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Elnökségi ülés

A BTFSZ Elnöksége soron követ-
kező ülését 2006. március 6-án 
tartotta a Szövetség hivatali helyi-
ségében. Az ülésen a 2005. évi 
gazdasági helyzet értékelését, a 
2006. évi költségvetés terveze-
tét, valamint a Térkép Bizottság 
beszámolóját tárgyalta az elnök-
ség. A 2005. évi minősítések vala-
mint a Sítájfutó és Tájkerékpár 
Bizottság beszámolójának tárgya-
lását későbbre lett halasztotta.

1%-os fElajánlások
Támogassátok 1%-os felajánláso-
tokkal a Budapest Tájfutó Sport-
jáért Alapítványt (adószám: 
18015133-1-41). A Rendelkező 
nyilatkozatot mellékeltük az újság-
hoz. Így egyetlen forint áldozat 
nélkül segítheted sportágunk fia-
taljait, az utánpótlást, tanítványa-
ink, gyermekeink rendszeres edzé-
sét, versenyeztetését, sportolását.

HElyrEigazítás
A dr. Dworák Józsefet bemutató, a 
Tájoló legutóbbi számában meg-
jelent cikkbe sajnálatos módon 
egy értelem zavaró betűhiba csú-
szott. A Közalkalmazottak Sport 
Egyesületét 1945-ben Obernyik 
Ede alapította meg és nem 
Dworák József, aki egyébként 
csak 1948-ban lett jogi doktor.
BudapEst utánpótlás 

válogatottja
Az elnökség még a februári ülésén 
tárgyalta a Budapest Utánpótlás 
Válogatott programját. Ebből 
megtudtuk, hogy a tervek szerint 
a válogatott az idén 5 nemzetközi 
eseményen vesz részt. A Lipica 
Open, a szlovén edzőtábor, vala-
mint az ifi EB és edzőtábor csak 
a kiemeltek részére van tervezve, 
míg a Thermenland Open és a 
cseh OB a teljes keretnek van 
meghirdetve. Mellékelten bemu-
tatjuk a keret kiemelt versenyzőit.

Máthé Fanni
Születési idő: 1988. május. 10. 
Klub: TIPO Tájfutó és Környezet-
védő Egyesület. Iskola: Németh 
László Gimnázium. Legjobb ered-
ménye: Ifi EB 2003, Salzburg: 
normáltáv N18 14. hely (ser-
dülőként) HOB 2005 N18. 1. 
hely. Más sportág: jégkorong, 
felkészülés a felvételire. Célja a 
sportban: országos bajnokságok 
1. hely, ifi EB 1-6. hely egyelőre. 
Hobbi: görkorcsolya, olvasás, 
alvás, vezetés, barátok

Őry Eszter
Születési idő: 1988. április 20. 
Klub: MOM. Edző: Kisvölcsey 
Ákos. Iskola: Városmajori Gimn. 
Legjobb eredménye: Ifi EB2004-
váltó: 3., Ifi EB 2005-sprint :2. 
Célja a sportban: Saját képes-
ségeimhez képest a maximumot 
nyújtani. Hobbi: röplabda, úszás, 
fuvolázás, zenehallgatás 
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Tas Katalin
Születési idő: 1987. szeptember 
11. Klub: MOM. Edző: Kisvölcsey 
Ákos. Iskola: Városmajori Gimn. 
Legjobb eredménye: Ifjúsági 
Európa-bajnokság normál táv 2. 
helyezés (Szlovákia, 2003). Más 
sportág: röplabda. Célja a sport-
ban: nemzetközi mezőnyben 
kiemelkedően teljesíteni, saját 
elvárásaimnak megfelelni. Hobbi: 
mindenféle sport: tenisz, röpi, sí.

Tibay Ilona
Születésidő: 1990. december 
19. Egyesület: Tabáni Spartacus. 
Edző: Gyalog Zoltán (nevelő 
edző is). Iskola: Mechatronikai 
középiskola. Legjobb eredménye: 
ROB I.,  VOB I., OKB III., 2004; 
HOB III., KOB II., ROB III., VOB 
I., OCSB I. Más sportág: heti 
rendszerességgel úszik. Célja a 
sportban: EB-n való jó szereplés, 
a felnőtt válogatottságig eljutni. 
Hobby: futás, olvasás

Györgyi-Ambró Gergely
Születési idő: 1989. január 4. 
Klub: MOM. Edző: Kisvölcsey 
Ákos. Iskola: Közgazdasági 
Politechnikum. Legjobb eredmé-
nye: 2005 EB 5. hely, váltó 3. Más 
sportág: sífutás. Célja a sport-
ban: Azért sportolok, mert a sport 
során célokat tűz ki az ember 
maga elé. Én szeretek célokat elér-
ni, illetve álmokat megvalósítani, 
ezért örömömet lelem a sportban. 
A célom a sporttal tehát az, hogy 
örömöket és sikerélményt hozzon 
nekem az elért eredmények révén. 
Hobbi: színjátszás, sport, utazás

Kerényi Máté Kristóf

Születési idő: 1988. május 2. Klub: 
Kőbányai Tájfutó Klub. Edző: 
Horváth Magda, Valkony Ferenc. 
Iskola: Veres Péter Gimnázium. 
Legjobb eredménye: háromszo-
ros egyéni országos bajnok, és 
kétszeres európa-bajnoki ezüstér-
mes (váltóban). Más sportág: foci. 
Célja a sportban: világversenyen 
dobogós helyezést elérni. Hobbi: 
foci, számítógép, havrok, csocsó

Lenkei Zsolt
Születési idő: 1988. febru-
ár 5. Klub: TIPO TKE. Edző: 
Horváth Magda. Iskola: 
Városmajori Gimnázium. 
Legjobb eredménye: Junior VB 
17. Más sportág: kempo. Célja a 
sportban: bennmaradni a nem-
zetközi élmezőnyben, Junior 
VB TOP10. Hobbi: a tájfutáson 
kívül, nagyon szeretek focizni, 
bulizni, netezni

Mets Márton 

Születési idő: 1989. február 22. 
Klub: MOM. Edző: Kisvölcsey 
Ákos. Iskola: ELTE Trefort 
Ágoston Gyakorló Iskola. 
Legjobb eredménye: Középtávú 
OB 1. hely, EB váltó 3. hely, OCSB 
1. hely. Más sportág: kerékpár. 
Célja a sportban: A tanulás mel-
lett minél jobb eredményeket 
elérni, nemzetközi versenyeken 
jól szerepelni. Hobbi: Msn-ezés, 
Bringázás, Zenehallgatás
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jó úszók 
ElőnyBEn
Országos Hosszútávú 

Bajnokság
2006. április 1. Kunfehértó

Kellemes tavaszi időben, 
Kunfehértón, a Kalocsai 

SE rendezésében került sor az 
év első országos bajnokságára. 
A csaknem sík, homokbuckás 
terepen meglehetősen hosszú 
pályák várták a versenyzőket, 
így pl. a férfi F21E pálya 30 
km felett volt, de a felnőtt nők 
pályája is meghaladta a 15 km-
t. A versenyközpont és Cél a 
strand és sporttábor területén 
volt kialakítva, ahol az öltözési 
és mosdási lehetőségek bizto-
sítva voltak. A korán induló 
és hamarabb beérkező, főleg 
szenior versenyzőket hosszú, 
3 órás karantén várta, amely 
a jó időnek köszönhetően kel-
lemesen telt el mindazoknak, 
akik csomagjukat a verseny 
előtt ott helyezték el. Mivel így 
a térképeket nem kellett lead-
ni, a pályaelemzésekkel, rész-
idők bogarászásával viszony-
lag hamar eltelt az ott töltött 
idő. Más lett volna a helyzet 
rossz idő esetén, mert biztosan 
kevesebb fedett hely állt volna 
rendelkezésre.
A terepet a régebben verseny-
zők már jól ismerték, de ezen 
a terepen mindig lehet szín-
vonalas pályákat kitűzni és a 
legrutinosabb versenyzőknek 
is meglepetéseket okozni. A 
finom domborzat és nagyon 
változatos növényzet megne-
hezíti a gyors térképolvasást 
és a részidőkből látni, hogy a 
versenyzők többsége legalább 
egy pontot „megevett”. 
Nem aratott osztatlant sikert, 

főleg a rövidebb pályákon 
indulók körében, hogy a 
pályák vége mintegy 2 km 
hosszan mezei futóversennyé 
vált. Ráadásul a terület egy 
részén a fű alatt még ott volt a 
tavaszi belvíz, így vizes cipők-
kel, esetleg sárosan értek be a 
célba. A rövid pályák egyhar-
madát is kitette ez a távolság, 
így bizony a jó futók ezen a 
területen tetemes előnyre tet-
tek szert. Talán jobb lett volna 
a helyzet, ha a rövid pályákban 
ezen a területen több pontot 
helyeztek volna el.
A hosszú pályákban ez az arány 
nem volt jelentős, ott viszont 
egyes kategóriákban a logikus 
útvonalba eső úszószakasz 
kavarta fel kissé a kedélyeket. 
Volt ugyan is a befutó pont 
előtt egy olyan ellenőrzőpont, 
amelyről a logikus útvonal a 
befutó pont felé mintegy 10-15 
m hosszú, derékig érő vízben 
gyaloglással, vagy az alacso-
nyabb termetűeknek úszással 
volt leküzdhető. Aki nem vál-
lalta az idő előtti fürdést, annak 
kb. 700 méterrel nőtt meg a 

pályahossza, ami már jelentő-
sen beleszólhatott adott eset-
ben az eredmény alakulásába.
A felnőtt férfi kategóriában a 
fiatalok előretörését lehet látni, 
hiszen Józsa Gábor (TSE) csak-
nem beállítva az elméleti győz-
tes időt, szerezte meg a győ-
zelmet Kovács Ádám (ETC) és 
Gösswein Csaba (PSE) előtt. 

„Átkelés” közben

Fekete Zsuzsa az utolsó ponton
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A nőknél a rutinos Makrai 
Éva (ZTC) biztosan győzött 
Domján Zsuzsanna (PVS) és 
Szerencsi Ildikó (SZV) előtt. 
A junioroknál Gyurkó Fanni 
(ARA) és Kovács Róbert (PVS) 
lett a bajnok, míg az ifiknél 
Őry Eszter (MOM) és Kerényi 
Máté (KTK) állhatott a dobogó 

legfelső fokára. A szenior kate-
góriákban népes mezőnyök 
indultak, esetenként igen szo-
ros eredmények alakultak ki a 
dobogós helyezettek között.
A verseny végén az eső kissé 
megzavarta a tavalyi szenior 
pontverseny eredményének 
kihirdetését, de mire a HOB 

eredményhirdetésére került 
sor, már megint szép volt az 
idő. Úgy gondolom, hogy egy 
jól rendezett, zökkenőmente-
sen lebonyolított országos baj-
nokság volt az év első kiemelt 
versenye. 

Szöveg: Schell Antal   
Fotó: Nemesházi lászló

A bajnokok

Makrai Éva (ZTC – N�1)

Józsa Gábor (TSE – F�1)

Gyurkó Fanni (ARA – N�0)

Kovács Róbert (PVS – F�0)

Őry Eszter (MOM – N18)

Kerényi Máté (KTK – F18)
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garay sándor
1920-2006

közép- és hosszútávfutó, 
atléta és tájfutóedző, 

sportvezető

Nagyon mélyről indult és 
nagy magasságokba jutott. 

Gyerekkorában TBC-vel és 
szívpanaszokkal kezelték, emi-
att testnevelésből felmentették, 
és katonának sem sorozták be. 
21 éves korában egy barátja 
változtatta meg az életét, aki-
vel belógott egy atlétikai ver-
senyre, megbabonázta, amit 
látott és elhatározta, Ő is futó 
lesz. Négy helyről is eltanácsol-
ták gyenge fizikuma miatt, míg 
végre az ötödik helyen megen-
gedték, hogy maradjon. Óriási 
akaraterejének köszönhetően, 
– melyről Alfonso így ír Sanyi 
bácsi emlékkönyvében: „Akarni 
kell, és ahogy magát néztem 
maga tudhat akarni.” – szépen 
javultak eredményei. Átvette a 
MAC, ahol Szabó Miklóssal és 
Istenes Gusztávval készülhetett. 
1944-ben nyerte első bajnoksá-
gát, amit további 34 követett. 
De volt angol bajnok, balkán 
bajnok, (5 éven keresztül nyerte 
Bukarestben az 1500 m-t, amit 
csak „Garay-számként” emle-
gettek), 2 olimpián indult, és 
tagja volt a világcsúcsot futott 
4x 1500 m-es váltónak (Garay, 
Béres, Rózsavölgyi, Iharos). A 
háború alatt a függőfolyosón és 
a lépcsőházban edzett. A pályán 
és pályán kívül egyformán úri 
viselkedésű, szerény és fegyel-
mezett versenyzőt mindenhol 
szerették. 
Legbüszkébb 2 eredményére volt: 
1947-ben Londonban megnyerte 
az angol nemzeti ügynek számí-
tó 1 mérföldes számot. Előtte ez 
külföldinek még nem sikerült. 
Ezért felkísérték a királynő elé, 
de szégyellte lyukas cipőjét, így 
mezítláb csókolt kezet. Másik 
fontos eredménye 1953-ban, a 
Népstadion avatásán, rendezett 
3000 m megnyerése. (Lásd a 
képet!) Nagy küzdelem volt, 200 
méterrel a cél előtt már telje-
sen kifutotta magát, de ekkor 

meghallotta, hogy 80 000 ember 
skandálja a nevét. Ez olyan erőt 
jelentett, hogy szinte önkívületi 
állapotban ért célba, de nyert! És 
soha nem adott föl versenyt.
1952-ben elszakadt az Achilles-
ina. Egy hét tétlenség után nem 
bírta tovább, mankóval, gips-
szel lement a tornaterembe. 
Odaszíjazta magát a bordásfal-
hoz, így erősített. 10 futóedzés 
után 1500-on új országos csúc-
csal nyert. Így a helsinki olim-
piára is kijutott.  Külön gyako-
rolta edzéseken az esés utáni 
gyors felállást! Tudta, csak akkor 
érhet el eredményt, ha tudatosan 
készül. Ezt később tanítványain 
is számon kérte.
Eleinte csak ellenfeleit, csa-
pattársait figyelte, ebből tanult 
rengeteget. Később, versenyzői 
pályafutása után elvégezte a 
TF tanár-, gyógytestnevelés- és 
edzői szakát, majd az ELTÉ-n 
a pszichológiát. De nem csak 
a sportban akart tanulni. A 
Louvre-t több részre osztotta fel, 
és minden párizsi útján csak egy 
darabot nézett meg belőle, de 
azt alaposan.  Mindenütt nyitott 
szemmel járt, mindig megosz-
totta velünk a legújabb tudomá-
nyos eredményeket. Még arra is 
volt gondja, hogy gyermekvá-
rásom idején terhestorna gya-
korlatokkal lásson el. Férjem, 
aki soha nem tartozott a menő 
tájfutók közé, egy versenyen 
megsérült a térdén. Sanyi bácsi 
hetekig masszírozta, hogy rend-
be jöjjön. 
A Vasasban kezdett edzősködni, 
Neki köszönhetjük másik emlé-
kezetes trénerünket: Hazay 
Balázst is. Sanyi bácsi 1974-80-
ig a Magyar Atlétikai szövetség 
elnöke, 1974-88-ig MOB tag, 
1976-80-ig MASz elnökségi tag 
volt. Tanítványai több, mint 60 
országos bajnokságot nyertek. 
Felesége is atléta volt, három 
gyermekéből kettő sífutó bajnok 

A Magyar Sport Házában a 
tanácsteremmmel szemben dísz-
helyen függ egy nagyméretű fotó 
a Népstadion megnyitása (1953. 

augusztus 20.) alkalmából rendezett 
3000 m-es futóversenyről.  

A mezőnyt Garay Sándor – sokunk-
nak Sanyi bácsi – vezeti, aki végül 

nagy küzdelemben, 80 ezer (!!!) néző 
bíztatása mellett megnyerte a ver-

senyt 8:19-es kitűnő idővel a magyar 
középtávfutás világnagyságai 

(Tábori, Rózsavölgyi, Szabó) előtt.
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lett. Öccsét is megismertette a 
tájfutással, aki haláláig a verse-
nyek elmaradhatatlan résztvevő-
je volt. Futóedzője volt két éven 
át Balczó Andrásnak és Móna 
Istvánnak, egy ideig még a Vasas 
focistákkal is dolgozott.
A tájfutással a BEAC-on keresz-
tül került kapcsolatba. 1961-től 
mint az egyetem tanára fog-
lalkozott az akkori tájfutókkal. 
Eredményeire hamar felfigyel-
tek, és felkérték a válogatott keret 
mellé kondíció edzőnek. Ebben 
az időben születtek az első nagy 
eredmények: Mosa világbajnoki 
címe, Hegedüs Ágika 2., Düdü 3. 
helyezése Neki is köszönhető.
A legendás tornatermi edzé-
sek minden kedden és pénte-
ken reggel 6-kor kezdődtek, 
több mint húsz éven át. Pedig 
ekkor már komoly sportveze-
tő, tanszékvezető! (Ki tenné ezt 
meg a maiak közül?) A Mester 
Rákosszentmihályról járt be 
BKV-val, de sohasem késett. 

Edzés miatta soha nem maradt 
el. Másoktól is megkövetelte a 
pontosságot. Eleinte be se mert 
menni, aki késett. Később már 
lazult a katonás fegyelem, de a 
renitensnek akkor is kijárt egy 
éles „Jó estét kívánok!”. De min-
den atlétikai Budapest Nagydíjra 
ingyen belépőket hozott nekünk, 
hogy mi is átélhessük a nagy 
versenyek izgalmát. 75. születés-
napján az összes hajdani és aktív 
tanítványa megjelent a hajnali 
edzésen, alig lehetett elférni a 
BTK tornatermében.
1990-ben még indult a Rank 
Xerox Maratonon. 1998-ban 
súlyos agyvérzés érte. Lebénult 
a bal oldala. De hihetetlen aka-
raterővel újra megtanult járni, 
beszélni, látni. Ekkor is talált 
magának elfoglaltságot: a saját 
kezével épített háza kertjét ápol-
gatta. Boldog, szerencsés ember-
nek tartotta magát. Egyszer azt 
nyilatkozta: „Ha újrakezdhet-
ném, sem csinálnám másképp!”

