különleges
helyen lesz az összecsapás,
hiszen Lillafüreden zajlik majd
a sprint futam Zsigmond Száva
pályáin! A különleges helyszínt
a függőkert és egy kis erdei rész
is gazdagítja, bár önmagában
az is izgalmas, hogy itt még
sosem versenyeztünk.
Csanyikon először Domonyik
Gábor, majd Sümegi János által
kigondolt feladatokat kell megoldani a gyönyörű bükkerdőben, ahol gazdag domborzat
adja majd a kihívásokat.
Végül Jávorkúton Sőtér János
pályáin vadászrajttal dől el a
végső eredmény. A terep 2017ben a Középtávú és Váltó
Országos Bajnokságok otthona
lesz, így érdemes nagy figyelmet fordítani erre a napra!

B
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A Hungária Kupa nem kísérőverseny! detjük a napi győzteseket is, pontot gyűjtöttünk össze, érdeBár a programot úgy alakítottuk ki, hogy a kíváncsiak a
Főiskolás Világbajnokságon
szurkolhassanak, a verseny
teljesen önállóan zajlik majd.
Ez azt jelenti, hogy a SZVSE
80-100 fős rendezői csapata
kizárólag a Hungáriára koncentrál.
Az 5 futamból 2 délelőtt kerül
megrendezésre, de a délutániakon is biztosítjuk mindenkinek a 90 percen belüli rajtidőt.
Lehetőség lesz Mobil-o, Trail-o
és Sörvált-o kísérőversenyeken
is indulni és minden este kihir-

akik pólót kapnak jutalmul.
Az összes napra a verseny alapprogramja és a VB számok
mellé alternatív programajánlattal segítjük megtalálni a legjobb szabadidős lehetőségeket.
Ez már a honlapon is részletesen elérhető aszerint, hogy
mikor-mi lesz közel a Hungária
Kupa helyszíneihez. Például a
3-4. csanyiki napon az Állatkert
mellett lesz a cél, ahol kényelmesen lehet majd szórakozni,
de a Diósgyőri Várat is ezeken
a napokon javasoljuk bejárni.
Számos hasonló turisztikai cél-

mes ellátogatni a honlapra!

Július 4-ig meghosszabbított
nevezés normál áron!
Az idei Hungária Kupára július
4-ig még normál áron fogadjuk
a nevezéseket. Ha egy fergeteges hangulatú tájfutó fesztiválon szeretnél pihenni, kikapcsolódni és színvonalas, kihívásokkal teli, gyönyörű terepeken
versenyezni, akkor itt a helyed!
Várunk mindenkit szeretettel!
Szokol Mónika
HK 2016 elnökhelyettes

Tájoló 2016 3. szám
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Honvéd kupa 2016

ITT MINDIG ILYEN KEMÉNY PÁLYÁK VANNAK
A Veszprémi Honvéd május
második hétvégéjén
ezúttal is a Bakonyban,
Vinye-Hódos ér térségében,
Bálint Bence elnöki,
Németh Zsoltné titkári
és Erdélyi Tibor ellenőrző
bírói tevékenysége mellett
bonyolította le immáron
26. alkalommal kétfutamos
országos ranglista
versenyét, a Honvéd kupát.

T

avaly még 450 főt számlálhatunk a mezőnyökben, idén ez
a szám majd 200 fővel csökkent,
bár ha megnézzük átlagban az
eddig lebonyolított hazai versenyeket, azokon is majdnem minden futamon csökkent a rajthoz
állások száma.
Hát itt tartunk, fogyunk, mint a
hazai népesség.
Jómagam, régen voltam ezen a
terepen (KOB ). Fedettség szempontjából azóta nem sokat változott a terület, bár mintha a csalánok azért egyre nagyobb területet
hódítottak volna meg maguknak.
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id. Vass Tibor idén két különdíjat adott át a Honvéd kupán

pően vizes, csúszós volt a terep,
hisz az előző napokon több esetben is komoly eső áztatta, pásztázta végig a környéket. Ráadásul,
több helyen a mocsaras területeket
sem mellőzve jelölték ki a versenyzők pályáit, el is merültem
bennünk vagy kétszer. A pályákon
a bójákat a „fehér” erdő ellenére is
csak nagyon közelre kerülve lehetett „kikapni”.
A rendezők a népes számú gyermekverseny útvonalát a céllal
szembeni, csalánnal borított réten,
abban széles nyomvonalat vágva
jelölték ki, ahol minden célba ért
csöppségnek a Tóth család, helyben sütött lángossal kedveskedett.
A nagyobbakat, serdülőket, ifjúságiakat, felnőtteket és a szeniorokat
technikás, nagy szintkülönbségű
pályák várták. Felnőtt férfiaknál
Bakó Áron nyerte a futamot Bogos
Tamás előtt, míg a nők csekélyke
létszámú I. osztályú versenyszámában Károlyi Hanga érte el a
legjobb futamidőt.
A I. napi futamot követően, aki
távolról érkezett és szállást is igényelt, az innen majd 3 km-re lévő
FN70 kategória díjátadása vendégházban kapott egy jó helyet.

A pályakitűzők Bálint Bence és ifj.
Vass Tibor voltak.
Az első versenynapon a vinyei
műútelágazástól jó néhány kilométert még a murvás úton be kellett
autóznunk a Hódos -éri tisztásig,
ahol némi készpénzt leperkázva
tudtunk az út mentén több kilométeres sort alkotva parkolni.
Szerencsére a rajtot néhány
száz méter után, kevés szint
mellett könnyen elérhettük. A
„dagonyás”rajtot követően megle-
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A dobogó legmagasabb fokára idén Bakó Áron és Péntek Gréti állhatott fel

Érmes utódaink

Kora este aztán megint beborult az
égbolt. Villámlott, dörgött, esett az
eső, de amilyen gyorsan jött, olyan
gyorsan el is ment. Mindenesetre
vasárnap reggelre már ismét kellemes, napsütéses idő várta az indulókat. A rajtba, közel másfél kilométer után tudtunk felkapaszkodni. Nekem a második napi pálya,
már nagy falatot jelentett.
Alig kocogtam ki a terepre, amikor szintezés közben lecsúsztam
a meredek völgy oldalából, annak
aljára, jó néhány sebet ejtve magamon. Mint a célban kiderült,

hasonló sérüléssel ezúttal nem
csak én kerestem fel a doktornőt,
hanem mások is.
A II. napi normáltávú futamon a
felnőtteknél egyébként Bakó Áron
és Péntek Gréti utcahosszal nyert,
így összetettben is övék lett az
elsőség.
Amikor versenytársaimnak nyafogtam egy kicsit a vasárnapi pályánkról, rögtön rávágták: No de Popey,
ez itt a Honvéd kupa, itt mindig
ilyen kemény pályák vannak!
Az eredményhirdetést a záró
futam pályakitűzője, ifjú Vass

Tibor vezényelte le, aki a gyermekek díjazását követően egy
igen szomorú, tragikus eseményéről tájékoztatta a megjelenteket. A Honvéd kupára is
benevezett balatonfüredi szeniorversenyző, sokak példaképe,
Kangasmaki Heikki, a verseny
előtti napokban egy közlekedési
baleset következtében a veszprémi kórházban elhunyt. Emléke
előtt az eredményhirdetésen
megjelentek rövid, néma tiszteletadással adóztak.
A kategória díjakat Németh
Zsoltné versenytitkár, a különdíjakat pedig id. Vass Tibor, a VHSE
tiszteletbeli elnöke adta át. Az
utóbbi díjakat a kereken 20 évvel
ezelőtt megrendezett Honvéd
Kupán, és most is eredményesen
szereplő Jenővári Gabriella, valamint Ládi János kapta.
Tény, a Honvéd Kupa mindkettő
napján minden flottul ment, kár,
hogy idén csak ennyien merték
bevállalni a technikailag, fizikailag is komoly felkészültséget
igényelt kétfutamos versenyt.
Reméljük, jövőre új terepen, új
térképen, akár félezernél is több
versenyző fog majd megküzdeni
egymással a 27. Honvéd kupán.
Popey
Tájoló 2016 3. szám
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Maccabi Kupa 2016

„KIRÁLYSÁG” PÜNKÖSDKOR
„Királyság” – a mai fiatalok szóhasználatában
a jó dolgokat jelenti. Így volt ez a Maccabi Kupával is,
ami idén is hagyományosan Pünkösd hétvégéjére esett.

A

Maccabi csapata a 2011-es
Hungária Kupa sikeres megrendezése után elszánta magát, hogy
évente rendez legalább egy-egy nagy
versenyt, talán a Prágai Húsvét,
esetleg a Jan Kjellström Trophy
mintájára, minden évben ugyanabban az időpontban, csak épp nem
Húsvétkor, hanem hét héttel később,
azaz Pünkösdkor (volt persze egy
kakukktojás év 2013-ban, amikor
Húsvétkor volt a Maccabi).
A Prágai Húsvéthoz talán még
annyiban is hasonlít a dolog,
hogy míg ők mindig valami jó kis
homokkősziklás cseh vidékre viszik
versenyüket (ha épp a környezetvédelmi hatóság nem tesz keresztbe),
a Maccabisok pedig mindig jó kis
homokbuckás kiskunsági vidékkel,
no meg a mórahalmi termálfürdővel csalogatták a versenyzőket.
Az idei versenyt ezt megtetézték
azzal, hogy egy teljesen új terepet
szemeltek ki a versenyre, központként pedig a korábban már szintén
egy Hungária Kupán bizonyított
termálfürdőt, a kiskunmajsait szemelték ki. Jó választás volt, minket
legalábbis elcsábított az új terep. Na
meg a fürdő is.
Szombaton délután már alaposan
bele is kóstolhattunk az új terepbe,
az alaposan megtekergetett középtávú pálya (nekünk 3 hurokkal) a
legjobb buckás-borókás részeken
kanyargott, míg végül a Maccabi
védjegyként szolgáló labirintussal
zárt.
Estére aztán várt minket még egy
gyors éjszakai derby a majsai fürdőés kemping-komplexum környékén.
A pálya első fele az üdülőtelep utcáin vezetett, ez ugyan akár unalmas
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is lehetett volna, de mivel Majsán
az üdülőtelep egyfajta pókhálószerű utcahálózattal bír, hát egyáltalán
nem volt az. Főleg, ha az ember
bőszen berontott az egyes aljnövényzettel jelölt „elhanyagolt tarhonyaföldre” (idézet a Tájfutás c.
szaklap egyik 1978-as számából),
ahol a nadrágja tele lett bogánccsal,
amellett, hogy csurom víz is lett…
Ehhez képest a kemping területén
és a strandon már szinte felüdülés
volt futni.
Másnap újabb középtávú etap
következett. Mi szeniorok 7500-as
térképet kaptunk, nagyon helyesen.
Nem kellett szemünket meresztenünk, hogy lássuk, merre kell mennünk. De jó lett volna, ha ez ugyanígy van egy hónappal később az
Éjszakai OB-n is! Ezen a napon is a

legsűrűbb sárga-zöldben bolyongtunk, igazi csemege volt.
De még nem volt elég aznapra.
Délután jött a 2x2-es váltó. Gyors,
pörgős pályák, zsebkendőnyi térképen. Kétszer tíz perc alatt túl lehettünk ezen a délutáni adagon, utána
pedig Majsára visszaautózva, várt
minket a termálfürdő, különféle
hőfokú medencékkel, szaunákkal és
csapolt barna sörrel. Kell ennél több
a megfáradt versenyzőnek?
Hétfőre már csak egy normáltávú
pálya maradt, ahol a terep legtávolabbi részeire is elmerészkedtünk.
A borókások még harmadjára sem
voltak unalmasak, de élvezni lehetett a tiszta fenyvesekben vagy épp
a teljesen nyílt réteken való futást is.
Aki jól futott, azokat elegáns tiszteletdíjak várták, frappáns eredményhirdetés alkalmával.
Három nap alatt hatszor futhattunk,
ez egy edzőtáborral is felért.
Ezt a terepet szeptemberben még
egyszer megkóstolhatjuk, a keleti
oldaláról, Szank irányából. Ízlett?
Igen. Meglehet, akkor szeptemberben is megízleljük!
Kovács Gábor

Részlet a 2. napi térképből
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ÍGY SZÜLETETT A TÁJOLÓ (2)
Ebben a részben a z 1992-2009 közötti 18 év történetét írom
le. Ez volt az az időszak, amikor évente 10 szám jelent meg és
a terjedelmet és színes oldalak számát fokozatosan növeltük.

Az 1992-ben alakult Szerkesztőség (balról jobbra): Lantos Zoltán, Tóth Eszter,
Schell Antal, Holba Ágnes, Argay Gyula, Sőtér Johanna, Hajdu Martin

De hogyan kezdődött a Tájolónak
ez az új időszaka?
A BTFSZ 1991. évi decemberi közgyűlésén az egyesületek képviselői hiányolták
a Tájoló előző félévi hiányos megjelenését, kimaradását, hiszen ebben az időben a szövetségi információk, versenyek,
események hírei csak a Tájolón keresztül
jutottak el a szakosztályokhoz, versenybírókhoz, tájfutókhoz.
Így a szövetség 1992. januári elnökségi
ülésén elhatározta a Tájoló megújítását.

Milyen legyen az új Tájoló?
Az elnökségi anyag az alábbi fő célokat
tűzte ki:
- rendszeres megjelenés
- magasabb színvonal tartalmilag és kivitelében (nyomdai előállítás)
- bárki számára a hozzáférés biztosítása
(megvásárolható legyen)
- megvalósítás kibővített szerkesztő
bizottság létrehozásával
A fenti célok megvalósítására konkrét terv született:
- Megjelenés évente 10 alkalommal előre

Az 1992. évi Sprint OB felnőtt férfi
bajnoka: Pavlovics Gábor

meghatározott megjelenési időpontokkal,
amelyek egyes nagy „rendezvényekhez,
versenyekhez” vannak igazítva a terjesztés
megkönnyítése érdekében.
- Terjedelem: 16 oldal borítóval együtt,
A5 formátum
- Példányszám: 500

T Ö R T É N E T E

A nyomdai előállításhoz szükséges „fotó
kész” anyag készítéséhez a Karakter kft.
ajánlotta fel technikai eszközeit és segítségét, hogy a megfelelő színvonalú szövegés képszerkesztés megvalósulhasson. A
Kft. képviselői Tóth Eszter és Hajdu Martin
– nemcsak az eszközök használatában
nyújtottak segítséget, hanem maguk
is részt vettek a szerkesztésben (már az
1991. évi utolsó szám készítésében is részt
vállaltak).
Rövid idő alatt kialakult a Szerkesztő
bizottság: Argay Gyula, Hajdu Martin,
Holba Ágnes, Lantos Zoltán, Sőtér
Johanna, Tóth Eszter és Schell Antal.
Sikerült egy viszonylag olcsó és rövid
határidőt vállaló nyomdát találni, amely
egy-egy szám kinyomtatását 5 munkanap
alatt 9600 forintért vállalta.
A terjesztéssel kapcsolatban fontos célkitűzés volt, hogy a rendszeres és pontos
megjelenéssel az olvasók bizalmát mielőbb elnyerjük, mert ez biztosíthatja a
megfelelő példányszám forgalmazását.
Miután a Tájoló a BTFSZ hivatalos tájékoztatója volt, 60 példányt díjmentesen
terveztünk megküldeni a budapesti szakosztályoknak, az elnökség és szerkesztőség tagjainak, megbecsült, idős budapesti
versenybíróknak és sportágunk jeles képviselőinek. A többi példányt pedig egyedi
eladással illetve előfizetők gyűjtésével
szándékoztunk forgalmazni. Egy szám
tervezett ára 30 Ft volt. Az éves költségvetésben pedig 147 ezer forintot terveztünk
úgy a bevételre, mint a kiadásra.
Így indult 1992-ben a nyomdai úton előállított Tájoló első éve. Gyakori vendégek
voltunk a Szirtes utcában, ahol a Karakter
Kft. működött. A kézzel írott cikkeket, híreket itt írtuk floppy lemezre, hogy aztán a
tördelést Martin, Eszter vagy Hanka el tudják végezni. Küzdöttünk a sokszor nehezen
vagy szinte olvashatatlan kéziratokkal és
az angol nyelvű klaviatúrával. A tördelt
oldalakat aztán kinyomtatva, papír alapon
kellett a nyomdába adni. Közben gyűltek
az előfizetők, az ország minden részéből jöttek az igények, így év végén 359
előfizetője volt a lapnak. A postázásban
Garai Laci volt segítségünkre, aki írógéppel
címzett meg minden egyes borítékot. Az
év utolsó számához pedig annyi cikk gyűlt
Tájoló 2016 3. szám
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össze, hogy végül a 10. szám 24 oldalon
jelent meg.
Ezzel az évvel a Tájoló nyomdai „fekete”
korszaka be is fejeződött, mert a következő
években, évtizedekben a színes oldalak és
a terjedelem folyamatos növelése jellemezte a lap megjelenését.

Már színes a borító
és egyre több oldal is
Már 1993-ban felmerült az igény, hogy
milyen más lenne a lap, ha színes borítója lenne. Nem kellett sokáig várni erre,
hamar kitaláltuk a legolcsóbb megoldást.
Megterveztük, majd egész évi mennyiséget egyszerre kinyomtattunk valamilyen
színnel és havonta feketével néha színessel belenyomtuk az aktuális képeket. Ezt
a megoldást alkalmaztuk 4 éven át, 1993tól 1996-ig, majd az ezt követő években
már mindig egyedi színes képek kerültek
a borítóra.
A lap terjedelme és a színes oldalak aránya ebben a 18 évben az alábbiak szerint
alakult:

A Szerkesztőség összetétele
keveset változott
18 év hosszú idő, mégis azt mondom, hogy
a szerkesztőség összetétele a legfontosabb
posztokon alig változott (Hajdu Martin,
Argay Gyula, Lantos Zoltán, Cseresnyés
Ágnes, Józsa Sándor, Schell Antal).
1993-tól Cseresnyés Ágnes is a Karakter
Kft-ben dolgozott, így a tördelésben ő
is részt tudott venni, ugyanakkor Sőtér
Johanna később távozott onnan.
1994-től bekapcsolódott a szerkesztőség
munkájába Józsa Sándor is, aki a nyomdatechnikai és fotóügyeket intézte, hogy
levilágított képanyagot tudjunk a nyomdának adni, ugyanakkor Tóth Eszter anyai
örömök miatt egyre kevesebb időt tudott
a Tájolóra fordítani.

Eredményhirdetés az Országos
csapatbajnokságon

2008-tól rövid ideig Máthé Fanni is dolgozott a szerkesztőségben és ettől az évtől
van közöttünk Bacsó Piroska is. Remélem
nem hagytam ki senkit.
Természetesen sokan vannak azok, akik
ugyan a szerkesztőség listájában nem
szerepelnek, de szinte havi rendszerességgel írták a cikkeket és hozták a különböző híreket, információkat. A cikksorozat
végén kiderül, közülük kik voltak a legaktívabbak ezekben az évtizedekben.

1992

16 fekete oldal,
a 10. szám 24 oldal
1993
20 oldal, ebből 4 színes
1994–1999 28 oldal, ebből 4 színes
2000–2008 32 oldal, ebből 8 színes
2009
32 oldal, ebből 16 színes

Miből fedeztük a kiadásokat?
2002-től további bővítése volt a terjedelemnek a lap közepébe befűzött, kék vagy
zöld színnel nyomott oldalak, amelyek
eredménylistákat, versenynaptárt, ranglistákat tartalmazott változó terjedelemben (I-XVI. oldalak).
2007-ben volt a Tájoló jubileumi, 25.
évfolyama, ebből az alkalomból a 8.
szám teljes egészében színesben jelent
meg. 2009-ben pedig, a hazánkban rendezett világbajnokság után egy szintén
teljesen színes különszámot jelentettünk
meg, amelyben valamennyi vb számról
érdekes beszámolók és teljes eredménylisták jelentek meg. Ezúton is köszönetet
mondok Makrai Évának, aki e különszám
megjelentetésének kezdeményezője és létrehozásának aktív részese volt.
A BTFSZ pedig vállalta a költségeket.
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Bélyegzés az első alkalommal
megrendezett Budapesti
Hosszútávú bajnokságon

1998 és 2001 között Antal Kristóf korrektúrázta igen precízen a kész tördelt szöveget. Holba Ági 2001-ig írta érdekes cikkeit.
2000-ben elhunyt Garai Laci, így a címlisták
kezelését, a borítékok címzését Keszthelyi Ildi
vette át. Kezdetben etikettet nyomtattunk és
ragasztottunk a borítékokra, később közvetlenül a borítékra nyomtattuk a címeket.
2002-től Nemesházi Laci fotósként kapcsolódott be a szerkesztőség munkájába.
Lantos Zoli 2006-ig írt sok izgalmas cikket
az élsportban szerzett tapasztalatairól és
élményeiről.

A Tájoló készítésének gazdasági célkitűzése
az volt: úgy előállítani az újságot, hogy
hosszabb távon a bevételekből (előfizetési
díjak, reklámok, támogatok) fedezni lehessen a költségeket. Az első évben, 1992-ben
8757 forint deficitet termeltünk a lappal a
BTFSZ-nek. A későbbi években állandóan
emeltük az előfizetési díjat, volt egy kevés
bevétel a hirdetésekből és az ezekben az
években kialakult támogatói rendszer biztosította a lap kiadását. Volt néhány év
(2006-2008), amikor az NCA és NKA pályázatokon tudtunk némi pénzt nyerni, de ez
nem volt rendszeres. Hozzá kell tenni, hogy
a szerkesztőség tagjai társadalmi munkában végezték feladataikat és az egyes években termelődött nem túl nagy deficitet a
szövetség mindig állta. A cikkek szerzőinek
munkáját pedig év végén egy-egy bekötött
példánnyal tudtuk honorálni.

A T
Íme az előfizetési díjak alakulása:
Év
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Egy példány Éves előfizetési
ára (Ft)
díj (Ft)
30
300
40
400
50
500
60
500
70
600
80
800
100
900
110
1000
130
1200
160
1500
180
1700
200
2000
250
2200
300
2900
300
3000
350
3300
400
3900
550
4900

Kevés nyomdát
„fogyasztottunk”
Ebben a 18 évben mindössze 4 nyomdát
jártunk meg. Az első években az Aréna
Kulturális Szolgáltató Gmk nyomta az
újságot, majd a Fragmentum nyomdában
készült a lap. Innen minőségi kifogások és
esetenként előforduló késések miatt mentünk el. 2000-től 2007-ig az UNIO PRINTER
NYOMDA Kft-ben készült az újság, ide már
levilágított filmanyagot vittünk, külön a
színes oldalakat, külön a feketét, az eredményeket pedig pauszra nyomtatva adtuk
le. Minden számnál háromszor kellett a
nyomdába bemenni. 2008-tól a Schneider
Print Kft. illetve HAPPYCARD Kft. (ugyan
az a nyomda) nyomta az újságot. Ide azért
helyeztük át a lapot, mert nem kellett
levilágítani az anyagot, hanem digitális
formában hálózaton tudtuk beküldeni.

Á J O LÓ
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150 példányt biztosítottunk a Tájfutás elő- tásáról. Beszámolt a lap az országos bajfizetőinek. Két újság egy újságban!
nokságokról, a legnagyobb nemzetközi és
hazai versenyekről, a válogatott munkájáMiről írtunk a lapban?
ról. a térképkiadás helyzetéről. Közöltük a
Bátran mondhatjuk, a Tájoló a budapesti ranglistákat és az országos bajnokságok
és egyre inkább az országos tájfutó élet eredményeit. De talán a legnépszerűbb a
tükre lett. A rövid, aktuális hírek mellett Versenynaptár rovat volt, amelyből tájésok sportszakmai kérdéssel foglalkozott. kozódni lehetett az elkövetkező versenyek
Sorozatok jelentek meg a pályakitűzés minden fontos részletéről. Sok előfizetőnk
elméletéről és gyakorlatáról, a sokrétű szinte csak ezért vásárolta a lapot. Éveken
technikai edzésekről és azok lebonyolí- át rejtvényekkel is szórakoztattuk olvasóinkat. Az előfizetők száma fokozatosan
emelkedett, a példányszámot is növelni
kellett. Az évek múlásával, a számítástechnika terjedésével és nem utolsó sorban az
internet szolgáltatás kialakulásával azonban megváltozott az információáramlás
tendenciája. Megszűnt annak a varázsa,
hogy csak az újságból lehet friss híreket
szerezni és ez párosult az egyre drágább
és költségesebb lapkiadással. Több évig
tartó felfutás után így lassan csökkenni
kezdett az előfizetők száma. Jól látható ez
az alábbi táblázatból:

A szlovákiai Ifjúsági Európabajnokságon Zsebeházy István a
sprintszámban, Gösswein csaba
hosszútávon szerzett aranyérmet

Tájfutás újság a Tájolóban
Érdekes momentuma ennek az időszaknak,
hogy a Tájoló 2004/9. és 10. számában,
valamint 2005, 2006 és 2007-ben valamennyi számban a Tájolóban jelent meg a
Tájfutás 16 oldala. A Tájfutás anyagi gondok miatt már nem tudott önálló lapként
megjelenni, így került a Tájolóba. Ehhez az
Makrai Éva (ZTC) a Rövidtávú OB
MTFSZ némi támogatást nyújtott, mi pedig női felnőtt kategóriájának győztese

Év
Előfizetők száma Példányszám
1992
359
500
1993
456
600
1994
501
700
1995
551
700
1996
582
700
1997
612
800
1998
609
800
1999
651
800
2000
635
1000
2001
648
1000
2002
664
1000
2003
645
1000
2004
631
1000
2005
583
1000
2006
550
1000
2007
534
1000
2008
555
1000
2009
489
800
Ismét válaszút előtt álltunk: az előfizetők
száma csökkent, a kiadás költségei pedig
évről-évre nagyobbak lettek. Valamit kellett tenni. Ismét egy új szakasza kezdődött a Tájolónak. Erről majd a következő
számban írok.
Schell Antal
Tájoló 2016 3. szám
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HEIKKI KANGASMÄKI HALÁLÁRA
1935–2016
A mai hétvégére, a Honvéd kupára benevezett egyik versenyzőnk
nem mondta vissza a versenyt,
de mégsem tud rajthoz állni. Az
értelmetlen halál elragadta tőle a
részvétel lehetőségét.
A döbbenet, mely sikolyként
hatott, vajon miért?
Hétfőn, május 2-án este egy telefont kaptam, melyben közölték a
száraz tényt. Megdöbbentem és
máig sem tudom felfogni a történteket. Tőle oly sokat kaptunk!
Megtanított, miért kell szeretni
a versenyt, és miért kell mindig felkészülni. Rávilágított az
idegen nyelvtudás fontosságára.
Jégkorongozóként kezdte a sportolást. Hazájában, Finnországban
nagy múltja van e sportágnak.
Szenior korában kezdet tájfutással foglalkozni. Több szenior
világbajnokságon is részt vett, pl.
Új Zélandon. Ellenfelei tisztelték. Több magyar bajnokságon
előzte meg őket legjobb verseny-

idejével. Legtöbbször a dobogó
legmagasabb fokára állhatott fel
a BSC színeiben.
Emlékét szeretettel megőrizzük.
BSC tájfutó szakosztály
Heikki Kangasmäen muistoksi
1935-2016
Yksi meistä, tämän viikonlopun
Honvéd cupiin ilmoittautuneista
urheilioista ei voi astua starttilinjalle, vaikka ei peruuttanut
osallistumistaan. Kuolema on
ottanut häneltä osallistumisen
mahdollisuuden pois.
Kauhistus vaikutti kuin kiljahdus: miksi?
Maanantai iltana, toukokuun toisena päivänä sain puhelinsoiton,
missä tosiasia kerrottiin minulle.
Se järkytti minut, enkä kykene
oikein käsittääkään tapahtunutta.
Me olemme saaneet häneltä niin
paljon! Hän on opettanut meille
miksi pitää rakastaa kilpailua,
miksi pitää olla aina valmiina.

Hän on valaissut meille myös
vieraiden kielten puhumisen tärkeyden.
Hän aloitti urheilua jääkiekkoilijana. Kotimaassaan, Suomessa
sillä urheilulajilla on pitkä historia. Suunnistuksen hän valitsi
jo seniori-iässä. Osallistui seniorien moniin MM-kisoihin, mm.
Uudessa-Seelannissa.
Kilpaijijat pitivät hänet kunniassa. Useassa unkarin mestaruudessa hän voitti heidät parhailla tuloksillaan. Enimmäkseen
hän sai astua korokkeen korkeimmalle portaalle BSC:n
(Balatonfüredin Sport Clubin)
jäsenenä.
Hänen muistoaan kunnioittaen
BSC:n Suunnistusseura

Búcsú Heikitől 2016. május 8-án a Honvéd kupán
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Elhunyt Szondi Ferenc
Elhunyt Schmidt Ferenc
1926–2016
1935–2016
Szondi Ferenc, az ’50es -’60-as évek fordulójának válogatott versenyzője, a Spartacus
első bajnokságot nyerő
csapatának tagja,
majd a Spartacus
szakosztályvezetője,
a November 7. versenyek elnöke volt.
A Postásban kezdett
versenyezni, 1956-ban
áthívták a Spartacusba,
hogy legyen szakosztályvezető. 1957-től ő
az őszi verseny elnöke, jelentős része volt a versenyzés fellendítésében. Három bajnoki ezüstje után 1961-ben lett meg az első
OCSB arany. Ekkor kezdődött a Spartacus fénykora, amikor a férfi
csapat megszakítás nélkül 11 évig volt bajnok. 1970-ben adta
át a szakosztály vezetését, de még négy évig a versenybíróság
elnöke maradt. Április 6-ra virradó éjjelen csendben távozott.
Júniusban lett volna 90 éves. (Bozán gy.)

252.927 teljesítés a
Tájfutás Világnapján
Május 11-én lezajlott az első Tájfutás
Világnapja. A nemzetközi szövetség
által hagyományteremtő szándékkal
létrehozott esemény célja a tájfutás
elérhetővé tétele és a tanárok segítése
a sportág játékos és izgalmas megismertetésében. Az IOF 250.000 gyerek
megmozdítását tűzte ki a rendezvény
céljának, amit sikerült is elérni: 252 927
teljesítés sikerült.
Természetesen a Magyar Tájékozódási
Futó Szövetség is csatlakozott a felhíváshoz tagszervezeteit bevonva.
Összesen 43 helyszínen találkozhattak
az érdeklődök a bemutatókkal, a központi rendezvényre a Városligetben
került sor.
Annak ellenére, hogy az időjárás nem
igazán fogadta kegyeibe a rendezőket, végül 22 település 44 helyszínén
11.122 résztvevőt sikerült megmozgatni hazánkban. Az eseménnyel sikerült

Május 26-án rövid
betegség
után
elhunyt Schmidt
Ferenc, a Péti MTE
egykori szakosztályvezetője, versenybírója, a Magyar
Tájékozódási Futó
Szövetség és a
Veszprém Megyei
Tájfutó Szövetség
korábbi elnökségi
tagja.
Sok versenyt rendezett, többek között az
idén már 46. éve megrendezésre került Péti Terepfutó versenyt
is, ami azóta már a nevét is felvette. Ő maga is versenyzett,
nemcsak tájfutó, hanem atlétikai versenyeken is rajthoz állt.
A rendszerváltás idején megszólította őt a politika.
Országgyűlési képviselő lett, az első szabadon választott
országgyűlés tagja. Az MTFSZ honlapján Varsányi Attila hoszszabb megemlékezését olvashatjuk.

a média figyelmét is felkelteni, mind
országos, mind helyi szinten, az m1
adása többször is élőben kapcsolta a
helyszíneket.
A rendezvény fővédnöke Herczegh
Anita, a köztársasági elnök felesége volt. Az esemény fő szponzora a
Városliget Zrt, amely a helyszín biztosítása mellett anyagilag is komolyan
támogatta az eseményt.
Összesen 5 kontinens 81 országának
2.013 helyszíne csatlakozott az eseményhez. A legaktívabb országok
Törökország (49.408), Svédország
(35.754) és Norvégia (20.368) lettek.
Magyarország a 11.122 teljesítéssel az
előkelő hatodik helyen végzett.
2017-ben május 24-én lesz a Tájfutás
Világnapja.

2017-es Hungária
Kiss Endre tájékoztatása szerint1000 fő
feletti létszámot szeretnének elérni. A
helyszínek kiválasztásánál szempont, hogy
utazás nélkül elérhetőek legyenek az orfűi
versenyközpontból. Marketing tevékenységüket nyáron indítják majd be. A terepek
adottak, a töbrös területeket, mint mecseki különlegességet helyeznék előtérbe. A
térképkészítőket már felkérték. A tájfutás
mellett igyekeznek minél több szabadidős
rendezvényt ajánlani a résztvevőknek.

IOF ülés Budapesten
A Nemzetközi Tájékozódási Futó
Szövetség június 3-4-én Budapesten
tartotta elnökségi ülését, ami pozitív
hangulatú volt, ennek még hozadéka
lehet a jövő világversenyek pályázatainak elbírálásakor. Ezen az ülésen jelentették be, hogy 2018-ban Magyarország
tájkerékpár Szenior VB-t és Világ kupa
fordulót rendezhet Budapest illetve
Nagykovácsi versenyközponttal.
Tájoló 2016 3. szám
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BEMELEGÍTÉS MINDENEK FELETT!
– A SZAKÉRTŐ TANÁCSAI
Biztosan te is megtapasztaltál már kisebb húzódást,
rándulást a bemelegítés elhanyagolása miatt, ami
aztán hetekre, hónapokra megkeserítette az életedet.
Mindannyian hajlamosak vagyunk fizikai határainkat
feszegetni. A hideg idő beköszöntével, különösen kültéri
sportoknál, kiemelten jelentkezik ez a veszély. Az ilyen
felesleges sérülések egy kis odafigyeléssel könnyen
megelőzhetők Vedd komolyan te is! Melegíts alaposan!

START - bemelegítés
Amikor mozgásba lendülsz,
hozzálátsz „alvó” ízületeid,
izmaid ébresztgetéséhez. Lehet,
hogy edzés előtt órákat ültél,
vagy most keltél az ágyból. A
megfelelő bemelegítés mindennél fontosabb: kell, hogy a
szervezet fizikailag és mentálisan is felkészüljön az edzésre,
és elérje az optimális „üzemi
hőfokot” a valós terhelés előtt.
Annál jobban fogsz teljesíteni,
annál kisebb a sérülésveszély és
az edzést követően annál gyorsabb a regenerációd, minél jobban bemozgatod előtte a tested.
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Az általános bemelegítő gyakorlatok során a pulzusszám nő,
a légzés szaporábbá válik. Az
átmozgatott szövetekbe friss vér
jut, az izomrostokat behálózó
hajszálérhálózatban megélénkül
a vérkeringés. Az ízületek finom
mozgatásával több ízületi folyadék képződik az ízületi tokban,
ez pedig olyan, mintha megolajoznád az ízületeidet.
Ám, gyakran adódhat olyan
helyzet, amikor mégsem jut elég
időd a megfelelő bemelegítésre,
vagy csak fokozni szeretnéd teljesítőképességedet. Ilyenkor tesz
jó szolgálatot a Start bemelegítő gél, ami biztosítja az izmok

optimális oxigén- és vérellátását, javítja és gyorsítja a bemelegítés hatékonyságát, növeli az
izomzat terhelhetőségét. Ezáltal
csökkenti a sérülés kockázatát,
segít megelőzni az izomlázat és
összességében hozzájárul a jobb
teljesítményhez.
Ma már nem csak egyszerű,
általános sportkrémeket találsz,
hanem speciális készítmény áll
rendelkezésre bemelegítéshez
is, hiszen teljesen másról szól a
bemelegítés, mint pl. az izomláz
kezelése. Válassz speciális Start
bemelegítő gélt a valóban hatékony bemelegítéshez, ha fontos számodra izmaid, ízületeid
épsége, éveken át tartó egészsége és maximális teljesítményre
törekszel.
Válassz olyan készítményt,
amely természetes eredetű,
gyógynövényi hatóanyagokkal
készül és tartósítószer-mentes.
Gyöngyösi Lilla
Testnevelés - Rekreáció tanár
www.drkelen.hu

Hirdetés
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Országos Diákolimpia®

GÁRDONYI CSILLA
MINDEN SZÁMBAN NYERT
Egerben május 21-én délelőtt a sprint számmal indult a program,
aminek a versenyközpontját impozáns környezetben, a Dobó téren
alakították ki. A pályák a város történelmi belvárosában haladtak,
ami hagyományosan remek helyszín a rövidtávú versenyszámnak.
A fiúknál minden kategóriában elég szorosan alakult a verseny, a
lányoknál viszont a legkisebbektől eltekintve mindenhol legalább
egy perces különbséggel verte a győztes a mezőnyt.
A bajnokok:
NII – Lantai Lili
(Botev ált.isk., Veszprém)
NIII – Czakó Boglárka (Budenz J. ált. isk., Budapest)
NIV – Gárdonyi Csilla (Városmajori Gimnázium, Budapest)
NV – Sárközy Zsófia (Szent Angéla Gimnázium, Budapest)
NVI – Szuromi Luca (Művészeti Gimnázium, Pécs)
FII – Bujdosó Márk (Szent Imre ált.isk., Budapest)
FIII – Klement Kelén (Deák téri Evangélikus Gimnázium, Bp.)
FIV – Jacsó Barnabás (Gárdonyi G. Ciszterci Gimnázium, Eger)
FV – Ormay Mihály (ELTE Radnóti Gimnázium, Budapest)
(Baár-Madas Református Gimnázium, Bp.
FVI – Dalos Máté

fölénnyel nyert Czakó Boglárka, Gárdonyi Csilla, Sárközy Zsófia
felállásban. A második helyre is egy budapesti váltó érkezett
be fél perccel megelőzve a csongrádiakat. A fiúknál fordítva
alakult a verseny: Csongrád megye győzött Rácz Zoltán, Szabó
Levente, Jónás Ferenc összeállításban, Budapest lett a második
és Borsod-Abaúj-Zemplén a harmadik.
Vasárnap átköltözött a mezőny Felsőtárkányba a normáltávú
döntőre. Itt egy klasszikus hegyvidéki terep várt rájuk, sok
szinttel és nagyrészt jól futható erdővel. A korábbi években
megszokott-tól eltérően a rövidtávú győztesek közül csak
ketten tudták megismételni a győzelmüket, Gárdonyi Csilla
és Szuromi Luca is mindkét futamot nagy különbséggel
nyerte.
A bajnokok:
NII – Máramarosi Rita (Brassó utcai ált.isk., Budapest)
NIII – Zempléni Lilla (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest)
NIV – Gárdonyi Csilla (Városmajori Gimnázium, Budapest)
NV – Vékony Vanda (Chemel István Gimnázium, Gárdony)
NVI – Szuromi Luca (Művészeti Gimnázium, Pécs)
FII – Szalay Zente
(Fészek Waldorf ált.isk., Solymár)
FIII – Gönczi Péter
(Fészek Waldorf ált.isk., Solymár)
FIV – Jónás Ferenc
(Deák Ferenc Gimnázium, Szeged)
FV – Horváth Csongor (Szent István Gimnázium, Budapest)
FVI – Peregi Dániel (Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Bp.)

Délután rendezték a váltót azonos helyszínen a megyéket További eredmények a mellékletben és a honlapon tekinthetők
(mtfsz.hu)
reprezentáló csapatok részére. A lányoknál Budapest nagy meg.

A verseny résztvevői Fotó: Somogyi Balázs
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10mila 2016

A TIZEDES MEG A TÖBBIEK – AVAGY
A PANNON SUPERSONICS FELEMELKEDÉSE
A norvég kenyéradómmal harmonikus viszonyt ápoltunk, a harmadik alkalommal a klubtörténet
legsikeresebb „Long-Night” pályája
mellé is az én nevem került, de a
kilencedik alkalom után a tizedik
behívómat tavaly már nem kaptam
meg. Noha az évek alatt az én csillagom is erősen hulló pályára került,
evésbé pátoszi irányból meg- pedig néha igen komoly testi fenyí- mégis húzó embernek számítottam.
közelítve annyi történt, hogy tést mér ránk a kis „dráágaszág”.
Mindezek ellenére az új vezetés már
sikerült egy alomra való társulatot
meggyőznöm arról, hogy ez kell
nekik, hogy a svéd erdők sziklamezői simogatnak, a tőzeglápok
kényeztetően balzsamoznak és a
kinti 5°C voltaképpen ozáist nyújtanak a május, kora nyári sivatagában. Olyan mérkőzésnek lehetnek
részesei, minek után iskolákat és
köztereket keresztelnek el hős tetteikről és a legendájukból, olyan
költemények születnek majd, mihez
képest a Kalevala csupán kocsmai
talpalávaló. És ők hittek nekem! Így
jutottunk el az idei Tiomilára. Na de
kezdjük az elején. 20 éves vadcsikó
koromban afféle megkésett pubertás
lázadásként elszegődtem a norvég
idegenlégióba, hogy megleljem a
legsötétebb titkokat, minek révén
kitörhetek a halandóság árnyékából
és a világ tetejére mászhatok. Nos, a
csúcstámadás végül elakadt a hegy
lábánál az első hütténél, de ezen
kalandozások folyományaként eljutottam a skandináv tájfutó Bajnokok
Ligájába, a svédországi 10mila, 10
fős váltójára, ahol komoly fejsérülést szenvedhettem, mert első látásra szerelem lett belőle és egy évtized
távlatából megkönnyebbülten fellélegezhetek, nem jöttünk össze túl
korán, ez egy olajozottan működő
románc, az emlékek megszépülési
folyamatai néhány órával a célba
Részlet Szabó Bandi pályájából
érkezés után már el is kezdődnek,

Ott a messzi-messzi északon, mocsarak és durva tájak
hazájában, hol vad szelek fúnak és a hajnalok csendjét
jávorszarvasok bőgései tépik széjjel, létezik egy ősi rituálé,
a nemes, de mégis könyörtelen küzdelemé, minek hívó szavai
minden régmúlt sebet begyógyít és nemet mondani rá Isteni
fájdalommal jár… Ide vezettem seregem, hogy egy emberöltő
után ismét dicsőséget szerezzek a Kárpátok medencéjének.

K
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nem tartott rám igényt és így jutottam el tavaly nyáron arra a pontra,
hogy ütött a teátrális jubileum órája,
a tizedik részvételt egy vegytiszta
magyar alakulattal lépem meg.
Szigorú válogatási elveknek kellett megfelelni, hogy valaki belépést nyerhessen a svéd mennyek
kapuján, ugyanis azt az alapelvet
fektettem le, hogy ha már az egész
buliért kifizetünk egy fél kertes ház
árát, akkor legalább valami épkézláb
helyezésért hívjuk csörtére az észak
legényeit. Ez a cél a TOP 100-as
álomhatár elérése volt. Persze első
ránézésre ez egy felettébb kommersz helyezésnek tűnik, de aki
már szippantott e derbi atmoszférájából az tudja, hogy a mezőny
első harmada egész évben szinte csak erre edz, hogy itt csapják
össze agancsaikat. A magyar játékos piac szolid kínálatát figyelembe
véve, kész bravúrnak tekinthető a
két tartalék futó beszerzése (Kain
Gergő és Ferenczi Krisztián) és a
csodafegyverünk megkaparintása.
A nemzetközi tőzsdén is jegyzett,
több millió euróra taksált Kovács
K.O. Ádám megszerzése oszcillátor
hatással volt a gépezetre, így sikerült
még megkaparintanom Magyust
(Magyar Zsolt), Nagy Pistát, Vörös
Endrét, Pelyhe Danit, Banyeszt
(Bánki Zoli), Szundi Attist, Szabó
Bandit és Vöcsököt (Kisvölcsey

34 Tájoló 2016 3. szám

Ádám az egyik edzőterepen

A terep

Ákos), ezzel életre keltve a Pannon
Supersonics névre keresztelt tízes
fogatot. Átlagéletkort tekintve a
rutint képviseltük az erővel szemben a magunk 36,7 évével, bár a
csapat ezelőtt összességében csupán
23 db rajthoz állást tudhatott magáénak ezen a versenyen, tehát ilyen
téren még csecsemőkorúnak számítottunk. Kár, hogy az ellenfelek nem
így bántak velünk.
A verseny tömegrajtja előtt 48 órával érkeztünk meg a tett színhelyére,
Falun városába, a 2012-es Felnőtt EB
otthonába, ahol Endre, Vásárhelyről

elszármazott barátainál székeltünk a
következő 6 napban. Aggodalmam,
miszerint ez a piszkos tizenkettő
majd testileg-lelkileg lenullázza a
nyugalom szigetéhez szokott vendéglátóinkat, nem vált valóra. Az
egész szokatlanságát jól példázza,
hogy lényegében nekünk kellett a
végén bocsánatot kérnünk, hogy
hazamegyünk, és nem pörgetjük
halálba a villanyórát és nem szipolyozzuk tovább a város közmű
szolgáltatását, idevéve a 0-24 órán át
üzemelő viking átalakító berendezésként funkcionáló masszázs fotelt
is. Ezúton is köszönet mindenért
a Pekár családnak, kiket ezentúl
nyugodt szívvel nevezek a Pannon
Supersonics hivatalos menedzserének, és kik mire ezeket a sorokat
írom már Lundban laknak (nem,
nem miattunk fogták menekülőre),
tehát van még egy szűk esztendőnk
a jövő évi 10milát egészen Lundig
szabotálni, hogy a pályaszállás gyönyörködtető folytonossága ne szakadjon meg.
Királyi életünket azért néha kénytelenek voltunk megszakítani, hogy
tájfutósdit játszhassunk. Egy éjszakai, és egy nappali edzést iktattunk
be az első 24 órába, megállapítva, hogy bármennyire is a bóvli
kategóriába is sorolják ezeket a
terepeket a svédek, minket azért
fizikailag minden kilométer rendesen megsarcol. Ezen kívül egy
prológ sprinten is rajthoz állt a csapat nagy része, az ún. „Queen and
King of Mördarbacken” futamon,
ami az Arénának helyet adó sí sánc
hegyének meghódítását jelentette.
Igaz ez a derbi a gyerekeknek szól,
de viselkedésben úgy vélem tökéletesen sikerült az asszimilációnk.
A férfi nyílt kategóriát azért uraltuk Ádám első, az én 3., Attis 4.,
Vöcsök 5. helyével, de talán nem
kell hozzá abakusz, hogy az olvasó
kimatekolja, nem a skandináv galaxis válogatott ellen kellett megmérkőznünk, bár Tove Alexandersson
azért rajthoz állt, szerencsére nem
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arccal, a Pannon Supersonics szimpatizánsok őrjöngő sorfala mellett
bevonultunk az Arénába. Az előre
foglalt 25m2-es csapatsátrunk elfoglalásából aztán rögtön egy bohózat
alakult ki, ugyanis a svédek valamit
elkevertek, és helyette csupán egy
üres sátorhelyet kaptunk. A zászlót
azért Bandiék leszúrták, jelezvén,
hogy ez már egy elhódított földdarab, messziről az akció inkább
egy újrarendezett Holdra szállásnak tűnt, legalábbis utoljára akkor
feszült lobogó egy ennyire kietlen
köves placcon. Helyrehozandó
kárpótlásként megkaptuk az egyik
kufár már kiürített sátrát, mert kirakatban és annak hangulatfényében
öltözni látványos és szórakoztató.
Kívülről már csak az „Etetni tilos!”
tábla hiányzott, de mi azért otthonossá tettük és különben is, aki
nem szereti a testnyílásaiba betörő
jeges fuvallatot, az ne válogasson a
porták közül. Az idei Tio rajtját a
megszokottakhoz képest 1 órával
előrébb hozták, este fél 9-re, így
az első 30-40 perc még fénykardozás nélküli bulinak ígérkezett.
Ádámot gondosan elhelyeztük a
számára életidegen 269-es rajtkockán (ennyire becsültek minket a kis
naiv svédek). Innentől idézzünk a
Pannon Supersonics eseménynaplójából:

férfi kategóriában. Ezt a futamot
csak azért nem részletezném, mert
életemben nem sétáltam még ennyit
sprinten, ez pedig önmagában is
annyira megalázó, hogy ennek
tovább boncolgatás már kimeríti a
szuiciditás fogalmát. Mindenesetre
itt már letettük a névjegyünket, csak
idő kérdése volt a faluni díszpolgári
kinevezésünk postára adása.
Másnap aztán végre eljött a nap, az
időjárás is végérvényesen ledobta
az érkezésünkkor mutatott csalfa
arcáról a maszkot és a 17 fok napsütésből gyorsan csinált 5-öt, hozzá
az eső összes lexikoni formájával,
hogy spirituálisan is beléphessünk

Részlet Zsebe Isti pályájából

Skandinávia kapuján. A csapat
összeállítással már semmi dolgunk
nem volt, a saját képességeinket és
formánkat figyelembe véve osztottam el az össz 110 km-nyi pályát
a többiek hallgatólagos beleegyezésével. Ők is tudták, hogy így lesz
a legjobb mindenkinek. Taktikánk
a meglepetésen alapult, miszerint
a legerősebb harci paripánkat teszszük bele a tömegrajt húsdarálójába,
onnan pedig egyenletesen merülünk el, hogy a végén a 100. hely
környékén vessenek minket partra
a 10mila szilaj hullámai. Feladatát
mindenki értette, így átszellemült Nagy Pistát megcibálta a Long - Night
Tájoló 2016 3. szám

35

VE

R S E N Y B E S Z Á M O LÓ

20:30: Eldörren az ágyú, Ádámot
nem sikerül lencsevégre kapni, egy
ember bukik, nincs lassítás nincs
kegyelem, harminc dühödt bölény
talajszintig tapossa. Mikor összegereblyézik látjuk, hogy nem Ádám,
megnyugszunk.
21:50: Már 5 perce okádja az erdő
a befutókat a cél irányába, Ádám
még sehol, nem izgulunk, az ütemterv szerint még van ideje, a lényeg,
hogy egy jól megrakott szerelvénynyel érkezzen.
21:59: Ádám beszlalomozik a célba,
sajnos ekkor már csak szivárognak
az emberek, Ádám nem akar kétszer futni, így Zsebe Isti kénytelen
villanyt kapcsolni és egy olyan híg
társasággal nekilendülni akikről a
legkevésbé sem lehet elmondani,
hogy az erdő torkának ugrottak
volna. A taktikánk felborult, van
még menekvés? – 155. hely
23:39: Nincs! Estván és Magyus
csúcstalálkozója és „Bízz magadban!” útravaló jó tanácsa már csak
egy távolból kapálózó fuldokló utolsó kiáltása, az élmezőny nem várt
meg. – 156. hely
01:17: Magyus is megérkezik. Az
ő estéje Zsebe Istihez hasonlóan
inkább az egyéni „Drágán add az
életed” akcióról szólt. NagyPista
sziluettjei eltűnnek a hegyorom
mögött, a „Hosszú éjszakai” ezzel
útjának indult. – 152. hely
03:22: Pista, Kerényi Mátéval a háta
mögött gőzmozdonyként zakatol
be a célba, 5 perccel hamarabb a
vártnál, de vele sem bánt kesztyűs
kézzel az élet, emberesen kipofozta
az erdő. Se baj, jó az öreg a háznál.
Zárkózunk lassan. – 146. hely
03:23: Pelyhe Dani ismét a váltózónánál. A rendezők rossz térképet
tettek ki. Az egész világ ellenünk!
Mondhatnánk, hogy szerencsére
Dani észrevette, de lássuk be, nincs
az a beszűkült tudat ami ne nyomná
be a pánikgombot, hogy „Hé! Ezen
a 2-es pont messzebb van, mint
az én egész pályám! Valami nem
stimm!”
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Szundi Attis a tőzegláp fürdetés után

05:27: A három rövid pálya pipa:
Dani és Endre 5-5, Banyesz 10 perccel jött jobbat a vártál. Derengeni
kezd miért. Svédországban minden
bizonnyal a hajnali órákban valami
apokaliptikus szellemi elkorcsosulás rémképétől retteghetnek, mert
ezekkel az „igazi középtávú”-nak
beharagozott pályákkal idehaza
általában a biliről éppen leszokott
korosztályt kínáljuk meg.
05:29: Banyesz az őt váró csapat
helyett valami szőke lányhoz siet és
begyűjt egy mosolyt. Nem harag-

szunk rá, de a cuccait kidobtuk a
bunkerből. A srácok minden hősies
igyekezete ellenére nagyon lassan
javulunk csak. TOP 100 Ágyő! –
140. hely
07:10: Attis megérkezik a 8. pályáról,
arca, ruházata a mocsár összes stigmáját magán hordozza, pedig ezen a
terepen nincs túl sok belőlük. Nem
hibáztathatjuk a fanatizmusát, ő úgy
látszik ezért jött, megharcolt érte,
hogy megtalálja a kevés vízfelületet
és, hogy ilyen vállalhatatlan külsővel
érkezzen célba. – 143. hely, távolodik a TOP 120-as minimális cél is.
08:25: Bandi is kivégzi a maga penzumát, és ő annyira feltűnően élvezte, hogy gyanakodni kezdünk nem
helyi ügynök-e. Vöcsök villámlépteivel felvezeti az utolsó felvonást,
igaz, egy közel 2 órás végjátékkal.
Ezt kérte, ennek ellenére nem láttam mosolyt az arcán. Valaki semmivel sem elégedett. – 140. hely
10:15: Vöcsök átveszi a harci lobogót
a befutó ponton és végig lengeti a
Szentélyen. Szerencsére a szereplési
vágyának ilyen extrovertált, mármár ripacs kiélésén kívül azért csinált is valamit. A csapaton belül
elhozta a legjobb egyéni helyezést
(108.) és 8 pozíciót javítva kiadta a
végső számot: 132. hely

Csapatzászló - a Szent jel
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Ez ugyan több lett mint szerettük
volna, de 10 fő között szétosztva a
100. helytől az a 28 perc hátrány
szinte már karnyújtásnyi távolságnak látszik. Majd legközelebb? Ez
még a jövő zenéje. Mindenesetre az
én bakancslistámról ezennel kihúzva a 10 db Tiomila részvétel, de az
csak az én szerény céljaim egyik
állomását jelenti. Ami ennél sokkal
fontosabb, hogy kiváló élmény volt
ezzel a társulattal részt venni a tájfutás ünnepén, és annak egyik legfontosabb váltóversenyén. Ki teheti,
kövesse példánkat.
Zsebe Isti

Feltettem a csapat tagjainak két
kérdést a verseny után miszerint: biztos adódhat abból is, hogy ezek nem

Egyelőre 155. a Pannon Supersonics

1. Miért indultál az idei 10milán?
2. Hogy értékeled a saját futásodat?
Pelyhe Dani:
Isti tizedik 10mila indulása nagy megtiszteltetésnek és eseménynek bizonyult. Ráadásul
az elmúlt években sokszor körbejártam a
helyszínt is, igaz csak télen és sífutó léccel…
A waxolas tökéletes lett. Bár sokra nem
mentem vele. Én nagyon elégedett vagyok,
mivel ezzel a versennyel letudtam az átlagos
évi futó és tájfutó edzés/versenyadagomat.
A pálya közben a legnagyobb inspirációt
az örökifjú Ole-Einar Bjørndalen jelentette,
aki nemrég bejelentette, hogy még 2 évig
folytatja pályafutását!
Kain Gergely (tartalék):
Nem is indultam
Röviden: Biztos nagyon jó móka lehet
Skandináviában tájfutni. Mert hogy még
sosem volt rá lehetőségem.
Bővebben: Mikor jó egy éve mesélted, hogy
tervbe vetted összehozol egy magyar csapatot a 2016-os tio-ra, egyszerűen rád(rátok)
akaszkodtam. Kihasználtam ezt a kiváló
alkalmat, hogy lehetőségem nyílik remek
társasággal eljutni oda és skandináv terepen
orrvérzésig tájfutni. Elsődlegesen nem a tio
volt a cél, mert az alap csapat erősebb/ügyesebb nálam. Tartalék viszont nem árt ha van.
És sikerült. Eljutottam oda. És tájfuthattam
ott egy csomót. Hála Neked és a Csapatnak!
Az edzések pályái a vártnál jobban sikerültek. Azt gondoltam, hogy egyetlen pontot
sem fogok megtalálni. De megtaláltam. Ez

felelő futó tempót viszonylag jól sikerült
megtalálnom. Kivéve, amikor egy sziklás
domboldalon a kelleténél kicsit sietősebbre
vettem az iramot, aminek a térdeimen több
négyzetcentiméternyi bőrfelület látta kárát.
Kovács Ádám:
Hat alkalommal indultam már az eseményen, azonban az elmúlt két évben kihagytam. Remek lehetőség volt számomra,
hogy újra átélhessem a verseny hangulatát,
ráadásul egy igazi magyar csapattal.
Első futó voltam, 269. rajtszámot kaptuk
meg. A tömegrajtot követően jó útvonalat
választottam és sikerült pozíciót javítanom,
azonban elég oxigénhiányos állapotban
értem az első pontra, így kisebb hibával
kezdtem a versenyt. Ezt követően jelentősebb technikai hibát nem vétettem a pályámon, azonban nehéz volt terepen előzni.
Beragadtam a lassabb tempójú futók között,
így 155. helyen értem célba, amellyel nem
vagyok elégedett. Jövőre többet kell gyúrnom az első futásra, mert sokat számít a
csapat végeredménye szempontjából.
Magyus (Magyar Zsolt):
Nagy megtiszteltetés volt számomra Zsebe
Isti felkérése, azaz, hogy részt vehetek a
10. jubileumi TioMiláján! És természetesen a
magyar tájfutás ‚krémjének’ kiváló tagjaival
való csapatközösség lehetősége egy Szuper
skandináv klasszikus váltón!!! 22 év kihagyás
után, már nagyon ki voltam „éhezve” 1 ilyen
versenyre...

voltak olyan igazán bonyolult skandi terepek. De így elsőre pont tökéletes volt. Persze
sokat szívtam azért a terepeken, de nem
sokkal többet, mint itthon. Csak sokkal lassabban haladtam.
Nagy Pista:
Nekem ugyan még csak a harmadik 10milám
volt,de az előző évek élményei is már olyan
elvonási tüneteket indukáltak, amelyekre
egy indulási lehetőség – főleg ezzel az
összeállítással – maga lett a gyógyító zarándoklat. Skandináviában tájfutni izgalmas
kihívás, aminek a sikere sohasem garantált.
Az idei futásomat pedig jónak értékelem,
mint ahogy az egész Csapatét is, magunkhoz mérten elégedettek lehetünk, még ha
a jubileumhoz illő bűvös 100.hely nem is
sikerült.
Szundi Attis:
Isti 10 éve jár a 10milára, én 10 éve tervezgetem, hogy egyszer részt veszek. Most összejött. Akartam egy jót sportolni skandináv
terepen, mocsarakon átgázolni, dacolni esővel, széllel, élvezni a „nagyverseny-fílinget”
és tagja lenni egy felettébb jókedélyű
színmagyar szuperszonikus csapatnak.
Szerintem nem kell újabb 10 évet várni a
másodikra…
Ahhoz képest jól sikerült, hogy titokban
mennyire paráztam attól, hogy el fogok
szállni nagy igyekezetemben és súlyos 10
perceket szedek össze. Ahhoz képest viszont
rosszul, hogy vétettem két elkerülhető 3-4
perces térképértelmezési hibát. A meg-
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A magam elvárásait messze túlszárnyalva
teljesítettem, hiszen a 11,9km 14ep pályámat, gyakorlatilag teljesen egyedül futottam
- max 5-6 perc hibával - a sötét skandináv
éjszakában! Köszönet érte Estvánnak és a
váltáskor kapott biztatásának!
(A bűvös mondat, miután realizáltam, hogy
neki is sokat kell majd egyedül tájékozódnia:
„Bízz magadban!” – Zsebe Isti)
Vöcsök (Kisvölcsey Ákos):
Évek óta hallgatom tőled, hogy milyen szörnyű a TioMila: éjnek évadján kell futni a
szakadó esőben, túrni a térdig érő fagyos
mocsarakat, a fejlámpa fényében csillog az
SI-dobozon a ráfagyott jég, a befutás után
pedig lehet hideg vízben zuhanyozni...
És ekkor megkérdezed, hogy:
Te nem akarsz jönni egyszer?
Ööö... most nem ((hülye vagy ??)).
Valahogy idén bíztam benne, hogy május
közepén már csak nem esnek meg velem
a fenti borzalmak. Azért bebiztosítottam
magam az utolsó pályával. Ki tudja...
Alapvetően nem volt rossz, de belefért volna
valamivel nagyobb tempó és bátrabb útvonalválasztás.
Volt egy kétperces hiba, egy nem túl jó
útvonalválasztás rossz kivitelezésével, meg
két egyperces pontfogásnál. Ezek közül az
egyiknél majdnem kidiszkóztam a csapatot is: rossz pontra futottam rá, ahol valaki
megkérdezte, hogy hol vagyunk, mire rájöttem, hogy az tulajdonképpen nem is az én
pontom...
Szabó Bandi:
6 éve, hogy utoljára indultam, még svéd
színekben, ezért örültem Isti ötletének, hogy
magyar csapatként induljunk. Ez egy nagyon
jó hangulatú és kemény verseny, igazi nemzetközi seregszemle.
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Technikailag jól oldottam meg a feladatot, a
fizikai készültségem ugyanakkor szerény volt
- az utóbbi néhány dolgos évemre jellemzően. Több hosszabb átmenet jól sikerült, de
összesen 3-4 perc benne maradt a pályában.
Az utolsó másfél kilométert még jól megnyomtam. A verseny előtti terepedzések és a
csapatszellem sok pluszt jelentettek.
Vörös Endre:
Már két éve terveztem, hogy ide el kell
menni, mert a volt osztálytársamék itt laknak, no és persze, hogy benne lehettem
az első magyar csapatban, no és milyen
csapatban!
Biztonsági futás volt, félig sötétben, pici
hibával, nem volt semmi probléma, nagyon
élveztem.
Banyesz (Bánki Zoli):
Banyesz elhárította a komoly vallomás lehetőségét így szóvivőként átvettem a stafétát,
hogy megválaszoljam a kérdéseimet az ő
szemszögéből, amire egyszerű a magyará-

Pannon Supersonics - 132

zat: a kolléga 2 éve Eksjöben atomcsapás
méretű DQ-ba futott bele. Hála ennek és
hogy emiatt azóta is szipolyozzuk a vérét,
önbizalom terén aktív sündisznó életmódot
folytat, pedig…
Azért vett részt, mert én azt mondtam. Egy
részt tartozott önmagának, hogy kiretusálja
a legutóbbi szégyenfalat, másrészt Sziszifusz
hozzá képest egy naplopó lustadék, ezt
vétek lett volna parlagon hagyni.
Versenylóként vágtatott ki az Arénából és
én féltem, hogy olyan állapotban üget
majd át a célvonalon, mint akit már éhes
kutyák várnak, hogy felfalják. Nem így lett,
a csapat második legjobb egyéni helyezését vívta ki magának, és bár technikailag
mérsékelt feladványt kapott azt mérnöki
precizitással és Pannónia szuperszonikus
szívével dübörögte végig. Elismerésre
méltó időt futott.
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FELNŐTT EURÓPA-BAJNOKSÁG
A csehországi Jeseníkben
rendezték az idei Európabajnokságot. A programra
május 21-28. között került sor.

A

z első hétvége a sprint számok jegyében zajlott: szombaton a sprint váltó
volt Bruntál belvárosában, majd sprint
selejtező és döntő a házigazda városban.
Hétfőn és kedden a kétfordulós hosszútávra
került sor, közös helyszínen volt a selejtező
és a döntő (Bila Voda). A szerdai pihenőnap után csütörtökön a középtáv selejtező
következett Horni Udoli központtal, majd
pénteken a középtáv döntő és szombaton
a váltó ismét azonos helyen (Cerna Voda).
A gyalogosok versenyével párhuzamos zajlott aTrailO EB is. Itt kedden váltót, szerdán
TempO-t, pénteken és vasárnap kétnapos
PreO-t rendeztek.

Orosz győzelem a sprint váltón
Először rendeztek sprint váltót az Európabajnokságok történetében és remekül
sikerült.
Az első futóknál Gyurkó Fanni a második
körön kihagyott egy pontot (egy kastély
kertjében volt néhány rövid átmenet sok
irányváltással), amit csak a következőn, egy
hosszú átmenet végén vett észre, így vissza
kellett mennie, amivel közel négy percet
vesztett, így utolsónak jött be.
A második körben Bakó Áron teljesen
egyedül futva másfél percet kapott a legjobbaktól.
A harmadik futóknál Tugyi Levente sem
tudta a magyar váltót elmozdítani az utolsó
helyről.
Az utolsó körben Galina Vinogradova simán
bejött az első helyen, így az oroszoké lett
a történelmi elsőség. A dánok lettek a
másodikok, a harmadik helyre pedig Rahel
Friederich hozta be a svájciakat. Szerencsi
Ildikó a 15. helyen érkezett a célba.

Judith Wyder és Matthias Kyburz
nyerték a sprintet
A házigazda város, Jeseník volt a sprint
szám két fordulójának a helyszíne. Délelőtt
a selejtező pályáin Fehérvári Dániel a 26.,
Tugyi Levente a 27. helyen végzett, Bugár

Gergely pedig rossz pontot fogott. Gyurkó
Fanni 16., Weiler Virág 8. és Szerencsi Ildikó
14. helye egyaránt bejutást ért.
Délutánra felköltözött a mezőny a hegyoldalban elterülő fürdővárosba.
A nőknél Judith Wyder öt másodperc
előnnyel nyert az ukrán Nádja Volinszka
előtt. A harmadik helyen holtverseny
alakult ki az orosz Galina Vinogradova
és a dán Maja Alm között,. A magyarok
közül Weiler Virág a 31. helyen végzett,
ezzel tíz Világ kupa pontot is begyűjtött.
Szerencsi Ildikó 39., Gyurkó Fanni 45. lett.
A férfiaknál a svájci Matthias Kyburz
győzött a svéd Gustav Bergmant és
Florian Howald előtt. A B döntőben
Tugyi Levente a 19., Bugár Gergely a 27.,
Fehérvári Dániel a 31. helyen zárt.

