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Budapesti Tájfutó Hétvége
Szeptember 30-án és október 
1-jén tájfutó hétvégét rendez 
Budapesten a Tipo TKE. A két-
napos rendezvény keretében 
kerül megrendezésre Budapest 
nyílt középtávú és normáltávú 
bajnoksága a Budai-hegyekben, 
hűvösvölgyi Nagyrét központ-
tal. Mindkét verseny regionális 
rangsorolóként került kiírásra.

Valkony Ferenc kitüntetése

Kőbányán végzett eredményes 
sportmunkásságát, példaértékű 
sportolói pályafutását elismerve 
Valkony Ferencet Budapest Kő-
bányai Önkormányzat Képviselő-
Testülete 167./2006. (IV. 13.) 
számú határozatában „Kőbánya 
Sportjáért” elismerésben részesí-
tette. A kitüntetést a Szent László 
Napok keretében Andó Sándor 
polgármester adta át. A díjak 
átadási ünnepségén megjelentek 
Kőbánya országgyűlési képviselői, 
Simon Gábor az MSZP Országos 
Választmányának elnöke és Arató 
Gergely Oktatási Kul-turális 
Minisztériumi politikai államtit-
kár. Jó egészséget kívánunk, gra-
tulálunk kitüntetése  és közelgő 
70. születésnapja alkalmából!

Gigászok harca a világcsúcsért 

A Szigeti Sportvarázs Mikro-
sprint „versenyének” egy érdekes 
színfoltja volt a 2005-ös világbaj-
nok és idei első világkupa futam 
győztes Zsebeházy Istinek és az 
IMF (International Mikrosprint 
Federation) elnökének Pelyhe 
Daninak – aki bár eddig nem 
indult Mikrosprint versenyen, 
de esete jól bizonyítja, hogy a 
sportszakmai vezetés és a világ-
klasszisság nem egymást kizáró 
dolgok – több körös küzdelme a 
szigeti pályán futható világcsúcs 
megdöntésére.

A két Mikrosprint fenomén 
küzdelme roppant izgalmasan 
alakult. A kezdeti 2 perc 20 mp 
körüli időt fokozatosan sikerült 
2 perc alá szorítani. Hol az egyi-
kük, hol a másikuk javított 4-
5 másodpercet egymás idején. 
Dani 1:48-as ideje már úgy tűnt 
a fizikai teljesítőképesség határát 
súrolja, amikor Isti ezen 2 mp-et 
javítva Világcsúcsot ért el.
Normál távokon nem igen ada-
tik meg, hogy a pályát egymás 
után többször bejárva és lefutva 
kisérletezzük ki a legideálisabb 
útvonalat, de a Mikrosprint pár-
száz méteres távján ez könnyen 
megtehető.
A verseny sportszakmai érdekes-
sége abban rejlett, hogy bár a 
pályát többször gyalog és futva is 
bejárták, keresve szinte méterről 
méterre a legideálisabb útvonalat, 
Isti nagy futása után a legutol-
só körben még mindig sikerült 
Daninak* egy olyan útvonalat 
választania a kb 10 m-re lévő 
első ponra, bokrot balról kerül-
ve az addig kézenfekvőnek tűnő 
jobboldali kerülés helyett, amely 
2 másodpercel gyorsabb volt 
az addigi, részidőknél. (Késöbb 
azonban két pontra is „hibázott”, 
így végül is csak a világcsúcs 
beállításra futotta erejéből.) Ez az 
eset gyakorlatilag azt bizonyítrja, 
hogy tökéletes útvonalat választa-
ni tájfutásban gyakorlatilag lehe-
tetlen. Még egy 355 m-es pálya 
esetében is előfordulhat, hogy 
egy átmenetben sokadik futásra 
még mindig találunk jobb útvo-
nalat, pedig itt minden lépés előre 
kiszámítható. Ha úgy vesszük, 2 
mp még akár egy normál távú VB 
győzelmet is eldönthet.
*Igazából az ötlet „kívülről”, ha *Igazából az ötlet „kívülről”, ha *
jól emlékszem Vida Pistától jött 
és úgy súgtuk meg neki.

G. Robi
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Rég voltam annyira kíváncsi 
egy verseny rendezésére, mint 

az idei Hungária Kupáéra. Magam 
is kissé meglepődtem, amikor 
megtudtam, hogy kevesebb, mint 
egy évvel a tervezett időpont előtt 
bevállalta a szervezést a debreceni 
gárda, több sporttársam viszont 
kis túlzással idiotizmusnak nevez-
te még az ötletét is annak, hogy a 
cívis város környékére kerüljön a 
magyar ötnapos. Manapság egy 
ekkora esemény szervezése mini-
mum másfél-két évvel korábban 
kezdődik, ráadásul a rendezők-
nek elképesztő ellenszélben kel-
lett dolgozniuk. Hónapokon át 
mást sem hallottam tapasztalt táj-
futóktól, hogy az egész egy nagy 
káosz lesz, a terepeken nyakig 
ér a csalán, a neveletlen tanyasi 
kutyák megkergetik az embert, 
ha meg nem, majd a szúnyogok 
csípik jól szét a futók ülepét. 
Ilyen várakozásokhoz képest 
persze nem nagy kunszt jó ver-

senyt produkálni, csakhogy ez a 
GEOTORR-ETS Hungária Kupa 
tényleg jó volt. Persze nem töké-
letes, de sem a rendezéssel, sem 
a terepekkel kapcsolatosan nem 
igazolódtak a fanyalgók félelmei. 
És akkor még a versenyközpont-
igazolódtak a fanyalgók félelmei. 
És akkor még a versenyközpont-
igazolódtak a fanyalgók félelmei. 