Névnapján búcsúztattuk a 
rákosszentmihályi templomban. 
Utána mi BEAC-osok elmen-
tünk egy vendéglőbe, és fehér 
asztal mellett estig beszélgettünk 
a Mesterről.  Mindannyiunknak 
hiányozni fogsz, Sanyi bácsi!

Síkhegyi (Üveges) Gabi BEAC

Garay Sanyi a BEAC lányaival: Turchányi Piroska, Tas Emőke, Hegedüs Aletta, Hegedüs Ágnes

75. születésnapján a tornatermi 
edzésen, Monspart S., Varga M.
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A sífutás 
O-Ringen-e
Tavaly télen határoztam el, hogy 

lesífutom az idei Vasaloppet-et. 
Erről dióhéjban annyit kell tudni, hogy 
Svédország nemzeti eseménye, min-
den év márciusának első vasárnapján 
rendezik meg. A táv 90 km (klasszikus 
stílusban) és először 1520-ban Gustav 
Eriksson Vasa-nak (későbbi első svéd 
király) jutott eszébe lefutni, igaz, ekkor 
még nem sport célzattal, hanem a 
népet kívánta megmenteni II. Kristian 
dán királytól (sikerrel). Ehhez az akció-
hoz toborzott embereket (tél lévén sível 
haladt). Ekkor fektette le a Sälen és Mora 
közötti nyomvonalat, ami aztán 402 évig 
pihent. 1922 óta viszont bámulatos fej-
lődésen ment keresztül az esemény: az 
első Vasa-emlékfutáson 119-en rajtol-
tak, idén pedig 15000-en!
Bebiztosítandó az elhatározásomat, 
valamikor júliusban befizettem a neve-
zési díjat, így tehát már nincs visszaút. 
Arra gondoltam, hogy már több, mint 
húsz éve edzek erős közepes szinten 
tájfutásra, emellett jó 10 éve sífutok 
is, tehát egy alap edzettségem meg-
van az ilyesféle hosszútávú versenyre. 
Nyáron sok hosszút terepkerékpároztam 
és teszteltem magamat, miképp reagál a 
szervezetem és az izmaim az ultrahosszú 
terhelésre. Megállapítottam, hogy a két 
legfontosabb dolog a pozitív hozzáál-
lás és egy nagy májkrémes szendvics a 
zsebemben.
 Két nappal a nagy esemény előtt érkez-
tünk utastársammal Mora-ba. A fő 
kérdés az, hogy melyikünk lesz a 10. 
magyar Vasaloppet-teljesítő! 
A Sälen-i rajtban ácsorogva, – 14 fok-
ban, süvöltő szembeszélben és szakadó 
hóban természetesen csak a túlélésre 
lehetett gondolni. Bár mindketten a 10., 
legutolsó rajtblokkból indultunk, egy pil-
lanatra sem láttuk egymást. Egyszercsak 
az egész tizenötezres tömeg megindult 
– valószínűleg ellőtték a rajtot! Majd’ 5 
percbe telt, mire elértem a rajtvonalat és 
újabb negyvenbe az első 3 km. Hmm... 

Szerencsére ezalatt letudtuk a pálya leg-
jelentősebb emelkedőjét (ami 80 m szint 
volt egyben) és meglepetésre a gerincen 
átbukva napsütés fogadott, ami aztán 
úgy is maradt. Sőt, innen már egy relatív 
jó tempót is lehetett futni, bár attól azért 
egy pillanatig sem kellett tartani, hogy 
egyedül maradnék a pályán. Hamarosan 
meg is van az első frissítő állomás. A 
tapasztalt hosszútávú versenyzők taná-
csát megfogadva éltem a kínálattal: 
négy pohár meleg áfonyaleves, pár sze-
let süti, aztán gyerünk! Úgy a hetvenes 
kilométerek elég gyorsan kezdtek fogyni 
(végig kilométerenként ki van táblázva 
a még hátralevő távolság), 10-14 km-
enként egy-egy frissítő hely, nézők soka-
sága biztat végig a pálya mentén: Ciao 
Italia! (Biztos látták a rajtszámomon a 
piros-fehér-zöld matricát, ugyanis min-
den nem-svéd induló rajtszámára rára-
gasztják az országa zászlaját.)

Aztán pont féltávnál határozottan úgy 
éreztem: végem van. Arra gondoltam, 
hogy szomorú lesz a másik 45 km-t 
végigszenvedni, ezért inkább elővettem 
a jól bevált májkrémes szendvicsemet, 
meg némi energiagélt, és a következő 
frissítőn is alaposan betáplálkoztam. 
Szerencsére fel is támadtam és a követ-
kező 35 km-n ismét jól haladtam, gyö-
nyörködtem a tájban és élveztem magát 
a sífutást.
Aztán egyszercsak megállapítottam, 
hogy már csak tíz km van hátra – és 
szinte semmi erőm nem maradt, min-
denem fáj, késő délután felé járhat, a 
nap már lemenőben és lehűlt az idő. 

Megpróbáltam megnyomni egy kicsit a 
végét – ezáltal még lassabbra sikere-
dett, mint eddig. Emlékeztem a tegnapi 
pályabejárásról a cél előtti „hatalmas” 
felfelére, ami lehetett vagy tíz méter 
– na, ez az éjszaka alaposan megnőtt! 
Még egy balkanyar és befordultam a 
célegyenesbe, Mora főutcájára. Valahol 
a messziségben a várva várt célvonal. 
Felemelő érzés volt keresztezni, még 
majdnem meg is hatódtam, de ekkor 
le kellett hajolnom kicsatolni a lécet és 
egyszerre csak azt éreztem, hogy min-
den porcikám fáj. Ahogy fölpillantottam 
az eredménykijelzőre, láttam, hogy a 
9986-odik helyemmel elértem a nagyon 
titkos célomat: belül vagyok a 10,000-
en! Micsoda meglepetés!
Mi több: én lettem a 10. magyar (és 3. 
magyar hölgy), aki valaha teljesítette 
minden sífutó álmát, a Vasaloppetet! 

Marosffy Orsi

A �006-os eredmények:
Nők
1. 04:59:24 Christina Paluselli Italy 
2. 05:03:21 Sofia Lind Åsarna IK 
3. 05:15:04 Jenny Hansson
 Östersunds Skidlöparek
621. 09:35:12 Orsolya Marosffy Hungary    

Férfiak
1. 04:34:09 Daniel Tynell Grycksbo IF OK 
2. 04:34:11 Jerry Ahrlin
 Östersunds Skidlöparekl 
3. 04:34:15 Anders Aukland Norway
11530. 11:16:02 Vásárhelyi Tamás 
 Hungary

www.vasaloppet.se
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a nagy 
oroszország
Írta: Marosffy Dani

Akinek a fiatalsága nem elha-
nyagolható része a kény-

szerű – és, sajnos, igen kevéssé 
hatékony – orosztanulás jegyé-
ben zajlott, annak ez a föld 
mindig olyan marad, mint Kern 
Andrásnak Amerika: „talán 
meg se kell nézzelek élőben, hisz 
ismerlek, mint a tenyeremet”. 
A tyerem-tyirimók, a líguska 
kvakuska és a szerüj volk hazá-
járól mindenkiben van valami 
kialakult kép. Oroszországba 
megérkezni már önmagában 
is poétikus élmény, midőn az 
ember a repülőtéren két órát áll 
egy meghatározatlan szerkezetű 
sorban, a pekingi gép tömény-
telen utasa között, beléptetés-
re várva, a szimbolikus értel-
mű „Welcome to Russia” felirat 
alatt.
Aztán kilép a szabad levegőre 
és megállapítja, hogy Moszkva 
ezen részét nem az építészet 
tette naggyá. Az biztos, hogy 
én életemben ennyi panelt nem 
láttam, a változatosságot leg-
feljebb pár rettenetes ipartelep 
vagy kihalt dácsa-sor jelentet-
te. Tarkovszkijnak nem kellett 
messzire mennie díszletért: 
ez itt maga a Zóna. Két napra 
bevettük magunkat a jövő évi 
VB leendő versenyközpontjába, 
hogy jól megnézzük magunknak 
a terepet. Az oroszok nemhogy 
nem zárták le, de egyenesen 
ide szervezték az idei Moszkvai 
Bajnokságot, meg előtte egy hét 
nemzetközi edzőtábort, ami a 
maga módján nagyon korrekt 
eljárás, ha már olyan helyen 
akarnak VB-t rendezni, mint 
nekünk a Normafa. Túlzott 

energiákat nem akartunk ezek-
be az előversenyekbe fektet-
ni, inkább csak körülnéztünk, 
amibe beletartozott egy roham 
a híres-hírhedt Vörös térre is. Ez 
már inkább hasonlított valami 
élhető közegre, bár a hideg és a 
közelgő nullidő hamar vissza-
kergetett minket a Planyernaja 
Olimpiai Stadionba.  
A moszkvai külváros sivárságát 
az EB helyszíne, Ivanovo sem 
ellensúlyozta, sőt. A textilipa-
ráról híres város tulajdonkép-
pen semmilyen szépséggel nem 

dicsekedhet, bár nagy felfedezé-
sekre nem futotta az időnkből, 
lévén Birjozovaja Roscsa, a ver-
senynek otthont adó gyermek-
üdülő, onnan 20 km-re feküdt, 
a civilizációba csak a megnyitó 
erejéig, illetve egyszer a szabad-
napon mentünk be. Az említett 
ipari jelleg egyébként egy sajátos 
vonással teszi a helyszínt mégis 
érdekessé: a lakosság nagyon 
nagy része nő, nem is tagadják, 
a hivatalos szlogen csak „city 
of the brides” néven emlege-
ti Ivanovo-t. Az útikönyv nem 

A váltó térképe



1� Tájoló 2006 3. szám

s í t á j f u t á s

ennyire diszkrét, konkrétan azt 
írja, hogy sehol ilyen agres-
szív, férfivadász nők nincsenek, 
mint itt. (Mielőtt bárki elkezd 
miattunk aggódni, mi sikeresen 
ellenálltunk. Bár a mezőnyben 
azért akadt pár áldozat, főleg a 
bankett környékén.)
Mi tagadás, elszoktunk már az 
ilyen kemény világtól, és ezt 
sejthették a rendezők is. Nem 
hagytak elveszni, és ez helyen-
ként már túlkapásba fordult: egy 
szabad perc nem sok, annyi sem 
maradt, amivel mi rendelkez-
tünk volna. Kivéve Gábort, akin 
nem fogott a diktatúra, egyik 
nap, kijátszva az őrök éberségét, 
meglépett a hajnali járattal meg-
nézni a 100 kilométerre levő 
befagyott Volgát, frászt hozva 
ezzel a hosztesszünkre, Annára. 
Őt a helyi egyetem angol szakjá-
ról kaptuk, feladata szerint, mint 
Wolf-nak a Ponyvaregényben, 
problémákat kellett megolda-
nia. Rajta kívül még vagy öt 
különböző fegyveres szervezet 
több tucat katonája leste min-
den lépésünket, ezzel együtt 
egyik nap eltűnt a szlovákok 
sízsákja, igaz utólag az is előke-
rült a hó alól, de hogy addig is 
ott volt-e vagy határozott kérés-
re visszarakta valaki, az már 
sosem fog kiderülni... Ezek után 
persze fokozták a készültséget, 
ami meg oda vezetett, hogy egy 
ideig még a versenyzőket sem 
engedték be saját léceikhez a 
vaxterembe, úgy kellett az esti 
meetingen külön kérvényezni, 
hogy hadd már...
Az oroszokra egyébként is jel-
lemző a végletes megoldások 
imádata. Legszebb példa erre a 
TV volt. Elegánsnak éppen nem 
nevezhető szállásunk folyosó-
ján árválkodott egy készülék, 
amelyen csak egy helyi adó jött 
be nagyon gyatrán, távirányító 
nem volt, a programváltó gom-
bokat meg valaki már gondosan 

kiszerelte. Ha az esti híradóról 
le is tudtunk volna mondani, a 
párhuzamosan zajló téli olim-
piai közvetítés kicsit hiányzott, 
így megkértük az egyik rende-
zőt, hogy keressék meg a távirá-
nyítót. Megoldjuk – hangzott a 
válasz. Pár óra múlva közölte a 
jó hírt: kinyitották a tábor szín-
háztermét, oda befér vagy 300 
ember, a mozivászonra kivetí-
tik majd az Eurosportot... És 
lőn. Elképzelhető, hogy egy-egy 
érdekesebb döntőnél ez milyen 
őrjöngéshez vezetett. Soha még 
ilyen fergeteges hangulatban 
nem néztünk olimpiát! Másik 
nagy dobásuk a megnyitó volt: 
olyan két órás színházi revüt 
prezentáltak, hogy az állunk 
leesett. Még a balettet is élvez-
tem, pedig az nálam már nagy 
szó.
A verseny menetrendjét tekint-
ve hű mása volt a tavalyi finn 
VB-nek, de jellegében attól 
nagyon eltért, és talán ez volt 
a fő oka, hogy csalódnunk kel-
lett az eredményeink tekinte-
tében. Birjozovaja Roscsa nem 
síközpont, itt ratrak egyáltalán 
nincs, az egész nyomhálózatot 
hószánnal fektették, elképzelni is 

nehéz, hogy mennyi energiával. 
Hihetetlen mennyiségű nyom 
volt, hosszra nem árulták el, 
de sűrűségre igen: állítólag 180 
kereszteződés jutott egy km2-re. 
90% kisnyom, ami úgy 1 méter 
széles lehetett, ebben korcso-
lyázni csak nagyon mértékkel 
sikerült, bele lehetett lépni a 
kanyarokban, ezen kívül maradt 
a párosbot. A szintén hószánnal 
kihúzott szélesebb nyomok nagy 
része a rajt/cél környékére korlá-
tozódott, volt olyan pálya, hogy 
a befutón lehetett először sífutni 
a szó hagyományos értelmében. 
Tájékozódás-technika szem-
pontjából a létező legnehezebb 
pályákkal találkoztunk. Kellő 
türelemmel és koncentrációval, 
persze, feldolgozható volt, de 
nagyon nehéz volt meghúzni a 
határt a felesleges tökölés és az 
esztelen rohanás között, már-
pedig mindkettő komoly vesz-
teségeket hordozott magában, 
az előbbi sokszor 10 mp for-
májában, az utóbbinál meg, ha 
egyszer az ember elvesztette a 
fonalat, Szibériáig esetleg meg 
sem állt... Sajnos, mindkettőre 
volt példa nálunk is.
Időjárásról csak annyit: remek 

A Cél
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volt. Sokak várakozásával ellen-
tétben nem fagytunk meg, tulaj-
donképpen, a lehetőségekhez 
képest hideg sem volt (két hete 
ugyanott -37...), olyan igazi, 
rendes tél, vagy egy méter hóval. 
Egyetlen makula a pályán a tó 
volt, amelyre pont a legmele-
gebb napon ment rá a hosszútáv, 
mindjárt kétszer is, és a közepén 
levő 10 cm mély jeges pocso-
lyát még a lékhorgászok „davaj, 
davaj” bíztatása sem tudta feled-
tetni. De amúgy gyönyörű volt 
a táj, kiválóak a nyomok, igazán 
lehetett élvezni a versenyzést. 
Ebben azért nagy szerepe lehe-
tett annak is, hogy szint alig 
volt, a középtáv 11 km-ére pl. 
csak 150 m, a nagyon enyhén 
hullámzó terepen pedig egyet-
len egyszer találkoztam olyan, 
10 méteres szakasszal, ahol 
elgondolkodtam a lecsatoláson.
Mivel ez kombinált esemény 
volt – Ifi EB, Junior VB, fel-
nőtt Világkupa-futam illetve EB 
– jó nagy mezőny jött össze. 
Meglepő módon, az oroszok a 
felnőtt mezőnyben nem domi-
náltak, pedig tavaly már eléggé 
megszedték magukat és gondol-
tuk, otthon nem kegyelmeznek 
senkinek. Többjük a most már 
lassan statisztikailag bizonyítha-

tó „plakátbetegség” áldozata lett. 
Évek óta megfigyelés ugyanis, 
hogy akit a rendezők a plakátra 
kitesznek, az rosszul fog szerepel-
ni. Nos, itt mindjárt két korábbi 
világbajnokot sikerült kiütni a 
nyeregből: Andrej Gruzdjev és 
Eduard Hrennikov is betlizett, 
bár utóbbinak egy ezüstérem 
azért összejött. Ezzel szemben 
egy másik korábbi világbajnok, 
a svéd Thomas Löfgren ellenáll-
hatatlannak bizonyult: az egy-
szerűség kedvéért minden szá-
mot megnyert. Volt olyan, ahol 
a mögötte jövő további három 
helyezett is svéd volt. A lányok-
nál unalmas módon a norvég 
Stine Hjermstadt-Kirkevik és az 
orosz Tatjana Vlasova kergették 
egymást egész héten, váltako-
zó sikerrel. A fiatalabb kategó-
riákban már nagyon erős volt 
az orosz dominancia, de még 
ebből is kiemelkedett a junior 
Andrej Lamov, akiről minden 
bizonnyal hallunk még akkor is, 
amikor felnő... A számunkra oly 
kellemetlen tavalyi trend, neve-
zetesen a mezőny tömörülése, 
tovább folytatódott: a középtá-
von 2 percen belül volt az első 
20 helyezett, aminél, azt hiszem, 
már nincs tovább, vagy lassan 
kezdhetünk tizedmásodpercre 

mérni. Ide nekünk bekerülni 
mission impossible, de a férfi 
kategóriában még a korábban 
karnyújtásnyira levő 40. hely is 
reménytelenné vált. Ott van-
nak most a nálunk azért stabi-
lan jobb osztrákok. A korábban 
etalonnak tartott csehek – töb-
bek közt a tavalyi 4. illetve 8. 
helyezett – alig kerültek az első 
húszba.
Ezzel el is értünk a dolog kelle-
metlen részéhez. Mit végeztünk 
mi? Azért kellemetlen, mert 
ha az ember amúgy istenesen 
elcsesz egy versenyt, akkor az 
tiszta ügy, ha egyértelműen jót 
megy, az is, de mit lehet kez-
deni egy olyan eredménnyel, 
ami szinte tökéletes futással 
születik, időben kiválóan sike-
rül, de helyezésben messze a 
várakozások alatt?! Ez a rémkép 
üldözött minket végig az EB-n, 
ráadásul, szegény embert még 
az ág is húzza, a rendezők állan-
dóan variáltak az eredmények-
kel, és ebből mi minden eset-
ben vesztesként kerültünk ki. 
Legdurvább a sprint volt, ahol 
a verseny kétharmadánál leállt 
az időmérés (a célidőt nem az 
SI mérte, hanem egy külön chip, 
a hivatalos magyarázat szerint 
pedig valaki rálépett a kábel-
re és az eltört), majd egy szá-
munkra máig ismeretlen meg-
oldással mégis lett végeredmény, 
amelyben azonban vagy öt, 
már korábban mögöttünk levő, 
bemért idővel rendelkező ember 
elénk került. Mindezt első nap, 
felütésként, mintegy megala-
pozva a jó hangulatunkat. De 
később is teljesen mindennapos 
volt, hogy a diszkósok másnapra 
„életre keltek”, úgyhogy magunk 
közt kénytelenek voltunk beve-
zetni a „pillanatnyi végered-
mény” fogalmát. Majd ha egy 
hónap múlva is változatlan az 
eredménylista, akkor talán úgy 
is marad, de pár bizonyított hiba 