Hosszútáv selejtező

-
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Bakó Áron a középtávú döntőben
A pihenőnap után a középtávú selejtezőre került sor Horní Údolí térségében.
A magyar lányok közül Szuromi Luca állt a
legközelebb a bejutáshoz, két és fél perccel maradt le, volt is egy ekkora hibája, de
végül 26. lett. Viniczai Csenge és Péntek
Gréti 29. lett a futamában.
A férfiaknál óriási meglepetésre Daniel
Hubmann nem tudott bejutni, 19. lett.
Pont az ő futamában sikerült a döntőbe jutni Bakó Áronnak a 16. helyen.
Baumholczer Máté a 26., Fehérvári Dániel
a 31., Liszka Krisztián a 37. helyen végzett.

Alexandersson és Kyburz is dupláztak
Az Európa-bajnokság utolsó két versenyére egy helyszínen, Černá Vodaban
került sor. pénteken és szombaton.
A nőknél Tove Alexandersson végig
vezetve verte a mezőnyt. Judith Wyder a
második, a finn Marika Teini a harmadik
helyre jött be.
A férfiaknál sokáig Gustav Bergman
vezetett, akit végül az utolsóként induló
Matthias Kyburz előzött meg. A harmadik helyre Lucas Basset jött be. Bakó
Áron jó kezdés után csúszott hátrébb, és
végül a 46. helyezést érte el.
A B döntőben Szuromi Lica 18., Péntek
Gréti 23., Viniczai Csenge 31.; Fehérvári
Dániel 24., Baumholczer Máté 33., Liszka
Krisztián 40. helyen végzett.

A hosszútáv selejtezőjét és döntőjét azonos helyszínen, a lengyel határ által körülölelt Bila Voda településen rendezték.
A történelmi (világversenyen utoljára rendeznek hosszútávon selejtezőt)
futamokat Szvetlána Mirjonova, Heidi
Bagstevold és Natalja Vinogradova; illetve
Daniel Hubmann, Magne Daehli és Miloš
Nykodým nyerték. A magyarok közül
Liszka Krisztián állt a legközelebb a bejutáshoz, a 19. helyen végzett, két percre a
döntős norvégtól. Péntek Gréti a 24., Bakó Finnország és Svájc nyerték a váltót
Áron a 32. helyen zárt, Bugár Gergely A nőknél az első két körben Weiler Virág
pedig nem ért el értékelhető eredményt. a 19., Szuromi Luca a 20. helyen hozta a
magyar váltót.
Tove Alexandersson első aranya
Az utolsó futóknál a finneknek kerültek
Az előző napi túl keményre sikerült selej- az élre. Az első négy váltó 21 másodpertező után a döntő pályái a terep kelle- cen belül ért célba. A pódiumra kerültek
mesebb felét használták. A nőknél Tove még a csehek és a dánok. Péntek Gréti
Alexandersson végig vezetve nyerte meg a 24. helyen érkezett be, ami Európaa versenyt. Második a norvég Anne- bajnoki 17. helyet jelentett.
Margrethe Hausken-Nordberg, a harmadik A férfiaknál Baumholczer Máté a 25.,
helyre az orosz Szvetlána Mirjonova jött be. Tugyi Levente a 35. helyen váltott, majd
A férfiaknál Daniel Hubmann közel más- Bakó Áron a 21., Fehérvári Dániel a 34.
fél perccel győzött. Mögötte a norvég helyre lépett előre. Liszka Krisztián a 24.
Magne Daehli és a svéd Martin Regborn helyen érkezett, ami az Európa-bajnoki
szereztek érmet.
16. helyet jelentette; Bugár Gergely a
A magyarok közül Péntek Gréti nyolcadik 32. helyre hozta be a kettes váltónkat.
(mtfsz-hu alapján)
lett a B döntőben, Bugár Gergely a 25.
A verseny honlapja: www.eoc2016.cz
legjobb idővel helyezetlenül zárt.
Tájoló 2016 3. szám
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BESZÁMOLÓ A LENGYEL EDZŐTÁBORRÓL
ÉS AZ UTOLSÓ KÉT VÁLOGATÓ VERSENYRŐL
Az IFI EB előtti válogatott edzőtáborba és Fruzsi és Vanda ismét nagyon jó közösség építő játékokegyben az utolsó két válogatóra 57 fővel kal szórakoztatta a fiatalokat. Nekem is nagyon tetszettek
és a fiatalok is élvezték a kihívásokat a játékok során.
utaztunk ki Lengyelországba.
2016. május 13-án pénteken 18 órakor indult a busz
Budapestről Miskolcra, ahol kollégiumban töltöttük az első
esténket, a PVSK itt csatlakozott hozzánk. Együtt aludtunk
a Junior edzőtábor résztvevőivel, majd szombat reggel
indultunk Rozsnyóba, ahol a válogató versenyen részt
vettek a salgótarjáni és a nyíregyházi fiatalok is edzésképp.
Áztató esőben és hidegben zajlott le a válogató, ahol
a felnőtt kísérők is eláztak, hiszen a pontok őrzését
nekünk kellett vállalni. Két pontot tettek egy meredek
oldalba, ahol szinte mindenki elesett, így a célba nem
csak vizesen, de sárosan is érkeztek a versenyzők. Az
eredmények megtalálhatók a honlapon (http://adatbank.mtfsz.hu/esemeny/show/esemeny_id/6349). A
válogató után tovább utaztunk Lengyelországba, Gdow
kisvárosba, a lengyel Raba partjára egy ifjúsági szállásra. 3 és 4 ágyas kőházakban laktunk, ill. 12 fővel egy
400 m-re lévő magánszálláson helyeztek el bennünket.
Nagyon hideg volt, így minden szobába tettek be egy
elektromos fűtőtestet, ami mellett már lehetett aludni.
Vasárnap reggel indultunk a normál táv válogatóra, ami
egy helyi verseny is volt. Mi magyarok 9.30-kor rajtoltunk, majd 11.00-kor volt a verseny ’0’ ideje, ahol a lengyel válogatott is részt vett. A terep több szempontból
hasonló volt az EB terepéhez, talán egy kicsit laposabb
és tisztább, de a jellege ugyan olyan. A sok mocsár, a
vizes és mély talaj nehezítette a futást. A tiszta erdőkben
sem voltak olyan jók a látási viszonyok, mint nálunk.
Az eredmények után kialakult a sorrend, ami alapján
javaslatomat elfogadta az Elnökség. Szubjektív döntési
lehetőségemet a serdülő fiúknál használom ki, ahol
Horváth Csongor nem tudott részt venni a mecseki
válogató futamokon, így csak két eredménye van (egy
első és egy második hely), de ott a helye az IFI EB-n.
A Mecsek Kupa hétvégéjén Csongor a Diák Mezei Futó
Világbajnokságon indult.
Vasárnap délután visszamentünk a válogató színhelyére
és a másik oldalon futottunk egy könnyű közepes pályát,
de csúszott a felvezetés és addig Zsigmond Vanda ötletes
játékaival ütöttük el az időt. Ez a térkép már szintesebb
és bozótosabb volt, de sajnos régebbi kiadás, így több
térképhibát is tartalmazott, de nem volt jelentősége.
Este kategóriánként egy-egy felnőtt vezetésével kielemeztük a válogató pályáját, Bíró Fruzsina, Zsigmond Vanda,
Bujdosó István, Varga István és az én vezetésemmel. Majd
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Hétfőn délelőtt egy nagy bevásárlást követően egy 3,5
km-re lévő terepre mentünk, ahol hosszú átmenetek
voltak csak a pályában. Páros futás volt (kb. egyforma fizikummal rendelkezők kerültek össze), minden
ponton kötelező volt más-más útvonalat választani és
a végén minden kategóriának összehasonlítani, hogy
melyik átmenet volt a gyorsabb!? Az volt a tapasztalat,
hogy a nagy átmenetekben érdemesebb úton kerülni,
mint átvágni és a völgyeket megmászni.
Délután a szállás és Krakkó között volt az edzésünk
ezért már úgy készültünk, hogy futás után bemegyünk
Krakkóba városnézésre. Késtünk a rajtról, mert útközben
egy szűk kanyarban szembe jött egy lengyel autós és megijedt a busztól, így félig az árokban kötött ki. A fiúkkal
leszálltunk és megpróbáltuk kiemelni az autót, ami nem
sikerült (nem engedtünk senkit az árok felől tolni a kocsit,
nehogy rácsússzon), de nemsokára jött egy kisbusz és a
mi segítségünkkel kihúztuk az árokból. Mai napra ennél
jobb közösség építést ki sem találhattunk volna…
Az edzés 3 db tömegrajtos pályából állt, de mivel el is
késtünk és a fiatalok is már elég fáradtak voltak, így
úgy döntöttünk, hogy elég lesz két pálya is. A második célban Fruzsival vártuk őket és nagyon gyorsan
jöttek egymás után, majd többen mondták, hogy még
futnának egy pályát. De az már nem volt kirakva, így
indultunk a városnézésre.
Este 8-kor volt a vacsora, majd a sprint pályákat elemeztük ki és összeírtuk, hogy miben különbözik a lengyel
terep és térkép a hazaihoz képest!
Kedden korán reggel indultunk Krakkó külvárosába
egy sprint edzésre, amit gyorsan lepörgettünk és 10.30kor már indultunk is haza. A pályák gyorsak voltak a
parkokban és a lakótelepen, de azért voltak kerítések is
átjárókkal, amikre oda kellett figyelni!
Összességében egy jó hangulatú és nagyon tanulságos
edzőtáborban vettünk részt, ami nagyban elősegítette a
felkészülésünket az Ifi EB-re.
Az edzőtábor és pályák szervezéséért köszönet Zsebeházy Istvánnak, Less Áronnak és Makai
Andrásnak.
Az edzőtáborban való segítségükért köszönet Bíró
Fruzsinának és Zsigmond Vandának (különösen a
jó ötletes játékokért), Viniczai Ferencnek, Bujdosó
Istvánnak, Varga Istvánnak és Horváth Jenő gyúrónak.
Gera Tibor, Szeged, 2016.06.09
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Húsz éves a kincses térkép
Egy fél évszázadnyi szünet után, 1996-ban jelent meg
ismét a „kincses” Kolozsvárról részletes és pontos térkép. A korszakalkotó kiadvány jórészt tájfutók közreműködésével készült.

M

ár az 1980-as évek vége felé arról
álmodoztunk Kovács Gábor Endre
BEAC-os versenyzőtársammal, hogy
az akkor már bimbózó számítógépes
grafika segítségével kellene térképet
készíteni. 1992 táján jött el erre az idő,
amikor társainkkal megalapítottuk az
AGÁT (Top-O-gráf) Kft-t és felszereltük
méregdrága Macintoshokkal, mivel az
akkori PC-k még képtelenek voltak megfelelő rajzi teljesítményre. Be is kerültünk a hazai számítógépes térképészet
történetébe: Zentai László, az ELTE térképtanszékének (TEGETA) professzora,
könyvében a harmadik hazai számítógépes térképként említi Herceghalom
mappáját. Mi persze elsőnek tekintjük
magunkat, hiszen a minket orrhosszal
megelőző kiadványok közül az egyik
csak félig készült digitálisan (az OCAD
ekkor még csak a tájfutó tartalom
megalkotására volt képes, feliratok stb.
elhelyezésére nem), a másik pedig egy
külföldi cég betelepülésének terméke,
amiben a magyar (szellemi) közreműködés minimális.
A cég megalakulása után nem sokkal
felmerült az Erdély felé terjeszkedés
gondolata, ami végül először Kolozsvár
térképének elkészítésében öltött testet.
Helyi tájfutó barátaim, a Fey család, akik
a város, sőt az egész ország tájfutásának jelentős tényezői, vállalták a közreműködést. A familiából Sanyi és Klári
sokszoros országos bajnokok és válogatott versenyzők, manapság a magyar
versenyek rendszeres résztvevői (és
bírálói) és a remek Transylvania kupák
főrendezői (idén: július 21–24), hogy a
tavalyi EYOC-ot ne is említsük. A junior
világbajnok (1996) lányok közül Zsuzsi
Norvégiában, Enikő Svájcban él régóta
családjával, de a várostérkép készítésében még aktívan részt vettek. Eni a
JWOC-on mindkét egyénit megnyerte
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(Simone Luder kilencedik lett), de sajnos a váltó győzelemre vitele közben
úgy lesérült, hogy azóta sem tud igazán
futni (ahogy Erdélyben mondják: szaladni), pedig több országban kezelték és
mindent megpróbáltak.
Ekkoriban még se topográfiai térkép,
se műholdfotó nem volt elérhető, tehát
az utolsó, az 1940-es években készített
magyar térképek adták az alapot, de
használtuk a torzított helyi kiadványokat is. Feyék mögött ekkor már jelentős (tájfutó) térképezési tapasztalat
állt, úgyhogy szépen felkasírozták az
alaptérképet és végigtalpalták az egész
települést, különösen a blokkokkal
(lakótelepi épületek) dolgozva sokat.
Ez a térkép lett az első, ami a várost
szintvonalakkal, a lakótelepeket épületenként ábrázolta. Itt debütált az a
módszerem is, hogy minden szobrot
feltüntettünk a térképen és az utcajegyzékben a személyneveket vezetéknevük
sorrendjében szerepeltettük, ezt később
több romániai kiadó átvette. A kiadvány
kétféle címlappal készült, külön a román
és a magyar vásárlóknak. Mindez,
párosulva a sokszori ellenőrzéssel és a
szállítással stb. alaposan megdrágította
a munkálatokat, így a kiadvány természetesen veszteséges volt, mint szinte
minden alaposan és gondosan készült
első kiadású térkép, eltartania a további
kiadásoknak és/vagy a hirdetéseknek
kellet volna, de itt egyik se sikerült igazán.
A magyar kiadás hátoldalára készítettünk egy történelmi utcajegyzéket és
egy rövid várostörténetet, ezek szolgáltak legfőbb támadási felületül. A
jegyzék feltüntetett minden, a magyar
időkben használatos utcanevet, így
bekerült a Hitler és a Mussolini név is,
amelyet a magyarok hálából adtak a
második bécsi döntésért, amivel Erdély

északi részét és benne Kolozsvárt viszszacsatolták hazánkhoz. Ezt egy román
újság úgy emelte ki, hogy a magyarok
így képzelik el a kétnyelvű utcaneveket.
No comment.
A helyi magyar sajtóban is megjelent egy
terjedelmes kritika, ez azt tette szóvá,
hogy miért használunk olyan idegen
szavakat, mint az információ, azt szerencsére nem vette észre, hogy Házsongárd
helyett egy helyütt Házsongrádot
írtunk. A legnagyobb hibához egy kis
magyarázat: Kolozsvár „bekebelezte” (Kolozs)Monostort (Manastur) és
Szamosfalvát (Someseni) és van egy
Györgyfalvi-negyed (Gheorgheni) is. Ki
gondolta volna, hogy ez a rész nem azonos névadójával, hanem a Györgyfalva
felé eső negyed? Mindezek ellenére a
híradások javítottak az eladási statisztikán. A magyar bírálat hevessége megerősítette azt a később a Székelyföld
kapcsán bebizonyosodott tapasztalatot,
hogy Erdélyben egy anyaországi (mai
Magyarországon élő) szép lehet, de okos
semmiképpen sem…
A térkép kiadásához semmilyen engedéllyel nem rendelkeztünk, ezért
(főként a helyi) közreműködők nevét
nem tüntettük fel és kissé szorongva
vártuk a megjelenést. Az APEX, (az azóta
elhunyt) Székely Raymond hírlapos cége
vállalta a terjesztést, ők is vállaltak némi
kockázatot, de végül semmi hivatalos
(ellen)lépés nem történt.
A térkép második kiadását már a TopO-gráfból kivált Ábel Kft. jelentette
meg, majd a kiadvány útja kettévált: az Ábeltől a Cartographiához (a
Kartográfiai Vállalat jogutódja) került a
térkép, helyben pedig (segítségemmel)
megalakult a Feycart, amely – tavalyi
megszűnéséig – több kiadásban kiadta
teljesen újrarajzolt, immár pontos alapanyagok segítségével készülő várostérképét. A Cartographia bedolgozójaként az Ábel Kft. még tucatnyi további
romániai város térképét készítette el,
addig elképzelhetetlen gondossággal
és részletességgel. Bár a városok belső
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részének helyszínelését és az anyaggyűjtés javát mindig magam végeztem,
a térképek nem készülhettek volna el a
kolozsvári tájfutók, elsősorban Fey Klári
hathatós segítsége nélkül.
Térképünk 1996-os megjelenése óta
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lényegében minden, a várossal foglalko- hagy, remélhetőleg a papírtérképek
zó kiadvány ezt használja fel, a hibákat fokozatos eltűnése után is.
átvevő durva másolástól a finomabb
Hegedüs Ábel térképész
átvételig, azt nyilván említenem se kell,
HM Hadtörténeti Intézet
hogy a forrást soha nem tüntetik fel.
és Múzeum Térképtára
Megalkottunk valamit, ami nyomot
hegedus.abel@mail.militaria.hu
Tájoló 2016 3. szám
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A „GYORSASÁGI TÉRKÉPOLVASÁS” KONTINENS-VIADALA

F

olyamatosan változó sportágunknak fiatal kora miatt még
inkább alakuló szakága, a trail vagy
preciziós tájfutás az elmúlt években
kitermelte a gyorsasági versenyszámot. A TempO lényegében időre
térképolvasás. Egyre népszerűbb a
tájfutók és főként a fiatalok között,
mert rugalmas elme, gyors reakció
szükséges hozzá. Míg alapszinten
az égtájak és térképjelek ismerete
elegendő, a haladók között – akik
rendszerint tájfutók – ez nem elegendő a sikerhez. A terepet kell
érezni…
A jelenlegi szabályok szerint a
TempO viadalok lebonyolítása
selejtezős rendszerben történik.
Általában a selejtezőnél még nehezebb a döntő, de legalábbis más,
amit legtöbbször az eltérő jellegű
terep biztosít. Az idei Európabajnokságon, Csehországban a
selejtezőt Zlaté Hory városka szabadidős parkjában bonyolították le.
A hat állomásból négyen finomdomborzatos feladatok voltak, de
ezt megtörte pl. a facsemetés feladat
(l. kép). A versenyző sorban halad,
minden állomáson megold négy feladatot pár másodperc alatt választva
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a hat bója és a zéró válasz közül.
Várakozni rendszerint nem kell,
de szellemileg jól jön az állomások
közötti kis séta.
Habár nem a beharangozott elektronikus módszert használták (tableten
futó szoftverbe rögzítve a válaszokat), az eredmények gyorsan kikerültek a célban lévő kivetítőre. A
selejtezőben elért eredményeink
remekül mutatják a TempO legfőbb
dilemmáját: hol van az a határ, amikor még elég gyorsan adunk választ,
de nem túl sok hibával. Miháczi

5. pont

Zoli nálam sokkal gyorsabb (itt az
átlagos válaszidőnk 7 ill. 13 mp / feladat), de most én találtam el inkább
az ideális sebességet, így csak két
hibám volt, szemben az ő 6 hibájával (1 hiba = 30 mp büntetés). Ezért
aztán a csoportunkban a két utolsó
továbbjutást érő helyet csíptük el.
A délutáni TempO döntőt Jeseníkfürdőn rendezték. A pályaadatokból
kitaláltuk, merre vezet majd a pálya,
de a terepletiltás miatt csak sejtéseink voltak a feladatokat illetően. Egy
rövid, 300 méteres szakaszon volt a
hét állomás - tehát egymást érték a
sátrak. Plusz stresszként éltük meg
az állomások közötti pihenés, átkapcsolás hiányát.
Az első pontcsoport tűnt a legnehezebbnek, messze voltak a bóják,
idomtalan a domborzat. Sokan
hibáztak itt többet is, mi mindketten kettőt. Az állomások közötti mozgáskor esernyős emberek, a
sátraknál az oldalfalak takarták a
pályát. A 2-3. pontcsoport ismerős
volt, hiszen előző nap meresztgettük
felfelé a szemünket az akkori pontjaink miatt, csak most az ellenkező
irányból láttuk a területet.
Az 5. állomás pontjai, terepe igazán
1. kép érdekes. Ahogy haladtunk a sátor

T

felé, az esernyők alatt kilátszott,
hogy bal oldalon egy medence van,
benne egészségükért vizet taposó
szanatóriumi vendégek. A kezünkbe
kapott térképen ez segített az első
feladatra bemondani a zéró választ.
(Ez a térképrészlet alsó részén található, a feladat pedig a vele szemben,
az út túlsó oldalán lévő bokor vagy
kis orr volt.) Itt mindketten elhibáztuk a képen látható feladatot, ami a
burkolt rész déli sarka lett volna, E-t
mondtunk C helyett.
Közeledtünk a pálya végéhez, a 6.
pont szemét feladata a jól látható
hosszú kőfal előtt egy alig észrevehető rövidebb kőfal tetején volt, de
mivel csálén állt / ültünk, egyikünk
sem merte a C-t megkockáztatni, így
lett mindkettőnknek - tévesen - zéró.
Az utolsó pontot úgy alakították
ki, hogy a nézők is láthassák, mit
művelünk – a sátor mellett egy rendező piros vagy zöld lapot emelt
fel a válaszadást követően, jelezve
az eredményt. A tereprészlet alján

6. pont

egy közepes méretű tömeg figyelte
a versenyzőket, hanghatások kíséretében. Ráadásul a feladat igencsak nehéz volt, pontosan azt láttuk,
amit a képen lehet látni. A térké-
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tetlen képződményt, ami kanyarodó
és eltűnő patakból, két ösvényből,
három kőfalból, sziklákból és fákból
állt. Látja mindenki? Pedig nem volt
lehetetlen átlátni, mert pl. Mihóknak
21 mp. alatt hibátlanul sikerült megoldania, mondjuk ennyi idő alatt
csak neki az egész mezőnyből és
hiba nélkül is csak néhány versenyzőnek. Csak a verseny után, többedszerre nézve jöttünk rá, hogy a DK-i
szikla vége nem azért nem lehetett a
D bója, mert nem jó helyen volt (ott
volt), hanem mert a szikla lábánál
kellett volna legyen. Ami a TrailO
alaptudáshoz tartozik, csak éppen

7. pont
pen láttam egy medencét (könnyen
kizárható volt, zéró), egy völgyet ilyen helyzetben nem ugrik be min(alsó része, A) és egy értelmezhe- denkinek.
Mihók a hajrában megcsillanva 297
mp-cel (5 hiba = 150 mp büntetés)
végzett Pavel Kurfürst (258), Martin
Jullum (266) és Ján Furucz (288)
után, ezzel megjavítva minden eddigi eredményét kiemelt nemzetközi
versenyen. (26. BF 475 mp, 6 hiba).
Bíró F.

Eredményhirdetés

www.funkwerk-mo.hu
Tájoló 2016 3. szám
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ezdjük a legfontosabbal: Az
idei Egyesületi Váltó OB nem
vasárnap lesz, hanem helyet cserélt az egyéni OB-val és szombaton kerül megrendezésre. Ennek
legfőbb oka az, hogy szombat
munkanap, így a kevesebb indulót érintő váltó került oda. De,
hogy ez ne érintsen mindenkit
hátrányosan, a szombati nullidő
várhatóan 13:00 lesz, kövessétek
ezzel kapcsolatban a híreket. A
másik ok, hogy sajnos más időpontra nem kaptunk engedélyt,
vadászat miatt, így maradt ez a
kompromisszumos megoldás.
De legyen itt szó arról, hogy miért
is érdemes eljönni. A térkép teljesen megújult Sulyok Ábel és Erdélyi
Tibor munkájának köszönhetően,
a terepen és rajzolással, több mint
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500 órát töltöttek. A régi térképet kibővítették 1,5 km2 területtel,
ahol igen komoly szikla alakzatok
is találhatóak. A terep nagy részén
mély völgyek és lapos gerincek vált-

ják egymást, jól futható erdőkkel a
mélyben és ligetesekkel a tetőkön.
A cél közelében található egy kisebb
fennsík is, ahol a ligetesek labirintusában komoly tájékozódási kihívásra lehet számítani, és a szélén
pedig szép kilátásra Székesfehérvár
felé. Ezen kívül a terep alsóbb
régióiban találhatóak a kiírásban
említett ültetett fenyvesek, néhol
komoly aljnövényzettel és csökkent
láthatósággal. A cél közvetlen közelében pedig zöldebbre fog váltani a
térkép, így érdemes lesz a tempót is
visszább venni, a pontos tájékozódás érdekében.
Néhány szó, amit sikerült a pályakitűzőkből kihúzni. Sulyok Ábel az
ONEB-re komoly útvonal választási feladatokat ígért, ahol akár
az elsőre butaságnak tűnő választások is megérhetik. Morandini
Viktor pedig csak annyit volt hajlandó elárulni az EOVB-ről, hogy
meglepetéssel készül, úgyhogy
a térképet felkapva, mindenki
lepődjön meg!
Mindenkit vár szeretettel a rendezőség, azaz a Tabáni Spari, egy jó
kis vértesi derbire.
Bakó Áron

Hátsó
borító

Címlap: Dr. Pavlovics Gábor, a 90-es évek hatszoros éjszakai bajnoka, az idei
bajnokságon már F45-ben állt rajthoz.
Hátsó borító: Az idei Tipo kupa befutó pontján
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Emlékét Harcsa Gábor
verse idézi, aki a 2001.
november 17-i Dobogókői
hegyifutó versenyen így
emlékezett meg első
főtitkárunkról:

A szerkesztőség vezetője:
Schell Antal

Iván
Tinédzserként felnőtt bajnok,
EB-ken a legjobb magyar,
S némiképpen ő az oka,
Hogy VB-t is nyert a szép Mosa.

Tudjuk, fel nem támaszthatunk,
De néha azon tanakodunk,
A helyünkben mit tennél,
Hogyha velünk lehetnél.

Hogyha kellett, Elbruszt mászott,
S lazításként Grönlandot,
Megjárta a Spitzbergákat,
Kárpátokban barangolt.

Sok beszédnek sok az alja,
Értjük már a lényeget:
Elmentél és elfeledted
Itt hagyni az énedet.

Ha egy rögbe belerúgott,
Avar cserép jött elő,
S köszöntötték jövet-menet:
Földvárak és határkövek.

Mert ha most köztünk lennél,
Kész volna a Szélrózsa…
S az országos havilap is
Kicsit gyakoribb volna…

Térkép, jelkulcs vagy régészet,
A kisujjában benne volt,
S ha volt egy szabad félórája,
Az OTSH-t jól átvágta…

Banalitás, hogy hiányzol,
Ezt most bárki megmondja,
De döntse meg a pályacsúcsod,
Ha akarja – s ha tudja…!

Kiharcolta Ő a VB-t,
Megcsinálta parktérképét,
S legyőzött, ha nagyon akart,
Magán kívül mindenkit.

Összegyűltünk most pár százan,
Haverjaid, tisztelőid:
Itt a Mosa, Somek doki,
A Kaponya és a Schönviszky.

Sanda kór jött ledöntötte,
Őt, ki dohányt nem ismerte.
Imádkoztunk, reménykedtünk,
De kevés volt minden hitünk.

Ripszám II. ! Kedves Gromek !
Öt éve, hogy nem vagy itt,
Jó most Terád emlékezni,
Tetteidet felidézni.

Öt éve, hogy átváltottál,
S már égi versenyt rendezel,
Csak az űr, mit bennünk hagytál,
Minden érzést leteper.

Nagyra nőjön, aki Téged
Túlszárnyalni megpróbál.
A kettő harminc és tizenegy
Mindenkinek imponál.

Véget ért a „szómenésem”,
Lassan elmegyünk haza,
Újabb év kell, hogy kiderüljön:
Lesz jobb, mint TE valaha.
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2016 JAROSLAW

Egy nagyon jó csapattal és egy nagyon jó
szereplésen vagyunk túl…
Eredetileg úgy terveztük, hogy a szlovákiai OB
után nem utazunk haza, hanem kint maradunk
Besztercebányán és onnan megyünk tovább az
EB-re, de az élet ezt átírta, sajnos Viniczai Ferinek
is, és nekem is még dolgozni kellett itthon!
Szóval szerdán reggel 8-kor volt találkozó
Gödöllőn, majd találkozó minden csapattaggal
az EB edzőterepén délután 15 órakor. Sajnos Feri
kisbuszában elszakadt egy ékszíj, amit még a szlovák határ előtt észrevett (köszönhetően az eredeti
szakmájának), így nem történt nagyobb baj! A
legközelebbi nagyváros Kassa volt, ahol sikerült
találni egy Ford szakszervizt (persze ez sem volt
egyszerű)…de, megoldottuk! Így a tervezett 15
óra helyett 16 órakor találkoztunk a többiekkel az edzésen (Ormay család és a MOM-osok
vártak ránk türelmesen). Mivel ez még nem volt
hivatalos terepbemutató, ezért csak pontok nélküli kinyomtatott térképünk volt, de szerencsére a
Misiék már edzettek előző nap a román (80%-ban
magyar) válogatottal és a kitett szalagok még kint
voltak a terepen, így könnyen összeraktunk egy
laza edzést a fiataloknak.

Edzés után mentünk a szállásra, ahol már a nemzetek 70-80%-a ott volt (ez egy jó tapasztalat a
magyar EB-re pályázóknak is) és természetesen
ezért pluszban fizetett mindenki!
Szállásunk a már ismert ifjúsági kollégium volt,
ahol aludtunk áprilisban. Az étkezés pedig svédasztalos volt (gyümölcsök nélkül), de így az adagra nem lehetett panasz.
Csütörtökön délelőtt pihenő volt, majd délután
15-kor mehettünk ki edzeni ugyan arra a terepre.
A kapott edzőtérképen az összes (kb. 60 db) pontja rajta volt a kísérő versenynek, akik már 14-kor
rajtoltak! A legjobb az volt, hogy találkozhattunk a
szurkolókkal, szülőkkel és klubtársakkal! Nagyon
nagy szeretetet és bíztatást kaptunk…

Pénteken a normál távval kezdődött az EB, a
rajtolás 3 és fél órán keresztül történt (hiszen
a 18-asfiúknál 116 nevező volt). A mieink
sorsolása jónak volt mondható, mert nem
indult nagyon az elején és nagyon a végén sem
magyar versenyző! Ferivel a rajtban próbáltunk segíteni e fiataloknak, így nem tudtuk az
eredményeket követni, csak amikor már szinte
mindenki a célban volt, akkor érkeztünk mi is
vissza az arénába.
Tájoló 2016 4. szám
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A terep jóval bozótosabb volt a vártnál és az utak
is alig látszottak a terepen, ami igen megnehezítette a tájékozódást. De, alapvetően azt kaptuk,
amit vártunk, pár hosszú átmenet, majd rövid
technikás átmenetek a sűrűben.
Szerencsére a versenyzők egy része örömmel mondta, hogy jól ment neki, de egy másik
része viszont nagyon keserű szájízzel mesélte el
a hibázásait…(még sírások is voltak, érthetően
az elmondottak alapján). Vékony Vanda futott
nagyon jól ezen a napon, ami egy pódiumos 5.
helyet jelentett. De nagyon jól futott a Hajdú Nelli,
Horváth Marcell és a Szuromi fiúk (Mátyás és
Áron) is. Ezen a napon az „esélyesek” közül, sokan
nem tudták azt produkálni, amit szerettek volna
(egy EB-n való futást nem lehet összehasonlítani
még egy OB-val sem), fel kell azt dolgozni, hogy
33 ország válogatottjával kell szembenézni a verseny előtt és a rajtban is, és mindenki a legjobbat
szeretné futni azon a napon! De a „csapat” túltette
Őket ezen és az esti megbeszélésen már mindenki
csak a váltóra összpontosított.

Normáltáv eredmények:
Kategória
Név
M16
Poulsen Malthe
M16
Arola Topias
M16
Elias Guilhem
M16
Jónás Ferenc
M16
Szabó Marcell
M16
Szuromi Áron
M16
Horváth Csongor
M18
Vandas Daniel
M18
Hirs Otakar
M18
Gründler Andrin
M18
Szuromi Mátyás
M18
Kálmán Erik
M18
Zacher Márton
M18
Ormay Mihály
N16
Eerola Lotta
N16
Dyaksova Andreya
N16
Nurminen Inka
N16
Gárdonyi Csilla
N16
Hajdu Nelli
N16
Szuromi Hanga
N16
Hajnal Dorottya
N18
Morawska Zuzanna
N18
Gassner Jasmina
N18
Hernumm Farnes
N18
Vékony Vanda
N18
Sárközy Zsófia
N18
Pataki Réka Dalida
N18
Gerber Csenge
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Nemzet
dán
finn
francia
magyar
magyar
magyar
magyar
cseh
cseh
svájci
magyar
magyar
magyar
magyar
finn
bolgár
finn
magyar
magyar
magyar
magyar
lengyel
osztrák
norvég
magyar
magyar
magyar
magyar

Idő Helyezés
0:59:39
1
0:50:57
2
0:51:28
3
0:53:59
9
0:55:41
13
1:00:30
22
1:04:03
35
0:52:12
1
0:59:19
2
0:59:41
3
1:03:33
15
1:09:16
27
1:18:00
53
1:19:15
56
0:44:09
1
0:45:46
2
0:45:48
3
0:52:08
10
0:53:17
12
0:58:05
16
1:07:02
30
0:50:26
1
0:50:53
2
0:51:27
3
0:52:43
5
0:54:38
10
1:01:50
23
1:09:36
50

Sárközy Zsófia és Gárdonyi Csilla az edzőjükkel,
Kisvölcsey Ákossal
Szombaton a váltó célja egy hatalmas legelőn volt,
ahol sátrat állítottunk, hogy legyen árnyékunk. A
rajt előtt megjött a B keret és az összes szurkoló is.
Gyorsan megértették azt a kérésünket, hogy ne a
válogatott körül telepedjenek le!!!
9.30-kor rajtoltak az F/N 18-asok majd 10 perc
múlva a serdülők….
A terep tipikusan magyarnak volt mondható,
kemény altalaj, tiszta erdő, fodros völgyrendszerek. A pályákat ma is túltervezték a megadott
győztes időkhöz képest!
De, a lényeg, hogy minden váltónk az elején jött a
mezőnynek…. F 18-ban Zacher Marci a 6.helelyen
váltotta Misit, F 16-ban Csongor kisebb hibákkal
„csak” a 14.helyen váltotta Marcellt, de nem sok
volt a lemaradásunk a 6. helyhez. Lányoknál
16-ban első helyen jött Dorka (az átfutón még a
harmadik volt), közvetlen utána egy 4-6 fős boly!
N18-ban Pataki Réka a harmadiknak váltotta
Vandát. (már ekkor hívtak sört inni a 38 fokban a
szurkolók), de ezt nem tehettük még ekkor meg!
A második futóknál már kezdett élesedni a helyzet, Csilla elsőnek futott át 2,5 perc előnnyel
(csodálatos ez a pici lány). Ekkor Vöcsök és én
kezdtük el nyugtatni Hangát…, aki tudta, hogy
az átfutón 2,5 perc után jöttek a csehek, és a többiek! De, jöttek a többiek is, Vanda 4-5. helyen
hozta az ifi lányokat (az idők alapján jól futott),
de elkeseredve mondta, hogy mennyit hibázott,
de utólag tudjuk, hogy nem volt itt nagy hiba!
Zsófi egy igen erős utolsó futók között ment ki
a pályára. Szabó Marci megint jól futott és így
a serdülő fiúkat felhozta a 7. helyre, egy több
nemzetes bolyban. Jónás Ferit is többször kellett
higgadtságra inteni! Sajnos Ormay Misi teljesen
kifutva magát csak a 15-16. helyen futott be,
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Szuromi Matyinak nehéz volt mit mondani, hogy
még lelkesen küzdje végig a pályáját.
Jöttek a befutó emberek! Szuromi Hanga megtartva, sőt növelve előnyét, futott be elsőként
(többünknek könnyes lett a szeme ezen a befutón…), de figyelni kellett a többiekre is! Zsófi
jó futásával megtartotta a 4. helyet, ami ebben a
szoros mezőnyben igen jónak mondható! És jött
Jónás Feri is az 5. helyen, a nap egyik legjobb
idejét futva!!! Már tudtuk, hogy megint három
váltónknak tapsolhatunk az eredményhirdetésen!
A 18-as fiúknál Mátyás még kielőzött pár futót,
így a 14. helyen futott be. Na, ekkor már mi is
megittunk Ferivel egy hideg sört a célban a szurkolókkal, akik nagyon lelkesek voltak végig…
Vékony Vanda a pódiumon
Az eredményhirdetésen (este a sportközpontban)
lehet, hogy nem véletlen Less Áron adta át az
érmeket és okleveleket a díjazottaknak!!!
Eredményhirdetés után volt a bankett és az edzők,
kísérők fogadása is. Majd hazatérve, 22 órára
Váltó eredmények:
hirdettük meg a csapat megbeszélést (kicsit félve
Kategória Nemzet
Idő
Helyezés
mentünk fel, hogy hazajött-e mindenki a bankettM16
Franciao.
1:57:09
1
ről), ahol már kissé álmosan várta mindenki az
M16
Svájc
1:57:40
2
infókat a sprintről!
M16
Oroszo.
1:59:47
3
Reggel két karantén is volt (egy elő karantén,
M16
Finno.
1:59:52
4
ahonnan a rendezők vittek el a versenyzőket az
M16
Magyaro.
2:01:55
5
igazi karanténba), sajnos ezt rosszul értelmeztük
Horváth Csongor
0:43:02
és a csapat egy kicsit megcsúszott, de még időben
Szabó Marcell
0:41:21
voltunk, így az elő karanténból a szlovák ellenőrző
Jónás Ferenc
0:36:32
bíró kísért át az igazi karanténba!
Az első futóknak is több mint 1,5 órája volt a rajtig.
M18
Finno.
2:17:40
1
Rajt!? Hát a rendezők nem voltak toppon, mert 3
M18
Norvégia
2:21:03
2
perces beállást mondtak, de csak kettőre sikerült
M18
Lengyelo.
2:21:23
3
megoldaniuk (1. perc beállás, törlés ellenőrzés,
M18
Magyaro.
2:36:07
14
2. perc pótszimból és rajtvonalhoz állás. A térZacher Márton
0:46:58
képek lent voltak a földön egy kosárban (mint
Ormay Mihály
0:55:22
egy megyei versenyen), pedig kivihettek volna
Szuromi Mátyás
0:53:47
két padot az iskolából a térképeknek. Ezt már
pár edző észrevette és jelezte feléjük, hogy most
N16
Magyaro.
2:01:13
1
már ne változtassanak. Kb. a 25 percben elkezdett
N16
Cseho.
2:05:10
2
szakadni az eső, ekkor már a rajtóra is beázott és
N16
Svájc
2:08:08
3
nem működött!!! A cseh edző állt a rajtvonalban
Hajnal Dorottya
0:39:56
és kiabálta a beállási időt, majd a bulgár edző okos
Gárdonyi Csilla
0:40:26
telefonját kölcsönözve, lett rajtóra is! Mi nem is
Szuromi Hanga
0:40:51
vittünk telefont, mert tilos volt használni a karanténban… A mai nap legérdekesebb jelenete az
N18
Finno.
2:17:07
1
volt, hogy kevés WC-volt, az egyik egy tornaszoN18
Cseho.
2:18:25
2
ba sarkában volt, ahol sok szék volt és a fiatalok
N18
Lengyelo.
2:22:59
3
kitalálták, hogy nem sorban állnak, hanem sorban
N18
Magyaro.
2:25:00
4
ülnek…nagyon vicces volt nézni, ahogy egy-egy
Pataki Réka Dalida
0:49:51
székkel előrébb ültek, amikor végzett valaki (kb.
Vékony Vanda
0:49:20
35-40 fős volt a sor). Utolsó induló Mátyás volt,
Sárközy Zsófia
0:45:49
így Ferivel már kész tények elé álltunk a célba
érve! Ismét esett az eső,
Tájoló 2016 4. szám
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ezért vagy nem ezért, de semmi nem volt hivatalosan publikálva, eredményeket is csak Hajdú Erik
telefonján tudtuk megnézni, ami nem is volt rossz,
hiszen Csilla második , Zsófi 4. lett (hajrá MOM),
de ezen a napon is többen futottak még nagyot
magukhoz képest, pl. F 16-ban Horváth Csongor
9., N 16-ban Csilla után Dorka 8. hely! Gerber
Csenge 17. helye N 18-ban is remek eredmény!

Ami szintén fontos volt ezen a versenyen is, hogy
a „B” keret is közelről érezhette az EB hangulatát
és befutás után az EB résztvevők és olyan csapattársak fogadták, akikkel együtt küzdöttek a
felkészülés alatt.

Sprintverseny eredménye:
Kategória Név

Nemzet

Idő

Helyezés

M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16

Elias Guilhem
Boranek Michal
Matinheikki Leo
Horváth Csongor
Jónás Ferenc
Szabó Marcell
Szuromi Áron

francia
cseh
finn
magyar
magyar
magyar
magyar

0:10:19
0:10:31
0:10:33
0:10:52
0:10:52
0:12:21
0:12:38

1
2
3
9
11
60
66

M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
s
N16
N16
N16
N16
N16
N16
s
N18
N18
N18
N18
N18
N18
N18

Fosser Kasper
Johannesson Henrik
Ruohola Akseli
Zacher Márton
Ormay Mihály
Szuromi Mátyás
Kálmán Erik

norvég
svéd
finn
magyar
magyar
magyar
magyar

0:12:03
0:12:10
0:12:16
0:13:07
0:13:18
0:13:58
0:14:03

1
2
3
25
30
54
60

Nurminen Inka
Gárdonyi Csilla
Deininger Eliane
Hajnal Dorottya
Szuromi Hanga
Hajdu Nelli

finn
magyar
svájci
magyar
magyar
magyar

0:10:46
0:11:13
0:11:31
0:11:58
0:12:15
0:12:29

1
2
3
8
17
23

Krolik Kinga
Janosikova Tereza
Néda Agnes-Rebeka
Sárközy Zsófia
Gerber Csenge
Pataki Réka Dalida
Vékony Vanda

lengyel
cseh
román
magyar
magyar
magyar
magyar

0:12:46
0:13:05
0:13:27
0:13:40
0:14:33
0:14:53
0:14:55

1
2
3
4
17
27
30

Visszamentünk a szállásra ebédelni, majd vissza
a főtérre az eredményhirdetésre, ahol ismét két
helyezettnek tapsolhattunk…
És ekkor jött az egész hét „csattanója”, kihirdették
az országok közötti pontsorrendet!
Itt csak az első három nemzetet hirdették és a harmadik hellyel kezdték (álmomban sem gondoltam
volna, hogy mi felférhetünk a dobogóra). Amikor
elhangzott a Hungary nem is tudtam hol vagyok,
majd a dobogón a finnek és a csehek mellett
nagyon büszke voltam, hogy magyar vagyok!!!
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Az EB győztes női serdülő váltó

Az utolsó bekezdésben (lehet ezzel kellett volna
kezdenem) köszönet a sok-sok segítségért, amit
egész évben kaptam a kluboktól és az önzetlen
támogatóktól. Tudom, hogy ezekért az eredményekért elsősorban az edzőket illeti dicséret, akik
egész éven át, nap mint nap, ott állnak a pálya szélén és tartják az edzéseket, előkészítik a pályákat,
mérik az időt és lelkesítik a fiatalokat! A szövetség
utánpótlás programja is meghozta az eredményét,
hiszen erős ellenfelek nélkül nem tartanának itt
a válogatott versenyzők sem! De nem szeretnék
elfelejtkezni a két legnagyobb támogatónkról sem,
Lara World Tech Kft (Varga család) és Bujdosó
Istvánról, akik nélkül nem tudtunk volna így
felkészülni az EB-re! Az edzőtáborokban és az
EB-n pedig állandó segítségeim voltak az örök ifjú
Horváth Jenő gyúró (pszichológus) és Viniczai
Feri, akiknek külön is köszönöm a segítséget!
Az utánpótlás válogatott új ügyintézője és segítője Zsebeházy István mellett megköszönöm az
edzőtáborokban segítőknek (túl hosszú lenne a
felsorolás) a munkáját és nem utolsó sorban az
Elnökség támogatását!
Térképeket és részletes eredmény a verseny honlapján található: eyoc2016.pl
Szeged, 2016. 07. 18.
Gera Tibor
Fotó: Máthé István
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FELTÖRTÜK A MALACPERSELYT
Középtávú és Váltó OB egy versenyző szemével

A

mikor az MTFSZ-től megbízást kaptunk az 1995-ös
ONEB megrendezésére, már akkor
felvetették, hogy ha tudjuk, rendezzük Szlovákiában, valamelyik
közeli terepen, esetleg velük közösen. Akkor ez – talán közeli tetterős
szlovák klub hiányában – elmaradt, bár a bajnokságot közvetlenül az országhatár mellett, az Ipoly
völgyében rendeztük meg. Azóta a
tájbringások és még inkább a sífutók már több külhoni bajnokságot
is összehoztak, de a tájfutóknak
mostanáig várniuk kellett arra,
hogy külföldön rendezzék meg
valamelyik bajnokságot.
De vajon várták-e? Egyáltalán
miért jó ez nekünk? Nem kell túl
sokat utazni hozzá? Nem lesz túl
idegen a terep? Tud majd ott mindenki magyarul? És mennyibe fog
ez nekünk kerülni?
Nincs rá bizonyítékom, hogy
honnan jött a magyar rendező
TIPÓ-nak az ötlet, hogy itt rendezzenek bajnokságot, de gyanítom,
hogy az elmúlt években versenyeztek már itt (a helyiek kb. három
éve „fedezték fel” ezt a vidéket), és
a terepet, térképet megtapasztalva
könnyen mondhatták: ez annyira
jó, hogy ide OB-t kellene hozni.
És lőn. Szövetkezve az egyik
besztercebányai klubbal, meggyőzve az MTFSZ illetékeseit bele is
vágtak.
Problémák persze akadnak egy
ilyen közös rendezéssel, kezdve
mindjárt a két szövetség eltérő versenyszabályzatával, bajnoki rendszerével, ami mindjárt redukálta
is a futamok számát, mivel a szlovák fél márvány rugalmasságú volt
abban a tekintetben, hogy legyen-e
selejtező a középtávon. Elvileg
lehetett volna délelőtt egy selejtező csak a magyaroknak, délután

pedig közös döntő a szlovákokkal
(nekik a kisebb mezőnyök miatt
nem égető kérdés a selejtező), így
rólunk eggyel több bőrt lehetett
volna lenyúzni (ami több bevétel
a szlovák félnek is a több térkép
miatt), de nem lett. A kategóriák országonként eltérő leosztását
viszont egész jól sikerült összefésülni.

Elnöki vizit

Terep: Azt már a korábbi térképről is láthattuk, hogy ez nagyon
nehéz lesz. Meredek oldalak, rengeteg apró részlet, még a főbb
domborzati formákat sem lesz
könnyű kiolvasni futás közben.
A levlistán fel is vetődött, hogy
ehhez a terephez talán dukálna
egy terepbemutató, amit végül meg
is kaptunk. Én nem voltam kint
rajta, és lehet, hogy az erdő összképe hasonlított a versenyére, de
már a térképről látszott, hogy az
technikailag azért jóval egyszerűbb
terep. Azt hiszem mi, versenyzők
jobban jártunk volna, ha a rajtszalagozás mellett kapunk egy picike
területet, ami tényleg olyan, mint
amin a verseny lesz, így csak a
rajtba menet tekintgethettünk
jobbra-balra, hogy mire számíthatunk. Semmi (azaz inkább minden) jóra: közepesen sűrű erdő,
elég aprólékos domborzat, elég sok
lehetőség a keverésre. Ezt a vélekedésünket alátámasztották azok
a (már) versenyzők, akik a rajtba
vezető műutat keresztezve hosszasan megpihentek, vadul vakarva
fejüket és forgatva térképüket.
Kétnyelvűség. No, hát aki arra
számított, hogy ősi magyar földön
fog versenyezni, annak csak részben
(közigazgatási értelemben) lehetett
ilyen élménye, mert a Felvidéknek
ez a kis szeglete sosem volt
magyarok által sűrűn lakott. Bár
Malachovnak, a versenynek helyet
adó településnek is van „magyar”
neve – Malakóperesény – de hát
épp csak annyi helyi magyarral
találkozhattunk, mint amennyire a
név magyarosnak hangzik, hiszen
ennél talán még a címben említett
malacperselyt is könnyebb kimondani, megjegyezni.
A versenyen azonban így is
minden információt megkaptunk
a két szpíkertől, magyarul is.

Utazás: Messze van, mert külföld. De tényleg? Mihez képest?
A zalaegerszegieknek garantáltan
messzebb volt a nyírségi HOB, és
a nyíregyháziaknak is a zalai, de pl.
a szegediek is többet fognak utazni
jövőre a Diákolimpiára Sopronba.
Azt hiszem igazából nincs olyan
szeglete az országnak, ahonnan ne
lenne távolabbi hazai terep, mint ez
volt. (De ebben a kérdésben az én
véleményem most nem számíthat, A középtávról:
Én alapvetően ellene vagyok
mert magyarok közül nekünk volt
mindenféle karanténnak, szükséga legközelebb.)
Tájoló 2016 4. szám
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nagyobb idomokat még a terepen
is nehéz volt felismerni, a kicsik
beazonosításáról nem is beszélve.
A lassú tempó ugyan kedvezett
volna a pontos térképolvasásnak,
de épp csak arra volt elég, hogy
ne törjük ki a bokánkat a nehezen
futható talajon. Legkevesebb gondot a meredekség okozott, eggyel
több indokom volt, hogy miért ne
fussak gyorsan.
Szóval tényleg nehéz terep, talán
nem is OB, hanem VB színvonalú, négy éve a svájci VB középtávja kutyafüle volt ehhez képest,
legalábbis térképen szemlélve. A
hosszabb pályákban később voltak
Ez nagyon király vooooolt! „pihenő” szakaszok is, de a végéhez
közeledve újra kaptunk aprólékotelen rossznak tartom, de hát a szabályzat megköveteli, és azt hiszem
ennél fájdalommentesebben nem
is lehetett volna megoldani, mint
itt a középtávon. A parkolóban az
autóknál várakozhattak az indulásra várók, a közeli célterületen
pedig a befutottak, mindkét helyen
jól el lehetett tölteni az időt, és
a közöttük elhelyezkedő bozótsáv
miatt az elkülönítés nem okozott
gondot.
Lehet, hogy csak én nem olvastam el alaposan az értesítőt, de így
nekem meglepetés volt a rajtban
szervírozott ásványvíz, köszönjük!
No és akkor a terep, a pálya:
A középtávon egyből a „mélyvízben” kezdtünk, én nagyon óvatoFoggal, körömmel, könyökkel
san, hiszen mégsem kellene rögtön
az elején elszállni, de egy perccel sabb részeket. És hát a befutó…
a rajt után már megállva próbálElsőre a viszonylag diszkrét
tam stabilizálni a helyzetemet. „paraszt” jelző jutott eszembe,
Nagyjából sikerült, ám terepbemu- meg a ’84-es Vidék CSB hasonlótató híján az első átmenetek még an emberbarát befutója a Hosszúa stratégia kidolgozásáról szóltak, hegyen, azt hittem, hogy azok az
hogy hogyan is kellene itt tájéko- idők már elmúltak, de úgy látzódni (és egyáltalán haladni). Az szik itt még nem, a pálya a célelőzetes várakozás – miszerint a vonalig tart, ha beledöglünk is!
térképből még a nagyobb terep- Én beledöglöttem, ennyire beállt
idomokat is nehéz lesz kiolvasni lábakkal régen értem célba!
– tényleg bejött, súlyosbítva azzal, A győztes idők sok esetben elmahogy a közepesen sűrű, és emi- radtak a szabályzatban előírttól,
att kevéssé átlátható fenyvesben a de így, hogy csak egy futam volt,
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talán kevesen háborogtak miatta.
Megnyugtató volt látni, hogy nem
csak a felnőtt, hanem a kategóriák többségében magyar győzelem született, mert bár a szlovák
mezőny jóval soványabb, mint a
magyar, de nekünk sokkal kevesebb lehetőségünk van ilyen nehéz
(akár csak -talajú) terepen készülni, versenyezni. Nagy meglepetések nem születtek a felnőtteknél,
hiszen Szerencsi Ildi és Bakó Áron
is voltak már OB-dobogósok idén.
A nap fénypontjának szánt
eredményhirdetést az időjárás egy
elegáns húzással áttolta másnapra, egyúttal ízelítőt kaphattunk az
igazi hegyi időjárásból, amikor
nagyon gyorsan nagyon rossz idő
tud kerekedni, és amit itthon –
igazi hegyek híján – ritkán tapasztalhatunk meg.
Besztercebányára leérve már
újra napsütés és kellemes délutáni-esti meleg várt, kiváló alkalmat
kínálva az óváros vendéglőinek,
sörözőinek felfedezésére, utána
pedig a gondtalan pihenésre. Ez
utóbbit a kollégiumi szálláson egy
hajnalig tartó lagzi erősen meghiúsított, később a levlistán a verseny
negatívumai között szinte csak ez
szerepelt komoly témaként. Bár én
a tornatermi szálláson szerencsére

Haj-rááá!

V
kimaradtam ebből, de véleményem
azért van róla: nagyon sajnálom a
lagzi miatt szenvedőket és megértem a haragjukat, de nem tartom
reális elvárásnak, hogy egy rendező
minden nem várt körülményre fel
legyen készülve a szállások terén.
A rendezői szállások általában
az olcsóbb kategóriát képviselik,
ennek ára van: néha megesik, hogy
vállalhatatlan körülmények között
kell „pihenni”. Van az a pénz,
amennyiért BB-n is biztosítva
lett volna a nyugodt alvás, de egy
„olcsó” kollégium vagy tornaterem
esetében néha becsúszhat egy ilyen
előre nem látott esemény, szerencsére nem ez a jellemző. Ha a rendezőktől anyagi garanciát várunk
el a szálláshelyek pillanatnyi minősége után, akkor csak azt fogjuk
elérni, hogy legközelebb majd
nem ajánlanak vagy biztosítanak
szálláshelyet, mert az elfogadhatatlan anyagi kockázat lehet nekik.
Azt hiszem, a lakodalom ellen a
kereskedelmi szálláshelyek esetén
sem vagyunk védve, kvázi a lagzi
egyfajta természeti katasztrófa, legalábbis nekünk.
Időnként előfordulhatnak olyan
előre nem látható események is,
amik még ennél is komolyabban
befolyásolhatják az adott OB ered-
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ményeit, például lecsófesztivál és
lakodalmas menet a sprint OB
terepén, vagy irreálisan elhúzódó,
és menet közben megnyúló, akár
eléhezést előidéző rajtkarantén
szintén rövidtávon, vagy egy
ÉOB-n először a felvezetők által
észlelt, ezért a térképen nyilván
nem jelölt hatalmas irtás a terep
közepén, aminek a híre a versenyzőkig már nem jutott el.
Azok rendezőit sem húztuk
karóba vagy hempergettük forró
olajba, mert amúgy jó versenyt
rendeztek nekünk.
Kín, keserv, de ezüstért megy!

ben. Itt különösebb kutatás nélkül
is igazán gazdag zsákmányra
tehetett volna szert egy tolvaj, úgy,
hogy még a küszöböt sem kellett
volna átlépnie. Legyünk óvatosabbak! Ne egymással szemben, de
mindig gondoljuk át, hogy más 10

A váltóról:

Júniusi tojáskereső

A szálláshelyek kapcsán még egy
dologra térnék ki: a biztonságra.
Az egyik tavaszi versenyen (igen,
a miénken) a kedélyeket az egyik
szálláshelyről ellopott mobiltelefonok borzolták, ezeket a szobákba
beosonó tolvajok vitték el. Akkor
azt hittem, ez legalább egy darabig
óvatosabbá teszi a tájfutókat, és
jobban védik majd értékeiket civil
környezetben (a célterület az más
tészta). Ehhez képest most a tornatermi szálláson éjjel közvetlenül
a nyitott bejárati ajtó mellett majd’
tucatnyi telefon volt töltőre dugva,
Harcos terep és nyilván mindenki aludt a terem-

Kora reggel a Körmöci-hegység
felé nézve egész barátságosnak tűnt
az idő, de amikor elindultunk a
városból, esni kezdett az eső, és
az első tömegrajt előtt újra olyan
vihar keveredett, ami keresztülhúzta a rendezők terveit, csúszott
is egy fél órát a rajt. Ez abban a
pillanatban bölcs döntésnek tűnt,
mert pár perccel az eredeti nullidő
előtt az erdőben még alig lehetett
volna látni, de tíz perccel később
már újra jó idő volt, hiába, nem
lehet kiszámítani, hogy meddig
kell csúsztatni a rajtot. Szerencsére
ennyi zavarkeltéssel meg is elégedtek az égiek, és később már verőfényes napsütésben zajlott a verseny.
A váltó pályák eleje az előző
napi cifrább részeken haladt, de
mivel az első kilométeren sokat
emelkedett, így könnyebb volt
betartani a pontos tájékozódáshoz
szükséges lassabb tempót. Később
kereszteztük az előző napi rajtba
Tájoló 2016 4. szám

9

VERSENYBESZÁMOLÓ
vezető műutat, és innentől egy
kicsit vadabb erdő, de új, frissen
térképezett tereprész következett.
Aki előző nap megúszta a mocsarakat, az itt már nem, többen stoplisukat is ottvesztették. Az átfutó
után pedig jött még egy kis finomság: olyan dús vegetáció, ami néhol
már a járhatóság határát zsúfolta.
Nekem egy kettes zöld folttal gyűlt
meg a bajom, kb. 6 m/perc sebességgel jutottam át rajta, szerencsére
csak ez a 6 m volt, utólag persze
már tudom, hogy meg kellett volna
kerülnöm.

pálya, ha nem egy OB-n? Az bizonyos, hogy ha ezt az élsportosdit
komolyan akarjuk venni, akkor
nagyon nagy szükség van arra,
hogy ilyen terepeken is legyenek
versenyeink, ráadásul ez nem is
volt elérhetetlen távolságban. Az
sem hátrány, ha a „nagyvilágot”
esetleg még nem látott komplett
serdülő és ifi mezőnyök versenyezhetnek ilyen terepen, legalább
látják, hogy mi is vár rájuk, ha
élversenyzői álmokat dédelgetnek
magukban.

A térkép:
Utolsó leheletemmel

Lányok, szélen futni könnyű!
Próbálnátok meg középen!

Aztán már vége is lett a pályának, és csak a befutó várt ránk, ami
még az előző napinál is szigorúbb
volt, de ekkor már nem találtam
rá nyomdafestéket tűrő kifejezéseket. Én utolsó futóként szerencsésnek mondhatom magam,
mert a tömegrajtosok kétszer is
megkapták ezt a szívdöglesztő szakaszt. Kétségkívül látványosak a jó
erőben lévő, fogvicsorítva vágtatók
a befutón, de az általuk sugallt erősportág összképet erősen rombolja
az ugyanott félholtan a célvonal
felé támolygó derékhad.
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Az eredmények tekintetében
szlovák testvéreink megtáltosodtak
az előző nap óta, több kategóriában
is övék volt a legjobb idő, így F21ben is, ahol egyébként a Szpari kettős magyar győzelmet ért el, amit
még megfejeltek az N21 győzelmével is. Így az összesen 16 utánpótlás
és felnőtt dobogós helyezésükkel a
hétvége legeredményesebb egyesületévé váltak.
Az eredményhirdetés gyakorlatilag négy verseny (két magyar
és két szlovák OB) kihirdetésével maratoni hosszúságúra nyúlt,
el lehet gondolkodni azon, hogy
ebből milyen önálló versenyszámot lehetne kihozni.
Utána viszont mindenki maradandó élményekkel gazdagon
indulhatott haza.
Végezetül néhány gondolat a
versenyekről, némelyik egészen
szubjektív:

Én maximálisan elégedett voltam vele, akadt, ahol félrecsúsztam,
mellémentem, de ezt semmiképp
sem a térkép hibájának tudom
be. Ha csak egy jobbító szándékú
javaslatot tehetnék a javító felé,
akkor az lenne, hogy a kis tisztások
ne halvány-, hanem tele sárgával
legyenek ábrázolva. Ezek a terepen
jó azonosítási pontok lennének,
de az erdei diszkrét félhomályban
gyakran észrevehetetlenek a térképen. Igen, a fedettségük valóban nem pázsit, hanem esetenként
derékig érő fű, csak így haloványan
meg nem látjuk.

A terep:
Az átlag magyar tájfutónak
nagyon nehéz, fizikailag és technikailag is. Bár nem hiszem, hogy
valaki azért panaszkodott volna,
mert technikailag túl nehéz volt
a pályája, de ha igen, akkor még
nincs azon a szinten, hogy OB-n
kellene indulnia. Hol legyen nehéz

Vegetációóóóó

VE
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Pedig ez még csak a kifutószakasz

Nagyon örültem a 7500-as méretaránynak (ugye milyen jó szeniornak lenni?), bár ezen a terepen már
az 5000-est is el tudtuk volna viselni. A fiam irigykedve nézte az én
térképemet, én pedig elborzadva az
ő 10 000-esét, hát abból már nem
sok mindet tudtam volna kihámozni az erdőben.
A pályák: Igen, kicsit hoszszúak voltak. Vagy mi voltunk
kicsit gyengék és lassúk hozzájuk?

géken megszokott három futam
összidejéhez, és legalább maximális tájékozódási élményben volt
részünk.
A szabályzat: Hát igen, attól több
ponton is el kellett térni, de én úgy
érzem, hogy a notórius minősítésvadászokon kívül (nekik így eggyel
kevesebb jutott) senkit nem érintett
hátrányosan egyik eltérés sem.
Az árak: Azt hiszem azt a bizonyos malacperselyt mégsem kellett

Szerinted sem tudom, hogy hol vagyunk?
Igényesek voltak és változato- feltörni azért, hogy VB színvonalú
sak. Összességében így közelebb terepen, kiváló térképen, kiváló
kerültünk az ilyen versenyhétvé- pályákon versenyezhessünk.

És a folytatás? Lesz még OB
külföldön?
Nagyon bízom benne, hogy
igen, szívesen versenyeznék a környező országok reális távolságban
lévő jó terepein. Biztosan akad
ilyen mindenhol, itt, Szlovákiában
tuti, hiszen elég, ha csak a 2012-es
JWOC Izrájára gondolunk, ami a
magyar határtól nincs egy kilométerre sem.
Nagyon jó ötletnek tartom a
külföldi OB-kat, de mindenképp
érdemes lenne a versenyzők, szakosztályvezetők (főleg a Budapesttől
távol élők) körében még most
egy felmérést végezni arról, hogy
mennyiben jelentett nehézséget nekik az idei verseny, illetve
a későbbiekben milyen távolságig,
milyen megkötésekkel engedhetik
meg maguknak az ehhez hasonló
„kicsapongásokat”.
Extrém példaként el tudnék
képzelni akár egy kolozsvári OB
sorozatot is, ami ugyan irreálisan megnövelné az utazási költségeket, de ha több (akár öt) OB
lenne felfűzve, akkor talán gazdaságossá tehető. Ha jól tudom,
más, nagyobb területű országokban vannak is ilyen összevont „bajnoki hetek”. Nehézség
persze az időpontok egyeztetése,
mert nyilván valamelyik nemzeti ünnepünk köré csoportosuló,
nagyon hosszú hétvége lenne a
legalkalmasabb, de a szomszédok
ünnepei meg általában máskor
vannak.
Ne szaladjunk ennyire előre,
de én már várom a következő
külföldi OB-t!
És persze a hátralévő hazai
OB-kat is várom, bízva abban,
hogy ha nem is ilyen terepen, de
azok is nagyon jók lesznek.
Ezt a mostanit pedig köszönjük a magyar és a szlovák rendezőknek!
Kovács Péter
BBB
Fotó: Máthé István
Tájoló 2016 4. szám
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BESZTERCE OSTROMA
avagy a Középtávú és Váltó OB
az ellenőrzőbíró szemével

A

mikor három évvel ezelőtt láttam az interneten a besztercebányai verseny térképét,
kezdtem sajnálni, hogy nem mentünk el rá, pedig
nekünk még igazán közel is lett volna. Úgyhogy
nem gondolkoztam sokáig, amikor felkérést kaptam arra, hogy vállaljam el az idei bajnokságok
ellenőrzését. Jó alkalomnak tűnt, hogy a csemege
terep minden szegletébe eljussak.
Először még csak a térképet nézegettem, de már
akkor úgy tűnt, hogy ehhez hasonlóan komplex
terepet nem könnyű találni, a mai Magyarország
területén legfeljebb a Bükk és Mátra legvadabb
részei hasonlítanak rá, de ott sincs ekkora egybefüggő terület ilyen részletgazdagsággal. Aztán
amikor a valóságban is a terepre jutottam, meg
kellett állapítsam, hogy a valóság bizony jócskán
felülmúlta előzetes elképzeléseimet: tényleg fantasztikusan jó a terep, de egyúttal nagyon-nagyon nehéz is.
A részletgazdagság által nyújtott
nem mindennapi tájékozódás
mellé párosul a haladás nehézsége (néhol szinte lehetetlensége). Kőmező, mocsár, puha talaj,
aljnövényzet, páfrány, lapulevél.
A lucfenyvesekben a fák törzse nincs felkopaszodva, mint
az erdeifenyveseknél szokott, így
azokban is alig lehet haladni. A
réteken derékig-mellig érő fű, az
irtásokon csalán és szeder. Ahol
meg tiszta az erdő, ott annyira
meredek, hogy amiatt nem tud
futni az ember.
Túlzás nélkül állíthatom, hogy
ez egyike a legjobb és legnehezebb terepeknek, ahol életemben
jártam, Svédországot is beleértve. Talán leginkább a szlovéniai
karsztos terepek voltak ehhez
hasonlóak, és a pár évvel ezelőtt
a Bükk-fennsíkon, Olaszkapunál
rendezett Középtávú OB selejtezőjének gerince.
Amikor az első pályaterveket
megkaptam, el is gondolkoztam,
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hogy vajon milyen győztes idők, milyen kilométer-átlagok születhetnek majd itt. A pályákat
kicsit hosszúnak éreztem, így valamiféle összehasonlítás miatt csináltam egy táblázatot az
ugyanezen a terepen 2013-ban rendezett verseny
pályaadataival és győztes időivel. Ott persze a
most várhatónál jóval kisebb mezőny volt, így
ez a táblázat, főleg a kisebb létszámú kategóriákban nem mutathatott objektív képet. Ezért
aztán néhol kiegészítettem a már említett 2012-es
bükki KOB selejtezőjén futott időkkel is. Ezekből
az adatokból kilométer-átlagokat számolva és a
szabályzatban előírt győztes időket figyelembe
véve próbáltam meghatározni, melyik kategóriának milyen hosszú pálya lenne ideális. A tervezett
pályák hossza általában több volt ennél, így főleg
a legidősebb és legfiatalabb kategóriákban rövidí-

A túl sok zöld x elhagyása

VERSENYBESZÁMOLÓ

Bakó Áron –SPA nyerte at M21E kategóriát

tést javasoltam, illetve azt tanácsoltam, hogy a legidősebbek ne a fönti, távolabbi rajtból induljanak,
hanem a közelebbiből. Ezt a tanácsomat a rendezők meg is fogadták, sőt a rövidítés a fiataloknál
talán túl jól is sikerült, így azoknál néhány pályát
utólag visszahosszabbítottak kicsit.
Előzetesen hosszúnak találtam a váltón a térképrajtig tartó kötelező szakaszt is, hiszen a rövid
pályáknál ez a kordonok közötti futás az átfutó-és
befutószakasszal együtt a táv egynegyedét-egyötödét is kitette. Itt is javasoltam más megoldást, de azt a rendezők elvetették, mondván az
is egyfajta feladat, hogy a versenyző tudatában
legyen annak, hogy nem rohanhatja végig ezt
a szakaszt és aztán forró fejjel neki az erdőnek,
mert akkor kiszáll rögtön az első pontjára. Mivel
írott szabállyal ez végül is nem ellenkezett, így
végül elfogadtam ezt a érvelést. Meglepetésemre
a kifutószakasz hossza miatt senki nem hőbörgött
(a térképállványig tartó szakasz meredeksége és a
befutószakasz miatt már inkább).