ról nem is beszéltem. Immár négy 
éve, a kiskunmajsai Hungária óta 
sír mindenki, hogy miért nincs 
ahhoz hasonló VK: mindenféle 
szállás egy helyen, este jó nagy 
közös bulik a versenyek után. 
Jelentem, ezen a Hungárián ez 
is összejött. A Víg-Kend major-
ban a sátrazástól a motelig min-
denféle szállástípus megtalálható 
volt, s noha az én kedvencem, az 
összkomfortos faház épp nem, az 
olcsó kajálási lehetőség miatt talán 
ez sem okozott törést az egyedfej-
lődésemben. A majorban minden 
rendelkezésre állt, ami egy ilyen 
rendezvényhez szükséges: volt 
színpad a napi eredményhirde-
tésekhez, a szerény árszínvonalú 

éttermen túl büfé is működött, 
az esti bulik pedig nem zavarták 
a pihenni vágyókat: a diszkó egy 
betonbunkerben foglalt helyet.
Amikor eljutok más országokban 
is egy-egy többnapos versenyre, 
kíváncsian követem azt, hogy 
mivel is próbálnak meg a verseny-
zők kedvében járni. A tengernyi 
szponzor, a különböző kedvez-
mények szinte elengedhetetlenek 
manapság és azt kell mondjam, a 
debreceni rendezők példamuta-
tó csomagot adtak a résztvevők-
nek. Jelentős kedvezmény a város 
múzeumaiban és szórakoztató 
létesítményeiben, ötnapos bérlet 
500 forintért a villamosokra és a 
trolikra – csak gratulálni tudok a 
körítéshez.
Kívülről nekem úgy tűnt, hogy a 
verseny kezdetén tapasztalt prob-
lémákon sikerült hamar túljut-
ni, s ezt követően gördülékenyen 
ment minden. A negatívumok 
között többen említették, hogy 

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

A csapatverseny eredményhirdetése

GEOTORR – ETS HUNGÁRIA KUPA 2006
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a jelentkeztetés nagyon lassú 
volt, órás várakozás is előfordult. 
Emellett nagy kár a megnyitó-
ünnepség technikai malőrjéért: 
hangosítás nélkül elég vicces volt 
a néptáncosokat látni, nagyjából 
olyan, mintha Pavarottit hallgat-
nánk tátogni. Szerencsére a többi 
napon már rendben mentek az 
eredményhirdetések, s a végső 
dobogósok díjazása is méltó volt 
az eseményhez.
De, hogy az egyes versenynap-
okról is szó essen: az első két 
nap tizenöt percnyi autózásra 
volt, átlagos Debrecen környéki 
terepen: akácosok, kisebb bozó-
tosok, viszonylag egyszerű dom-
borzati formák. Kellemes pályá-
kon futhattunk, az senkit sem 
lephetett meg, hogy a futótelje-
sítmény dominált, technikailag 
túl nagy kihívást nem jelentett 
a feladat leküzdése. Bozót alig, 
szúnyoggal én nem találkoztam, 
de még csalánnal se nagyon. A 
legbosszantóbb sokak számára 
egy olyan dolog volt, amiről az 
előzetes rémisztgetésekben sem-
mit sem hallottunk: főként az 
akácosokban jöttek szembe elég 
gyakran a futókkal a pókhálók 
és méretes lakóik. Nekem ez 
valószínűleg azért nem tűnt fel, 
mert néhány nappal korábban az 
egyébként szintén kitűnő és több 
versenyzőt megérdemlő Keleti 
Tájfutó Napokon akkora dózis-
ban kaptam az arcomba a hálókat 

és készítőiket, hogy immunrend-
szerem többéves védettségre tett 
szert; ahhoz képest a Hungária 
pókadagja semmiség volt.
A harmadik nap igazi csemegét 
hozott: a Vekeri-tó környéke kitű-
nő terepnek bizonyult egy hosszí-
tott sprintversenyre: rét, ligetes, 
tavak és erdők váltották egymást. 
A trükkös erdei rajt után több 
jó versenyző is kiszállt, amikor 
a rétre kirongyolva ponthegyeket 
talált, folyamatos koncentrációra 
volt szükség a félperces átmene-
tek tökéletes abszolválásához. A 
negyedik nap utolsó pontjai is a tó 
környékén voltak, előtte viszont 
egy, az előző napinál kissé zöl-
debb terepen futottunk. 
Az utolsó napon aztán már több 
versenyzőnél is kiütötte a biz-
tosítékot a fedettség. Sokadszor 
kellett kompromisszumot kötni-
ük a rendezőknek a megfelelő 
célhely, kontra megfelelő terep 
dilemmában: itt a célhely a VK, 
a major volt, így az tökéletesnek 
bizonyult, a terep pedig valóban 
a legrosszabb az öt nap közül, 

ugyanakkor szerintem teljesen 
elfogadható. (Az itteni hármaszöld 
Skandináviában egyessel lett volna 
jelölve.) Kicsit máshogy kellett 
útvonalat választani, többször is 
megérte itt úton, illetve nyiladé-
kon kerülni. Jómagam sok értel-
mét nem láttam viszont annak, 
hogy az utolsó napon az addigi 
eredmény fordított sorrendjében 
történt a rajtolás, de kötött idő-