Rajt hóesésben
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még akkor is véglegesnek tűnik, 
mint pl. az amerikai Carl Fey 
hosszútávon elért eredménye, 
amelyből időközben már WRE 
pontot is számoltak, pedig ő 
azon a futamon el sem indult...
Közülünk legnagyobb elvárás 
Simon Ágival szemben volt, 
hiszen ő tavaly stabilan 20-30 
között futott a VB-n, és érzése 
szerint még tudott volna jobbat. 
Év elején is jó formában verseny-
zett, a csehekkel feltunningolt 
osztrák bajnokságon kifejezetten 
impozáns eredményt ért el, jog-
gal gondoltuk úgy, hogy célként 
a 20-ba kerülés sem lenne irre-
ális. Tévedtünk. Igaz, nem sze-
rencsésen kezdődött az út, Ágit 
az orvosa mandulagyulladással 
ágyba parancsolta egy nappal az 
indulás előtt, amit ő persze nem 
tarthatott be, és bár az első ver-
seny még öt napra volt onnan, 
nem biztos, hogy tökéletesen 
helyrejött. De mindent erre 
nem foghatunk. A terep sem 
feküdt neki, ő inkább steigen, 
széles nyomon erős, itt meg ez 
egyáltalán nem volt, ellenben 
sokat hibázott, rövidtávon két 
percet egy pontra, a hosszún 
pedig vagy tizet: ezek, ebben a 
mezőnyben megbocsáthatatlan 
kihágások. A középtávja sikerült 
viszonylag normálisan, de ez is 
csak 29. helyre volt elég, ami 
legalább „hangzásában” hasonlít 
a tavalyira.
Legjobb eredményünket 
Harangozó Gábor érte el, neki 
annyiban könnyű helyzete volt, 
hogy nem volt vele szemben 
semmilyen elvárás, hiszen 
csak tavaly kezdett nemzet-
közi mezőnyben versenyezni, 
komoly eredménye eddig egyál-
talán nem volt. Azt tudtuk róla, 
hogy erős, és hogy nincs mögöt-
te évtizedes tájfutó múlt, tehát 
technikailag veszélyes leginkább 
számára az orosz pálya. Gábor 
két esetben kifejezetten kivá-

lóan oldotta meg a feladatot: 
sprint eredménye százalékban 
(128%) az elmúlt évtized legjobb 
felnőtt eredménye! Majdnem 
ilyen jól sikerült neki a középtáv 
(137%), ellenben a hosszútá-
von elszállt. Mondhatjuk, hogy 
előbb-utóbb hibáznia kellett, de 
a magam részéről ezt inkább 
nagyon érdekes pszichológiai 
jelenségnek fogom fel: Gábor 
napokon át láthatóan félt ettől a 
versenytől, többször emlegette, 
hogy biztos hibázni fog, meg 
el fog halni, és lőn: tényleg így 
lett. Nem hiszem, hogy ez vélet-
len. Remélem, legközelebb több 
önbizalommal vág neki. Szám 
szerint ő sem került be az első 
ötvenbe (54-59. helyek), de ő 
legalább nem volt emiatt csa-
lódott.
Én előzőleg a rajtlistát nézegetve 
megállapítottam, hogy megint 
nem tudom, kit vernék meg 
ebből a mezőnyből, bár mindig 
ezt szoktam érezni nagyobb ver-
senyek előtt és mégis valahogy 
50 körül szoktam végezni, sőt, 
2 éve voltam 45. is. Sajnos, vég-
leg le kellett számolnom azzal 
az illúzióval, hogy ezt valaha 
még egyszer elérem. Egy tőlem 
telhető maximális erővel futott, 
szinte hiba nélküli sprint és 
hosszútáv, valamint egy 2-3 
perc hibával abszolvált közép-
táv is csak az 56-60. helyekre 
volt elég, sovány vigasz, hogy 
időben sokkal közelebb voltam 
az élmezőnyhöz, mint valaha 
(132-140%). Érteni nem értem, 
de idővel biztos megszokom. 
Mindezt életem legkomolyabb 
felkészülése után (1300 km a 
verseny hetéig). Nem hiszem, 
hogy reális esélyem lenne növel-
ni a befektetett munkát...
Apró érdekesség, hogy hosszú 
idő után ismét volt felnőtt férfi 
váltónk: igaz, Ágival, aki legyen 
bármilyen kemény, azért ebben 
a mezőnyben elég esélytelen 

volt. Becsülettel megküzdöt-
tünk, tizennegyedikek lettünk, 
ami sokkal jobban hangzik, 
mint az egyéni eredmények, 
pedig nem ebben volt a teljesít-
mény, hanem addig...
Nagy kérdés a hogyan tovább. 
A magyar élmezőny az utób-
bi években rengeteget erősö-
dött, de ezzel párhozamosan a 
világban is komoly változások 
mentek végbe. Míg a környező, 
erősebb sítájfutó nemzetekre 
ráfutottunk (csehek, osztrákok, 
szlovákok), az élmezőny is egyre 
közelebb van, az északiak egyre 
sűrűbben vannak a mezőnyben, 
ráadásul beszálltak a ringbe 
korábbi rejtőzködő országok is 
(pl. Lettország, Belorusszia), így 
helyezésben – minden erőfeszí-
tés ellenére – inkább távolodni 
látszunk. Bár addig még sok 
minden történhet, de ha most 
kérdezi valaki, a jövő évi szezont 
két eseményre építeném fel: egy-
részt Ausztriában lesz a Junior 
VB / Ifi EB, ami számunkra sok-
kal használhatóbb terep, mint 
Skandinávia vagy Oroszország. 
Ez hatalmas lehetőség, ami csak 
ritkán adatik meg. Vannak is 
jó fiataljaink, csak valahogy 
össze kéne szedni őket egy ren-
des felkészülés erejéig. Másik 
reményem a női váltó a VB-
n. Planyernaja nekünk sokkal 
kedvezőbb, futósabb terep, és 
három stabil felnőtt nőnk van. 
Megfelelően felkészítve őket 
elérhetnek jó helyezést.
De ezt majd a maga idejében. 
Egyelőre van idő kipihenni 
Oroszországot, amely, mint egy 
ismerősöm mondta nagyon 
találóan: „humoros hely”. Csak 
kár, hogy ebben időnként rossz 
viccek is beleértendők...
A verseny honlapja (térké-
pek, eredmények stb.): http://
moscompass.ru/news/ivanovo
További képek: http://www.
orienteering.hu/techno



Színes
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az Mtfsz újonnan MEgválasztott 
ElnökségE MEgtartotta Első ülését

Alig egy héttel a Közgyűlés után, március 6-án megkezdte munkáját 
az új összetételű elnökség. Az ülés helyszíne is új volt, Juhász Miklós 
elnök úr cégének, a Stratisnak a tárgyalóterme.
Az első ülés legfontosabb döntései:
1, Megtörtént az elnökség ez évi Munka és üléstervének ponto-
sítása. Az állandó meghívottak köre a jövőben kibővül a négy 
szövetségi kapitánnyal, köztük a szakágak szövetségi kapitányaival. 
Az ülések hatékonyabbá tételének érdekében, az egyes napirendi 
pontokhoz meghívottak csak a saját napirendjükkel kapcsolatban 
kapnak tanácskozási jogot.
2,  Az Alapszabály előírásának megfelelően pontosításra került a 
helyettesítések rendje: Az elnök helyettesei sorrendben: Zsigmond 
Tibor, Miháczi Zoltán és a főtitkár, Vass László. (A főtitkár helyet-
tese az irodavezető.)
3,  A Versenyszabályzat kiegészítésekkel, módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalására Miháczi Zoltán vezetésével, Molnár 
Péter, Sőtér János, Kovács Gábor, Fehér Ferenc és Zsigmond Tibor 
vállalkozott. A következő elnökségi ülésre beterjesztik a végleges 
javaslatot.
4,  A főtitkári pályázat elfogadásra került, és azóta már a honlapon s 
megjelent. A pályázatokat elbíráló bizottság: Juhász Miklós, Kovács 
Balázs, Sőtér János, Molnár Péter és Palatinszky János. A döntést az 
április 10-i elnökségi ülés hozza.
5,  Elfogadta az elnökség az új struktúra kialakítására vonatkozó 
javaslatot. A javaslat alapján 12 szakbizottság jön létre. A felkért, 
megbízott vezetők az áprilisi ülésen tesznek javaslatot a bizottságok 
összetételére és 2006. évi munkatervére. A teljes előterjesztés, az 
elfogadott új struktúra a honlapon olvasható.
6,  Zsigmond Tibor előterjesztésében az elnökség tájékoztatót hall-
gatott meg a 2009-es VB előkészítésének állásáról. Az előkészítő 
versenyek, edzőtáborok és kísérőversenyek terve elfogadásra került.
7,  Az elnökség a következő ülésen napirendre tűzi: A tájékoztatót 
a NSH-tól diáktájfutásra kapott 5.300.000 forint tervezett felhasz-
nálásáról. A diáktájfutás a Kempelen Imre Utánpótlásfejlesztési 
Program második üteme, ezért Kovács Balázs bizottságvezető  irá-
nyításával valósul majd meg. Vass László főtitkár

Magyar tájékozódási futó szövEtség 
közHasznúsági jElEntés a 2005. évről

1. Számviteli beszámoló
A számviteli beszámoló mellékletben csatolva.
2. A költségvetési támogatás felhasználása
A költségvetési támogatás 2005. évben 5.305  eFt, a teljes összeget az 
általános működési költségekre fordítottuk.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az iroda év eleji költözése miatt selejtezésre kerültek a feleslegessé 
vált eszközök és helyettük új beszerzés történt, hűtőszekrény 32 eFt,  
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másológép 220 eFt. A SPORTIdent rendszer 
is folyamatos fejlesztés alatt áll, a tárgyévben 
a régi dobozokat kedvezményesen újakra cse-
rélte a Szövetség, valamint notebook és nyom-
tató beszerzésre is sor került, ezek összértéke  
2.672 eFt volt. 
A saját tőke alakulása:
adatok eFt Előző év Tárgyév
tőkeváltozás  12.945 20.070
eredmény (alaptev.+váll.)   7.125  -3.727
Összesen: 20.070 16.343
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
2005. évben a Szövetség az alábbi támogatásokat 
nyújtotta:
- utánpótlás nevelés 2.012 eFt
- edzőtáborok     500 eFt
- edzőképzés    526 eFt
- helyi kisversenyek      89 eFt
- megyei diákolimpia    170 eFt
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített 
állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kis-
sebségi települési önkormányzattól, települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerve-
itől kapott támogatás mértéke
Központi költségvetési szervtől, (kivéve lásd 2. 
pont) elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkor-
mányzattól, kisebbségi települési önkormányzat-
tól, települési önkormányzatok társulásától és 
mindezek szerveitől támogatást nem kaptunk.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
értéke, illetve összege
A Szövetség elnöke, az elnökség tagjai, valamint 
a bizottságok tagjai munkájukért juttatásban nem 
részesültek.
A főtitkár részére kifizetett megbízási díj 409 eFt.
7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi 
beszámoló
Az MTFSZ kiemelkedően közhasznú szervezet, 
melynek az alapszabályában meghatározott fő 
célja a tájékozódási futás, mint sportág működte-
tése. Az alapszabály II. pontja „A Szövetség célja 
és feladatai” meghatározzák a közhasznú feladato-
kat, melyeket folyamatosan ellátunk.
A Szövetségnek a 19 megyében és Budapesten 
összesen 98 tagszervezete van. Minden megyé-
ben létrehoztuk és működtetjük területi szer-
vezeti egységeinket, a megyei szövetségeket. A 
megyei szövetségek, a budapesti szövetség és 
a tagszervezetek munkáját összehangoljuk és 
minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük. A 
tájékozódási szakágakban (kerékpár, sí, trail-O) 
segítjük, támogatjuk az önálló fejlődést, a saját 
versenyrendszerük kialakítását és működtetését, 

valamint a nemzetközi kapcsolatok létrehozá-
sát, a nemzetközi versenyeken való részvételt. 
A tájkerékpáros szakág fejlődését jól jellemzi, 
Füzy Annának a Tájkerékpáros VB-n elért 5. 
helyezése. Az országos versenynaptár keretében, 
a Szövetség megbízásából, tagszervezeteink meg-
rendezték az összes bajnokságot és a rangsoroló 
kupaversenyeiket.
A Szövetség valamennyi szolgáltatását tagszerve-
zeteinken kívül bárki, korlátozás nélkül igénybe 
vehette.  
A Sporttörvény előírásait betartottuk, illetve a tör-
vény által előírt, szükséges változásokat végrehaj-
tottuk, és tagszervezeteinkkel is végrehajtattuk. A 
Sporttörvény által előírt valamennyi szabályzatot 
megalkottuk, és a sportág működésében érvé-
nyesítettük. A törvényi előírásnak megfelelően 
megalkottuk Doppingellenes Szabályzatunkat, és 
részt vállalunk a doppingellenes küzdelemből. 
Működtettük a válogatott kereteket (felnőtt, juni-
or, ifi, sítájfutó és tájkerékpáros), biztosítottuk 
felkészülésüket, és erős csapatokkal történő rész-
vételüket valamennyi világversenyen.
A sportág nemzetközi szervezetének (IOF) bizott-
ságainak munkájában aktívan részt veszünk. 
A Térkép bizottságnak dr. Zentai László, a 
Tájkerékpáros bizottságnak Erdélyi Tibor a tagja.
A Szövetség irodája a Magyar Sport Házában 
bérelt új irodában működik. Az év elején befe-
jezett átköltözés után, zökkenőmentesen, folya-
matosan ellátja feladatait. Év közben elvégezte a 
versenyzők nyilvántartását, a versenyengedélyek 
kiadását, intézte az átigazolásukat, és év végén 
megállapította az elért minősítéseket.
Összességében megállapítható, hogy Szövetségünk 
a közhasznú célok megvalósításán eredményesen 
dolgozott.
Budapest 2006.  február 13.

Vass László főtitkár

fElHívás!
Kérjük a tájfutókat, szimpatizánsokat, hogy 
adójuk 1 %-át a Tájfutásért Alapítvány  

18829589-1-42 
számlaszámra utaltassák át. Az alapítvány ezt 
az összeget azon utánpótláskorú versenyzőkre 
kívánja fordítani, akik sportolása nehéz anyagi 
helyzetük miatt veszélyeztetve van, illetve ezen 
tájfutók fejlődéséhez szeretne segítséget nyújtani 
(edzőtábor részvételi díjához hozzájárulás).

Veresné Sipos Etelka kuratórium tagja
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Először is talán hangozzon el azok neve, 
akik az operatív munkában részt vesznek!
A szervezőbizottságban foglal helyet: Dr. 
Dobrossy István, a szervezőbizottság elnö-
ke, továbbá Garda Árpád, Márkus Attila, 
Márkus Tamás, Szabó Gyula, Szabó László 
és jómagam. Ám rajtunk kívül a DISZ 
Kulturális és Sportegyesület, a Hajdú-Bihar 
megyei és Debrecen városi Tájékozódási 
Futó Szövetség és a Debreceni Nagyerdő 
Sportkör, valamint még jó pár segítő 
szorgoskodik azért, hogy felejthetetlen 
versenyt rendezhessünk.
Az esemény zavartalan lebonyolításához 
minden feltételt meg kell teremteni. Így 
a kis szervező gárdán belül mindenkinek 
megvan a maga meghatározott feladata, 
ám a legtöbb döntést mégis közösen 
hozzuk meg. Megbízásunk óta jó néhány 
szervezőbizottsági ülés volt már, ahol 
olyan részletekben is született döntés, 
amelyek elősegítik majd a gördülékeny 
lebonyolítást, vagy épp még vonzóbbá 
teszik a versenyre való nevezést. Ez utób-
biba tartozik az a nemrégiben született 
határozatunk is (reményeink szerint még 
több sportolót elcsalogatva hozzánk), 
hogy bizonyos esetekben további árked-
vezménnyel lepjük meg a nevezőket, az 
eddigi jelentős engedmények mellett.
A minél nagyobb számú jelentkezői haj-
landóságot kívánja előmozdítani, hogy a 
jelentősebb létszámmal nevező csapatok 
kevesebb pénzből több versenyzőt állít-
hatnak rajthoz.
A kijelölt kategóriákban az első három 
helyezett részben vagy egészben vissza-
kapja a nevezési díját, ezenfelül pedig 
a női és férfi 21A kategória dobogó-
sai pénzjutalomban is részesülnek. 
Szerintem ezeknél nagyobb vonzerő nem 
is kell, hogy igencsak sokan látogassanak 
el a versenyünkre.