A térképen lényegi hibát nem találtam, precíz
munka, a készítője Róbert MiČek a legismertebb
szlovák térképhelyesbítő, külföldön is sokfelé dolgozik, világversenyekre is javított már, többek
között ő készítette a 2012-es kassai junior VB
térképeinek jó részét is. Ennek megfelelően valóban csak apróságok javítására tettem javaslatot, a
tele sárgával jelölt réteken például erősen felnőtt
az aljnövényzet, így ezek halványsárgára váltását
indítványoztam. Kissé zavart a sok zöld x, amik
általában fatuskókat, kidőlt fákat jelöltek. Egy
önmagában is ennyire részletgazdag terepen ezek
felvételét már kissé túlzónak éreztem, így egyegy helyen, ahol a zöld x-ek már olvashatatlanul
egymásba folytak, az elhagyásukat javasoltam, ez
meg is történt.
A domborzati formák segédszintvonalakkal való
kirajzolása sokszor felvet problémákat. Egy szintesebb terepen általában épp a kilaposodó részeken
kezdenek el kacskaringózni a szintvonalak, ott kezdenek el „burjánzani” a finom domborzati formák,
így könnyen esik abba a hibába a javító, hogy túl
sok segédszintvonalat használ. Ezzel a rajz is nehezebben olvashatóvá válik, ráadásul az átlagosnál
több barna vonal (még ha szaggatott is) a ténylegesnél nagyobb szintkülönbségek illúzióját kelti. Kicsit
itt is volt ilyen érzésem, de mivel a térkép egészén
egységesen voltak használva a segédszintvonalak,
így ennek átdolgozását végül nem javasoltam, mert
az azért túl nagy feladat lett volna (és nem is biztos,
hogy megoldást hozott volna).
A kistekkelt pontokat egy hosszú nyári napon
egyvégtében leellenőriztem (több, mint 150-et).
Furcsa volt, hogy szlovák sporttársaink nem
kódokkal ellátott stekkeket tettek ki a pontok
helyére, hanem csak színes szalagokkal jelölték meg azok helyét. Mivel a stekkelés módjára
a magyar szabályzat sem ad semmiféle tételes
utasítást, sőt általában sem rendelkezik arról, hogy
a pontokat egyáltalán ki kellene előre stekkelni,
ezt a megoldást elfogadtam, persze felhívtam
a rendezők figyelmét arra, hogy felvezetéskor
persze a felvezetők alaposan nézzék meg, hogy
minden pont tényleg a jó helyére kerüljön, még
véletlenül se cseréljenek össze kettőt.
A tervezett pontok legnagyobb része egyébként rendben volt, a 150-ből összesen egy volt,
ami egyáltalán nem tetszett, ezt kis is hagyták
a pályákból. Többnél javasoltam korrekciót a
szimbólban, ezeket kijavították.
Némi zavart okozott, hogy az én terepi ellenőrzésem után néhány pont helyén még módosítottak
(volt, ahol az én javaslatomra, mert egyébként 30
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méternél közelebb lett volna kettő egymáshoz), de
ezekről én már csak a térképek ellenőrzésekor vettem
tudomást. Ezeket a pontokat a szlovák ellenőrzőbíró
nézte meg a terepen a verseny előtti napokban.
Később egyébként kikerültek a kódokkal ellátott
stekkek is, tehát a felvezetőket ezek is segítették,
bár a felvezetéskor meg leszedték ezeket és a
korábban kirakott szalagokat.
A térképeket Magyarországon, a bevált Cewe
nyomdában nyomtatták. Itt olyan kisebb probléma jelentkezett, hogy a szlovák rendezők arra
készültek, hogy a pályabenyomtatás kitakaró
lilával készül, ezzel szemben a Cewe-nél a lila
átlátszó. Emiatt nem volt értelme a pontkarikák,
összekötő vonalak túlzott mértékű megszaggaÖröm
tásának, hiszen az átlátszó lila nem fed el fontos
részleteket. A leginkább zavaró helyeken (volt
Kétféle jelmérettel készültek próbanyomatok és
ahol a pontkarika több mint fele hiányzott) ezt a végül is a nagyított rajz, de kisebb jelméret mellett
Tipós rendezők nyomdába küldés előtt egyenként született döntés. Így a rajz ugyan szellősebbé vált,
visszagyógyították.
emiatt jobban áttekinthető lett, de a jelek a kisebb
méret miatt nem lettek jobban olvashatóak. Volt
olyan szenior versenyző, aki panaszkodott is emiatt. A jövőben célszerűnek látom, ha ezzel az illetékesek foglalkoznának, hiszen a 7500-as térképet
a szenior kategóriákban már külön engedélykérelem nélkül lehetővé teszi a szabályzat, így egyre
jobban terjedni fog.
További kisebb problémának éreztem, hogy a
7500-as térképen bizonyos pontszerű jelek (leginkább a kis kúpok) kétféle jelnagysággal is szerepeltek, ezt nem tartom jónak, és ráadásul igazán
értelmét sem láttam.
A nyomtatás mindezekkel együtt kiváló minőségben készült, és a térképek grafikai terve is igen
elegáns lett.
A versenyen aztán, köszönhetően a magyar és a
Váltás
szlovák fél hatalmas munkájának is, különösebb
Ugyanígy az átlátszó lila miatt viszont jobban probléma nem adódott, flottul, az időjárási szélkellett figyelni arra, hogy a pontsorszámok hova sőségekhez is megfelelően alkalmazkodva folyt a
kerüljenek, nem szerencsés, ha vastag fekete útra lebonyolítás.
vagy főszintvonalra esnek. Ez sajnos nem minden
A győztes idők bizonyos kategóriákban a pályák
esetben valósult meg.
megrövidítése ellenére is magasabbak lettek az
Külön dilemmát okozott az 1:7500 méretarányú előírtnál. Már máskor is leírtam, most is megtetérképek jelnagysága. Én az 1:10000 méretarányú szem, hogy én személy szerint az előírt győztes
rajz automatikus tovább nagyítását javasoltam idő misztifikálását nem tartom jónak. A győztes
(ahogyan az 1:10000-es térkép is az 1:15000-es idő legyen egy támpont, de ha egy-egy esetben,
automatikus nagyítása kell legyen). Az ISOM egyenlő feltételekkel mindenkinek hosszabb vagy
jelkulcs ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy ha egy esetleg rövidebb a pálya, akkor szerintem még
térképet 1:10000 vagy nagyobb méretarányban nincs nagy probléma. Ez még világversenyen is
(tehát pl. 1:7500-asban) nyomtatunk, akkor a gyakorta előfordul.
jeleknek az 1:15000-eshez képest 150%-kal kell
Ebben az esetben különösen, ahol a szokánagyobbnak lenniük (tehát az 1:10000 méret- sos kétfordulós KOB helyett csak egyet futott a
arányban használatosaknak).
mezőny, szerintem simán belefért a pár perccel
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hosszabb futás ezen a csemege terepen, részben
így kárpótolva a mezőnyt az „elmaradt” selejtezőért.
Így hát az egyetlen óvást, ami épp ebben a
témában érkezett be, el is utasítottam. A pálya
esetleges hosszabb volta, az előírt győztes idő akár
jelentős túllépése az eredményeket magukat nem
befolyásolhatta.
Nagy verseny, nagy indulószám óhatatlanul
magával hozott további reklamációkat is. Egy fiatal versenyzőnek elmondása szerint nem működött az SI doboz az egyik ponton, és lukasztani
sem tudott, merthogy nem volt lukasztó. Ahogy
az lenni szokott, mindenki másnak persze működött a doboz. A pontra kimentem, és azt láttam,
hogy azon is ott volt a lukasztó, igaz, nem a
Magyarországon általában (de talán nem minden
esetben) megszokott módon az állványra szerelve,
hanem egy madzagon lógva a bója belsejében.
Volt egy versenyző, aki a KOB-ra magyar és szlovák klubja színeiben is benevezett, a rajtlistába is
bekerült két külön rajtidővel, indulni nyilván csak
egyszer indult, a szlovák klub szerinti rajtidővel.
Utólag ezt szóvá is tették, de egyrészt nem feltételezhettünk szándékosságot, másrészt ez így egy
szlovák bajnoki eredmény lett, magyar ranglistába, magyar bajnokságba nem számít, így én mint
magyar ellenőrzőbíró nem kezdtem ezzel semmit.
Ha szándékos volt a kettős nevezés, majd a jobbik
rajtpozíció kiválasztása, akkor számoljon el az
illető a saját lelkiismeretével, mennyire etikus ez.
A váltó OB kiskörén volt néhány kategóriának
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egy pontja közvetlenül az átfutó után, amire reklamációt kaptam (nem óvást). Az egyik érintett
versenyzővel kimentem, megnéztük. A pont ugyan
a térképen jelölt helyen volt, bár környezetében a
térkép valóban nem volt teljesen tökéletes, a sötétzöld bozótfolt és a fehér erdőfolt között sárgát jelölt,
valójában annak egy része 1-es zöld volt. A pont a
sötétzöld és az 1-es zöld határán volt, megnevezése
pedig bozótfolt széle. A helyszínen lemérve ennek
az 1-es zöld foltnak a széle 6 méterre volt a bójától,
ami még 1:7500 méretarányban is az 1 mm-es
bemérési pontosság határán belül van.
Mindezekkel együtt úgy gondolom, hogy történelmi tett volt „külföldre” vinni egy magyar bajnokságot, nehéz, igényes terepre, kemény mezőnybe. A szlovákok, ha csak töredékét is képezték a
létszámnak, a váltó versenyben a felnőtt férfiaknál
például teljesen méltó ellenfélnek bizonyultak,
nem is lehetett őket legyőzni. Úgy gondolom,
szükség lehet ilyen közös rendezésekre a jövőben
is, az átlag versenyzőnek csemege, az élversenyzők
felkészülését pedig jól szolgálhatja.
Talán túlzás lenne egyenes összefüggést találni
e két verseny, majd a röviddel ezután az Ifi EB-n
és a Junior VB-n elért igen szép magyar sikerek
között, de talán egy icipicit segíthetett ez is a
felkészülés utolsó szakaszában, hogy fiataljaink
helyt álljanak a nehéz terepen, erős mezőnyben
rendezett világversenyeken. Ha másért nem, ezért
már bőven megérte, és reméljük, folytatódhat ez a
felnőttek esetében is.
Kovács Gábor

A váltó W16-os dobogója
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Kozma László
1936 – 2016
Sajnálattal közöljük, hogy türelemmel viselt betegség után, életének 81. évében,
2016. július 12-én hajnalban elhunyt Kozma László sporttársunk. Életútjáról
hosszabb ismertetés olvasható a Tájoló
2009/1. számában. Nyugodjál békében!
Temetése 2016. augusztus 26-án,
pénteken 11.15-kor lesz a Pesterzsébeti temetőben.
Urnás temetés lesz, szülei mellett helyezik örök nyugalomra.

Kozma Laci bácsi
emlékére
Szerintem nincs olyan tájfutó, aki ne ismerte
volna Laci bácsit. Sok évtizede meghatározó
jelensége sportágunknak, de nem csak nálunk
volt a versenyek állandó résztvevője, hanem a
túraversenyeken is, hol rendezőként, hol pedig
versenyzőként. Ezért aztán rövid tájfutó múltammal nem igazán én vagyok az, aki hitelesen
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le tudná írni gazdag életútját, de azt hiszem,
hogy most nem is ez a legfontosabb. Azt majd
megírják mások, akik nálam erre sokkal hivatottabbak. Engedelmetekkel csupán arról írnék pár
sort, hogy én hogy láttam őt.
Laci bácsival szőtt barátságunk miatt azonban
most hirtelen megtorpantam az írással, és ha
megszakadok, sem vagyok képes egy összeszedett megemlékezést írni róla, oly sok gondolat
tolong egyszerre a fejemben, kitörést keresve.
Ez pedig amiatt van így, mert az utolsó 15 évből
legalább 10-ben kettesben jártunk a versenyekre a BAL színeiben. Már a legelején egymásra
találtunk, mint két tehetségtelen, de a sportágat
rajongásig szerető sportember. Keveréseink sok
alkalmat adtak az egymással való viccelődésre, amelyre mindketten korlátok nélkül vevők
voltunk. S ha valamelyikünk véletlenül időben
futott volna be, a másik türelemmel várta, és
ünnepelte bejövetelét. Szegény Laci bácsi befutóként gyakran nagyobb tapsot kapott, mint az F
21 győztese. Volt, aki tréfából, és volt, aki tiszteletből tapsolta meg, kalapot emelve kitartásáért,
küzdeni tudásáért. Ettől függetlenül alapvetően
a vidámság itatta át kapcsolatunkat.
Amikor megtudtam a hírt, sajnos nem ért váratlanul, mivel pár nappal azelőtti kórházi látogatásomkor az orvosok kertelés nélkül közölték, hogy
reménytelen Laci bácsi állapota. Örülök (már
amennyire örülni lehet az ilyesminek), hogy
talán utolsóként volt szerencsém elcsípni azt a
pillanatot, amikor még kommunikálni lehetett
vele. Az pedig egy kis megnyugvást jelent a
lelkemnek, hogy ott jártamkor sikerült őt megnevettetnem.
Mindannyian olvashattuk a levlistánkon, hogy
Laci bácsinak számos olyan vicces mondása volt,
amit csak tőle lehetett hallani. Nekünk, kettőnknek is volt több ilyen. Például az egyik az volt,
hogy ha én véletlenül azt a szót találtam használni, hogy „rémlik”, akkor ő közbevágott, hogy
„a rémlik, az a Belphegor feneke”. Ha pedig megköszöntem neki valamit, akkor rám kérdezett:
„Most hazudjak? Szívesen!” Ezek után óvatlanul
azt találta nekem mondani látogatásom befejezésekor, hogy: „Köszönöm a látogatást!” Ekkor
én visszakérdeztem, hogy: „Most hazudjak? Nem
szívesen, itt nem szívesen!”- mondtam neki,
szinte kiabálva! Ekkor elnevette magát az az em-

ber, akinek napokkal azelőtt vágták le mindkét
lábát, és egy szívműtét előtt állt, ami talán egy
utolsó apró esélynek ígérkezett az életben maradására. Nevetett! Tele szájjal nevetett, és talán
megkockáztathatom, hogy egy kis boldogság
is átsuhant a rideg kórtermen, ahogy Laci bácsi
visszaemlékezett a derűsen szép időkre.

Befejezve írásomat (de egy pillanatra sem befejezve emlékezésem) azért voltam bátor a letargiába eső, a fájdalomtól önmarcangoló hangvétel
helyett a helyzettől idegen vidám cikket írni,
mivel Lacus (ahogy én hívtam Laci bácsit) egyértelműen egy szűnni nem akaróan vidám ember
volt. Olyan, akinél nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, jószívűbb, önzetlenebb talán nincs is.
Bárkinek odaadta mindenét, vagy bárkinek segített, ha látta, hogy azzal másnak örömet
okoz. Számára ez az örömokozás okozta a
legnagyobb örömet! Én így akarom látni őt
magam előtt, mosolygósan, mindörökké!
Horváth Imre
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svájci szövetség gyönyörű helyszínen, a Felső Engáden völgyben
rendezte az idei Junior VB-t.
A szervezők nagyvonalúsága révén teljes, 6 lány és 6
fiú versenyzővel és két vezetővel tudott a csapat részt
venni a versenyen. A nagyvonalúság abból állt, hogy
nem kellett nevezési díjat fizetni a versenyre, „csak” az
utazás, szállás, étkezés költségek terhelték a résztvevők
pénztárcáját.
A meglehetősen kacifántos előzetes válogató versenyek után a lányoknál Goldmann Julia, Péntek Gréta,
Sárközy Zsófia, Szuromi Luca, Viniczai Csenge, Weiler
Virág, a fiúknál Dalos Máté, Egei Patrik, Miavecz Balázs, Ormay Mihály, Peregi Dániel, Zacher Márton került az utazó csapatba, a csapatvezetők pedig Gyalog
Zoltán és Viniczai Ferenc voltak.
A hosszú utazást kocsikkal oldottuk meg, ami Budapestről kb., 8,5 óra volt.
Káprázatos táj fogadott minket, a kisvárost mesébe
és poszterekre illő hegyek veszik körül, míg a völgyben az Inn folyó kanyargott.
Szállásunk egy kényelmes Jugendherbergében volt, a
versenyre történő utazások kiindulási pontjául szolgáló vasút és busz pályaudvartól 100 m-re, de a versenyközpont is csak 1,5 km volt.
Jó választás volt ez a szállás, itt lakott többek között
Svájc, Finnország, Németország, Anglia, Oroszország
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válogatottja és még 4-5 kisebb létszámú csapat is.
Két hatágyas és egy kétágyas szoba állt rendelkezésünkre, és egy viszonylag szűkös kapacitású internet,
amit csak kitartó várakozás után lehetett elérni.
Ennek ellenére remek hely volt és az étkezés is itt volt
megfelelő minőségben, igaz kissé svájci mennyiségben.
A terepbemutatóval telt szombati nap végén a jó
hangulatú megnyitóra került sor, ahol Simone Niggli
beszédét olyan csendben figyelte a közel 500 versenyző, hogy még a fű növekedését is hallhattuk közben.
Amire még nem volt példa az elmúlt években.
A sprint versennyel kezdődött a versenyprogram.
Scuol belvárosa adott helyet a versenynek. Remek
időben és kissé futós pályákon zajlott a verseny. A cél
környékét mesterséges kerítésekkel tették érdekesebbé a szervezők. Az átfutó pont egyben a befutópont
is volt, amivel a nézőket is kiszolgálták a szervezők. A
pályák hasonló vonalvezetésűek voltak, ezért pörgős
és a cél környékén kifejezetten eseménydús versenyt
láthatott mindenki, aki követte az interneten vagy a
helyszínen a versenyt. A versenyzők szerepléséről én
csak a rajtból visszaérkezve értesültem. A rajtlista jóvoltából szinte az elejétől a végéig volt rajtolónk. Az
eredményeket nem részletezem, de Weiler Virág szenzációs 4. helye mindenképp kiemelést érdemel, mint
ahogy Dalos Máté 15. helye is tiszteletet parancsoló.
A lányoknál és fiúknál is svájci győzelem született,
több pódiumos helyezésük mellett. Ekkor már sejtettük, jól megtanuljuk a svájci himnuszt. A lányoknál
jelentős előnnyel nyer Simone Aebersold és utána a
harmadik helytől vált nagyon szorossá a végered-

A világbajnokságon résztvevő csapat
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mény, míg a fiúknál szinte másodpercenként követték
egymást a helyezettek. Versenyzőink kevésbé, még mi
csapatvezetők elégedettek voltunk a szerepléssel, hiszen a helyezések néha egészen mást mutatnak, mint a
mögöttük lévő küzdés és igyekezet, tehát szerintem a
csapat összességében nagyon szépen helyt állt.
Hétfőn a hosszú távú verseny következett. Már a
versenyre jutás sem volt mindennapi, hát még a helyszín. A rajtba kijutás közel 1,5 óra volt. Első szakasz
40 perc vonattal és 600 m gyalog a 1. karanténba (az
Engaden völgyben ez egy elképesztően szép utazás is
egyben). A második szakasz 35 perc busszal a 2194m
magasan lévő Süssom Givé hágónál lévő 2. karanténba, ahonnan az előrajt kezdődött. A rajtoltatás 9 órától
14:30-ig zajlott. Csapatvetőként ez elég húzós kihívás,
de szerencsére az időjárás itt is a kegyeibe fogadta a
versenyt, hiszen a 12 órára beígért eső szerencsére elmaradt. A versenyzőket folyamatosan hozták a buszok
és mi csak annyit tudtunk, amit a hágóról a versenyte-

rep felé fordulva kitaláltunk. Láttunk néhány versenyzőt a távoli hegyoldalban, és tudtuk a terepleírásból
hogy komoly kihívás ez a terep. Főleg a terep növényzeti szabdaltsága és az ehhez adódó útvonalválasztás
jelentett kihívást. No, és a tengerszint feletti magasság
is, ui. a terep legmagasabb pontja 2300 m volt. Ez a
helyzet talán a pályák végénél jelentett kihívást, hiszen
ez a gondolkodásra is kihathat. Taktikailag az okos
erőbeosztás és a megfelelő gondolkodási idő kialakítás
volt a tanács, ui. kevesen rendelkeznek ilyen magasságon versenytapasztalattal. A versenyzőink egy kivételével teljesítették a távot. Dalos Máté combhajlító
fájdalmak miatt feladta a versenyt, ami bölcs döntésnek bizonyult, hiszen a további versenyeken is tudott
így versenyezni. A lányok szerepeltek jól, hiszen a 26.
Luca, 31. Virág és a 33. Zsófi igen dicséretes helytállás.
Az 62. Gréti és a 70. Csenge helyezései az elmúlt évekhez hasonlíthatóak, míg ezen a napon talán Julcsit viselte meg legjobban a magasság. A fiúknál 45. Misi, 47.
Balázs és 53. Patrik közül Balázs tűnt elégedetlennek
a hibák miatt. Marci 79. és Dani 101. helyei mögött
sok ok volt, amit részben hibával, részben pedig kérdőjelekkel tudtunk csak értékelni, azaz lehet, hogy a
magasság itt is beleszólt a teljesítménybe.
Volt még egy momentum, ami bezavart a pihenésbe
és így teljesítménybe is a verseny előtt. Ez a foci EB
volt. Nem néztük a meccset, de éjfélkor egy portugál
vendégmunkás végig száguldott kb. háromszor a városon és dudált, mint az őrült. Ez sokakat felébresztet
és néhányan csak hosszú félórák múlva tudtak vissza
aludni. Sajnos ezen is múlhat néhány perc!
A versenyt a fiúknál ismét a svájci Hadorn nyerte
és a dobogón is ugyanaz a két versenyző állt, mint a
sprinten. A lányoknál finn győzelem született két svájci versenyző előtt.
A következő pihenőnap egy rövid középtávú terepbemutatóval telt és pihenéssel. Az időjárás azonban
átváltott ősziesre, ui. a hétfői 26 fok után kedden csak
14 fok volt némi esővel égdörgéssel, majd este komoly felhőszakadás-szerű esővel. Ekkor volt az eddigi
versenyek hivatalos díjátadója, ami nagyon szigorú
protokoll mellett és nagyon pontosan lett megtartva.
Sajnos az ünneplés egyik fontos részét nem engedték
a szervezők, ui. nem lehetett koszorút felvinni a helyezetteknek.
Szerdán is komor időre ébredtünk. Nem esett, de ez
bármikor bekövetkezhetett és a kibukkanó 2000 m feletti hegycsúcsok friss hóval szóródtak be. Félő volt,
hogy a középtáv selejtező terepen is lesz hó és felhő
borítja majd a terepet, de ez szerencsére nem következett be. A terep 1700 m és 2000 m között helyezkedett
el, Ftan település mellett, és a meredek oldalakat domWeiler Virág 4. helyen végzett a sprintversenyen borzati és szikla alakzatok borították. A rajt kb. 1850
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Női váltóban 6. a magyar csapat: Weiler-Szuromi L.-Viniczai Cs.

m magasan volt egy gyönyörű legelő és ligetes oldal találkozásánál. Remekül nézett ki, bár én többet nem is
láttam a versenyből. A rajtoltatás a lányoknál 100 percig tartott, míg a fiúknál 112 volt az utolsó rajtoló. Az
időjárás 90 perctől átváltott erős esőbe, ami a két hátul induló versenyzőnket érintette, de befutásuk után
látszólag ez nem nagyon zavarta őket. Három csoport
volt mindegyik kategóriában. Nekünk ez volt a fő versenyünk, hiszen a döntőbe kerülést tűzte ki mindenki célként. Ezt beszéltük át előző este és azt kértük a
versenyzőktől, a tájékozódás legyen előtérben, mert
csak hibátlan teljesítménnyel van esélyünk. Végül is ez
hat magyar versenyzőnek ‒ 3 fiú és 3 lány ‒ sikerült a
döntőbe kerülés és egy-egy versenyzőnek pedig kevesebb, mint 10 másodpercen múlt. Ez az eredmény az
általam is átlátható időkön (kb.10 év) belül a legerősebb középtávú szereplés. Nagyon büszkék voltunk a
csapatra, mivel az edzőkkel beszélgetve mindenki csak
gratulálni tudott a helyezések tudatában.
Néhány szó a versenyzők véleményével. Csenge
harmadik Junior VB-n jut döntőbe, és erre a harmadik helyre felfigyeltek az ellenfelek, Zsófi ugyan az a
csoport. Az elején kevesebb volt a csapás és Ő ekkor
hibázott a legtöbbet. Hét másodperc hiányzott, de
Zsófi még csak Ifi és sok lehetőség van előtte. Biztos
vagyok benne, hogy él vele. Luca kisebb hibával, de
biztos futással teljesített. Biztos bejutás. Julcsi ugyan az
a csoport. A hosszútáv után biztosabban versenyzett,
talán még óvatosan is. Virág több hibával versenyzett,
sietve futott és a szerencse mellé állt. De csak annak
van szerencséje, aki tesz érte. Gréti is a hibákat emelte

ki, viszont Ő nem volt elégedett magával. Fiúk: Máté
jó futással, minimális hibával 10., Dani egy nagy hibával már nem volt esélye bejutni. Marci esőben, de
koncentrált jó futással jutott be, kisebb bizonytalanság
volt csak. Balázs is bosszús volt a hibák miatt és ez csak
akkor lett nagyobb, amikor csak 4 mp kellett volna a
bejutáshoz. Misi egy mp-el volt jobb az első kiesőnél.
A befutó pontra esett egy hatalmasat, ami után még a
térdébe is kapott két varratot. (Van, akinek sok minden belefér.) Patrik kisebb, nagyobb hibákkal futott és
ez a három perc ma sok volt, de ő is még futhat ilyen
versenyeken. Tisztes helytállás.
A nap második felében folytatódott az eső és a lehűlés este 10-kor már csak 5 fok volt.
Csütörtökön reggel is 5 fok volt, porcukros hegyek,
kissé lógott az eső lába, de az ígéret az volt, hogy jó idő
lesz. Utazás vonattal 20 perc Lavin településre.
Reggel 9-10 között a B-C döntők futottak, majd 10
után a középtáv A döntő két percenként. A terep 13501650 m között egy laposabb részen, közvetlenül az Inn
folyó partján található. Kövekkel, dombokkal szabdalt
terület és mivel a rajt kb. 1550 m magasan volt, sok lefelé is várt a versenyzőkre. Gyors pálya volt, ahogyan a
középtávnak lennie kell. A versenyzőknek az ajándék
futás kifejezést használtuk az izgalom oldására, de azt
is, hogy megint a tájékozódás a feladat, mivel szerintünk a futó tudásuk megfelelő. Többen talán kicsit inkább a futás miatt aggódtak, de az világos volt, hogy ez
a terep kedvezhet nekünk, mert a terepbemutató után
mindenkinek tetszett ez a terep típus. Sajnos hibátlanul szinte senki sem futott, mert a kihívás és a jó futás
Tájoló 2016 4. szám
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csábítása magukkal ragadta a versenyzőket. Ez persze
senkinek nem vetettük a szemére. Sokaknak ez volt
az első döntős futásuk és talán ezt is szokniuk kell. A
lányok 24., 26., 49. helye és a fiúk 35., 39., 42. helye
szerintem szép csapat teljesítmény, a versenyzők ezt
kicsit elégedetlenebbül fogalmazták meg. A versenyt a
svájciak tarolták le, különösen a lányoknál, több mint
1 perc 50 mp előnnyel nyert ismét Aebersold egy lengyel és svéd lány előtt. A fiúknál az eddig csak ezüstöt
nyerő Curiger nyert 50 mp előnnyel a kétszeres VB
győztes svájci és egy norvég előtt. Az eddigi hat győzelmi lehetőségből őt már a svájciak zsebében volt.
Már kezdtük ismerni a svájci himnuszt.
A váltó napja. Közel volt verseny, csak 10 perc busszal
Tarasp vára közelében, azaz onnan 15 perc gyaloglással.
Kellemes napsütés, nem túl meleg reggel. A fiúk
10:30-kor, a lányok 11:15-től kezdtek.
A váltó összeállítást a csapattal és Dénes Zolival is
egyeztetve alakítottuk ki. A terepről nem sok infót
tudtunk, ui. eddig nem volt térkép a területről. Anynyit sikerült tudni, 1440-1800 m között lesz a terület
és több a nyílt terület és kevés az ösvény. Ez nagyjából
be is igazolódott, viszont szikla alakzatok és kis kúpok
is tarkították a területet.
A versenyzők elzárt karanténban és külön bemelegítő területen tartózkodtak a verseny alatt és a nézőkkel,
valamint a kivetítővel nem álltak kapcsolatban. Egyedül a szpíker hang jutott el hozzánk is.
A fiú tömegrajt után vártuk a híreket és szerencsére
hallottuk is. A pálya 75%-nál volt egy meglehetősen
hosszú és szintes átfutás. A fiúk jöttek is menetrend
szerint. Máté kb. 3 perc hátrányban, de nem tűnt
vészesnek a hátrány. A svájci vezetés csak azért nem
történt meg, mert a befutó kanyarban elesett a versenyzőjük. A kifutás is látványos volt, elég hosszan
követhettük a futókat. Máté után Marci következett.
Sűrű volt a mezőny, hiszen a fiúknál 59 váltó indult.
Közben elindultak a lányok is 49-n. Átfutásnál Süti
( Zacher Marci) nagyon jól állt. Befutásnál szintén,
bár a svájci csapat már vezetett. Balázs bíztató helyen ment ki, és én itt kicsit elvesztettem a fonalat a
fiú versenyről, de az eredményeket ismerem. A svájci
fiú csapat hozta a kötelezőt és sajnos Balázsnak becsúszott egy nagyobb hiba, ami miatt a kettes csapat
is kielőzte, így Patrik a 20. helyen jött, míg Balázs a
21. helyen. A kettes csapat is jól teljesített ők az első
szakaszon kaptak többet.
A lányok versenye egy külön mese lenne, de nem szaporítom a szót. Virág befutása után nagyon izgultunk.
Vezetett Svájc, igaz a kettes csapat és az egyes csak utánunk ment ki. Luca futásáról kevés hír jött, mivel csak
az első 16 rajtszám kapott GPS-t és a svájci, svéd, finn,
norvég kettes csapatok (?). Mi 24-es rajtszámmal futot-
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tunk. Igaz, az osztrák edző verseny előtt odaszólt, nektek elég jó lehet a lány váltótok! Én is ezt gondolommal válaszoltam. Azonban mikor Luca 3. helyen jött,
Svájc 1. csapata és Norvégia után 10 mp-el, arra már
nem számítottam. A kis körben ez nem változott, de a
svájci meglépett egy perccel. Csenge néhány VB arany
és érem tulajdonosa között futott ki és eléggé izgult.
Hát még mi. A szpíker folyton beszélt a svájciról, norvégról, és egész hangosan Hungary-ról. Aztán 10 perc
múlva újra. Hát eléggé dobogott a szívünk, amikor a
svájci átfutott és öt perc körüli hátránnyal érkezett a
norvég és Csenge és a finn. Kb. egy perc múlva a svéd
és az angol. A kis körön annyit változott a helyzet hogy
a finn magával vitte a norvégot és Csenge kicsit lemaradt, de ezt nem tudtuk, és érkezett az angol és a svéd is.
Hát ennek Csenge nem örült, mert a versenyző szív…
de az Ő érkezésének mi nagyon őrültünk. Ez nem egy
elvesztett verseny volt, hanem egy megnyert hatodik
hely, hiszen a pálya elején világszinten futott egészen
30 percig és a végére már az tempó és az izgalom őt is
elfárasztotta. Rég volt magyar versenyző ilyen helyzetben. És sikerült a pódium!
Gratulálok a lányoknak, akik már négy éve versenyeznek ebben az összeállításban és az Ifi B-k 5. 6. 7.
helyezése után egy JWOC 6 hely! Elképesztő befejezése a hétnek. A kettes váltónk is remekül futott, hiszen
Zsófi, Julcsi és Gréti a 19. helyre hozta magukat.
A svájci himnuszt a végén már szinte mi is énekeltük, ugyanis a 8 aranyból hetet nyertek.
De a hét egy szép szám nekünk, mivel a pontversenyben a magyar csapat a remek 7. helyen végzett!
Néhány észrevétel:
Tudtuk alapos szervezés lesz. Az volt! Remek honlap. Pontos időrend. Részletes infók, ha elolvassuk! 50
oldalas bulletin aprólékosan mindenre kiterjedően.
Nagyon jó terepválasztásokkal, kicsi svájci önteltséggel, rövid csapatvezetői megbeszélésekkel, és természetesen néhány apró hibával is. Mint pl. késett a
vonat? a normáltávon. Elment az áram az eredményhirdetésen a finn lány kihívása előtt. Kicsi bemelegítő
helyek, kevés fedett hely a rajtban (ez szinte mindenem VB-n így van). Ezek azonban nem negatívumok
csak megjegyzést érdemlő helyzetek voltak.
Köszönöm, hogy csapatvezetője lehettem ennek a
válogatottnak, köszönjük a jól felkészített versenyzőket, és az Ő hozzáállásukat, és úgy gondolom Gyalog
Zolival jól tudtunk együtt dolgozni és talán némileg
ezzel is hozzájárultunk a sikeres szerepléshez. Remélem, a versenyzők közül sokan kamatoztathatják még
az itt szerzett tapasztalatokat a későbbiekben, akár
felnőtt VB-n is.
Viniczai Ferenc
Fotó: Gyalog Zoltán
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Magyar szurkolók az Ifjúsági Európa-bajnokságon
Nem szokásunk egy eseményről több cikket megjelentetni. A lengyelországi Ifi EB-n
azonban sok magyar szurkoló örülhetett versenyzőink kitűnő eredményeinek és ezt
az örömüket közülük többen papírra is vetették. A szövetségi kapitány hivatalos
beszámolóján túl most ezekből az írásokból közlünk szemelvényeket.

Beleborzongok
Szurkolói szemmel a lengyelországi Ifi EB-ről

A

z elmúlt hetekben mindenki örömmámorban úszott, bulizott, ünnepelt és boldog
volt, hogy magyarnak született. Mert mindenki
az érezte, hogy jó Magyarnak lenni! És bár a
családon belüli nemek arányából (3:1) egyenesen következik, hogy a labdarugó EB összes
meccsét néztük, szurkoltunk és együtt örültünk
a magyar focicsapattal és minden magyarral; mégsem éreztem azt, amit az újságokban
olvastam, hogy minden magyar „beleborzongott” ebbe a sikerbe.

legkedvesebb versenyszámmal folytatódott a verseny, a váltóval „Korzenie”
terepen.
A terep nagyon hasonló volt az itthoni viszonyokhoz, így sokkal könnyebbnek találták azt a lányaink, fiaink. A kiskör tartogatott azonban meglepetést
mindenki számára, ugyanis rengeteg
szinttel, hullámvasút futásban (le-fölle-föl többször) voltak teljesíthetőek.
Továbbá az óriás réten tűző nap és 35
Hát sajnos, velem ez nem történt! fok sem volt kifejezetten ideális a futásPontosabban nem történt meg, egé- ra. Mindenki nagyon izzadt, de derekaszen a múlt hét végéig. Ugyanis hét- san küzdött! A versenyközpont és az
végén végre megértettem, hogy mit átfutó-befutó fantasztikusan beláthaszeretett volna az újságíró megosztani tó nagy réten, domboldalon terült el,
velem, mi az pontosan, amit éreznem igazi csemegét kínálva a szurkolóknak.
kellett volna már hetekkel ezelőtt.
A W16-os váltónk (Hajnal Dorka
Ugyan nem foci kapcsán, de álltam – Gárdonyi Csilla – Szuromi Hanga)
egy kis város, Jaroslaw főterén valahol végig vezetve, nagy fölénnyel lett
Lengyelországban, hallgattam a ma- Európa-bajnok! A W18-as lányváltónk
gyar himnuszt és néztem a három baj- (Pataki Réka – Vékony Vanda – Sárközy
nok kislányt (mert kislányok, még csak Zsófia) a negyedik helyen ért célba.
16 évesek – már aki már van annyi),
A 16-os fiúk (Horváth Csongor – Szabó
Csillát, Dorkát és Hangát, és éreztem, Marci – Jónás Feri) az ötödik, míg a 18-as
hogy borzongok!
váltónk (Zacher Márton – Ormay Misi –
Igen, jó volt a hétvégén magyarnak, Szuromi Matyi) a 14. helyen végzett.
magyar tájfutónak (Janó kedvéért maVasárnap Jaroslaw belvárosában a
gyar tájékozódási futónak) lenni! Kö- sprint versenyszámmal zárult az EYOC.
szönöm nektek Lányok ezt az élményt Nagyon gyors pályán, meredek lépés köszönöm minden magyar verseny- csőn, vizes macskakövön, átjárók, kis
zőnek, aki ott futott, küzdött magáért, utcák sokaságán száguldottak keresza csapatért és mindenkiért!
tül a versenyzők, hogy a lehető legPénteken kezdődött a verseny a gyorsabban tudják teljesíteni a pályát,
hosszú távú futamokkal, ahol az indu- hiszen másodperceken múlott akár
lók egy nagyon technikás „Helusznak” több helyezés is. Volt aki szerencsésen
nevezett terepen futották a számukra megúszta szakadó eső nélkül, de volt
kijelölt pályákat. Annyira túltervezet- aki bőrig ázott, sőt olyan is, aki legestek lettek a pályák, hogy mindegyik legutolsó indulóként a rajtszemélyzetnyertes idő jóval meghaladta a kiadott tel múlatta az időt.
35-40-45-50 perces időtartamot.
Gárdonyi Csilla fantasztikus futással
Szombaton a számunkra immáron ezüstérmes lett, Hajnal Dorottya 8., Szu-
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romi Hanga 17., Hajdu Nelli 23. helyen
végzett.
Igazság szerint az elmúlt években
nem volt olyan fontos verseny, amin ne
vettünk volna részt családostól. Minden
versenyen a klubok külön sátorban,
saját versenyzőik, szurkolóik körében
töltik a napjukat. Lengyelországban is
rengeteg különböző klub képviseltette
magát, gyerekek, szülők, edzők, csapattársak, saját fotós. Volt kint ARAK-os,
Tipós, MATT-os, NYVSC-s, SZVSE-s, SDSes, PVSK-s, MOM-os BEAC-os, Vizslás,
SPA-s képviselő is. Nagyon jó volt tapasztalni, hogy ezen a nemzetközi versenyen mindenki Magyar volt és nem
valamilyen egyesület tagja! Együtt táboroztunk, együtt sírtunk és nevettünk.
Szeretném külön megköszönni a kb. 4045 fős magyar szurkolótábornak azt a
fantasztikus hangulatot, amit csináltak.
A leglelkesebb, leghangosabb, legkitartóbb szurkolói a magyar válogatottnak
voltak. Remélem, hogy a lelkes taps, rekedtre kiabált torkok, ha csak kicsit is, de
hozzájárultak a sikerhez. Öröm volt látni
a versenyzőket, akik teljesen kifutották
magukat, de a szurkolókhoz közeledve
összeszorított foggal még nagyobb sebességre kapcsoltak, és öröm volt látni
a szurkolókat is, akik bármit megtettek
volna a csapatért.
Nem tudom elégszer hangsúlyozni
milyen fantasztikusan szép és felemelő
hétvégén vagyunk túl.
Köszönet még egyszer nektek Csil-

la, Dorka, Hanga, Nelli, Áronka,
Csani, Feri, Marci, Csenge,
Réka, Vanda, Zsófi, Erik, Matyi,
Misike és Süti!
Hentes Ildikó
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EYOC 2016-Lengyelország
és környékén rendezték
JA arosławban
július 1. és 3. között az idei ifi EB-t.
válogatott és a szurkolók nagy része
szerdán utazott le, hogy legyen idő az
akklimatizálódásra is. Másnap, június
30-án volt a szurkolóknak rendezett
kísérőverseny, a Lengyel Nagydíj első
futama és ezzel párhuzamosan a terepbemutató edzés a válogatottaknak.
Szurkolóként érdekes volt megtapasztalni, hogy miközben én versenyeztem, a válogatottak csak átmozgattak,
ismerkedtek a tereppel. Így például
leelőztem két finn lányt, akik csak
kocogtak az úton, vagy együtt fogtam
az egyik pontomat három brit lánnyal,
akikről a mai napig nem tudom eldönteni, hogy ők már hamarabb is látták
a bóját, mint én és azért keresték a
térképen, hogy mi legyen a következő
pontjuk vagy pedig nem is az én pontomat keresték. Szerintem kifejezetten
jó volt, hogy befutás után találkozhattunk a válogatottakkal is, vagyis a
másik szempontból az, hogy a válogatottak az út után a verseny előtt még
találkozhattak barátaikkal, szüleikkel,
edzőikkel.
A verseny pénteken vette kezdetét
a normáltávval Helusz-ban. Korán
mentünk, hogy a legjobb helyre állíthassuk fel a magyar szurkolói sátrat,
melynek végső helyét a befutószakasz
mellett találtuk meg. Az idei EYOC
különlegessége volt, hogy nem csak a
váltópályákon, hanem a normáltáv és a
sprint pályáin is volt átfutópont, illetve
egy rövidebb-hosszabb átfutószakasz
is. Az első napi cél egy kemping területén volt felállítva, a befutó egy réten
kanyargott, az átfutás pedig a kemping
másik szélénél történt. A szalagozottkordonozott útvonal eléggé hosszú
volt, az átfutóponttól 2-300 méter
hosszan vezetett az erdő szélén a kempingig, majd be a kerítésen, ott volt egy
frissítő és végül ki egy másik kapun.
Szurkolói szemmel nézve kettősséget
érzek, ha az átfutóra gondolok. Egyik
oldalról jó volt, hogy pálya közben is

láthattuk a versenyzőket, ha lett volna
elektronikus eredményközlés, akkor
a futók pillanatnyi állása is jobban
nyomon követhető lett volna így. Másrészről azt is tudom, hogy pálya közben
zavaró lehet, ha kiabálnak az illetőnek,
még ha ezt csupa jó szándékból teszik
is. Szabó Marci például utólag mesélte,
hogy olyan lelkesen szurkoltak neki itt,
hogy nem vette észre a frissítőt, holott
ez a forró napon fontos lett volna. A
normáltávon az sem igazán tetszett,
hogy nem volt olyan hely a célterületen, ahonnan az átfutás és a befutás is
jól nyomon követhető lett volna.

B E S Z Á M O LÓ

Hanga szinte közvetlenül egymás után
végeztek a tizedik hely környékén – ezzel is előre vetítve a másnapi sikert. A
fiúk közül pedig Jónás Feri lett 9., Szabó Marci 13. és Szuromi Áron 22., míg
a 18-as korosztályban ezen a napon
egyedül Szuromi Mátyás tudott az első
húszba beférni, ő 15. lett.
Szombaton rendezték a váltót
Pruchnik-ban. Egy újabb meleg napot
fogtunk ki, és ezen az sem segített,
hogy a célterületet egy nagy rét közepén állították fel a rendezők. 9:30kor rajtolt a 18-as mezőny, 9:40-kor a
16-os. A csapattársak és a szurkolók
hatalmas hangzavarral biztatták a
tömegrajtban induló első futókat.
Aztán egy tíz perces feszült várakozás

Gárdonyi Csilla sprinten második

Ezen az első napon mindenkit megviselt a meleg és a kihívásokkal teli
bozótos és mély völgyekkel szabdalt
terep, melyhez hasonló nem sok van
Magyarországon. De azért a végeredmények elég jók lettek. Vékony Vanda
a 18-as lányok között ötödik helyen
végzett, így egyetlen magyarként állhatott a pódiumon az este Jarosław
főterén tartott eredményhirdetésen.
Ebben a kategóriában szép eredményt
ért még el Sárközy Zsófi is, aki a tizedik
helyen végzett. A 16-os lányok közül
Gárdonyi Csilla, Hajdú Nelli és Szuromi

következett. Ezen a napon úgy volt
kialakítva az átfutó- és befutópont
elhelyezése, hogy a szurkolók jobban
láthatták a versenyzőket. Már a nagy
rét túlsó oldaláról láthattuk, amint a
versenyzők az átfutópont felé tartanak. Majd egy bozótcsíkon átjutva el
is érték a pontot, ahonnan egy hoszszú, kanyargós kordon vezette be őket
a célterületet övező erdőbe. A kordon
egyik kanyarjában ezen a napon is
felállítottak egy frissítőhelyet, így az
érkező futókat a hangos szurkolás mellett egy-egy bekiabált „Fissíts is!” vagy
Tájoló 2016 4. szám
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„Ne felejts el inni!” tanács is fogadta.
A befutópont a rét azon csücskében
volt, amelyik irányban az átfutó után
eltűntek az erdőben a versenyzők. Így a
befutó kordonja mögött állva egyszerre láttuk be az átfutót és a befutót is.
A 25-35 perces győztes időre tervezett
pályákon olyan fél órával a rajt után
meg is érkezett az első versenyző az
átfutópontra. Nem sokkal utána elkezdtek sorban érkezni a többi futók is.

párbeszédek játszódtak le a magyar
szurkolók között, miközben vártuk,
hogy második futóink megérkezzenek
az átfutópontra. Aztán egyszer csak az
árnyékba behúzódva figyelő MOM-os
csapat hatalmas „Hajrá Csilla!!!”-ban
tört ki, és szinte rögtön ezután a valamivel lejjebb állók is megláthatták Gárdonyi Csillát, aki magabiztos
előnyre szert téve hozta első helyen a
magyar N16-os váltót. A többiek is szép

A 3. helyezett magyar csapat

A 16-os lányoknál Hajnal Dorka hozta
csapatunkat az élbolyban, a 18-as lányoknál Pataki Réka ötödikként futott
át. A 16-os fiú váltót Horváth Csongor
az első tízben hozta, de alig volt három
percre az első helyezettől, és a 18-as
fiúknál is a 18-as lányokhoz hasonlóan
az ötödik helyen hozta Zacher Márton
a magyar váltót. A befutóra módosult
kissé a helyzet, Dorka már első helyen
hozta a fiatalabb lányokat, Réka a harmadik helyen váltott, az idősebb fiú
váltónk is hatodik helyen állt, egyedül
Csongor csúszott kicsit hátrébb, ő a 15.
helyen váltott. Ám egyik csapat hátránya sem volt jelentős, így bizakodva
vártuk a második futók körét.
„Ott jön valaki a mező túloldalán!”
– „Nem jó, az nem piros.” – „De az a
másik… Az biztosan piros!” – „De a
lába fekete… Viszont ott mögötte!
Az piros és zöld is!” – „ Nem jó, ő meg
bolgár…” – Ilyen és ehhez hasonló
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futással érkeztek, ami a befutópont
felé közeledve is csak alig változott.
Csilla nagyjából két és fél perces előnyre szert téve adta át a stafétát Szuromi
Hangának, Vékony Vanda negyedik helyen érkezett, alig két perc hátránnyal
a dobogós helyen állókhoz képest. A fiúknál Szabó Marci hozta a 16-os váltót
a hetedik helyre, azonban ő egy bolyban futott be, így azt reméltük, hogy
Jónás Ferinek könnyebb dolga lesz az
előrébb jutással. A 18-as fiúk második
futója, Ormay Misi (talán a meleg miatt) hibázott a kiskörön, így 13. helyen
küldhette ki Szuromi Matyit.
Aztán már csak a harmadik futók
voltak hátra. Egyre növekvő izgalommal vártuk, hogy vajon Szuromi Hanga
tudja-e tartani a vezető pozíciót, illetve
hogy Jónás Feri, Sárközy Zsófi és Szuromi Matyi milyen helyen érkezik. A végeredmény nagy ünneplésre adott okot,
a 16-os lányok megnyerték a versenyt,

a 16-os fiúk ötödik helyen érkeztek célba, a 18-as lányok negyedikek lettek és
a 18-as fiúk is tartották a szintet, végül
a 14. helyet foglalhatták el.
Este tartották az eredményhirdetést
a jarosławi sportközpont tornacsarnokában. A tömött lelátókról énekeltük
a magyar himnuszt, onnan éljeneztünk
a többi helyezett csapatunknak is. Az
eredményhirdetés után a válogatottaknak még nagyjából fél-egy órájuk
volt a bankettig, amit arra használtak,
hogy a melegítőt bankettruhájukra
cseréljék. A „friendship party” azonban
nem tarthatott sokáig, mivel másnap
még hátra volt egy sprint.
A vasárnapi nap jóval hűvösebb volt,
mint a korábbiak, nem sokkal a 9:10es nullidő után eleredt az eső is, ami
kisebb-nagyobb
megszakításokkal
egész nap esett. A sprint versenyszámot Jarosław belvárosában rendezték,
a célterület a város főterén volt. Ezen
a napon is volt átfutópont, a tér egyik
sarkán volt felállítva. A téren járkálva
jól követhetőek voltak az át- és befutások is. Ebben különösen a rövid pályák
és az azokhoz képest nagy (valójában
1 perces) indítási időközök is sokat segítettek. Ezen a napon is sikeres volt
a magyar csapat, a lányok közül Gárdonyi Csilla 2., Sárközy Zsófi 4. helyen
állhatott dobogóra. Hajnal Dorka 8.,
Szuromi Hanga 17., Hajdú Nelli 22.,
Gerber Csenge 17. lett, míg a fiúk között Horváth Csongor 9., Jónás Feri 11.
helyen végzett.
Az eredményhirdetés után különösen
nagy volt az öröm, mivel ott derült ki,
hogy a magyar csapat az országok versenyében a harmadik helyen végzett.
Így a válogatott boldogan indulhatott
haza.
A 2016-os ifi EB szurkolóként is csodálatos élmény volt, jó volt érezni a
magyarok egységét, a lengyelek után
mi voltunk a második legnagyobb
szurkolótábor, és biztos vagyok benne,
hogy válogatottjainknak ez a nagy támogatás is sokat jelentett. Gratulálok
nekik és köszönöm, hogy részese lehettem ennek az élménynek!
Horváth Hanga

V
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ISKOLAI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
A Szegedi Bokorugró TSE iskolai sportnap keretében

tájékozódási futó versenyt rendezett a ruzsai Weöres
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben. A helyszín választás nem véletlen, az
intézményvezető Ollmann-né Lovászi Ágnes diákkorában maga is versenyzett, a testnevelő tanár pedig
Szerencsi Sándor. Az iskola tanulói 3 (alsó tagozat),

illetve 2 (felső tagozat) fős csapatokban versenyeztek az
1,1 km/11 ep., illetve 1,6 km/14 ep. pályákon. Összesen
54 csapat indult. A gyerekek élvezték és meglepően
ügyesek voltak, noha a verseny előtt csak 10 perces
fejtágítón vettek részt. Mellékelve a hosszú pálya térképének részlete (a pályahossz felírat hibás).
Felföldi Károly
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ÍGY SZÜLETETT
A TÁJOLÓ (3)
Ebben a részben a 2010től napjainkig tartó
évek történetét írom
le. Ennek a korszaknak
a jellemzője volt az
évenkénti megjelenés
gyakoriságának
csökkenése, ugyanakkor
a technikai színvonal
további javulása, amellyel
elértük, hogy a lap teljes
terjedelme színesben
jelenik meg.

Íme az előfizetési díjak alakulása:
Év
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Egy példány
ára (Ft)
550
650
650
850
850
850
850

Éves előfizetési
díj(Ft)
4900
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Hogyan tovább?
A Tájoló Szerkesztősége a 2012. évi Rövidtávú
OB-n egy kérdőívet nyújtott át az ott jelenlévő előfizetőknek. Ebben részben elmondtuk,
hogy milyen anyagi nehézségekkel küzd a lap,
hogyan csökken az előfizetők száma évről- Kovács Ádám nyerte a normáltávú OB-t

mondták ezt és mindössze öten voksoltak
arra, hogy elég az internet. De az öt főből is
volt olyan, aki azért egy évkönyv megjelenését támogatná, ezt további 10 fő is javasolta.
A második kérdés a megjelenés gyakoriságára vonatkozott. Itt 73-an voksoltak az évi
8 számra és 53 fő gondolta úgy, hogy elég
lenne évente 6 megjelenés is, sőt öten évi
négy számmal is kiegyeznének.
A lap tartalmára és egyéb kérdésekre vonatkozó kérdésekre most nem térnék ki, de a
válaszokból látszik, hogy igény van a lapra

A pénz határozza meg a lap sorsát
2009-ben már látszott, hogy az egyre
emelkedő nyomdai és postai költségek
és a folyamatosan csökkenő előfizetők
miatt nem tudjuk az előfizetési díjakból
fedezni a lap kiadásait. Az NCA és NKA
pályázatokon nem nyertünk támogatást. A 2009-es évet úgy tudtuk néhány
százezer forintos veszteséggel megúszni,
hogy az előfizetési díjat drasztikusan felemeltük 1000 forinttal és másik nyomdába mentünk, ahol nem kellett levilágítani az anyagot. Ezért 2009 végén úgy
döntöttünk, hogy az éves megjelenési
gyakoriságot 10-ről 8-ra csökkentjük,
ezzel két szám teljes posta- és nyomdaköltségét megtakarítjuk. Ugyanakkor
egy szám terjedelmét 8 oldallal bővítettük, így éves szinten a terjedelem nem
változott. További jelentős változás volt,
hogy 8 színes oldallal bővült a lap, így
már 24 oldalon tudtunk színes térképeket, fotókat közölni. Az előfizetési díjat
nem emeltük, az előző évi 4900 forint
maradt. Ez a konstrukció 3 évig, 2012
végéig maradt fenn. Az előfizetők számának csökkenése azonban tovább folytatódott, a posta és nyomdaköltség pedig
folyamatosan nőtt. Az előfizetési díjat
2011-ben még 100 forinttal emeltük, így
lett 5000 forint, a mai napig, immár 6 éve
ennyi az előfizetési díj.
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Wengrin Ágnes szenior világbajnok

évre és olvasóink véleményét kértük néhány
fontos kérdésben.
Az átadott kérdőívekből 138 érkezett vissza.
Miután akkor 417 előfizetője volt a lapnak,
nyugodtan kijelenthetjük, hogy előfizetőink
harmada fejtette ki véleményét az újság jelenével és jövőjével kapcsolatban.
Az első és egyben legfontosabb kérdés az
volt, hogy szükség van-e egy „papíralapú”
sajtótermékre vagy egyáltalán nem kell, elegendők a ma már csaknem mindenki által
elérhető szövetségi és klubszintű honlapok.
A válasz nagyon egyértelmű volt: kell papíralapú újság! A 138 válaszadóból 132-en

Szuromi Luca a Rövidtávú
OB győztese

A T

Á J O LÓ

A lap terjedelmének és a színes oldalak
arányának alakulása az elmúlt hét évben:
2010-2012 40 oldal, ebből 24 színes
2013
48 oldal, ebből 32 színes
2014-2016 48 oldal, ebből 48 színes

Évente 6 szám, minden oldal
színes
Ebben az időszakban kapcsolódott be a szerkesztőség munkájába Nagy Krisztina, nyomdai szakember, aki számtalan nyomdától kért
árajánlatot és végül, a nagyon korszerű és a

évben kissé emelkedett az előfizetők
száma:
Év

Előfizetők

Péld.szám Megjelenés
száma
évente

2010 459
800
8
2011 429
800
8
2012 417
800
8
2013 397
800
6
2014 418
800
6
2015 393
800
6
2016 350
600
6
A 2016-os adat a június végéig beérkezett
előfizetések száma.
Itt tartunk most. Nem csak az előfizetők
száma csökken tovább, de a mi lelkesedésünk is. Sok-sok munkával és anyagi
ráfordítással létrehozunk egy lapot, amire
most már úgy néz ki, egyre kevesebb igény

Az FN21 kategória dobogósai a
Postás kupán

és valahogy meg kell teremteni a kiadás
anyagi feltételeit.
Bugár József, a BTFSZ elnöke a szűkös anyagi
helyzetről az alábbiakat mondta:
„A sportfinanszírozás rendszere az utóbbi 2 évben jelentősen megváltozott és a
jelek szerint további változások is várhatók.
Anélkül, hogy véleményt nyilvánítanék róla,
csak tényként állapítom meg, hogy 2 fontos
forrásunk is jelentősen apadt:
- a Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás kevesebb, mint a felére esett vissza,
- az NCA utódjánál, az NFÜ-nél, a többi
közép-magyarországi tájfutó szervezethez
hasonlóan, nem nyertünk a működési pályázaton .
Ezek már milliós veszteségek. Tovább rontja
a helyzetet, hogy az SZJA 1%-ok is csökkentek a megjelent sok „eszkimó” miatt.
Az Alapítványunknál ez a visszaesés még
látványosabb. A néhány éve még milliós
nagyságrend tízezresre csökkent! Az egyéni
támogatás is csökkent, mivel már nem kapcsolódik hozzá SZJA kedvezmény. A Tájoló
újság kiadása egyre drágul, a nyomda és
postadíjak emelkednek. Mindezek miatt
kénytelenek vagyunk átstrukturálni kiadásainkat. Több terület is érintve van, a Tájolóval
kapcsolatban az alábbi döntés született: a
lap változatlan áron, megnövekedett oldalszámmal, 2013-tól hatszor fog megjelenni
évente.”

T Ö R T É N E T E

Józsa Gábor a Normáltávú OB
győztese

többi nyomdánál olcsóbb Keskeny és Társai
2001 Kft.-nél kötöttünk ki. Kriszta közreműködésével új borító is készült, amely már tartalmazza az ISBN kódot, az árat, ami mind
feltétele volt annak, hogy a lap az 5 %-os
ÁFA-körbe tartozzon. Ez jelentős pénzügyi
megtakarítást eredményezett, a 2013-as
nyomdai összköltség kb. fele lett az előző
évinek, természetesen ebbe az is beletartozik,
hogy csak hatszor jelent meg a lap. Ebben
az évben már nem volt veszteséges a Tájoló
kiadása.
A következő évben, 2014-ben megléptük a lap fejlesztésének utolsó fázisát.
Kihasználva a lap anyagi helyzetének
javulását, elhatároztuk, hogy a lap teljes
terjedelmét színesben készítjük el. Nem
tudni, hogy ennek köszönhető-e, de tény,
hogy több évi csökkenés után ebben az

Szerencsi Ildikó és Novai Éva az
Éjszakai OB-n

van. Ezért a szerkesztőség néhány tagja,
akik évtizedek óta dolgoznak egy egyre
színesebb sportági lap létrehozásáért, úgy
gondolják, most jött el az az idő, amikor abba kell hagyni a lap szerkesztését,
kiadását. De ha vannak még lelkes fiatalok, akik ugyanilyen körülmények között
folytatni tudják ezt a munkát, akkor a 400
körüli előfizetői létszám még biztosítaná a
kiadás anyagi hátterét.
Schell Antal
Tájoló 2016 4. szám
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MTFSZ SÍTÁJFUTÓ
BIZOTTSÁG ALAKULÓ ÜLÉSE,
TERVEI, MÉG IDŐBEN
Az újjá alakult MTFSZ elnökség
felkérte Szivák Ildikót a sitájfutó
szakág vezetésére, aki április elejére összehívta az új/régi
szakágvezetést, hogy még időben
felkészülhessenek az esetleges hó
érkezésére.
Az alakuló ülésen jelen voltak:
Szivák Ildikó – szakágvezető;
Jankó Tamás, Kiácz Bence,
Lajszner Attila – szakági bizottsági tagok, valamint Déry Attila - a
közösségi hószán üzemeltetője és
Mets Miklós az MTFSZ szakági
referense is.
A megbeszélésfőbb témái:
A sítájfutó szakág elmúlt 5 évi
munkájának értékelése, mely az
MTFSZ új elnökségének készített
beszámolóban olvasható.
A szakági ülés kezdetén Mets
Miklós javaslatot tett, hogy a jövőbeni szakági működési tervek tár-

gyalását osszuk két részre a hótakaró jelenlétének vagy hiányának
függvényében. Ezt a bizottsági
tagok egybehangzóan elfogadták
és a teendőket két fő csoportra
bontották:
A hótól független teendők
- Kapcsolat felvétele hazai sífutó
klubokkal és szakosztályokkal
Ezt hazánkban két helyszínen lehet
megvalósítani: Budapest Annaréten és Bükkszentkereszten. Ha a
hó mennyisége elegendő, mindkét
helyszínen az ott működő sífutó
klubok, saját sífutásra alkalmas
nyomhálózatot készítenek. Ezen
nyomhálózatokra és a kluboknál
elérhető szakképzett edzőkre alapozva lehetne a tájfutó utánpótlást
bevonni a sífutó és sítájfutó sportokba, amely jó (az állóképesség
növelésére kiválóan alkalmas), téli
kiegészítő sportja a tájfutásnak,

továbbá a felnőtt sífutó oktatás
lehetőségét és feltételeit is meg
kell keresni.
A feladat: a sífutó klubok vezetőivel fel kell venni a kapcsolatot.
A jövő évtől felvesszük a sífutó OB-kat a sítájfutó naptárba,
valamit szeretnénk népszerűsíteni
a sítájfutást sífutó körökben. Ha
van rá érdeklődés, sítájfutó edzőversenyek rendezését vállaljuk a
sífutók által jól ismert, közkedvelt
terepeken pl.: Budapest, Anna-rét.
- Kapcsolat felvétele a környező
országok sítájfutó szakági vezetőivel vagy klubjaival
A bizottság úgy határozott, hogy
felveszi a kapcsolatot az osztrák,
szlovák, erdélyi szakági vezetőkkel. Jelezni fogjuk, hogy a magyar
sítájfutó szakág újra alakult és a
következő években szeretné a kapcsolatot a környező országokkal
szorosabbra fűzni az alább felvázolt tervek megvalósítása által:
1. Hóhiány esetén szeretnénk a
Magyar Bajnokságokat és Magyar
Kupa futamokat külföldön az ő
nemzeti bajnokságaikkal együtt
megszervezni.
2. Ha lesz hazánkban hó, akkor
a korábbi évekhez hasonlóan mi is
várjuk őket a mi versenyeinken.
- Online megjelenési felületek fejlesztése.
- A hazai versenynaptár
összeállítás szeptemberben.
Ha van hó
Feladatok: A hazai versenyek
megrendezése, a környező országokkal a kapcsolat erősítése és
a fent vázolt, sífutókkal történő
együttműködés mellett három
sífutó/sítájfutó centrum kialakítása hazánkban:
Budapest
Szépalmapuszta (Bakony)
Bükkszentkereszt (Bükk)
valamint egy Magyar Kupa sorozat indítása.

Szivák Ildikó sk.
szakági bizottsági vezető
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Domborzati memória teszt

A finom térképolvasás fontos része az
apróbb domborzati részletek felismerése
és beazonosítása.
Egy átmenet megtétele során akár többször is szükség lehet a terepi valóság és a
térkép domborzatrajzának összevetésére.
Bármilyen gyakran is pillant a versenyző
a térképre, szüksége van a domborzati részletek memorizálására is, hogy
két térképnézés között az előre kitűzött útvonalat követhesse. Különösen a
pontközeli részletek memorizálása lehet
fontos, hogy amikor szemei a megadott
objektumot, vagy magát a bóját keresik,
akkor a pont környezetének térképi részletei már a fejében legyenek.
Ez a feladat a domborzati részletek felismerésének és memorizálásának gyakorlására szolgál. Természetesen nem
helyettesíti a terepi technikai edzéseket,

de az átlagos versenyhelyzeteknél koncentráltabban fejleszti a térképolvasás
hatékonyságát. Hasonló fejlesztő feladatok eredménye percekben lesz mérhető.
Első lépésként memorizáld a fenti
pontközeli domborzati részleteket, aztán
a lapot átfordítva a hátoldali szintvonalrajzon keresd meg és jelöld be a
megfelelő pontokat. Tájfutó szempontból a memorizálás csak akkor hasznos,
ha nem bizonyos alakú szintgörbéket,
hanem a köralakú kivágaton belüli domborzati formát keresünk a térképen.
A feladat megoldásához végig kell szemmel pásztázni a teljes szintvonalrajzot.
A gyakorlat ezen része segít felismerni
a domborzat nagyobb összefüggéseit is,
aminek eredményeként fog kialakulni,
illetve továbbfejlődni a plasztikus domborzati látásmód. Ez a látásmód, egy a

tájfutáshoz nagyon fontos és több-kevesebb gyakorlással elsajátítható képesség,
amely révén a versenyző a szintvonalrajz
alapján térbeli képet tud alkotni a terepfelszínről. Ez a szint meghaladja a sematikus domborzati szemléletet, amely a
domborzati idomok: kúp-töbör, völgygerinc, stb. felismerését, a magasságkülönbség, valamint a lent és fent meghatározását jelenti. Az igényes térképolvasás
fokmérője, hogy a versenyző térbeli,
„3D” kép alapján választ útvonalat,
átmenet közben ennek alapján emelkedik, vagy süllyed. Térképhelyesbítésnél,
különösen ha domborzatrajz javításáról
van szó, nélkülözhetetlen a plasztikus domborzati látásmód.
Bozán György
A feladat megoldását következő számunkban közöljük.
Tájoló 2016 4. szám
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EGY ÚJABB FUTÓKÖNYV:
A FUTÁS VILÁGRASZÓLÓ TÖRTÉNETE
Ismét egy érdekes és vastag
új könyvet vehettek kézbe a
könyvhéten a futás (magyar
nyelvű) irodalmának
kedvelői.
A „futókönyvek” sora
nem túl hosszú, talán egy
kezemen is meg tudom
számlálni az elmúlt
évtizedek efféle kiadványait
(Fixx, Miltényi–Monspart
stb.), ezért minden bővülés
örvendetes.