közönként. A vadászrajtot sokkal 
jobb megoldásnak tartom.
Örömteli, hogy az alapverseny 
mellett nagy sikerrel zajlottak 
le a kísérőrendezvények is. A 
Trail-O-n is igen sokan voltak, s 
Szlávik Zoli is meglepve tapasz-
talta, hogy épp itt ért el részvételi 
rekordot a mobilos verseny. A 
VK kitűnő helyszínt biztosított 
a Mikrosprintnek is, ami ismét 
igen izgalmasnak, jó mókának 
bizonyult. Kár, hogy a szpíker-
nek fogalma nem volt az egész-
hez, a sok általános buzdító szó 
mellett az eredményről sokáig 
semmit sem lehetett tudni. Ha 
még komolyabban vesszük ezt a 
versenyt, azt is meg kell állapíta-
ni, hogy a selejtező egyenlőtlen 
csoportbeosztása miatt irreálisan 
alakult a döntő mezőnye.
Mindent egybevéve, nagyon örü-
lök, hogy az idén is volt Hungária 
Kupa és hogy magas színvonalon 
sikerült azt a rendezőknek temér-
dek munkával lebonyolítaniuk, 
ezúton is köszönet érte. Az idő-
járás is kitűnő volt: kellemes nyári 
futóidő, minimális eső. Annak is 
örülök, hogy közel annyian eljöt-
tek, mint tavaly. Amihez persze 
az kellett, hogy sokan érkezzenek 
a határokon túlról. Hogy ez mek-
kora propagandának lett az ered-
ménye, nem tudom, azon viszont 
meglepődtem, hogy a hazai 
marketing (legalábbis a tájfutó 
szaksajtóban, illetve a levlistán) 
egyenlő volt a nullával.
A 2007-es Hungária ezen a téren 
sokkal előbbre tart, a pécsi ren-
dezők hazai és külföldi kampá-
nyához utoljára a már említett 
2002-es volt hasonló. A Mecsek 
esetében már a terepet sem kifo-
gásolhatja senki, kíváncsi vagyok, 
az idei fanyalgók eljönnek-e 
Orfűre. Ha igen, több év után 
végre növekedhet a résztvevők 
létszáma a Hungária Kupán.

Szöveg: Á.G.
létszáma a Hungária Kupán.

Szöveg: Á.G.
létszáma a Hungária Kupán.

Fotó: dr. Sindely PálFotó: dr. Sindely Pál

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

 A legidősebb versenyző: 
Csamangó Feren

55 évesek a dobogón
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Hogy miért érdemes Cseh-
országba menni versenyez-

ni, arról cikkem egy évvel ezelőtt 
íródott, hasonló címmel meg-
jelent 1. részében már lehetett 
olvasni. Hát idén aztán zavar-
ba ejtően bő választékból lehe-
tett válogatni a több napos cseh 
versenyek közül. Maga a jičíni 
verseny például „osztódással” 
szaporodott. Történt ugyanis, 
hogy a jičíni verseny év elején be 
volt írva a cseh versenynaptárba 
augusztus második hetére ötna-
posként. De a jičíni klub hon-
lapján mégsem lehetett olvasni 
a kiírást elég sokáig, míg végre 
megjelent, egy szűk szavú, cseh 
nyelvű közlemény kíséretében, 
miszerint az OK Doksy klubbal 
való sikertelen tárgyalások miatt 
nem Doksy környékén rendezik 
ötnaposként, haanem egy tava-
lyi kisebb verseny helyszínén, 
Valečov vára alatt, három napos 
versenyként. De hogy azért az 
5-ös is meglegyen, a három nap 
alatt öt futamot rendeznek, az 
első két napon délelőtt és délután 
is egyet-egyet.
Az OK Doksy pedig megrendezte 
a saját versenyét az eredeti hely-
színen, néhány nappal korábban 
„Cseh 5 napos” néven. Mivel 
abban az időpontban nekünk már 
volt más programunk, mi így a 
kisebbik, az „igazi” Jičínt válasz-
tottuk. A ténylegesen ötnapos 
rendezvény feltehetőleg elszívta a rendezvény feltehetőleg elszívta a 

versenyzők egy részét, de az ide 
eljött több, mint 500 tájfutó sem 
csalódott, sőt! 
Kíváncsi vagyok, hogyan alakul a 
két „rivális” (?) rendezvény továb-
bi sorsa: az OK Doksy „Cseh 5 
napos”-a már 2008-ra is be van 
harangozva, vajon mit csinálnak 
ennek függvényében a jičíniek?
A Sportcentrum Jičín névre hall-
gató rendező klub egyébként egy 
nagy hagyományokkal rendelkező, 
erős egyesület, ahol világklasszis 
versenyzők nevelkednek. A klub 
jelenlegi első számú női verseny-
zője, Dana Brožková néhány hete 
a dániai VB-n klasszikus távon 
bronzérmet szerzett, ezzel hozzá-
járulva ahhoz, hogy ne szakadjon 
meg az az irigylésre méltó sorozat, 
miszerint a cseheknek eddig egy 
kivétellel minden eddigi felnőtt 
VB-n volt legalább egy 1-6. helye-
zésük. És aztán Dana augusztus 
VB-n volt legalább egy 1-6. helye-
zésük. És aztán Dana augusztus 
VB-n volt legalább egy 1-6. helye-

közepén még a Főiskolás VB-n is 
nyert két aranyat...
Visszatérve a versenyhez, az 
a három nap alatt rendezett öt 
futammal a homokkőparadicsom 
sűrítményét adta, ha ezzel a kép-
zavarral élhetek. A paradicsomot 
„szó szerint” kell érteni, hiszen 
a tájegységet, ahol a verseny is 
volt, Český ráj-nak azaz Cseh 
a tájegységet, ahol a verseny is 
volt, Český ráj-nak azaz Cseh 
a tájegységet, ahol a verseny is 