Mennyi résztvevőt várnak?
Ha nem számszerűsítem, akkor azt 
mondhatom, hogy nagyságrendileg leg-
alább annyi emberre számítunk, mint 
ahányan az előző évek Hungária Kupáin 
voltak. Azonban abban is reménykedünk, 
hogy a nagy versenyeket rendszeresen 
látogatók mellett olyanok is eljönnek 
majd hozzánk, akik rég vagy talán még 
egyáltalán nem is jártak megyénkben. 
Az előzetes érdeklődés elvárásainknak 
megfelelően alakul, már több külföldi 
országból is jelezték egyesületek részvé-
teli szándékukat, foglalják a szállásokat, 
míg a hazai klubok a szokásnak megfe-
lelően, csak a későbbiekben véglegesítik 
majd nevezésüket.
Akik bővebb, naprakész információ-
kat szeretnének kapni a rendezvén-
nyel kapcsolatban, azok keressék 
fel a verseny hivatalos honlapját, a 
www.hungariacup2006.hu-t és ha 
még mindig nem kaptak kérdésük-
re választ, akkor írjanak levelet a 
hungariacup2006@freemail.hu elektro-
nikus címre, vagy telefonáljanak a hon-
lapon található számokra.
A várt résztvevők tömegét viszont el is 
kell tudni helyezni.
Erre tökéletes helyszint találtunk: a 
Debrecenből kivezető Hosszúpályi út mel-
lett fekvő Víg-Kend Majort. A Vekeri tóhoz 
közeli, korszerű szabadidőközpont kellő-
en nagy alapterülettel rendelkezik ahhoz, 
hogy akár az összes klub versenyzőjét 
és – ahogy az lenni szokott a Hungária 
Kupák hagyományainak megfelelően –, a 
hozzájuk tartozó kísérő családokat, bará-
tokat is elszállásolja a sátortól elkezdve, a 
lakókocsin át, a különböző komfortfoko-
zatú és befogadóképességű faházakban 
és panziókban. A szabadidőközpont a 
kényelmes pihenésen túl egyéb színvo-

nalas szolgáltatásokkal is várja a verseny-
sportban megfáradtakat. Lehetőség van 
kulturális és szabadidős tevékenységekre. 
Lehet lovagolni, kocsikázni, teniszezni, 
illetve esti mozi és diszkó is vonzza majd 
a jó hangulatú vendégeket. (A diszkót 
teljesen el tudjuk különíteni a pihenni 
szándékozóktól.) Ezért válik igazi, állandó 
„bázisává” a majdnem egyhetes rendez-
vénynek. Itt lesz a versenyközpont, ez lesz 
az eredményhirdetések helyszíne. Sőt, a 
verseny Céljának is helyet ad majd, hiszen 
lesz olyan nap, amikor a létesítmény körül 
elterülő Erdőspusztákon rendezzük meg 
a versenyt.
Mit kell tudni a terepről, tájról?
A domborzat kifejezetten alföldi sajátsá-
gokat mutat, annak minden jó és rossz 
tulajdonságával. A szintkülönbség gya-
korlatilag elhanyagolható, a sík terepen 
csak kisebb dombok vannak, amelyek 
homokos felszínűek, és főképp vegyes 
erdő borítja őket.
Gyakran visszatérő kérdés, hogy men-
nyire csalános az aljnövényzet. Ezzel 
kapcsolatban minden félelmet el tudok 
oszlatni, mert a terepeket úgy választot-
tuk meg, hogy minél kevesebb legyen 
ebből a kellemetlen növényből, az alföldi 
jellegzetességeknek megfelelően csak az 
utak mentén és kisebb foltokban lehet 
csalánnal találkozni. Azonban a pályave-
zetés során még ezen apróbb részeket is 
igyekszünk elkerülni, hogy minél kisebb-
re csökkentsük az esetleges kellemetlen-
ségeket. Ezen példából is kitűnik, hogy 
törekszünk maximálisan kiszolgálni a 
hozzánk ellátogatók igényeit. Így min-
den adott lesz egy élményt adó, sikeres 
verseny lebonyolításához.
Szeretettel várunk mindenkit a Hajdúság 
fővárosába!

Bódi Sándor

Debrecenbe hív a nyár
Sok idő telt el azóta, hogy a 2006. évi GEOTORR-ETS Hungária 
Kupa debreceni rendezősége utoljára hallatott magáról, 
pedig a több évtizedes csend után, most az újra nemzetközi 
hírű versenyt rendező cívis városban nagy a készülődés. Az 
általános versenyszervezési munka mellett, azért van néhány 
konkrét újdonságot rejtő változás is. Ezekről a részletekről 
kérdeztem Virág Istvánt, a szervező bizottság tagját.Versenyközpont a színpaddal
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Hogy sítájfutó versenyeket hóhiány 
miatt lemondanak, azt már meg-

szoktuk. De hogy „hagyományos” tájfutó 
versenyeket túl sok hó miatt nem lehet 
megtartani, az már ritkaság... általá-
ban. Kivétel: az idei márciusi versenyek 
Svájcban. Az e hónapra kiírt versenyek jó 
egyharmada nem került megrendezésre, 
és a többin pedig szinte sífutóléccel is 
lehetett volna indulni...! 
Március első hétvégéjén hatalmas hó 
hullott. Az alacsonyan fekvő régiókban 
( < 1000 m) kb. félméteres lett a hó, 
fentebb méteres vagy még nagyobb 
mennyiségű havat hozott ez az egyetlen 
hétvége. Annyi volt a hó, hogy megállt a 
közlekedés; az ember felköthette a sílé-
cet, ahogy kilépett az ajtón; gyermekko-
csival lehetetlen volt elmenni az üzletig, 
mert habár a járdát letakarították egy 
idő után és az utakat ugyancsak, de az 
átjáróknál nem csináltak „lyukat”, tehát 
a járókelőknek egy hó-dombon kellett 
előbb átmászni, mielőtt a (hómentes) 
úttestre léphettek.
Nagyon izgultunk, hogy mi lesz „a mi 
versenyünkkel”, a Säuliämtler-OL-el, 
amelyik 11-én kellett hogy megren-
dezésre kerüljön. Thomi férjem volt a 
pályakitűző, két fiatal sráccal együtt; 
sok munkát fektettek a 30 pályába, 88 
ponttal... Szerencsére a hét közepén fel-
melegedett egy kicsit az idő, elolvadt 

a hóból valamennyi, és a versenyren-
dezőség úgy döntött, hogy meg lesz 
tartva a verseny. Az erdőben még volt 
helyenként 25 cm hó, de a déli oldalakon 
már szinte semmi. Lévén, hogy ez egy 
„regionális” verseny volt, a nevezés a 
verseny helyszínén történt, déli 12 és 
14 óra között. Nevezéskor kap ilyenkor 
az ember rajtidőt és egy térképet, amire 
a rajtban, rajtolás előtt néhány perccel 
saját kezűleg berajzolja a pályát. Mivel 
nincs előzetes nevezés, a verseny napján 
dől el, hogy hány versenyző jön el... 
Szemerkélő eső, ill. a hóviszonyok elle-
nére is 450-en eljöttek, tehát mégiscsak 
„megérte” a 30 különböző pályát meg-

tervezni és kitűzni Thomiéknak... Én ezen 
a napon Annával (10 hónapos) sétáltam 
„csak úgy üresben” az erdő szélén, a rajt 
és a cél érintésével, és utána a büfében 
jóllaktam finom sültkolbásszal és pala-
csintával.  T.i. itt Svájcban szinte már csak 
azért is megéri elmenni egy versenyre, 
hogy finomakat egyen az ember.
Másnap rajtam volt a sor, ami a futást 
illeti: Luzern környékén volt egy másik 
ilyen „helyi” verseny. A nevezés 9 és 12 
között volt, 10-kor még csak ketten vol-
tunk a női öltözőben... Hát igen, ma 
nyomot verek, gondoltam. Így is lett, de 
nagyon élveztem: az éjjel hullott még 
10 cm friss hó, de a „régi” hó nagy része 
már elolvadt, így igazi mesebeli erdő 
várt reám. Szűz, érintetlen hó a leg-
több átmeneten, friss hó minden fán és 
ágon... hangtalanul és puhán futottam 
pontról pontra, és minden másodpercet 
élveztem! Annyira, hogy célbaérkezés 
után még egy félórás „levezető futásra” 
visszamentem az erdőbe. Szinte leesett 
az állam, amikor visszaértem a verseny-
központba: hatalmas nyüzsgés, sorba-
állás a nevezőpultnál, és az öltözőben 
annyi hátizsák, hogy a magamét csak 5 
perc keresgélés után találtam meg! Mint 
kiderült, végül is 230 versenyző tisztelte 
meg jelenlétével a környék második ver-
senyét e hétvégén.
Eltelt még két többé-kevésbé havas hét 
– és eljött március utolsó hétvégéje. És 
hirtelen tavasz lett: 15-20 fokos meleg 
van, a késve, pár nappal ezelőtt kinyílt 
hóvirágok már el is hervadtak, az erdő-
szélen megjelentek az első szellőrózsák, 
sok helyen előbújt a martilapú, sőt még 
a pitypang (gyermekláncfű) is, és a 
napos oldalak az erdőben zöldellnek a 
sok kicsi, de egyre nagyobb medvehagy-
ma-levéltől! És a Türlersee (tó nem mes-
sze tőlünk, kb. 2000 x 500 m nagyságú) 
szinte teljes felületét még jég borítja, és 
ezen a hétvégén is le kellett mondani 
egy versenyt, innen csak kb. 30 km-nyire, 
de 1000 m fölött...
Bolond március! 

Stüdeli-Fey Enikő

Télies tavaszi versenyek Svájcban
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1. Minősítési osztályok
A tájékozódási futó sportágban 
• a felnőtt korcsoportokban versenyző 
sportolók (a junior korosztályt is ideértve) 
nemzetközi, I. osztályú, II. osztályú és III. 
osztályú minősítést szerezhetnek;
• az ifjúsági korcsoportokban versenyző 
sportolók (a serdülő, újonc, gyermek és 
kisgyermek korosztályokat is ideértve) 
aranyjelvényes, ezüstjelvényes  és bronz-
jelvényes minősítést szerezhetnek,
• a szenior korcsoportokban versenyző 
sportolók (FN35 és idősebb korosztályokat 
ideértve) II. osztályú és III. osztályú minő-
sítést szerezhetnek.

�. Minősítő versenyek
�.1. Minősítő versenyek
• Minősítést rangsoroló versenyeken való 
eredményes szereplés alapján lehet elérni.
• Rangsorolónak csak olyan versenyek 
fogadhatók el, amelyeket a hatályos ver-
senyszabályzat és a Magyar Tájékozódási 
Futó Szövetség (MTFSZ) elnöksége kiegé-
szítő döntvényeinek maradéktalan betar-
tásával rendeztek.
• Rangsorolónak csak olyan verseny fogad-
ható el, amelyet az éves versenynaptárban 
az MTFSZ Elnöksége erre kijelölt.
�.�. Minősítő versenyek típusai
Az összes egyéni versenytípus lehet rang-
soroló a továbbiakban is: 
• Normáltávú • Rövidített távú (60-80%) • 
Középtávú • Sprint • Éjszakai • Hosszútávú 
• Váltó
Pályakombinációk, egyéb versenyfajták:
• Pontbegyűjtős, pontbeválasztós és hur-
kos (lóhere) pályák lehetnek rangsoro-
lók. • Időkiegyenlítéses rajttal rendezett 
futamok nem rangsorolnak. • A német 
rendszerű (pontbegyűjtő-jellegű) csa-
patversenyek nem lehetnek rangsoroló 
versenyek.

3. Minősítésre kerülő versenyzők
Az MTFSZ tagszervezeteinek érvényes 

versenyengedéllyel (ezáltal nyilvántartá-
si számmal*** is) rendelkező versenyzői 
állampolgárságuktól függetlenül minősí-
tésre kerülnek, amennyiben 
• MTFSZ tagszervezet képviseletében, 
vagy
• a magyar, a budapesti, vagy bármely 
megyei válogatott tagjaként, vagy
• oktatási intézményük képviseletében 
vesznek részt.
(*** A korábbi rajtengedélyszám a további-
akban nyilvántartási szám néven szerepel.)

�. A minősítés meghatározása
�.1. Nemzetközi minősítésű sportoló
Nemzetközi minősítést az MTFSZ elnök-
sége adományoz a Minősítési Bizottság 
felterjesztése alapján azoknak, akik
• felnőtt Világbajnokságon, Európa baj-
nokságon vagy Világ Kupán egyéni ver-
senyszámban a legjobb 30, váltószámban 
a legjobb 10 között végeztek; vagy
• főiskolás Világbajnokságon egyéni szá-
mokban a legjobb 10, váltószámokban a 
legjobb 6 között végeztek; vagy
• junior Világbajnokságon egyéni számok-
ban a legjobb 10, váltószámokban a leg-
jobb 6 között végeztek; vagy
• a Világranglistán az adott évben a leg-
jobb 50 között szerepeltek, és
• etikai, sportszerűtlenségi vétséget az 
adott időszakban nem követtek el.
Nemzetközi minősítésű sportolót 0,00 
alapponttal kell a kiigazított ranglistába 
felvenni, ha egyébként elért zárópontja 
nincs.
A nemzetközi minősítés 2 évig érvényes.
�.�. I. osztályú sportoló
I. osztályú sportolónak minősül, aki egy 
naptári évben a 6 legjobb futott minősí-
tési pontjából a legjobb elhagyása után 
maradó 5 minősítési pontjának átlagával a 
felnőtt női vagy férfi minősítési ranglistán 
100,00 vagy annál magasabb zárópontot 
ér el.
�.3. II. osztályú sportoló
II. osztályú sportolónak minősül, aki egy 
naptári évben a 6 legjobb futott minősí-
tési pontjából a legjobb elhagyása után 
maradó 5 minősítési pontjának átlagával 
a felnőtt női vagy férfi, illetve a szenior női 
vagy férfi minősítési ranglistán 60,00 vagy 
annál magasabb zárópontot ér el.

�.�. III. osztályú sportoló
III. osztályú sportolónak minősül, aki egy 
naptári évben a 6 legjobb futott minősítési 
pontjából a legjobb futott pont elhagyása 
után maradó 5 eredményével a felnőtt női 
vagy férfi, illetve a szenior női vagy férfi 
minősítési ranglistán 10,00 vagy annál 
magasabb zárópontot ér el.
�.5. Aranyjelvényes ifjúsági sportoló
Aranyjelvényes ifjúsági sportolónak minő-
sül, aki egy naptári évben a 6 legjobb futott 
minősítési pontjából a legjobb elhagyása 
után maradó 5 minősítési pontjának átlagá-
val az ifjúsági lány vagy fiú ranglistán 95,00 
vagy annál magasabb zárópontot ér el;
�.6. Ezüstjelvényes ifjúsági sportoló
Ezüstjelvényes ifjúsági sportolónak minő-
sül, aki egy naptári évben a 6 legjobb 
futott minősítési pontjából a legjobb 
elhagyása után maradó 5 minősítési pont-
jának átlagával az ifjúsági lány vagy fiú 
ranglistán 60,00 vagy annál magasabb 
zárópontot ér el;
�.�. Bronzjelvényes ifjúsági sportoló
Bronzjelvényes ifjúsági sportolónak minő-
sül, aki egy naptári évben a 6 legjobb 
futott minősítési pontjából a legjobb 
elhagyása után maradó 5 minősítési pont-
jának átlagával az ifjúsági lány vagy fiú 
ranglistán 10,00 vagy annál magasabb 
zárópontot ér el. 
�.8. Rajtengedélyes versenyző 
Minden versenyző, aki az MTFSZ verseny-
engedélyével (így nyilvántartási számmal) 
rendelkezik, és nem sorolható valamelyik 
minősítési kategóriába, „versenyengedél-
lyel rendelkező versenyző” megjelöléssel 
és 91,00 alapponttal veendő figyelembe.

5. Minősítés megszerzése rangsor-
pont alapján
• Rangsorpont alapján minősítést E, A, 
B, Br és C fokozatú kategóriában lehet 
szerezni, és csak abban a kategóriában, 
megosztott kategóriában, futamban, ahol 
legalább öt, váltóversenyen azonos pályán 
legalább három MTFSZ versenyengedél-
lyel rendelkező versenyző értékelhető 
eredményt ért el.
• A futott pontérték (Px) kiszámításához 
az MTFSZ versenyengedéllyel nem rendel-
kező versenyzők időeredményét figyelmen 
kívül kell hagyni.

Minősítési 
szabályzat 

2006
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• Az azonos pályákon futó, azonos rang-
listában értékelt, különböző kategóriákat 
összevontan, együtt számolva kell rangso-
rolni (közös Tm, Pm, Fa). Ezekben az ese-
tekben a 21-es korosztályhoz legközelebb 
eső korosztály Pmmax és Fa értékeit kell 
figyelembe venni.

6. Rangsorpontok számítása
6.1. A versenyző minősítési pontját 
egy adott versenyen az alábbi kép-
let adja:
Px = K * [100 – ((Tx / Tm – 1) (Fa + Pm) + 
Pm)], ahol Px – a versenyen szerzett pont 
(„futott pont”);
K – kiemelt versenyek szorzótényezője;
Tx – a versenyző időeredménye (század-
percben);
Tm – az adott kategóriában (megosztott 
kategóriában, futamban, váltóversenyen 
azonos pályán) az első három helyezett 
versenyző időeredményének átlaga (szá-
zadpercben);
Fa – korcsoportonként és nemenként 
meghatározott alapfaktor.
Pm – az adott kategória mezőnyerőssége;
A számítást a szokásos kerekítéssel 2 
tizedesjegyre pontosan kell elvégezni. A 
szerzettrangsorpont negatív nem lehet, 
ezekben az esetekben értékét 0.00-ra kell 
korrigálni.
6.�. Kiemelt versenyek szorzótényezője
Az MTFSz Elnöksége által meghatározott 
kiemelt versenyek adott korcsoporton belül 
legmagasabb fokozatú kategóriái esetében 
a szorzó értéke 1,1 , minden további kategó-
ria, illetve rangsoroló verseny esetében 1,0.
6.3. Alapfaktor
Fa – korcsoportonként és nemenként meg-
határozott alapfaktor, melynek értéke:
Ranglista Korcs. Kat. Fa Kat. Fa
ifjúsági Kisgyermek F10 30 N10 30
 Gyermek F12 30 N12 30
 Újonc F14 50 N14 40
 Serdülő F16 50 N16 40
 Ifjúsági F18 50 N18 40
felnőtt Junior F20 75 N20 55
 Felnőtt F21 75 N21 55
szenior középkorú F35 55 N35 40
 középkorú F40 55 N40 40
 középkorú F45 55 N45 40
 középkorú F50 55 N50 40
 középkorú F55 55 N55 40

 Időskorú F60 55 N60 40
 Időskorú F65 55 N65 40
 Időskorú F70 55  
 Időskorú F75 55  
 Időskorú F80 55  
6.�. Kategóriák mezőnyerőssége
Pm az adott kategóriában (megosztott 
kategóriában, futamban, váltóversenyen 
azonos pályán) eredményesen szerepelt 
három legjobb alapponttal rendelke-
ző versenyző alappontjainak átlaga. 
Amennyiben az így számított értéke 
magasabb az alábbi táblázatban szereplő 
értékeknél, úgy a táblázatban szereplő 
maximált értékeket kell alkalmazni.
E, A, B, Br kategóriákban:
Kat. Pmmax Kat. Pmmax
F12 50 N12 50
F14 30 N14 30
F16 12 N16 12
F18 10 N18 10
F20 --- N20 ---
F21 --- N21 ---
F35 --- N35 ---
F40 --- N40 50
F45 45 N45 55
F50 50 N50 60
F55 55 N55 65
F60 60 N60 70
F65 65 N65 70
F70 70  
F75 70  
F80 70  
C kategóriákban (utánpótlás és felnőtt) 
Egységesen Pmmax=50
6.5. A versenyzők rangsorpontja
A versenyzők záró rangsorpontját egy nap-
tári évben a versenyeken szerzett minősí-
tési pontjainak (Px) átlaga adja, melybe 
a legjobb 6 eredményből a legjobbat 
elhagyva a következő öt eredményt kell 
számításba venni.