E

z a kötet a NORLA (Norwegian Literature
Abroad, Norvég Irodalom Külföldön) támoga-

tásának köszönhetően jelenhetett meg. A NORLA
1978 óta több, mint kétezer eredetileg norvég
könyv fordítását támogatta mintegy 50 nyelvre,
és mint láthatjuk, nem csak kifejezetten irodalmi
művekét. Ne keressen benne senki edzésmódszereket, étkezési tanácsokat, de megtudhatunk sok
érdekeset a futás múltjából és jelenéből, sok más
furcsa figura mellett a 152. oldalon találkozhatunk „Patkánypénisszel” (sic) is.
„Miért futott az ókor és a középkor embere, és
miért futunk manapság? Ugyanaz az erő hajtja
előre a nagyvárosban kikapcsolódásként kocogót vagy az ultramaratoni távokat megtevő
tarahumara indiánt? … A legizgalmasabb
fejezetek azonban a jelenről szólnak. Az afrikai
futók előretöréséről, az amatőr futás felvirágzásáról, és természetesen a szupersztárként

N Y V S Z E M L E

ismert sportolókról, akiknek fordulatos, gyakran
tragikus életútja úgy tárul fel előttünk, akár egy
lebilincselő regény.” - írja a kiadó ajánlása.
Magyar vonatkozásai is vannak a könyvnek: a
„keleti blokk” futóinak ismertetésénél a szerző
néhány sorban kitér Iharos, Rózsavölgyi és Tábori
világraszóló sikereire, ezután három oldalon ismerteti az általam (eddig) ismeretlen Szentiványi Gergely pályafutását, a főhős által elmesélve.
Ebben a korszak vázlatos jellemzésén túl olyanokat is megtudhatunk, hogy Románia pénzét akkoriban forintnak hívták, és hogy a Budapestről
Bécsbe menő hajón úgy lehetett utazni, hogy
nem volt útlevél és vámvizsgálat. Egyéb hibák is
vannak, nem pontosan tudható, miért tekintették a cseheket ősellenségnek a magyar atléták
stb., a névmutatóból hiányzik Iharosék legendás
edzője, Iglói Mihály, akinek edzésmódszerét brutálisnak nevezi a szerző és szintén néhány sorban
intézi el. Mindez nem érte el a kiadó ingerküszöbét, hogy esetleg néhány lábjegyzettel lássa el
a művet, vagy valami más módon hívja fel az
olvasó figyelmét a valótlanságokra.
Nekünk, magyar tájfutóknak két további hiányérzetünk is lehet: egyrészt a norvég szerző nem
érinti a tájfutást, de ez talán elnézhető, ha nem
is érthető. A másik, hogy bár egy külön fejezet
szól a női maratonfutókról és a közel harminc
oldalon sok más mellett részletesen megismerkedhetünk Grete Waitz és Ingrid Kristiansen, a
két nagyszerű norvég hosszútávfutó pályafutásával, de meg sem említi Monspart Saroltát, aki
sokat tett a női maratoni népszerűsítéséért és
Európában először futott három órán belüli időt.
Tipotex kiadó, írta Thor Gotaas (1965) norvég
néprajzkutató, író, sífutó, fordította: Domsa Zsófia (1975) egyetemi adjunktus, műfordító. Eredeti
megjelenés: 2008, fordítás 2016, 542 oldal
-háb
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Belső pályázat
Ifjúsági Európa-bajnokság rendezésére.
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség pályázatot ír ki a 2019-2021. évi
Ifjúsági Európa bajnokság (European Youth Orienteering Championships)
elnyerésének lehetőségére. Pályázni az IOF nyomtatvány angol nyelvű kitöltésével lehet.
A belső pályázatokat október 24-ig lehet beküldeni, az elnökség november
14-i ülésén dönt a győztesről, akinek a pályázatát december 31-ig eljuttatja
az IOF-nek.
A teljes anyag megtalálható az MTFSZ adatbankban. (mtfsz.hu)

Versenyrendezési pályázatok
2018-as OB-k, kiemelt rangsorolók; 2019-es Hungária kupa.
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség pályázatot ír ki a 2018. évi országos
bajnokságok, Országos Diákolimpia, világranglista versenyek és kiemelt
rangsoroló versenyek rendezésére. A pályázatok beadási határideje az
OB-k és az Országos Diákolimpia esetén október 31., a világranglista és
kiemelt versenyek esetén november 30.; az elbírálás mindkét esetben 15
napon belül megtörténik. Az idei évtől megszűnt a Naptárbizottság, a pályázatokat az MTFSZ elnökéből és alelnökeiből álló testület bírálja majd el.

A pályázati űrlap (amely tartalmazza a megpályázható versenyek időpontjait) elérhető az MTFSZ honlapon.
Szintén megjelent a 2019. évi Hungária kupa pályázati adatlapja is. Ennek
a pályázatnak a beadási határideje is október 31., a döntést az elnökség
hozza meg novemberi ülésén.
Pályázati űrlap szintén az MTFSZ honlapon.
A pályázati űrlapokat Molnár Péter naptárreferensnek kell elküldeni
a peter@veszcart.huemail címre. (mtfsz.hu)

Kedvezményes Tájoló előfizetés
A Tájoló Szerkesztősége, mint minden évben, most is meghirdeti a Tájoló
2016. évre vonatkozó kedvezményes előfizetési akcióját. Az akció a Hungária kupa időpontjától év végéig érvényes.
A kedvezményes előfizetési díj 2500 Ft. Ezért az összegért az előfizetők
megkapják az eddig megjelent 2016. évi számokat, valamint az ezután
megjelenő számokat is postázzuk. Ráadásul minden ilyen előfizetőnk átvehet egy teljes garnitúrát az elmúlt évben megjelent számokból.
Az előfizetési díjat átutalással lehet fizetni: AXA Bank, Számlaszám:
17000019-12846995 Budapesti Tájfutók Szövetsége. Sokkal egyszerűbb,
ha a nagyobb versenyeken, országos bajnokságokon személyesen rendeled meg a lapot.

Főiskolás VB és Hungária Kupa programja
07. 28.
07. 29.

07. 30.

07. 31.

08. 01.

08. 02.

08. 03.

08. 04.

jelentkezés
terepbemutató
jelentkezés
terepbemutató
HK tájfutó nyitóbuli
HK Trail-O
HK 1. nap középtáv
HK Mobile-O
VB megnyitó
HK eredményhirdetés
HK tájfutó buli
VB sprint
HK 2. nap sprint
HK eredményhirdetés
HK tájfutó buli
VB hosszútáv
HK 3. nap középtáv
HK eredményhirdetés
HK tájfutó buli
HK 4. nap husszútáv
VB sprint váltó
HK Sörvált-O
HK eredményhirdetés
HK tájfutó buli
VB középtáv
HK 5. nap középtáv
Ö. eredményhirdetés
HK tájfutó záró buli
VB váltó
nyílt verseny a VB pályáin

32 Tájoló 2016 4. szám

16:00-22:00
16:00-22:00
10:00-22:00
10:00-22:00
20:30-tól
08:00-13:00
10:00
15:00-18:00
17:30-19:30
20:00-20:30
20:30-tól
10:00-13:50
15:00
20:00-20:30
20:30-tól
09:30-14:30
15:00
20:00-20:30
20:30-tól
10:00
17:00-18:00
20:30-23:00
20:00-20:30
20:30-tól
10:00-14:15
15:00
17:00
20:30-tól
10:00-13:30
14:00-15:00

Versenyközpont
Nagy-Kőmázsa és Miskolctapolca
Versenyközpont
Nagy-Kőmázsa és Miskolctapolca
Versenyközpont
Komlóstető
Komlóstető 7km
Komlóstető
Diósgyőri vár 10 km
Versenyközpont
Versenyközpont
Lillafüred 17km
Lillafüred 17km
Versenyközpont
Versenyközpont
Csanyik 14km
Csanyik 14km
Versenyközpont
Versenyközpont
Csanyik 14km
Miskolc belváros 5 km
Versenyközpont
Versenyközpont
Versenyközpont
Bükkfennsík, Jávorkút 33km
Bükkfennsík, Jávorkút 33km
Bükkfennsík, Jávorkút 33km
Versenyközpont
Bükkfennsík, Jávorkút 33km
Bükkfennsík, Jávorkút 33km
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HOGY VOLT?
NEMZETKÖZI BALATON KUPA TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY – 1964
Csonka program
A címben az áthúzás nem
tévedés: 1964-ben ugyanis nem
rendezték meg a válogatott csapatok erőfelmérését. A miértre vonatkozóan megbízható
válaszra nem bukkantam. Az
bizonyos, hogy nem az előkészítés során felmerülő problémák következtében maradt el,
mivel az előkészületek már meg
sem kezdődtek. Az előző évi
versenyterepek és pályák színvonalát ért jogos kritikáknak
valószínűleg lényeges szerepük
lehetett a döntésben. Egyre
nyilvánvalóbbá vált, hogy a
Balaton környezetében egyidejűleg nem teljesíthetők a nemzetközi versenyek alapvető kritériumai: a technikás terep és
pályák, a jó térkép, valamint a
(hazaiak számára is) ismeretlen terület. A hazai nagy versenyek esetében némileg engedni
lehetett az egyik vagy a másik
követelményből, így a balatoni
versenyek országos jelentőséggel sikeresen folytak tovább az
évtized legvégéig.

lom, hogy a helyi sporttársak
érdemeiről is szót ejtsünk, és
nem utolsó sorban őrizzük meg
nevüket a feledésbe merüléstől.
Annál is inkább megérdemlik
ezt, mivel a külön versenybíróságok ellenére számos funkció
ellátása közösen folyt, sok esetben a helyiek vitték a szervezés
oroszlánrészét.
Elsőként
mindenképpen
Czibók István említendő. Ő
Szász Károly vb. elnökkel mindvégig napi kapcsolatban állva,
a legapróbb részletekig egyeztetve intézte a helyi szervezési
teendőket, és egyidejűleg ellátta

a Keszthelyi és Balatoni Kupák
versenybíróságának elnöki,
vagy bemérőbírói feladatait.
A napi kapcsolat a szó szoros
értelmében veendő; de nem ám
személyes találkozás vagy telefon útján, hanem hosszú gépelt
levelekkel, mert az idő tájt a
megbízhatóság és a gyorsaság
szempontjából ez a postai mód
bizonyult a legelfogadhatóbbnak. A versenyek előkészítésének legapróbb mozzanatai
is nyomon követhetők a 10 év
során összegyűlt és gondosan
lefűzött, hol hivatalos, hol baráti levelezésből.

Helyi rendezők
A balatoni versenyek a
cikksorozatban eddig ismertetett évjáratai a Magyar
Természetbarát
Szövetség
(MTSZ) és a Veszprém megyei
Természetbarát
Szövetség
(VTSZ) közös rendezésében
került lebonyolításra. Viszont
mindig 3 külön versenybíróság
állt fel a Nemzetközi Balaton
Kupa, a Keszthelyi Kupa és a
Balatoni Kupa versenyei számára. A visszaemlékezésekben
értelemszerűen mindig csak a
NBK versenybírói kerültek név
szerint említésre. Itt a jó alkaTájoló 2016 4. szám
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Egy másik megyei szövetségi
vezető, dr. Borsi Lőrinc is hol
elnöke, máskor pedig ellenőrzőbírója volt a versenyeknek.
Nagy Jenő és Lehoczky Jenő
évről évre egy-egy útvonal
bemérését vagy ellenőrzését
vállalta. A megyeszékhely mellett más települések versenybírái is aktívan kivették részüket
a rendezésből. Gondoljunk csak
Schmidt Ferenc és Horváth
József (Várpalota-Pétfürdő),
Püsök József (Balatonfüred),
Székely László (Pápa), Kovács
Gyula (Tapolca) munkásságára.
Többszöri bírói közreműködése

bos tájon rendezték. Még mindig a régi turistatérkép feketefehér, alig olvasható másolatával.
Tájfutó térkép soha nem jelent
meg erről a terepről, és itt rendezett versenyről sem tud az összesített adatbázis. Igaz, ez a vidék
a szőlősgazdák, présháztulajok
birodalma, ahol csak a művelt
Ritkán járunk erre
területek közt húzódó bozótos
Legalábbis tájfutni. Az 1964-es árkokban lehetne bujkálni tájékobalatoni versenyeket a Balaton- zódás gyanánt.
felvidék egy kevéssé ismert, nem
túlzsúfolt, rendkívül hangulatos
szakaszán, az Aszófő – Akali Scultéty Gábor
– Vászoly – Pécsely községek gabor.scultety@
által közrefogott dimbes-dom- gmail.com
okán e felsorolásba kívánkozik
még Molnár Tamás, Hodossy
Gábor és Lajos, Venczlik László,
Matusz Károly neve. És persze
a számtalan önkéntes is említést érdemelne, akik a versenyek kiszolgálásának többnyire
hálátlan feladatait végezték.

Versenybíróság
elnökhelyettes:
titkár:
bemérőbírák:

elnök:
Czibók István
Lehoczky Jenő
Kehrer Gyula
Hodossy Lajos, Nagy Jenő, Molnár Tamás,
Matusz Károly, Szabadi Béla
ellenőrző-bírók: Brück György, Jávorka Péter,
Komáromy Jenő, Püsök József, Fábián Pál

Versenyadatok
versenyközpont
versenyterep
versenyforma
térkép

időpont 1964. augusztus 16.
Balatonudvari-Kiliántelep
Keresztfa-tető
nappali, teljestávú
1:50000 / 10

Keszthelyi Kupa
táv
szint:
ellenőrző pont:
versenyidő:

férfiak
11775 m
340 m
9
294 perc

Balatoni Kupa
táv
szint
ellenőrző pont
versenyidő

II.o. 1x2 fő
10100
180
9
253

nők
8100 m
220 m
8
244 perc
III.o. 1x3 fő
8775
110
10
220

ifi 1x3 fő
8150
135
8
245

Keszthelyi Kupa FF I.o.
egyéni
1. Skerletz Iván
Bp. Honvéd
90.25
2. Horváth Attila
Vörösmarty Gimn..
93.57
3. Deseő László
Bp. Pedagógus
102.14
csapat
1. Bp. Honvéd II.
Thirring, Borosznoki, Skerletz342.48
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2. Bp. Spartacus III.
3. BEAC

Schönviszky Gy. és L., Örsy 347.14
Vörös, Argay, Fridrich
357.16

Keszthelyi Kupa FN I. o.
egyéni
1. Monspart Sarolta Bp. Pedagögus
2. Győry Edit
Bp. Pedagógus
3. Sárfalvi Erzsébet Bp. Pedagógus
csapat
1. Bp. Pedagógus II. Monspart, Győry, Cser
2. BEAC
Budai, Holba, Hegedús
3. MAFC
Orosz, Magyar, Pintér
Balatoni Kupa FF II.o.
1. Bp. MÁV Ig.
Nyitrai, Harai
2. Bp. Pedagógus
Gáncs, Zánkay
3. Bp. Orv. Egy.
Tuha, Láng
Balatoni Kupa FF III.o.
1. Óbudai Kinizsi
Kölüs, Kós, Ferenczi
2. Csepel
Németh, Komlós, Deák
3. Ózdi Vörös Meteor Nyeste, Csizmadia, Mitró

84.16
91.54
101.17

291.09
462.38
591.52

84.30
95.47
110.36

70.21
70.33
74.59

Balatoni Kupa IF II. o.
1. Bp. Vörösmarty G. Tóth P. és T., Vida
72.44
2. BEAC
Bársony, Hegedüs, Czöndör 85.01
3. Bp. Szab. úti isk. Fehérvári, Ofczianka, Gardofi 91.16
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Ami az átkosban jobb volt
Nem igazán kívánjuk vissza a Kádár-kort, de a
könyvkiadás és azon belül különösen a külföldi
területekről szóló útikönyvek kiadásának minősége
felülmúlta a mai áradat többségét. Nem volt verseny, de
a kalauzok így is nagyon jók voltak.
Ha valaki egymás mellé tesz egy 1970
körül megjelent és egy mai útikönyvet, már külső megjelenésben is látja
a különbséget: erős (fél)vászon kötés,
vékony minőségi papír és megfelelő
méret az egyik, míg ragasztókötés, vastag (környezetromboló) fényes műnyomó papír és ötletszerű méretválasztás

az És-ben (Élet és Irodalom, amelyről
azt mondták gunyorosan, hogy sem
élet, sem irodalom, maradt az És, amit
büszkén használnak máig is), ha ma
ilyet tenne, hetente egy kötetet megtölthetne.
Visszatérve a kezdetekre: az ország
szovjetizálásakor eltűntek a régi, az új
A legelső kötet 1966-ból

szust. Még az is előfordult, hogy a
tájfutó válogatott tagjaként is meghiúsult valakinek az utazása. A külföldi
kalandozások korlátozása véglegesen
csak 1988 elején szűnt meg, az emlékezetes fagyasztóláda- és videomagnó-turizmust váltva ki.
A legjobb széria (talán) a Panoráma
nagyútikönyv sorozat (volt), ezt máig
használják az igényes utazók. Lehet
ugyan sok változás (ez néha mulatságos is), de a lényeg, a pontos és

Térkép a Csehszlovákia útikönyvből

a másik oldalon. És a tartalom! Az
újak, tisztelet a (szerencsére azért szaporodó) kivételeknek: világnyelvekből
fordított zanzásított leírások rengeteg
színes képpel és kevés használható
szöveggel, míg a „régiek” (szinte kizárólag magyar és kitűnő) szakírók által
megírt, a megjelenés előtt szakavatott
szerkesztőségben feldolgozott és hétszer (7x!) átolvasott művek, amelyek
bőven kitérnek a magyar szempontú
érdekességekre is. Abban az időben, ha
valaki két betűhibát talált egy könyvben, arról cikket kanyarított mondjuk
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hatalomnak nem megfelelő útikönyvek is, de nem is volt rájuk szükség,
mivel évekre megszűnt a (magáncélú) külföldi utazás lehetősége. Az
1956 utáni óvatos lazítások egyike
volt, hogy először a „szocialista tábor”
országaiba, majd később „nyugatra”
is engedélyezték az utazást, persze
csak a megbízhatóknak. Erről úgy
gondoskodtak, hogy az útlevélkérő
lapot a munkahelynek és azon belül
a párt- és/vagy KISZ-szervezetnek is
véleményeznie kellett, a támogatás
nélkül nem kaphatott senki úti pasz-

Az egyik utolsó kötet
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720
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544
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109
80
80
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48
48
0
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96
146
1760

könyvek végéről a város- és turistatérképek 48 oldala. Korábban ezek a
spórolós turistáknak nagyon hasznosak voltak, hiszen a magyar utazónak
általában nagyon kellett takarékoskodnia. Kezdetben három évenként
hetven dollárt lehetett kiváltani, aki
kíváncsi, hogyan lehetett ebből egy
hónapot utazni, olvasson bele például

A legelső kötetet „csehszlovák” szerzők
írták, de ez nem vált be, a későbbieket magyar szerzők jegyezték. Az írók
között diplomatákat, világutazókat,
szép- és szakírókat találunk, de erről
itt most nem tudok részletesebben írni.
A nagyútikönyv sorozatot részben
megelőzték, de folyamatosan megjelent még három egységes küllemű
széria: a városkalauzok, az ún. kisútikönyvek és később a „mini”. Ez utóbbiak nem méretükben, hanem tartalmukban minik, hiszen álló formátumuk a legmagasabb az összes között.
A városokat bemutató sorozat is rejt
érdekességeket, mellékelten látható
a Berlin kalauz politika diktálta címe,
a város másik feléről csak 1985-ben
jelenhetett meg külön kötet. A Bécs

A „mini” útikönyv címlapja

aprólékos „terepleírás” kiegészítve az
általános résszel, jórészt ma is használható és magyarul messze a legrészletesebb leírása sok országnak.
A táblázatban látható Németország
példája, logikusan előbb a „szocialista” országok leírása jelent meg, a két
országrészről összesen 1500 oldal szól
(némi átfedéssel), az egyesülés után
mindez belefért a harmadába. Ez azt
jelenti, hogy a kisebb helyek leírása eltűnt, csak a nagyobb látnivalók
maradtak és a bevezető oldalak (földrajz, történelem, művészetek, ételek
stb.) is jóval rövidebb lett.
A fényképes oldalak is megfeleződtek, igaz, az új könyvben már színesek
a képek. Az árak változásáról nem is
szólok, de nyilvánvalóan más árrendszerbe tartoznak. Teljesen eltűnt a

Kisméretű útikönyv Algériáról

Fehér Klára könyveibe. Egy időben
még képeslevelezőlap-tömböket is
lehetett idehaza vásárolni a fontosabb
helyekről (Párizs, Róma stb.) hogy
még arra se kelljen valutát kiadni.
A sorozat végül több mint 30 darabra
bővült, a késői kötetek már a magyarok által alig látogatott területeket
mutatnak be (Kína, USA, Argentína).
Hogy olcsóbb legyen a könyv, a várostérképek átkerültek a szöveg közé és
a Kartográfiai Vállalattal csak a színes előzéktérképeket készíttették. De
mivel ezek már inkább olvasmányok,
mint tényleges útikönyvek, nem is
volt rájuk akkora szükség.

Berlin felének útikönyve, politika diktálta címmel
útikönyv második kiadása kilencven
oldallal bővebb az elsőnél: felsőbb
utasításra részletesen (házanként!)
bemutatja a szerző, hol gyülekeztek,
hol laktak, a Tanácsköztársaság után
Bécsbe menekült (és ott megtűrt)
kommunista vezetők, hol volt a szerkesztőség, a nyomda…
Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Térképtára
hegedus.abel@mail.militaria.hu
Tájoló 2016 4. szám
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RÖVIDTÁVÚ
BAJNOKSÁGOK 2016
vésett dátum szeptember második hétvégéje,
amikor is az idei rövidtávú bajnoki címek eldöntésére
Kkerülőbe
sor városunkban, Gyöngyösön, és másnap a Mátra
kapujaként ismert csendes kis üdülőfaluban, Mátrafüreden.
Mi, Rendezők, nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy egy
színvonalas OB-t komponáljunk meg Nektek, ahol a futamokon kívül, néhány egyéb kiegészítő programajánlattal
is szeretnénk hozzájárulni a hétvége minél kellemesebb
eltöltéséhez.
Gyöngyös és környéke számtalan módját biztosítja a
kikapcsolódásnak, ezek közül az alábbi intézményeket
és lehetőségeket emelnénk ki, ahol az együttműködés
már létrejött és különböző kedvezményekkel várják majd
az érdeklődőket. Erről bővebb tájékoztatást és konkrét
információkat majd az értesítőben fogunk szolgáltatni.

Múzeumlátogatás a Magyar Természettudományi
Múzeum Mátra Múzeumában:
Itt található az ország egyik legjelentősebb természettudományi gyűjteménye, melynek méltó védjegye
a kifejlett mamutcsontváz, amely 1949-ben egy
Mátraderecskei ásatáson került elő. A múzeum
három egységből áll, az Orczy kastélyból, az új
természettudományi pavilonból, és a kéthektáros helyi
védettségű természetvédelmi területté nyilvánított
parkból. Mindhárom egység külön-külön is látogatható.
A kastélyban 1957 óta kap helyet a Mátra Múzeum,
amelyet eredetileg Orczy Lőrincz építtetett barokk
stílusban 1769-70-ben, majd 1826-ban átépítésre került
klasszicista stílusban. 2005-2007 között került sor az épület
felújítására, amikor Európa Nostra díjat kapott, amely a
kulturális örökség helyreállításának legmagasabb díja.
Az újépítésű háromszintes természettudományi pavilon
központi eleme a 15 méter magas kocsánytalan tölgy, e
köré szerveződik a különböző élőhelyek világát bemutató
igen gazdag, rendszertani egységekbe foglalt kiállítás, amit
egy pálmaház, akváriumok és terráriumok színesítenek. A
múzeumkert botanikai ritkaságokkal, halastóval és egy
játszótérrel várja az idelátogatókat.

Fotó: Mohácsy Tamás dr.

Oxygén Adrenalin Kalandpark:
Bátrakat és kevésbé bátrakat, kicsiket és nagyokat
egyaránt vár a sástói kalandpark, olyan szórakozási
lehetőségekkel, mint a téli-nyári bobpálya, quadpálya,
függőhíd, canopy, 360 fokban átforduló hinta,
elektromos jet-ski, mászófal, erdei labirintus, eurobungy,
íjászat, toronycsúszda, trükkös kerékpárok, Frédi – Béni
játszótér, légvár, kisállat simogató stb.

Pincelátogatás és borkóstoló a Borpalotában:
Gyöngyös belvárosában, a Borpalota épületében

található Gyöngyös egyik legrégebbi, a Dubicz család
borászatának felújított pincéje. A felújítás 2014 októberében
fejeződött be, melynek eredményeként a legmodernebb
borászati technológiával lett felszerelve. A minőségi
borkészítéshez elengedhetetlen eszközrendszer mellett
azonban, olyan borkészítő eszközök is megtalálhatóak
itt, amelyek ma már múzeumi daraboknak számítanak.
A körbejárható látványpince közel 1 km hosszú, ahol az
idelátogatók egy séta során végigkísérhetik a borászat
110 éves történetét. A kóstolóteremben a borászat teljes
kínálata végigkóstolható, a borok bemutatását pedig
minden esetben szakember végzi.
Szeretettel várunk Benneteket szeptemberben:
Rendezőség

Állatsimogatás a Gyöngyösi Állatkertben:
A város szélén elhelyezkedő állatkertben 89 faj található,
melyek közül a legújabb jövevények az alpaka, a nyest, a
szibériai tigris, az ázsiai víziagáma és az ázsiai kiskarmú
vidra. A büfében az állatok etetéséhez eledel vásárolható, ill.
játszópark, körhinta és ugrálóvár várja a kisebbeket.
Fotó: Dubicz Borászat
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TRÜKKÖS
A SAS csapata nem hagyja elhalványulni
Valkony Feribá emlékét, kisverseny
sorozatát teljes erőbedobással
fáradhatatlanul folytatja. A
versenynaptárban böngészve szinte
minden héten van egy, de sokszor két
Silvanus verseny. Hegedűs Bélát, és Vida
Pistit kérdezem a részletekről.
Milyen versenyeket rendeztek?
Van a palettánkon Valkony Ferenc emlékverseny sorozat, téli edzősorozat, vasárnapi
kisverseny, többnapos verseny, Ripszám ev.,
Húsvéti tojáskereső, 3SZ és tájfutást bemutató-népszerűsítő órák iskolákban. Télen
Budapest közeli erdei terepeken, tavasztól
őszig a városban, budai hegyekben, parkokban, lakó környezetben rendezünk.
Kik indulnak a versenyeiteken?
Igazából ezek a SAS nyílt térképes edzései, de a népszerűség növekedésével már
kisebbségbe kerültek az egyesületen belüliek. Évente kb. 4500 versenyző indul, ennek
kb. a hatoda SAS-os, az ötöde pedig egyesületen kívüli, többnyire újonc, kezdő tájfutó. Versenyenként 100 körüli indulás van.
Páran több pályát is lefutnak, de olyan is
van, hogy csapatban mennek a kezdők, családok. Igyekszünk bevonni az iskolásokat,
népszerűsíteni a tájfutást az utánpótlás korosztályban. Sokszor rendezünk teremversenyt az iskolának, majd a következő héten
cserébe versenyközpontnak kapunk helyet.
Természetesen ilyenkor az adott iskolából
sokan a versenyen is futnak, volt már, hogy
80 iskolásunk volt. Egyre több túraverseny-

Sávok - Kaszáspók

Körkörös – József Attila ltp.

zőt sikerül elcsalogatni és megszerettetni
velük ezt a tájékozódási sport változatot
is, már visszatérő versenyzőink is vannak.
És persze ott van az indulók jelentős részét
kitevő szenior törzsgárda. A városi versenyformával igyekszünk az emberek közé hozni
a tájfutást. Sokan érdeklődnek, hogy mi is
ez, hogyan lehet kipróbálni. A legnagyobb
örömünkre ki is próbálják és a további alkalmakról, edzési lehetőségekről is tájékoztatást kérnek.

A fiatalok az informatika kezelésében segédkeznek
Tájoló 2016 4. szám
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a rajtot, a célt. Utoljára az Óhegyi versenyen
volt velünk, és nagyon hiányzik nekünk.
Milyen felszereléssel dolgoztok?
Több saját készítésű OCAD térképünk van.
Többek között ezeken rendezünk, illetve
használati díj fejében más egyesületek,
térképkészítők, a BTFSZ térképeit is használhatjuk. A térképeket és szimbolokat
a Máthé Pistától vásárolt Pretex vízálló
anyagra nyomtatjuk, vagy nyomdában
készíttetjük szintén vízálló kivitelben. A
versenyrendezésnél egy laptopot és egy
monitort használunk, ha esetleg nincs helyi
elektromos csatlakozás, akkor az autóból,
aksiról működtetve. Igyekszünk a papírfelhasználást minimálisra csökkenteni, a kiírás

Pont környéke - Városliget

Kikből áll a rendező gárda? Kinek mi a feladata?
Az alaptagok Hegedűs Béla, Vida Pista,
illetve a napokban elhunyt Kozma Laci volt,
amíg az egészsége engedte. Segítőink a saját
egyesületen belüli tagok, de a bontásban,az
SI kezelésében (Kovács család fiataljai) többen is segítenek. Béla szervez, irányít, térképeket készít, pályát tervez. Pista a pontok
beszedéséért felelős. A fiatalok legszívesebben az informatikai részt kezelik. Többnyire
saját térképeket használunk, és a honlapun-

Vida Pista és Laci bácsi ikonikus svájci
sapkája a rajtban

Kevert részletek – Városmajor

kon van egy kívánságlista, hogy mi legyen
a következő új, frissen helyesbített terep.
Laci bácsi volt a rajtoltató, ő felügyelt a felszerelésekre, amíg felvezettünk, vagy intézkedtünk, ő rendezte be a versenyt, építette
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és az eredmények a képernyőn futnak. Az
eredményeket a helyszínen azonnal kivetítjük, valamint még aznap feltesszük az
MTFSz honlap adatbázisába is. Egy autóba belefér a teljes felszerelés a bójákkal,
dobozokkal, molinókkal, sátorral, asztallal,
székkel együtt. A szolgáltatás része még
az elmaradhatatlan szörp, zsíros kenyér és
nassolni való.

V
Milyen pályákat tűztök ki, milyen kategóriák vannak? Hogyan kalkuláltok a létszámmal?
A rangsorolókra korosztályos kategóriákat írunk ki. Az edzőversenyeken mindig
van hosszú, közepes, rövid, és kezdő/gyerek pálya, valamint haladóknak a trükkös.
Egyesületi tagjaink, illetve külsős pályakitűzők is segítenek abban, hogy változatos szemléletű pályák készüljenek. Hogy
érdemes legyen több pályát lefutni, igyekszünk minden pályát más vonalvezetéssel
vinni, nagyon kevés átmenet ismétlődik.
Próbálunk elegendő térképet előre elkészíteni. Nem szeretnénk, ha valaki térképhiány
miatt nem tudna lefutni egy pályát. Téli
edzéseinken (KFKI ) a helyszínen is tudunk
nyomtatni. Ha véletlenül mégis térkép-szűkében lennénk, a versenyzők is segítőkészek a térképek visszaforgatásával. Persze az
is segíthet, ha a nagyobb létszámú csoportok előre bejelentkeznek.
Milyen díjazás van?
Nem hirdetünk eredményt, és nincs díjazás. Viszont a Valkony ev. sorozat előző évi
összetett helyezettjei helyezéstől függően

E R S E N Y R N D E Z É S

7-5-3 versenyen ingyen indulhatnak a sorozatban.
Nekem kedvencem a T, azaz trükkös pálya. Miről szól
ez a pálya?
A különféle technikai készségek fejlesztésére az OCAD lehetőségeinek kihasználásával speciális térképeket készítünk, pl.
fázisnyomatos térképeket, amikről valamilyen jeltípus hiányzik, pl. utak vagy fedettségi jelek, színek, de használunk különböző kivágatokat, kitakarásokat, összekevert
kivágatokat, és tervezünk memória pályákat is. Így már az egyszerű városi terep is
kihívásokat tartogat. Rávilágít, hogy kevesebb információval is el lehet tájékozódni,
sőt, néha a túl sok részlet csak zavar. Ha
valaki több pályát futna, akkor érdemes
először a T pályát futnia, hogy ne legyenek
ismerősek a térkép- és tereprészletek, és
valóban érvényesüljenek a csalafintaságok.
Köszönjük a válaszokat, és már várjuk a következő
szerdát!
Info: http://silvanus.btfsz.hu/
Bacsó Piroska
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BEMELEGÍTÉS MINDENEK FELETT!
– A SZAKÉRTŐ TANÁCSAI
Biztosan te is megtapasztaltál már kisebb húzódást,
rándulást a bemelegítés elhanyagolása miatt, ami
aztán hetekre, hónapokra megkeserítette az életedet.
Mindannyian hajlamosak vagyunk fizikai határainkat
feszegetni. A hideg idő beköszöntével, különösen kültéri
sportoknál, kiemelten jelentkezik ez a veszély. Az ilyen
felesleges sérülések egy kis odafigyeléssel könnyen
megelőzhetők Vedd komolyan te is! Melegíts alaposan!

START - bemelegítés
Amikor mozgásba lendülsz,
hozzálátsz „alvó” ízületeid,
izmaid ébresztgetéséhez. Lehet,
hogy edzés előtt órákat ültél,
vagy most keltél az ágyból. A
megfelelő bemelegítés mindennél fontosabb: kell, hogy a
szervezet fizikailag és mentálisan is felkészüljön az edzésre,
és elérje az optimális „üzemi
hőfokot” a valós terhelés előtt.
Annál jobban fogsz teljesíteni,
annál kisebb a sérülésveszély és
az edzést követően annál gyorsabb a regenerációd, minél jobban bemozgatod előtte a tested.
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Az általános bemelegítő gyakorlatok során a pulzusszám nő,
a légzés szaporábbá válik. Az
átmozgatott szövetekbe friss vér
jut, az izomrostokat behálózó
hajszálérhálózatban megélénkül
a vérkeringés. Az ízületek finom
mozgatásával több ízületi folyadék képződik az ízületi tokban,
ez pedig olyan, mintha megolajoznád az ízületeidet.
Ám, gyakran adódhat olyan
helyzet, amikor mégsem jut elég
időd a megfelelő bemelegítésre,
vagy csak fokozni szeretnéd teljesítőképességedet. Ilyenkor tesz
jó szolgálatot a Start bemelegítő gél, ami biztosítja az izmok

optimális oxigén- és vérellátását, javítja és gyorsítja a bemelegítés hatékonyságát, növeli az
izomzat terhelhetőségét. Ezáltal
csökkenti a sérülés kockázatát,
segít megelőzni az izomlázat és
összességében hozzájárul a jobb
teljesítményhez.
Ma már nem csak egyszerű,
általános sportkrémeket találsz,
hanem speciális készítmény áll
rendelkezésre bemelegítéshez
is, hiszen teljesen másról szól a
bemelegítés, mint pl. az izomláz
kezelése. Válassz speciális Start
bemelegítő gélt a valóban hatékony bemelegítéshez, ha fontos számodra izmaid, ízületeid
épsége, éveken át tartó egészsége és maximális teljesítményre
törekszel.
Válassz olyan készítményt,
amely természetes eredetű,
gyógynövényi hatóanyagokkal
készül és tartósítószer-mentes.
Gyöngyösi Lilla
Testnevelés - Rekreáció tanár
www.drkelen.hu
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Egy kis történelem

R

égi térképeimet nézegetve bukkantam arra a térképre, amelyik az 1962.
évi Budapesti Ifjúsági Csapatbajnokság
első fordulójának általunk futott pályáját
ábrázolja.
Erről a bajnokságról azt kell tudni, hogy
kétszer 2 fős csapatok futották, és négy
fordulója volt. Az első forduló egy nappali verseny volt, a második egy éjszakai,
a harmadik-negyedik egymást követően
egy éjszakai, majd egy nappali. A budapesti és megyei bajnokságokról lehetett
bekerülni az Országos Bajnokságba,
amelyik két fordulós volt: egymást követő éjszakai és nappali fordulók. Annyit
még meg kell jegyezzek, hogy akkor a
szombat még munkanap, illetve tanítási
nap volt, nekünk például 8-tól 12-ig
voltak előadásaink az egyetemen.
Ennek a bajnokságnak az első fordulója
Csőváron volt. Oda Vácig vonattal, majd
onnan busszal utazott együtt az egész
mezőny. A térkép az akkori lehetőségeknek és gyakorlatnak megfelelően a
két világháború közötti térképről készült
fekete-fehér fotókópia volt, 1:50 000
méretarányban. A térképre piros tussal
rajzolta be a pályát a versenybíróság, a
térkép hátoldalára pedig felírták a pontmegnevezéseket és az egyéb adatokat:
az egyes szakaszok távját és a szintkülönbségeket, az ehhez tartozó versenyidőket, és a keverési időt.
Amint azt már korábban is írtam, a verseny
un. bontott távú verseny volt. Az egyes
szakaszok távjaiból azt következtettem ki, tartott, a második a 9-ig, a harmadik pedig
hogy az első szakasz a 6. ellenőrzőpontig onnan a célig. A verseny teljes távja 9950
m volt 420 m szinttel, ami
egy ifjúsági versenyen azért
eléggé kiadós terhelés. A
térkép hátoldalára általam
felírt II. valószínűleg azt
jelenti, hogy másodikok
lettünk a saját részlegünkben. Ami még érdekes: a
4. ellenőrző pont egy erdővágásban volt, amelyet
berajzoltak, de előre nem
lehetett tudni, hogy azon
A pontmegnevezések belül hol található.
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A térkép két oldalának bemutatása után
beszúrom még a Google-térképből most
kimásolt műholdképet, amelyet érdemes
összehasonlítani a legalább 80 éves térképpel.
Még egy érdekesség: az akkori szokásoknak megfelelően a verseny után ebédet
kaptunk, amelyet egy ottani parasztportán főztek. El lehet képzelni, hogy egy
nyári meleget idéző szeptember eleji
vasárnap, egy kiadós futás után egy jó zsíros, faggyús birkapörkölt mennyire megterhelte a gyomrunkat. De szerencsére
egy 18 éves fiatal gyomra mindent kibír.
dr. Gombkötő Péter

C

S A LO G AT Ó

GYERTEK ÚJRA GÖDÖLLŐRE,
ÉRINTÉS NÉLKÜL!

szintkülönbségekkel.” Van viszont egy „nagy” különbség: a
tengerszint feletti magasság nem160–180 méter, mint a ROB-on,
hanem 200–220 méter.
Természetesen és hagyományosan sprintváltót is rendezünk, erről
elmondható, hogy mint az ORVB-n, sokkal kevésbé lesz városi, mint az
Könnyű helyzetben vagyok a csalogatáskor, mivel a remekül sikerült egyéni, de itt csak az Alsópark erdőit és parkjait tudjuk kínálni, közelébe
áprilisi diákverseny után, amelyet a BEAC a Kirchhofer József sem érünk az OB terep 90 méteres (310-400 méter) szintkülönbségének.
Sportegyesülettel (Gödöllő) karöltve rendezett, biztosan sokan A háromfős váltókban egy hölgynek is szerepelnie kell, de az OB
eljönnek ismét, szeptember 3-án, az Eötvösre, amely egyben két felkészülést segítendő, szabadon választott a futók sorrendje.
Budapest Bajnokság is lesz. A terepleírással sincs sok gondom, mivel Ismét lehetőség lesz az SI dobozok érintésmentes használatára, aki
egyszerűen átvettem a versenyünk után egy héttel megrendezésre szeretne időt spórolni, időben vásárolja meg új dugókáját a gyártótól,
kerülő ROB kiírásából: „Tipikus, városra jellemző környezet, eltérő néhány darab az MTFSz-ben is van. Bérlésre is csak a gyártónál van
beépítettséggel, változó sűrűségű úthálózattal, helyenként lehetőség, egy hétvégére négy és fél euróért.
nagy parkokkal és játszóterekkel. Nagyrészt szilárd burkolattal, Az áprilisi térképet egy izgalmas résszel bővítettük, ezt a rövidtávú
teljes területén rendkívül jó futhatósággal, elhanyagolható egyéni pályák használják majd, amelyeket ismét Kovács Róbert
(Panka) készít.
A rendezés több szervezet összefogásával zajlik: a
BEAC mellett a MAFC, a BMG és a Mazsola tájfutói
segítenek, de a Kirchoffer SE és az Ábel Kft. is
közreműködik.
Újdonság a két elnökhelyettes: Horváth Sándor és
Kovács Róbert, de változatlanul Kovács Balázs kezeli
az SI-t (miként már 1999-ben is, hazánkban először),
Gödöllő – Alsópark régi a térképért és a váltópályákért engem szidjatok.
Ellenőrző bírónk évek óta Bacsó Piroska, aki értékes
észrevételeivel már többször megmentette a
versenyt.
Nagy odafigyeléssel és szeretettel várunk mindenkit,
és bár kérünk minden versenyzőt, hogy nevezzen a
(nagyon késői) határidőig, a helyszínen is biztosítunk
mindenkinek lehetőséget az indulásra.
Az Alsópark térképének részlete a Scultéty Marci
által készített előző és az új változat. Lásd a cikket a
Gödöllő Belváros - Alsópark új Tájoló 2016/3-as számában! (10-11. oldal)

NORMAFAI PONTBEGYŰJTŐ VERSENY - 3SZ 28. FORDULÓ
Időpont: 2016. augusztus 31. szerda
Helyszín: Normafa, buszforduló melletti
parkoló
Rendező: TIPO TKE, Gombkötő Péterek és
Fischer Mária
A verseny meghatározása: Egynapos,
egyéni, pontbegyűjtő tájfutó edzőverseny.
A pontbegyűjtő forma a POCSB-re való
felkészülést is szolgálja. Ennek megfelelően
lesznek kötelezően érintendő és szabadon
választható pontok.
Értékelés: A versenyen 3 féle pályát
értékelünk.
Nevezés: A helyszínen 14:30 és 17:45

között. Bontás indul 18:15-kor.
Nevezési díj: 600 Ft.
Tervezett ” 0 „ idő: 15:00, utolsó rajt 18:00
Rajtolás egyénileg, egyperces időközöket
betartva.
Térkép: Jánoshegy, 1:7500
Pontmegnevezés: a térképen.
Időmérés: SPORTident rendszerrel, dugóka
bérelhető a helyszínen 200 Ft/ db, fényképes
igazolvány letéttel. Elvesztése esetén 8500
Ft-ot kell téríteni.
Távolságok: Rajt az út túloldalán, kb. 100 m.
Cél a versenyközpontban.
Eredmények: a versenyt követően az MTFSZ

honlapon. Eredményhirdetést nem tartunk.
Egyebek: A célban frissítőt (ásványvíz)
adunk, poharat mindenki hozzon magával!
(Óvd a környezetet!)
A versenyközpontban csomagmegőrzés!
További információk: Gombkötő Péter id.
oldgombi@gmail.com, 06-30-6306404

www.funkwerk-mo.hu
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Hátsó
borító

Címlap: A lengyelországi Ifjúsági Európa-bajnokságon a
Hajnal Dorottya, Gárdonyi Csilla, Szuromi Hanga összeállítású
N16-os magyar váltó aranyérmet nyert.
Hátsó borító: A besztercebányai váltó OB-n a Spartacus első
csapata nyerte a magyar bajnokságot: Peregi Dániel, Liszka
Krisztián, Bakó Áron összeállításban.
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Felnőtt VB Svédország
Egy korszak lezárult
Gondolatok a tájfutásról
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EGY KORSZAK

A Budapesti Tájfutók
Szövetségének lapja

LEZÁRULT
Mint minden szervezetnél,
így a szövetség életében
is vannak korszakok. Ezek
kötődhetnek helyhez, személyekhez, körülményekhez.
Most nem a szövetség, az
elnökség, a bizottságok korszakairól írom ezt a néhány
sort, csupán a helyszín fontosságára szeretnék rávilágítani.

A

mikor 1970-ben megalakult a
Budapesti Tájékozódási Futó
Szövetség, a Váci utcai szövetségi
helyiségekben ‒ akkor három volt,
plusz a raktár ‒ az első elnökség óriási lelkesedéssel fogott a
munkához. Szőnyi László elnök és
Hosszú Aurél főtitkár vezényletével a 9 tagú elnökség és a hozzájuk
tartozó 8 bizottság tagjai hetente háromszor sürögtek-forogtak
a szövetségi helyiségekben. A
turistáktól való elválás, az önálló szövetség(ek) és szakosztályok
megalakulása nagyon sok sportágat szerető és azért tenni akaró
embert mozgatott meg. Ebben az
időszakban nem volt internet, nem
volt levelező lista, tájékozódni az
eseményekről főleg a szövetségi
tájékoztatóból (később a Tájolóból)
lehetett, de legjobb volt személyesen a szövetségben intézni az ügyeket. Ez volt az a hely, ahol akkor
is találkozhattunk más sporttársainkkal és intézhettük ügyes-bajos
dolgainkat, ha nem is volt semmi
dolgunk a szövetségben.
Aztán elérkezett 1993 tavasza, a
budapesti sportági szövetségeknek
ki kellett költözni a Váci utcai székházból. Az új helyszín a Curia u. 3.
második emeletén egy kis helyiség lett, egy még kisebb raktárral.
Igaz, a felszerelésnek a pincében
biztosítottak helyet. Itt már csak

2 Tájoló 2016 5. szám

TÁ JO LÓ

2016 5. szám
A szerkesztőség vezetője:
Schell Antal
Szerkesztőbizottság:
Argay Gyula, Bacsó Piroska,
Hajdu Martin, Józsa Sándor,
Nagy Krisztina,
Nemesházi László

hetente kétszer, kedden és csütörtökön lehetett szövetségi napot
tartani, mivel ebben a helyiségben
más szövetség(ek) is működtek.
Azért a kezdeti években még itt is
volt pezsgő szövetségi élet, főleg a
keddi napokon. A raktárt ez idő
tájt már Kozma Laci vezette, aki
ezeken a napokon délután 4 órakor
óramű pontossággal nyitotta a szövetségi helyiséget, és ha nem is volt
már senki benn, akkor is megvárta
mindig az este 7 órát, „hátha jön
még valaki”. Ebben az időszakban
az ajtó mindig nyitva volt, lehetett térképet, felszerelést vásárolni,
jegyzőkönyveket, eredménylistákat
böngészni, vagy éppen csak egy jót
beszélgetni. Az évek során azonban az internet megjelenésével, a
térképkiadás módosulásával, a versenyrendezés eszköztárának változásával kezdett csökkenni a szövetségi napokon a „forgalom”. De
Kozma Laci továbbra is kitartott,
mindaddig, amíg egészsége engedte. Az elmúlt másfél évben már
nem tudott bejárni a szövetségbe,
az ajtó zárva maradt. Az ajtó csak
akkor nyílt ki, ha a főtitkár vagy
az elnökség részéről valami intézni
való akadt. A körülmények változásával és Kozma Laci elhunytával
nem csak az ajtó marad zárva,
de megszűnik egy olyan pezsgő
„szövetségi élet” is, ami évtizedekig jellemző volt Budapestre. Egy
korszak lezárult.
Schell Antal
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FŐISKOLÁS

FŐISKOLÁS VB MISKOLCON
Július 31. és augusztus 4. között Miskolc központtal
került lebonyolításra az idei Főiskolás és Egyetemi
Világbajnokság. Összesen 34 ország 266 versenyzőjét
(149 férfi és 117 nő) nevezték, a meghatározó tájfutó
nemzetek mind teljes (hat+hat fő) csapattal álltak ki.

V B

húszba került a 18. helyezett Bertóti
Regina. Károlyi Hanga a 38., Becze
Rita az 53. helyen végzett.
A férfiaknál a brit Kristian Mark
Jones rajt-cél győzelmet aratott,
már az első ponton vezetett és
végül több, mint fél perccel verte a
mezőnyt. A dobogó további fokain svájciak állhattak: Jonas Egger
és Florian Schneider. Bakó Áron a
16. helyet érte el, nyilatkozata szerint a hibák nélkül tízben lehetett
volna. Tugyi Levente a 33., Bugár
Gergely a 41., Kovács Bertalan a
74. helyen zárt.

Skandináv nap hosszútávon

A magyar csapat: Becze Rita,
Bertóti Regina, Károlyi Hanga,
Kovács Filoména, Viniczai
Csenge, Weiler Virág, Bakó
Áron, Baumholczer Máté, Bugár
Gergely, Kovács Bertalan, Liszka
Krisztián, Tugyi Levente.

Megnyitó
Szombat este a diósgyőri várban
rendezték a VB hivatalos megnyitó ünnepségét. A csapatok bevonulása után az egybegyűlteket Dr.
Deák Csaba, a Miskolci Egyetem
kancellárja, a szervezőbizottság
elnöke; Dr. Kiss Ádám, a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
elnöke; Kemal Tamer, a Nemzetközi
Egyetemi Sportszövetség végrehajtó bizottságának tagja és Pfliegler
Péter, Miskolc Megyei Jogú Város
alpolgármestere köszöntötte.
A versenyzők nevében a finn junior világbajnok Anna Haataja és
Tugyi Levente, a házigazda egyetem hallgatója mondta el az eskü
szövegét. A versenybírók nevében
Miháczi Zoltán fogadta meg, hogy
a szabályok maximális betartása

Megnyitó ünnepség

mellett látják el feladatukat. Végül
a Vaga Banda társulat szórakoztatta a közönséget.

Cseh és brit sprint arany
Vasárnap elkezdődött a versenyek
sora a rövidtávú futammal. A pályák
eleje Felsőhámor lakott területén
haladt, ahol mesterséges tiltott területekkel kellett nehezíteni az egyszerű utcaszerkezet adta tájékozódási
feladatot. Ezután következett a verseny legérdekesebb része, a lillafüredi függőkert, ahol az áthatolhatatlan falakkal elválasztott teraszok
labirintusában kellett megtalálni a
helyes utat a pontokhoz; végül a cél
melletti lapos parkban levő néhány
átmenet után ért véget a táv.
A nőknél a cseh Denisa Kosova
nyert, ezzel élete első egyéni érmét
szerezte világversenyen. Kilenc
másodperccel mögötte holtversenyben lett második a finn
Maija Sianoja és az orosz Anna
Dvorjanszkaja. Weiler Virág a pálya
eleji hibák után szépen jött fel, egészen a 13. helyig. Szintén az első

A hét legkeményebb versenyével, a hosszútávval folytatódott a
Főiskolás Világbajnokság a Csanyikvölgyben. Az ebben a versenyszámban kötelező hosszú átmenetre
mindkét kategóriában a harmadik
pontra került sor, a pálya további
részében inkább a suvadásos völgyekben kellett megkeresni a többnyire domborzati objektumokat.
A nőknél a finn Anna Haataja a
Junior VB után itt is megnyerte a
hosszútávot. Csupán kilenc másodperccel verte a norvég Ingjerd
Myhre-t és negyvennyolccal honfitársát, Miia Nittynent, ezzel teljesen skandináv lett a dobogó. Az
élmezőnyt is dominálták az északiak, az első tízbe egy cseh és két
svájci tudott rajtuk kívül bekerülni.
Weiler Virág egyenletes teljesítményt nyújtva szerzett egy újabb
13. helyet az előző napi sprinthez
hasonlóan. Bertóti Regina lett
ezen a napon is a második legjobb
magyar egy 26. hellyel. Viniczai
Csenge 42., Kovács Filoména 45.
helyen zárt a középmezőnyben.
A férfiaknál a svédek uralták az
élmezőnyt, három futót is adtak az
első háromba. Rassmus Andersson
meggyőző előnnyel nyerte a versenyt,
két és fél perccel verte a svájci Kaspar
Häglert és majdnem hat perccel a
2008-as Junior VB-n háromszoros
győztes Johan Runessont.
Tájoló 2016 5. szám
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A mieink közül ismét Bakó
Áron szerepelt a legjobban, jól
kezdett és a hosszú átmenet
végén a harmadik helyen állt. A
rövidebb átmenetekben becsúszott hibák után végül neki is
a 13. hely jutott, másfél perces
távolságra a Top10-től. Liszka
Krisztián a 35., Tugyi Levente
a 47., Baumholczer Máté a 79.
helyezést érte el.

A britek nyerték a sprint váltót
Miskolc belvárosában, a Szent
István téren került sor a Főiskolás
VB sprint váltó számára. Az
átfutópontként is használt befutópont mellett a cél környékén többször is feltűntek a versenyzők, így
a nézők folyamatosan követhették
a verseny állását.

A harmadik körben a sprint egyénit megnyerő Kristian Mark Jones
gyakorlatilag megnyerte a versenyt a briteknek, 1’09 előnnyel
érkezett a célba a norvégok és
csehek előtt. Bakó Áron az egyre
inkább szétnyúló mezőnyben tartotta a nyolcadik pozíciót.

Az első futók között remekül
teljesített Weiler Virág, végig az
élbolyban haladt és végül egy nagy
hajrával az észtekkel holtversenyben az első helyen futott be. Ekkor
még szoros volt a verseny, az első
tíz váltó huszonöt másodpercen
belül váltott.
A második futóknál a britek és
a svájciak megléptek fél percre
a mezőnytől. Tugyi Levente az
átfutó ponton harmadik volt, a
célba az üldöző boly végét jelentő
nyolcadik helyen ért be.

A sprint váltó dobogósai
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A befutó embereknél a britek simán
megtartották az első helyet, a cseh
Denisa Kosova pedig megelőzte a
norvég váltót. A pódiumot jelentő helyekre a svéd, svájci és orosz
váltó érkezett be hét másodperces
különbséggel. Bertóti Regina a 11.
helyre hozta be a magyar váltót.

Baumholczer Máté nyolcadik
középtávon
Az utolsó egyéni számot, a középtávot rendezték a Bükk egyik leg-

Szurkolók a hosszútávú versenyen

jobb töbrös terepén, Jávorkúton.
Az utóbbi években megsűrűsödött bozótos részekben megforgatott technikás pályákon csapott
össze a mezőny.
A nőknél Lilian Forsgren és
Andrine Benjaminsen között csak
hat másodperc döntött az előbbi
javára. A norvég a pálya nagyobb
részében gyorsabb volt, de a svéd
kevesebbet hibázott, ezzel tudott
nyerni. A harmadik helyezett,
immár harmadik érmét begyűjtő
cseh Denisa Kosova, már több, mint
két perccel lemaradva következett.
Sokáig nagyon jól állt a versenyben
Viniczai Csenge, a második ponton
még vezetett is, a pálya nagy részén
a negyedik-hatodik helyen haladt,
ám az egyik utolsó pontra elkövetett parallel hibával elvesztett három
percet, így a 15. helyen zárt. Károlyi
Hanga a 42., Kovács Filoména a 43.,
Becze Rita a 70. helyen végzett.
A férfiaknál ismét a svédek domináltak, négy futójuk került az első
hatba, és kettő a dobogóra. Itt is
szorosan alakult a verseny, Oskar
Sjöberg tizenkét másodperccel végzett a cseh Pavel Kubat előtt, újabb
huszonöt másodperc lemaradással
a hosszútávon szintén bronzérmet
szerző Johan Runesson jött be.
Baumholczer Máté egy nyolcadik
hellyel megszerezte a magyar csapat első egyszámjegyű helyezését.
A pálya utolsó harmadában a legjobbak tempóját futotta, és került

Long distance
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egyre előrébb. Liszka Krisztián a csehek előtt. Izgalmas csata ala37., Kovács Bertalan 48., Bugár kult ki a bronzéremért a norvégok,
Gergely 90. helyezést érte el.
oroszok és britek között, a három
váltó tizenegy másodpercen belül
Újabb svéd duplával ért véget
futott be. A hosszútávon második
a Főiskolás VB
Ingjerd Myhre a hatodik helyről
Az előző napi középtávval azonos hozta fel a dobogóra az északiakat.
helyszínen, Jávorkúton rendezték Bertóti Regina a kilencedik, Becze
a VB utolsó versenyszámát, az Rita a tizennyolcadik helyen futott
erdei váltót.
be, így a magyar váltó a világbajA nőknél már az első körben elkez- noki kilencedik helyet szerezte meg
dett szétszakadozni a mezőny, egy (a VB eredményébe minden ország
hétfős boly jött elöl, az élén a két előrébb végző váltója számít).
svéd váltóval. Viniczai Csenge 14. A férfiaknál jobban együtt maradt
helye a B váltóval és Weiler Virág a mezőny, az első futóknál tizenöt
17. helye az A váltóval az üldöző emberből állt az első boly, akik
egy percen belül érkeztek be, másboly derékhadát jelentette.
A második futóknál kettőre szűkült fél perccel elszakadva a többiektől.
az aranyért csatázók köre: a svédek Meglepetésre a spanyolok váltotB váltója rossz pontfogással kiesett, tak elsőnek. Liszka Krisztián a 26.,
a csehek nyolc másodpercre feljöt- Tugyi Levente a 31. helyen érketek a svéd A váltóra, a többiek pedig zett, így a lányokhoz hasonlóan itt
négy percre leszakadtak. Kovács is a B váltó érkezett előbb.
Filoména a nyolcadik helyre hozta A második körben egy újabb
fel az A váltónkat egy nagyobb boly svéd-cseh párharc bontakozott
elején befutva; Károlyi Hanga a 20. ki, a középtávon nyertes Oskar
Sjöverg jött elöl, kilenc másodhelyen érkezett.
A harmadik futók között sokáig Jana perccel mögötte Daniel Hajek, míg
Knapova vezetett, ám az előző nap a harmadik Svájc már két perces
középtávon győztes Lilian Forsgren hátrányba került. Baumholczer
az átfutó előtt megelőzte, a kiskörön Máté felhozta a 20. helyre az A
pedig elhúzott tőle, így végül bő egy váltónkat, Kovács Bertalan a 29.
perces előnnyel a svédek nyertek helyen érkezett a B-vel.
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A svédek befutó embere, a két
egyéni számban is bronzérmet
szerző Johan Runesson elhúzott
az élen és a cseh Tomáš Kubelka
hibája után hatalmas előnyre tett
szert, amit a célig megőrzött. A
második helyre Florian Schneider
hozta be a svájciakat, a dobogó harmadik fokára pedig az ötödik helyről kúszott fel a finn Mikko Siren.
Bakó Áron hiába érkezett a célba
a 13. pozícióban, rossz pontfogás
miatt kiesett. Bugár Gergely a 24.
helyen futott be a B váltónkkal, ami
a világbajnoki 18. helyet jelentette.
Az utolsó kétnapi remekléssel a svédek lettek a VB legeredményesebb
nemzete, a világbajnoki címek több,
mint felét megszerezve. A második
helyre a britek értek oda, elsősorban a sprint specialista Kristian
Mark Jones-nak köszönhetően.
Harmadikak lettek a csehek, ők
adták az EB-n legtöbb érmet szerző
versenyzőt Denisa Kosova személyében (1 arany, 2 ezüst, 1 bronz).
Éremtáblázat: 1. Svédország
5-0-2, 2.Nagy-Britannia 2-0-0,
3.Csehország 1-3-1, 4.Finnország
1-1-2, 5. Svájc 0-3-1, 6. Norvégia
0-2-2, 7. Oroszország 0-1-0.
(mtfsz.hu-Molnár Péter alapján)
Fotó: Máthé István

Middle distance
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IOF KÖZGYŰLÉS, 2016
A világbajnokságok rendszeres hivatalos programja a közgyűlés (illetve köztes években az elnökök konferenciája).
A mostani tisztújító közgyűlés több változást is hozott,
több fontos kérdésben kellett dönteni a küldötteknek.
Az IOF negyven tagországa volt jelen a közgyűlésen.

A

z elnökségnek az elmúlt két
évre vonatkozó jelentése a
közgyűlés számára szokás szerint
már hetekkel a közgyűlés előtt
hozzáférhető volt a szövetség
honlapján (http://orienteering.
org/stromstad-2016/) a többi
közgyűlési anyaggal együtt.
A napirend egyik megszokott
pontja az új tagországok felvétele.
Most először fordult elő az IOF
történetében, hogy a tagországok
száma jelentősen csökkent. Ennek
alapvető oka, hogy a tagországi
struktúra 2010-ben megváltozott
és bevezette az ún. ideiglenes tagság intézményét a „rendes” tagság
mellett. Az akkor módosított alapszabály szerint az új tagok ideiglenes tagként kerülnek felvételre és
két kongresszusi ciklus (4 év) alatt
(mely szükség esetén 6 évre hoszszabbítható) ki kell derülnie, hogy
eljutottak-e a fejlettségnek annak
a fokára, hogy a tagországokkal
szembeni elvárásokat teljesítsék. A
változások hátterében alapvetően
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
szabályozásának megváltozása
állt. 10-20 évvel ezelőtt a nyári
olimpia programjába kerülésnek
a minimális feltétele az volt, hogy
a nemzetközi szövetségnek legyen
legalább 75 tagországa. Az IOF
időközben elérte ezt a célt, de azóta
a NOB változtatott a feltételeken
és a mennyiség helyett a minőséget vizsgálja. Ennek megfelelően
vizsgálta meg az IOF elnöksége az
elmúlt években felvett ideiglenes
tagokat és azok esetében, amelyek
nem mutattak megfelelő fejlődést
a belépés óta a tagság megszüntetését javasolta a közgyűlésnek.
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lettségi feltételeket, így a tagságuk
megszűnt: Görögország, Jamaica,
Kenya, Mongólia, Pakisztán,
Panama, Puerto Rico, Szomália,
Thaiföld, Venezuela. A felsorolt
országok közül Mongólia már
korábban elérte a rendes tagságot, de a sportág fejlődése az
országban megtorpant.
További, nemrég belépett országok
vannak még ideiglenes tagsági státuszban (az ő helyzetükről majd a
következő közgyűlés dönt). A most
kizárt országok közül néhány esetében van remény arra, hogy a közeljövőben egy újabb helyi szervezet jelenik meg és kezdeményezi a
belépést az IOF-be és hosszú távon
képes lesz teljesíteni a tagokkal
szemben támasztott követelményeket. Nagyon sok országban dolgozik az IOF, elsősorban a regionális
koordinátorai közreműködésével
azon, hogy a közeljövőben újabb
országok legyenek az IOF tagjai
(pl. Bosznia-Hercegovina, Costa
Rica, Egyesült Arab Emirátusok,
Izland, Guatemala, Haiti, Mexikó).
Szintén szokásos eleme a közgyűléseknek a különféle javaslatok megtárgyalása.