Paradicsomnak nevezik.
A Valečov vára környékén elterülő 
terep persze nem új a tájfutók-
nak, korábban itt már többször 
is volt verseny. Húsz éve, 1986-

ban, például Világ Kupa futamot 
is rendeztek az akkori ötnapos 
egyik napján.
Most az első, második és ötödik 
futam a tavalyi kétnapos kisebb 
verseny térképén volt. Az 1:5000 
méretarányú térképpel igen jól 
el lehetett igazodni a homok-
kősziklák labirintusában. Talán 
csak az alkalmazott 5 méteres 
alapszintköz volt ritka ehhez a 
méretarányhoz képest.
Nem mindennapi tájfutóélmény 
volt a rövidtávú pályákon végig-
menni. Futni azonban nem min-
dig lehetett, a pályák rövid távja a 
légvonaltávra ugyan igaz volt, de a 
teljesítésükhöz szükséges idő alap-
ján közép- sőt akár normáltávúnak 
is beillettek volna. Nehézségüket 
jellemzi, hogy nálunk H35-ben  
a győztes sem nagyon tudott 15 
percesnél (!) kisebb kilométerátla-
got elérni, de még H21A-ban sem 
voltak sokkal gyorsabbak a fiúk.
A sziklák között a feladat nehéz-
ségét egyrészt a rendkívül 
részletgazdag terepen való eliga-
zodás jellemzi, másrészt ha navi-
gálni már tud is az ember közöt-
tük, az útvonal fizikai teljesítése. 
Helyenként olyan szűk sziklaka-
pukon kell átmászni, ahol arc-

1-2-5. nap

IRÁNY CSEHORSZÁG! (2. rész)
Egy kis „nagy” verseny: Jičín 2006

A jičíni ötnapos a rendszerváltás előtt a szocialista tábor 
O-Ringenje volt, húsz-huszonöt éve megesett, hogy 
ötezerhez közelített az indulók száma, köztük évente 
rendszeresen több száz magyar résztvevővel is. Az utóbbi 
időben kétévente rendezik meg ötnaposként, felváltva 
a Nový Bor-iak által rendezett, Bohemia névre hallgató, 
szintén ötnapos viadallal. Általában kitűnő, homokkősziklás 
terepek biztosítják a nem mindennapi kihívást.
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cal előre nem, csak „élével előre”, 
oldalt fordulva fér át az ember. 
Máshol a több méter magas szik-
lafalon egy lábnyomnyi széles 
párkányon kell kiegyensúlyozni a 
pontig (és esetleg a közepénél még 
szembe is jön valaki). A tériszonyt 
mindenesetre jobb otthon hagyni.
Ezzel együtt az első két futam 
szinte szelíd volt. A következő két 
futamra az idén készült új térkép, 
s a harmadik futás után már-már 
csalódottak voltunk, mert azon 
szinte átlagos hegyvidéki terep 
várt, s csak helyenként egy-egy 
kisebb szikla, sziklafal.
Na de aztán a negyedik futam-
ban megkaptuk a magunkét. A 
pályakitűző itt láthatóan igyeke-
zett minden „kunsztot” bevetni. 
A tájékozódás talán már nem is 
volt annyira technikás, de fizika-
ilag teljesíteni a pályát nyugodtan 
belefért volna valami extrém sport 
magazinba is. Ehhez hozzájárult, 
hogy a futam előtt a csehországi 
versenyek egyik „nélkülözhetet-
len” velejárójaként jó ideig áztatta 
a terepet az eső. És akkor a pályán 
len” velejárójaként jó ideig áztatta 
a terepet az eső. És akkor a pályán 
len” velejárójaként jó ideig áztatta 

volt gatyaféken leereszkedés 30 
méter magas sziklatorony tövébe, 

majd nem sokkal ezután felmá-
szás hasonló magasságú szikla-
falak között egy sziklahasadék-
ban. Sajnos félúton vettem észre 
a hasadékban mászva, hogy nem 
jóban mászom felfelé (gyanús 
volt, hogy nincsenek nyomok), 
ez egy vak-hasadék, aminek fönt 
nincsen kijárata. Na jó, visszafor-
dultam, de lefele mászni ott, ahol 
előtte bátran felmásztam, ehhez 
már extra bátorság kellett, és még 
azért – bevallom – így is féltem. 
Szó szerint foggal-körömmel, 
négykézláb, gyökerekbe, szikla-
kiugrásokba kapaszkodva kellett 
megtenni a pálya jó részét. Még 
szerencse, hogy a verseny előtt 
néhány nappal pár száz kilomé-
terrel odébb a Szlovák Paradicsom 
szurdoktúráin bemelegítettünk, 
csak hát ott a szurdokokban lét-
rák, láncok, hidak segítik a hala-
dást. Itt viszont csak saját magára 
számíthatott az ember.
Volt aztán olyan pontunk, ami egy 
változó magasságú, legmagasabb 
részén 20 métert közelítő szikla 
tetejére volt elhelyezve. A sziklafal 
jel egy elegáns oválist alkotott a 
térképen, mely egy helyen kicsit 

meg volt szakítva. A valóságban itt 
is megvolt a szikla, de itt a magas-
sága alig volt több egy méternél, 
tehát fel lehetett rá mászni. És 
sága alig volt több egy méternél, 
tehát fel lehetett rá mászni. És 
sága alig volt több egy méternél, 

akkor a legtetején (amin egyéb-
ként fák is nőttek, és csodálatos 
kilátás nyílt róla az alatta elterülő 
völgyre meg a többi sziklafalra) 
ott volt a pont. De ha valaki rosz-
szul lép és csúszik egyet lefelé... 
Később akadt pontunk, mely 
barlangban volt, de ténylegesen 
benn a barlangban, nem a barlang 
szájában, hanem a bejárattól 4-5 
méterre benn a sötétben. A bója 
is alig látszott kívülről, a kódot 
meg kis túlzással csak az SI doboz 
LED-jének felvillanásakor lehetett 
ellenőrizni.
A teljes képhez hozzátartozik, 
hogy ezen a futamon történt bal-
eset is (egy idős cseh sporttársunk 
kezét törte), valamint a jičíniek 
honlapján utólag lehetett olvasni 
(csehül) a pályakitűzőt ért kritiká-
ról (meg arról, hogy az idén azok 
kritizáltak, akik tavaly kevésnek 
találták a sziklákat...).
Végül az ötödik napon ismét a 
Valečov vára alatt felépített célba 
futhattunk be, az első két futam-
hoz hasonlóan igen technikás, és 
ezúttal valamivel hosszabb pályá-
kon. Magyar sikerek is születtek: 
Fekete Zsuzsa több, mint 40 perc 
előnnyel nyert összetettben D21B-
ben, rajta kívül Kisvölcsey Ákos 
előnnyel nyert összetettben D21B-
ben, rajta kívül Kisvölcsey Ákos 
előnnyel nyert összetettben D21B-