�. Rangsorok összeállítása
�.1. Minősítést adó ranglisták
Az adott naptári év végén a záró rangsor-
pont alapján a felnőtt (felnőtt és junior), 
ifjúsági (ifjúsági, serdülő, újonc, gyer-
mek) és szenior korcsoportok versenyzőit 
nemenként is elkülönítve 6 külön rang-
sorba kell foglalni. Ezek alapján történik 
az éves záró rangsor meghatározása és a 
minősítések megállapítása.

A férfi rangsoroló kategóriában induló 
nők minősítési pontokat (futott pontok 
– Px) szerezhetnek a férfi ranglistán. Ezek 
nem számíthatók át női ranglistás rang-
sorponttá.
�.�. Korosztályos ranglisták
Az egyes korosztályok ranglistáját csak 
az adott korosztályban futott pontértékek 
alapján kell meghatározni, melybe a leg-
jobb 6 eredményből a legjobbat elhagyva 
a következő öt eredményt kell számításba 
venni.
Amennyiben egy versenyző – élve a 
Versenyszabályzat adta lehetőséggel 
– az év során több korcsoport versenyén 
is eredményt ér el legalább 6-6 alkalom-
mal pontot szerezve, úgy több korcsoport 
ranglistáján is szerepel.
A korosztályok felsorolását és utánpótlás 
versenyzőknél a feljebbindulás, szeniorok-
nál a lejjebbindulás feltételeit az MTFSZ 
versenyszabályzata határozza meg.

8. Minősítés nyilvántartása
• A rangsoroló versenyek hivatalos ered-
ményeit, valamint a minősítést befolyá-
soló jegyzőkönyvi adatokat a verseny 
utolsó napját követő 14 napon belül a 
rendező szervezet el kell hogy juttassa 
elektronikus formában az MTFSZ Minősítő 
Bizottságához a minosites@mtfsz.hu e-
mail címre. Az ezt követő változásokról (pl 
óvás elbírálása) a rendező szervezetnek a 
változás megtörténtét követő 15 napon 
belül kell értesítenie az MTFSZ Minősítő 
Bizottságát.
• A futott pontokat (Px) és a rangsoroló 
versenyeken elért részteljesítéseket az 
MTFSZ Minősítő Bizottsága folyamato-
san kiszámítja és nyilvántartja, havonta 
az MTFSZ hivatalos honlapján az aktuális 
adatokat megjelenteti.
• Az éves minősítési záró rangsorpontokat 
az MTFSZ Minősítő Bizottsága kiszámítja 
és nyilvántartja, amelyről az elért minősí-
tések bejegyzéséhez az illetékes szövetsé-
geket és a szakosztályokat az adott naptári 
év december 31-éig értesíti.

�. Visszaminősítés
Amennyiben egy minősített sportoló az 
adott naptári évben nem szerez minősí-
tést, a következő évre az előző évi minő-
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sítésénél eggyel alacsonyabb minősítés 
állapítandó meg, 90,00 alapponttal. A 
nemzetközi minősítés a megszerzés után 
két évig érvényes.

10. A rangsorok kiigazítása
Az adott naptári év végén meghatáro-
zott zárórangsor alapján a következő év 
alappontértékeit, melyek alapján a követ-
kező évi versenyeken a minősítési pontok 
számítása történik, az alábbi elvek szerint 
kell meghatározni:
A rangsorokat 0,00-ra kell kiigazítani, 
mely mind a hat ranglistában külön-
külön a következő módon történik: egy 
versenyző alappont értéke az adott alap-
ranglistán úgy kapható, hogy a rangsor 
győztesének előző évvégi zárórangsor 
rangsorpontjából ki kell vonni az adott 
versenyző zárórangsor rangsorpontját, így 
a ranglista vezetője 0,00 ponttal kerül az 
alapranglistába, az őt követő versenyzők 
pedig egyre magasabb pozitív alappont 
értékkel.
A kiigazítás révén esetleg 90,00 pont fölé 
kerülő versenyzőket a rangsorban 90,00 
alapponttal kell figyelembe venni.
10.1. Ifjúsági rangsorok kiigazítása

• A rangsor kiigazítása előtt az ifjúsági 
rangsorokból ki kell venni az év végével 
junior korcsoportba átlépő versenyzőket 
és a 10.2. pontban részletezett induló fel-
nőtt pont adása után át kell őket sorolni a 
felnőtt rangsorba.
10.�. Felnőtt ranglisták kiigazítása
• A rangsor kiigazítása előtt az ifjúsági 
korcsoportból junior korcsoportba átlépő 
versenyzők pontszámát át kell számítani 
felnőtt rangsorponttá a következő kép-
lettel:
P = 100 – [a×(100-p) + b], ahol
P – az átszámolt kiigazítás előtti felnőtt 
pontszám
P – az év végi ifjúsági zárórangsorban 
szereplő átlagpontszám
a – konstans érték, mely fiúknál 1,68, 
lányoknál 1,60
b – konstans érték, fiúknál és lányoknál 
egyaránt 9,00
• Amennyiben a versenyző már rendelke-
zik felnőtt záró rangsorpontszámmal, és 
így szerepel a felnőtt rangsorban is (ifjú-
ságiként versenyzett junior vagy felnőtt 
kategóriában), akkor azt a pontszámát 
kell alapul venni, amelyik jobb (tehát 
magasabb).

• Az ifjúsági és felnőtt pontok versenyen-
ként egymással nem kombinálhatók.
10.3. Szenior ranglisták kiigazítása
Szenior korú versenyző a szenior alaprang-
listára az előző év felnőtt és szenior záró 
ranglistából 0-ra igazított jobb eredmé-
nyével kerül. 
• A szenior rangsorokat 0,00-ra kell kiiga-
zítani.
• A felnőtt alapranglistán is szereplő 
versenyzők esetében vizsgálni kell a fel-
nőtt és szenior alapranglistán szereplő 
alappontértéket, és a szenior alaprang-
listán az alacsonyabbat kell figyelembe 
venni.
10.�. A �005-ben nem rangsorolt kor-
osztályok egyedi kiigazítása �006-ban
A 2006. évi alapranglistához a Minősítési 
Bizottság által készített nem hivatalos 
2005. évi ranglistát kell alapul venni a sze-
nior ranglisták és az 1993-ban és később 
születettek esetében.

11. Záró rendelkezések
A minősítési szabályzat 2006. március 1-
től érvényes.
Jelen szabályzatot az MTFSZ elnöksége 
2006. február 20-i ülésén fogadta el.

Megkezdődött a 2006-os 
versenyszezon

Élmények a Nyírség-Szabolcs kupán

Az elmúlt évi többszöri versenyhalasztás ellenére Hrenkó Laci 
nem adta fel a kísérletezést, így a 2006-os versenyszezon 

első országos rangsoroló versenyét ők bonyolították le. A két-
napos Nyírség -Szabolcs kupa első napi futamára összejöttünk 
vagy kétszázan, ahol egy kuriózumnak számító Gidó készítésű, 
csupán 1:1500 méretarányú Sóstó-Múzeumfalu névre hallgató 
térképen futhattunk. 
Már a jelentkezésnek helyet adó skanzen épületét keresve is 
megannyi terepre kihelyezett bójával találkozhattunk. Mint 
később kiderült, ezek általában a mikrosprint versenypálya 
„kellékei” voltak.  Liskány Józsiék ezúttal látványos helyre, a falu 
színpadára építették fel a célkaput. A terep hómentes, inkább 
belvizes, sáros volt, de ennek ellenére lehetett rajta pörögni.  
Amint lefutottuk a versenypályát, már mehettünk is a céltól 
néhány méterre lévő színpadi lelátó sarkához, ahol öntevéke-
nyen időt választva, részvételi díj nélkül indulhattunk a Pelyhe 
Dani-Hrenkó Viktor-Hrenkó Ivett által dirigált mikrosprint futa-
mon. Úgy látszik az ingyenesség jó húzásnak bizonyult, mert 
ezen a napon igen sokan vállalták az élményszámba menő 

néhány százméteres futást. És ezzel még nem volt vége a nap 
élményeinek!
 Aki késő délután bevállalta a közeli új élményfürdőt, nem bánta 
meg, csak akkor lepődött meg igazán – ismét egy újabb, már 
negatív élményt szerezve –, amikor este a fürdő kapuján kilépve 
öt centiméteres hóba lépett.
Ez reggelre alaposan meghízott, a jelentkezés már komoly 
hóviharban zajlott le, de jutott hóesés bőven a rajt idejére és az 
eredményhirdetésre is. 
Elmondanám, hogy minden dicséret megilleti a rendezőket, akik 
dacolva az éjszaka hirtelen beköszöntött időváltozással, vállalták 
a normáltávú futam lebonyolítását. 
A Szabolcs kupán, ellentétben az idei Budapest Nagydíj olykor 
láthatatlan bójáival szemben,  itt a sokkal élénkebb színt adó 
„Zsilkin” féle bójákat keresve kellett a pályákat teljesítenünk. 
A térkép ezúttal az 1979-es HOB (talán?!) terepének egy részét 
ábrázoló Apagy-Meleghegy része volt. Helyesbítése 2005-ben, 
míg felülvizsgálata 2006 év elején történt meg. Számomra csu-
pán a cél környéki telesárga, ligetes jelölések, a jellegfák biztos 
befogadása okozott némi gondot, de haladni kellett a pályán, 
mert egyre jobban rázendített az égi áldás.
Összegezve: nehéz volt a befejező nap, de akik ott voltak, azok 
mindannyian örömmel nyugtázták, hogy ilyen időben is telje-
síteni tudták a versenypályákat.  Zentai (Popey) József
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Sudoku a Tájoló-ban
Rejtvénykedvelők bizonyára ismerik az utóbbi 
évek sláger-rejtvénytípusát, a SUDOKU-t (ismer-
tető, on-line feladatok a sudoku.lap.hu internetes 
címen). Lényege, hogy a 9x9-es hálózat minden 
sorában, oszlopában, valamint a vastagított vona-
lak által határolt területeken belül az egyjegyű szá-
mok (1-9) mindegyike csak egyszer forduljon elő.
A szenior oldalon aktualizált rejtvényt adunk fel. 

Az első rejtvény megoldása után a betűkkel jel-
zett négyzetekbe került számok három évszámot 
adnak: a Szenior Bizottság új vezetője első egyé-
ni bajnoki érmét abcd évben, első ifi bajnokságát 
(váltó) efgh évben, első felnőtt bajnokságát (felnőtt 
csapat) mnop évben nyerte. S hogy melyik buda-
pesti egyesületben, azt a második rejtvény átló-
jában olvashatjuk; itt számok helyett a következő 
betűket kell elhelyezni a szabályoknak megfelelően:  
A B C E P R S T U. Jó szórakozást!  Argay Gyula

Honvéd-Cross tErEpfutó vErsEny
„Az éjszakai havazást követően 
csodálatos téli táj várta a Honvéd-
Cross résztvevőit, akik kimerész-
kedtek a fűtött lakásokból a veszp-
rémi honvéd pályára. A közel 100 
résztvevőből 73 versenyző vállalta 
a megmérettetést a kiírt kategó-
riáknak megfelelő versenytávon. 
A legfiatalabb versenyző 6 éves, a 
legidősebb id. Vass Tibor (65-ös 
kategória) volt. A rendezők három 
szalagozott pályát készítettek, 2, 3 
és 4 km-es távval. A legrövidebb 
pálya tehát 2 km, a leghosszabb 
10 km-es volt. A 6-8 cm-es friss 
hó igazán próbára tette a futókat, 
és a nehézséget még fokozta az 
átszegdelt terep, illetve a gyakran 
váltakozó szintkülönbség. Mindez 
mit sem számított, hiszen minden 
induló teljesítette a saját maga elé 

tűzött célt, azaz távot. A rendezők 
szerették volna egy kicsit a tájfutás 
ízét is becsempészni a terepfutás-
ba, ezért minden versenyző tájfutó 
kartonnal indult, melyen igazol-
ták, hogy megtalálták a terepre 
kihelyezett valamennyi tájfutó 
bóját.
A befutást követően minden-
ki „Dara bácsi” által főzött forró 
teát kortyolhatta, valamint alma 
és a kicsiknek csokoládé volt a 
jutalom. Igazán szép délelőtt volt! 
Végül 11 kategóriában hirdettünk 
eredményt, ahol az első három 
helyezett érem díjazásban része-
sült, illetve a négy legnépesebb 
kategória nyertesei elnyerték a 
Honvéd-Cross kupát. 
Ezzel a kora tavaszi versen-
nyel hivatalosan is elkezdődött 

a Veszprémi Honvéd Sportklub 
(VHS) tájfutóinak a versenyidő-
szak, a következő versenyrende-
zésünk a hagyományos Honvéd 
Kupa lesz május 20-21-én Herend 
térségében. Érdekessége a verseny-
nek, hogy az országos tájfutó diák-
olimpiával együtt kerül megren-
dezésre – mondta el  kérdésünkre 
Kaptur József szakosztályvezető. 
A győztesek: Kardos Bianka 
(N12), Péntek Gréti (N14-16), 
Sebők Petra (N16), Besenyiné 
Takáts Magdolna (N18-35, 
Tölgyesi Aurél (F10), Gazdig 
Vendel Özséb (F12), Ifj. Tölgyesi 
Ákos (F14), Pongrácz Ervin (F16), 
Fazekas Tamás (F18-35), Kovács 
Gábor (F36-45) Wimmer László 
(F45-50), Ládi János (F51-65), 
Vass Tibor (F65),
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A második világbajnokság 
rendezési jogát ismét egy 

északi ország, ezúttal Svédország 
kapta meg. A rendezőség hal-
latlan nagy gonddal készült a 
világbajnokság megrendezésére. 
A legaprólékosabb dolgokra is 
kiterjedt a figyelme, ami érthe-
tő, hiszen a VB náluk nemzeti 
esemény, amelyre tízezrek láto-
gatását várták. A versenyről a 
svéd rádió és televízió helyszíni 
közvetítésben számolt be. Külön 
üdvözlőlapok kerültek forga-
lomba, bélyegsorozatot adott ki 
a posta, különleges bélyegzéssel.
A magyar válogatott minden 
eddiginél alaposabban készült a 
VB-re. 1968 januárjától Skerletz 
Iván lett a válogatott keret edző-
je. Tatai edzőtábor, heti gyakori-
sággal rendezett nívós edzőver-
senyek, alapos orvosi vizsgálat 
voltak a felkészülés egyes állo-
másai. A válogatás a VB előtt 
két héttel megrendezett magyar 
bajnokság eredményei alapján 
történt.
A magyar csapat Székely Miklós 
csapatvezető és Skerletz Iván 
edző vezetésével szeptember 
20-án utazott el a világbajnok-
ságra az alábbi összeállításban: 
Cser Borbála, Danovszky Mária, 
Hegedüs Ágnes, Monspart 
Sarolta, Balogh Tamás, Bozán 
György, Horváth Attila, Örsi 
András és Schönviszky György. 
A csapat Berlinig repülőgé-
pen, majd onnan Linköpingig 
vonaton, hálókocsiban utazott. 
Linköpngben a VB főtitkára, 
Gunnar Hillar, továbbá a csapat 
helyi kísérője, segítője, Ragnar 
Pettersson és még néhány VB 
funkcionárius fogata a csapa-
tot. Ezután személygépkocsikon 
Sätravallenbe, a szálláshely-
re szállították a csapatot, ahol 

szeptember 25-ig tartózkodtak, 
majd végleges szálláshelyükre, 
Vardnäsbe költözött a csapat.
A VB előtti időszakot verseny-
szerű edzéssel, a svéd térképpel 
és tereppel való ismerkedéssel, 
gyakorlással töltötte a csapat. 
Szeptember 22-én részt vettek 
a Finspongban rendezett verse-
nyen, amelyen 20 kategóriában 
797 versenyző indult, többek 
között a VB-re érkezett angol, 
bolgár, dán és osztrák verseny-
zők is. Négy napon keresztül 
a Skerletz Iván által kitűzött 
pályákon folytak az edzések.
Szeptember 27-én a terepbemu-
tatón rendezőség Sätravallenben 
4,2 km hosszú, 12 pontos pályát 
tűzött ki, amelyet a csapat min-
den tagja lefutott.
Az egyéni világbajnokságon 
13 ország – Ausztria, Belgium, 
Bulgária, Csehszlovákia, Dánia, 
Finnország, Magyarország, Nagy-
Britannia, NDK, NSZK, Norvégia, 
Svájc, Svédország – versenyzői 
indultak. Megfigyelők jelentek meg 
az Amerikai Egyesült Államokból, 

Kanadából, Lengyelországból, 
Romániából és a Szovjetunióból. 
A versenyt Linköpingtől mintegy 
50 km-re fekvő Söderö térségében 
rendezték.
A nők versenyében a svéd Ulla 
Lindkvist megszerezte második 
VB aranyát, de a férfiaknál is 
hazai győzelem született Kalle 
Johanson személyében. A nők-
nél Monspart Sarolta 14. helye 
emelkedik ki, bár a szakveze-
tés ennél jobb eredményt várt 
tőle. Az első két pontra kevert és 
utána már hiába futott a második 
helyezettel azonos részidőket, 
hátrányát már nem tudta ledol-
gozni. A férfiaknál a magyar 
bajnok Bozán György 25. helye 
az addigi legjobb magyar férfi 
eredmény világbajnokságon.
A másnapi váltóbajnokságon 
szakadó esőben 9 női és 13 férfi 
váltó állt rajthoz. A svéd győzel-
mi sorozatot csak a norvég höl-
gyek tudták megszakítani, miu-
tán igen szoros versenyben dia-
dalmaskodtak a svéd váltó felett. 
A férfiaknál szintén nagyon 
izgalmasan alakult a verseny, a 
befutóban a svéd Göran Öhlund 
hatalmas hajrával előzte meg a 
finn Markku Salminent és ezzel 
biztosította Svédország harma-
dik aranyérmét. A magyar női 
váltó a 7., a férfi a 8. helyen 
végzett.
A világbajnokságon az érmeket 
az akkori svéd trónörökös, a mai 
svéd király adta át.
A VB-t magyar szempontból 
beárnyékolta az 1968-as cseh-
szlovákiai magyar katonai bevo-

világBajnokság svédországBan
1968. szeptember 28-29. Linköping, Svédország

Egy VB képeslap
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nulás. Ez a csehszlovák csapat 
tartózkodó magatartásában nyil-
vánult meg. A csehszlovák ver-
senyzők vezetőik jelenlétében, 
valamint kollektívában nem 
beszéltek a magyar versenyzők-
kel, többségükben még a köszö-
nést sem fogadták. Külön-külön 
az egyes személyes kapcsolatok-
ban ez nem nyilvánult meg, de 
mindig lesték, nem látja-e őket 
valaki. A VB vezetői sikeresen 
törekedtek minden esetleges 
provokáció és a csapatok közötti 
esetleges feszültség elhárítására.
A VB időszakában az IOF 
elnöksége és több bizottsága 
is ülésezett. Az elnökségi ülé-
sen a svájciak javasolták, hogy 
a csehszlovákiai események 
miatt, vonják meg tőlünk az 
1969. évi kongresszus rendezési 
megbízatást. Végül 1 többségi 
szavazattal úgy döntöttek, hogy 
a kongresszus megrendezésére 
mégis Magyarországot kérik 
fel. Hasonló kezdeményezésre 
került megtárgyalásra az NDK-
ban 1970-ben tervezett VB ügye. 
A döntés itt is az lett, hogy a ren-

dezéssel az NDK-t bízták meg.
A svéd sajtó sokat foglalkozott 
a világbajnoksággal és a magyar 
versenyzők is gyakran szerepel-
tek a hírekben. A közölt fotók is 
a svéd lapokban jelentek meg.  