Ezek az országok nem teljesítették
a tagokkal szemben elvárt kötelezettségeket: nincs megfelelő aktivitás (nem rendeznek bajnokságot
egyetlen szakágban sem), nem
fizették a tagdíjat, sőt a legtöbb
esetben nem is válaszolnak az IOF
leveleire, e-mailjeire.
Az elmúlt két évben lettek új
tagok (így az ő esetükben még
lehetséges az ideiglenes tagság
további 2-4 évig): Dominikai
Köztársaság, Egyiptom. Egyiptom
még a közgyűlés előtt kérte a rendes tagságot és mivel a feltételeket
teljesítette, így az elnökség javaslatára ezt a közgyűlés el is fogadta.
Sikeresen teljesítették az elvárásokat a következő országok
(és az IOF rendes tagjai lettek): Argentína, Chile, Ecuador,
Grúzia, India, Indonézia,
Kirgizisztán, Kuba, Macedónia,
Az elnökségnek három javaslata volt:
Malajzia, Mozambik, Uruguay.
A következő kilenc ország nem 1. A legnagyobb érdeklődést kiváltudta teljesíteni a megfelelő fej- tó javaslat természetesen a világ-

A közgyűlés résztvevői

SP

versenyek programjának felülvizsgálata. A tavalyi rendkívüli közgyűlés már meghozta a döntést,
hogy 2019-től felváltva rendeznek
sprint és erdei világbajnokságokat.
A mostani közgyűlésre az elnökség a javaslat további következményeit vizsgálta meg és mutatta be
a közgyűlésnek: hogyan érinti a
döntés a többi szakágat, a sportág
további versenyeit (regionális és
korosztályos bajnokságok mind a
négy szakágban).
Élénk vita alakult ki, mely főleg
a Világ Kupa versenyek jövőjét,
illetve a szenior VB-t érintette
(ott az eddigi kettő helyet három
érmet osztanak majd ki 2018-tól:
sprint, hosszútáv és középtáv, de
a versenynapok száma ezzel nem
változik). A javaslatot a közgyűlés
két tartózkodással elfogadta.
2. Az elnökség másik javaslata az
Etikai kódexre vonatkozott. Ezt
a dokumentumot az IOF már jó
néhány évvel ezelőtt megalkotta,
de most módosította és komoly
szerepet szán neki egy Etikai Panel
nevű független csoport létrehozásával, amelynek tagjait majd a
következő közgyűlés fogja megválasztani a tagországok javaslatára.
A mostani közgyűlés ezen változások bevezetésére, az alapszabály
módosítására adott felhatalmazást.
Az Etikai Bizottság (Ethics Panel)
feladata lesz a sportágban felme-

O R T D I P LO M Á C I A

Az elnökség

rülő etikai problémák (beleértve a
doppingolást is) nemzetközi szintű, az IOF-től független kezelése.
A javaslatot, beleértve ennek az
alapszabály-módosítást
illető
következményeit is, a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta.
3. Az IOF alapszabály módosítása.
• A második pontban említett Etikai
kódexszel és az Etikai Bizottsággal
kapcsolatos módosítások.
• Az elnökség újra kérte, hogy az
összes világbajnokság helyszínéről
ő dönthessen. A jelenleg érvényes
alapszabály szerint minden második évben a döntés joga a közgyűlésé, a köztes években az elnökségé.
Az erdei és sprint VB szétválasztása olyan helyzetet teremtett, hogy
a közgyűlés a sprint VB-k helyzetéről dönthetne, holott éppen ezen
VB-k esetében lenne fontos, hogy
az elnökség előzetes tárgyalásokat
folytathasson a lehetséges pályázókkal (a tárgyalások nemcsak a
versenyrendezést, hanem a televíziós közvetítéseket is érintik). Bár
ez alapvetően csak a hagyományos tájfutást érinti, de a döntés
minden szakág világbajnokságára
vonatkozik.
A szavazás eredménye. 36 igen, 3
tartózkodás, tehát a közgyűlés ezt
elfogadta.
• Az elnökség megválasztásának
szabályait is pontosítani javasolta

az elnökség. Ebből a legnagyobb
vitát az a javaslat váltotta ki, hogy
az elnök mellett dolgozó három
alelnök esetében nemcsak az az
előírás, hogy az egyikük Európán
kívüli legyen, hanem az is, hogy
mindkét nemnek legyen képviselője az alelnökök között. Ezt a
javaslatot végül a közgyűlés nem
fogadta el (nem kapta meg a 75%os többséget). Szintén fontos pontosítás, hogy az alelnöknek esetleg
sikertelenül pályázó, ugyanazon a
közgyűlésen pályázhasson elnökségi tagnak is. Ezt a javaslatot a
közgyűlés elfogadta.
• Az alapszabály módosítása mindig nehéz feladat. Az elnökség
az ezzel kapcsolatos szabályzást
oly módon javasolta módosítani,
hogy a korábbi 75%-os szavazati
küszöböt 2/3-ra változtatná. Ezzel
lényegében a közgyűlés számára
(de az elnökség számára is) tenné
könnyebbé az alapszabály jövőbeli
módosítását. Ezt a javaslatot végül
a közgyűlés nem szavazta meg.
• A tagországoktól is érkeztek
javaslatok. Az orosz szövetségnek
több javaslata is volt.
1. A világversenyeken való részvételhez kapcsolódó számlák nyelvét
és pénznemét javasolták egységesíteni (angol nyelvű számla, csak
bizonyos pénznemek). A számla
kötelező angol nyelvét a közgyűlés
elfogadta, a pénznem egységesítését nem.
2. Az összes szakág összes lehetséges versenyszámának nevét javasolta szabványosítani és felsorolni
a hatályos versenyszabályzatokban.
Ezt a javaslatot az elnökség feleslegesnek tartotta és nem támogatta
és a közgyűlést sem sikerült meggyőzni a javaslat fontosságától.
3. A javaslat kötelezővé tenné,
hogy a VB indulók rendelkezzenek világranglista pontokkal, akár
oly módon is, hogy a VB rendezők a VB előtt rendezzenek világranglista versenyeket a feltételeket
nem teljesítő versenyzőknek. Több
Tájoló 2016 5. szám
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ország is a javaslat ellen érvelt, így
a javaslat elfogadására csak az oroszok szavaztak.
A svéd szövetség javaslata a férfi
és női győztes idők egységesítésére
vonatkozott a VB és a Világ Kupa
normáltávú versenyszámára (gyakorlatilag ez a női hosszútávon
növelné meg a győztes időt). Végül
a közgyűlés csak az elvről szavazott általánosságban, mert a javaslatot tevő elfogadta az elnökség
intézkedéseit (konzultáció a versenyzői bizottságokkal és a szakági
bizottságokkal), mely alapján az
elnökség, illetve a szakági bizottságok folytatják az ezzel kapcsolatos
vizsgálatokat. De természetesen a
javaslat komoly vitát gerjesztett
és sok ország hozzászólt: mindkét
oldal érvei érdekesek és megfontolandók voltak. Végül csak 10
ország szavazott a javaslat elfogadására, így a svéd javaslatot a
közgyűlés nem fogadta el.
A következő „kötelező” napirendi
pontok a hosszabb időtartamra
vonatkozó stratégiai irányelvek
elkészítésének forgatókönyve, a
2016-18-ra vonatkozó cselekvési
terv és a költségvetés (benne a
tagdíjak) megtárgyalása és elfogadása volt. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta ezeket a dokumentumokat is. Magyarország
éves IOF tagdíja nem változott
jelentősen, 2018-ig 2760 eurót
kell fizetnünk éves tagdíjként.
A 2020-as (sprint) tájfutó VB rendezésére Dánia volt az egyetlen
pályázó. A konkrét helyszínek:
Vejle, Kolding és Fredericia.
A 2019-es tájbringa VB rendezésére eredetileg két pályázó
volt: Dánia és Magyarország. A
magyar pályázatot a közgyűlés
előtt néhány nappal visszavontuk,
azzal, hogy inkább majd 2020ra pályázunk. A dánok tervezett
helyszíne Viborg. A dánok pályázata a junior és a szenior tájbringa
világbajnokság egyidejű megrendezésére is vonatkozik.
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A 2019-es sítájfutó VB-re nincs
pályázat, de vélhetőleg még időben
lesz pályázó.
A 2020-as trail-o VB rendezésére
az utolsó pillanatban Hongkong
nyújtotta be a pályázatát, a tervezett időpont november-december,
amikor az éghajlat a leginkább
elviselhető az európaiak számára.
Az elnökség megválasztása egy
sajátos elemmel bővült volna.
Korábban nem volt lehetőség
arra, hogy az elnökségi tagságra
pályázóknak kérdéseket tegyenek
fel. Ezt a lehetőséget az elnökség
most felvetette, de a tagországok képviselői nem kívántak élni
ezzel a lehetőséggel (lehet, hogy
ebben az is közrejátszott, hogy
ekkor már több mint 7 órája tartott a közgyűlés).
Az elnöki posztra az egyik korábbi alelnök, az észt Leho Haldna
pályázott, aki korábban orosz és
észt színekben is indult tájfutó
világbajnokságokon (tagja volt
az 1989-es VB 4. helyezést elért
szovjet váltónak).
A három alelnök közül kettő
(Mike Dowling, Ausztrália és
Astrid Waaler Kass, Norvégia)
korábban is betöltötte ezt a
funkciót. Új alelnöknek Mikko
Salonent (Finnország) választotta meg a közgyűlés. Ezeken
kívül még egy orosz jelölt volt
(Alekszej Kuzmin).

Az új elnök, az észt Leho Haldna

A 7 elnökségi tagi helyre 8 pályázó
volt, de az Európán kívüli kvóta
miatt az egyetlen nem európai
jelölt (a hongkongi Dominic Yue)
automatikusan meg lett választva. A titkos szavazással megválasztott elnökségi tagok: Owe
Fredholm (Svédország), Vincent
Frey (Franciaország), Tatiana
Kalenderoglu (Törökország),
Niklaus Suter (Svájc), Maria
Silvia Viti (Olaszország), Zentai
László (Magyarország). Zetor a
lehetséges 40-ből 37 szavazatot
kapott, a második legtöbbet a
jelöltek közül! A pályázók közül a
cseh jelölt (Dusan Vystavel) kapta
a legkevesebb szavazatot, így ő
nem került be az elnökségbe.

Kitüntetések:
IOF Bronz kitűző: Göran
Andersson (Svédország), Jörgen
Martensson (Svédország), Owe
Fredholm (Svédország), Blair
Trewin (Ausztrália), Ursula
Hausermann (Svájc), Tálas
Sándor (Magyarország).
IOF Ezüst kitűző: Oivind Holt
(Norvégia)
IOF Arany kitűző: Brian
Porteous (Nagy-Britannia). A
leköszönő elnöknek a közgyűlés
az IOF tiszteletbeli örökös elnöke címet is megszavazta.
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RIÓ
Józsa Gábor többszörös
magyar atlétikai futó- és
tájfutó bajnokunk 2015
októberében a frankfurti
maratonon elért idejével a
nevezési szint módosítása
után olimpiai kvótát szerzett. A Riói Olimpián 2:23:22
idővel a 87. helyen végzett.
A felkészülésről, a versenyről,
és élményeiről kérdeztük:

G

ratulálunk a Riói olimpián
a helytállásodhoz, kitartásodhoz! Azt hiszem, valamenynyi tájfutó nevében mondhatom, hogy nagyon drukkoltunk
neked.
A késleltetett örömmel járó bekerülés után mennyire jöttél lázba, izgultál-e?
Érdekes módon igazi izgulás
talán nem is volt. Arra számítottam, hogy talán majd a verseny előtti napon, vagy a verseny
napján, de igazából akkor sem
történt semmi. Talán azért, mert
már jártam sok nagy versenyen,
világversenyen tájfutásban, atlétikában is, és nagyjából tudtam
mi fog lezajlani. Azt gondolom,
reális céljaim voltak és a felkészülésbe sem láttam problémát
és különösebb nyomás sem volt
rajtam. Senki sem várt a legjobb
nyolcba.
Hogyan fogtál neki az edzésnek?
Változtattál-e valamit?
Amikor meg lett a szint, meghoztam azt a döntést, hogy
ennek a felkészülésnek hajlandó vagyok nagyobb áldozatot is
tenni, átmentem félállásba. Így
több időm volt pihenni, regenerálódni, és valamivel többet is
edzettünk, de lényegesen nem
változott meg a felkészülés váza.
Hiba is lett volna 9 hónappal a
célversenyem előtt változtatni,
miközben láthatólag ez műkö-

A két magyar, Józsa Gábor és Csere Gáspár

dött és tavaszra el is jutottam a
2:16-os szintig.
Kaptál-e több segítséget az egyesületedtől, a szövetségtől, a MOB-tól?
Igen, minden szintes kap ösztöndíjat a MOB-tól és edzőtáborokra egy kevés pénzt a MASZtól, de azért ez messze kevés lett
volna, hogy kárpótolja a kimaradó béremet, így végül szponzorációt is kértem a cégemtől és
kaptam is. Ezúton is köszönet
érte az Ulyssysnek. IT végzettségű tájfutók gyertek hozzánk!
Mennyire voltak adottak a feltételek
a helyszínen a jó felkészüléshez?
Bár a tervekben szereplő 5 kilométeres edzőkör nem készült el,
de a falu körül egy 2,5 km-es
körön nagyon jól lehetett futni,
csak a buszokat kellett kerülgetni. Ezen kívül két edzőpályára
utazhattunk ki. Volt a faluban
konditerem, medence, és minden, amit a regenerációhoz el
tud képzelni az ember. (jégkád,
szauna, masszázs, stb.)
Meg vagy-e elégedve a teljesítményeddel? Erre számítottál?
Időben picit még most is nehéz a
helyére rakni a dolgot. Szerettem
volna jobb időt futni, de elnézegetve az él- és középmezőny
egyéni csúcsait és a kint futottakat, úgy gondolom nincs miért

szomorkodni. 5-10 perccel
mindenki elmaradt a legjobbjától, még az olimpiai bajnok
is. Helyezés számban pedig az
egyéni csúcsok szerint 123. voltam a 155 induló közül, így a 87.
hely azt gondolom, végül is jó
eredmény.
Itt most válogatott mezőny volt, csak
az elitek. Volt már ilyen versenyed?
Igen, tájfutásban persze, de
ezt ti is tudjátok. Atlétikában
indultam Szentendrén a mezei
Európa-bajnokságon, illetve
idén júniusban az amszterdami Európa-bajnokságon, ott
félmaratonon.
Milyen érzés, hogy nincs mögötted a
nagy tömeg?
Mivel mi ezt a tömeget futás
közben csak a rajtban és a fordítóknál érzékeljük, nincs igazából különbség. Az mindenesetre
furcsa volt, hogy egy viszonylag
lendületes kezdéssel is körülbelül 30 ember futott mögöttem,
az is másodpercekre.
Futottál már ennyi jó futóval egyszerre? Meg voltál-e illetődve ennyi
nagy között?
Tudtam hol a helyem. Nem, egyáltalán nem, de nagyon jó érzés volt
közelről látni őket. Látni, hogy
amúgy nekik is két lábuk meg
két kezük van. Persze tudtam,
Tájoló 2016 5. szám
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hogy nem leszek rájuk veszélyes.
A nagy európai maratonokon
már sokszor láttam nagy neveket.
Berlinben egy alkalommal nyulaztam egy lánynak, de előtte az első
egy kilométert fogadásból (Kösz
Isti! ) megfutottam az egyik általam legnagyobbnak tartott hoszszútávfutóval, Haile Gebrselassie,
etióp futólegendával.
Milyen érzés nem az élen lenni?
Arra, hogy az élen futok, igazából
csak itthon van lehetőségem, a
német maratonokon 40-50. helyek
környékén értem be. Ennek csak
pozitív hatása van rám, mert így
tudok bolyban futni és ez rengeteget számít, főleg, hogy látom, hogy
mellettem mások is bírják még.
Mennyire volt nehéz a pálya?
A pálya nem volt nehéz, kimondottan jó vonalvezetése volt szerintem. Sík volt, a fordítók pedig
elég szélesek. Az utolsó pár kilométernél elfutottunk a jövőháza
múzeum előtt, nagyon látványos
volt a tengerparton.
Mi volt az eltervezett taktikád a tempóra?
Az volt a terv, hogy a kvóta teljesítéskori tempóknál egy valamivel
higgadtabb, de jó tempót felveszek, így nem szalasztom el a lehetőséget, hogy esetleg egy jó második félmaratonnal, akár egyéni
csúcsra érjek be. 15 kilométernél
már éreztem, hogy ez nem fog
végig menni. Onnan lemaradtam
a bolyomról, és a célig gyakorlatilag egyedül futottam. 35 kilométerig nagyon nehéz volt, de
onnan saját magamat is meglepve,
de újra erőre kaptam, és a célig
újra jobban ment. Igazából már
nem gyorsultam, de ez a tempó
elég volt, hogy helyezés számban
szépen visszakapaszkodjak.
Verseny közben tudod, hogy hogyan
állsz?
Verseny közben helyezés számot nem tudok, csak becsülni tudom. Az elejét láttam a
fordítókban. Ovációt persze,
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pár magyar zászlót és buzdítást is elcsíptem. Részidőket a
saját óránkon tudjuk követni,
illetve 5 kilométerenként van
egy versenyóra. Csere Gazsit 15
kilométerig láttam, 10 kilométerig egy előttem lévő bolyban
haladt, amit később utolértünk,
de végül 15 kilométernél lemaradtam róluk. Legközelebb 36
kilométernél láttam újra.
A győztes egyre csak növelte a sebességét. Neked egyre csökkent a sebességed. Több vagy jobb edzéssel képes
lennél te is erre?
Ez a legjobb maratonistáknak
sem jön össze, csak ritkán.

Az óra leállhat

Nekem eddig egyszer sikerült
összehoznom, hogy sikerült két
ugyanolyan félmaratont futnom.
Milyen volt a befutó? A képernyőn
nagyon hosszúnak, ridegnek tűnt.
Más olimpiákon az atlétikai stadionban fejezték be a maratont, nagy
ováció közepette, fellelkesülve. Nem
hiányzott ez?
Sajnálom, hogy mi nem a stadionban futottunk be, de a
Sambodromoban se volt rossz,
ami a Riói karneválnak szokott
otthont adni. Az esős idő miatt
valóban nem sokan, de azért így

OL
is voltak a lelátókon és az utak
mellett is.
Inspirált-e a folytatásra, a további
javulásra az olimpia? Megpróbálod a
következőt is?
Nem mondom, hogy soha, de most
nem látom azt a célt, ami miatt tudnám, hogy érdemes még egyszer felkészülni egy maratonra. Ez munka
mellett elég kizsigerelő tud lenni.
Körülöttetek nem volt olyan nagy
figyelem, mint az aranyszerző sportágakban. Ráadásul nagyon a végén
volt a verseny. Nem irigykedtetek?
De, nagyon sajnáltam, hogy nem
korábban versenyeztünk, mert
így igazából egy napom volt a
verseny után a faluban, amikor
már azzal a jóleső érzéssel kelhettem és csinálhattam bármit,
hogy a versenyen túl vagyok.
Hogyan teltek a Riói napok?
Egész sok versenyre ki tudtunk
menni szurkolni. Voltam úszáson, atlétikán, triatlonon, víváson és még tollason is. Voltunk a
Krisztus szobornál és járkáltunk
néha a városban is.

Azt tudjuk, hogy dolgozol, sportolsz,
de mire marad még időd ezen felül?
Mindig igyekeztem a barátaimra
és a hobbimra is időt szakítani
ebben a feszes időbeosztásban

I M P I A

Megcsináltuk!

és ez ezentúl sem lesz másképp.
Köszönjük a válaszokat, szeretettel
várunk a tájfutók közé, és további
sikereket kívánunk!
Bacsó P.

Hosszú volt a befutó
Tájoló 2016 5. szám
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VERSENYBESZÁMOLÓ
Hungária 2016

EGY RÖVID, SZUBJEKTÍV BESZÁMOLÓ
Voltak fenntartásaim az idei Hungária előtt – bizonyára
másoknak is – de a tények utólag is meggyőztek. Rövid
és csak az általam átlátott szűk perspektívából készült
összefoglalásomat a kihívásokra vágyók az alábbiakban
olvashatják.

S

okáig hezitáltam, hogy benevezzek az idei Hungáriakupára, mert számos ígérete
inkább taszított, mint vonzott.
A kísérőversenyeknek általában
van egyfajta alárendelt szerepük, ami gyakran nyilvánul meg
kevésbé igényes kivitelben, vagy
a főverseny által diktált kényszerekben. Ilyennek tűntek az
idei Hungin a 15 órás rajtidők
és a közös terepek. (Többektől
hallottam, hogy emiatt nem

neveztek.) Nyilván másokat meg
éppen az vonzott, hogy szurkolhattak a Főiskolás VB-n és
kipróbálhatták terepeit. Bár számomra ez előnyt nem jelentett,
utólag megállapíthatom, hogy
az élvezeti értékből nem vont
le semmit.
Az
első
napi
terepet
(Komlóstető-Tatárdomb) már
megismerhettük a 2014-es
Egyesületi Váltó OB-n (egyeseknek erősen bozótos emlékei

voltak), ennek ellenére igen jó
választás volt a kezdéshez. A
pályákban bátran alkalmazták
a többkörös, hurkolt megoldásokat annak érdekében, hogy a
részletgazdag domborzati részeket minél jobban kihasználják.
Az 1:4000-es méretarány sokaknak nagy kihívás volt, de a terephez jól illeszkedett. Figyelni kellett és ez jó ráhangolódás volt a
továbbiakra.
A második nap igazi csemege
volt a rövidtáv kedvelőinek, a
lillafüredi függőkert 1:1500as térképével. Az azt megelőző
1:4000-es felsőhámori rész erősen feledhető, a feladat itt csak
annyi volt, hogy észreveszed-e,

Jól olvasható a lillafüredi függőkert 1:1500-as térképe (2. nap)
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Esti pólóosztás a győzteseknek

ha egy utca végén nincs híd a
Szinván (jelentem én nem vettem észre). A parkbeli bolyongás viszont egy élmény volt. A
vasúti alagúton való átkeléskor
kis zavar támadt az elképzelt és
a megvalósult vonat-menetrend
különbözősége okán, de ki előre,
ki hátra még el tudott futni az
érkező szerelvény elől. Nagy hangulata volt a versenyközpontnak,
amiben még a hirtelen felhőszakadás sem tudott kárt tenni. A
parkolási gonddal a rendezőség
nagy kockázatot vállalt, de úgy
tűnt, a versenyzők fegyelmezetten átváltottak buszra, én legalább is morgást nem hallottam.
A harmadik nap, Csanyik nyugati részén, ez volt a verseny gyenge
pontja. Sajnálatos, de a terep nem
annyira gyenge, mint amilyen
harmatos pályák készültek rajta.
Sokat kellett vonalakon futni,
sok pont is vonalas objektumon,
vagy annak közelében volt, valahogy a pályakitűzőnek ezúttal
nem sikerült elkapnia a fonalat.
Ehhez jön még az élemedett szeniorok obligát panasza: „öregek
vagyunk, de nem hülyék”.
A negyedik nap megmutatta,
hogy eléggé hasonló terepen
(Csanyik-Észak) lehet jó pályákat is csinálni. Bátran alkalmaz-

A rajt megközelítése az alagúton át (2. nap)

A 4. napi rajthely
Tájoló 2016 5. szám
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tak hosszú átmeneteket és váltogattak sok kicsivel. Sajnálatos,
hogy csak kevesen rajzolták be
az útvonalukat a Route Gadgeten, érdekes lett volna néhány
összecsapást megnézni animációban. Tetszett a versenyközpont
és környéke is.
Az ötödik nap volt a terepi nagyágyú: Jávorkút. Meg kell vallanom régi emlékeimhez képest
csalódás ért. A terep erősen
bezöldült, a pályák meg valahogy nem adtak annyi töbröt,
amennyire vágytam volna.
Lehet, hogy a fennsíki terepekkel szemben már irreálisak az
elvárásaink, de sajnos nekünk
itthon alig-alig jut ennél több.
A vadászrajt ugyan jól működött, de igazi jelentősége alig
volt. Valós hajráverseny csak az
M18B 2.-3.-4. helyéért, valamint
az M55 2. helyéért volt, közeli befutó volt az élen M12Cban, M14C-ben és W12C-ben,
másutt sima befutások: oka

Jávorkúti csendélet a Célban (5. nap)

lehetett ennek a nagyon hoszszú befutószakasz (és előtte egy
másik hosszú üres futás) is. Ez
egyébként nem tetszett, bár
lehet, hogy azért volt rá szükség,
mert a ház előtti nagyréten nem
lehetett célt építeni, nem tudom.
Összességében a Szvese (szövetségeseikkel együtt) prímán

hozta szokásos profi rendezését, az idő kegyes volt hozzánk,
a versenyek megérdemelték a
tájfutás jelzőt és, legalább is
én, nagyon jól éreztem maga,
köszönöm.
Lux Iván
Fotó: Hungária fotósok
és Ebinger Mónika

Az MW40-es kategória összetett dobogósai
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HOGY VOLT?
Nemzetközi Balaton Kupa tájékozódási verseny – 1965
Újdonság: váltóverseny
Az IOF megalakulását követően
a váltó versenyforma rövid időn
belül teret nyert, a nemzetközi
versenyeken általánossá vált. Így
nem keltett meglepetést, hogy az
IOF 1965-ös versenynaptárában
szereplő Nemzetközi Balaton
Kupa is kétnaposra bővült a váltó
versenyszámmal. Méghozzá
nem csupán a válogatottak viadalán, de a Keszthelyi Kupán is.
A sportágba később bekapcsolódók számára érdekes lehet a
kezdeti lebonyolítási forma: az
első futók (vagyis az „A” részleget teljesítő versenyzők) nem a
cél/váltóhely környékéről indultak, hanem egy igen távoli rajtba szállították őket. Ráadásul az
NBK-t egyéni rajtidőkkel indították, míg a Keszthelyi Kupa
váltóversenyét mezőnyrajttal.
Talán a mieink számára még
szokatlan versenyforma okozta,
hogy nem tudtuk a váltó számban felvenni a versenyt a svédekkel, sőt a KK váltójában is
külföldiek jeleskedtek. Nem úgy
a hagyományos egyéni-csapat
küzdelmekben, ahol megszorongattuk az erős csapattal érkező
svédeket. Ulla Lindkvist Európabajnok (és későbbi többszörös világbajnok) csak egy szűk
perccel tudta „lemosni” Mosát,
aki ezzel is bizonyította, hogy
vele bármilyen erős mezőnyben is esélyesként kell számolniuk a résztvevőknek. Bár az
előzetes érdeklődés alapján 6-8
ország indulására számítottunk,
de végül ismét csak Bulgária,
NDK és Svédország válogatott
csapatai álltak ki a házigazdák
ellen. Ausztria, Csehszlovákia,
NDK és Finnország képviseletében érkező csapatok és egyének

a Keszthelyi Kupát tették erős
nemzetközi versennyé. Összesen
79 külföldi indulónak nyújtott
terepet a Keszthelyi-hegység
sűrűje.

Összversenyidő kontra létszám
A balatoni versenyek ekkorra
olyannyira népszerűvé váltak,
hogy egyes kategóriákban nevezési korlátot kényszerült szabni
a rendezőség. Sőt, sportágunkban igen ritka módon, néhány
férfi csapat nevezését a versenybíróság technikai okokból viszszautasította. Ugyanis a napkeltétől napnyugtáig rendelkezésre
álló időtartam rövidnek bizonyult a lebonyolításhoz szükséges számított összidőhöz képest.
Borult a becsült létszámokkal
gondosan kidolgozott időterv,
és a megoldás csak kényszerű
intézkedések árán vált elérhetővé. A tervezett 3 perces indítási időköz 2 percre csökkent, és
szűkült a NBK és a KK közti,
az azonos pályák okán illendő
várakozási idő is. Hogyan is
nézett ki a program? Általános
ébresztő 4.30-kor! Buszok indulnak a rajtokba 5.10-kor. A NBK
első indulója beáll 5.57-kor. Az
említett szükséges szünet után a
KK versenyzői rajtolnak 8.30-tól
NBK férfi
NBK női
KK f.érfi I.o.
KK női I.o.
BK férfi II.o.
BK női
BK ifi fiú
BK férfi III.o.
BK szenior
összesen

I S S Z AT E K I N T É S
12.50-ig- A hivatalos versenyidő
285 perc, az lejár 17.35-kor. Még
épp 1 óra maradt a sötétedésig, de az erdőben már szürkül.
Másnap a váltóverseny is 6 órától rajtol. A hivatalos versenyidő
ugyan a 10 órás időtartamot is
meghaladja, de ez elméleti számítás következménye. A valóságban a leggyengébb csapat is
teljesíti 7 és fél óra alatt a penzumot. A győztesek, dobogósok
pedig időben beérkeznek ahhoz,
hogy a kiértékelést követően az
eredményhirdetés a tervezett
13.45-kor megkezdődjék.
A következő 3 évtized folyamán
az örvendetesen gyarapodó létszámunk okán ezt a problémát
mindvégig kezelni kellett. A korcsoportok rohamos szaporodása
és a versenyidő drasztikus csökkenése ugyan automatikusan
könnyítette az időbeosztást, de
csak részben. Szükségessé vált a
legnépesebb kategóriák megosztása, illetve kevésbé fontos versenyek és kategóriák esetében
akár az 1 perces indítási időköz
alkalmazása. Sajnos manapság
az ellenkezőjével kerültünk
szembe: hogyan biztosítsunk
egyes kategóriákhoz annyi indulót, hogy azt tényleges versengésnek lehessen tekinteni.

A „Balatoni Versenyek” népszerűsége
Ha már a létszámoknál tartunk,
érdemes elővenni a MTSZ és
a Veszprém megyei TSZ által

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
66
96 36 24 16 15
8
12 15
8
12 15
92 124 120 52 80 98 129 110
46 36 33 38
60 176 156 136 116 106 110 190 220
72
87 42 46
72 58
120
111 42 51 81 69 96 88
70
87
33 45 42
7
66 418 304 589 356 313 374 355 544 551
Tájoló 2016 5. szám
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szervezett balatoni versenyek
pontos létszámadatait, tanúsítandó, hogy méltán vezették
ezek a 60-as évek hazai tájékozódási versenyeinek népszerűségi
listáit. A mellékelt számsorok
önmagukért beszélnek, elemzésbe itt felesleges lenne bocsátkoznom. A korai kiugró létszámok
(1958, 1960) annak tudhatók
be, hogy a versenyek szorosan
illeszkedtek az országos természetbarát táborozás műsorába,
ahol szégyennek számított, ha egy klub
nem volt képes kiállítani egy tájékozódásra alkalmas csapatot.

Végre olvasható térkép
A NBK alaposan
átgondolt, jól előkészített, fegyelmezetten
lebonyolított versenyeiről évről évre elismerőleg nyilatkoztak
az érintett hazai és
külföldi versenyzők
és csapatvezetők. De
egy nagyon fontos
követelményt illetően, térképileg, lemaradásunk egyre nyomasztóbbá vált, nem
csak az északiakhoz,
de szomszédainkhoz
képest is. A NBK
térképét
illetően 1965-ben végre
egy nagy ugrást
sikerült elérni: a
Magyar Néphadsereg
Vezérkari Főnökség
Térképészeti Osztálya
egyedi
alkalomra engedélyezte, a
MN
Térképészeti
Intézete pedig az ott
dolgozó természetbarátok társadalmi
munkájával megrajzolta és kinyomtatta
a Keszthelyi-hegység
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Büdöskút terepének térképvázlatát. 25000-esre nagyobbodott méretarány, 5 m-re csökkent szintvonalköz, színesnek
nevezhető, rányomott pályákkal és pontmegnevezésekkel.
Tartalmilag lényeges fejlődés, olvashatóság tekintetében
nagyságrendi változás! (A versenyzők egy kisebb hányada a
Honvéd Kupákon már 2 ízben
találkozott az ily módon készült
finom rajzolatú térképekkel.)

Természetszerűen
vetődött
fel a remélt előrelépés iránya:
rendszeres, szervezett térképkiadás helyszíni helyesbítéssel.
Az igazat megvallva ekkor kevesen merték remélni, hogy ez a
vágyálom néhány éven belül
megvalósul. De ez már nem a
Nemzetközi Balaton Kupa történetéhez tartozik.
Scultéty Gábor
gabor.scultety@gmail.com
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WMOC 2016 Estonia

NEM A MIEINKRE OSZTOTTÁK
A FŐSZEREPEKET
Az idei Tájfutó Mesterek Világbajnokságán augusztus 5.
és 14. között 42 ország mintegy 3 és félezer sportolója állt
rajthoz Észtországban. Ezen a skandináv terepekre hasonlító
vidéken sajnos nem a magyarokra osztották a főszerepeket.
A korábbi évekkel ellentétben most érem nélkül maradtunk.

kivétel nélkül egyútvonalas átmenetekből álltak, ahol a futógyorsaság döntött.
A célegyenes – éppen úgy, mint tavaszszal Miskolcon az egyetemi és főiskolai
OB-n – egy stadion rekortánján vezetett
végig. A mellette lévő másik ilyen pályán
melegíthettünk, meg a warm up térkép-

Az indulók számát tekintve magasan
Finnország nyert közel 900 (!) résztvevővel, de a svédek is félezernél többen jöttek. A hazaiak 350 fős mezőnyét még a
norvégok múlták felül Oroszország (272)
és az Egyesült Királyság (134) előtt,
ám száznál többen már csak Svájcból
voltak.
A sor túlsó végén Egyiptom és Costa
Rica (1 fő), Luxemburg és Horvátország
(2), Kanada és Hollandia (3), Kazahsztán
és Új-Zéland (4), Brazília (5), Israel (6),
Románia (7), Írország, Portugália és
Franciaország (8) áll.
Magyarország Bulgáriával és Moldovával
holtversenyben 14 főt regisztrált, de Illés
Beszélgetés Lenkei Zsolttal, aki a
Vilmos (M75) mégsem jött el, igaz, nem Elsőként a sprint selejtezőre került sor
versenyen a felvezetésért felelt
a főváros, Tallinn egyik hatalmas, gyöis utalta át a nevezési díját.
Fotó: Jenővári Gabriella
nyörű parkjában, a Kadriorgban, ami egy
Bevált program
meseszép kastélyt vesz körbe. A térkép darabkán is. A lelátóról hatalmas kivető
A bevált program szerint 2 sprint és 3 még az elnöki palotát is ábrázolta.
közvetítette a versenyt. Naponta három
long futamot rendeztek.
A pályák viszont igen egyszerűek, szinte rajt tette kezelhetővé a tömeget, hiszen
utánunk még a fiatalabbak nyílt kísérőversenyének mezőnye is kirajzott a terepre. A rajtokat nem számmal, hanem A. Le
Coq, Hertz és Tallink nevekkel jelölték. A
nagyon hosszú rajtoltatás miatt a térképeket szigorúan elvették befutás után,
csak később kaptunk újat helyettük.

Óvárosi sprint döntő
A döntőt másnap aztán egy merőben
más jellegű terepre, Tallinn dombra
épült, középkori óvárosába vitték. Ennek
egy darabját kaptuk meg terepbemutatóként is. Sportszakmailag ezért talán
helyesebb lett volna a selejtezőt is ide
hozni a park helyett. De valószínűleg
más, „magasabb” szempontok szerint
Győrffy Gabi a sprint döntő befutójában Fotó: Kerényi Dénes határoztak úgy, ahogyan.
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A néhol szűk, macskaköves utcákon,
sikátorokban, lépcsősorokon már
útvonalválasztási dilemmák is felmerültek, s – a hétfői nap dacára – olykor népes
turistacsoportokon is át kellett „verekednünk” magunkat. Az észmunkát számos
tiltott terület (virágágyás, élősövény,
támfal) is nehezítette, aminek betartását
árgus szemű rendezők figyelték. A tiltás
ellen vétők jobb azonosíthatósága okán
átvették a rádiós tájfutók szokását: elől is,
hátul is rajtszámot viseltünk.

Az észt erdő észt követel

R S E N Y B E S Z Á M O LÓ

kitűzött pontomra például egyáltalán
nem a logikus, vízen keresztül vezető
útvonalon, hanem óriási kerülővel,
hátulról közelítettem, hogy minél rövidebb legyen benne a vizes szakasz, de
így sem úsztam meg szárazon.
Bezzeg az északiak! Még a súlyosabbak
is simán szárnyaltak át a mocsarakon,
a mieink közül meg többen is derékig
süllyedtek. És akkor még nem sejtettük
a döntő fénypontját.

A szervezésről

Előtte azonban megér néhány gondoA hosszú táv mindkét selejtezőjét azonos latot szólni a szervezésről. Mivel jövőre
céllal a fővárostól jó messzire, 60 km-re, az észtek rendezik a felnőtt világbajKörvemaa térségében rendezték. A tere- nokságot, főpróbának tekinthették
ezt a viadalt. S akként is szervezték.
A tavalyi svédországi WMOC rendezőit
már azzal is felülmúlták, hogy rajtszámunkkal ingyenes utazhattunk a főváros
villamos, trolibusz, autóbusz és vasúti
járatain. Ezt a szolgáltatást egy évvel
korábban Göteborgban a tájfutók nem
kapták meg, csak az ifi focitorna sportolói. Mintha Svédország nem is a tájfutás,
hanem a foci őshazája lenne!
Tehát: Estonia – Sverige 1:0.
Más kérdés, nem tudni, itt hányan vettük
igénybe ezt a kedvezményt.
Logisztikailag a legnehezebb feladatot
a távoli, 60 (selejtezők) és 70 (döntő)
kilométerre kitűzött erdei pályák megközelítése jelentette. A rendezőség szervezett, fizetős buszos különjárataira oda is,
vissza is, durva hosszú sorok várakoztak.
Régi kedves ismerős,
A selejtezőkön még az autóparkoló is
Jussi Salmenkylä a befutóban.
Fotó: Jenővári Gabriella 5 km-re volt az arénától, a két helyszín
között ott is buszok közlekedtek.
pet a jégkorszak eléggé részletgazdag Szállások terén elsősorban a méregdrága
domborzatúvá alakította. Ám még a szállodákat preferálták. Eddig minden
fehérrel ábrázolt fenyveseket is általá- Mesterek vébén szerveztek „hard floor”
ban magas haraszt és itt-ott hangafű szállást. Pár napig az ő honlapjukon is
borította.
olvashattunk ilyenről, aztán egyszer csak
De engem a mocsarak taszítottak legin- váratlanul levették onnan. Mivel legolkább. A városi sprinten nem akadt gon- csóbb megoldásként én is azt tervezdom, de a mocsarakban nem mozogtam tem, megtudakoltam az okát. Állítólag
valami otthonosan. Mert hát mitől is nem akadt rá elég jelentkező. Kissné Kis
mozogtam volna? Szárazföldi futó Máriáék viszont már azt a választ kapvagyok én, s nem az a leghőbb vágyam, ták, hogy betelt! No, akkor most melyik
hogy mindenféle gusztustalan, hideg válasz az igaz?
vizekben tapicskoljak. Egy, a mocsár- Én végül az ötcsillagos Hotel Hilton
ból szigetként kiemelkedő halmocskára üvegpalotája - közelében, valami lepuk-

kant, szocreál ifjúsági szálláson kötöttem
ki, egy forgalmas, zajos főút mentén.
Csak összehasonlításul: a szeptemberi
XVIII. Rádiós Tájfutó Világbajnokságon
ettől alig drágábban all-inclusive ellátást fogunk kapni 3 csillagos hotelben a
Fekete-tengerhez 800 méterre…
Mivel a hard floort 2 éve Brazíliában
ingyen biztosították, ami ugyebár
kétszeres jótétemény, s ott még asztali számítógépeiket is használhattuk a
versenyközpontban, itt meg nem: Brasil
– Estonia 3:0.
Amit viszont nagyon jó ötletnek tartok
(különösen esős időben): fedett csomagmegőrző! A két azonos számú etikett
címke egyikét a csomagra, másikat a
rajtszámunk hátuljára nyalták, s amíg
futottunk, nem izgultunk a cuccunk biztonsága miatt.

A svédek a legidősebbek
Eleddig minden WMOC férfiút köszönthetett legidősebb indulóként. Most először hölgyet illetett meg ez a ritka és
megtisztelő cím. 95 évnél idősebb nem
is indult a 2181 férfi és 1307 nő között,
csak a svéd Astrid Andersson.
És a W90 kategória mindkét indulója is a
svédeket képviselte.

A legidősebb induló,
a svéd Astrid Andersson (W95)

A kategóriabeli létszámokat nézve, 300
felett csak férfiak neveztek. A legnépesebb, 378 fős mezőnyt nekem sikerült
kifognom M65-ben. Ez 5 selejtező csoportot és ennek megfelelőn 5 döntőt
jelentett. Utánunk az M70 (338) és az
M60 (306) következett. Hölgyeknél szintén a mi korosztályunkból tolongtak legTájoló 2016 5. szám
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többen (239), őket a W60 (218) követte.
Az Event Center és az ősz
Az ünnepélyes megnyitót a híres, a sziluettjében még a WMOC logóján is látható
Lauluvaljak Song Festival Groundon tartották. Ezen még csak hárman, Horváth
Magda és Zagyi László mellett jómagam
képviseltük Magyarországot.
Itt nyitott ki először a versenyközpont
is, de másnaptól átköltözött a közeli Oru
Hotel egyik szűk különtermébe. Nem
is láttam ott nyüzsgést soha, a korábbi
évekkel ellentétben. Az utolsó napon
meg még onnan is továbbköltöztették
őket, igaz, már csak a hotelen belül.
Az időjárás egyébként végig tájfutásra
alkalmas, 20 fok alatti, hűvös, szeszélyes,
őszies volt, hirtelen záporokkal, széllel.
A télikabát csak ritkán fért ránk.

Tanítványommal együtt
Soha nem reméltem, hogy valaha
is valamelyik tájfutó tanítványommal együtt indulhatok majd a Tájfutó
Mesterek Világbajnokságán. Nagyon
örülnék, ha erre a jövőben több példa
is akadna, de az első ilyen alkalomra itt
Tallinnban került sor.
Alaposan meg is lepődtem, mikor az itteni legfiatalabb (35) kategóriában megpillantottam Less Áron nevét. Őt még
unokatestvére, a T. Nagy Sándor diósgyőri
edzőkollegám munkásságának köszönhetően serdülő magyar bajnokká lett Less
Nándor kérésére szerveztem be utánpótlás csoportomba, s több éven keresztül
első edzőjeként alapoztam meg sportpályafutását. S tessék, mára ide öregedett.
A magyar csapat több tagja viszont már
rutinos Mesterek vébésnek számít. A már
említetteken kívül Dr. Muzsnai Ágota,
Jenővári Gabriella, Győrffy Gabriella,
Takács Ágnes, Kerényi Dénes, Molnár
Gábor, Csikós Miklós, Kiss Dénes nem
először próbált itt szerencsét. Sajnos,
ezúttal kevés sikerrel.

Túlélőverseny?
A long döntő eredményhirdetésén sem
állhatott egyikünk sem dobogóra (csak
úgy, mint a sprinten). A nálunk is jól
ismert külföldiek közül viszont a svájci Adolf Kemp (M90) és a kassai Jozef
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Pollack (M55) egyaránt ezüstérmes lett,
az utóbbi ráadásul holtversenyben.
A döntőnek kiválasztott terep a tájfutás
élvezeti értékét jelentősen megemelte. Végre olyan gyönyörű, ruganyos
talajú, tiszta erdőt kaptunk Pikasaare
környékén, ahol még az egész napos
eső sem tudta elrontani a hangulatot.
A részletgazdag domborzatú erdőben
nagyon gyorsan lehetett szaladni a
lila virágzatú hanga füvek és mocsarak
között. Az eddigi 1 perces indítási időközt
is duplájára emelték. A kiolvasásnál a
részidők mellé a kilométerátlagot is kiírták. Még én is futottam 3 percen belül
– igaz, csak a hajrában. (A selejtezőn
meg akadt olyan átmenetem is, amit

A kinagyított mocsaras rész

24 perces átlaggal abszolváltam, persze
keveréssel együtt.)
A térkép nyugati peremén azonban egy
szemre is igen randa, veszélyesnek látszó
mocsárvilág húzódott. (Lásd a túloldalon
az M 35-A pálya egy részletét, illetve a
kinagyított területet!) A fiatalabbakat ide
is bezavarták, életre szóló élményeket szerezve vele. Szerettem volna erről személyesen szót váltani Lenkei Zsolt-tal, aki a
pályák felelőse volt. Azonban sokszori próbálkozásomra sem sikerült megtalálnom.
Ezért itt csak költői kérdésként teszem
fel: túlélőverseny lesz a tájfutás?
Kovács Attila Gábor
Zöld Sportok Clubja, Miskolc
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BEMELEGÍTÉS MINDENEK FELETT!
– A SZAKÉRTŐ TANÁCSAI
Biztosan te is megtapasztaltál már kisebb húzódást,
rándulást a bemelegítés elhanyagolása miatt, ami
aztán hetekre, hónapokra megkeserítette az életedet.
Mindannyian hajlamosak vagyunk fizikai határainkat
feszegetni. A hideg idő beköszöntével, különösen kültéri
sportoknál, kiemelten jelentkezik ez a veszély. Az ilyen
felesleges sérülések egy kis odafigyeléssel könnyen
megelőzhetők Vedd komolyan te is! Melegíts alaposan!

START - bemelegítés
Amikor mozgásba lendülsz,
hozzálátsz „alvó” ízületeid,
izmaid ébresztgetéséhez. Lehet,
hogy edzés előtt órákat ültél,
vagy most keltél az ágyból. A
megfelelő bemelegítés mindennél fontosabb: kell, hogy a
szervezet fizikailag és mentálisan is felkészüljön az edzésre,
és elérje az optimális „üzemi
hőfokot” a valós terhelés előtt.
Annál jobban fogsz teljesíteni,
annál kisebb a sérülésveszély és
az edzést követően annál gyorsabb a regenerációd, minél jobban bemozgatod előtte a tested.
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Az általános bemelegítő gyakorlatok során a pulzusszám nő,
a légzés szaporábbá válik. Az
átmozgatott szövetekbe friss vér
jut, az izomrostokat behálózó
hajszálérhálózatban megélénkül
a vérkeringés. Az ízületek finom
mozgatásával több ízületi folyadék képződik az ízületi tokban,
ez pedig olyan, mintha megolajoznád az ízületeidet.
Ám, gyakran adódhat olyan
helyzet, amikor mégsem jut elég
időd a megfelelő bemelegítésre,
vagy csak fokozni szeretnéd teljesítőképességedet. Ilyenkor tesz
jó szolgálatot a Start bemelegítő gél, ami biztosítja az izmok

optimális oxigén- és vérellátását, javítja és gyorsítja a bemelegítés hatékonyságát, növeli az
izomzat terhelhetőségét. Ezáltal
csökkenti a sérülés kockázatát,
segít megelőzni az izomlázat és
összességében hozzájárul a jobb
teljesítményhez.
Ma már nem csak egyszerű,
általános sportkrémeket találsz,
hanem speciális készítmény áll
rendelkezésre bemelegítéshez
is, hiszen teljesen másról szól a
bemelegítés, mint pl. az izomláz
kezelése. Válassz speciális Start
bemelegítő gélt a valóban hatékony bemelegítéshez, ha fontos számodra izmaid, ízületeid
épsége, éveken át tartó egészsége és maximális teljesítményre
törekszel.
Válassz olyan készítményt,
amely természetes eredetű,
gyógynövényi hatóanyagokkal
készül és tartósítószer-mentes.
Gyöngyösi Lilla
Testnevelés - Rekreáció tanár
www.drkelen.hu
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Irány Csehország! – 9. rész

EGY KIS CSEH VERSENY – ŠINDELOVÁ 2016
avagy a 3x3-as váltó elindult világhódító útjára…?
Több nagy cseh verseny
kipróbálása után az idén
egy egész kicsit választottunk. A Baník Sokolov
rendező gárdája Karlovy
Vary közelében rendezte
meg július első hétvégéjén
a három napos viadalt, alig
több mint 200 résztvevővel.

V

álasztásunkat több dolog
motiválta: a korábbi térképek alapján remek, nem túl
szintes gránitsziklás terep ígérkezett. Igen jó ár-érték arány: a
napi nevezési díj átszámolva 800
Ft, az ideiglenes kemping pedig
550 Ft/éj körül. Még a nagyobb
utazási távolság sem tűnt soknak
– pedig Csehország legnyugatibb részére kellett elautóznunk.
De ami miatt végül emellett a
verseny mellett döntöttünk, az
az, hogy kiegészítő futamként a
2. nap délutánján 3x3-as váltót
is rendeztek. Ez nem meglepő,
a rendező klub tavaly részt vett
a Nógrádi Hungária Kupán,
ahol megtetszhetett nekik ez
a versenyforma. Úgy gondoltuk, nyolc évnyi 3x3-as rendezés után itt az ideje kipróbálni,
milyen versenyzőként átélni
azt, amit kitaláltunk. Aztán ha
nagyon nagy hülyeségnek tűnik,
esetleg abbahagyni?
A versenyen mi voltunk az
egyetlen külföldi klub. Soha
nem volt részünk még ilyen
meleg fogadtatásban, amikor
tájfutó verseny színhelyére megérkeztünk. Csütörtök este szinte
még csak a rendezők voltak ott
a Šindelová-i focipályán, épp a
foci EB lengyel-portugál elődöntőjét nézték egy kivetítőn
a célsátorban. Úgy megörültek
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nekünk, hogy egyből előszedtek
egy üveget jóféle morva szilvapálinkával, mellé meg a sokolovi
Permon sörfőzde félbarna sörét
kínálták kísérőnek. Aztán amikor sátorverés közben kiürült a
korsónk, mondták, hogy csak
csapoljunk magunknak annyit,
amennyi jólesik.
Ez a családias hangulat végig
megmaradt. És bár csak 200
induló volt, mégis minden megvolt, ami egy nagy versenyen
kell: melegkonyhás büfé finom
cseh étkekkel (káposztaleves,
sültkolbász, ilyesmi), sportfelszerelés-árus, napi eredményhirdetés jópofa díjakkal. A kevés
induló ellenére ofszetnyomású
térkép volt, nem is akármilyen:
a prágai Žaket cég által nyomtatva, akik a világ egyik legjobb
nevű tájfutótérkép-nyomdája,
több VB térképét nyomták már,
az O-Ringen rendszeres szállítói. A legnevesebb résztvevő
talán a Karloy Vary-i illetőségű

sífutó-tájfutó Lukáš Bauer volt.
Róla azt kell tudni, hogy olimpiai ezüst- és kétszeres bronzérmes, de ami számomra ennél is
nagyobb teljesítménynek tűnik
az az, hogy kétszer nyerte meg a
„men’s 10 km final climb” nevű
sífutóversenyt, ami valami olyan
őrültség, hogy egy normál, enyhén hullámos sífutópálya után a
végén még van egy lesiklópálya
futóléccel- csak éppen felfelé.
A terep viszont sokkal keményebb volt annál, mint amit a
térkép alapján várni lehetett.
Leginkább a besztercebányai
KOB terepéhez tudnám hasonlítani, csak a szint volt kevesebb.
De haladni ugyanúgy alig lehetett. A fenyvesekben gallyazás,
mindenfelé mocsarak. Az irtásréteken derékig érő fű, közte
zsombékok és olyan egyenetlen
talaj, hogy nem tudtad, mikor
süllyedsz bokáig-féllábszárig a
vízbe. Nálunk H45-ben egyik
nap sem futott a győztes sem 10

Az a bizonyos fenyves mélyére rejtett vizesárok pont…

VE
perces kilométerátlagon belül,
pedig a szint csak a légvonaltáv
1-1,5%-a volt. A pontokat pedig
eldugták, például bele a kettes
(a mi fogalmaink szerint 4-es)
zöld fiatal fenyvesbe egy vizesárok aljára. A főrendező idősebb Karel Ramboušek (akinek
40 évnyi tájfutóverseny-rendezés után ez afféle búcsúfellépése
volt) csak úgy jellemezte: „tajga”.
De még találóbb volt az egyik
prágai versenyző, aki azt mondta, hogy mindig elcsábul és
újra eljön ide versenyezni, mert
olyan szép, de mindig elfelejti,
hogy milyen nehéz is ez a terep.
Az egyéni futamokon nekem
nem sikerült vitézkednem, többek között kezdőknek dicséreté-
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Hát ez az ötös került bő 10 percbe… máig se értem

Jó volt a hangulat a 3x3 váltó eredményhirdetése után

re váló párhuzamhibát is tudtam
produkálni, és a már említett
fenyves mélyére dugott vizesárokpont körzetében is eltöltöttem jó
pár percet. Szerencsére családom
többi tagja naponta és összetettben is dobogóra tudott állni.
Viszont amiért tulajdonképpen
jöttünk, a 3x3-as váltó, az jól
sült el, eredmény szempontjából is. A 3 főből egy női versenyző kellett, hogy legyen, így
Zoltán öcsémmel és életem pár-

jával prímán tudtunk csapatot
alkotni a veterán kategóriában.
A váltó célhelye a VK-tól két
percnyire lévő víztároló partján volt. A csehországi változékony időjárásnak megfelelően
már a nullidő előtt sötét felhők
gyülekeztek az égen, amikből
aztán nem sokkal az első váltások után jó kis zuhé kerekedett.
Megegyeztünk a rendezőkkel,
hogy ez csupán „a 3x3-as franchise része” – ők is jól emlékez-

tek még a tavalyi Hungáriára.
Közben hangulatjavító intézkedésként újból előkerült a szilvapálinkás üveg, amiből nem
csak a rendezők ittak, hanem
minket versenyzőket is megkínáltak, így hát gyorsan elszaladt
a nyolc váltás, amit mi szűk 100
perc alatt teljesítettünk, és ezzel
ezüstérmes helyen végeztünk.
Ha jobban futunk, akkor egyliteres Becherovkát nyerünk, így
viszont szép kézműves virágtartókkal lettünk gazdagabbak. És
végül még a Becherovka sem
maradt ki, a győztes prágaiak
nagyon korrekt módon végigkínálták a legyőzött vetélytársakat.
A versenyek előtt-után volt lehetőségünk a környéket bejárni,
megnéztük a hatalmas külszíni
fejtéseket (szénbányászvidék,
a rendező klub neve: Baník
Sokolov, erre utal), Loket gyönyörű szép kisvárosát. Karlovy Varyban pedig épp kezdődött a filmfesztivál, ami, mint később kiderült, szép magyar sikerrel zárult
egy héttel később. Egyik este
meg a német határ mellett fekvő
Kraslicébe vetődtünk el. Előző
este a Šindelová-i kocsmában láttunk egy plakátot, hogy másnap
Tájoló 2016 5. szám
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rockfesztivál lesz Kraslicében,
ráadásul ingyenes. No, ezt megnézzük - gondoltuk, odaautóztunk, megtaláltuk, de bizony a
bejáratnál le akartak gombolni
több száz koronára. Annyira
azért nem akartunk fesztiválozni,
így nem mentünk be, helyette
szétnéztünk a városban. Kicsit
később kiderült, aznap este két

28 Tájoló 2016 5. szám

Klubunk érmes versenyzői

(!) rockfesztivál is volt a kisvárosban, a másik a templomkertben,
valóban ingyenes, egy keresztény
rockfesztivál. Épp egy progresszív
trash metált játszó csapat nyomta
(nem épp egy szokványos stílus
egy keresztény fesztiválon), de
egészen jól. És még gyerekkorunk

kedvenc autója, egy 2.8-as Ford
Capri is ki volt állítva (megvolt
annak idején Matchboxban…),
úgyhogy teljes volt az élmény.
Csehországba mindig érdemes
versenyezni menni. Aki élversenyző, az kemény ellenfelekkel
mérheti össze magát. Ne feledjük:
a cseheknek majdnem minden
eddigi VB-n (csupán egy kivétel van: 1999) volt érmes vagy
legalábbis egy 1-6. helyezésük.
Idén Svédországban, skandináv
környezetben is szereztek két 6.
helyet – bár nem erdőben, hanem
városban. Hobbiversenyzőket
elkápráztat a gyönyörű táj, a szép
sziklák, a puha talaj. És bármikor
megállhatsz egy kis áfonyát enni.
Még a kaukázusi medvetalp se
terjedt el olyan mértékben, amint
azt 4 évvel ezelőtt vizionáltam.
Csak mutatóba láttunk egy-egy
szépen fejlett példányt. Úgyhogy:
irány Csehország! És a 3x3-as
váltó sem tűnt túl nagy hülyeségnek, úgyhogy lesz jövőre is!
Kovács Gábor

TÉ

R K É P O LVA S Á S

DOMBORZAT OLVASÁS GYAKORLÁSA
T

érképeinken szintvonalrajz
szolgál a terepfelszín térbeli viszonyainak ábrázolására,
mivel ezzel a módszerrel lehet
domborzati formákat a tájfutás
igényei szerint legjobban kifejezni. A szintvonalrajz olvasása
viszont külön tudomány, amit
tanulni kell, majd gyakorlással
lehet tökéletesíteni.
Sajnos kevés olyan módszer van,
amivel mérhető, hogy hol tart
valaki a domborzatolvasásban:
mennyire plasztikusan, illetve milyen átfogóan ismeri fel a
terep 3. dimenziós viszonyait.
Egyik ilyen módszer domborzati
metszetek készítése, illetve metszetek felismerése, beazonosítása. Az előző oldalon lévő ábra
egy 25 átmenetből álló pálya
metszetét mutatja. A metszetek
a pontokat összekötő lila vonal
mentén készültek. A magasság
torzítás 2,5-szörös, a lejtőirányok változásának jobb felismerhetősége érdekében.
Kezdők számára könnyebbséget jelent, hogy pontról pontra
haladva elegendő a sorszámmal megadott metszet lefutását összevetni az adott ponttól
a szomszédos néhány pont felé
kiinduló átmenet lejtés viszonyaival.
A feladatot nehezebb fordítva
megoldani, amikor a tesztlap
térképes oldalán tetszőlegesen
kiválasztott átmenet metszetét
kell fejben felépíteni – ahogy
ezt a versenyen is tennénk – és
megkeresni, hogy melyik metszet görbe tartozhat ehhez az
átmenethez. Itt ugyanis sokkal
több lehetőség között kell a
megfelelőt megtalálni, sőt az is
előfordulhat, hogy a találomra
kiválasztott átmenet nem szerepel a kiszerkesztett metszetek
között.
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A plasztikus domborzati látásmód elsajátítása leginkább az
erősen szabdalt, szintesebb terepeken való eredményes versenyzéshez szükséges különösen, ha
kevés a tájékozódást segítő síkrajzi, növényzeti részlet a terepen. Nagy versenyeken, mint az
idei HOB-n, a miskolci főiskolás
VB-n, vagy akár a svédországi

világbajnokságon látott hoszszú átmenetek megoldásához
szinte az egész terep domborzatát szükséges áttekinteni –
mégpedig pillanatokon belül.
Domborzat olvasás gyakorlása
nélkül nincs technikai fejlődés.
Bozán György
A feladat megoldását következő
számunkban közöljük.

A megoldás
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Schmidt Ferenc emlékfutás
Idei 3. számunkban beszámoltunk arról, hogy május 26-án
elhunyt Schmidt Ferenc, a Péti
MTE egykori szakosztályvezetője, versenybírója, versenyzője.

mellett a sport szervezésébe is belefogott, először csak tájfutóként, de
atlétikai versenyeken is indult. Már az
1960-as években megszervezte a péti
terepfutó versenyeket, minden év március első hetére, amely azóta is minden
évben megrendezésre kerül, és az utóbbi
„Smici”, mert így becézték, az egye- években már Schmidt Ferenc terepfutem elvégzését követően Pétre került, tó versenyként szerepel. Smici ez évi
és hivatásos vegyészmérnöki munkája elvesztését követően régi sportbarátai

Az emlékfutás oklevele
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és egyéb tisztelői elhatározták, hogy
augusztus 6-i születésnapjához legközelebbi hétvégén egy emlékfutással és
baráti összejövetellel tisztelegnek emlékének. A tavaszi futóversenyt ezután már
Schmidt Ferenc emlékversenynek fogják
meghirdetni. A verseny központjában
felállított kopjafa az elhunytak emlékét
idézi. A mellékelt fénykép az emlékezés
pillanatát rögzíti, amikor is a jelenlévők
a virágok elhelyezése után körbe állnak
a kopjafa körül.
Hodossy Gábor

A kopjafa

F

E L N Ő T T

V B

FELNŐTT VB SVÉDORSZÁGBAN
Augusztus 20. és 28. között rendezték az idei
Felnőtt Világbajnokságot Svédországban,
a norvég határ mellett fekvő Strömstad városában,
ezzel 12 év után tért vissza a VB az északi országba.

Ö

sszesen 46 ország 330 versenyzőjét nevezték (148 nő és 182
férfi) a versenyre.
A magyar csapat: Bertóti
Regina, Gyurkó Fanni, Szerencsi
Ildikó, Weiler Virág, Bakó Áron,
Baumholczer Máté és Tugyi
Levente. A versennyel azonos időben és helyszínen (még a terepek
között is van átfedés) zajlott a TrailO
VB, ott sajnos nincs magyar induló.
További részletek a verseny honlapján: http://woc2016.se/

Maja Alm és Jerker Lysell
győzelmével indult a vb
A sprint számmal vette kezdetét a
Felnőtt Világbajnokság. Ez az egyetlen szám, ahol selejtezőt is rendeznek, mégpedig a döntő napján délelőtt. Mindkét futamra Strömstad
városában került sor.
A nemenkénti három futamból
15-15-15 versenyző jutott a döntőbe, az esélyesek gond nélkül bekerültek. A nőknél az első futamban
Gyurkó Fanni simán jutott be 45
másodperc hátránnyal a kilencedik
helyen. A második futamban Weiler
Virág a kitűnő ötödik helyet szerezte meg 1’16 lemaradással. A harmadik futamban Szerencsi Ildikó a 22.
lett 3’09-cel az első mögött.
A férfiaknál az első futamban
Bakó Áron a 11. lett mindössze 21
másodperc különbséggel. A második futamban Tugyi Levente 1’44
hátránnyal a 23. lett. A harmadik
futamban Baumholczer Máté a 18.
helyen zárt hármas holtversenyben,
12 másodpercre a bejutó pozíciótól.
A döntőre átköltözött a mezőny egy
tengerparti parkolóban kialakított
arénába. Itt már jó pár útvonalválasztós átmenet akadt, ami meg is
szórta a mezőnyt.

A nőknél a dán Maja Alm magabiztosan védte meg címét: 26
másodperccel verte a pálya elején
még vezető Judith Wydert és 43
másodperccel a nap meglepetés
emberét, az élete első világbajnokságán induló fehérorosz Anasztázia
Gyenyiszovát. Jól szerepeltek a mieink, Gyurkó Fanni a 17. helyet szerezte meg, ami eggyel jobb, mint
tavaly. Weiler Virág pedig a középmezőnyt jelentő 26. helyen végzett
élete első VB döntőjében.
A férfiaknál Jerker Lysell a többezres hazai közönség ovációja mellett
megverte az esélyes svájciakat, 2.8
másodperccel az EB-n e számban
győztes Matthias Kyburzot és 8.6
másodperccel a huszadik VB érmét
szerző Daniel Hubmannt. Bakó
Áron egyenletes teljesítményt nyújtva a 28. helyezést érte el, ami eddigi
legjobb eredménye a VB-ken.

Dánia megvédte a sprint váltó világbajnoki címét
A sprint döntővel azonos helyszínen
rendezték a sprint váltót, ráadásul
mindkét versenyen át kellett futni
a célon a pálya közben, így az aréna
környékét alaposan bejárták a versenyzők.
Az első futók között még nem szóródott szét a mezőny, az első 19 váltó
80 másodpercen belül futott be..
Gyurkó Fanni az élbollyal haladt és
a kiváló hatodik helyen érkezett 30
másodperc lemaradással.
A második körben Tue Lassen
utolérte, majd megelőzte Gustav
Bergmant, így a dánok vették át
a vezetést a svédektől 13 másodperccel. Florian Howald a harmadik helyen tartotta a svájciakat
újabb 10 másodperces hátránynyal. Az üldözők egy perc körüli

távolságban voltak az elsőtől, Bakó
Áron is ebben a bolyban érkezett a
13. helyen 1’26 lemaradással.
A harmadik futóknál ismét megfordult a sorrend az első két helyen,
Jonas Leandersson fordította át a
13 másodperc hátrányt 12 másodperc előnnyé Søren Bobach ellenében. Martin Hubmann félperces
lemaradásban hozta a svájci váltót
a harmadik helyen, akikre feljöttek
hét másodpercre a ma is remeklő
tegnapi negyedik Kristian Jones
révén a britek. Baumholczer Máté
a 15. helyen hozta a magyar váltót
2’12 lemaradással.
A befutó embereknél Helena
Jansson visszacsúszott a harmadik
helyre, azt viszont simán megőrizte a célig a svédeknek.
Maja Alm ezen a napon is szenzációs tempót diktált, már az
egyes ponton (ez volt a leghoszszabb átmenet) élre állt és a célig
vezetett. Mivel a hármas ponton
hosszabb kombináció jutott neki,
tíz másodperc alá csökkent az előnye Judith Wyderrel szemben, de
végül visszanövelte azt tizenhatra,
így a tegnapi versenyhez hasonlóan ma ismét a svájcinak kellett gratulálnia a dobogó második
fokáról.
Weiler Virág a pódiumért küzdő
csapatok mögötti boly vége felé
érkezett be a 15. helyen, mindöszsze 19 másodpercre a 9. helytől.
Így a magyar váltó három helyet
javított a tavalyi eredményén.

Tove Alexandersson
első világbajnoki címe
Az erdei futamokkal, azok közül
is a középtávval folytatódott a
Felnőtt Világbajnokság programja
Tanumshede térségében, egy klaszszikus skandináv terepen.
Tájoló 2016 5. szám
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A férfiaknál kiélezett csatában dőlt
el az érmek sorsa. Az első öt helyezett végig fél percen belül volt egymáshoz képest és közben rengetegszer pozíciót cseréltek. Az arénán
átfutásnál Olav Lundanesnek volt a
legjobb ideje, de ekkor még négyen
voltak 16 másodpercen belül. A kis
körön aztán Matthias Kyburz ellenállhatatlan volt és végül 12 másodperccel megverte Lundanest, aki a
kiskörön belekeveredett a bozótosba
(arra számított, hogy a terep korábbi részeihez hasonlóan áthatolható).
Hubmann a végén már nem tudott
felpörögni, de így is bezsebelte a
második bronzérmét a VB-n.
Bakó Áron a 42., Baumholczer Máté
a 46. helyen végzett, mindketten a
táv elején szedték össze hátrányuk
nagyobb részét. A női versenyben
Tove Alexandersson hatodik világbajnokságán, hat ezüst és három
bronz után megszerezte első aranyérmét.
A második helyre a kevésbé esélyes
norvég Heidi Bagstevold, a harmadikra pedig a svájci férje nevét felvevő orosz Natalia Gemperle (korábban Vinogradova) ért oda, mindketten életük első egyéni VB érmét
szerezték. Gyurkó Fanni egyenletes teljesítménnyel a 33., Szerencsi
Ildikó pedig fokozatosan előrébb
kerülve a 40. helyezést érte el.
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Alexandersson és Lundanes
a hosszútáv világbajnokai
Az utolsó egyéni versenyre, a hosszútáv volt a Felnőtt Világbajnokságon.
Az eleve kemény terepet még nehezebbé tette a verseny alatti folyamatos eső. Az időjárás negatív szerepet
játszott abban is, hogy sok versenyzőnek a térképe olvashatatlanná
ázott a verseny során.
A pályák legérdekesebb része az
volt, amikor az egy percre levő
első pontról egy 3,7 km-es átmenet
útvonalválasztós átmenet következett mindkét kategóriában.
A nőknél a Svájcban élő orosz
Natalia Gemperle remek tempóban kezdett, a hosszú átmenetet megnyerte, de végül Tove
Alexandersson mőgött a második
helyen végzett, harmadik lett Anne
Margrethe Hausken Nordberg. Tove
Alexandersson ezzel idén mind
az EB-n, mind a VB-n megnyerte
mindkét erdei egyéni számot.
Gyurkó Fanni a hosszú átmenet
után (ami a pálya egyharmadát
jelentette) a 18. helyen állt, majd
szép lassan hátracsúszott a 32. helyre. Bertóti Regina viszont gyengébb
kezdés után araszolt előre a 38.
pozícióba.
A férfiak versenyében Olav
Lundanes kezdett fantasztikusan,
sorra fogta be az előtte induló ászo-

kat és végül megnyerte a VB király
számát, 2. Thierry Gueorgiou, 3.
Daniel Hubmann.
Baumholczer Máté az 54. helyen
érte célba, Bakó Áron pedig nem ért
el értékelhető eredményt.