H21B-ben és Jenes Géza H16-ban 
állt még dobogón.
A homokköves versenyek sze-
zonja a cseheknél még nem ért 
véget: szeptember első hétvégé-
jén a Kokořínsko-i sziklák között 
háromnapos versenyt rendeznek 
a prágaiak, majd három héttel 
később a cseh Normáltávú OB 
is azon a környéken lesz. Jövőre 
pedig a Prágai Húsvét 3 napos 
versenyét szinte csaknem ugyanott 
rendezik, akárcsak augusztusban 
az 5 napos Bohemiát. Kalandra 
fel, irány Csehország! 

Kovács GáborKovács Gábor4. nap3. nap
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Id. Szebeli István 1953-ban 
lépett be az akkor még Siketek 

Sport Clubjába, és az azóta eltelt 
több mint 5 évtizedben hűséges 
tagja maradt a klubnak, ami pél-
dátlan az egyesület történetében.
Szeretett klubjában hosszú évti-
zedekig volt a tájfutó szakosztály 
vezetője, neve egybeforrt a siket 
tájfutással, rengeteg versenyt nyert 

meg. Ahol tudott, elindult mindig 
az SSC színeiben, ezzel is öregbítve 
a Siketek Klubja hírnevét szerte 
az országban és a nagyvilágban. 
Rengeteg siket fiatalt, gyereket 
tanított meg a tájfutás alapjaira, ill. 
szerettette meg velük a sportágat.
Ahol tudott, segített a klubnak, 
egy évtizede még tagdíjfelelős is 
volt.
Idősebb korában sem hagyta abba 
a versenyzést, szenior kategóri-
ákban indult, amelyeken szinte 
minden versenyt meg is tudott 

nyerni, kivívva ezzel a pályatársak 
elismerését is.
2006. augusztus 8-án hajnalban 
– 72 évesen – örökre elaludt...
Halála óriási veszteség nemcsak az 
Siketek Sport Klubjának, hanem 
a magyar siket sporttársadalom-
nak is. 
Isten Veled, Pista bácsi!
Családtagjai, rokonai, barátai 
és sporttársai mély részvét mel-
lett kisérték utolsó útjára 2006. 
augusztus 23-án, szerdán 12.30-
kor az Óbudai temetőben.
augusztus 23-án, szerdán 12.30-
kor az Óbudai temetőben.
augusztus 23-án, szerdán 12.30-

SZEBELI ISTVÁN
1934–2006

Rimóczy Attila elnök úr gratulált id. Szebeli Istvánnak 
az 50. évi klubtagsága alkalmából 

Szenior találkozón a BTFSZ-ben Dobogón a Postás kupán
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Kedves Sporttársaim!
.... mert ugye szabad így szólítanom, mert még kipró-
bálom a versenyeket. Múlt, jelen, jövő: nemcsak filo-
lógiai hármas, hanem sportágunkra is érvényes kell, 
hogy legyen! Ezért is ültem megint írógéphez, sőt az 
előző lapzárta előtt megírtam mondanivalómat, de 
Tóni figyelmeztetett: Popey megelőzött egy hosszabb 
beszámolóval, tehát a „jelen” aktualitása a lap szá-
mára már megvan. Gondoljam át a mondandómat, s 
következő számban se lesz nagyon múlt. 
Nos meggondolásul az átírt mondanivalóm:

1. Mondhat bárki bármit: tegyen le a tájfutó spor-
tért annyi „izzadságos”rendezést „amennyit a 

tekintetes Erzsók asszony”– irodalmi fordulattal élve 
– letett. Az ugye már más aspektus: a Litér Kupa 
idején soha sincs tanítás, diákot összeszedni ver-
senyzésre, tessék kipróbálni, ez is izzadság szagú, 
a meteorológia illetékeseiről nem is beszélve(u.i.: 
mindig „befűtenek”). Ez utóbbi Popey-nél is „ül” 
(Tájoló 06/06.)

2. Popey-t nem ismételve, – csak annyiban, hogy 
egyetértek: „lesz, legyen jövő” – kiegészítek, úgy 

is mint „ H2O”vegyésze, geológusa, szerelmese. Ha 
van az égiek jóvoltából, akár zápor, akár hó alakban, 
ugye morgunk. Ha nincs, mert kánikula van, ismét 
morgunk, és délben, a befutóban már egy lajtos kocsi 
is jól esik /esne, versenye válogatja. No és idén, itt és 
most, Litéren, II. nap, adott egy sportpálya, (mint 
pár éve Zánkán a Diák Olimpián), öltözővel, fürdő-
vel. Ugye, a fürdővíz, mint „körítés” egy versenyhez, 
nem is akármi, a hűtött ásványvízről nem is beszélve, 
s különösen kánikulában rendkívül jól eső valami!
No ez okulásul is, szóvá kellett tennem, 
mindannyiunkra értve.