Szöveg: Schell Antal,  
Monspart Sarolta  
archívuma alapján

Eredmények

Nők (38 induló, 7,8 km, 10 ell. pont) 
  1. Ulla Lindkvist Svédország 1.04.55
  2. Ingrid Hadler Norvégia 1.10.35
  3. Kerstin Granstedt Svédország 1.11.27
14. Monspart Sarolta 1.33.49
20. Cser Borbála  1.40.59
21. Danovszky Mária 1.41.21
29. Hegedüs Ágnes  1.59.37
Férfiak (63 induló, 14,6 km, 18 ell. pont)
  1. Kalle Johanson Svédország 1.48.19
  2. Sture Björk Svédország 1.49.38
  3. Age Hadler Norvégia 1.50.13
25. Bozán György  2.28.57
32. Balogh Tamás  2.36.58
37. Horváth Attila  2.44.43
39. Schönviszky György 2.45.25
41. Örsi András  2.49.37  

Női váltó (9 induló, 6,1 - 5,9 - 6,5 km)
1. Norvégia 3.17.53
2. Svédország 3.18.07
3. Finnország 3.42.15
4. Magyarország 4.37.07
     (Cser, Danovszky, Monspart)
Férfi váltó (13 induló, 9,6-8,2-8,3-9,9 km)
1. Svédország 4.25.19
2. Finnország 4.25.28
3. Norvégia 4.42.31
8. Magyarország 5.59.17
     (Örsi, Bozán, Balogh, Horváth)

Vittek Lajos, Ragnar Pettersson kísérő,  
Danovszky Mária, Cser Borbála és Monspart Sarolta

Örsi András, Schönviszky György, Bertil Karlsson (svéd) és Balogh Tamás
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Hosszú évek után döntöttek 
úgy a salgótarjániak, hogy 

egy új tájfutóversenyt alapítanak 
Nógrád Nagydíj néven. Az idei 
első viadal helyszínének a város-
hoz közeli, igen nagy szintkü-
lönbségű, erősen szabdalt terepet 
választották. A versenyközpontak 
helyet adó salgótarjáni Tó-
strandra három nemzet, mintegy 
háromszáz versenyzője érkezett. 
A rajt kiválasztása a Beszterce 
lakótelepi főtéren jó hírverőnek 
bizonyult, de az már nem nyerte 
el a versenyzők többségének a 
tetszését, hogy alig 100 métert 
haladva a mezőnyt nekilódítot-
ták az olykor csupán négykézláb 
leküzdhető meredek hegyoldal-
nak, miközben a „liftezés” később 
sem változott.
Jöttek is sorra a viszonylagos 
magas győztesidők, kilométerát-
lagok, no meg főként az emberi 
testrész hátsó fertályán mutatko-
zó sáros foltok, melyek komoly 
esésekre engedtek következtetni.  
Emiatt aztán másnap mindenki 
enyhébb szinteket várt. Nem így 
történt. Az alig hosszabb távok, 
a mérhetetlenül sok szintkülönb-
ség, a horhos mászások, ismét 
magukkal hozták a győztes idő 
tízpercen túli kilométerátlagát. 
Sajnálatos volt, hogy legalább fél 
tucat kategória térképére nyo-

mott lila symbol pontmegnevezés 
nem egyezett meg a célban felvett 
nyomtatott pontmegnevezések-
kel. Persze, ezt csak a jó szeműek 
vették észre, meg azt is, hogy egy-
egy bója helye, így a terepen nem 
ülte meg a nevét (nekem, pl.a 
77 kód valóságban a metsződés 
aljában volt elhelyezve orr helyett, 
de volt olyan két domb közé jelölt 
térképi pontmegnevezés is, mely 
a nyomatott, célban felvehető 
pontmegnevezésen azonos kód-
szám mellett, már sziklafal lábát 
jelezte). Mindezen apró malőrök 
azért nem zavarták meg külö-
nösképpen a versenyzőket, mert 
nekik inkább a kemény terepen a 
biztos talajfogásra kellett ügyelni-
ük. Néhányan azért zsörtölődtek, 
mert a versenyrendezőség több 
kategóriát saját belátása szerint 
összevont, miközben lett volna 
ettől könnyebb versenyszám is a 
számukra.(pl. a szenior 35-40-es 
nők N 21 A-ban).  
Egyébként a Nógrád Nagydíjon 
Pelyhe Dénes jóvoltából egy autó-
busznyi szimpatikus lengyel ver-
senyző is rajthoz állt, akiket ered-

ményhirdetéskor igencsak sűrűn 
szólítottak ki a dobogó valamelyik 
fokára. A térképről annyit, hogy 
ez egy tíz évvel ezelőtt készült 
helyesbítés új méretarányban való 
újranyomása volt, azzal a különb-
séggel, hogy a terepfedezetről 
most sok esetben lefelejtették a 
zöld szín különböző árnyalatát.
Goldmann Robi viszont ezúttal 
egy remek kis térképet készített a 
cél környékéről, ahol a középtávú 
futamot követően, – bár nem úgy, 
mint a Nyírség kupán, térítés-
mentesen – újabb négyszáz forint 
befizetése mellett a részvevők rajt-
hoz állhattak az idei nemhivatalos 
mikrosprint világ kupa második 
futamán. A gyerekverseny Boros 
Anna és Nagy Ákosné jóvoltából 
ismét remekül sikerült. Egyszóval, 
a végvári vitézek nyomdokait 
követve útjára indított új sportági 
versenysorozat, a Nógrád Nagydíj 
összességében sikeresen debütált. 
Jövőre ennek a rendezvénynek a 
600. évfordulóját ünneplő mát-
raaljai település, Pásztó városa ad 
majd otthont. 

Popey

V e r s e n y B e s z á M O l ó

végvári vitézEk nyoMdokain  
útjára indult a nógrád nagydíj

A Nógrád nagydíj térképprészlete

Pelyhe Dani manapság a versenyrendezésben veszi ki a részét
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Domán Gábor a Tapolcai 
Honvéd SE 46 éves edzője, 

versenyzője, a tajvani verseny 
után sportpályafutásáról érdek-
lődünk.
– Tájfutó vagy hoszzútávfutó vagy? 
Melyikkel kezdted, melyiket szereted 
jobban?
– Kezdetben utáltam futni! 
Ifjúsági koromban, Egerben, 
majd a DVTK-ban birkóztam 
és a téli időszak alapozó edzé-
sein próbálkoztam a lehetet-
lennel, kibújni a futó edzések 
alól. Edzőimnek köszönhetően 
soha nem jártam sikerrel, így 
utólag már megváltozott a véle-
ményem. Mint edző, most én 
próbálom meg a tanítványaim 
lógását megakadályozni. Saját 
edzéseimmel már más a helyzet, 
tudom, hogy szükséges. Most 
már az jelent rossz közérzetet, 
ha a napi edzés kimarad. Szinte 
hiánybetegség, van akinek az 
ital, cigi stb., nekem a futás 
hiány jelent elvonási tüneteket, 
de remélem egyre többen érzik 
így kocogók, futók és tájfutók.
– Tájfutó vagy távfutó? 
– Határozottan tájfutó, igaz 
eredményesebb vagyok az 
ultramaraton futásban, de ha egy 
időben van a két verseny, akkor 
a tájfutó verseny a nyerő nagy 
százalékban. A tájékozódási 
futásra még Veszprémben Mets 
Miki és az akkori Honvédos 
futók beszéltek rá. Igaz, tiltakoz-
tam ellene, legfőbb kifogásom az 
volt, hogy egy hétig nem találok 
ki az erdőből és majd kereshet-
nek. Ma már addig eljutottam 
a tájfutásban, hogy nem kell 
keresni, magamtól visszaérek a 

célba. Néha nem is utolsóként. 
Tájfutó? Távfutó? Igen! Tájfutó! 
Nem csak azért, mert előbb 
kezdtem az intelligens atlétikát, 
mert más a hangulat, és a keve-
réseim elemzése igen sok időt 
igényel. Szeretem a természetet, 
az erdőt, a versenyek hangula-
tát, és igazából itt csak magamat 
tudom hibáztatni egy-egy ros-
szabb futás után, és nem másban 
keresni az okát.
– Milyen eredményeket értél el hosszú-
távfutásban?
– A Bécs-Budapest versenyen 6. 
helyezés 2004-ben, 100 km-es 
OB 2. hely 2005- ben, 24-órás 
OB. 3.hely 2004-ben és több 12 
órás és 6 órás versenyen álltam a 
dobogó valamelyik fokán.
– Tájfutásban?
– Tájfutásban igazából csak egy 
számottevő erdményem van: a 
2005. évi Balatonfüreden rende-
zett OB. 2. helye F 45 ös kategó-

riában. Katonai tájfutóversenyen 
indultam több világbajnokságon, 
de nem sok babér termett.
– Mondjál valamit a tajvani VB-ről!
– Az elmúlt év végén dőlt el, 
hogy tudok indulni a tajvani 
VB-én, ekkor kezdtem el inten-
zíven a felkészülést, és nem 
csak fizikailag, hanem mentá-
lisan is. Tudtam, az étkezésre 
és az étel kiegészítőkre kell a 
verseny előtt és közben odafi-
gyelni. Szerencsém is volt, és 
ezt tájfutónak, Honfi Gabinak 
köszönhetem, tőle kaptam egy 
fehérje koncentrátumot, ame-
lyet a versenyközben használ-
tam. A következő versenyemre 
is próbálok szerezni. A verseny 
hangulata csodálatos volt, az 1 
km-es kör abszolút nem volt 
unalmas, hiszen végig állták a 
kört és biztattak, zene szólt, igaz 
néha a hazai 60-70-es éveket 
idézte, indulókat, forradalmi 

doMán gáBor a táj(v)futó
Újsághír: Két egyéni csúccsal a tizedik helyen végzett a magyar ultramaratoni 
válogatott a 24 órás futás Tajvanon megrendezett, hétvégi világbajnokságán.  
A hazai szövetség tájékoztatása szerint Domán Gábor 35 kilométert javítva egyéni 
rekordján 204,11 kilométerrel a 34. helyen végzett...
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zenéket nyomtak, nem diszkó 
ritmusban. A verseny időpontjá-
ban itt is tél volt, így a rajt idején 
a hőmérséklet csak 22 fok volt. 
Meglátszott a versenyzőkön, ki 
milyen hőmérsékletről érkezett. 
A brazilok melegítőben és meleg 
futóruhában kezdtek, ők +5o 
fokból érkeztek, az orosz ver-
senyzők  –20 fokból, ők éjszaka 
is trikóban, rövidnadrágban 
köröztek. A versenyrendezésnek 
talán egy hibája volt, kb. 6 éles 
jobbos kanyar volt a futókörön, 
a futósáv szélessége pedig 1,5-2 
m, így igazából nem lehetett len-
dületesen megfutni. 10-12 óra 
után pedig sokan érezték ennek 
a kellemetlen oldalát, sajnos én 
is. A tervem, mely egyébként 
reális volt, 220-230 km volt. 
Sajnos a térd sérülés miatt a 18. 
órától csak gyalogolni tudtam, 
Cataflán fájdalomcsillapítót nem 
lehetet használni, kiderült, hogy 
dopping listán szerepel .A ver-
senyen 24 országból rajtoltak, 
sajnos a magyar csapat feltételei 
a tájfutó válogatotthoz hasonló-
an, szegényesnek volt mondha-
tó. Még más csapatoknál orvos, 
gyúró, mindenféle egyéni, szö-
vetség által biztosított energia 
ital, étel stb., addig a magyar csa-
patot Bogár Jani felesége mene-
dzselte saját költségén, de leg-
alább remekül. A verseny előtt 
négy nappal utaztunk, hogy az 
idő eltolódást megoldjuk. Mint 
kiderült, nem csak azt kellett, 
hanem az étkezési szokásukra 
és tartalmára is át kellett állni. 
Én imádom a rizst és a külön-

böző halakat, polipokat, de ami 
sok az sok, minden étkezésre ezt 
enni. Valamint az olyan gyümöl-
csök és zöldségek halmaza, amit 
eddig képen sem láttam. De ami 
igazából hiányzott, az a kenyér 
és a só, szinte nem is használnak 
főzéshez. A folyadék pótlására 
azért találtunk tajvani sört, nem 
volt rossz.
A verseny után még sikerélmé-
nyünk is volt, 50 m-es lépcsőn 
az orosz válogatottra rávertünk 
2 percet (pedig náluk a csapat-
ban volt dobogós is). Mi megtet-
tük a lépcsőt lefelé 2 perc alatt, 
nekik ez kemény 4 percet vett 
igénybe. Komoly esélyünk volt 
bekerülni a mozgás korlátozott 
sportolók csapatába. De az őrült 
Bogár Jani két nappal később 
már edzésre csábított.
– Vannak szponzoraid, hiszen ezekhez a 
versenyekhez segítőkre van szükség?

– A versenyre a Tapolcai 
Önkormányzat, képviselők, a 
GeoNivó Kft. támogatásával, 
valamint a verseny rendezői által 
fizetet rajtpénz és természetesen 
a szövetség támogatásával tud-
tam eredményesen szerepelni.
– Céljaid a jövőben?
– A kővetkező versenyem a 24 
órás Magyar Bajnokság április 
végén, illetve az Európa- baj-
nokság Hollandiában augusztus 
elején, és természetesen a Bécs-
Budapest szupermeraton.
De most legfontosabbnak a 
Tapolca Kupa megrendezését 
tartom, eddig csak rendeztem, 
most a pályakitűzésre is vállal-
kozom, igyekszem elfelejteni 
a távfutást a pályakitűzésnél, 
hiszen ez három futásból álló 
verseny lesz. Kettő nappal és az 
éjszakai OB.    

Kérdezett: Schell A.

Előfizetés 2006-ra
Kedves Olvasók!
A Tájoló idei 3. számát csak azoknak az előfizetőknek postázzuk, akiknek előfizetési díja március 
végéig beérkezett. A lap továbbra is előfizethető csekken vagy személyesen a BTFSz-ben és a nagyobb 
rangsoroló versenyeken. 
Az éves előfizetési díj 3000 Ft, DVD melléklettel 4000 Ft, külföldre 6000 Ft. Egy példány ára 300 Ft.
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A portugál (és a spanyol) 
árszínvonal ugyanis szinte 

teljesen megegyezik a magyar-
ral, így csak az utazás jelent 
extra költséget. Ez Ferihegyről a 
legolcsóbb fapados légitársaság-
ok (Ryanair, EasyJet, Wizzair) 
járataival akár 20 ezer Ft-ból is 
kihozható londoni, genfi vagy 
milánói átszállással nemcsak 
Lisszabonba, hanem Faroba 
vagy Portóba is, persze időben 
(6-10 hónappal előre) történő 
foglalás esetén. Az autóbérlés 
árai pedig kb. 12 euró/nap-tól 
kezdődnek.
Portugáliában a húshagyókedd 
munkaszüneti nap, és bár ott 
nem szokás átrendezni a munka-
napokat, hagyományosan ekkor 
kerül megrendezésre a Portugal 
O’Meeting, az ország legfőbb 
tájfutóversenye – a Hungária 
Kupa ottani megfelelője –, amely 
minden évben 4 napos formá-
ban zajlik a húshagyókeddet 
megelőző szombattól. A POM-
ot elmaradhatatlanul követi a 
következő hétvégén egy másik 
2 napos verseny az előzőtől nem 
túl távoli helyszínen, amely így 
6 versenynappal és közte 3 nap 
városnézésre fordítható idővel 
tökéletes programot kínál a kül-
földi tájfutó-turistáknak. Ez meg 
is látszik a versenyek látogatott-
ságán, az idei POM 1048 részt-
vevője közül mindössze 626 volt 
portugál, a többi, 20 másik IOF-
tagországból jött össze. Az idei 

versenyek a Lisszabontól kb. 120 
km-re északkeletre ill. keletre 
fekvő Abrantes és Mora városok 
környékén zajlottak, a jövő éviek 
Porto környékén lesznek.
Az egy napra jutó nevezési díj 
az itthoni átlagnak megfelelő 6 
euró, de ezért sokkal több szol-
gáltatás jár: póló minden ver-
senyzőnek, a befutás után az 
ember két kezében el sem férő 
csoki-tea-üdítő-gyümölcs-ren-
geteg, fóliázott térkép minden 
kategóriában, de ami az olcsó 
szállások után kutakodó igény-
telen turista számára a legvon-
zóbb: ingyenes tornatermi szál-
lást nyújtanak minden verse-
nyen. Ez utóbbi tulajdonképpen 
itthon is követendő példa lehet-
ne, hiszen a tornatermi szállások 
díjának beszedése mindig gon-
dot okoz, ugyanakkor nem egy 
akkora összeg, amit ne lehetne 
keresztfinanszírozni a nevezé-
si díjakból, ezzel is támogatva 
az igénybevevők többségét adó 
utánpótlás-nevelő klubokat. 
Ráadásul ez megoldaná azt a 
problémát is, hogy a rendezőség 
általában képtelen a tornatermi 
szálláson fenntartani a rendet, 
hiszen ingyenes szolgáltatástól 
nem is lehet színvonalat elvárni. 
Persze a portugáloknál valószí-
nűleg ingyen kapják a termeket 
– ahogy észrevettem, tornater-
mi szállásul olyan iskolák szol-
gáltak, amelyek a rendező klub 
utánpótlás-bázisát képezik. 