Véget ért a világbajnokság

A hosszútávval azonos helyszínen
rendezték a Felnőtt Világbajnokság
zárószámát, a váltót. Ezúttal napsütéses volt az idő, össze is gyűlt
8000 néző.
A férfiaknál a világversenyeken
megszokott-tól eltérően már az
első futók között nagy különbségek
alakultak ki. A norvégok – akik a
hosszútávon szerzett három pódiumos helyükkel első számú favorittá
avanzsáltak – érkeztek az élen. Carl
Godager Kaas jól használta ki, hogy
a kettes ponton sokan hibáztak és
elhúzott a bolytól. Fabian Hertner a
második helyre hozta a svájci váltót,
de már majdnem egy perc hátránynyal, mögötte ugyanekkora lemaradással jött a brit-finn-cseh trió.
Bakó Áron a pálya elején az élmezőnnyel haladt, az első tévés ponton
harmadik volt, de utána két hiba is
becsúszott, így végül 5’15különbséggel a 20. helyen futott be.
A második körben jöttek a
hosszútávú döntő legjobbjai. Olav
Lundanes simán megduplázta a
norvégok előnyét Daniel Hubmannnal szemben, akitől pedig két percre
távolodott az üldöző finn-brit-svéd
hármas, egy perccel mögöttük pedig
jött a tizenkettedik helyen kifutó
Thierry Gueorgiou. Baumholczer
Máté a 21. helyen érkezett eléggé
légüres térben, előtte négy, mögötte
két és fél perces szünet.
Az utolsó futóknál Matthias Kyburz
nagyon bekezdett, 33 másodpercre
lopta a távolságot, de ennél közelebb nem tudott kerülni Magne
Daehlihez, aki a végére visszanövelte az előnyt két perc környékére, így
az első két helyen nem történt változás. Ezzel a norvégok tizenegy év
A magyar csapat szünet után nyertek újra VB váltót.

F

Az üldöző hármasból William Lind
magabiztosan szerezte meg a bronzérmet a svédeknek. Tugyi Levente
úgy teljesítette a pályát, hogy nem
találkozott senkivel, így a magyar
váltó a 21. helyen maradt.
A nőknél egy ötös boly
(Svájc, Finnország, Norvégia,
Oroszország, Lettország) jött elöl
az első kör végén. 1’18 lemaradással érkeztek az üldözök, akiket
Gyurkó Fanni vezetett, így a hatodik helyen váltott.
A második futóknál kétszemélyesre csökkent az aranyesélyesek köre,
a finn Marika Tieni és az orosz

A magyar sprintváltó

Szvetlána Mirjonova együtt futottak
be a hetes pontra elkövetett hibája
miatt 1’38-ra lemaradt norvég Mari
Fasting előtt. Ida Bobach felhozta
a dánokat a nyolcadikról a negyedik helyre két és fél perc hátránynyal, szorosan a nyomában a svéd
és svájci váltóval. Úgy tűnt, hogy az
első hat hely sorsa el is dőlt, mivel
utánuk három és fél perces szünet
következett. Weiler Virág nagy hajrával éppen a szünet után érkező
boly élén futott be a hetedik helyen.
A befutó embereknél aztán fokozódtak az izgalmak, egymás hibáiból
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éltek a versenyzők. Anne Margrethe
Hausken az első, Judith Wyder a
második, Tove Alexandersson a
harmadik pontra szállt el és köszönt
el az érmektől. Natalia Gamperle
szintén a hármasra hibázott egy
kisebbet, de még így is az élre álló
Merja Rantanentől látótávolságon
belül maradt. A nagy tempóban
kezdő Maja Alm pedig tisztán a
harmadik helyen haladt. Az átfutón
a finn és az orosz együtt jött, egy
perccel mögöttük a dán.
A kis kör aztán az EB-n a váltó
hősévé vált (lehajrázta az aranyért Tove Alexanderssont) Merja
Rantanen számára rémálommá változott: előbb egy kisebb hiba után
Gamperle lépett meg tőle, majd
az utolsóelőtti erdei pontra menet
Maja Alm egy úton körbefutással
elékerült. Így végül Oroszország,
Dánia,
Finnország,
Svájc,
Svédország, Norvégia lett az első
hat sorrendje. Ez volt az oroszok
első VB aranya női váltóban. Bertóti
Reginának két komolyabb hiba is
becsúszott, végül egy nagyobb boly
közepén, a 15. helyen ért a célba.
(mtfsz.hu – Molnár Péter alapján)
Fotó: Zentai László
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Hungária Kupa 1. napján a
futóversennyel párhuzamosan
rendezték a Denevér Sportegyesület
lelkes tagjai az idei TempO bajnokságot – és még egy hagyományos PreO versenyt is. A MiskolcKomlóstető helyszín miatt feltételeztem, hogy a lakótelep melletti
crosspálya kis domborzati formái
adják majd a feladatok zömét; de a
pályakitűző Surányi Gábor inkább
a (HK célhoz) közelebbi tereprészt
használta. Az útvonal egyezett a HK
rajtba vezető út első szakaszával,
ezért néhol kerülgetniük kellett a
TempO állomásokat. Egyébként a
rendezők ügyesen összefésülték a
TempO és PreO nézőpontokat, a
két futam nem zavarta egymást.
Számomra a verseny azt bizonyította újfent, hogy egy jó TempO
feladvány nem igényel magas tech-

36 Tájoló 2016 5. szám

nikai nehézségű terepet, a célnak
megfelelt ez a parkos lakótelep is.
A nemzetközi ajánlások szerint a
jó TempO feladat az, amit egy elit
versenyző 5-8 másodperc alatt meg
tud oldani. Szükséges viszont elegendő rendező, melyet a Denevér
SE tudott is biztosítani, és amúgy
is látszott a versenyen az alapos
előkészítés; ilyen szép, mappába
rendezett, fűzött és laminált térképcsomagot talán még sosem
láttam (versenyző saját idejéből
lapoz a feladatokat ábrázoló térképek között, ezért fontos a jól tájolt,
informatív kivitelezés). További
tanulság, melyet többen levontunk,
hogy érdemes elolvasni a versenyértesítőt. Ott a rendezők feltüntették, hogy a padot szürke vonallal
ábrázolja a térkép, ami annyira
szokatlan, hogy az első állomáson
sokunkat ért meglepetésként.
Kedvelem a TempO versenyek
kompakt eredményszámítását és az

elmúlt évek alapján szerintem jól
működik a hibás válaszok átváltása másodpercekké. A paralympiai
kategóriában Gabnai Nóra (DNS)
győzött (korrigált idő: 896 mp.),
U14-ben Jászai Tamás (DCS, 862
mp.), U18-ban Kálmán Imola
(SPA, 621 mp.). A felnőtteknél
sem volt éles küzdelem a dobogós
helyekért: 1. Biró F. (BEAC, 455),
2. Suba Péter (SPA, 551), 3. Fehér
János (DTC, 694). A leggyorsabb
válaszidőt Balla Dominik (DCS)
produkálta (5,9 mp.), a legkevesebb
hibát Suba Péter (SPA) vétette: a 35
feladatból csak hármat rontott el.
Habár a mobilO szintén ezen a
napon került lebonyolításra, így
is szép számmal indultak a trailO
versenyen, ismételten bizonyítva, hogy a HK kísérőversenyek
között ennek is helye van.
A képen az első állomás néhány
feladata (megoldások: ZCZ).
BiróF
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ÍGY KÉSZÜL A TÁJOLÓ
Mi minden szükséges ahhoz, hogy egy papíralapú
sajtótermék elkészüljön, megjelenjen? Röviden
összefoglalva: sok munka, amit ráadásul mindig
határidőre kell elvégezni.

K

ezdődik azzal, hogy meg kell tervezni, szervezni a soron következő
szám főbb cikkeit. Ez néhány e-mail-lel,
telefonnal vagy személyes „rábeszélésre”
meg is történik és még nem jelent túl
sok munkát, de folyamatosan csinálni
kell. Figyelni kell a sportág eseményeit,
történéseit, hogy az olvasók állandóan
„képben legyenek”. A nagyobb munka a
lapzárta (ez mindig keddi nap) előtti és
utáni néhány napra összpontosul, ami
felsorolás-szerűen az alábbi:
➤ figyelem felhívás a közelgő lapzártára
(-5. nap)
➤ az adott szám nyomdai megrendelése (bár van egész évre vonatkozó
keret-megállapodás a nyomdával, mégis
minden számot megrendelünk, amelyben már közölni tudjuk az eredmények
mellékletének terjedelmét is)
➤ a figyelemfelhívás megismétlése (-1
nap)
➤ kezdődhet a lap tervezése, hiszen
mindig vannak olyan cikkek, amelyek
már lapzárta előtt beérkeznek. Ebben
a fázisban aztán sűrűsödik a munka.
Általában egész oldalas blokkokat kell
tervezni, figyelembe véve a cikk terjedelmét (karakter szám), ehhez pontosan
meg kell határozni a cikkben előforduló
képek, térképek, ábrák méretét. Ezzel a
tördelő munkáját lehet megkönnyíteni.
Nagyon sok időt vesz igénybe a képek
válogatása. Míg régebben örültünk, ha
kaptunk egy-egy fotót, ma a fotóbőséggel kell megküzdeni. Ha a cikk írója nem
mellékel képeket az írásához, akkor ezt a
szerkesztőnek kell kiválogatni az egyes
eseményekről készült több száz fotóból.
A képeket, térképrészleteket meg kell
vágni, sokszor retusálni is kell azokat.
Így lassan gyűlnek a megtervezett egész
oldalas blokkok.
➤ a lapzártát nem mindenki tartja be,
utána 2-3 napig még jönnek a cikkek.

A teljes lap megtervezése azonban csak
akkor lehetséges, ha minden anyag
megérkezett. A jelenlegi terjedelem 48
oldal, annak meg kell telni és az sem jó,
ha valamelyik cikket félre kell tenni egy
következő számba.
➤ a végleges oldalkiosztás általában a
lapzárta utáni második napon lehetséges és ekkor már néhány oldalt tördelni
is lehet, majd folyamatosan a többi oldal
is tördelésre kerül. De nem egyszer előfordul az is, hogy a lapzárta utáni 3-4.
napon érkezik az utolsó cikk és ekkor kell
a szombat-vasárnapi munkát is bevetni.
Mert a lapnak a lapzárta utáni hatodik
nap (ez mindig hétfő) be kell menni a
nyomdába.
➤ a tördelt szöveget korrektúrázni kell,
majd a hibákat kijavítani.
➤ a képanyagot (ez általában 60-100
db képet, ábrát, térképet jelent) el kell
helyezni a tördelt szövegben, majd a
nyomdai előkészítés után a végleges
változatot még egyszer ellenőrizni kell
(esetleges képcserék, képaláírások javítása).
➤ a lap közepén lévő kék színnel nyomott eredménylisták szerkesztése a fentiektől eltérő úton készül. Az MTFSZ honlapon megjelenő bajnoki eredmények
listáját át kell alakítani, le kell rövidíteni,
hogy az 4, 8 vagy 12 oldalon elférjen.
Sziszifuszi munka!
➤ ha a lap hétfőn nyomdába kerül,
akkor pénteken (néha csütörtökön) már
meg is érkezik a nyomda gépkocsija a
kész újsággal!

A lap már elkészült, de ezzel
párhuzamosan nagyon sok
elvégzendő feladat van még.
Melyek ezek a feladatok?
Csak röviden:
➤ a kész lapokat ki kell vinni a hétvégi versenyre, hogy ott személyesen át

T Ö R T É N E T E

lehessen venni. Ezzel nagyon sok postaköltséget tudunk megtakarítani.
➤ Az előfizetők nagyobbik hányada az
előfizetési díjat nem szereti csekken befizetni vagy átutalni, hanem inkább személyesen fizetnek a versenyeken. Ebből
következik, hogy állandóan a versenyzők
között kell lenni, minél több versenyen,
rendezvényen ott kell lenni.
➤ Aki nem viszi el a versenyen a példányát, azoknak postán fel kell adni. Ehhez
a borítékokat meg kell címezni, a listából
ki kell szűrni, kinek kell postázni a lapot,
ezeket a példányokat be kell rakni a
borítékokba (több száz darab), majd el
kell menni a postára és feladni ezeket.
➤ Minden szám megjelenése után el
kell számolni a pénzügyekkel (előfizetési díjak, költségek). És ekkor vagyunk
készen egy számmal, de máris gondolkozhatunk a következőn.
Akik ezt végig csinálják:
Hajdu Martin tördelés
Józsa Sándor nyomdai előkészítés,
néha tördelés
Keszthelyi Ildikó előfizetői listák,
borítékcímzés
Nagy Krisztina nyomdai kapcsolat
Schell Antal
szervezés, tervezés,
minden egyéb
Galló Sándor
postára adás
Természetesen a szerkesztőségnek
vannak még más tagjai is, akik a
tartalmi rész előállításában vesznek
részt: Argay Gyula, Bacsó Piroska,
Nemesházi László, az ő munkájuk
nélkül nem valósulhatna meg a lap.
Ugyan így nagyon sok segítséget
adnak azok az állandó cikkírók, fotósok, akik részt vesznek a lap létrehozásában. Róluk majd a következő
számban emlékezünk meg.
Schell Antal

www.funkwerk-mo.hu
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Egy korszakalkotó geológus kutatásai
A francia Beudant 1818ban hosszú utazást tett
hazánkban és erről kitűnő
térképekkel kiegészített
könyvet írt, az addigi legjobb földtani leírását adva
a Kárpát-medencének.
Emellett sok korabeli
érdekességet is feljegyzett
Magyarországról.

F

rancois Sulpice Beudant 1787-ben
született Párizsban és ott is hunyt el
1850-ben. Fiatalon a királyi ásványgyűjtemény kezelője volt és ebben a beosztásában kapta feladatként a magyarországi
gyűjtőutat. Később az egyetemen tanított,
majd minisztériumi tisztviselő lett, emellett ásványtani könyveket írt. 1821-ben
megházasodott, a családba hat gyermek
született.

bányavárosokat (KOB 2016) kereste fel,
a szép nemesfém ásványok miatt ez
bizonyára elöl szerepelt a gyűjtendők
listáján. Ezután végigkutatta ÉszakMagyarországot, majd az Alföld szikeseit tanulmányozta. Fővárosi látogatása
után, mivel elsősorban a vulkáni képződmények érdekelték, a Balaton környékén
térképezett, majd az év végén hagyta
el hazánkat. Végül Németországba utazott és ott is áttanulmányozta a hazánk
földjére vonatkozó irodalmat, hiszen jól
beszélt németül. Az összeszedett anyagból helyi tapasztalatai segítségével
kovácsolt egységes képet, egyik későbbi
méltatója külön kiemeli, hogy térképének erdélyi része is milyen jó, pedig oda
nem is jutott el Beudant.
Az utazás után négy évvel jelent meg
monumentális munkája: Voyage
minéralogique et géologique en Hongrie
A könyv angol kiadása
pendant l’année 1818 (Ásványtani és geológiai utazás Magyarországon 1818-ban), dikként egy atlaszból áll. Az utóbbi tartalamely három szöveges kötetből és negye- mazza a földtani metszeteket és hazánk

Francois Sulpice Beudant

„1818. május 28-án hagytam el Bécset.
A határon egy osztrák vámőr állította
meg a kocsimat és számtalan kérdést
tett fel: honnan jövök, hová megyek és
mi utazásom célja. Az osztrákok oly rossz
véleménnyel vannak a magyarokról,
hogy egyszerűen nem tudták megérteni, miért akarok Magyarországra utazni,
számukra ez Szibériának felelt meg.”
Útjának elején a felsőmagyarországi
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A Tapolcai-medence a Balaton térképén
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(1795–1841) francia geológus az egyik
általa leírt ásványt hősünkről nevezte el.
A beudantit polimetallikus (többfémes)
érctelepek oxidációs zónájában másodlagos ásvány, képlete: PbFe3+3(AsO4)
(SO4)(OH)6. Balatonfüreden, a Balatoni
Panteonban 1962-ben avattak fel egy
nagyméretű kerámiát Beudant környékbeli munkásságának emlékére. Francia
kiadványok mellett szinte minden komolyabb hazai geológiai leírás megemlíti
munkásságát. Az utazás egyes szakaszait
feldolgozták helyi kutatók; Faller Jenő és
Dornyay Béla munkájaként két-két terület
leírása is megjelent, de a teljes munka
még sohasem jelent meg magyarul. Talán
az utazás vagy a kiadás közelgő 200. évfordulóján…
Hegedüs Ábel térképész
Beudantit és szkorodit Portugáliából
HM Hadtörténeti Intézet
1 : 1 000 000-ós térképét, valamint két Munkásságának emlékét hazájában
és Múzeum Térképtára
1:100 000-es részlettérképet (Selmecbánya és nálunk is megőrizték. Armand Lévy
hegedus.abel@mail.militaria.hu
és a Balaton környéke). Az országtérkép
több mű felhasználásával készült, de
elsősorban Karacs Ferenc 1 : 950 000-es
méretarányú, 1813-ban kiadott pompás
térképére támaszkodtak. (A Hadtörténeti
térképtárban van a Karacs-térképnek egy
olyan példánya is, amelyre kézzel átmásolták a Beudant-térkép tartalmát.) Egyben
ezek a lapok a hazánkról kiadott első
metrikus térképek, hiszen ezen a tájon
csak 1876-ban vezették be a méterrendszert. A részletes térképekhez a földtani
felvételezésen kívül felmérést is kellett
végezzen Beudant, mivel ezek a mappák
részletesebbek a korabeli hozzáférhető
térképeknél. Ekkorra már lezajlott ugyan
hazánkban is (1782–85) az első katonai
felmérés, de a Balaton térkép egyáltalán
nem hasonlít a felmérési lapokra, ami nem
is csoda, hiszen azokat titkosan kezelték.
Érdekesség, hogy az atlaszba a térképeket
a kifestett változaton kívül, színezetlenül,
mintegy munkatérképként is bekötötték.
(Ebben az időben még ismeretlen volt a
színes nyomtatás, minden színezés kézzel
készült.) Beudant pályájának legkiemelkedőbb alkotása ez a mű, ezzel érdemelte
ki előbb a francia (1824) majd a magyar
(1833) akadémia tagságát. A korszakalkotó munka azonnal (1823, 1824) megjelent
Georgette Brivadis kerámiája Balatonfüreden
kivonatos angol és német fordításban is.
Tájoló 2016 5. szám
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VÉGRE BRONZÉRMES A VÁLTÓNK
Négy évvel ezelőtt Egerben volt, most július 25. és 31.
között a csehországi Olomouc-ban rendezték a 8. Siket
Tájfutó Európa-bajnokságot és a 3. Ifjúsági Siket Tájfutó
Európa-bajnokságot. Résztvevők: Mihályi Ferenc (TTE),
Bojtor Szabolcs (ESP), Boros Imre (SSC), Szebeli István (SSC).

U

tazás előtt 2 nappal váratlanul
kaptam a hírt: Hegedűs Zoltán
családi okok miatt lemondott a
csapatvezetésről, így én vállaltam
el a csapatvezetést, azonnal intézkedtem. Vasárnap délben elindultunk a Budapesttől 400 km-re fekvő
Olomoucba. A kb. 6. órás úton
kétszer volt dugó az autópályán, de
azért megérkeztük Olomoucba, a
FLORA Hotel-be (közel van a centrumhoz). Ezután rövid megbeszélés
volt a vezetőséggel és a cseh szervezők kiosztották a külföldi versenyzőknek és vezetőknek az ingpólókat
és a kis hátizsákokat.
Hétfő délelőtt a fiúk könnyű futóedzést tartottak egy kis parkban, én
pedig TD megbeszélésen voltam,
ahol ott voltak az EDSO képviselők, az EDSO tájfutó szakvezető és
versenybírók (Dusan Vystavel, aki a
2008-as VB és a 2014. évi Főiskolás
és egyetemi VB főszervezője volt),
majd délben elindultunk két külön
busszal Trsice-re, Olomouctól 27
km-re keletre, ahol mintegy 2,5
órás időtartamú terepbemutató
volt. Délután 5-kor az Olomouci
polgármester meghívta a vezetőket, elmondta, örömmel fogadja a
siket tájfutó EB-t, és egy teadélutánon vehettünk részt. Fél óra múlva
kezdődött a megnyitó ünnepség
Olomouc önkormányzatának belső
udvarán. Estefelé térképeket nézegettünk, a 2008-as VB Sprint selejtezőt, ahol a sprint verseny lesz.
Kedden délelőtt a Sprint-váltón
szurkoltunk, sajnos mi nem indultunk, Olomouc egy másik részén,
egy parkban volt a verseny. Kora
délután elindultunk Prostejovba,
Olomouctól 19 km-re délre, itt
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rendezték a sprintversenyt, elég
izgalmas volt, táv: 2,6 km, 21 ep.
Elég sűrű időeredmények születtek,
első az orosz Smirnov Nikita 12:06
idővel, 9. Mihályi Ferenc 14:53, 12.
Bojtor Szabolcs 15:21, 14. Boros
Imre 15:35 perces idővel. Fecsoki
és Szabi a rajttól az első pontra
súlyosan hibáztak, aztán egyenletes tempóban haladtak. Szerdán a
hosszútávú verseny volt Kladkyban, Olomouctól 38 km-re nyugatra. Sajnos a rajttól az első és 2.

pontra elég izgalmas volt a pontfogás, aztán 3 nagy átmenet volt, keleti oldalon kellett kerülőn futniuk,
a nagy szintkülönbség miatt. Férfi
pálya: 9,8 km, 615 méter szint, 15
ep. Az eredmény: 1. Dinges Victor
(orosz) 86:08, 9. Mihályi Ferenc
115:37, 12. Bojtor Szabolcs 128:00,
14. Boros Imre 133:51. Nem volt jó
formában, a sprint miatt, Imrének
kis sérülése volt, bokaficam.
Csütörtökön szabadnap volt: délelőtt városnézés idegenvezetővel,
jeltolmács is volt, majd délután
könnyű futás ás átmozgatás és
átnéztük a terepbemutató térképet.
Pénteken volt a középtávú verseny,
Daskabát községben, Olomouctól
17 km-re keletre, kellemes idő volt.
Sok zöld a volt a részletgazdag térképen, így pontosan kellett fogni
a pontokat. Pálya: 5300 m, 135 m

A váltópálya eleje és vége

SI

szint, 22 ep. Eredmény: 1. Nivikov
Pavel (orosz) 35:48, 9. Mihályi
Ferenc 48:47, 11. Bojtor Szabolcs
55:44, Boros Imre 83:27. Sajnos
eddig egyéni versenyen még nem
szereztük érmet. Estefelé nagy taktikai megbeszélést tartottunk, ki
indul elsőnek a váltóban, a másodiknak, és a harmadiknak.
Szombat reggel 8.30 kor indultunk
a váltó verseny helyszínére. Sv.
Kopeck 13 km-re volt Olomouctól,
ahol közel van az állatkert és a
kalandpark is. Amikor megérkeztük nagyon ködös volt az idő, de
pár óra múlva szépen sütött a nap.
Rajt előtt Katerina Valachová (cseh
oktatás, ifjúsági és sportminiszter)
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EB

elmondta a versenyzőknek, hogy
örül azoknak, akik részt vesznek a
siket EB-n és jó versenyzést kívánt.
10 órakor volt a rajt, 10 váltó állt
rajthoz. A pálya: 6,1-6,3 km, 210
m szint, 20 pont. Első indulónk
Bojtor Szabolcs, a második Fecsoki
(Mihályi Ferenc), mindketten szép
időt mentek, elég szoros idő volt az
elsőtől, majd harmadiknak futott
Boros Imre, aki nagyon izgult
a litván miatt. Az átfutó pontra
Bimi megérkezett, előttünk hajrázott, alig tíz perc múlva pedig
megérkezett a Célba Bimi, végre
harmadikok lettünk, ilyen váltónk
Az EB magyar résztvevői eddig nem volt. Nagy örömmel

Megnyitó ünnepség

megöleltünk egymást. Eredmény:
1. Oroszország 112:46, 2. Ukrajna
117:07, 3. Magyarország 139:18, 4.
Litvánia 140:06. A fiúk dobogón
álltak, végre bronzérmet szereztek.
Én az EB szenior (M45) kategóriájában (nem hivatalos) versenyeztem, összetettben negyedik lettem.
Estefelé ünnepi gála volt, bőséges
vacsorával, ingyenes sör- és borivással , éjfélig. Vasárnap hazafelé autóztunk az autópályán, Budapestre. 4
év múlva az EB-t Olaszországban
vagy Litvániában rendezik, majdaz
EDSO delegáltak szavaznak.
Eredmények, térképek és fényképek
találhatók: www.deaf-orienteering.cz
A bronzérmes váltó
Szebeli István
Tájoló 2016 5. szám
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GONDOLATOK
A TÁJFUTÁSRÓL

H

a megkérdezik, azt szoktam mondani, hogy lényegében születésem óta tájfutok.
Számomra ez nem csak egy sport,
ez egy életforma. Ebben nőttem
fel, a szalagos gyerekversenytől
kezdve a 10D kategórián át egészen a 20-as kategóriáig, és remélem, még jóval tovább tart majd.
Nagyszüleim gyakran mondják,
hogy „Gyerekek, ne menjetek
futni a hétvégén, pihenjetek
inkább egy kicsit”. Néha még a
barátaimtól is ezt hallom vissza,
ha mondom nekik, hogy utazunk a hétvégén. Ők nem értik,
nem is érthetik, hiszen még soha
nem próbálták, hogy számomra
a tájfutás jelenti a pihenést, a
kikapcsolódást. A hétköznapok
gondjai, gondolatai elől az erdőbe „bújok el”, ahol a térképolvasással, a legjobb útvonal kiválasztásával vagyok elfoglalva, és
így más gondolatokra nem is jut
időm.
És hogy miért is írtam az elején,
hogy számomra a tájfutás egy
életformát jelent? Ennek sok oka
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A tájfutás arra is jó, hogy találkozz a barátokkal

van. Az egyik például az általános iskolás, gimis osztálykirándulások tapasztalataira vezethető
vissza. Mivel az osztálykirándulások általában kis költségvetésűek,
így nem meglepő, hogy a szállás
gyakran erdei iskolák mindenféle csillagtól mentes faházaiban
található. Lévén tősgyökeres
tájfutó, örültem, hogy van egy
ágyam, mivel a hétvégék során
általában hasonló helyeken szoktunk megszállni, és az alvásidőnél többet amúgy sem töltünk a
szobákban. Ezzel szemben lány
osztálytársaim többsége (és néha
még a fiúk egy része is) fintorba torzult arccal állt az ágyak
fölött, mindig találtak valami

kifogást a szobát illetően. Koszos
az ágy, hideg a szoba, foltos a
fal, és még sorolhatnám… Ezek
egy része bennem is felmerült
ugyan, de egy „alvásra ez is jó
lesz” legyintéssel elintéztem. Ez
betudható akár a béketűrő alaptermészetemnek is, én mégis azt
érzem, hogy a tájfutó versenyek
sokat tettek ennek kialakulásáért.
De az osztálykirándulások során
nem csak a szállás-hisztéria miatt
adtam hálát az égnek azért, hogy
tájfutónak születtem. Egy másik
szembetűnő különbség a folyóügyek intézésében jelenik meg.
Míg a városi lányok többsége
inkább órákig visszatartja, mint
hogy bemenjen az erdőbe vagy
ne adj Isten egy mobil WC-be,
addig ez a tájfutóknak nem okoz
különösebb gondot, mivel a versenyeken általában nem igazán
van más választásunk.
Ezen kívül egy tájfutó család tagjaként arra is rájöttem, hogy a
tájfutó versenyek remek ürügyet
szolgáltatnak. Ürügyet arra, hogy
barátságokat köthessünk, találkozhassunk barátainkkal, rokonainkkal, de akár az utazásra is
remek ürügy lehet. Az utóbbi
pár évben családommal tájfutás
címén jártunk már Isztanbulban,
Svédországban,
Velencében,
Kolozsváron és még sok más
szép, érdekes helyen. Nem állíMelegítés török módra tom, hogy ha nem tájfutok, akkor

G
soha nem jutottam volna el ezekre a helyekre, de a versenyek kétségtelenül motivációt jelentettek
az utazás megszervezésében.
Tényleg gyönyörű helyeken jártunk, de a legérdekesebb mégis
az volt, hogy tájfutva ezeknek a
városoknak egy teljesen másik
arcát ismerhettük meg. Az épületek fotózása helyett az utcák
kanyarulatait követve, a kis beugrókra figyelve szinte megelevenedtek a falak, mélyebb benyomást hagytak bennem az egyes
városrészek. Velencében például
az esti városi futás alkalmával
tűnt fel, milyen szűkek is azok az
utcák. Nem mertem tempót futni,

O N D O L AT O K

mert minden pillanatban attól
féltem, hogy elütöm a szembejövőket. Vagy Svédországban, amikor akkora köveket nem vettek
fel a térképre, amiket itthon már
óriássziklának jelölnénk. Ezek az
apróságok tesznek egy erdőt, egy
várost igazán izgalmassá, igazán
különlegessé a szememben.
És van még egy dolog, amiért
örülök annak, hogy a tájfutás
már nagyon kis korom óta az
életem része. Ez pedig a tájékozódás. Szüleim (főként apukám)
fáradhatatlan lelkesedésének
köszönhetően nyolc és tizenkét éves korom között minden
évben voltam legalább egy edző-

táborban, mindig tanutam valami újat, és ez ugyan nálam nem
vezetett odáig, hogy válogatott
legyek vagy „élversenyzőnek”
tituláljam magamat, mégis sokat
jelentett nekem. Megtanultam
például, hogyan találjak vissza
még teljesen elveszetten, sírva az
erdő közepéről is a célba, és szép
lassan kifejlődött egy „hatodik
érzékem”, ami általában mutatja,
hogy milyen irányban van tőlem
a célom (már amikor tudom,
hogy hova is megyek). Budapesti
lakosként ezt is nagy előnynek
érzem, a város ugyanis hatalmas,
és sokkal egyszerűbb így közlekedni benne.
Ezért is vagyok dühös néha, amikor barátaim elutasítanak egyegy versenyinvitációt arra hivatkozva, hogy „ők nem szeretnek
futni”. Elismerem, hogy a sportág neve megtévesztő lehet, de a
tájfutás egyáltalán nem csak a
futásról szól, sokkal több annál.
Sőt, az a jó benne, hogy nem is
muszáj futni. Ha ahhoz van kedvem vagy egy fontos versenyen
vagyok, akkor nyilván futok. De
akkor is a tájékozódási feladatok,
az engem körülvevő erdő az, ami
igazán számít, nem maga a futás.
Laghi di Fusine – ide nem jutottam volna el, ha nincs az idei Oocup Ha csak futni szeretnék, arra ott
van az atlétikapálya, a megszokott erdei körök. A tájfutásban az
(is) a jó, hogy nem csak a turisták
által kitaposott ösvényeket használjuk, hanem néha úttalan utakon, a bolygatatlan erdő közepén
is járunk. Szinte úgy érzem néha,
mintha az erdő részévé válnék. És
ezt az élményt más nekem még
nem tudta megadni. Hiszem,
hogy ezekkel az érzésekkel nem
vagyok egyedül, mivel különben
nem lenne egyre több és több
tájfutó Magyarországon. Ezért
örülök, hogy egy ilyen remek
közösségbe tartozhatok, és úgy
gondolom, hogy aki tájfut, az
az életben is a legjobb útvonalat
Tájfutás Isztanbulban választja.
Horváth Hanga
Tájoló 2016 5. szám
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A Világ kupa állása a világbajnok- (huszadik helyről a tizenegyedikre) mutatták Eltemették
ság után A Felnőtt Világbajnokság volt fel. Bakó Áron 13 pontja a 93. helyhez elég. Kozma Lászlót
egyben a Világ kupa idei harmadik fordulója a négyből. Korábban Lengyelországban
rendezték az első kört , a második pedig
az Európa-bajnokság volt. A nőknél Tove
Alexandersson megerősítette az első helyét
Judith Wyder előtt, 100 pont fölé növelve az
előnyét. A harmadik továbbra is Maja Alm,
aki hozott 15 pontot Wyderen a VB futamain.
A legnagyobb előrelépők a jól sikerült világbajnokság után Natalia Gamperle (12 helyet
javítva negyedik) és Anasztázia Gyenyiszova
(36 helyet javítva a tizenötödik). Gyurkó
Fanni a 46. helyen áll 50 ponttal, Weiler Virág
a 68. helyen 25 ponttal, Bertóti Regina és
Szerencsi Ildikó pedig a 99. helyen 3 ponttal.
A férfiaknál is hízott a vezető Matthias Kyburz
előnye, átlépve a 100 pontos határt. Daniel
Hubmann hasonlóan megnyugtató különbséggel előzi Gustav Bergmant. Olav Lundanes
a VB-s remekléssel előretört a negyedik helyre, már csak 8 pontra van a dobogótól. A legnagyobb előrelépést Lucas Basset (huszonegyedikről a kilencedikre) és Vojtech Král
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Minden Világ kupa fordulóban rendeznek
sprint váltót, aminek külön eredményhirdetése lesz év végén. Izgalmasan alakul a
verseny, mivel a svájciak és a dánok jelenleg
pontegyenlőséggel vezetnek. Az oroszok már
90 pontos lemaradással állnak a harmadik
helyen. A Világ kupa zárófordulójára október 14-16-án kerül sor Svájcban. (mtfsz.hu)
Honlap: ranking.orienteering.org/WorldCup

Augusztus 26-án a pesterzsébeti temetőben rokonok, ismerősök és több száz
tájfutó kísérte utolsó útjára Kozma Laci
hamvait. A BTFSZ részéről Dr. Fekete
Jenő tiszteletbeli elnök és Hegedűs Béla
sporttárs vett végső búcsút az elhunyttól. Kozma Laci urnája az 50. parcellában a 3. kolumbárium belső felén van
elhelyezve:

H

Sportágtörténeti
újdonságok

N

em új felfedezésekről, hanem a Sportágtörténeti Bizottság által
koordinált projektekről lesz szó. Munkatársakat várunk és szívesen fogadunk.
Az általam valamikor az ősidőkben alapított Térképtár Bizottság,
amely talán a legszorgosabban ülésező (dolgozó) bizottsága az
MTFSz-nek, tavaly Sportágtörténeti Bizottsággá alakult. Ezzel a térképek gyűjtésén, tárolásán és feldolgozásán kívül feladatul kaptuk
a tájfutás (és előd- valamint kicsit társsportágai is) történetének
felderítését, régi dokumentumok megőrzését és feldolgozását.
Legfontosabb projektünk a tájfutás történetéről szóló könyvsorozat,
ennek első kötete Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei
címmel már meg is jelent. A kötetet, amely 1948-ig dolgozza fel a
kétszeri kezdetet, az MTFSz megbízásából az Ábel Térképészeti Kft.
adta ki. Eddig 240 példány fogyott el, a visszajelzések nagyon jók.
Mint a könyv utolsó oldalán látható, a következő tervezett kötet
2017-re: Skerletz Iván és a magyar tájfutás története (1948–1972). A
történet lényegében az 1970-es MTFSz megalakulásig szól, de hogy
meglegyen egy negyedszázad meg hogy két kötetben is felidézhessük a magyar tájfutás eddigi talán legfényesebb VB sikerét (MoSa
arany, férfiváltó bronz), hivatalos határkőnek 1972 szeptemberét
választottuk. A harmadik kötet Iván haláláig, 1996-ig tart majd és
1925-re, a százéves évfordulóra készülünk teljessé tenni a sorozatot.
A második kötet felépítése: az első fele értelemszerűen Skerletz Iván
életútja, művei és méltatása. Ez az anyag nagyjából együtt van, a
konferenciára készült előadások, és más anyagok összeszerkesztése
van hátra.
A történeti részt az alábbi fejezetekben képzeljük el (még sok
változás lehet, erre is várunk javaslatokat, de főként jelentkezőket
a megírásra):
Általános történet
A szabályzat változásai
Az MTFSz megalakulásának előzményei
A nemzetközi tájfutás története
EB, VB és a magyarok szereplése
Nemzetközi versenyek itthon
sNemzetközi versenyek külföldön
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MTFSZ-B
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Sportdiplomácia, IOF tisztségviselőink
A versenyrendezői felszerelések fejlődése
A versenyzők felszerelésének fejlődése
A térképek és jelkulcsok változása
Sajtó, könyvek
Kiemelkedő személyiségek életútja
Az alábbi fejezetek csak akkor lesznek benne, ha valaki megírja őket
az egyeztetett (várhatóan 1-3 oldalas esetleg több) terjedelemben:
Egy-egy (nagyobb) verseny története
Egy-egy szakosztály története
Egy-egy megye története
Terjedelmesebb írásműveket a könyv digitális mellékletén lehet
elhelyezni, ide sok ábrát, térképet stb tervezünk összegyűjteni. Hogy
a melléklet DVD-n vagy interneten esetleg a felhőben lesz, azt még
meglátjuk. Várunk fényképeket, fotózott térképeket is, eredetiben is
eltesszük, de digitálisan is köszönettel fogadjuk.
További két tervünk is kapcsolódik az előzőhöz: az egyik az
örökversenynaptár összeállítása, erről már írtam.
A másik – amely egyelőre az Elnökségtől még csak elvi engedélyt
kapott – a történetünkhöz kapcsolódó írásos anyagok tömeges
szkenneltetése. Ezt az Arcanum Kft-vel együttműködve tervezzük
megvalósítani, akik nemcsak a Hadtörténeti Térképtár pár tízezer térképét digitalizálták, hanem több millió oldalnyi szöveget is (érdemes
a honlapjukra ellátogatni). Mivel az automata szkennerek kapacitása
náluk közel tízezer oldal óránként (!!), minél nagyobb mennyiséget
dolgoztatunk fel, annál olcsóbb lesz a laponkénti ár. A feldolgozott
anyagot azonnal szöveggé is átalakítják.
A részletek még kidolgozás alatt, de néhány alapelvet tudni lehet:
Az anyagokat kisimítva, lapokra szétszedve (!), minden kemény
dologtól (gem- és tűzőgép kapocs, egymásra ragasztott dolgok stb.)
megfosztva kell átadni. Nem érdemes gyűrött, szakadt, összehajtott
lapokat továbbítani, illetve ezeket elkülönítve kell tartani. Maximális
méret A3 (420x297 mm), az anyagokat méret szerint csoportosítva
kérik.
A nyomtatott anyagok (Tájoló, Tájfutás, könyvek) nagyjából megvannak, de ha valakinek vannak felajánlandó, esetleg már lapokra esett,
de mégis tiszta, szép példányai, jelentkezzen!
Ezenkívül várjuk a szakosztályi, megyei stencilezett, gépelt kiadványokat az egész országból: jegyzőkönyvek, eredménylisták, minden.
A SB nevében: Hegedüs Ábel abel.terkep@chello.hu
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SZÜLETÉSNAPI VERSENY GYÁLON
A város 19. születésnapja
alkalmából városi tájékozódási versenyt rendeztek
augusztus 27-én Gyálon.
A verseny rendezője Gyál
Város Önkormányzata,
Arany János Közösségi
Ház és az APEX Optimista
Sportegyesület volt.
Támogató: Gyál Város Önkormányzat és Reklámruha.hu gyáli
vállalkozás. A verseny fővédnöke: Erős József alpolgármester. Versenybizottság elnöke és
pályakitűző: Sávai Mária
A májusi nagy sikerű Tájékozódási
futó Világnapi események után,
ahol az Ady Endre Általános
Iskola diákjai révén Gyál is hozzájárult 350 fővel a Guinness
rekord megdöntéséhez, az
Önkormányzat a hagyományosan
nagy sikerű fogathajtó versenyek
mellett, az aktív sportra vágyók
igényeire is gondolva, születésnapi
programjába vette a tájékozódási
versenyt. Erre az alkalomra került
kiadásra Gyál első tájfutó térképe.
A versenyen 138 fő versenyző
indult el, ebből 41 fő egyesületi
versenyző volt. A gyermek kategóriákban kötelező volt a szülői

kíséret, ezért a pályákat 174-en
teljesítették összesen.
A pályákat eredményesen teljesítette a verseny fővédnöke és még
további két önkormányzati képviselőnő, valamint a Polgármesteri
Hivatalból három dolgozó és a
Járási Hivatalból szintén három fő.
Erre mondják: nem csak beszélnek róla, hanem példát is mutatnak! Ugyan így az iskolaigazgatók, májusban az Ady iskola igazgatója, most pedig a Zrínyi iskola
igazgatója teljesítette nagyon jó
eredménnyel a pályát.
A versenyt megtisztelte még indulásával Zarnóczay Klára ötszörös rádi-

Részlet a térképből

Jelentkezés

ós tájfutó világbajnok és ötszörös
Európa-bajnok – felkészülésként
– egy héttel az idei világbajnokság
előtt. Klára nagyra értékeli, hogy a
fiatalok bevonására is nagy gondot
fordítottunk, ezért 34 db – korábban
nyert érmét dedikálva – kiosztotta azoknak az ifjú növendékeknek,
akik sikerrel teljesítették a pályát.
Nagyon emlékezetes szép nap volt
számunkra a város 19. születésnapja, melyért köszönetet mondunk mindenkinek, aki ennek
létrejöttében valamilyen módon
Kiolvasásra várva részt vett.
Sávai Mária elnök
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borító

Címlap: A Főiskolás világbajnokságon Baumholczer Máté
egy nyolcadik hellyel megszerezte a magyar csapat első
egyszámjegyű helyezését.
Hátsó borító: Gyurkó Fanni a befutóban a Felnőtt világbajnokság
középtávú versenyén.
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Országos bajnokságok
Katasztrófa a Kishavason
Új támogatói program
Elköszön a szerkesztőség

HÍREK

A

BTFSZ-BŐL

„EGY KORSZAK LEZÁRULT”,
EGY ÚJ KORSZAK INDUL!?
Ahogy Schell Toncsi a Tájoló
előző számában, ezen a
helyen megjelent írását
olvastam, azt éreztem, jelen
helyzetben nem volt túlzó
a cím, egy korszak tényleg
lezárult. Hogy valóban
egy új korszak indul-e, azt
kívülről még nemigen lehet
megítélni. Talán még azt
sem hogy indul-e valami.
Elöljáróban: sok sorstársammal ellentétben, akik azért vállalnak társadalmi
pozíciókat, mert valakik rábeszélték, vagy
mert nem volt más jelentkező, én önszántamból lettem BTFSZ elnökjelölt, és nemes
küzdelemben nyertem el a pozíciót. Ennek
megvan az a nagy hátránya, hogy ha bárki
bármit számon kér rajtam, nem mondhatom, hogy hát én tulajdonképpen nem is
akartam.
Jelen helyzetben, ha elfogadjuk, hogy egy
korszak valóban lezárult, az több lehetőséget ad a BTFSZ-nek és nekem. Mit értek ez
alatt? Kicsit olyan a mostani helyzet, mint
amilyen a Schell Toncsi által leírt BTFSZ
megalakulását jellemezte. Lelkesen kezdek
a munkába, voltak, vannak terveim. Azt
nem gondolom, hogy több, jobb tudok
lenni, mint elődeim, de megpróbálom.
Schell Toncsi után én vagyok a legrégebben
a szövetségben. Az Aurél bácsi és Szőnyi
Laci bácsi alkotta elnökségnek is tagja voltam, ami, ahogy mondani szokták, nem
erény, csak állapot. Láttam, ha nem is a
megalakulás körüli sürgés forgást, részese
voltam az akkori pezsgő szövetségi életnek. Számoltam a rangsorpontokat, nézegettem az iroda falán lévő hirdetőtáblán
a versenybírói beosztást, versenyeket
rendeztem, térképet készítettem a BTFSZ
megbízásából.
Talán épp ezért, nem is tudok teljes mértékben azonosulni a címben „az egy új korszak”-ra utalással, hisz megválasztásom
után ugyanolyan lelkesedés és tettvágy
élt bennem, amilyen elődeimben a BTFSZ
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megalakulásakor, még akkor is, ha elnökségi üléseken a többiek igyekeznek visszarángatni a valóság talajára.
Egy korszakot nem lezárni, hanem a BTFSZ
munkáját napjaink elvárásaihoz igazítani
szeretném.
A szövetségi munka helyszínéül szolgáló
iroda valóban szinte mindent elvesztett
egykori szerepéből, az ajtó bezárult.
Nyílt viszont egy virtuális tér, levelezőlista,
ahol az elnökség aktív tagjai szinte napi
rendszerességgel véleményt cserélnek.
Nyílt egy virtuális hirdetőtábla, a BTFSZ
honlapja, ahol gyorsabban, egyszerűbben
közzé lehet tenni információkat, mint
annak idején, az iroda hirdetőtábláján.
Nyílt egy virtuális ajtó, a BTFSZ FB oldala,
ami lehetőséget ad egy, az egykori pezsgő
szövetségi élethez hasonló, annál szélesebb körű eszmecserére, ötletelésre, véleménynyilvánításra.
A raktárunk is átalakult.Versenyzőkartonért,
tavalyról maradt benyomtatott térképekért
szinte már senki nem kopogtat, helyette SI
rendszert használnak, az internetről letölthető térképpel dolgoznak a rendezők, és a
verseny jegyzőkönyveit sem kell golyóstollal töltögetni. Igen egy ajtó bezárult, de egy
másik, jelképes, és ha jól használjuk, lényegesen szélesebb ajtó létezik, az elnökség
azon dolgozik, hogy ez mindenki számára
kitáruljon. A kérésünk, hogy éljetek ezzel a
lehetőséggel, hogy jobbá, elvárásaitoknak
jobban tetszővé tehessük kedvenc sportágunkat.
E helyen, a Tájoló újság utolsó számában,
írásom záró gondolataként tájékoztatlak
benneteket, hogy feltett szándékom, szándékunk, mert szerencsére nem vagyok
ezzel egyedül, hogy nem hagyjuk megszakadni a hagyományt, januártól új néven, új
formában, részben megújult tartalommal
nyomtatott újságot fog kiadni a BTFSZ.
Záró gondolatként egy általam többször
idézett, Arany Jánostól származó gondolat:
„Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem
Mets Miklós, BTFSZ elnöke
vár;”
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EGY HÍJÁN HÚSZ
Idén immáron tizenkilencedik
alkalommal került megrendezésre az Egyesületi Váltóbajnokság.
Egy nappal a Normáltávú OB
előtt, október 15-én rendezte a
Tabáni Spartacus a Vértesben,
Csákberény melletti Vargahegyen az idei év utolsó váltó
bajnokságát.
árható volt, hogy igazi vértesi terepet kapunk, sok kisebbnagyobb, meredek völgyekkel,
sziklás oldalakkal, ligetesekkel, de
nekem kicsit meglepetés volt, hogy
a váltót egy ennyire kicsi és viszonylag bozótos területre vitték. A terep
ennél kínált volna jóval érdekesebb
részeket is, amely még alkalmasabb
lett volna egy váltóbajnokság megrendezésére. A szépen és jól elhelyezett cél miatt a pályák talán kicsit
csorbát szenvedtek ezen a napon. A
kis kör különösen bozótos részen
vezetett, mely a térképen némi pontatlanságokat is magában rejtett. Sok
csapat vérzett el ezen a pár száz

V

méteres szakaszon. A térkép több
szempontból is külön említést érdemel. Nagyon jó volt, hogy mindkét
nap teljes térképét egyetlen ember
készítette Sulyok Ábel személyében.
Ez manapság már ritka, hogy ekkora nagy területet egyetlen helyesbítő készítsen, pedig az egységesség
miatt nagyon hasznos és könnyen
megszokható versenyzés közben. A
másik pozitívum és a jövőben is
követendő példa a dupla pontmegnevezés volt, nevezetesen az egyiket a perforáció mentén könnyen
le lehetett választani a térképről és
külön lehetett vinni. Külön köszönet
a szeniorok nevében, hogy 1:7500as méretarányú térképet kaptunk,
amely nagyon jól olvasható volt.
Az elmúlt években sok cikk szólt
eme versenyszám statisztikáiról,
versenyzői létszámokról, fejlődésről,
győztes időkről, az egészséges korfával rendelkező klubok dominanciájáról. Lényeges elmozdulás, változás
e téren sajnos nem tapasztalható az
elmúlt évekhez képest, kivéve az
utolsó megállapítást, ahol az idei év
női vonalon áttörést hozott és ezzel

már át is térek az eredmények taglalásához. A hölgyeknél kis híján rajtcél győzelmet aratott a MOM gárdája, akik még tavaly éppen lecsúsztak
a dobogóról, de idén már a PVSK
hat éven át tartó győzelmi sorozatát szakították meg, ráadásul elég
simán, végig 5-8 perces előnnyel. A
második mellett a harmadik hely is
a PVSK-nak jutott, melynek érdekessége, hogy egy kivétellel csak a
Viniczai család apraja-nagyja futott
benne. A férfiaknál még simább
győzelmek születtek, az első négyben három Tabáni Sparis csapat
végzett, egyedül a harmadik helyet
vitte el a tavalyi bajnok PVSK csapata viszonylag szoros meccsen a Spari
3. csapatával szemben. Ami még
érdekesség, hogy duplázni egyetlen
klub sem tudott, minden bajnoki cím más és más egyesülethez
jutott és címvédés is csak egyetlen
klubnak sikerült a HSE F230-as csapatának. Bajnokok: Női – MOM,
Férfi – SPA, N120 – ZTC, F170 –
TSE, N150 – TTE és F230 – HSE.
Kiácz Bence
Fotó: Máthé István
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VÉRTESI GALAXISKERÜLŐ BAJNOKSÁG – ONEB 2016
V

agy ahogy az újszülött egyfordulós ONEB-et becézik:
Mini HOB. Amikor elvállaltam
az idei Normál OB beszámolóját még nem tudtam mire
vállalkozom, és ez most nem
egy újabb tájfutó apokalipszis
eufemizálása, tényleg nem sejtettem mit tartogatnak nekünk a
déli Vértes lankái és annak impériumát híven őrizgető Sparisok.
Kaptunk már mindkettejüktől
hideget-meleget, nadrágbarnító
emelkedőkkel, zergeszellentő
oldalazással és harmadik világbeli plasztikai szakrendeléseken
szocializálódott arcfelmetsző
bozóttal kiegészítve a Vértes
minden giccsével, ami valahogy
mindig üti az előző három lapjait. A tájékozódási kihívásokban
viszont annyira rapszodikus a
viszonya a Spari-Vértes házaspárnak, hogy megjósolhatatlan
milyen rejtvénnyel kínál meg
aznap.
Nos előránthatnám a kalapból a
klasszikus kliséket, nyafoghatnék én is karanténról, hóhatár
közeli rajtról, a célban bagzó
horror katicákról, és győztesekről, helyezettekről, akikről
nagyon jól tudjuk, hogy olyanok akár a dróton ücsörgésből
felriasztott verebek, kik gyorsan
visszaszállnak a helyükre, néha
csereberélnek szomszédot, meg
különböző színezetű érmeket.
Úgyhogy inkább boncoljuk fel
a lényeget: a mezítelen igazságot pályákról, átmenetekről.
Mivel tavaly jómagam viseltem
a pályakitűzői keresztet, különösen kíváncsi voltam mi sül
ki az ideiből, csákberényi műteremben, vértesi díszletekkel.
Bevallom a tavalyi installációm
számomra hétről hétre egyre
veszített bájából és az ősz eleji
viszont látogatásom alkalmával
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komolyan elcsodálkoztam, hogy
hónapok óta senki sem dobott
be az ablakomon egy levágott
lófejet „Ezt az ONEB-edért!”
cédulával, a Pilis minden gyönyöre ellenére elég barbárnak
értékelem már a pályáimat, így
úgy volt ildomos, hogy idén
végre felakasszák a hóhért.
Jól megfigyelhető tendencia,
hogy főleg azokon az OB-kon
születik szoros eredmény, vagy
sűrűsödik be a mezőny, ahol
a technikai kihívások kalóriamentes változatát erőltetik le
a torkunkon. E tekintetben a

hozzáveszem, hogy az általam
fogott bójákat összesen milyen
messziről lehetett látni, egy fél
Párizs-Bamako kijönne belőle, és ezt tényleg csak a Vértes
szentimentális lankái tudtak
megfelelőképpen kompenzálni. De ha már hosszú átmenetek, amik kétség kívül kellenek
egy ONEB-re, nézzünk néhány
szóra érdemest és a hozzájuk
tartozó megoldó kulcsot.

mostani rövid pályák élvezhették a technikás és pompázatosan kirajzolt finom részeket, a
hosszabbak szellemi potenciálját
viszont valósággal kasztrálták a
hosszabb átmenetek. Amihez ha

zavarba is jön, bekacsázik az
ideális vonulási útvonalra, majd
meghátrál és Ausztria felé kerül.
K.O. Ádám annyit ismételgeti a „csak jó völgyben fussak
fel” mantrát, hogy végül fel is

F21, Rajt-1-es:
Méltó kezdés egy repülő rajt
mellé csattintva. Vöcsök rögtön

V
adja magának aznapra 2 perc
után az utolsó kenetet, a hármas zöldben aztán meg is tébolyodik tettei mezíttelen csupasz
valójától. A jó megoldást itt az
egyeneshez való mérsékelten
szigorú ragaszkodás jelentette, igaz néhány deviáns befejezést kegyeleti okokból elmutyiztam, de a lényegen nem
változtat, hogy a légvonalhoz
közeli ív, a mérsékelt (egyenletes) mászás és az úton futás
vegyesfelvágottja azért még
mindig a nyerő opció.

E R S E N Y B E S Z Á M O LÓ

F21, 18-19-es:

de legalább akadt két variáció.
Na, ez az, amit úgy hívnak, kerülj, Érdekes, hogy nem az nyert
vagy meghalsz. Ez az átmenet amerre a csorda zöme vonult
kisebb eltérésekkel több kate- (Északról, kék színnel), hanem

F21: 6-7-es:
Az előzővel ellentétben ez már
hárommegoldásos volt, és noha
még mindig Áron egyenese
és a nyers herkulesi erő vitte
a prímet, az erejükkel sáfárkodni kívánó, két edzés között
nagyobb szünetet tartó spottár-

saknak az én emelkedő rebellis
felső kerülésem és az alsó megoldás is számba jöhet, aki pedig
„va banque” játszik az reszeljen
ész nélkül, hisz úgy se tudjuk
mit tartogat a holnap.

góriának is volt, igaz sokaknak
visszafelé, ami már más kávéház, mindenesetre itt egyenesen
menni annyira keserves, hogy
nem sok túlélőről adhatok számot aki ilyennel próbálkozott,

Baumgartner Máté, aki ráadásul
megreszelte oldalasan a hegyet, és
így, a 3,6km-es átmenetet letudta
bő 19,5 perc alatt. Északról kerülni egyébként jóval komfortosabbnak tűnik, ha az elején nem lenne
az a siratófal. Ami a pályakitűző
aprólékosságát illeti, valószínűleg
centire kiszámolta, hogy a két
variáció között olyan minimális az eltérés távban és szintben,
hogy nem lesz lényegi különbség
az időkben. És így is lett. Bár
kérdéses, hogy vajon ez a cél,
vagy az hogy tőrbe csaljuk a plebszet egy rossz megoldás hívogató
látványával? Így maradt a gyors
döntés követelménye két mamutkerülő között. Mindamellett az
én megoldásom is szóba jöhet,
elég humános mivolta okán.
Ha nem egy öszvérmeghajtásos
lajhár lennék valószínűleg az is
partyképes alternatíva lenne,
rögtön hátat fordítani annak a
szörnyetegnek, ami a 18-as felett
éktelenkedik, majd elsunnyogni
a laposban és becsatlakozni Máté
csapásába.
Tájoló 2016 6. szám
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F21, 21-22-es:

pályakitűző, a pálya elején még Pista dühödt vadkan tempóját, azt
Ezt csupán azért emeltem ki, mert fürgén ficánkoltak a Vértes orma- gondolom talán a felső kerülővel
itt végre tényleg nem volt idő két in és üverein. Azért nagy titok még nagyobb előnnyel húzhatta
volna be ezt az átmenetet. De hát a
győzelmet nem kell sose megmagyarázni. Kétségtelen tény, hogy
nem hoztam volna fel ezt az átmenetet, ha nincs az az unikum, amit
Marosffy Dani képviselt. Igazi
hegymászós fétisre vall a keresztbe
cikázás, és egyébként nem is tűnik
rossz vételnek, de mégiscsak fura,
hogy épp a tájbringások csúcsragadozója rázta le magáról a kerülés láncait és ette be magát a Vértes
sűrűjébe. A 3 perc, amit itt kapott,
nem tűnik űridőnek, tehát valóban lehet benne valami, és most
nem a két plusz görcsre gondolok.
Tetszetős és vagány megoldás. Jár a
piros pont és a bambi.

N21, 3-4-es:
térképnézés között egy orosz háborús filmet végigtekinteni, és ami
annyira lázba hozott két versenyzőt, hogy gyorsan bele is szaladtak
a késbe. A pályának ebben a végső
szakaszában nem akadt túl sok vállalkozó szellemű aki a 22-est egyenesen bevállalja, de Bugár Gergő és
Gösswein Csaba javára legyen írva,
ők megpróbálták. A végeredményen sokat azért nem csodálkozhatunk, a két delikvens is nyilván
talált sok-sok elfeledett szinonimát
a nemzésre, miközben próbáltak
életben maradni abban a sziklás halálzónában. A helyezésekre
vegyesen hatott ez az atomcsapás.
Csaba ezzel lőtte tarkón a dobogós
pozícióját, míg Bugic csupán 20-ra
húzott lapot, az utolsó patronját is
ellőtte itt.

F40, 6-7-es:
Ugye hát ez volt nekük majdnem
visszafelé. A 40-es férfiakkal ‒ ami
a mezőnyt tekintve az igazi szenior
Elit, tele nehéztüzérekel – kicsit
tapintatosabban akart elbánni a

6 Tájoló 2016 6. szám

itt sincs, a felülről, vagy alulról
nézőpont közül kellett választani,
egy majdnem centire megyegyező
kerülőt. Nagy Pistáé, a későbbi
győztesé volt a szakaszgyőzelem
18 perc végével, de az északról
kerülők is megcsinálták 19 perc
eleji idővel, és ha számba veszem

Ha nem tévedek nagyot, ez volt
az ONEB leghosszabb egyenes
vonala, és ami a győztes (Szerencsi
Ildi) lépteit illeti, 4km-be telt mire
A-ból B-be jutott. Megmondom
őszintén elsőre hihetetlennek tűnt
nekem Ildi, Hold kerülő expedíciója, de végiggondolva és mazsolázva, hogy ezen az útvonalon ő
nem is találkozott heggyel, pedig

V

nem hagyta el a Vértest, máris
megértem a gondolatvilágát. Kerek
kettő perccel volt gyorsabb (Füzy)
Annánál, aki még a csákberényi
urbanizáció vidékies romantikájá-
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ba is belekóstolt, nyilván minden
ház ablakából a készülődő vasárnapi ebéd illatait magába szippantva
és megremegtetve gyomrát. Virág
és Filo szlalom versenyzett, majd

megunva csatlakoztak félúton Ildi
csapásaiba, 2 és 3 perc hátrányt
összeszedve. Egy renitens átvágó
azért itt is akadt, a későbbi bronzérmes Bertóti Regi, aki ebben az
átmenetben kapta meg azt az 5
percet, amivel végül le is csúszott
az aranyról. Igaz, ami igaz, amíg
F40-ben nem tűnt érvágásnak az
egyenes, itt már nagyobb önpusztítás, hisz minél hosszabb az átmenet, annál exponenciálisabban
növekszik a kerülő értéke.
Szumma szummárum, nem lehet
azt mondani, hogy az útvonalválasztásokba ne lett volna beletéve a munka, volt miről beszélni,
de nekem kicsit keserű maradt
a szám, a tájolómat is beszőtte a
pók mire célba értem. Csákberény
igazi esszenciájára még várnunk
kell, de látva a térkép kidolgozottságát, azt hiszem lesz is miért.
Ami pedig ezt az ONEB-et illeti, soha rosszabbat! Köszönjük!
Zsebe Isti

Tájoló 2016 6. szám
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A 2016-OS SPRINT OB-K MARGÓJÁRA
Kövezzetek meg, de én
szeretem a sprint versenyformát. Itt valahogy
minden kicsit gyorsabban
történik, gyorsabban kell
dönteni, gyorsabban lehet
futni, és hát gyorsabban a
célba érsz.
2016-ban a ROB Gyöngyösre és
az ORVB Mátrafüredre csábított
minket. Egy jó kis pörgős hétvégét ígért nekünk a két rendező
gárda, a Gyöngyösi Tájfutó Klub
és a Salgótarjáni Dornyay SE.
Azt hiszem nem csak a magam,
hanem a többi résztvevő nevében is mondhatom, hogy nem
csalódtunk. Gyöngyösön a
versenyközpontnak helyet adó
iskola jó választás volt, és bár a
jelentkeztetés kicsit akadozott,
lassú volt, de mindenki kiért a
9 órás rajt karanténba. De hát
miért is kell karantén egy selejtező futamon? A karantén hivatott biztosítani, hogy egyenlők
legyenek a feltételek a versenyzők között. Csak hát egy kis
területre zsúfolunk vagy 1000
embert, nem lehet rendesen
melegíteni, nincs az a WC menynyiség, ami ilyen töménységben
elég legyen. És mitől is félünk?
Hogy valaki látja az ellenfeleit,
merre fut? Most is láttuk a
rajtba menet. Vagy, hogy aki
beért elmondja, hogy a másik
mire figyeljen? De itt ellenfelek
vagyunk, és a térképet is le kell
adni. Esetleg ezzel adunk nívót?
Azért egy selejtező nem ez a
szint szerintem. Persze a döntő
az egy más kávéház. Ott a bajnoki címek dőlnek el, és bár nem
szeretem, de belátom, hogy még
nem tudtunk jobbat kitalálni.
Persze kérdés, hogy tényleg az
egész mezőnyt kell karanténba
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terepet mesterséges lezárásokkal
felturbózzák a rendezők. Most
megvolt, bár ennél több mesterséges akadály elfért volna, hogy
még egy kicsit több legyen a
tájékozódási kihívás. Nagyon jó
volt, hogy a lezárást figyelték,
őrizték, ha kellett figyelmeztettek, bár maga a lezárás csak jelképes volt ‒ gondolom a forgalom miatt. A sprint versenyeknek része, hogy sokan vannak
a „pályánkon” akiket kerülni
kell, viszont a belvárosok esküvői menetei, illetve a nagyobb
rendezvények komoly kihívást
jelentenek mind a versenyzők
mind a rendezők számára.
Na, kinek sikerül előbb? Az eredményekből érdekes adatok olvashatók ki:
vinni, vagy elég lenne csak az
„A” döntősöket, esetleg csak a
14-21 bajnoki döntőseit ? Nem
tudom, de azt hiszem ez szervezési kérdés. Kevés embernek
talán lehet jó karantén helyszínt
is találni.
Vissza a versenyhez a karantén
kitérő után:
A délelőtti selejtezők egy gyors
pörgős lakótelepen kanyarogtak,
aminek egyszerűségét a Mátra
Múzeum kertje és az ott húzott
egyik-másik átmenet törte meg.
Nincs is ezzel gond, ez egy
selejtező, az igazi kihívásokat a
döntőre kell tartogatni. Egyetlen
baki volt a selejtezőben, az N14
egyik selejtező csoportjában a
szimból nem egyezett a térkép
Az utolsó ponton
pályájával. Ennek kezelését egy
elegáns huszárvágással meg- A 10 bajnoki kategória ( FN14oldották a rendezők, az N14- 21 ) közül 7–ben egy perc hátes döntőben a 24 helyett most ránnyal dobogóra lehetett kerül45-en indulhattak.
ni, és ami még beszédesebb,
A döntőre Gyöngyös belváro- hogy 6 esetben 2 egymás után
sa várt ránk, ami lényegében induló állt a dobogón. Ez szászűk átjárók pontos lekövetését momra azt jelenti, hogy nem
igényelte elsősorban. Már több elég az 1 perces indítási időköz
sprint OB-n vártam, hogy a a döntőben. Megkockáztatom,

V
hogy az 1 perces időköz több
segítséget nyújt, mintha nem
lenne rajt karantén…
Másnap az ORVB Mátrafüreden
került megrendezésre. Elsőre ez
egy érdekes gondolatnak tűnt,
mert a városi jellegű terület
kicsi, így előre jelezhető volt,
hogy az erdőből is kapunk a
sprintváltó alatt. Így is történt.
Ennek következtében kicsit
megnőttek a győztes idők. A
pályák vonalvezetése kifejezetten érdekes volt, az első nagyobb
kör a hegyoldallal, majd a kis
kör a kicsit sűrűbb parkerdőben
és a vége volt az igazán gyors
rész. Itt viszont a gyorsaság
sokakat hibázásra kényszerített.
Többeket lehetett látni az utolsó
pontok között bolyongani.
A cél-terület alapjaiban tetszett,
nem hiszem, hogy jobbat lehetne találni. Csakhogy nehezen
volt áttekinthető, így számomra
a verseny nem volt jól követhető. Nem találtam olyan pozíciót,
ahonnan az átfutó és a befutó pontot egyaránt jól átláttam
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volna. Így ingázni kellett, ráadásul a befutó szakaszon keresztül. A verseny csúcsa számomra a V18-as váltók csatája volt.
Aki nyomon tudta követni egy
nagyon érdekes csatát és sok
izgalmat találhatott a Spari és a
PVSK fiataljai között.