3. Nem indultam első napon. Nem azért, mintha 
fülesem lett volna az „öreg”térképről, de az 

eredeti „dugókás” versenykiírás költségeit nem tud-
tam „összekalapozni”. Nálunk nagy családok diákjai 
is versenyeznek, s szülő még nem fizetett nevezési 
díjat. Legfeljebb nem indulunk. Nagyon jól esett, az 
olcsóbb, lyukasztós regionális rangsoroló, melyen 
a NOE támogatása nélkül így sem tudtunk volna 

megjelenni. Higgyék el végre az arra illetékesek: a 
sport nem üzlet, hanem nevelési eszköz. S ezért: „...
nem akarni, de tenni, tenni kell!”, hogy megint az 
irodalomba meneküljek egy kis mondanivalóért. 

4. Ugye ez itt publicisztika: cikk, vagy ép karco-
lat, bárminek nevezzük, de hiteles, kell, hogy 

legyen! S ezen túlmenően igaz is, s ne hallgassunk 
el dolgokat, ne is ragozzuk túl! Itt most Popey-nek 
válaszolok, mert a tavalyi Litér Kupával kapcsolatban 
személyemet ismét felhánytorgatta. Tény: - tessék 
„Erzsók asszonyt” és mindannyiunk „Pici Bá-ját” 
visszakérdezni. Határidőre nem igényelték tavaly 
a „morgók” a szállást. Nem is volt szállásmester. 
Beugrásként elvállaltam, hogy legyen szállásunk. Ki 
ment el vacsorázni időben, idő előtt, ahogy tetszik: 
mindenki, csak nem mi. Otthagytak mindent, s azt 
sem kérdezték: vigyáz-e itt valaki valamire? Csak 
nekem ne lett volna jogom, diákjaimat megetetni? 
„Pici bá” mobilon megtalált s fél óra múltán a hely-
színen voltam. Ez a tény, a többi „mese”!  de nincs 
élőbb a mesénél, s mese ellen minden káros”, ugye 
így áll az irodalom könyvek hasábjain. Ezek után, 
kedves olvasó, a sorok között is szabad olvasni, s 
azt is mondani „Bajusz kimorogta magát”. De ugye 
jogosan, jobbító szándékkal.
Végezetül: szállás problémák elkerülése céljából is 
tartózkodtam első naptól, a pénzügyi problémákról 
nem is beszélve. Azt azonban, jövőt és múltat egy-
más mellé téve, szabad legyen megjegyeznem: ugye 
egy tornatermi szállásért elkérünk 500-600 Ft-ot! S 
mit nyújtunk érte?  Egy diák sportkörnek ez is drága, 
tudom a víz is az, s ha már élek, aki az archívumból 
előszed, fogja látni, nem is láttam rosszul: „ez egy, 
egyre dráguló anyag, lassan úgy lehet keresni/keres-
kedni vele, mint az olajjal”. Nos: tavaly ez fájt: a pén-
zünkért nem kaptunk II. nap fürdővizet, a szállást el 
kellett hagyni. Ugye a mosdóvízzel a gyereket – az 
utánpótlást – is ki lehet önteni?  És ez nem (csak) 
kellett hagyni. Ugye a mosdóvízzel a gyereket – az 
utánpótlást – is ki lehet önteni?  És ez nem (csak) 
kellett hagyni. Ugye a mosdóvízzel a gyereket – az 

a Litér Kupán fordult elő. Szabad ezért is tenni, 
sporttársaim!, nem csak morogni. (A fűzfői uszoda 
évekkel ezelőtt kényeztetően jól esett!)

Bajusz

O L V A S Ó I  L E V É L

3M – MÁR MEGINT MORGUNK .....?! 
avagy : „Karcolat a Litér Kupák kapcsán”

Kedvezményes előfizetési akció!
Az év hátralevő részében kedvezményes áron lehet a TÁJOLÓ 2006. évi számaira előfizetni.
Az előfizetési díj: 1000 Ft, ezért az összegért az előfizetők megkapják az eddig megjelent 
idei számokat, valamint az ezután megjelenő számokat is. Előfizetésre a Budapesti Tájfutók 
Szövetségének hivatalos helyiségében és a nagyobb versenyeken van lehetőség.



10 Tájoló 2006 7. számTájoló 2006 7. szám

A magyar csapat két részletben utazott 
ki Litvániába, Druskininkaiba a VB 

központjaként szolgáló kisvárosba. Mi 
kisbusszal utaztunk, egy varsói megal-
vással, akik ifi EB-n is részt vettek, azok 
repülővel utaztak, de csak a középtávra 
ill. a váltóra értek oda. Mikor megér-
keztünk a szállásra láttuk, hogy több 
nemzet már napok óta itt van és azt 
hiszem nekünk nagyon hiányzott egy 
edzőtábor a verseny előtt! Kollégiumi 
szintű szobáink voltak, a baj csak az volt, 
hogy háromfelé lett szétszórva  a magyar 
csapat és így nem voltunk túl egysége-
sek. Az első terepbemutatón mindenki 
megtapasztalhatta, hogy milyen techni-
kásak a litván terepek. 
Az első nem volt olyan nehéz, lassan 
futva ki tudtuk olvasni a térképet. 
Másnap a sprint terepbemutatóját futot-
tuk le, az egyik felét szép fenyvesben, a 
másik felét városszéli házak között. Itt 
már gyanús volt, hogy az erdőben a lát-
hatóság nem egészen olyan, mint itthon, 
ami fehérrel van jelölve az nálunk már 
egyes zöld is lehet. A sprint előtti nap 
elmentünk körülnézni egy kicsit a város-
ban, hogy bejárjuk a sprint terepét.
Ez volt az első hivatalos sprint szám a 
világbajnokságok során.
Az első versenynap semmi megoldhatat-
lan feladatot nem adott nekünk magya-
roknak, a pálya vonalvezetése pontosan 
olyan volt, ahogy előző nap megtervez-
tük, úgyhogy semmi meglepetés nem 
ért minket. A pályák a városban kezdőd-
tek és a végén egy parkerdőben tettünk 
egy kis kört. Az volt igazán meglepő, 
hogy 30 másodpercenként rajtoltunk.
Én nagyon izgultam, mert tudtam, hogy 
itt van a legtöbb esélyem első hatba 
kerülni, és végül ez lett a legjobb ered-kerülni, és végül ez lett a legjobb ered-