Az azonos árért az itthonihoz 
képest bővebb szolgáltatások 
azért voltak meglepők, mert 
itthon ugyebár azzal a prob-
lémával küszködünk, hogy a 
rendezők befektetett munkája 
még akkor sem térülne meg a 
nevezési díjakból, ha a szövet-
ségi elvonás egyszeriben meg-
szűnne. Nem ez volt az első 
eset egyébként, hogy verseny-
zői szemmel ilyen jó ár/érték-
arányt tapasztalok külföldön: a 
tavalyi Croatia Open 4 futamos 
nevezési díja tornatermi szállás-
sal és szállítással együtt mind-
össze 5 euró volt, ha 3 hónappal 
előre benevezett az ember, de 
egy hónappal előre is csak 25 
euró. És annyi fagyit hoztak ki 
ingyenes fogyasztásra a célba, 
hogy a – igaz, csak 100 fős 
– mezőny meg sem bírta mind 
enni! Csak arra tudok gyana-
kodni, hogy mivel ezekben az 
országokban nincs 8-10 olimpi-
ai érmeket halmozó „nemzeti” 
sportág, a tájfutás is nagyobb 
szeletet tud kihasítani a cégek 
sport-szponzorációs költésé-
ből. Persze az is hozzátartozik a 
képhez, hogy a portugál verse-
nyeken az eredményközlés és a 
hangosítás igen gyatra volt.
Az ingyenes tornaterem mellett 
egyébként egy másik érdekessége 
a portugál versenyeknek az ún. 
jantar oficial, vagyis hivatalos 
vacsorák intézménye, amelyek 
11-14 euró közötti áron rendel-
hetők. A 4-6 fogásos össznépi 
vacsorákon a helyi ételkülönle-
gességek képezik a menüt, amit 
a helyi néptáncosok előadása 
kíséretében lehet elfogyasztani. 
A nevükkel ellentétben min-
den hivatalosságot nélkülöz-
nek, bárki befizethet rá, és akár 
részegre ihatja magát a felszol-
gált borokból. Mindenképpen 
érdemes kihasználni a lehetősé-
get, az éttermek ugyanilyen árért 
kevesebbet nyújtanak.

szEzonkEzdEt portugáliáBan
Február vége-március eleje, amikor itthon évről-vére 
bebizonyosodik, hogy nem lehet versenyt rendezni,  
a tőlünk északabbra fekvő országokban pedig  
a versenyrendezés gondolata fel sem merül, az Ibériai-
félszigeten csúcsidénynek számít a tájfutás szempontjából. 
Ott ekkoriban kellemes 10-15 fok van, így aztán nem csoda, 
hogy az elmúlt években a kontinentális és a skandináv 
országok élversenyzői igencsak felkapták ezeket a spanyol 
és portugál versenyeket. Egy tél végi portugáliai kiruccanás 
azonban nekünk, magyaroknak sem megfizethetetlen.
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Ami a terepeket illeti, Portugá-
liában igen kevés hagyományos 
értelemben vett erdő van. De 
ugyanez igaz a mezőgazdasági 
szántókra is. Az ország tájképét 
nagyrészt a paratölgy-ültetvé-
nyek alkotják: Portugália adja 
a világ parafa-termelésének 60 
%-át! A paratölgyesek viszont 
kiválóan alkalmasak tájfutásra, 
mivel a domborzat általában 
részletgazdag, és sok helyütt 
még sziklaalakzatok is vannak. 
Az egymástól 5-20 méterre lévő 
fák közötti területet időnként 
felszántják, ez a futhatóságot 
jelentősen befolyásolja. Ha már 
régen történt a legutóbbi szán-
tás, és a területen esetleg állatok 
is lelegelik a füvet, akkor férfi 
elitben 4 perces kilométerátla-
gokkal lehet és kell futni, a tájé-
kozódást is beleértve.
A híradók visszatérő témái min-
den nyáron a portugáliai erdő-
tüzek. A Lonely Planet útikönyv 
szerint évente az erdők 3 %-a 
ég le. Ez soknak tűnik, de az 
erdő fogalmába valószínűleg a 
paratölgyeseket is beleszámol-

ják, ráadásul mind a paratölgy-, 
mind a hagyományos erdők ese-
tében ott valószínűleg ez a ter-
mészetes formája az erdők meg-
újulásának, legalábbis 9 nap 13 
futása alatt egyetlen irtást sem 
láttam. A hagyományos erdők 
egyébként fenyő- vagy eukalip-
tuszfákból állnak, utóbbiakat az 
elmúlt évtizedekben ültették, 
és tájfutásra kevéssé alkalma-
sak, mivel még nem nőttek fel, 
vagy – a mesterséges erdőkre oly 
gyakori módon – nincs bennük 
elegendő objektum.
Aki rendszeresebben edz, és 
legalább annyira felkészülés-
ként, mint turistaként megy, 
azok számára edzőtáborokat 
is rendeznek a versenyek előtt, 
közben, ill. után. Jól mutatja a 
skandinávok, franciák, csehek, 
svájciak által támasztott keres-
letet, hogy három profitorien-
tált tájfutó-cég is létrejött a tél 
végi spanyolországi vagy por-
tugáliai edzőtáboroztatásuk-
ra. Ezek némi haszon fejében 
a kocsibérléstől a versenyekre 
nevezésen és szállások lefoglalá-

sán át a konkrét edzésekig min-
dent megszerveznek a résztvevők 
helyett. A POM-mal egy időben 
Spanyolországban is rendeztek 
egy világranglistaversenyt, és 
elmondható, hogy a világ élme-
zőnyébe tartozó versenyzők vagy 
az egyik, vagy a másik versenyen 
szinte kivétel nélkül részt vettek.
Ha esetleg valaki kedvet kap 
egy jövő évi túrához, egy nega-
tívummal is számolnia kell 
azonban: tapasztalataink szerint 
Portugáliában nem létezik a fűtés 
fogalma. Nyilván úgy gondolják, 
hogy az a két hónap, amíg szá-
mukra hideg gyanánt 0-5 fok van 
esténként, kibírható e nélkül is. 
Így nem volt fűtés a tornaterem-
ben, az élelmiszerüzletekben, a 
kocsmákban, de még a hotelban 
sem, igaz utóbbiban légkondici-
onálóval lehetett némi meleget 
csiholni (ha a személyzet nem 
kapcsolta volna folyton ki). Így 
bár napközben tényleg nem volt 
túlzás rövid ujjúban és -nadrág-
ban futni február végén, az éjsza-
kai alváshoz igencsak fel kellett 
öltözni.  Skuló Marci

A terep
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BőCsi fErEnC
1954 – 2006

Mák, Zsák, Zacskó, Stanicli 
– mondogatta annak idején 
Bőcsi Feri, amikor a DVTK 
férfi tájfutó csapatának össze-
állításáról faggatták a vetélytár-
sak. A hetvenes évek derekától 
ugyanis, Major Árpád vezető-
edzősége alatt, a diósgyőrieknél 
a csapatösszeállításban is nagy 
taktikázások folytak. (Egyszer 
például a Kisasszony-erdőben 
rendezett országos váltóbaj-
nokság tömegrajtjáról „késett 
le” tudatosan Dosek Toncsi, s 
így sikerült a mezőnyt hátul-
ról kikerülve ragacsok nélkül 
elsőként célba érve élről indí-
tania Bőcsit...)
Bőcsi Ferkó névsora Mák Józsi 
kivételével persze csak jópofa, 
de fiktív lista, mert a DVTK 
férfi csapata valójában Béres 
András, Bőcsi Ferenc, Dosek 
Ágoston, Kovács Attila össze-
állításban aratta a legnagyobb 
sikereit, s nyert például orszá-
gos csapatbajnokságot.
Feri – Árpi hatására – atlétából 
lett tájfutó és egészen a váloga-
tottságig vitte. Az első edzésen, 
amelyet Diósgyőrbe igazolá-
som után 1977 tavaszán együtt 
nyomtunk, Puskaporostól a 
műúton futottunk Hollóstető 
felé. Azért emlékszem olyan 
élesen rá,, mert akkoriban 
nem voltam igazán hozzá-
szokva, hogy ne tudjak ellép-
ni valakitől, ha akartam. Tőle 
nem tudtam... Úgy ki tudta 
futni magát, hogy egy Zsíros-
hegyen rendezett Valkony 
Ferenc féle Vidékbajnokság 
után már hazautazás közben 
a városi kék buszon csuklott 
össze. Küzdeni akarása hosszú 
távon is tartós volt, aminek lett 
is hozadéka. A teljesség igénye 
nélkül egy kis statisztika Major 

Árpi gyűjtése nyomán az F21 
kategóriában elért eredménye-
iből: ONEB  1981 6.; 1982-ben 
5.; OCSB – 1979 1.; 1980 2.; 
1981 3.; 1982 3.;1983 2.; OVB 
– 1979 3.; 1980 2. Feri 1979 és 
83 között 5 éven át megszakí-
tás nélkül I. osztályú tájfutó 
volt, miközben 1979 és 1984 
között a szakosztály technikai 
vezetői teendőit is ellátta.
Keménysége mellett Ő volt a 
csapat mókamestere. Tréfában 
még önmagát sem kímélte, 
vidáman mesélte élete legrö-
videbb versenyének történe-
tét: egy biatlon viadalon (mert 
ő sífutással is kacérkodott) 
a hátán lévő puska csöve a 
kezdő nekirugaszkodásnál 
beakadt az alacsonyan kife-
szített rajtszalagba és hanyatt 
vágta. Noha egyáltalán nem 
volt feladós típus, abban a pil-
lanatban befejezettnek nyilvá-
nította a küzdelmét.
Szinte hihetetlen, hogy a min-
dig mosolygós, örökifjú Bőcsi 
Ferenc nincs többé.
 Miután hirtelen hagyott fel a 
sportolással, s emiatt ugyan-
csak kigömbölyödött, s mert a 
focit mindig is szerette, ügye-
sen kergette a labdát. Egy ilyen 
baráti sörmeccs után váratla-
nul csak összeesett, és már 
nem tudtak rajta segíteni.
Amióta a DVTK megszűnése 
után nagyritkán összetalál-
koztunk, mindig félkomolyan 
megfenyegetett: „Készülj 
Attila, mert ha újra elkezdek 
futni, legyőzlek!”
De sajnos soha nem kezdett 
el.
Ha megteszi, talán még nagyon 
sokáig köztünk maradhatott 
volna.
Bőcsi Ferkó, megőrizzük emlé-
kedet!
Diósgyőri tájfutótársaid nevé-
ben (is):

Kovács Attila

ElHunyt  
Bokros györgy

Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
MEAFC egykori versenyzője, 
versenybírója, Bokros György 
80 éves korában március 22-én 
elhunyt.
Sportolói pályafutását sízőként 
kezdte és 40 évesen ismerke-
dett meg a tájfutással. A sze-
nior bajnokságokon négyszer 
állt a dobogó legfelső fokán. 
Kimagaslóan sikeres edzői 
pályafutását a DVTK tájfutó 
szakosztályában kezdte, majd 
visszatért másik kedvenc sport-
ágához és a Miskolci Honvéd 
sífutóinak, biatlonosainak fel-
készülését segítette. Temetésére 
szűk családi körben került sor a 
Felső-hámori hegyi temetőben.

Fiai: György és István

ElHunyt  
székEly Miklós

a Magyar Természetbarát 
Szövetség egykori főtitkára. 
A 60-as években, az MTFSZ 
megalakulása előtti időszakban 
különböző fórumokon több 
alkalommal képviselte a tájéko-
zódási sport érdekeit, ő volt a 
norvégiai és svájci Európa-baj-
nokságra utazó magyar tájéko-
zódási válogatott csapatvezetője.

g y á s z h í r
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vErsEnynaptár kiEgészítés (május 14-ig)

Internet információ: http://mtfsz.hu (események) és www.btfsz.hu (versenyek)  
Tájkerékpáros versenynaptár:  a http://www.unitis.hu/mtbo/ internet-címen

Még nem közölt regionális rangsorolók az országos versenynaptárban: 04. 26: Nógrád megyei 
Diákolimpia (nt.), R: SDS; 05. 05: Heves, Nógrád, JNSz megyei éjszakai Bajn. R: SDS; 05. 06: 
Heves, Nógrád, JNSz megyei középt. Bajn. R: HUF; 06. 10: Baranya megyei középtávú Bajn. R: 
Baranya m.; 06. 18: Balassi Bálint tájfutóverseny (kt.) R: BME; 06. 18: Nógrád megyei rövidtávú 
Bajn. R: BME; 09. 30: Zala megyei normáltávú Bajn. R: Zala m.; 09. 30: Baranya megyei nor-
máltávú Bajn. R: Baranya m.

04. 19. (sze) Hidegkút Kupa 2. (3SZ/11.)  /-/ SI   R: HSP , Hsz.  T: 15:00-18:00 között a VK-ban 
(Szépjuhászné, Pálos-rendi kolostorrom, Megköz.: Moszkva térről  22-es busszal a  
Szépjuhászné megállóig), Nd.: 400 Ft, diákoknak 200 Ft, K: FN: 12 14 16 18 21 35 40 
50 55 F: 60 65 Nyílt, Térkép: Hárs-hegy, saját berajzolás versenyidőn kívül, SI kiscso-
mag (SI bérlet 50 Ft), I: Lenkei Győző 06-70-333 8058, gyozo.lenkei@t-online.hu

 
04. 22. (szo) Bp. Diákolimpia váltó /rR/, SI R: BMG és EPI  Nh: 04.14(beérk.)
 C: fax: Schulek EPI Szeredai L. 477-0472, e: schulek14@freemail.hu, Nd: középisk.: 

750Ft/váltó, ált. isk: 600Ft/váltó. Egyesületi váltó rendszer, 3x1 fő, 3 korosztály 3 
különböző erősségű pályán, váltónként egy lány indítása kötelező. Középisk.: F20B, 
F18B, F16B, ált. isk.: F16B, F14B és F12C. Iskolai és kerületi váltók nevezhetők. T: 
9.15-ig a Babits Mihály Gimnáziumban Káposztásmegyeren (Tóth Aladár u. 16-18). 
Tömegrajt 10.15 órakor.

 Ugyanitt ugyanekkor diákolimpia tájékozódási duatlon összetett: tájfutás fiúk V. kcs-
tól F20-as pályán, lányok F18-as pályán; váltóban nem indulók egyéni tömegrajtja 
10.30; tájkerékpár 13.00-tól fiúk 10 km, lányok 8 km.

 Schulek Kupa: szenior váltó-csapat 1. futó SI, 2-3. futó lukasztó, FN135 (35-45-55), 
F165 (45-55-65) 3x1 fős egyesületi váltó rendszer. Nh: 04.14. Nd: 750Ft/váltó.

 Babits Kupa: középtávú egyéni K: FN 14 18 21 B 40 50, Hsz. Nd: 300Ft/fő

05. 06. (szo) OSC éjszakai  /oR/ SI R: OSC  Lapzártáig információ nem érkezett.

05. 07. (szo) Budapesti és Pest megyei Diákolimpia /rR, rt./ SI R: KFK és MOM Nh.: 04. 26.
 C: Borosznoki László 1126 Bp. Hollósy Simon u. 20. II/2., e: nevezes@mom-o.hu. T: 

12-13 óra között a VK-ban (Budapest XII. ker. Csillebérci Gyermektábor, megköze-
líthető a Moszkva térről induló 90-es busszal) K: II, III, IV, V, VI korcsoport + nyílt 
kezdő. „0”-idő: 14.00. Terep: a tábor területe. Új térkép!

 A versennyel egyidőben: 15.30-tól Hegyvidék Kupa /rR, rt./ SI. Nd: 700Ft (helyszí-
nen: 1000Ft), K: FN 21 35 40 45 50 55 60   F 65 70  Jelentkezés 14.30-ig.

05. 10. (sze) Egerszeg Kupa  (3SZ/14.)  /-/ SI   R: ZTC   A kiírás ápr.10-től a www.ztc.hu oldalon 
és a levlistán.  Információ: Ács Gábor acsg@t-online.hu v. 70-339-5515.