Országos bajnokság esküvővel

Egy élvezetes hétvégét tölthettünk a Mátra lábánál, és köszönettel tartozunk a rendezőknek,
akik mindent megtettek, hogy
ismét egy jól rendezett OB-t
tudhassunk magunk mögött.
Köszönjük!
Horváth Sándor

Az FN21E eredményhirdetése
Tájoló 2016 6. szám
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SPRINTVÁLTÓ
A MÁTRÁBAN
A

mikor 2 évvel ezelőtt bevezették a sprint váltó országos
bajnokságot, nem lelkesedtem érte.
Nem a műfajjal volt gondom, mert
a hagyományos tájfutás mellett szeretem a városi sprintversenyeket
is, az olasz Velencében is vagy 11
alkalommal futottam. Na de egy
újabb OB! Már sok éve elhatározta az Elnökség, hogy csökkenti az
OB-k számát, és legalább a kétféle
csapatbajnokságból eldönti, melyik
maradjon. E helyett újabb OB-t
vezet be! Ráadásul 10 perc futásért
utazzunk? Így alakult ki a kompromisszum, hogy a szenioroknak
legyen 20 perc futónként a győztes
idő, 3 fős váltókban (míg a fiataloknak 4 fős váltókban 15 perc futónként). Így minden korcsoportban
60 perc győztes időre kell tervezni
a pályákat.
Az mindenképpen tetszik, hogy itt
a fiúk és a lányok ‒ meg a nénik és
a bácsik ‒ egy váltóban futnak, így
erősítik a csapatszellemet. Nagyon
jó szokott lenni a hangulat, gyors,
pörgős, érdekes, és ha ügyesen
szervezik, látványos verseny.
Az idei Sprint Váltó OB eleget tett
az elvárásaimnak, sőt túl is teljesítette azokat.
A terepválasztást formabontónak
találtam, mert városi és erdei területeken egyaránt vezettek a pályák.
Kicsit megijedtünk a pályaadatok
láttán, nem mintha nem tudnánk
hosszabb pályákat futni, csak a
győztes időkért aggódtunk. A félelmemet visszaigazolta az értesítőben
leírt mondat: „A valós győztes idők
a terep adottságai miatt várhatóan
magasabbak lesznek a tervezendőnél”. Legyen szabad azt állítanom,
hogy ennek a mondatnak se füle
se farka, mert hiszen épp a terep
adottságait veszem figyelembe a
pályakitűzésnél.
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Rajt

Átfutó pont

A pályák valóban kicsit hosszúak lettek (25%-kal nagyobb volt a
győztesek ideje a 21, 105, 195 kategóriákban), de szerintem ez nem
baj, inkább hosszabbak legyenek a
pályák, mint rövidebbek.
A rajtoltatás széthúzása lehetővé
tette, hogy a saját kategóriánkon
kívül figyeljük a többieket is. 3
kategória indult 5-5 perces különbséggel, majd bő óra múlva 2 kategória, majd ismét bő óra múlva a
maradék 2 kategória. Így annak,
akit érdekelt, lehetett követni a verseny állását, nagyon látványos volt.
Pintér Ábel pályakitűző a terep
lehetőségeit jól kihasználta, színvo-

nalas pályákon futhattunk. A pályák
elején az üdülőterületet szórta meg
pontokkal, aztán útvonalválasztási
lehetőség is volt, majd erdei pontok csoportja következett. A hoszszabb pályák felfutottak a Kozmáry
kilátó alá, innen egy pontokkal
sűrűn megszórt részről az átfutó
ponthoz futottunk, majd a kiskör
következett. Nekünk külön érdekes
volt, hogy az egyesületem 4 váltót
indított V165-ben, egymás ellen is
versenyezhettünk, de ki is használhattuk egymás jobb ismeretét.
Az eredményeket nézve feltűnik a
sok hibapont. Egy versenyző pillanatnyi kihagyása az egész váltó
eredményét befolyásolja.
Megpróbáltam kicsit elemezni az
elkövetett hibákat.
A kategóriákat nézve legkevesebb
hiba a V21-ben (a versenyzők 1,6
%-a), a legtöbb hiba a V105-ben
(14,2%) volt. Feltűnő még a V14
viszonylag magas (12%) hibaszázaléka, itt a 29 csapatból csak 19 lett
értékelhető.
Ez azt mutatja, hogy a V21-ben
induló 120 versenyző nagy figyelemmel, koncentrálva versenyzett.
A fiataloknak (V14, V18) van még
mit tanulniuk, különösen a kódellenőrzés területén. A V14-ben a
hibák 65 %-a hibás pontfogás volt,
a maradék pontkihagyás.

V
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A legtöbb tévesztés a kiskörben
történt, itt már a cél közelsége
figyelmetlenséget okozott.
A hibák futam szerinti eloszlását nézve látszik, hogy az első
és utolsó futamban nagyobb a
stressz, ami hibázáshoz vezethet.
Nézzük meg a V14 és V105 eloszlását:
V14:
1. futó: 4 hiba
2. futó: 2 hiba
3. futó: 3 hiba
4. futó: 5 hiba
V105:
1. futó: 4 hiba
2. futó: 2 hiba
3. futó: 3 hiba

végezni, mert így a hibák 60-70
Szépek voltak az érmek
%-a kiküszöbölhető, és ezt különösen a fiataloknál tudatosítani gyöngyösi és a salgótarjáni klub
Az a tanulság, hogy érdemes kell.
lelkes rendezőinek!
minden ponton kódellenőrzést Köszönjük ezt a szép hétvégét a
Jenővári G. Sárika

A verseny térképe
Tájoló 2016 6. szám
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Buják visszavívása
avagy Pontbegyjt csb a végeken
Az idei csapatbajnokságokon szinte teljesen
szűz terepen versenyezhettünk, mert a 2005-ös
Postás Kupa és a 2012-es
HOB terepéről csak egy
kicsi terület nyúlt át ide.

A

z igazán tapasztalt, kis túlzással talán
szépkorúnak is nevezhető versenyzők,
alig valamivel a török végvári harcok után
már futhattak itt az 1964-es Eötvös emlékversenyen. Tehát igazán hosszú pihentetés
után vívtuk vissza ezt a terepet a természettől, vagy inkább a honvédségtől, amely a ’60as évek közepén „Honvédüdülőt” épített a pár
évvel korábban leégett vadászkastély helyén.
Az ilyen üdülők persze nem csak a pihenést
szolgálták, hanem általában valamilyen
komolyabb objektum „fedőszervei” is voltak:
a szóbeszéd szerint háború esetén a bujáki
az egyik kitelepülési körzet lett volna a legfelsőbb vezetés részére. No, hát részben ezért
nem versenyeztünk errefelé évtizedeken át.
Bár a verseny előtt az égiek nagyon beletenyereltek a rendezők munkájába, és pénteken a komplett „táncrendet” is átfaragták,
így a versenyközpont a vár alatti üdülő előtt
került kialakításra. Szerencsénkre mire a
futásra került a sor, már igazán elfogadható

Találkozzunk itt, ahol ‚64-ben a pontőr volt!

volt az időjárás, de azért a térképnek nevet,
a kihelyezett célnak pedig helyet adó rét
füvének selymességét így sem akarta senki
tesztelni. Talán csak a kényszerűen hosszúra
nyúlt bemelegítő és levezető séták borzolták kissé a kedélyeket.
Az elmúlt jó pár évben megszokhattuk,
hogy a CSB-k hagyományosan kemény versenyek, ezért ezen az ismeretlen, a béri
tapasztalatok alapján eléggé szintesnek
tűnő, és most alaposan felázott terepen is
komoly pusztulásra számítottam, lelkileg is

így készültem rá. Talán a választható pontok
kis számából már sejthettünk volna valamit,
de a rajtsátort elhagyva mégis meglepett,
hogy milyen gyorsan elosztottuk a pontokat. A pályán pedig azon csodálkoztam el,
hogy itt milyen kellemes, lankás oldalak
vannak (nekünk legalábbis), az irtózatos
mászásokból most szinte semmi nem jutott.
Nehézséget csak a néhány mély völgy leküzdése jelentette: lefelé csúszdapálya vagy
szabadesés, felfelé viszont foggal-körömmel! Lehet, hogy nyáron, fogósabb növényzetben harcos terep ez a bujáki, de nekem
most nagyon bejött a szabad vágtatás.
Még igazából el sem fáradtam, és már vége
is volt a pályának. Hamarosan jöttek a testvéreim is, tehát tűrhetően sikerült belőnünk az elosztást, még a frissen bevetett
matematikai elméletek ellenére is. Utólag
úgy értékeltük, hogy nagyon örülünk a
másnapra megmaradt erőnknek, de még
néhány további ponton szívesen megosztoztunk volna.
Volt ám előnye is ezeknek az igen gyors
pályáknak és a korábbi évekhez képest kevesebb elosztandó pontnak: sokkal szorosabb
eredmények születtek, mint máskor. Több
kategóriában is egy percen belül volt az első
kettő, de akár még a harmadik is, és a mezőPont, pont vesszőcske, készen van a fejecske nyök „belseje” is sokkal sűrűbb volt a meg-
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Innentől már csukott
szemmel is megtalálom!

szokottnál. Utólag lehetett azon merengeni,
hogy azt a pár másodpercet már inkább rajt
után kellett volna az elosztásra fordítani, no
de majd legközelebb! A felnőtteknél azért
a tavalyi győztesek most is bizonyították,
hogy van érzékük ehhez a versenyformához,
és megvédték tavalyi címüket.
Érdemes volt ennyit várni a bujáki terepre?
Én azt gondolom, hogy igen, mert az őszi
csapatbajnokságokra szerintem tökéletesen
megfelelő terepet kaptunk. És ne csomagoljátok el nagyon a térképeiteket, mert „jövőre, veletek, ugyanitt”, azaz szűk fél év múlva
már a Hosszútávú OB-n küzdhettek itt az
útvonalválasztásokkal! A madarak azt csiripelik, hogy talán új tereprészeket is kapunk!
Kovács Péter, BBB
Fotók: Máthé István

Félre, félre, most átugrom a várhegyet!

Remélem, valamelyikőtök ezt is megfogta!

Az 1964-es térkép részlete. Neked hol volt pontod?
Tájoló 2016 6. szám

13

VERSENYBESZÁMOLÓ
Kettős pécsi siker N21A-ban

HAZAI TEREPEN - OCSB 2016
A
z idei év elkényeztetett bennünket itt Nógrádban, két
bajnoki hétvége is hozzánk volt
legközelebb. A júniusi Középtávú
és Váltó OB-ért ugyan még bő
100 kilométert utaztunk mi is,
jelenlegi országhatárainkon túlra,
de a csapatbajnokságokat már bő
fél óra autózással elértük.

Annak ellenére, hogy itt volt a
szomszédban, a terep nagy része
szinte mindenkinek ismeretlen volt, erről Péter öcsém már
írt a PCSB-ről szóló cikkében.
Jómagam csupán egyszer, gyalogos turistaként jártam itt pár
éve. Most két nap alatt elég jól
bejártuk, de a teljes megismeréséhez még több kell bizonyára.
Vasárnap például rögtön a rajt
után –igaz ellenkező iránybólvégigfutottam egy völgyön, amit
előző nap már kereszteztem, de
ez másodjára nem tudatosult
bennem, csak amikor a térképeimet itthon egymás mellé tettem.
A vártnál kevesebb szinttel,
gyors pályákkal várt minket az
idei OCSB. A viszonylag laposabb tereprészek persze nem
jelentettek feltétlenül könnyebbséget, főleg ahol egy picit sűrűbb
fedettséggel társultak. Sikerült
egy lankásabb oldalban, egyes
zöldben lévő tisztás pontunkra
Sáros volt helyenként a terep jókora vargabetűt csinálnom,
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A befutóponton

még a közelben lévő másik
pontot is begyűjtöttem, mire jó
néhány perc után megtaláltam.
Vigasztalásul szolgálhat, hogy
az ellenfelek közül akadt olyan,
aki „megelégedett” ezzel a másik
ponttal a neki kellő helyett, így
segítve bajnoki ponthoz a mi
csapatunkat.
Nagyon szép sziklaalakzatok
között vezetett utunk helyenként

V
a pálya közepén, már önmagában ezért megérte ide eljönni. Az
őszi erdő talán ezen a hét végén
mutatta legszebb arcát, csodálatos színekben pompázott.
Sőtér Janó jól megtekergette a
pályánkat a cél közelében. 200
méter sugarú körben 5 pontunk
volt, de nem egymás után, hanem
a pálya „nagykörét” teljesítve, a
cél közeli 3 pontot érintve még
elmentünk egy „kiskörre”, hogy
aztán újra visszatérve megfogjunk még a végén kettőt. Nem
csak a pontok, hanem a versenyzők száma is igen nagy volt ezen a
részen, akik látszólag össze-vissza
futkároztak – nyilván mindenki
a saját pontját kereste ‒ de ha
valaki nem koncentrált eléggé, a
sok, sokfelé szaladó versenyzőtárs könnyen eltérítette a helyes
irányból – „biztos nekem is arra
kellene mennem”- gondolhatta
valaki, pedig egyáltalán nem biztos, hogy tényleg így volt. Ez tetszett, izgalmassá tette a versenyt.
A gyors pályáknak köszönhetően
némelyik kategóriában szorosan
alakultak az eredmények. Nálunk
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F125-ben például 22 másodperc
volt a bajnokcsapat Törekvés és
az ezüstérmes Tipó között, de
még három másik kategóriában
volt egy percen belüli különbség
az első kettő között. Máshol meg
persze szétszóródott a mezőny –
a legnagyobb különbséggel, bő
20 perccel épp az F21A-ban nyert
a Spari I.-es csapata a SZVSE
előtt. Jegyezzük meg itt azt, hogy
a Sparinak három csapata volt a
4 fős felnőtt férfi kategóriában
– igaz ebből eredményesen már

A verseny érmei

csak kettő ért célba, de a tabániak
így is jelentős előnnyel nyerték
meg az idei bajnoki pontversenyt.
Sokan temették már az OCSB-t,
legrégebbi
bajnokságunkat.
Szerintem alaptalanul, úgy
gondolom, van létjogosultsága
ennek a versenyformának.
Azt viszont nagyon szomorúan
kell megállapítanom, hogy ez
volt az utolsó, a Tájolóba írott
cikkem…
Kovács Gábor
Fotó: Máthé István

A 14-es fiúk dobogója
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A „Jó tanuló,
jó tájfutó”
pályázat kiírása
Dr. Fekete Jenő György, a BTFSZ tiszteletbeli elnöke ez évben is meghirdeti a „Jó tanuló, jó tájfutó” pályázatot.
Jutalomban részesülnek a tanulmányokban és a tájfutásban (bármely szakágban) egyaránt legjobb eredményt elért
egyetemi és főiskolai hallgatók.
A pályázaton részt vehet minden, első
alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, bármely magyarországi
egyetemen, vagy főiskolán tanuló, nappali tagozatos hallgató, aki valamelyik
budapesti tájfutó szakosztály igazolt
versenyzője.
A pályázaton nem vehet részt az a hallgató, aki legalább 3,01-es tanulmányi
eredményt nem ért el a két értékelendő
félév összevont átlagában, és az alább
feltüntetett sportkategóriák egyikéből sem tud eredményt felmutatni.
Értékelendő tanulmányi időszaknak számít a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi
szemesztere (keresztféléves rendszerben
értelemszerűen ugyanez a két félév).
Sport-teljesítmény szempontjából a
2016. évben elért eredmények számítanak.
A pályázat nem függ más szervezetek
által adott tanulmányi ösztöndíjtól,
pályázattól, vagy egyéb jutalomtól.
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A BTFSZ új bankszámlaszáma:
Gránit Bank
12100011-17849065-00000000
Sporteredmény: EB/VB (egyéni/váltó)
Egyetemi és Főiskolai VB (egyéni/váltó)
Magyar bajnokság (egyéni/váltó)
A magyar válogatott programjában lévő
kiemelt nemzetközi verseny
Egyetemi és Főiskolai Bajnokság (egyéni/
váltó)

helyezett pénzjutalomban részesül és
oklevelet kap.
- nem a kiírás szerint benyújtott, vagy a
pályázati határidő lejárta után benyújtott, ill. a valóságnak nem megfelelő
adatokat tartalmazó pályázatok kizárásra kerülnek.
- a pályázattal kapcsolatban további felA pályázathoz kapcsolódó igazo- világosítást ad: Dr. Fekete Jenő György,
lásokról
tel: 385-6373, e-mail: fekete.jeno1@
A pályázatot a hiánytalanul kitöltött chello.hu
EGYÉNI NEVEZÉSI LAPON kell benyújtani. Budapest, 2016. augusztus hó
Erre kell rávezetni az egyetem/főiskola Tanulmányi Osztályának ill. a szak- Alapítvány
osztály vezetőjének igazolását az elért
eredményekről. Az értesítési címet csak A Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítvány
akkor kell kitölteni, ha az nem azonos a is megkapta a NAV-tól az SZJA 1%-ot.
Minden reményemen felüli összeg érkelakáscímmel.
zett be, 130.327,- Ft.
Egyéb tudnivalók
Hálás köszönet érte minden tájfutónak,
- az Egyéni Nevezési Lap levehető a adományozónak.
BTFSZ honlapjáról (www.btfsz.hu)
Az összeget a Budapest válogatottak
- a pályázat benyújtásának határide- támogatására szeretnénk fordítani.
je:2016. december 5. A pályázatot a Sporttársi üdvözlettel:
Csipi Erzsi
következő címre kell elküldeni: Dr. Fekete
Jenő György, 1113 Budapest Bartók Béla
út 92-94. B. lh. V. em. 52.
Az elbírálás szempontjai
e-mail: fekete.jeno1@chello.hu.
Tanulmányi eredmény: A 2015/16-os - az ünnepélyes díjkiosztó ünnepséget
tanév őszi és tavaszi szemeszterének 2017. januárjában tartjuk a Budapesti
összevont tanulmányi átlaga
Tájfutó Napok keretében. Az első három www.funkwerk-mo.hu
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A MAGYAR TÁJÉKOZÓDÁSI
FUTÁSÉRT TÁMOGATÓI PROGRAM

népesebb, jobb hangulatú csapat sokkal jobb eredményt ér el
ugyanolyan felkészültség mellett is.
Van, aki számára csak az utánpótlás nevelés fogadható el, mint
egyetlen támogatandó cél, de nem szabad megfeledkezni
arról, milyen irányba halad akár például a munkaerőpiac. A
fiataloknál munkahely és egyéb társaság kiválasztásakor a
kihívás, a jó közösség, a jó hangulat sokkal fontosabb, mint
a mi időnkben volt, tehát a fiatalabb generáció számára igen
fontos a jó csapat, fiúk, lányok, edzőtáborok, utazások. A
Tájfutó gála egy fontos pillanata ennek, ahol a megszokottól
eltérő körülmények között együtt lehetünk. Emlékezzünk:
egy-egy világverseny, sokszor szinte túlzónak tűnően fontos
momentuma a bankett, mennyit készülnek, készültünk rá. A
Gála egy hasonló lehetőség a „csapatépítésre”, emlékek születésére, a fiatal versenyzők megtartására, és nem utolsó sorban
az idősebbek visszacsábítására.
A Tájfutó gála a sportágunk azon eseménye, ahol a célba befutás után nem siet mindenki valahová, ahol a sportág legjobbjai
átvehetik a kiérdemelt díjaikat, ahol idős és fiatal együtt lehet,
találkozhatnak, beszélgethetnek.
A Gálát támogatva lehetőséget biztosíthatunk minél több
díjazott vendégül látására, és több fiatal kedvezményes belépésére.
A sportági magazin: Több fórumon elhangzott, akik kézben
fogjátok e lapot, tudhatjátok, ez a Tájoló utolsó száma. Egy ajtó
bezárult, olvashattátok az előző számban, egy másik kinyílik,
olvasható ebben.
Schell Toncsi hosszú ideig tartó kiváló munkája itt és most
véget ér, kérésére ugyanezzel a névvel nem is jelenik meg több
nyomtatott sajtó. A hagyományt viszont az általam megkérdezettek nagy többsége nem hagyná veszni.
A BTFSZ és MTFSZ sok-sok előkészítő, elemző egyeztetés után
október közepén megegyezett abban, hogy lesz nyomtatott
sajtója a tájfutásnak. A címe még kiforratlan, de pár sarokpontban megállapodtunk, a stáb felállt, lelkesen készülnek a
feladatra.
Évi négy alkalommal, A/4-es méretben jelenik meg az újság.
Tartalmában támaszkodik elődjére, versenybeszámolók, elemzések, életmód rovat stb. Színesebb, magazin jellegűbb lesz,
több időtálló állandó rovattal. Éves előfizetés négyezer Forint,
megjelenését nagyobb versenyekhez igazítjuk. Előfizetni rá a
BTFSZ új bankszámlájára utalással, a támogatói programban
való részvétellel, vagy a nagyobb versenyeken lehet majd.
Egyéb részletek hamarosan az MTFSZ honlapján a támogatói
program alatt, addig a Tájfutó Gála Támogatás menüpontnál
Bugár József/Mets Miklós
találhatóak.

Tisztában vagyunk azzal, hogy jelenleg is nagyon sokunk
támogatja kedvenc sportágát. Tesszük ezt helyi klub vagy
alapítvány szinten, szövetségeken keresztül.
Mi is volt eddig? Vettünk válogatott pólót, a Tájoló újság
arany fokozatú támogatóivá lettünk, adományainkkal hozzájárultunk a válogatott költségeihez, esetenként konkrét célt,
célszemélyt megnevezve.
Olyan is előfordult, hogy egyszerűen szabad forráshoz jutattuk
a szövetséget munkánkkal összefüggő kapcsolataink révén.
A jól bevált folyamatokat nem gondoljuk megzavarni, átírni. Ez
a program azoknak szól, akik vagy már eddig is valamely most
meghatározott cél mögé tudtak állni, vagy ezután teszik meg azt.
A Támogatói Program elsődleges célja hogy egységes felületet
biztosítson az eddig egymástól függetlenül futó akcióknak.
A szolgáltatók által sokat emlegetett, de betartani sosem
sikerülő kifejezéssel élve, egykapus folyamatot kívánunk biztosítani ezen a területen. Az erre nyitottak egyszerre láthassák
a „támogatási célokat”, ahol mérlegelhetik, eldönthetik, hogy
hozzájuk melyik áll a legközelebb. Ha a támogatás mellett
döntetek, láthassátok, hogy azt valóban a megjelölt célra
fordítottuk, és végül, de nem utolsó sorban, a megjelölt céltól,
vagy céloktól függetlenül kialakított rendszerben mindenki a
támogatásával arányos, szerény ellenszolgáltatásban részesül.
Fontosnak tartjuk itt is kiemelni, a befolyt támogatásokat kizárólag a megjelölt célra, célokra fordítjuk, erről a támogatóval szerződést kötünk, és a támogatási ciklus végén ezt beszámoló keretein belül bemutatjuk. Nem elhanyagolható részletkérdés, hogy
a támogatásból semmilyen, az MTFSZ/BTFSZ alaptevékenységét
jelentő kiadásra nem fordítunk, tehát nem költünk bérre, honoráriumra, bérleti vagy közüzemi díjra, és a támogatásért nyújtott
ellenszolgáltatásokat sem a támogatásokból biztosítjuk.
A korábbi éveket átnézve 2017-re az alábbi célokat jelöltük meg:
• Utánpótlás-nevelés
• Sportágfejlesztési terv megvalósítása
• Válogatott sportolók támogatása
• Tájfutó gála támogatása
• Sportági magazin támogatása
A célok mögötti tartalomról néhány gondolat, nem megfosztva a támogatókat attól, hogy egyes célokat feleslegesnek
tartsanak:
Az utánpótlás nevelés és a válogatott támogatása. Ez magában
foglalja a korábbi támogatói póló vásárlásától az egyes edzőtáborok, világversenyekhez nyújtott igen komoly támogatásokat is, és mint korábban, ezután is a támogatás oly módon A támogatók az alábbi feltételekkel vehetpontosítható, hogy akár eseményre vagy versenyzőre lebontva nek részt a programban:
rendelkezhet a támogató. Az utánpótlás és a válogatott támogatásával elérhetjük, hogy versenyzőink egyenlő eséllyel küzd- Aranyfokozatú támogató
hessenek meg a konkurenciával. Ha még azt is elérjük, hogy a Magánszemély 50.000 Ft-nál nagyobb összegű támogatás
válogatott kihasználhassa a létszámkeretet, biztos, hogy egy Gazdasági társaság 150.000 Ft-nál nagyobb összegű támogatás
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• Egyedi tervezésű támogatói technikai póló 2017
• Belépőjegy a Tájfutó Gálára
• Magánszemély részére ingyenes indulási lehetőség a sprint és
középtávú bajnokságokon
• Megjelentetés az mtfsz.hu támogatóink oldalon
• Megjelentetés a versenyeken a támogatói falon
• Sportági magazin előﬁzetés egy évre

A Világjátékok programján szereplő versenyszámok (rövidtáv,
középtáv, sprint váltó) végeredménye számít a pontozásba.
Az egyéni versenyek esetében a Világ kupa pontrendszerhez
hasonló a kiosztás az első helyezettől a tizedikig lefelé haladva: 100-80-60-50-45-40-35-37-33-31; a tizedik helytől lefelé
egyesével csökken a kapott pont. Fontos különbség a Világ
kupához képest, hogy minden nemzet csak a kategóriánként
két legjobban szerepelt versenyző után kap pontokat. A sprint
Ezüstfokozatú támogató
váltó után ugyanezen pontok duplája jár.
Magánszemély 30.000 Ft-nál nagyobb összegű támogatás
A pontszámok összesítése alapján a 13 legtöbb pontot szerGazdasági társaság 100.000 Ft-nál nagyobb összegű támo- ző ország jogosult két férfi és két női versenyzővel részt
gatás
venni a Világjátékokon. A listát Svájc vezeti, a további sor• Saját névvel ellátott támogatói termosz 2017.
rend: Svédország, Norvégia, Dánia, Finnország, Franciaország,
• Belépőjegy a Tájfutó Gálára
Csehország, Nagy-Britannia, Oroszország, Ukrajna, Észtország,
• Magánszemély részére ingyenes indulási lehetőség az ONEB Lengyelország, Ausztria és Magyarország (holtversenyben).
A 2+2 fő felett indulhatnak az egyéni számok világbajnokai:
versenyen
Maja Alm, Tove Alexandersson, Jerker Lysell, Matthias Kyburz,
• Megjelentetés az mtfsz.hu támogatóink oldalon
Olav Lundanes. Velük együtt 30 női és 31 férfi hely kelt el az IWGA
• Megjelentetés a versenyeken a támogatói falon
(a Világjátékok szervezője) által az IOF számára biztosított 40+40
• Sportági magazin előﬁzetés egy évre
lehetségesből. Az IOF a fennmaradó helyeket úgy fogja feltölteni,
Bronzfokozatú támogató
hogy 1-1 férfi és női versenyzőnek megadja a lehetőséget az
Magánszemély: 12.000 Ft-nál nagyobb összegű támogatás
Európán kívüli régiókból (Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika,
Gazdasági társaság: 75.000 Ft-nál nagyobb összegű támogatás Ázsia, Óceánia), majd a maradék helyekről is dönt, úgy, hogy egy
• Saját névvel ellátott támogatói fémbögre 2017.
nemzet (világbajnokok nélküli) kvótája sem mehet három fölé.
A Világjátékokra 2017. július 20-30. között kerül sor a lengyel• Megjelentetés az mtfsz.hu támogatóink oldalon
országi Wrocławban.
• Megjelentetés a versenyeken a támogatói falon
Szintén számít a VB-n elért eredmény a jövőbeni világbajnok• Sportági magazin előﬁzetés egy évre
ságon indítható létszámokba. A nemenkénti lista első nyolc
További információk:
• Kálmán Péter - 30/474-1484, kalman.peter@obuda-ujlak.hu helyén levő ország három főt indíthat nemenként a hosszútávú
és a középtávú versenyszámban; a következő 14 ország pedig
• Mets Miklós - 30/964-0354, miklos.mets@gmail.com
kettőt. Magyarország mindkét nem esetében a második cso• Rudi Péter - 30/922-2575, rudi.peter@kornusz.hu
portba tartozik.
(mtfsz.hu)
ÁJÉKOZÓDÁSI UTÓ ÁLA
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Mindenkit sok szeretettel vár a Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség 2017. január 28-án 18 órai kezdettel a harmadik
alkalommal megrendezésre kerülő Tájékozódási Futó Gálára, a
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumba.
A Gálán ünnepélyes keretek között kerül majd átadásra a
Skerletz Iván díj, a Ripszám Henrik emlékérem, a Tájékozódási
Futásért plakett, a Tájékozódási Futásért kitűző, az év sportolója, az év edzője és az év térképe díj, valamint megtörténik a
bajnoki pontverseny eredményhirdetése.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KIJUTOTT
A VILÁGJÁTÉKOKRA
A Felnőtt Világbajnokság eredményei alapvetően meghatározzák több jövőbeni eseményen az egyes nemzeti válogatottak
részvételét. A legfontosabb, hogy a négyévente megrendezésre kerülő Világjátékokra (ami gyakorlatilag a nem olimpiai
sportágak olimpiája) az idei VB eredményei alapján lehetett
kiharcolni a kvalifikációt.

IZGALMAS, ÉLVEZETES
ÉS TANULSÁGOS
Elkészült az iskolai tájfutás oktatásban nagy népszerűségnek
örvendő svéd kiadvány magyar nyelvű változata. A könyv
bevezet a tájékozódás tanításának alapjaiba, gyakorlati módszereket mutat be a térkép és a tájékozódás fogalmainak
megismertetéséhez, mindezt gördülékeny stílusban, játékosan, valóban élvezetesen. Találunk benne rengeteg praktikus
ötletet a gyakorlatok tervezéséhez, mintatérképeket, készen
felhasználható feladatokat, tájékozódási ismereteket felmérő
tesztfeladatot. A kiadvány már egy féltucat nyelven elérhető,
mostantól a magyar változat is a testnevelő tanárok és a kezdőkkel foglalkozó edzők rendelkezésére áll.
A könyv online változatban elérhető a következő címen:http://
np.netpublicator.com/netpublication/n35166438
Nyomtatás céljára nagy felbontásban pedig letölthető az Mtfsz
Adatbank dokumentumtárából:http://adatbank.mtfsz.hu/
dokumentum/show/dokumentum_id/94/dokkategoria_id/26
Tájoló 2016 6. szám
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MTBO szenior VB
HÁROM VB ARANY
„Nem hibáztam. Egyszerűen csak
találtam 10 000 utat, ami máshogy
vezetett oda.” Edison e szavai jutnak
eszembe a VB-re gondolva, mikor
a beszámoló megírására gép elé
ültem. No de ilyen pesszimista gondolatok egyáltalán nem jellemezték 7 fős különítményünket, mikor
nekivágtunk az – útvonaltervezők
szerint – 16 órás monoton autóútnak Kaunasba, Litvánia második
legnagyobb városába. Sőt, az elképzelés az volt: rá kell ijesszünk a
nemzetközi élmezőnyre a mesterek
(40 felettiek) tájékozódási kerékpáros világbajnokságán.
A remények persze nem voltak teljesen alaptalanok, ahogy az majd
az elbeszélés során ki fog derülni,
de természetesen nem mentünk ki
ekkora mellénnyel, csupán egy hatásos bevezetőre volt szükség a beszámolóhoz. Tehát maradjunk szigorúan időrendben, ne szaladjunk a
dolgok elébe!
Az idei évben Kaunas adott otthont
a szezont záró rangos MTBO eseménynek, ahol az elit korúak a Világ
Kupa sorozat utolsó 3 futamát teljesítették, a 40 felettiek pedig az IOF
világbajnoki érmeiért küzdhettek.
Cseh Veronika, Füzy Anna, Dosek
Ágoston, Mets Miklós, Holluby
András és a Partiumból érkező Tóth
Zoltán, a Funkwerk Magyarország
Kft. szponzori támogatásának
köszönhetően egy kényelmes buszszal utazhatott, Jankó Tamás pár
órával előttünk haladva saját gépkocsival, Tálas Sándor „Sün”, pedig
repülővel indult Litvániába.
Mi a busszal, egy teljes napot szántunk a kiutazásra. Odaértünk, még
emberi időben el tudtuk foglalni a
szállást és kipihenten ébredtünk a
terepbemutató napján. Jó az ilyen
természet közeli, északi országokban, hogy a terepek ott kezdődnek
ahol a város véget ér, avagy még néha
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annál is közelebb. Így a terepre kijutásnál az autózás, csak rossz időre
volt preferált opció. No, igen, a rossz
idő: – ha már szóba jött – el voltunk
készülve a legrosszabbra, a messzi
északon október első hétvégéjén.
Thermo-, nadrágok, mezek, bringás
esőkabátok, kar és lábhosszabbítók,
hideg elleni krémek, és egyéb csodaszerek vártak bevetésre. Azonban
szerencsére ezekre nem volt végül
szükség, szinte nyáriasan lehetett
mindhárom versenynap során nyeregbe pattanni. Terepbemutatón
kezdtünk ismerkedni azzal, hogy
mi vár ránk. Multi-térképet kaptunk
kézhez, egyetlen lapon 3 méretarányban mutatták meg ugyanazt a területet. 7500-ban, 10000ben olvashatónak véltük, azonban
a 15 ezres reménytelennek nézett
ki az adott ösvény sűrűség mellett. Mégis ez utóbbival próbáltunk
barátkozni, mert a következő nap
hosszútávú VB érmeit is 15 ezresen
lehet elnyerni. A terep nagyon szép
volt, örökzöld és lombhullató erdő
vegyesen, a tájat folyami hordalék
lerakódása formálta ebből eredően
eléggé laposra, dűne jellegű meredélyekkel itt-ott. Néhol ugyan megsüllyedt a kerék homokágyakban, de
többnyire nagyon gyorsan tekerhető
ösvények mindenfele. A tájékozódási nehézség épp ebből fakadt, hogy
a nagy sebességhez extrán sok volt
az információ, eldönteni való a terepen. Dosek Toncsi azzal próbálta
lelkesíteni a csapatot, hogy a terepbemutatóra vették elő a legkacifántosabb terepet, majd élesben sokkal jobban olvasható lesz minden.
Vegyes bizakodással, és viharos hátszéllel tekertünk vissza a 15 km-re
lévő szállásunkra.
Hosszútáv
Csapatunk természetesen nagyon
készült! Dosek „tanár úr” kinyomtatott régi térképekkel jött, hogy

Sűrű az úthálózat

amennyire lehet, előzetesen megtanuljuk a terep úthálózatát. Jól látszott, hogy a rajt közelében lesz a
legsűrűbb a kiolvasnivaló a térképen. Izgalmas tömegrajt ígérkezett.
Ezen a napon is kitekertünk a versenyközpontba, ezzel meg is volt a
félórás bemelegítés. A rajtot több
ütemben, de mindig néhány kategóriát összevonva csinálták, így elég
komoly létszám vágott neki hullámokban az erdőnek. Sok időt nem
adtak a versenyzőknek arra, hogy
összehangolódjanak a térképpeltereppel, rögtön a rajtbója után belementünk a sűrűjébe, a – 15 ezresben, még meg-megállva is – szinte
kiolvashatatlan ösvény kavalkádba.
Tetézve azzal, hogy ilyen tömegrajtnál elvisz a mezőny, mindenki azt
gondolja, hogy a másik tudja, merre
kell menni, ráadásul, még nem is
azonos egyesre kezdett mindenki.
Magam is egy közepes méretű vargabetűvel tudtam megfogni az első
ellenőrzőpontomat. Bár utána lehiggadtam, de a kerekeim sokkal gyorsabban forogtak, mint a fejemben
lévő kerekek és detektáló szerveim,
így továbbra is küzdöttem azzal,
hogy legalább olyan idő alatt teljesítsem az egyes szakaszokat, mint
a velem közös átmeneten lévő 15
évvel éltesebb korcsoport menői.
Hibák azért csúszkáltak be sorjában,
az első óra után úgy saccoltam közel
10 perc hátrányom lehet. Ellenben
motivációm, kedvem a lendülethez,
így már nem sok volt, ezért még

T
a célba visszagurulás gondolata is
megfordult a fejemben. De olyan
kellemes napsütésesre fordult az
idő, szép volt az erdő, nem olcsó
nevezés pedig befizetve, úgy döntöttem ez sem a „papírkutyaság”
napja, edzünk akkor egy jót a hátralévő távon. Ebben a szellemben
viszont kifejezetten élmény volt a
pálya! Élvezettel nézegettem, milyen
szépek a „trail”-ek (így nevezik a
pesti montisok, az olyan ösvényeket, ahol nem egyszerű elbringázni,
de annál nagyobb megelégedés, ha
némi gyakorlással a jó sebességgel sikerül venni az íveket, ügyesen
kirugózni a zökkenőket), mennyire
jól meg lehet nyomni a dombokat.
Pályafutásom egyik legtöbb kilométeréből álló (46,3 km) MTBO versenyét örömködtem így végig. Az
előzetesen elborzasztónak gondolt
célkarantén végét is jó hangulatban vártuk ki a csapattal közösen,
hisz nagyon feldobta a hangulatot,
hogy Cseh Roni dobogós lett, Füzy
Anna pedig a táv világbajnoka!
Csak Dosek Toncsi versenye miatt
bosszankodtunk, mert a pontérintő
chip működési zavara miatt, egy
dobogós helyről maradt le.
Anna így foglalta össze a versenyét:
„Sok idő nem volt a ráhangolódásra – a terepbemutatót leszámítva,
ahol megbizonyosodhattunk róla,
amit eddig is sejtettünk: ez sűrű
lesz, bizony a litvánok használják
az erdőt, utak, ösvények, kereszteződések mindenütt, száguldozni
csak mérsékelten érdemes, noha ezt
az útviszonyok egyébként engednék – és máris ott álltunk a hoszszútáv tömegrajtjában, előttünk a
terep legaprólékosabb részletével, ha
ezt nem rontom el, akkor semmit.
Én kedvelem a tömegrajtot, felvillanyoz a konkrét és kézzelfogható
versenyhelyzet, örültem a tömegrajtnak, még úgy is, hogy tudtam,
legnagyobb ellenfelem, a durung
mediterrán dózerutakon szocializálódott Monica Spanyolországból,
tempóból simán le fog rakni, vagy

nem simán, de le fog. Na, erre ezen
a napon nem került sor – tömegrajt ide vagy oda, kevés ennyire
magányos versenyem volt, mint ez:
ezúttal kaptunk 15 másodpercet rajt
előtt a térkép berakására, annyi elég
is volt (térképhajtogatásban profi
vagyok), aztán a rajt pillanatában
láttam utoljára ellenfelet. A rajtbójánál 4-5 potenciális ösvény közül
kiválasztottam egyet, ami nagyjából
jó volt irányba, meg sem próbáltam
végigbogarászni az elágazásokat,
mentem a fő csapáson, reméltem
elvisz a megfelelő völgybe, a túloldalt meg a harántul kikapaszkodó nagyobbacska út csak megfog,

aztán majd helyrerakom magam…
tervnek kicsit elnagyolt, de ezúttal
bevált, hiba nélkül meglett az egyes,
hú. Ennél nagyobb kihívás aznap
már nem volt, végignavigáltam tök
magányosan a maradék két órát,
még egy-egy kisebb hiba is belefért.

Középtáv
Tartottunk tőle, hogy a hosszútáv
– ami jellegében gigasprint volt
– nehézségei után, mit várjunk a
feleakkora távon ugyanannyi pontot
tartalmazó középtávtól. Azonban a
terep, a 10 ezres térkép és az ügyes
pályakitűző nagyon kellemes meglepetést okozott! Szép és élvezetes
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ösvényekre vittek minket és a sok
ellenőrzőpont ellenére jól fel lehetett venni a ritmust és az átmenetekben száguldozni. Volt alkalom
persze a hibázásra bőven, a többszörös világbajnok Krystof Bogarnál
is láttuk az élő GPS követésben,
hogy volt egy pontja ahol teljesen
elveszette a fonalat. Fel-alá túrta
a környéket, vagy egy kilométert
bringázott egy 100 m sugarú körön
belül mire helyre tette magát. Ezen a
napon én már sikeresen elkerültem
az ilyen „black out” hibákat, inkább
pontatlanságokból, túlzott sietésekből gyűltek a 15-25 másodpercek.
Így aztán igazán versenyképes nem

Érmeseink

tudtam lenni, de nagyon jó érzéssel
versenyeztem, ez volt az a futam számomra, ami miatt megérte kijönni a
VB-re. 75 percnyi bringázás után, a
szokásos célkarantén procedúra volt
már csak hátra, de a szép időben –
bátrabbak még be is csobbantak a
folyóba – kellemesen telt el a várakozás. Együtt örültünk, hogy a Roni
és Anna megint érmet szerzett, valamint hogy Toncsi kézsérülése után
is ott tudott lenni az élmezőnyben.
(A hosszútávú versenyen esett, megütötte a csuklóját, gipszes rögzítést
kapott az ügyeleten, mivel azonban
törése nem volt és érzésre is egész
Tájoló 2016 6. szám
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jó volt az a kéz, levette a kötést és az a 4-5 napos utazásunk egyéb
eseményei és a körülmények. Nem
bevállalta a futamot.)
tartozik szorosan a lényeghez, de
Sprint
az élmény része volt. Ahogy autózReggel felpakoltunk a szálláson, tunk a lengyel esőben, 10 fokban
hogy oda már az eredményhir- kissé csüggedve és erősen elcsidetés után ne kelljen visszamen- gázódva odafelé. A megérkezés
ni és részben a busszal, néhányan az éjszakában az „erősen retrós”
pedig kitekerve közelítették meg kibérelt lakásba (ahogy Tamás leírta
a sprint helyszínét. Természetesen nekünk, hogy tudjuk mire számítezt a terepet is alaposan betanul- sunk). Aztán az első délelőttünk
mányoztuk a kiadott régi térképek Kaunasban, ahogy felfedeztük a
alapján. Ezért is kalkuláltunk úgy, belváros szépségeit, a különös szobhogy az eredményhirdetést meg rokat, megnéztük a székesegyházat
kell várjuk! A terepet minden és megkoronázásul megtaláltuk a
oldalról víz vette körül, olyan volt helyiek „Mammutját”, az ottani plámintha szigeten lennék. Majdnem zát és anyag beszereztünk. Aztán
így is volt, de a lényeg hogy kes- az anyagbeszerzés eredményeképp a
keny földnyelv két partja között közös főzések: császármorzsa majd
nem volt egy kilométer sem. Az egy másik este palacsinta. Amihez
ösvények hálózatából most sem nagyon jól jött Anna kifogyhatatlan
volt hiány, bár a hosszútáv tere- mennyiségű mogyorókrém készlepétől elmaradt sűrűségben. Talán te. A közös pizzériába beülés, ahol
ezért érezték úgy a rendezők, hogy a szomszéd asztalnál a teljes oszta nehézséget meg kell még fejel- rák válogatott mulatott és befutott
niük, a derékig érő ártéri gazba később a komplett brit szenior csafűnyírózott úthálózattal. Ez egyéb- pat is. Élmény volt, ahogy visszaként tényleg érdekes színfoltja lett bringáztunk a helyszínekről és láta versenynek, úgy hallottam sze- tuk, ahogy a litván sporttárs KOM
rették a versenyzők. Na de mi tör- vadászat gyanús sebességgel robog
tént a pályákon? Az eliteknél dupla el mellettünk, az amerikai szenior
cseh győzelem született Tichovska srácok mellénk csapódnak, közösen
és Bogar révén, és mi is kitettünk tekerünk a város ódon utcáin, hogy
magunkért a szeniorok mezőnyében! Nem gondoltuk előzetesen,
hogy a sprint a magyarok sikerszáma, de versenyzőink ezen a napon
hozták a legjobb formájukat. Miki
és Tamás, egymással is nagy csatát
vívva (mint mindig) a hetük legjobb helyezését: bőven top 10-es
eredményt értek el. Roni megnyerte sokadik (5. ha jól számoljuk) VB
aranyát, Toncsi pedig először lett
világbajnok tájbringában, Anna
pedig olyan szép és teljes éremkollekciót gyűjtött be Kaunasban,
hogy úgy néztem egyáltalán nem
bánkódik azon a fránya 8 másodpercen, ami a dobogó tetejéhez
kellett volna. Így lett legalább egy
ezüstje is az arany és bronz mellé.
Ami az írásból eddig kimaradt,
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megbeszéljük a versenyen átélteket.
Végül az utolsó nap eredményhirdetése, ahol majdnem háromszor eljátszották nekünk a magyar himnuszt.
Amit egyszer sem játszottak el –
de másokét sem, hogy hamarabb
lemenjen a ceremónia – helyette
szólt a „We are the Champions”.
Ennyi pozitív élmény után már mit
nekünk 16 órás hazaút! Időnként
padlón aludva, Sün hosszúlére
eresztett elbeszéléseit hallgatva – a
GPS órák körüli IOF kontra, versenyzők huzavonáról – meglepően
hamar eltelt. Miki szemmel láthatólag hálás volt a vezetésben átvállalt
sok száz kilométerért, Toncsinak,
Zolinak. Csapatunk nevében pedig
köszönetet mondanék mindenkinek, akinek hálásak lehetünk, hogy
ez a VB részvétel ilyen jól szervezett volt! Pénzes Erzsinek a nevezés, szállás intézésért, a Funkwerk
Magyarország Kft-nek az utazásban
nyújtott nagyvonalú gesztusáért,
Mets Mikinek, aki gépjárműt és
csapatot vezetett, Dosek Toncsinak,
aki szakmailag utat mutatott, aztán
meg példát is, Jankó Tamásnak, aki
két VB futam között is rengeteget
dolgozott, hogy a Masters World
Series pontok ki legyenek számolva, és mi is mindig tudjuk előre

Füzy Anna
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milyen időjárás vár ránk, a lányoknak pedig a főzésben volt komoly
részük. Zolinak köszönjük a kiváló
minőségű házi pálinkát! Bár 95%ban visszavitte, de nem a minőség
miatt. Ez egy ilyen sportos társaság.
Jó volt az egész, jövőre irány együtt
Franciaország!
Holluby András
Éremtermés
Hosszútáv: W40, Füzy Anna – arany;
W45, Cseh Veronika – ezüst
Középtáv: W40, Füzy Anna – bronz;
W45, Cseh Veronika – ezüst
Sprint táv: W40, Füzy Anna – ezüst;
W45, Cseh Veronika – arany; M60, Dosek
Ágoston – arany

Dosek Ágoston élményei
Hazai nemzetközi tájkerékpáros
versenyeken többször is kaptam
pályakitűzői feladatokat, amelyek
előtt alaposan tanulmányoztam a
versenyek megkívánt jellegzetességeit. Kaunasban a szervezők szakítottak a kiírt elvekkel, hiszen minden terepen és minden számban
keresték a sűrű úthálózatos tereprészleteket, mi több, ott is a legeldugottabb ösvényekre helyezték ki
a pontokat. Ludomir Parfianovics
lengyel ellenőrzőbíró, aki fénykorában tájfutó ellenfelem volt,
annyit jegyzett meg: „ha látnád,
hány pontot kivetettem előzőleg!”
A hosszútávú tömegrajtos versenyen 15 000-es méretarányú térképen kellett kiolvasni az ösvényfonatokon átvezető utakat, amit
én megállás nélkül nem mertem
vállalni, annyira nehéz volt a feladat. Jól jött a higgadtság, mert
akik elvesztették a kontaktust a
térképpel, azok súlyos percekkel
fizettek a sietésért. A3-as lepedővel
tekertünk a terep egyszerűbb részletein át és a hátoldalon is volt még
feladat, újra a zegzugos úthálóban.
A középtávon 10 000-es térképre
váltottunk, és megint két hurokkal érintettük az adott terep labirintusát. Az első napi gyakorlat

birtokában már jól lehetett érvényesülni. Az utak szövevényébe
visszaérkezve kellett jól tájékozódni, ritmust váltani a tájékozódás
szempontjából, vagyis visszavenni
kicsit a tempóból.
Az első két versenynap nem fárasztott el kondicionálisan, hamar tudtam regenerálódni, éreztem, hogy
jól összejött a formaidőzítés. Volt
egy kis gond a csuklómmal, ami
egy első napi esés miatt délutánra
feldagadt, amit begipszeltek ugyan
a kórházban, de nem volt törés
így levágtuk a gipszet, Vroni vett
kezelésbe – gyógyszalagokkal –
és hűtés-borogatás után versenyre
kész lettem a második reggelre.
A csapatban jó hangulat volt,
amihez nagyon hozzájárultak
a lányok, Füzy Anna és Cseh
Veronika sikerei, mindkettőjük
nyakába aranyérmet is akasztottak
és minden versenynapon dobogóra állhattak.
Állhattak volna, ha a rendezők
nem sietik el a díjkiosztást. De ott
volt a helyük.
A befejező nap rövidtávú versenyét gondoltam a magam részéről
legesélytelenebb versenyszámnak, de a technikai zűrök miatt
peches első napi 4., és a középső
napi 5. helyezésem után kinéztem magamnak a dobogót. Kicsit

Ilyen terep is volt

feszélyezett az 1 perces indítási
időköz, mert jobban szeretem az
egyéni tekerést, mint a taktikai
helyzetekbe kényszerítő szituációkat. És utálom, ha utolérnek.
Soha nem kezdek be, az első két
pontra a méretarányt és a biztonsági határt kóstolgattam, de aztán
elkapott a gépszíj, minden pont
mellett sikerült nagy tempóval
eltekerni.
No, ez úgy értendő, hogy a
Sportident Air szisztéma által
kínált lehetőség okán még a pontoknál sem kellett megállni. A
pálya utolsó harmadán – ugyanúgy, mint az előző két napon is
– jól jött a tájfutó tapasztalat. Itt
a kertvároshoz közeli, parkerdei
átvágásokkal sokat lehetett nyerni,
és ehhez bátorságom is volt.
A 7 500-as méretarányra nagyított térképen végre nem kellett
megállnom a térképnézéshez,
minden elágazást jó tempóval
voltam képes beazonosítani, a
befutóponton óriási bíztatást kaptam a többiektől. Ezt követően
csak a mögöttem indulókat kellett
kiböjtölni, és boldogan nyugtázni
a sikert. Anna és Vroni mellett én
is aranyérmes lettem.
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BEKIABÁLÁS A PÁLYA SZÉLÉRŐL
a rangsorszámítás kapcsán

P

ár éve még nagyon lelkes aktivista voltam, s ha úgy
éreztem, hogy valaminek a működésében felfedeztem egy komoly baklövést, ami jó szándékkal javítható,
akkor nagy energiával vetettem magam bele, magam
is sok időt szántam rá, s másokat is igyekeztem meggyőzni, hogy érdemes mozdulni, változtatni, pontosan
kidolgozva a legjobb megoldást. Mostanában az időm
is kevesebb, és valamelyest a fontos – nem fontos témák
is átértékelődtek bennem, de azért úgy gondoltam,
megpróbálom kihasználni a Tájoló utolsó számának
megjelenését, hogy a ranglistákról pár gondolatomat
megosszam a sporttársakkal.
A friss lökést az adta, hogy néhány hete – ahogy
elkezdtek megjelenni az idei kiszámított rangsorpontok – felfedeztem, hogy a regionális rangsorolókat az
idén „központilag” drasztikusan lefokozták. Pár évig
hivatalosan is foglalkoztam a ranglista számítással (a
történelmi ismertetéstől most megkímélem a sporttársakat, a nyomdagépeket és az esőerdőket, s Hajdu
Kálmántól Hunyadi Jóskán keresztül Petrócki Ádámig
nem elemzem, ki mit tett a jelenlegi szisztéma kidolgozásáért, finomításáért, pontosításáért). Az általam felügyelt évek alatt, amikor én számítottam a ranglistákat,
azt tapasztaltam, hogy jó az alapelv, de bizonyos korcsoportoknál és bizonyos versenytípusoknál vannak
anomáliák, amik csorbítják a ranglisták mindenkire
kiterjedő korrektségét. Ezen felül kisebb versenyeken
sokan indokolatlanul elesnek a pontszerzés lehetőségétől. Tapasztalataim alapján módosítási javaslatokat
terjesztettem elő, melyek jelentős részét el is fogadta az
akkori elnökség (sajnos nehézkes volt a változtatásra
támogatást szerezni, ezért csak a legfőbb hibák javítására tettem javaslatot, hogy az információmennyiség
okozta pánik miatt ne bukjon meg egészében a teljes
javaslatcsomag). Pl. az én előzetes számításaimra és
javaslatomra alapozva került bevezetésre a kiemelt
rangsorolók szorzószámának 1,05-re, és a regionális
rangsorolók 0,95-ra való módosítása is. Ezek a szorzószámok meg is feleltek a kívánalmaknak. Idén viszont
a 0,95 hirtelen 0,85-re módosítása azt jelenti, hogy a
minősítésre is valamelyest hajtó versenyzők szinte elfelejthetik a regionális rangsorolókon való pontszerzés
lehetőségét. Bakó Áron például – aki az élversenyzők
azon ritka példánya, aki rendszeresen elindul regionális futamokon is – idén eddig országos versenyen
nem szerzett rosszabbat 95 pontnál, regionális rangsorolókon viszont hiába verte percekkel a mezőnyt,
egy kivétellel nem érte el a 80 pontot sem. Nem tudom
a regionális versenyek és versenyzők megbüntetése
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miért volt a javaslattevők és döntéshozók szándéka, de
ez brutális (15–20 pontos) eltéréseket hoz abban, hogy
valaki regionális versenyen, vagy országoson küzd a
pontokért. A távolabbra nem elégszer utazó, inkább
helyben megméretkező spórolósabb versenyzők így
közelítőleg sem reális helyre kerülnek a ranglistában,
hanem sokkal hátrébb. Szerintem ez komoly hiba, a
ranglistának akkor van értelme, ha minél több embert
minél korrektebbül mér, és sorol be.
Még egy fontos javaslatot emlegettem időről időre.
Sokat egyszerűsítene a ranglista számításán, segítené a
kis mezőnyök minősítésre való alkalmasságát, és reálisabbá tenné a jelenleg már korcsoportok szerint torzult
szenior ranglisták reálissá válását, ha áttérnénk az „egy
közös” ranglistára. Aki azonos pályán fut, az közösen
számolható, függetlenül attól, hogy milyen korcsoportba tartozik, és hogy férfi-e vagy nő. Ez megoldaná a
színkódos pályák besorolásának problémáját is, és gazdaságosabbá tenné a kis versenyek rendezését, hiszen
5–10 jó pályával kiválóan megrendezhető egy 50–200
fős futam, 10-nél több ember futna egy pályán, ami a
véletlenek szerepét is minimalizálná, és a rangsorolásra
alkalmatlan kis létszámú kategóriákat is csökkentené,
nem utolsó sorban pedig a pályák színvonalára is több
energiát fordíthatna a kitűző, ha fele annyit kellene
megalkotni. A rangsorpontok összesítésénél év közben
és év végén is külön elkészíthetőek a minősítési ranglisták korosztályonként és nemenként is, de a futamokon
azonos pályákon hasonló pontszerzési lehetőségek
érvényesülnének, megtartva azért a kiemelt és regionális versenyek szerepét, és megfelelő (pl 1,05 – 1,00
- 0,95) súlyozását. Az áttérés matematikai módját most
nem részletezem, nyilván nem ötletszerűen és nem
év közben lehet ilyet megoldani. 2006 óta 10 lezárt
év összes versenyéről megvannak az adatok, ha valaki
kidolgoz a jelenlegi ranglista alapjain működő egyesített rendszert, az a meglévő adatok alapján 10 éves
távlatra kihatóan is tesztelhető még bevezetés előtt,
hogy látsszon, évekig működőképes és reális marad-e.
Remélem, nem hiába szóltam, s lesz valamikor szándék a ranglista egyszerűbbé és jobbá tételére (amiben
igény esetén szívesen segédkeznék is). Ha már van
rangsorszámítás, az legyen minél jobb! Ha meg nem,
hát van élet a ranglistán túl is, amit sok más mellett a
Boróka Kupák töretlen népszerűsége is mutat. A versenyzők többsége a jó pályákat tekinti elsődlegesnek,
a versenyek hangulatához kapcsolódó élményt, és a
küzdelmet saját magával és az ellenfelekkel, a rangsor
Kovalcsik István
csak ezek után következik.
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Célterülete a Körös-torokban

I. KÖRÖS-TOROK KUPA A PARTI HOMOKFÖVENYEN
Csongrád, 2016. szeptember 3-4.
A Maccabi Vívó és Atlétikai
Club Tájékozódási Futó
Szakosztálya − Paskuj
Mátyás elnökletével − az
idén is merészet álmodott. Ezúttal, az egyik,
négyfutamos versenyét I.
Körös-torok Kupa néven,
Csongrádon rendezte meg,
szeptember első hétvégéjén.

A

versenybíróságot ezúttal is
egy nagyon jól összeszokott stáb alkotta. Paskuj Mátyás
elnök irányításával a következők voltak a főbb szervezők:
Paskuj Mátyásné (titkár), Máriás
Bence Dániel (rajtfelelős), Apró
Attila (célfelelős), Hegedűs Béla
(SPORTident), Mihály Gyöngyi
(gyermekverseny), Dr. Cserjés
Andrea (versenyorvos). A parkolást Blidár Tamás irányította
és a fotókat is ő készítette. Az
1. napi futamok pályakitűzője
dr. Felföldi Károly volt, míg a 2.

napi pályákat Szőri Kornél tervezte és kivitelezte. A versenybíróság munkáját dr. Sindely Pál
(1. nap) és dr. Felföldi Károly (2.
nap) ellenőrzőbírók segítették.
A 4 fordulós rövidtávú regionális rangsoroló versenyre, 4
különböző térkép készült, mindegyik 1:5000-es méretarányban.
A térképeket helyesbítették és

rajzolták: 1. nap délelőtti futam
Csongrád, Körös torok (Vancsik
Nándor), 1. nap délutáni futam
Csongrád-Belsőváros (Felföldi
Károly), 2. nap délelőtti futam
Csongrád-Bökény és a délutáni
futamon Csongrád-Belváros. Az
utóbbi két térképet is Vancsik
Nándor készítette. A térképek
kellő gondossággal, precizitással
készültek.
Az első nap két futamának a
versenyközpontja, közvetlenül
a Körös-torok üdülőterületen, a
tengerpart illúzióját keltő strandon, a parti fövenyen volt. A
szokatlanul meleg, szeptemberi
indián nyár is fokozta ezt a hangulatot. Véleményem szerint, az
idei hazai versenyek közül, ez
volt az egyik legszebb célterület.
A délelőtti futam közvetlenül az
üdülőterületen, a Körös folyó
torkolatával átellenben zajlott,
míg a délutáni futam terepe
Csongrád Belsőváros része volt.
Ez utóbbi, Csongrád egykori
központi részén fekszik, a Tisza
Rajtoltatás a Tisza-partján partja mentén. A bonyolult, zegTájoló 2016 6. szám
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zugos, tekervényes útrendszer
máig fennmaradt. A teljes városrész gyakorlatilag élő múzeumként funkcionál, mivel házainak
többsége műemléki védettségű,
szépen felújított és gondosan
karbantartott. Többségük jelenleg vendégházként funkcionál.
A strand környezetében összefüggő nyaraló- és szórakozónegyed jött létre. A versenyfutamok között és az esti órákban
a versenyzők strandolás mellett
kellően ki tudták használni a
vendéglátás adta előnyöket is,
hiszen – a teraszos éttermektől
a halbüfén át az óriáslángosig –
igen változatos volt a kínálat. A
szálláshelyek sora is széles skálát
mutatott, ami a sátorhelytől a
nívós parti apartmanokig terjedt. A szabad strandolás lehetősége mellett, a versenybíróság minden versenyző számára
350 Ft/nap belépést biztosított
a Csongrádi Gyógyfürdőbe is,
szombat délután 15 órától vasárnap estig!
A második versenynapon a
futamok helyszínei a CsongrádBökény városrészi lakóterületen
illetve Csongrád belvárosában,
a feltűnően sok parkkal tarkított és belső udvarral rendelkező

Befutóponton a Belvárosban

területeken voltak.
A Maccabi VAC Tájékozódási
Futó Szakosztálya által rendezett verseny fővédnökének Bedő
Tamást, Csongrád város polgármesterét is sikerült megnyerni.
A verseny főtámogatói voltak:
Csongrád Város Önkormányzata,
Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda,
Magyar Víz Kft, Mozi Menza,
Bástya Hotel Makó, PusztaSolar
Kft, Csabi Cukrászda, Rádió 7,
Promenad.hu, Netion Kft.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre, a második napi versenyközpontban, a Csongrád

Befutóponton a Körös-torokban
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Belváros Városháza előtti területén került sor. Minden kategória I–III. helyezettje érem és
oklevéldíjazásban részesült a
négy futam összetett eredménye
alapján. A díjátadó Bedő Tamás
Csongrád Város Polgármestere
volt. A gyermekversenyen minden induló ajándékot kapott.
Külön érdekesség, hogy ezúttal, „homokbefutó versenyt” is
rendeztek az első futamon, a
Körös-torokban, a gyűjtőponttól a célig. Az eredményhirdetésen külön díjat (tortát) kapott
a leggyorsabb 18 év feletti nő
és férfi, valamint a 18 év alatti
leggyorsabb versenyző. A tortákat a befutó versenyre a Csabi
Cukrászda ajánlotta fel.
Felföldi Károly, az első versenynap pályakitűzője, s egyben a
második versenynap ellenőrzőbírója (és úgy is, mint a város
szülötte) a következőképpen
összegezte véleményét a versenyről:
„Nem egyesületi tagként először volt alkalmam belelátni a
csapat tevékenységébe. Tetszett,
hogy mindenki tudta a feladatát és időre minden elkészült.
Egy négyfordulós sprint esetén
(2 célhely és 4 rajthely kiépítés)
elég koncentráltan kell dolgozni,
amihez egy alapos előkészítés
(tárgyi, szellemi) szükséges. Jó
volt a helyszínválasztás is. Egy
új város került fel a tájfutó térképre, és tényleg bejött, hogy
a 4 futam 4 különböző jellegű
terepen került megrendezésre.
A térképészek jó munkát végeztek (ezzel egy kicsit magamat
is dicsérem), a nyomtatott térképek szépek és jól olvashatók
voltak. A pályák, a verseny legfontosabb fokmérői. Előre nem
lehetett tudni a mezőnyök erősségét, így néhány kategóriában
nagy győztes idők születtek. A
szombat délutáni pályákat talán
kissé elméreteztem, (a tényleges
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Az F45 dobogósai: Szász Tibor (HRF), Juhász Gábor (HTC) és Ács Gábor (ZTC)

optimális útvonal pl. az F21ben megadott 3,4 km-es táv a
valóságban 5,2 km futásra jött
ki. Ehhez jött még a váratlanul
nagy meleg, amire nem számítottam. Csak emiatt is, biztos
nem a nyílt részre raktam volna
a rajtot. De legalább jó fizikai
felkészítés volt az országos bajnokságra. Előzetesen a verseny
jellegét tekintve, nekem voltak
fenntartásaim, hogy egy héttel
a ROB előtt érdemes-e 4 fordulós sprintet rendezni, de végül

is Paskuj Matyi főszervező számítása bejött. Néhány országos
rangsoroló is megirigyelheti a
létszámot. Összességében én egy
jól sikerült versenynek látom, és
nemcsak azért, mert én is részese voltam a sikernek.”
A versenyt követően, Paskuj
Mátyás a versenybíróság elnöke
így összegezte a 4 fordulós regionális rangsoroló versenyt:
„Először is, ezúton szeretném
megköszönni a rendezők munkáját, amit a hétvégi Körös-torok

Kupán végeztek. Köszönöm, hogy
mindenki teljes erőbedobással, nagy odafigyeléssel és pozitív hozzáállással teljesítette ezt a
nem egyszerű összetett feladatot.
Elmondhatjuk, hogy egy sikeres
rendezés után vagyunk, bízom
benne, hogy a legtöbb résztvevőnek tetszett a verseny. Azt gondolom az időjárás és a körülmények kedveztek számunkra és a
versenyzőknek is, talán még túl
meleg is volt, főleg a szombat
délutáni futamon. Összegezve
úgy érzem ismét bizonyítottuk a
Magyar Tájfutó társadalomnak,
hogy nincs számunkra megoldhatatlan feladat, egy felkészült összetartó csapat vagyunk, és érdemes
versenyeinkre nevezni a későbbiekben is. Nem véletlenül adtuk
a „római egyes” sorszámot a versenynek, hiszen jövőre is szeretnénk megrendezni ezt a versenyt.”
Ezzel az összegzéssel azt hiszem
a résztvevő versenyzők is egyetértenek, s remélve azt, hogy
jövőre, a „római kettes” sorszámú Körös-torok Kupán minél
többen rajthoz állnak.
Szöveg: Sindely Pál
Fotó: Blidár Tamás

Összpontos térkép részlete
Tájoló 2016 6. szám
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BRAVÚROS MAGYAR SIKEREK BULGÁRIÁBAN
László Károly, Lászlóné Hornyai Piroska és Mucsi Mihály világbajnokok!

K

iemelkedően jól szerepeltek
a magyarok az augusztus
3-9. között Bulgáriában megrendezett XVIII. Rádiós Tájfutó
Világbajnokságon. A 18 fős válogatottunk 3 arany mellett 3 ezüst
és 2 bronzérmet, valamint számos
4-6. helyezést szerzett. Ezzel 33
ország közül a Cseh Köztársaság,
Oroszország, Ukrajna és a jövő
évi Európa-bajnokságot rendező
Litvánia mögött az ötödik legeredményesebb nemzet lettünk.
Pedig nálunk halmozottan hátrányos helyzetű sportág a rádiós
tájfutás, közismert nemzetközi
nevén ARDF (Amateur Radio
Direkcion Finding). Az idén például mindössze 6 hazai versenyt
rendeztek a VB-ig. Nekem hivatalos helyen azt is tudtomra adták,
hogy mivel sem az olimpia, sem
a nem olimpiai sportok világjátékán nem szerepel, ilyen sportág
nincs is!
Talán még a világversenyeket is
színészekkel játszatják el.

olyan szűk rajtkarantént jelöltek
ki, ami egy borzadály. Ráadásul
magas intelligenciájú kultúremberek itt is szeméthegyekkel „díszítik” az erdőt. Mivel a rajtoltatás
9 órakor kezdődik és a klasszikus
számokban 13 óra utánig tart,
sokan kénytelenek voltak több
órát ilyen környezetben elfecsérelni az életükből.

Világ Kupával kezdődött

A rendezvénysorozat Világ
Kupával vette kezdetét, a világbajnokságéval azonos négy versenyszámmal. Erre 5 magyar nevezett: Lászlóné Hornyai Piroska,
László Károly, Szűk Zoltán, Dr.
Paál András és jómagam, Kovács
Attila Gábor. Én azonban a nyitó
RH összecsapásról sajnos lemaradtam, mert csak olyan repülőjáratra kaptam jegyet, ami aznap
reggel ért oda. S nem is a legközelebbi várnai, hanem a távolabbi, burgaszi repülőtérre. Onnan
a rendezőség az albenai versenyközpontig 320 Euro ellenében válSzínészek játszották el
lalta volna a transzferemet! Én
No, ha így van, itt Bulgáriában a azonban nem hagytam magam
magyar színészek fantasztikusan kirabolni, hanem tömegközlekejól játszottak! Már a maszkmester
is rendkívülit alkotott, hiszen ezek
a művészhölgyek és urak megkülönböztethetetlenül úgy néztek ki,
mint akiket alakítottak. A teljesítményük pedig önmagáért beszél.
Pedig sok-sok kellemetlen, nehéz
akadály tornyosult előttük. A versenynapokon még sötétben, zöld
hajnalban keltek, s a gyors reggeli
után már indult is velük a buszkaraván a terepekre. Általában közel
egy órát zötykölődtek, nagyrészt
olyan rázós, döcögős utakon,
mintha Budapestről Ferihegyre
autóznánk.
A hosszú várakozásra hol kátyús
autóparkolóban, hol kint a tarlón

28 Tájoló 2016 6. szám

déssel, három buszjárattal tettem
meg a kb. 130 km távolságot.
Oda, majd a verseny végén vissza,
mindösszesen 40 leváért (1 Leva
= 170 Ft).
A számomra kezdő URH versenyen Karcsi tartalék vevőjével
indultam. Az enyémből ugyanis, mielőtt feladtam a repülőre,
kiszedtem az elemeket, nehogy
begerjedjen (volt már ilyen!) és
bombára gyanakodva felrobbantsák a hátizsákomat. De amikor
már Albenában visszaraktam
a 9 voltos Duracellt, meg sem
nyikkant. (Utóbb itthon kiderült,
elengedett egy forrasztás.) Ez a
terep a várnai repülőtér és autópálya közelében egyébként olyan
bozótos volt, hogy álmomba se
jöjjön elő!