ményem is. Nagyon jól álltam az elején, 
az átfutó utáni pontnál csak 1 másodperc 
hátrányom volt a győztessel szemben, 
de aztán vétettem egy több mint 20 
másodperces hibát (az egyik legegysze-
rűbb pontra) és így a 8. helyre futottam 
be. A fiúknál Robi 30. helye is helytálló 
a rendkívül szoros eredmény miatt, egy 

percet kapott a győztestől. A nőknél Ivett 
46. helye volt a legjobb. 
Következő szám a hosszútáv volt. Ezen 
a napon derült ki igazán, hogy nem 
voltunk jól felkészülve a VB-re, se tech-
nikailag, se fizikailag. Az első napi terep-
bemutató után kicsit meglepett minket a 
terep, ahol csak ritkán találkoztunk tiszta 
erdővel, de az se hasonlított az itthon 
megszokott viszonyokhoz. Sokunk futá-
sát és tájékozódását bizonytalanná tette 
a terep. Sokan irigykedtek a rajtidőmre, 
mivel a tavalyi világbajnok jött utánam. 
Természetesen óvatosan mentem az 
elején, nehogy kielőzzön, de így is sike-
rült hibával kezdenem, úgyhogy hamar 
beért és az átfutóig együtt futottunk, 
aztán a következő pontra hibáztunk és 
eltűnt a szemem elől. 11. helyen értem 
célba. A lányoknál Fanni szerepelt a leg-
jobban tőlünk.  

A középtávra megérkezett az IFI EB-s erő-
sítés (Lenkei Zsolt, Kerényi Máté, Szabó 
András, Őry Eszter, Koós Dia személyé-
ben). A selejtezőben még úgy látszott fel 
tudjuk venni a versenyt a mezőnnyel. A 
fiúknál Zsolt, Máté és jómagam reményteli 
helyen jutottunk döntőbe, de nem szabad 
elfeledkezni Bandyról és Robiról, akik pár 
másodperccel maradtak le az A döntőről. 
A lányok közül csak Eszter tudta megfut-
ni a döntőhöz szükséges időt, a többiek 
bizonytalanul mentek vagy hibázgattak. A 
pályák technikailag nem voltak túl nehe-
zek, a sok felfogóvonal és támadópont 
miatt, de a nehéz futhatóság megnehezí-
tette néhányunk dolgát.
De összességében sikeresen zártuk a 
napot és jó esélyekkel készültünk a dön-
tőre, azonban mégsem sikerült a várt 
eredmény.
A döntő pályái már sokkal technikásabb-
nak mutatkoztak, de erre számítottunk 
is. A gondot mégsem ez jelentette több 
embernél, hanem a koncentráció hiánya 
(pontkihagyások). Így  aznap Zsolt érte 
el a legjobb eredményt, pedig Máténak, 
Eszternek és nekem is megvolt a lehető-
ségünk... A többiek a B illetve C döntőben 
sem remekeltek.
Mindannyian csalódottak voltunk, főleg 
a lányok, de Vöcsök ( Kisvölcsey Ákos ), a 
csapatvezetőnk megnyugtatott minket és 
azt mondta, inkább a holnapi váltóra kon-
centráljunk, mert most az a  fontosabb, 
és majd holnap kiértékeljük a hibáinkat. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni Vöcsök 
segítségét, hogy tartotta bennünk a lelket 
(szükségünk volt rá)!
A váltóra nagy lelkesedéssel készültünk, 
és tudtuk, hogy most mindenképpen jót 
kell futnunk. A terep is kedvezőnek ígér-
kezett, mivel a szállásunkhoz közeli tiszta 

V I L Á G B A J N O K S Á G

JUNIOR VB 2006
Druskininkai, Litvánia

2006. június 30-án indult el a magyar csapat Bogya Tamással 
kiegészítve Litvániába. A fiúk közül a válogatókon Tóth 
Ádám, Kovács Robi, Lenkei Zsolt, Kerényi Máté, Szabó András 
és Kovács Ádám, a lányoknál Szerencsi Dóra, Koós Dia, Tas 
Kata, Hrenkó Ivett és Gyurkó Fanni vívták ki a VB-n való 
szereplés jogát.
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erdőben, lapos terepen, gyors pályákon 
folyt a küzdelem.
A fiúk jobbik váltója a 13. helyen ért célba, 
ami nem jelent túl jó helyezést, de Zsolt 
jó  futása, Én és Máté (hozzánk képest) 
közepes teljesítménye, erre volt elegendő, 
az egyre erősödő mezőnyben. A másik 
fiú váltóban Tóth Ádám futotta a legjob-
bat, Robi és Bandy közepesen teljesíttek. 
A lányoknál a jobbik váltó sem tudott 
kiemelkedő eredményt produkálni (pedig 
nagy szükség lett volna rá). Ivett jó futása 
után, Fanni és Eszter is hibázgattak, és így 
csak a 17. helyet tudták megszerezni. Nem 
voltunk túl boldogok ez eredménytől, de 
a banketten sikerült kicsit elfelejteni a 
csalódásokat.
Másnap megint csak 2 részletben utaz-
tunk haza.
Ha eredmények szempontjából a legtöb-
ben nem is tudtak jól teljesíteni, de egy-
valamire mindenképpen jó volt a VB, még-
pedig a tapasztalatszerzésre (akinek pl. ez 
volt élete első világversenye, de a többiek 
számára is). Az ellenfeleket figyelve sok 
dolgot lehetett tanulni, a csapatmunkáról, 
a versenyek előtti edzésekről, koncentráci-
óról, ami nálunk szinte teljes mértékben 
hiányzik. Nagyon nehéz felvennünk a ver-
senyt olyan országok versenyzőivel, akik 
sokkal jobb körülmények között készülnek 
a világversenyekre.
Litvánia nem volt a mi terepünk (Ausztrália 
nem tudom mennyire lesz az), de ezeket 

a problémákat át lehet hidalni egy pro-
fibb felkészüléssel, ami talán nem csak 
az edzőkön, hanem a versenyzők igé-
nyességén és akaraterején múlik. A jövő 
évi világbajnokság azért lehet kedvező 
számunkra, mert a távolság miatt nem 
tudnak akkora helyzeti előnyt szerezni az 
ellenfelek (sajnos én már nem lehetek ott, 
de bízom a kiutazó csapatban).