Rövidítések: 
Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/ 
országos, /rR/ regionális, /-/ nem rangso-
roló; SI SportIdent, R: rendező, Nh: nevezési 
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj, 
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz-
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni neve-
zés, I: információ. 
Versenytávok: ht., nt., kt., rt., sp.  
(hosszútávú, normáltávú, középtávú, rövi-
dített távú, sprint)

V e r s e n y n a p t á r  

Áp r i l i s
 H	 K	 Sz	 Cs	 P Sz V
	 	 	 	 	 	 1	 2
	 3	 4 5	 6	 7	 8	 9
	 10	 11 12	 13	 14	 15	 16
	 17	 18 19	 20	 21	 22	 23
	 24	25 26	 27	 28	 29	 30

Má j u s
 H	 K	 Sz	 Cs	 P Sz V
	 1	 2	 3	 4 5 6	 7
	 8	 9	 10	 11 12	 13	 14
	 15	 16	 17	 18 19	 20	 21
	 22	 23	 24	25 26	 27	 28
	 29	 30	 31	 	

J ú n i u s
 H	 K	 Sz	 Cs	 P Sz V
	 	 	 	 1	 2	 3	 4
 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11
 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18
 19	 20	 21	 22	 23	 24	25
 26	 27	 28	 29	 30



36 Tájoló 2006 3. szám

05. 13. (szo) Szélrózsa Kupa éjszakai /oR/ SI R: TTE  Nh: 05. 01(beérk.) C: Molnár Attila 1029 Bp. 
Ördögárok u. 81, vagy amolnar@vnet.hu. H: Nagykovácsi térsége. K: FN: 18B 20A 
21ABr 35 45 55 F: 40 50 60 65 70 NyT + Nyílt szenior. Nd: 900Ft késésnél 05.10-ig 200, 
utána 400 Ft pótdíj. Sorsolás 20:15-kor, „0”-idő: 21.15. I: a TTE honlapon

 
05. 13-14. (szo-v) Egyetemi és Főiskolai bajnokság váltó és egyéni /KoR/, R: PT-PEAC-BmFFSz VK: PTE 

Ifjúság úti Sportcsarnok (Pécs, Ifjúság útja 6.)  Helyszín: Pécs, Közép-Mecsek, Kozári 
Vadászház  Program: szombaton váltó,  vasárnap egyéni és csapatverseny. K: Váltó 
verseny: Férfi, Női (3 fős váltók),  Egyéni és Csapatverseny: F/N 21 A, B Nevezés: A 
versenyzőket az intézménynek kell neveznie. Nev.lap: www.husf.iif.hu  Nevezési határidő: 
2006 április 28-ig beérkezőleg. Nevezési cím: Dr. Pásztoryné Kovács Julianna  PTE-PEAC 
Sportiroda 7622 Pécs, Sport u. 1.   e-mail: vinicz@freemail.hu E-mail-en történő nevezés 
esetén a nevező intézmény által hivatalosan kitöltött nevezési lapot postai úton a meg-
adott címre meg kell küldeni, vagy a jelentkezésnél be kell mutatni.Regisztrációs díj: 500 
Ft/fő versenyzők és kísérők számára egyaránt, határidő után 1000/Ft/fő.További informá-
ció:  Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség,  1146 Bp. Istvánmezei út. 1-3. E-mail: 
husf@ella.hu    Honlap: www.husf.iif.hu A javasolt szállás és étkezés helyszínei: 1. Kodály 
Zoltán Úti Tagkollégium, 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 20/a telefon és fax: 72/326-968, 
E-mail: kodkollpecs@freemail.hu  2. Hotel Delta MÁV szálló. 7623 Pécs, Indóház tér 2, 
Telefon: 72/212-784,  3. HOTEL LATERUM Tel:  72/252 113  Fax:  72/252 131

vErsEnynaptár (május 15.–június 5.)
05. 17. (sze) Rege Kupa 2. ford.  (3SZ/15.) /rR/ SI R: KOS Hsz. nev, Nd: 500Ft, SI-bérlés 50 Ft H: Budai 

hegyek, T: 15 órától a VK-ban (Csillebérc vasútáll., a Moszkva térről 90-es busszal. Parkoló 
a Csillebérci Tábor bejáratánál!). „0”-idő: 16.00. K: FN: 12C 14B 16BC 18B 21BC 40 50 F: 
45, 55, 65, 70, Nyílt K, NyT-rövid és NyT. FONTOS: a 2006-évi kártyával kell jelentkezni.

05. 27. (szo) Ariadné színkódos tájékozódási versenyek, 3.  /-/ R: KOS   Hsz., Nd: 300 Ft Szalagozott  
(FN10, 12D) valamint tájékozódási pályák önállóan és/vagy párban 2, 3 és 5 km. T: 10 
órától a VK-ban (Normafa, a 21-es busz végállomásánál, a székelykapunál).

05. 20-21. (szo-v) Honvéd Kupa /oR, 1. nap: nt., 2. nap: kt./ SI, R: VHS  Nh: 05. 06. C: Marton Balázs 
8200 Veszprém, Kodály Z. utca 5. Nd: 3000Ft/2nap (FN10-14, 60- : 1600Ft), Nh. után 
4000(2000)Ft, helyszínen 4500(2500)Ft. Nyílt: 800Ft/nap Terep: Herend térsége, VK: 
Herend. „0”-idők: 12.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10D 12C 14-18BC  20A 21ABBrC 
35A 40-80B, Nyílt T-K +Gy. Tornatermi szállás: 500Ft/fő, sátrazás a cél mellett lehet-
séges (300Ft/fő). I: http://honvedkupa.fw.hu. Megj.: Nevezés egy napra is lehetséges. 
A verseny terepén azonos időben lesz az Országos Diákolimpia, továbbá az I. Magyar 
Katonai Regionális Tájfutó Verseny (utóbbiról információ: chmelik@citromail.hu). 

05. 19-21. (p-v) Országos Diákolimpia /oR, szo: nt., v: váltó/ SI, R: VBT  Nh: 05. 10. C: Hites Viktor 8200 
Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/F. Nd: prológ: 500Ft/fő, diákoknak 300Ft/fő, nt. és váltó: 
800Ft/fő/nap. Terep: p: sprint prológ Veszprémben, szo-v:  Herend térsége, VK: Herend. 
„0”-idők: 18.00(p), 10.00(szo), ill. 10.00(v). K: prológ: diákolimpiai kategóriák + FN: 
21AB 35 40 45 50 55 60 +F70, szombat: Diákolimpiai kategóriák (nevezhetők a megyei 
döntőkön 1-4. /FN II-III-IV. kcs./, ill. 1-3. /FN V-VI. kcs./ helyezettek, Bp.-ről 1-8, ill. 1-
6. + a válogatott keretek tagjai, valamint az aranyjelvényesek létszámon felül). Vasárnap 
Férfi, Női 3-3 fős vegyes korcsoportos megyei (Bp-i) váltók, + nyílt váltóverseny (MIX 
könnyű és MIX nehéz). Szállás kollégiumban Veszprémben 1500Ft/fő, tornatermi szállás 
a VK-ban 500Ft/fő rendelhető, sátrazás a VK-ban 300Ft/fő lehetséges. I: www.vbtse.fw.hu. 
Megj.: A pénteki prológra ill. a vasárnapi nyílt váltóversenyekre bárki benevezhető.   

V e r s e n y n a p t á r
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05. 22. (h) Kőbányai ált. iskolás verseny 4. forduló /-/ R: KTSz Hsz.
 H: Indiándomb Frangepán u., 14 óra, K: FN 10 12 14.  

05. 24. (sze) Békás Kupa  (3SZ/16.)  /-/ SI R: HTC Információ a következő TÁJOLÓ-ban

05. 27-28. (szo-v) Tapolca Kupa /oR, 1. nap: kt., 2. nap: nt./ SI R: THT.  Nh: 05. 15(beérk.) C: rijo@fibermail.hu, 
Riczel Zsuzsanna 2145 Kerepes, Weber Ede park 50, Nd: 2800Ft/2nap (FN12C 2000, FN10D 
ingyenes). Nh. után 200, hsz.-en 500Ft pótdíj, nyílt: 600Ft/nap.  Terep: Sáska térsége (Dél-
Bakony), „0”-idők: 12.00(szo), ill. 9.00(v). K: FN: 10D 12C 14BC 16BC 18BC 20A 21ABBrC 
35A 40 45 50 55 60 65 70 +NyK, NyT, Gy. Szállás (tornat. 600, kol. 1600F/éj), sátor az 1. napi 
célban 500Ft/fő) rendelhető. Inf: Domán Gábor 06-20-5467350, e: domangabor@t-online.hu.

05. 27. (szo) Nyílt Éjszakai Egyéni OB /oR/ SI R: PSE.  Nh: 05. 08(beérk.) C: rijo@fibermail.hu, 
Riczel Zsuzsanna 2145 Kerepes, Weber Ede park 50, Nd: 1800Ft.  Terep: Sáska térsége 
(Dél-Bakony), „0”-idő: 21.30. K: FN: 18 20 21 35 40 45 50 +F: 55 60 65 70 75 80. Szállás 
(tornateremben 600, kollégiumban 1600F/éj, sátorozás a célban 500Ft/fő) a Tapolca Kupa 
rendezőitől rendelhető. Inf: Domán Gábor 06-20-5467350, e: domangabor@t-online.hu..

05. 31. (sze) Kőbánya Kupa (3SZ/17.)  /rR, kt./ SI   R: KTSz Hsz. H: Hármashatár-hegy. T: 14.30-tól a 
VK-ban (Szépvölgyi úti parkoló, Fenyőgyöngye buszvá.-tól szalagozás.). „0”-idő: 15.30. Nd: 
450Ft. K: FN: 12 14 16 18 21 35 F: 40 45 50 55 60 65, nyílt. A verseny nyújtott kt. verseny.

06. 03-05. (szo-v-h) Thermenland Open /1. nap: koR, ht., 2. nap: oR, kt., 3. nap: -, vadászrajt/ SI R: TV 
Fürstenfeld, SD Severovzhod és ZTE. Nh: 05. 22(posta), 05.24(e-mail, fax). Nd: 15 EUR 
FN18-ig, 27 EUR FN20-tól (a 2. napi kötelező szállítással). A gyerekverseny ingyenes. Nh. 
után 50% pótdíj. C: e: info@thermenlandopen.com, on-line: www.thermenlandopen.com, 
posta: ZTC 8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki Ferenc u. 2. VK: Burgau – Ausztria. K: FN 
10C 12C 14BC 16BC 18BC 20 20EBBrC 35A 40 45 50 55 60 F 65 70 75 + Nyh-T, Nyh-K, 
Nyr-T, Nyr-K, Gy. Szállás rendelhető (2- ill. 3-éjszakás ajánlatok különféle kedvezmények-
kel, részletek a kiírásban). Terepek, program: pénteken edzés Burgauban, szombaton 11.00-
tól ht., Freiländeralm térségében, világranglista-futam, vasárnap 12.00-tól kt. Sebersdorf 
térségében, 18.00-tól elit sprint Burgauban, világranglista-futam, hétfőn 10.00-tól vadászrajt 
Burgau térségében. Nevezés 1-1 különálló napra is lehetséges! (Napi ár: FN18-ig 5, FN20-tól 
10 EUR). A verseny előtti napok kínálata: május 28-án Muraszombat, 10.00-tól: Prológ rt. 
világranglistafutam (Nh: 05.18.), május 28-június 2: edzőtáborozás Zalalövőn (Nh: 05.14.)

06. 04. (v) Gigasprint Rally /-/ SI R: BEA Nh: 05.21. H: Gödörállás. T 8.00 és 9.30 között a VK-ban 
(5-ös útról a Táborfalvai elágazásból DNy-ra induló műúton a katonaságig, onnan földúton 
kb. 1 km az erdő szélén). „0”-idő: 10.00. Nd: 1000Ft, nyugdíjasoknak és munkanélkülieknek 
500Ft. C: Lux Iván 1028 Bp. Gerbera u. 6, e: lux@haea.gov.hu, I: 06-20-915-5690. Pályák: 
G77 – 8 km, 77 p., G55 – 5 km, 55 p., G33 – 3,5 km, 33 p., G22 – 2,5 km, 22 p. Kategóriák 
(mint a korábbi években, ld. Tájoló 2003/3.): FFA, FSA (G77 pálya); NFA, FFB, FSB (G55 
pálya); NFB, NSB, FSC (G33 pálya); NSC, Nyílt (G22 pálya). A nevezésben kérjük a kategó-
riát (nem a pályát) megjelölni és a dugókaszámot megadni! VK-Rajt táv: 600 m.

Kérés a rendezőkhöz: A következő számhoz a lapzárta: április 25. Amennyiben lapzárta előtt nincs verseny-
kiírás az MTFSZ-honlapon, előzetes információt kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@t-online.hu)

III. Budapesti Családi Tájékozódási Bajnokság
2006. május 21. Hármashatár-hegy környéke R: Budapesti Természetbarát Szövetség
VK: Görgényi úti játszótér, Helyszíni nevezés. Pontbegyűjtő verseny. I: Lehoczki Zoltán 281-6718, 
06-20-982-2363, ill. Dravecz Ferenc  260-9216,  06-30- 368-8793, ill. www.gemeste.hu
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Mikor a közelmúltban a Tabán park-
térképen dolgoztam, eszembe 

jutott, hogy egyszer már készült térkép 
erről a környékről. Sikerült is megtalál-
nom bátyám, Hegedüs András gyűjte-
ményében a BEAC EDZŐPÁLYA HX 1.-et. A 
térkép egy példányban készült ceruzával 
megrajzolva öt színben. Sajnos a címen 
és a jelkulcson kívül semmi feliratot nem 
tartalmaz, az északot sem tünteti fel, 
azt csak a térkép elhelyezése jelzi. A 
címben a HX 1 arra utal, hogy ez a térkép 
a Hegedüs András – Lux Iván szerzőpá-
ros első közös műve. Alaptérkép nélküli 
felméréssel készült, ami meglehetősen 
pontatlan rajzot eredményezett, és az 
utak szélessége is túlzott. Méretaránya 
kb. 1 : 2000.
Egy borítékban a fenti kézirattal találtam 
meg a Vérmező 1 : 2500 méretarányú tér-
képét. Ez szintén egy példányos unikum, 
fekete ceruzával készült, de már szinte 
azonos tartalmú a mai parktérképekkel. 
Feltünteti a szeméttárolókat, táblákat, 
hintákat stb. Északvonalakkal, méret-
aránnyal, jelkulccsal és a szerző névjelé-
vel (DÜDÜ) ellátva komplett térkép.
Egy valami hiányzik mindkét térképről: 
az évszám. Hegedüs András közlése 
szerint a Tabán 1967, a Vérmező 1969 
táján készült, messze megelőzve korát. 
Sorsukról csak annyit: kéziratban marad-
tak és így sem kerültek felhasználásra, 
talán a mindkét területen megkezdő-
dött építkezések (Hegyalja út illetve a 
Déli pályaudvar átépítése), talán más 
ok miatt.
Mint annyi minden más, az első „igazi” 
parktérkép Skandináv mintára készült: 
Erdélyi Tibor készítette a Városmajorról. 
A térképgyűjtők kedvéért: először pró-
banyomat jelleggel készült néhány szí-
nes nyomat erről, és csak ezután került 
kiadásra több társával a Kartográfiai 

Vállalatnál. Sőt, még egyszer „gépre” 
került: a Magyar Úttörők Szövetsége adta 
ki oktatási célból, ennek egy példánya az 
MTFSz falán látható.
Még egy olyan parktérkép, amelyről 
nem mindenki tud, a szolnoki Tiszaliget 
1 : 5000 méretarányú térképét 1982-ben 
az MN 6814 KISZ-szervezete készítette 
el társadalmi munkában. A helyesbí-
tést és rajzolást Vekerdy Zoltán bará-
tommal végeztük, majd a nyomtatást 
is személyesen irányíthattam. Sajnos a 
kedvezőtlen műszaki lehetőségek miatt 
a térkép hét (!) színének illesztése nem 
a legjobban sikerült, de azért a kb. 2000 
kinyomtatott példánnyal sikerült olcsón 
jó edzőtérképhez juttatni a lelkes szol-
noki tájfutókat.
Biztosan sok parktérkép jellegű edzőtér-
kép készült még országszerte, ha nem 
is színesben. Ide tartozik minden 1 : 10 
000-nél nagyobb méretarányú térkép, 
amelyet tájfutó edzések, toborzások, 
versenyek céljára készítettek. A pontos 
lista elkészítése céljából aki ilyenről tud, 
kérem jelezze, ha lehet, mintapéldán-
nyal együtt.
A fentiek egy 1985-ös cikkem változat-
lan „utánközlése”, de akkor még nem 
lehetett színes térképeket közölni. (Aki 

rájött erre olvasás közben, annak vissza-
térítjük az előfizetési díj arányos részét!) 
Azóta valamennyi fenti térkép az MTFSz 
térképtárában található és digitálisan is 
megőrzésre került. A terepekről mind 
készült azóta új  térkép, a Tabánról pél-
dául tavaly ősszel az első szitanyomással 
készült magyar tájfutó térkép. Kár, hogy 
a szerző, Lenkei Ákos, csökkentette a 
szintvonalközt és a méretarányt sem 
sikerült pontosan feltüntetnie.
A cikken nem kellett változtatnom, talán 
helyesbítés helyett ma inkább helyszí-
nelést írnék. A Városmajor már nincs 
Gromek szobája falán, sem az iroda nem 
ugyanaz, sem Iván nincs már közöttünk. 
A Vérmező térképéhez annyit tennék 
hozzá, hogy két példányban készült, az 
egyik a munkapéldány, a másik a tisztá-
zat (ennek részlete látható mellékelten). 
A tisztázat készítéséhez a gondos raj-
zoló az ősi módszert használta: az üres 
papírt a rajz alá rakta, majd tűvel az 
összes pontot átvitte a tisztázatra és azok 
segítségével rajzolta meg a térképet. A 
Tiszaliget térképet hét hónapos egyetem 
utáni sorkatonaságom alatt készítettük, 
amit az (azóta megszűnt) teherautók-
ra szerelt tábori térképész zászlóaljnál 
(Szolnokon) teljesítettem. Mivel ennek 
nyomdája csak a gyakorlatokon műkö-
dött, a (szintén sorkatona) nyomdászok 
idejük nagyobb részét a székesfehérvári 
Hadseregparancsnokság nyomdájában 
töltötték, itt készült el a térkép nyomta-
tása. Mivel raszterek (színfokozatok) nem 
álltak rendelkezésre, a térképet hét direkt 
színnel nyomtattuk, ami alighanem 
magyar csúcs a tájfutó térképek között. (A 
világcsúcsot valószínűleg Magyarország 
geológiai térképe tartja, amelyet huszon-
három színnel nyomtattak!)
A cikk végén levő felhívás alapján sok 
ritka, főként egyszínű, fénymásolt tér-
képet kaptam, amik azóta szintén az 
MTFSz gyűjteményét gazdagítják. Mivel 
a színes térképek feldolgozását lénye-
gében befejeztük, most fogunk ezekkel 
részletesen foglalkozni. A felhívást tehát 
megismétlem, de immár a Térképtár 
Bizottság titkáraként.
Hegedüs Ábel térképész HM Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum Térképtára
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Az első magyar parktérképek
Sorozatunk harmadik részében kevéssé ismert térképeket 
mutatunk be. Korát messze megelőzve született meg  
az első (két) magyar tájfutó parktérkép egyetlen kéziratos 
példányban. A cikk és a térképmelléklet néhány furcsasággal 
bír, amiket később fogok feloldani. A sorozat a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával jön létre. 
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