Aranyos Piroska
Már az első napon szenzációs
magyar siker született Lászlóné
Hornyai Piroska (W60) győzelmével! Ez megadta számunkra az
alaphangot. De ezt még tovább
fokozva győzött másnap is, tehát
mindkét klasszikus (RH és URH)
számban Világ Kupát nyert!

Mucsi Mihály a világbajnok

RÁ
A következő sprint versenyt
nagy meglepetésre a versenyközpont környékén, lakott területen,
a szállodák között rendezték.
Ilyenre itthon még soha nem volt
példa. Piroskának ez sem okozott
problémát, ezüstérmes lett. Én
M60 kategóriában a „legrosszabb”,
a negyedik helyre futottam be.
A következő napon a Várna feletti
hegyoldalba vitt foxoring is kellemetlen meglepetést okozott. Az
itthon idén lebonyolított két ilyen
versenyszám, az Aranyhomok
Kupa és az országos bajnokság
ugyanis teljesen másként zajlott.
Nálunk az úgynevezett lassú adók
az egyik, a gyorsak meg egy másik
frekvencián adták a csak 100-200
méterről hallható jeleket. A Világ
Kupán meg vegyesen, mondhatni
össze-vissza. Igaz, rányomtatták a
térkép peremére, melyik hol hallható, de én a rajt után már csak
a térkép rajzát olvastam, az azon
kívül eső feliratokat, reklámokat
nem. És megdöbbentem, mikor
az első adót jelölő karika közelébe érve semmit nem hallottam.
Mások is jártak így, mert sokan
bóklásztunk a környéken értetlenül. Utólag főleg az ázsiaiakat
sajnáltam, a kínai csapat ugyanis
legalább 60 tizenévest indított a
Világ Kupán, akik hozzám hasonlóan rohangáltak az adó térképre berajzolt helyének környékén,
mint pók a falon. Mert úgy megtalálni egy SI-dobozt (ebben a
számban meg a sprintben ugyanis
nincs bója), hogy sem a pontos
helyét nem ismerem, sem az irányát nem tudom mérni, mert nem
hallható, szinte reménytelen. Ami
még tovább rontotta a helyzetet:
a legtöbb adót jóval a berajzolt
körön kívülre tették!
Még szerencse, hogy ekkor, és nem
két nap múlva a vébén szembesültünk ezekkel a sajátosságokkal.
S hogy számomra teljes legyen a
káosz, még műszaki gondom is
akadt. Az eddig (vagy 20 éve) jól
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működő fülhallgatóm is épp most
tudott elromlani. Olyannyira, hogy
az ukrán szaktekintély sokszoros világbajnok barátom, Mikola
Velikanov, akitől vásároltam annak
idején a készüléket, csak annyit
mondott rá, dobjam a szemétbe.

László Károly világbajnok!
A VK után pihentünk egy napot.
Megérkeztek az azt kihagyó sportolóik is Pap Gábor csapatvezetővel az élen és másnap már kezdődött is a 18. világbajnokság.
A nyitó foxoringra megint Várna
fölé, egy meredek hegyoldalba
vittek. Ekkor még csak lábadozott a gyomorfertőzés miatt kényszerböjtölő Piroska és Karcsi.
Szegények még a dugókáikat is
összecserélték, emiatt a célban
nem is írták ki az eredményüket. Láttuk azonban Zarnóczay
Klárát (W50), aki a dobogó második fokát érdemelte ki! Jómagam
a biztos harmadik helyem tudatában hagytam el a célterületet.
Aztán az esti eredményhirdetésen
az egyik szemem sírt, a másik
nevetett. Sírt két okból is. Egyrészt
mert engem is utolértek a bélfertőzés igen kellemetlen tünetei,
másrészt, mert valaki mégiscsak
leszorított a dobogóról, a legpechesebb, a negyedik helyre. De
amennyire rosszullétem engedte,
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Hornyai Piroska világbajnok

örültem is, mert aki ezt merészelte, az nem volt más, mint barátom
László Károly! Szinte hihetetlenül
csodálatos ez a teljesítmény a július végi epeműtéte után! Ezzel az
l995. óta szerzett számtalan világés Európa-bajnoki medálja után
begyűjtötte a legértékesebbet, a
világbajnoki aranyat. (Keretes írásunkban a nevében is felesége,
Hornyai Piroska nyilatkozik.)
Ennél jobb kezdést egy világbajnokságon kívánni sem lehet!

Mucsi Mihály és Nagy Béla
jól sprintelt
A VB következő egyéni számaként a sprint következett. A terep
a várnai autópálya mentén akár
Szabolcsban is lehetett volna, már
ami a dimbes-dombos, zömében
halványzölddel jelölt, homokos
akácerdőt illeti. A cél környékén
azért kisebb sziklák, kövek jelezték, mégsem ott vagyunk.
Ebben a számban az előző VB
győztesének, Mucsi Mihálynak
itt sem sok hiányzott, végül csak
egy ellenfele került elé. Pálya közben is láttam, milyen jól sprintelt,
mindannyian örültünk ezüstérmének. Nem várt örömet okozott
aznap Nagy Béla (M60), aki a
harmadik helyen érkezett célba.
Bár nincs ebben semmi meglepő,
Tájoló 2016 6. szám
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György és Brunner Sándor társaságában negyedik, a László, Nagy,
Kovács összetételű M60 alakulat
szintén negyedikként, a Börcsök
István-Fröhlich Henrik páros
(M70) pedig a hatodik helyen zárt.

Összbenyomás

M60-as csapatunk, László Károly, Kovács Attila Gábor és
Nagy Béla bronzérmes

hiszen nagyon pontosan mér, nem
véletlenül volt 1994-ig hosszú éveken át a magyar válogatott vezető edzője. Attól kezdve azonban
hosszú szünetet tartott és csak két
éve tért vissza versenyzőként. S
milyen jól tett!

Arany, ezüst, bronz
Még mindig formában kellett
maradnunk, hiszen pihenőnap
nélkül következett az első klasszikus egyéni-csapatverseny. A fiatalabb kategóriák rövid, a többiek
ultrarövid hullámon versenyeztek.
A terep több igen meredek oldalú
nagy hegyből állt.
Mucsi Misi 3 éve Lengyelországban
foxoringban Európa-bajnokságot,
két éve Kazahsztánban sprintben
világbajnokságot nyert, de klasszikus számokban, valamelyest magát
is meglepve, most először érdemelt ki aranyat, mégpedig rövidhullámon. Ezüstérmet aznap a
W50 kategória csapatversenyében
ultrarövid hullámon a Zarnóczay
Klára – Radics Anna duó nyert.
Bronzot pedig M60-as csapatunk,
László Károly, Kovács Attila Gábor
és Nagy Béla nyakába akasztottak,
szintén az URH összecsapásban.

Pontszerző csapataink
A már nagyon várt pihenőnap
után utolsó felvonásként követke-
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zett a második klasszikus egyénicsapatverseny. Akik az elsőn rövidhullámon versenyeztek, azok most
ultrán, és fordítva. Ez az észak-déli
irányban hosszan elnyúló terep
sem volt piskóta. A rajt és a cél
közti távolság légvonalban elérte
az 5 kilométert. És a „csúnya” nagy
hegyek innen sem hiányoztak.
Közel három évtizedes rádiós tájfutó tapasztalataim szerint rövidhullámon, amiben aznap mi is versenyeztünk, nem létezik reflexió,
vagyis arra van az adó, amerről
hallom. No, itt nem! Ám mivel úgy
tanultuk, higgyünk a vevőnknek,
mint utóbb kiderült, másokkal
egyetemben én is felmásztam egy
irtó meredek hegyre, mert egyértelműen arra mértem az első adót.
Fent azután már egészen másfelé,
lefelé szólt. Ebből adódott a túlélőversenyem, mert a sziklás meredélyen csak gatyaféken, a lezuhanást
kockáztatva jutottam le. A földhöz
csapódó tájolóm is széttört – de
még jó, hogy csak az, és nem én.
Aznap az URH vevővel futó
Hornyai Piroska szállított egy
ezüstérmet egyéniben, több csapatunk pedig pontszerző helyen végzett. Így a Zarnóczai-Radics páros
negyedik (W50), a Mucsi-Szűk
Zoltán-Krajcár Lajos ötödik (M40),
Moravszki János egyéni hatodik helyével az M50 csapat Nagy

Sportszakmailag jó verseny részesei lehettünk, de néhány dolog
alaposan lerontotta benyomásainkat. Én például (a már említett
transzferes szívatáson kívül) a
megrendelt és előre kifizetett első,
augusztus 29-i éjszakai szállásomat és az első napi nevezésemet
július 13-án, 46 nappal az esedékességük előtt lemondtam – de
nem vették figyelembe…
Az egyébként magas színvonalú
világbajnokság összbenyomását lényegesen befolyásolták a
sorozatos, komoly gyomorbántalmakkal járó megbetegedések.
Nemzetiségre tekintet nélkül
senkit nem kíméltek, és az első
perctől kezdve végig ismétlődtek.
Nálunk a hatóságok már néhány
eset után biztosan bezáratták volna
az ebben ludas, legalább 300 adagos konyhát, itt meg nem történt
semmi. Csak a szerencsétlen betegek szenvedtek. A magyarok közül
is sokan megszenvedték, amint a
fertőzött gyomortartalom egyszerre két irányban tört ki az emberből.
Mindezek ellenére nemzetközi összehasonlításban továbbra
is sikersportág maradt a főként
önköltséges alapon működő
magyar rádiós tájfutás.

Körkérdés a világbajnokokhoz
1. Hogyan készültél a VB-re?
2. Milyenek a benyomásaid a rendezésről, terepekről, pályákról?
3. Számítottál-e ekkora sikerre?
4. Miután már túl vagy a csúcson,
mik a terveid a jövőre nézve?

Mucsi Mihály: „az egész mezőnyt
megleptem”
1. Nagyon sok fizikai edzéssel és
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A férje, László Károly nevében is
nyilatkozó Hornyai Piroska:

László Károly és Hornyai Piroska

minél több tájfutó versenyen való
indulással, mert ezt jó felkészülésnek tartom.
2. Nekem nagyon tetszett ez a
világbajnokság (főleg ilyen eredményekkel). A terep nehéz volt,
különösen fizikailag, de én az
ilyen terepeket szeretem. A pályákat is nagyon jónak értékelem. Én
nem találtam bennük hibákat és
a lehető legjobb tudásom szerint
teljesítettem azokat.
3. Nagyon örültem a sprint második helyezésemnek. Ez a szám
nekem jól szokott sikerülni, bíztam
is a jó eredményben. Ami viszont
nagy meglepetés volt, az a klaszszikus (RH) versenyszámban elért
aranyam. Ezzel szerintem nem
csak magamat, de az egész mezőnyt
megleptem, nagy örömömre.
Pedig ebben nem számítottam ilyen
eredményre, mert itt mindenki
nagyon jó, és mert a felkészülésem
végén pont a vébé előtti hetekben
volt egy elhúzódó betegségem.
4. Jövőre kicsit hátrébb helyezem
a sportot. Az első lesz a családom,
de természetesen a versenyeken
(rádiós, tájfutás) továbbra is részt
veszek, amennyire a lehetőségeim
engedik.
Amit még el szeretnék mondani:
a legfontosabb, hogy amit elértem a sportban, azt mind a drága
családomnak, de legfőképpen
a feleségemnek köszönhetem,
mert rájuk mindig számíthattam.
Köszönöm!

„Mindkettőnknek lejátszották a
Magyar Himnuszt!”
1. A világbajnokságra való felkészülésünket Karcsi betegsége és
műtéte hátráltatta. Emiatt több
versenyt is le kellett mondanunk,
úgy tájfutásban, mint rádiózásban.
Mikor felépült és már bizsergett
a talpa, elkezdtük az alapozást.
Minden nap egy kicsivel többet
futottunk. A Világ Kupára is azért
neveztünk, hogy edzési lehetőséget biztosítsunk magunknak. Azt
nem gondoltuk, hogy már ott is az
élbolyban fogunk szerepelni. Én
két aranyérmet és egy ezüstöt szereztem,. Karcsi a nyolcadik helyet
bérelte ki magának.
2. Az a benyomásunk a terepről,
hogy a rendezők egy számban sem
akartak kímélni bennünket. Alig
volt olyan versenynap, hogy ne
kacskaringós patakon átkelve vagy
homokos befutón felfelé mászva
fussunk be a célba. A pályakitűzők is igyekeztek nehéz, technikás
pályát készíteni részünkre, amely
elinduláskor komoly fejtörést okozott, hogy merre is induljunk?
Komoly, világbajnokságnak megfelelő szintű terepeken versenyeztünk.
3. Én 2008-óta járom a világot,
azóta veszek részt Európa- és
világbajnokságokon. Eddig minden alkalommal éremmel jöttem
haza. Titkon reméltem, ez így lesz
most is. De hogy ekkora sikerem
legyen, azt nem gondoltam volna.
Külön öröm számomra, hogy a
párom, Karcsi végre megérdemelten egyéni világbajnok lett! Így
a Magyar Himnuszt mind a kettőnknek lejátszották.
4. Természetesen tovább folytatjuk a tájfutást és a rádiózást is.
Ameddig az erőnk, egészségünk
és a pénztárcánk bírja, addig mindenképpen.
Kovács Attila Gábor
Zöld Sportok Clubja Miskolc
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EMLÉKEZÉS
DR. ANGYAL TIBORRA
(1932-2016)
Az egyik legidősebb, 80 év feletti pécsi tájfutó, Dr. Angyal Tibor szeptember 4-én elhunyt.
.Mint sok idős, régi tájfutó, Ő is a cserkészként
kezdte. Itt ismerte meg a természetet, a térképet, az erdei mozgást. A Pécsi Cisztercita
Gimnáziumban érettségizett, és 1950-ben
Pécsett megkezdte az orvosi egyetemet. A természetszeretet vitte az egyetemen a tájékozódási versenyzők közé és Ő lett az akkor Haladás
SE-nek nevezett tájékozódási egyesület alapítója. Az 1950-es években több országos csapatbajnokságon is indult és rendező volt az első
baranyai országos versenyen (Standard Kupa) .
Az Egyetem elvégezése után 1958-ban lépett
be a Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkörbe
(akkor még Pécsi Lendület Sportkörnek hívták) és itt versenyzett tovább – feleségével
együtt. Sokszor találkozhatunk vele a 60-as
évek versenyeinek eredménylistáján és régi
fotókon. A versenyzés mellett számos verseny rendezője is volt, és részt vett az akkor
használt fekete-fehér térképek készítésében.
A tájfutás önállósodása után még évekig aktív
résztvevője volt a megye tájfutó életnek.
Emellett magashegyi túrázó is volt. Ö építette
ki először a kapcsolatot az akkori Jugoszlávia
tájfutó versenyzőivel. Bekapcsolódott a
Pécsi Orvos-Eü. SK vezetésébe is, 2013-ig
a Sportkör elnökhelyettese volt. Sajnos az
utóbbi 10-15 évben mozgásszervi betegsége
nem engedte, hogy a hegyeket, erdőket járja.
Utoljára 2010 őszén a Fehérkúti Turistaháznál
rendezett Csermely V. emlékversenyen volt
jelen. Azóta lakásáról nem tudott kimozdulni.
2016. szeptember 22-én, gyászmisén végleg
elbúcsúztunk tőle.
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Újabb nyolcvanévesek

váltót rendeztek. A kétfős vegyesváltókban mindenki kétszer
futott lány-fiú-lány-fiú sorrendben, így alakult ki a négykörös
2016. augusztusában ismét két sporttársunk lépett a nyolcva- verseny. A terep egy lapos parkerdő volt, ahol nagy sebességnasok családjába.
gel lehetett haladni és emiatt belehibázni.
A verseny szorosan alakult, többször változott az állás az élen és
Páhy Tibor, a székesvégül az első négy váltó nyolc másodpercen belül ért be. A végén
fehérvári Alba Regia
Atlétikai Klub versenyzője.
magyar sikernek örülhettünk, ugyanis Szerencsi Ildikó az észt
Bár az utóbbi időben már
Timo Silddel az oldalán megnyerte a versenyt! A Weiler Virág –
ritkán indul versenyeken,
Tugyi Levente páros pedig a hetedik helyen végzett. (mtfsz.hu)
További részletek a PWT honlapján: http://www.p-w-t.org/
mégis gyakran lehet vele
találkozni, főleg a téli
hónapokban. Az utánpótDomborzat olvasás gyakorlása
lás keret egykori kapitáAz 5. számban közölt, domborzat olvasást gyakorló tesztlap
nya ma is aktívan tevémegoldása:
kenykedik, hiszen évek
Rajt – A – E – F – M – T – U – Z – Y – T – X – S – T – N – H –
óta a vértesi téli edzések
G – F – L – Q – P – J – K – E – B – F - Cél
fő szervezője, kivitelezője.
Tihanyi László dr. a
Pécsi Orvos-Egészségügyi
Sportkör versenyzője. A
POTE-én végzett
orvos, nyugdíjba vonulásáig Baranya megye
tiszti főorvosa volt.
Jelenleg is aktív tájfutó,
a csákberényi nappali
egyéni OB-n az F80-as
kategóriában bronzérmet
szerzett.1952-ben lépett
be a POEÜ (akkori nevén
Lendület SE) természetjáró szakosztályba, ahol túraversenyeken vett részt.
1965 óta a túraversenyek mellett szövetségi munkát is végzett.
A POEÜ Sportkör elnöke és a tájfutó szakosztály vezetője napjainkban is. Az MTWFSZ megalakulásakor, 1971-ben a Baranya
megyei Tájékozódási Futó Szövetség főtitkára, majd 1975-től
2014-ig elnöke volt. Jelenleg a Bm.TFSZ tiszteletbeli elnöke, a
megyei elnökség tagja.

Szerencsi Ildikó váltógyőzelme
a Park World Touron

Hornák Zoli levele
Levelet kaptunk Veszprém megyéből Hornák Zoltántól.
Levelében ismerteti a sportágban eltöltött múltját, majd felsorolja, hogy az elmúlt évtizedek írott sajtója – Természetbarát
híradó, megyei kiadású szakszövetségi híradó, az Iránytű, a
Tájfutás és Szélrózsa kiadványok hogyan szűntek meg az idők
folyamán, és úgy látja, most ez vár a Tájolóra is. Mélységes
aggodalmát fejezte ki és nem érti, miért nem karolják fel
esetleges szponzorok egy lap kiadását.
Kedves Zoli! Aggodalmad jogos, de lesz megoldás. A Budapesti
Tájfutók Szövetsége elkötelezett az írott sajtó megjelenése mellett, és már szerveződik egy új tájfutó lap kiadása.
A Spartacus kupán már többet lehet majd róla tudni, sőt ott
már elő is fizethető! Bízzál benne és ne legyél elkeseredve!

Sportági nyomtatott sajtó
A BTFSZ és MTFSZ sok-sok előkészítő, elemző egyeztetés után
október közepén megegyezett abban, hogy lesz nyomtatott
sajtója a tájfutásnak. A címe még kiforratlan, de pár sarokpontban megállapodtunk, a stáb felállt, lelkesen készülnek a
feladatra.
Évi négy alkalommal, A/4-es méretben jelenik meg az újság.
Tartalmában támaszkodik elődjére, versenybeszámolók, elemzések, életmód rovat stb. Színesebb, magazin jellegűbb lesz,
több időtálló állandó rovattal. Éves előfizetés négyezer Forint,
megjelenését nagyobb versenyekhez igazítjuk. Előfizetni rá a
BTFSZ új bankszámlájára utalással, a támogatói programban
való részvétellel, vagy a nagyobb versenyeken lehet majd.

Pekingben megkezdődött az idei sorozat.
Huszadik évfordulóját ünnepli idén a Park World Tour. Az 1996ban a finnországi Vasaban indult sorozat már 16 országban
járt és 40 ország, több mint 500 képviselője állt rajthoz ezeken
a versenyeken. Idén már tizedik alkalommal rendezik Kínában
a Park World Tourt, ezzel a keleti ország toronymagasan a legtöbbször szereplő helyszín a verseny történetében.
Megváltozott a BTFSZ számlaszáma
Az idei PWT október 23. és 29. között zajlik összesen hat futammal: három sprint mellett egy középtáv és egy szupersprint Az új bankszámlaszám:
alkotja az egyéni futamokat, nyitószámként pedig egy sprint Gránit Bank 12100011-17849065-00000000
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HOGYAN MONDJÁK AZ ERDŐN TÚL?
Bár a világ számos országában találhatók magyar
tájfutók, csak egy helyen vannak annyian, hogy önálló
„nyelvük” is legyen: Erdélyben, főként Kolozsváron.
A cikk évtizedes gyűjtés alapján és a Fey család
segítségével készült. (Erdély = Transsylvania = Erdőntúl)

A

mikor felcsillant a normális
együttműködés lehetősége a
szomszédos országokkal, a múlt
század kilencvenes éveinek elején,
Skerletz Iván főtitkárunk ‒ aki mindig szívén viselte az erdélyi tájfutók
sorsát és sokat segítette őket – szerződést kötött a romániai szövetséggel az együttműködésről. Ez az irat
sokféle – jórészt meg nem valósult
– tervet tartalmazott, és volt egy
furcsa pontja: az erdélyi tájfutás
magyar szavainak összegyűjtéséről.
Úgy gondolom, nem szűnhet meg
úgy a Tájoló, hogy legalább ezt az
egyet ne teljesítsük.
A romániai magyar nyelv sok
érdekességet tartalmaz, ezen szokás jókat élcelődni, de én értéknek
tartom. Néha persze szórakoztató: hajtási = jogosítvány, áruló =
piacon dolgozó stb. Amikor egy
tanártól azt kérdezik: Mennyi a

régiséged?, a válasz: Öt év (vagyis
öt éve dolgozik tanárként).
Rátérve a tájfutásra, a „fut” a
románban egy igen csúnya szó,
ezért erdélyi sporttársaink nem futnak, hanem szaladnak, nehogy a
beszélgetésbe véletlenül belehallgató román sporttársak azt higgyék,
hogy durván káromkodnak.
Miként a hétköznapi nyelvben, a tájfutók is átvettek néhány kifejezést
a román nyelvből, ezek közül egy
kihalt a technikai fejlődéssel (fisa =
versenyzőkarton), de a mamelon (kis
kúp) és a borna (határkaró) tovább él.
A jelkulcsi jelek elnevezésében egyébként nincs eltérés az óhazához képest,
ennek oka valószínűleg az, hogy az
első nyomtatott jelkulcs idehaza már
1968-ban megjelent és ez önkéntelenül is szabályozta a nyelvhasználatot.
A szavak többsége, bár első hallásra
furcsa, jól érthető, de akad egy-két
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izgalmasabb is. Erdélyi barátaink
nem kiírást készítenek, hanem meghívót (mint több más nyelvben), és
utána nem neveznek, hanem beiratkoznak. A versenypálya két vége:
indítás és érkezés. Amikor iránytűt
(azaz tájolót) használnak, akkor
irányszögön mennek, ha a szintgörbét követik, akkor szinten. Ha elkevernek a 4-esre: A negyedik pontnál
leültem egy csomót, esetleg: nehezen
kaptam meg a négyest. Nem dombot keresnek, hanem csúcsot, gerinc
helyett inkább lábat, horpadás pontot sose fognak, csak hajlatot, közben a döblésúton (mélyút) haladnak.
A leszakadást néha mi is mondunk,
de ők minden terep- és sziklalépcsőre, letörésre ezt használják.
A versenyt megelőző gondos pitykézés után reggel szerelik a pontokat,
majd a verseny után jön a leszerelés,
a pityke sem maradhat. Szaladáshoz
letűrik a térképet, nem hajtják.
Ma már Kolozsvár környékén is
modern módszerekkel készülnek
a térképek, most éppen egy lézerszkenner (!) beszerzésén ügyködnek. A térképkészítés során, megfelelő alaptérkép hiányában, fehér
lapról indulva mérik fel a teljes terepet, rengeteg időt töltve az erdőben,
viszont így abszolút pontos térképeik vannak. Régebben önálló egység volt minden térkép, amit saját
gyártmányú felszereléssel készítettek. Mostanában ortofotón kijelölik, majd terepen GPS-szel bemérik
a fix pontokat, ezek közé készül
hagyományos módszerrel, mérőszalagot és vízszintezőt használva, azaz
madzagolással az alapháló. A legmélyebb pontból kiindulva felmérik
a szintmetszéseket. A szintvonalakkal való metszéspontokat terepen is
megjelölik, majd az alapháló hurkain belül másodlagos ponthálót vesznek fel. Kiszerkesztés után jön a sepregetés, amikor tereptárgyakkal és
szintvonalakkal töltik ki a hurkokat.
Az így készült térképek összefüggő,
torzításmentes állományt képeznek.
Hegedüs Ábel
Tájoló 2016 6. szám
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HOGY VOLT?
Nemzetközi Balaton Kupa tájékozódási verseny – 1966
Erős mezőny
Ezúttal hasznos előkészületnek
tekintették a magyarországi
versenyt a résztvevő országok a
közelgő első világbajnokságra.
A bolgár és német csapat nem
csupán a meghívott 3-3 női és
férfi versenyzővel, de a teljes
válogatott keretükkel kívántak
rajthoz állni, így a Keszthelyi
Kupát is nemzetközi versennyé
tették. Visszatértek a NBK-ra a
csehszlovákok is, így minden
eddiginél erősebb nemzetközi
tájékozódási versenyre kerülhetett sor hazánkban. A svédeket a legdélibb tájegységük,
Skäne válogatott csapata képviselte, amely természetesen így
is a verseny esélyesének számított. Az első napi egyéni és
3 fősre bővített csapatverseny
nem várt hazai fölényt hozott.
Ez Balogh Tamás (Kaponya)
napja volt, pályafutása egyik
legjobb eredményét hozva.
Saci pedig, az időeredményeket
nézve, mintha nem is azonos
pályán futott volna a többiekkel. A váltóban aztán helyreállt
a papírforma: ha az előző évhez
képest csökkenő különbséggel is, de biztosan előzték meg
a svédek a magyar csapatot.
A Keszthelyi Kupába szoruló
további svéd versenyzők pedig
ott taroltak, de a németek sem
szégyenkezhettek a magyar I.o.
mezőnyben elért dobogós eredményeikkel.
A hajnali rajtokat figyelmen
kívül hagyva, a lényegét tekintve
szinte minden úgy zajlott, mint
egy mai normáltávú versenyen.
De érdekességként megemlítendő a váltóverseny lebonyolítása.
Az „A” pályát teljesítő 1. futók
(már az általános utasítás is így
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említi!) egyenként rajtoltak 2
perc időközzel, a váltóhelytől 5
km távolságban. A 2. futók aztán
időkiegyenlítéssel indultak, gyakorlatilag egészen más terepen.
A „B” és „C” pályák is olyan
mértékben különböztek, hogy
csak a váltóhely (cél) egyezett, a
térképrajt már eltért.

Folytatás lesz, de hogyan?
A versenyről tulajdonképpen
azért nincs több mondanivalóm, mert semmi különlegességet szerencsére nem produkált.
Színvonalas előkészítés, hibátlan lebonyolítás, a dombvidékeken megszokott ruhaszaggató
bozótos, ligetes terep, igényes
pályák. Szöveg helyett álljon
itt két eredeti felvétel Hodossy
Gábor versenybíró sporttárs
jóvoltából. Egy előkészítő bejárás során készült kép hűen
tükrözi a kor hangulatát. Szász
Károly és Thuróczy Lajos legendás sporttársakat látjuk a másik
képen. Előbbi a NBK verseny-

bíróságának elnöki tisztét látta
el mindvégig nagy szakértelemmel, utóbbi pedig a NBK versenyeinek is helyet adó nemzetközi természetjáró táborozás
parancsnokaként dolgozott, és
most az MTSZ tiszteletbeli elnökeként 91 évesen is igen aktív.
Még javában folyt a 66-os verseny előkészítése, amikor a
Versenybírói Tanács már azon
dolgozott, hogy hogyan tovább.
Jelentős változtatás érlelődött

ugyanis összefüggésben azzal a
felismeréssel, hogy gyakorlatilag kialakult egy új, önállóságra érdemes sportág. A vívódás
részletezése és eredménye rövidesen olvasható lesz a Hungária
Kupának az MTFSZ honlapján
ma is meglévő, de bővítésre
kerülő és teljes eredménylistákkal kiegészülő krónikájában.

Nemzetközi Balaton Kupa
1957–66, összefoglaló
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Térkép: 1964-ig 50 000/10 fotózott, 1965-66-ban 25000/5 színes
Értékelés: hazai szinten csapattagok neve 1961-ig csak a dobogósoknál jelenik meg; 1962-től
egyéni és csapatértékelés
Végezetül szeretném felhívni a
figyelmet a bontott távú lebonyolítási formára, ami különlegessége, bonyolultsága okán
érdeklődésre (de nem visszaho-

zására!) tarthat számot. A szabályait, az alkalmazandó stratégia alapfogásait ismertettem
ugyan a korábbiakban, azonban
Gombkötő Péter élvezetes cikke
a Tájoló 2016/2 40. oldalán a
gyakorlatban is részletesen és
érzékletesen bemutatta ezt a furcsa, de izgalmas lebonyolítási
formát.
Scultéty Gábor
gabor.scultety@gmail.com

A cikksorozat évenkénti bontásban a legjellemzőbb változásokra fókuszálva mutatta be a
verseny és mondhatjuk, a kialakulóban lévő tájékozódási futó
sportág fejlődését, lévén ez a
legjelentősebb szövetségi rendezésű verseny. Most érdemes
témakörönként is tömören felvázolni a változásokat.
Megnevezés: a kezdeti természetjáró tájékozódási versenyből a természetjáró szó 1961ben elmaradt, de a tájékozódási
futóversenyig hivatalosan nem
jutott el
Résztvevők: 1957-58-ban klubszinten, 1959-től nemzeti válogatottak közt folyt; Bulgária,
Csehszlovákia, NDK mellé
1963-tól Svédország csatlakozott
Versenyforma: 1960-ig 3x2 fős,
azaz 3 részlegen (eltérő pályák),
2-2 fő együtt halad; 1961-től
egyéni verseny 3 fős (esetenként
csak 2 fős) csapatértékeléssel
Női verseny: nemzetközi szinten 1963-tól, hazai versenyben
1958-tól, de 1961-ig 3 fő együtt
haladt
Ifi verseny: mindvégig 2, vagy 3
fő együtt haladásával
Váltó verseny: csak 1965-től
Éjszakai verseny: 1958-61 közt
hazai férfi kategóriákban csakis
éjszakai
Lebonyolítás: kezdetben bontott távú, majd 1961-ig fokozatos bevezetéssel teljestávú; külön
keresési idő 1959-ig
Tájoló 2016 6. szám
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KATASZTRÓFA A KISHAVASON
Ötven év múlt el az 1966os Elektromotor kupa óta.
Ez volt a tájfutás eddigi
legnagyobb katasztrófája,
amikor a lehullott
hatalmas hó kioltotta
nyolc tájfutó életét.

1

966. május 28-án egy jókedvű, viccelődő, egymást ugrató csapat ült egy Kolozsvárról
Karánsebes felé igyekvő kisbuszban. Két lány, két férfi és négy
fiatalabb fiú. Borlovát elhagyva
nemsokára a felvonó alsó állomásához érkeztek, és félóra alatt
már fent is voltak az ezerötszáz
Emlékmű a Kishavas egyik áldozatának
méteren levő üdülőtelepen. Este
technikai gyűlést tartottak, ahol pásztorok és állataik számára) ér Másnap reggel 4-5 centis hóra
kiderült, hogy a nappali szakasz véget, majd az éjszakai verseny ébredtek, és a megváltozott időjárás miatt a szervezők egy 8,5
egy esztenánál (hegyi szállás a pályája vezet vissza a telepre.
km-es körpályát alakítottak ki
500 m szinttel a bemért pontokból. Az első versenyző nyolc
órakor még havas esőben rajtolt, de dél felé már nagy volt a
hó és erős szél fújt. Egy órakor
lefújták a versenyt és a rendezők
kimentek a terepre, hogy visszafordítsák a versenyzőket. De a
hó közben méteres lett és a szél
sebessége elérte a 160 km/órát,
ezért semmilyen hangjelzést
nem lehetett meghallani. A teljesen nyílt terepen alig volt tájékozódásra használható támpont, de
a ködben azok is nehezen voltak
láthatók. A versenyzők kizárólag
az iránytűre voltak utalva, de
azt is gyakran kellett melegíteni,
mert a hidegben az olaj besűrűsödött és a tű nem mozgott.
Akik visszajutottak a házba, megszárítkoztak és kimentek a többieket menteni. A 72 induló (60 férfi
és 12 nő) között kezdők is voltak,
akik nemcsak rutintalanok voltak,
de többen egy szál rövidnadrágA versenyterület későbbi térképe. 1966-ban még nem volt autóút és ban küzdöttek a hóval! Estig tíz
kevesebb ház volt. A karika Gyuriék éjszakai menedékét jelzi. versenyző és egy rendező nem jött
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vissza. A kolozsvári csapatból már
csak Horváti Gyuri hiányzott, akinek ez volt az egyik első versenye.
Másnapra az idő nem javult, és
az újabb keresés sem járt eredménnyel. Már nem reménykedtek, amikor feltűnt egy kutya
és néhány alak a ködben, köztük Gyuri! Kiderült, hogy egy
esztenán meghúzódva töltötték az éjszakát, és a kutya után
baktató nagydarab juhászember vezette vissza őket. Éjszaka
többször ki kellett menjenek a
viharba tüzelőért, mert az ítéletidő a pásztorokat is váratlanul és
készületlenül érte május végén.
370 állat fagyott meg és az egyik
pásztorra csak 16-án találtak rá.
Délutánra elült a vihar, az idő
kitisztult. Indulni kellett, másnap
munkanap, és a hegy lábánál várta
őket a kisbusz. Lehajtott fővel,
magukba süppedve indultak lefele. Az erdő borzalmas állapotban
volt, mindenütt letört ágak, kidőlt
fák. Rossz hangulatukhoz ez a látvány igazán nem hiányzott.

A rendezőség már 29-én este értesítette az összes hivatalos szerveket és segítséget kért. Másnap
este érkezett tizenöt sportoló,
akik június elsején átvizsgálták
a környező esztenákat, kalibákat, keresve az esetleges túlélőket. Repülőgép körözött a terület
fölött, és délután egy helikopter
is beszállt a keresésbe, de sikertelenül. Június másodikán folytatódott a kutatás öt hegymászó
segítségével, majd fémdetektoros
keresőkkel a katonaság is megjelent. Közben az idő teljesen
kitisztult, és június lévén hirtelen
olvadni kezdett a hatalmas hótömeg. Sorra előkerült a hét megfagyott versenyző, mindegyikük
egy kilométernél közelebb volt
már a házhoz.
A pályakitűzőt nem találták
meg, csak a térképtartóját és
az iránytűjét, hatszáz méterre a
menedékháztól. Azt beszélték,
hogy nagyobb összeg volt nála
és a pásztorok megtalálták a testét, majd eltüntették. Ez azért

NAGYNÉ
JENOVAI KLÁRA
1949-2016

I

smét kevesebben lettünk. Elhunyt Nagyné
Jenovai Klára tájékozódási futó sporttársunk. A sportággal középiskolás korában
1964-ben ismerkedett meg Szegeden, a
Kőrösy József Közgazdasági Technikumban.
Végzése után a Tervező SE majd a Kender SE
voltak klubjai.
Versenyzői pályafutása szépen fejlődött,
1967-ben aranyjelvényes ifjúsági, 1970-ben felnőtt első osztályú
minősítést ért el. A 60-as évek második felében többször eredményesen szerepelt egyesületének színeiben az országos bajnokságokon, 1969-ben és 1970-ben megnyerte a Keletmagyarországi
egyéni bajnokságot. Két évig a Budapesti Spartacusban versenyzett,
ahol tagja volt 1971-ben az országos váltóbajnokságot, 1972-ben
az országos csapatbajnokságot nyert csapatnak. Visszaigazolása
után még néhány évig versenyzett, majd fokozatosan bekapcso-
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fordulhatott elő, mert többen a
bizonytalan felfelé menés helyett
a völgybe próbáltak lejutni az
erdőn át. Az áldozatok között
nem volt magyar nemzetiségű.
A tragédia további okai az
említetteken kívül: a hiányos
meteorológiai előrejelzés, a
hang és fényjelzés valamint a
hegyimentő szolgálat hiánya.
A cikk László F. Csaba (A remek
Tájfutók könyve szerzője) idén
megjelent visszaemlékezése
nyomán készült. Az ő személyes emlékéhez tartozik, hogy
amikor már teljesen átfagyott,
az egyik esztenán az összebújt
tehenek közé feküdt melegedni. Igazán akkor rémült meg,
amikor átesett egy megfagyott
kutyán, de akkor már nem volt
messze a háztól és megmenekült. Köszönöm Fey Klári és
Horváti Gyuri kiegészítését is.
A résztvevők közül még Simon
Krisztinát és Gábort ismerik a
hazai tájfutók.
Hegedüs Ábel

lódott a megyei versenyek szervezésébe.
Precíz, nyugodt, mindenkivel jó kapcsolatot
tartó versenybíró volt, akitől sokat lehetett tanulni. Az első osztályú versenybírói
minősítését 1980-ban kapta meg, a megyei
versenyeken kívül több országos bajnokságon szerepelt elnöki, pályakitűzői vagy
ellenőrzőbírói szerepben. Több éven át tagja
volt a Csongrád Megyei Tájékozódási Futó
Szövetség elnökségének, aktívan részt vett
a sportág megyei irányításában.
A tájékozódási futás sportágat fiával is megszerettette, aki az SzVSE színeiben többször
volt országos bajnok, különböző korosztályokban. Egy időre eltűnt a sportág látóköréből, de a 2000-es években a szenior versenyzés feléledésével többször találkozhattunk vele versenyeken. Még ha nem is állt sokszor
rajthoz, de a célterület nyüzsgő forgatagában nagy beszélgetések,
emlékidézések voltak. Majd betegsége miatt ez is elmaradt és talán
mi sem voltunk kezdeményezők a kapcsolattartásban. Halálával egy
olyan sporttársat vesztettünk, aki versenyzői, versenybírói tevékenységével alakítója volt a megyei tájékozódási futó sportnak.
Búcsúznak Tőle sporttársai, nyugodjon békében. Dr. Felföldi Károly
Tájoló 2016 6. szám
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O-RINGEN – 2016
Salen a Vasa símarathon rajtjának környéke,
a norvég határ felé elterülő, 1000 m magasságot elérő,
erdő nélküli hegyek adtak otthont a speciális,
még az északiaknak is kuriózum „fjell” ötnaposnak.

N

em hagyományos versenybeszámolót vállaltam. A
115.000 Ft-os /2fő/ nevezési díj
ellenében igyekeztünk minél
több időt a pályán tölteni, de
engem a szervezés, a körülmények, a kiszolgálás, az egész esemény feelingje érdekelt.
Örültek nevezésünknek, másodperceken belül visszaigazoltak,
majd kettő adatlapon érdeklődtek igényeinkről, utazásunk
módjáról, stb.
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Mi önellátóak voltunk. Pontosabban Laura és Klaus négy hónapos
Kristianjához alkalmazkodtunk, s
minden nap 100 km-ről autóztunk.
A VK-tól 15 km-re parkolni kellett, nevezési díj ellenében autóbusszal mehettünk fel a hegyek
közé. A babakocsit nem kellett
szétszedni!
Három irányból özönlött 20 ezer
résztvevő, csak a sícentrumban
lakók voltak közelben, de ők is
bringával közlekedtek.

Az első napi jelentkezésnél
mintha minket vártak volna
már csak. Névre szóló rajtszám,
ötnapi rajtidőkkel, a rajthely és
a befutó, illetve a célkapu reklámjaival díszítve. Naponként
18-20 ezer rajthoz álló, több száz
nyílt kategóriás, megannyi baby
és gyerek rajtoló. A helyszínen
jelentkező megadta adatait, fizetett, majd néhány lépéssel arrébb
névre szóló rajtszámot kapott.
Ugyanezt láttuk a MTBO versenyen is, ahol 600 nevezőre
rászabadult még további 600
helyszíni. A környékbeli bringa kölcsönzőknek óriási üzlet
volt az O-Ringen pihenő napja.
A MTBO külön terepen, önálló
gárdával, 3 napon át zajlott.
Üzlet mindenféle formája: büfé,
sportszer, élelmiszer bő áru-

V
alappal. Frissítő víz ‒ a meleg
miatt is ‒ lépten-nyomon, a
rajtnál is. Ja, erről jut eszembe,
a vendéglátás és a parkoltatás
rendezői között szép számmal
láthattunk kedves, mosolygó,
kicsit nyelvet beszélő bevándorlókat, ill. menekülteket.
Saját népviseletükre felvették
a rendezői egyenruhát, de ők
bírták a skandináv hőséget.
A vizet mindenütt műanyag
pohárban adták. A saját poharat nem terjesztettük még el!
Milliónyi klubsátor rendezetten
lerakva, Toi-Toi cca.300, tusolók kettő fóliával határolt gyepen. Csak az nem látta a másik
nemet, aki levette szemüvegét
tusolás közben. Eredmények
monitorokon, 2-3 kategória 1
lapon, majd végezetül papíron
is követhetők voltak. Az 1-3
napnak ugyanaz a cél, 4-5-nek
néhány kilométerrel arrébb,
ahol a 4. napon síliftekkel vitték
fel az egész mezőnyt egy nyílt
platóra. A 65 éven felülieknek
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a cél is fenn volt, míg a többiek
lesíeltek a hólétől elmocsarasodott lejtőkön.
Az
elitek
között
Tove
Alexandersson és Thierry
Gueorgiou
nagy
fölénynyel nyert, fejenként mintegy
100.000 Sek-t zsebre téve. Szép
eredményt ért el az osztrák

Kerschbaumer a 18. helyen 32
perc hátránnyal. Érdemes lenne
követni! M. Krajcik is 54.volt.
A futás óriási élmény volt. Ilyen
terepen ritkán rendeznek nagy
versenyt, de mi szeretnénk
azon is ott lenni, 10 vagy 20 év
múlva is.
Boros Zoltán

Tájoló 2016 6. szám
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Szombathely Kupa

KALANDOZÁS A NYUGATI VÉGEKEN
Ha valaki megkérdezi, hogy mit lehet szeretni a
tájfutásban és ezzel kiszabadítja a szellemet a palackból,
a hosszú sorban biztos előkelő helyen lesz az ország
megismerésének, új barátok szerzésének lehetősége, egy
nagy családba tartozás, mely az élet más területeire is kihat.

A

versenyzők többségében az
évek során kialakul, hogy
melyek azok a versenyek, amelyekre általában el szokott menni
- vagy a rendező gárda, vagy a
kedvenc terep miatt. De lépjünk
csak ki ebből a körből, éljünk az
új ismeretek szerzésének lehetőségével, lássunk más tájakat is!
Minderre kiváló alkalom volt
a Haladás augusztus végi
Szombathely Kupa kétnapos,
három futamból álló versenye. Az
időpontválasztás igen szerencsés
volt, mert egyrészt kiváló felkészülési lehetőség volt a két héttel
később rendezett sprint OB-ra,
másrészt egybeesett a szombathelyi karnevál programjával.
A város 2016-ban ünnepelte a
Szombathelyen született Szent
Márton születésének 1700. évfordulóját. Hab volt a tortán, hogy
a rendezők is kivették részüket a
szent tiszteletére hirdetett emlékév megünnepléséből: életútjáról,
illetve Szombathely történelméről összeállított kvízjátékkal lepték meg a versenyzőket.
Szombaton két sprintfutamra
került sor Szombathely belvárosa
közelében a Joskar Ola lakótelepen. A térkép 4000-es méretarányú volt, erre a versenyre
készült, júliusi, korrekt javítással.
Nem ábrázolt túl nagy területet
– mintegy fél négyzetkilométert
– , ezért a pályakitűző kellőképpen megforgatta a versenyzőket,
hurkolt vonalvezetéssel, pillangókkal, sok ponttal. Még mesterséges akadályt is tettek ki, ahol
szigorúan ellenőrizték az előírá-
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sokat – ezt is a következő OB
jegyében. A két futam között volt
lehetőség egy kicsit belepillantani
a karnevál hangulatába, amit a
programok sokrétűsége, a kézműves vásár színvonala talán a
legrangosabb rendezvények közé
emel az országban.
Este következett a város fő látványossága: a történelmi karnevál
több mint 1000 korhű ruhákba
öltözött felvonulóval. De nemcsak a felvonulók, hanem a nézők
között is sok helybéli polgár viselt
büszkén jelmezt. A város felvonuló előkelőségei között örömmel fedeztünk fel egykori neves
válogatott tájfutókat….
Vasárnap a Parkerdőben következett a középtávú futam. A terep
viszonylag sík, sűrű úthálózattal és bozótfoltokkal tarkított.
Arra kiváló, hogy a város pere-

mén lehetőséget adjon a hétvégi
kikapcsolódásra és oktatásra.
Öröm volt látni, hogy milyen sok
fiatal állt rajthoz, hogy feléledt
a korábban olyan híres és sok
válogatottat adó szombathelyi
műhely. A mezőny zömmel a
vasi és zalai klubokból tevődött
össze, látogatóban néhány HSE,
PSE, MAF, TTE versenyzővel.
A végeredményt a három futam
összesítéséből hirdették ki. Az
aranyérmeken a GOC és a ZTC
osztoztak testvériesen öt-öt

A 21-es kategória dobogósai

Verseny közben

V

darabbal, a helybélieknek négy
arany jutott. A fiatalok kategóriáiban a lányoknál zalaegerszegi, a fiúknál szombathelyi
fölény alakult ki. A dobogósok
az oklevelek és érmek mellett

E R S E N Y B E S Z Á M O LÓ

A legfiatalabb győztesek

még szponzori ajándékban is
részesültek. Sorsolás is következett a kvízjáték megfejtői között,
melynek fődíját, a tortát a zala-

egerszegi gyerekek majszolhatták el. Összességében a nyár
talán legszebb hétvégéjét töltöttük Szombathelyen, kellemes
verseny- és kulturális élményekkel gazdagodva. Lépjünk tehát
bátran túl a megszokott körön,
fedezzük fel az eddig kevéssé
ismert eseményeket is.
És, hogy mit jelenthet a bevezetőben említett nagy családba
tartozás? Nos, a munkám során,
hivatalos ügyben, teljesen váratlanul, két alkalommal is kapcsolatba kerültem szombathelyi
tájfutókkal. Környezetem legnagyobb csodálatára, a problémákat
teljesen olajozottan megoldottuk.
Köszönet érte. Irigykedtek is a
kollégáim – „hát mindenhol vannak tájfutók?”. Szerencsére igen.
Ludvig Ágnes
Fotók: Czigány Árpád
és Ludvig Ágnes

Római polgárok felvonulása
Tájoló 2016 6. szám
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A modern magyar térképészet óriása
Történelmi korokon átívelve a magyar kartográfia
(egyik) meghatározó
alakja volt Takács József
(1901–1986): az Állami
majd Honvéd Térképészeti
Intézetnél, az induló
Kartográfiai Vállalatnál és
a kettő között is.

M

ár fiatalon a térképek érdekelték,
ezért műegyetemi tanulmányait
megszakítva 1924-ben a katonai térképészetnél kezdett dolgozni. A kartográfiai csoporthoz került, ahol elsajátította
a térképkészítés műhelytitkait és közben
földrajzból egyetemi diplomát szerzett.
Az angyalos turistatérképek és sok más
kiadvány elkészítésében vett részt, később
Irmédi-Molnár László mellett egyik motorja volt az ÁTI kisatlasz elkészítésének.
A háború és az amerikai hadifogság után
nem tért vissza a katonai térképészethez,
Részlet az ÁTI kisatlaszából –
Danzig - CCCP

talán azért, mert ott elég nagy szakadék
volt a katonák és a civil alkalmazottak
között, még ha szakmai felkészültségükben nem is volt különbség, sőt. 1945
után, a demokratikus időkben, és még
utána is, a megjelenő térképek nagy része
viselte a keze nyomát. Bognár Gáborral,
aki kitűnő rajzoló volt, kiadványok egész
sorát készítették közösen és ez az időszak hihetetlenül termékeny volt az
óriási nehézségek ellenére. Alig lehetett
megfelelő anyagokat (tus, papír stb.) és
még kevésbé megbízható információkat
szerezni. Együttműködtek a háborút túlélt kiadóval, a Magyar Földrajzi Intézettel
(MFI), amelyet a hivatalok lassan megfojtottak különféle adminisztrációs szabályokkal, majd végül államosították és az
Offszet nyomda része lett. A Bibliotheca
kiadónak egy teljes Világatlaszt készítettek, ami nem kis bravúr volt (1948).
Takács a demokratikus idők elmúltával,
a kommunizmus legsötétebb éveiben is
Részlet az ÁTI kisatlaszából - Ausztrália munkálkodott, akkoriban nyilvánvalóan
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ták. Részben Radó mentségére írhatjuk,
hogy utána ellátta Takácsot (ha nem is
túl jól fizető) különmunkákkal, különösen
külföldi területekre vonatkozó tudását és
főleg névírási tapasztalatait hasznosította, bedolgozott a Cartactual folyóiratba,
könyvismertetéseket írt.
A térképkészítés mellett a földrajzi nevek
helyesírásával foglalkozott sokat, különösen a nem latin betűket használó nyelvek
neveinek átírásával. Már 1926-ban Névrajzi
Bizottságot alakítottak az ÁTI-ban, ez volt
hazánkban az első ilyen kezdeményezés.
Diplomamunkáját a görög nevek átírásáról
írta, de az összes többi nyelvvel is foglalkozott és a téma nemzetközi szakértője lett.

Takács élete utolsó éveit érdi otthonában, a szakma számára már hasznosíthatatlanul töltötte, 1986-ban hunyt el.
Munkásságáról megemlékezik a Magyar
Földrajzi Múzeum Érden és Földi Ervin is
sokat tett hagyatékának megőrzéséért és
térképeinek megismertetéséért. Portréja
ott függ szakmánk tanszékének falán az
ELTE-n, de mindez együtt sem méltatja
kellően a múlt század közepének legtermékenyebb térképkészítőjét.
Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@mail.militaria.hu

A GKI zsebatlasza - Címlap

nem választhatta meg szabadon a témát
és a mondanivalót.
Amikor 1952-ben megalakult a Geodéziai
és Kartográfiai Intézet (GKI), a térképész
részleg vezetője Takács lett. Ez volt az első
állami intézmény, amely a nagyközönségnek szóló térképek készítését is feladatul
kapta. A kis létszám ellenére mindenféle
térképet készítettek, amit a korabeli szabályok megengedtek, és minisztériumi
megbízásra belefogtak egy igényes iskolai
atlasz elkészítésébe is.
1954-ben (részben)a GKI jogutódjaként
megalakult a Kartográfiai Vállalat (KV) és
Takács József főmérnök majd főszerkesztő
lett. A Vállalat korai térképei egyértelműen az addigi munkák folytatása, például
az első reprezentatívabb művük a nemzetközi zsebatlasz volt, amelyet a GKI hasonló
kiadványa nyomán adtak ki és a korai
iskolai atlaszokban is szerepel, hogy azok
készítése a GKI-ban kezdődött. Nagyom
sokat foglalkozott a fiatalokkal, szívesen
tanította őket a szakma fortélyaira.
1955-ben hazatért Radó Sándor és
hamarosan lényegében a polgári (=
nem katonai) térképészet irányítója lett.
Egy Szerkesztő Bizottsági ülésen vitába
keveredtek egy apró Csendes-óceánban
fekvő sziget jogállásáról, és mivel az ilyet
Radó, különösen nyilvánosan, nem tűrte,
Takácsot hamarosan (1961) nyugdíjaz-

A GKI zsebatlasza - Afrika
Tájoló 2016 6. szám
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Búcsú a Tájolótól
Kevés hiányzott, hogy az első Tájoló újság 1968as megjelenésének és ezzel együtt a fáradhatatlan főszerkesztő, Schell Antal színrelépésének
50. évfordulóját megünnepelhessük. A kezdeti néhány év után, az üstökösként felragyogó
Tájfutás újság fokozatos elhalványodásával párhuzamosan, 1983-ban tért vissza a Tájoló és
jelent meg metronóm pontosságának ütemében
egészen a mai napig.
Az internet elterjedése új kihívások elé állította
a lapot és az MTFSz elnöksége nem késlekedett
kimondani a halálos ítéletet. 2008-ban lemondták
a tagszervezetek számára megrendelt példányokat,
hogy a honlapot tegyék egyedüli hírforrássá. A
többszínű tájékoztatás hívei még így is életben tartották a Tájolót. A túlélés érdekében egyre nagyobb
terheket vállaltak az előfizetők, a szerkesztőség
pedig teljesen önkéntes alapon dolgozott.
Bár a kommunikáció ma leginkább színes
képekkel, video klipekkel és tőmondatos szlogenekkel való tömegráhatásra épül, mégsem mellőzhető a szöveges beszámoló, elemzés, összefoglaló vagy akár a nyomtatott megjelenés, ami
az újság lényegét adta. Egyébként is annál eredményesebb lehet a tájfutás népszerűsítése, minél
szélesebb média skálán tudjuk sportágunkat
megjeleníteni. Meggyőződésem, hogy lesz még
tájfutó újság, évkönyv vagy szórólap a Tájoló
megszűnését követően, de már minden más lesz.
Korszakhatárhoz, mérföldkőhöz érkeztünk.
A Tájoló első számában a ’68-as svédországi
világbajnokságról írhattam, a terep, a térkép, a
pálya és az egész rendezvény lebonyolításának
bemutatásával azt kellett hangsúlyozni, hogy
a tájékozódási futás egy kiforrott nemzetközi
versenysport és nem „treasure hunting”, azaz
nem kincskeresés az erdőben, ami az akkori
pályakitűzés fontos jelszava volt. Az idei svéd
VB-t már web kamerák és GPS útvonalak révén
élőben élvezhettük.
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Ma már nem azt kell bizonygatni, hogy a tájfutás
versenysport. Idehaza gyerektől az aggastyánig
bárki versenyezhet, évente akár tíz bajnokságon
is dobogóra állhat. Ha ez kevés lenne, akkor nézzen körül öt földrész 70 országában is találhat
hasonló rendezvényeket.
Ma inkább azt kell hangsúlyozni a svéd VB
kapcsán, hogy ez a sport nem űrlények játéka,
de számunkra, a magyar csapat számára, sőt
itthon, családjaink számára is értelmes, élményt
adó kihívás, ami akár eredményes is lehet, ha
komolyan akarjuk és valaki megmondja, hogy is
kell jól csinálni.
A tájfutás óriási átalakulás előtt áll. Legelöl
talán a térképkészítés jár. Az ortofotók és a lézer
szkennelt alapanyagok használatával forradalmian átalakulhat legfontosabb „sportszerünk”
a térkép. Nincs messze, hogy a rajtban tableten
kapjuk meg a térképet. A szabadidősportban és
edzőversenyeken jöhet akár a helyszínen tervezett, egyéni igények szerinti pálya. Sokan nem is
versenyezni akarnak, csak tájékozódni, térképet
olvasni, kipróbálni magukat.
A térképolvasás előrenyomulásával egyre kisebb
a tájoló szerepe. A finn Pasi Ikonen világbajnokságot nyert tájoló nélkül. De ott vannak a GPS
eszközök. Ma még tiltják, de előbb utóbb be kell
integrálni ezeket a tájfutásba. A vívók valamikor
még tiltakoztak a találatjelzők ellen, ma már
nélkülözhetetlen eszközük, akár a video bíró a
küzdősportokban, amit jövőre már a fociban is
alkalmaznak.
A Tájoló megszűnése csak egy eleme a hazai tájfutásban zajló folyamatoknak. Egy korszak lezárulását is jelzi. Nekünk fáj. Akik viszont a jövőbe
tekintenek és már unták az öregek papíralapú
szövegelését, azok tegyenek bele tájfutásba legalább annyi munkát, amennyit a Tájoló munkatársai dolgoztak önzetlenül az elmúlt 48 év során
kedves sportunkért, és akkor ők is ünnepelhetik
majd magukat.
Bozán György
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Kedves Olvasóink!
A Tájoló Szerkesztősége úgy gondolta,
hogy 34 évi rendszeres megjelenés után
befejezi a lap szerkesztését, megjelentetését. A lap előfizetőinek száma fokozatosan csökkent, olvasóink részéről az érdeklődés, az aktivitás csökkent. Köszönjük
az eddigi bizalmat és bízunk benne, hogy
valamilyen formában azért lesz folytatás.
A szövetség részéről egy új lap szervezése
már folyik, reméljük a fiatalabb korosztály
érdeklődése is nagyobb lesz a jövőben a
nyomtatott sajtó iránt. Mi pedig, ha értelmét látjuk, a jövő év végén egy tájfutó
évkönyv kiadásán gondolkodunk.
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Nemesházi László,a korábbi
években fotók készítése

Schell Antal, szervezés,
tervezés és minden más

Végül ide sorolom, bár nem volt a Szerkesztőség tagja,
Máthé Istvánt is, akinek számtalan fotója jelent meg a
lap címlapján. hátsó borítóján és a belső oldalakon.

Korábbi szerkesztőségi tagok:

Antal Kristóf, 1997-től 2001-ig; Cseresnyés
Ágnes, 1993-tól 2012-ig; Holba Ágnes, 1992-től
2001-ig; Lantos Zoltán, 1992-től 2006-ig; Máthé
A Tájoló első kilenc évének szerkesztői (xerox-os Fanni, 2008-tól 2009-ig; Tóth Eszter, 1992-től
változat): Argay Gyula, Halász Miklós†, Schell Antal 1998-ig; Sőtér Johanna 1992-től 2001-ig
A nyomdai kivitel szerkesztői 1992-től:
Az elmúlt évtizedekben több százan írtak a lapba
cikkeket, cikk-sorozatokat, a teljesség igénye nélA Szerkesztőség jelenlegi tagjai:
kül hadd soroljam fel az Ő nevüket is:
Ács Gábor, Antal Miklós, Argay Gyula, Bacsó Piroska, Bakó Áron, Baumholczer
Argay Gyula, aki a Versenynaptár Máté, Bíró Alma, Bíró Fruzsina, Blum László id., Bogdanovits András, Bozán
és Szenior rovatot vezette
György, Bugár József, Cserpák Zsolt, Csongrádi Jenő, Csúcs Klaus, Dénes
Zoltán, Dezső László, Dickmann Sándor, Domán Gábor, Domonyik Gábor,
Dosek Ágoston dr., Erdélyi Tibor, Faggyas László, Fehér Ferenc, Fekete Jenő
Dr., Fekete Zsuzsa, Felföldi Károly dr., Fenyvesi Laura, Fey Enikő, Fey Klára,
Fey Zsuzsa, Füzy Anna, Gárdonyi Márk, Gárdonyi Zoltán, Gera Tibor, Gerely
Ferenc, Gerzsényi Zsolt, Gösswein Csaba, Grant Júlia, Guttmann Zoltán,
Gyalog László, Gyalog Zoltán, Gyurkó Fanni, Hajdu Kálmán, Halász Miklós,
Bacsó Piroska,
Hanusz Mária, Harkányi Árpád, Hegedüs Ábel, Hegedüs András dr, Hegedűs
sok érdekes cikk szerzője
Zoltán, Hites Viktor, Holba Ágnes, Holluby András, Homoki Géza, Hornák
Hajdu Martin, aki 25 éve renZoltán, Horváth Hanga, Horváth Imre, Horváth Magda, Horváth Sándor,
dületlenül végzi a lap tördelését
Jalsovszky György dr., Kéki Miklós ,Kelemen János, Kempelen Miklós,
Kerényi Dénes, Kiácz Bence, Kiss Endre dr., Kisvölcsey Ákos, Kovács Ádám,
Kovács Attila, Kovács Balázs, Kovács Gábor, Kovács Lajos, Kovács Péter,
Kovalcsik István, Kozma László, Kővári Endre, Krasznai Orsolya, Lantos
Zoltán, Lenkei Zsolt, Less Áron, Ludvig Ágnes, Lux Iván dr, Makrai (Novai)
Éva, Marosffy Dániel, Máthé Fanni, Máthé István, Mets Miklós, Miháczi
Zoltán, Mihályi Ferenc, Molnár Attila, Molnár Géza, Molnár Péter, Monspart
Józsa Sándor, aki a nyomdai
Sarolta, Nagy (Marosffy) Orsi, Nagy Árpád dr., Nemes Béla, Nemesházi
előkészítést végzi
László, Páhy Tibor ,Pelyhe Dániel, Pozna Edit, Sárecz Lajos, Schell Antal,
Keszthelyi Ildikó, a terjesztés,
Schönviszky László, Schönviszky György, Scultéty Gábor, Scultéty Márton,
előfizetők nyilvántartása,
Síkhegyi Gabi, Simon Ágnes, Sindely Pál dr. ,Sőtér János, Sváb Emese, Szabó
boríAndrás, Szabon János, Szaki, Szarka Ernő dr., Szebeli István, Szeredai László,
tékok
Szivák Ildikó, Szlávik Zoltán dr., Tóth Imre dr., Tóth Jenő, Török Imre, Urbán
címzését
Imre, Vásárhelyi Tas, Vékony Andor, Viniczai Ferenc, Viniczainé Kovács Ildikó,
végzi
Virág István, Vizkelety László dr., Wellner Gábor, Wengrin Ágnes, Weress
Kálmán, Zempléni Réka, Zentai József, Zentai László dr., Zsebeházy István,
Zsigmond Száva, Zsigmond Tibor.
Nagy Krisztina, nyomdai kapKöszönjük a közreműködést!
csolattartó
Tájoló 2016 6. szám
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NÓGRÁD NAGYDÍJ 2017

A

jövő évi Nógrád Nagydíjat ismét Salgótarján
közelében rendezzük. A tavalyi Hungária
Kupán nem sokat láthattatok a Szilvás-kő csodálatos terepéből, akkora köd volt. Reméljük, hogy
most jobb időben lehetőségetek lesz megcsodálni
a páratlan sziklaalakzatokat, az évszázados bükkösöket, a hegyi legelőket, a különösen részletgazdag,
az egykori bányászati tevékenység nyomán kialakult domborzati formákat. Utóbbiakat egy erdei
sprint futam keretében az eddigieknél részletesebben is megismerhetitek, Sőtér János tovább fogja
dolgozni az eddigi térképet, a versenyszám által
megkívánt részletességgel. Ezen kívül a Nógrád
Nagydíjon már megszokott éjszakai futammal, a
3x3 váltóval, majd vasárnap egy kiemelt rangsoroló
normáltávval és hétfőn egy vadászrajtos versennyel
várunk mindenkit április-május fordulóján!

Csabrendek ad otthont. Vasárnap két rövidtávú futam
fog kanyarogni Sümegen. Nem kell megijedni, a cél
most nem a várban lesz, mint néhány éve a HOB-on,
hanem lent az Arénában.
A tavaly nagy sikerrel bevezetett Nyílt Lutri kategória elengedhetetlen a versenyeinken. A mezőny
elrajtolása után a megmaradt térképekből lehet válogatni igény szerint és lefutni a szerencse adta pályát.
Természetesen itt eredményhirdetés nem lesz, mert
nem tudjuk összehasonlítani az eredményeket.
A hétvége fénypontja a Face tO Face. Ahol délelőtt
részesei lehettek a bemelegítésnek, délután csak szurkolóként tudtok jelen lenni. Két éve az Észak-Dél Gála
végig kiélezett, izgalmas küzdelmet hozott és csak a
segédpontok alapján tudtunk győztes hirdetni. Idén
Magyarország válogatottja és Horvátország válogatottja
fog összecsapni. Két-két férfi és nő alkotja a csapatokat
és minden versenyző háromszor fog futni. Az ellenfelek
a pályát egyszerre indulva teljesítik az Aréna ellentétes
sarkaiból indulva. A két pálya majdnem teljesen egyforma, csak középpontosan van tükrözve. Reméljük,
hogy a történelmi első nemzetközi eseményt a magyar
válogatott fogja megnyerni. Galambos Erika lesz a
csapatvezető. Már keresi a legjobbakat. Az értő nézők
kezükbe fogják kapni a rajt előtt a térképeket, hogy
jobban követni tudják az eseményeket. Azt gondolom,
hogy nem tudják érdemben segíteni emiatt a versenyzőt, befolyásolni a versenyt ennél a tempónál. Viszont
a szurkolás biztosan feldobja majd a versenyzőinket.

HOGY LESZ? NEMZETKÖZI
BALATON KUPA 2017
A tájékozódási futás szórakoztató!
A Sümegi vár vár minden tájékozódási futót jövő
év július7-9. között. Péntek délután egy rövidtávú
prológgal kezdődik a verseny Csabrendeken. Ami az
elmúlt évekkel ellentétben országos rangsoroló lesz
és minden induló díjat kap. Mert az összetett eredmény a négy futamból a legjobb három alapján lesz
számolva, azaz a prológon indulóknak lesz egy kieső
eredményük. Nem az időket fogjuk összeadni, hanem
a győztes a skót pontszámítás szerint 1000 pontot kap.
Szombaton az erdei normáltávnak terveink szintén
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Természetesen a szokásos körítést most is megkapják az ide látogató családok. Lesz sörváltó, ahol a
párok féláron, a házastársak ingyen indulhatnak. A
kicsiknek mindennap gyermekverseny és óvoda. A
rajtszámmal mindenféle kedvezményt igénybe lehet
majd venni a kultúra és a gasztronómia területén.
A szállás pályaszállás tornateremben és ideiglenes
kempingben.
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