Kovács Ádám

Eredmények
Hosszútáv
    1 Allston Hanny AUS 0:53:57
    2 Nilsen Betty Ann Bjerkreim NOR 0:58:35
    3 A Skantze Elin SWE 1:00:13
  55 Gyurkó Fanni HUN 1:21:15
  63 Hrenkó Ivett HUN 1:23:19
  82 Tas Kata HUN 1:30:03
104 Szerrencsi Dóra HUN 1:50:56

    1 Skarholt Anders NOR 1:10:41
    2 Lundanes Olav NOR 1:13:21
    3 Puusepp Markus EST 1:16:57
  11 Kovács Ádám HUN 1:19:27
  16 Tamás Bogya ROM 1:21:01
  98 Kovács Róbert HUN 1:47:03
115 Tóth Ádám HUN 1:56:35

Sprint
  1 Weltzien Hultgren Ingunn NOR 0:10:46.8
  2 Allston Hanny AUS 0:10:50.1
  3 Svensson Eva SWE 0:11:25.3
46 Hrenkó Ivett HUN 0:13:11.9

53 Gyurkó Fanni HUN 0:13:20.4
82 Szerencsi Dóra HUN 0:14:10.7

  1 Kristensson Mikael SWE 0:11:44.8
  2 Karisson Patrik SWE 0:11:53.5
  3 Glebov Ruslan UKR 0:11:55.9
  8 Kovács Ádám HUN 0:12:16.5
30 Kovács Róbert HUN 0:12:47.2
58 Tamás Bogya ROM 0:13:22.0
59 Tóth Ádám HUN 0:13:22.5

Középtáv(A döntö)
  1 Benes Jan CZE 0:25:09
  1 Bobach Soren DEN 0:25:09
  3 Lundanes Olav NOR 0:25:14
22 Lenkei Zsolt HUN 0:28:24
34 Kovács Ádám HUN 0:30:06
42 Kerényi Máté HUN 0:31:35

  1 Nilsen Betty Ann Bjerkreim NOR 0:26:19
  2 Uotila Ulrika FIN 0:26:38
  3 Klinting Signe DEN 0:26:57

Váltó
  1. Estonia   138:42
  2. Sweden   140:21
  3. Norway   140:40
13.  Hungary  151:37
        Hungary 2    157:20
  1.  Russia     114:35
  2.  Sweden    115:26
  3.  Finland     115:37
17.  Hungary   143:35
      Hungary 2  157:38      Hungary 2  157:38

Középtáv döntő részlet Hosszútáv döntő részlet
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Az idei felnőtt világbajnoksággal egy 
időben ülésezett a Nemzetközi Tájékozódási 
Szövetség (IOF), amelynek egyik fontos 
eredménye, hogy az elkövetkező két évben 
Zentai László személyében újra van magyar 
tagja az IOF Elnökségének.

Nagy dolog az IOF elnökségi tagjának lenni?
 – Ha arra gondolok, hogy a sportágat nemzetközi 
szinten irányító 9 elnökségi tag egyike vagyok, 
akkor igen. Ugyancsak igen a válasz, ha arra gon-
dolok, hogy dr. Szarka Ernő és Monspart Sarolta 
után képviselhetem Magyarországot az elnökség-
ben, akkor ismét csak igen a válasz. Ha megkér-
deznénk tájfutókat, hogy ismerik-e az IOF elnök-
ségi tagjait, akkor szinte bizonyosan nem lenne a 
válasz. Még itthon is elég kevés tájfutó ismeri a 
magyar szövetség elnökségi tagjait, de nemzetközi 
szinten ennek még kevésbé van jelentősége. Akkor 
dolgozik jól az elnökség, ha észrevehetetlen.
Mióta tevékenykedsz az IOF-ben?
– 1996-ban, az akkor az elnökségi tagságról leköszö-
nő Monspart Sarolta javasolt a Térképbizottságba, 
ahol 10 éven át folyamatosan dolgoztam. Az elmúlt 
két ciklusban már én vezettem a bizottságot.
Az elmúlt 10 év mely eredményeire vagy a legbüszkébb?
– A bizottsági munkám elején rám bízták az új 
jelkulcs elkészítését, mely 2000-re meg is jelent. 
Megújult a sí és a tájékozódási kerékpáros jelkulcs 
is. Nagy kihívás volt a sprint térképek jelkulcsának 
gyors elkészítése is, hiszen az első VB-t ebben a 
versenyszámban úgy rendezték, hogy nem hogy 
érvényes térképjelkulcs, de még versenyszabályzat 
sem volt.
A térképbizottság az elmúlt 4 évben nagyon 
keményen dolgozott, általában mi tartottuk a 
leghosszabb üléseket. Munkámat az IOF is elis-
merte a bronzjelvény kitüntetéssel, de a bizottság 
előző elnöke, Andreas Dresen – akivel együtt 
dolgoztunk a tájfutó jelkulcson – , távozásakor 
ezüstjelvény kapott és az idei közgyűlésen tüntet-
ték ki bronzjelvénnyel Thomas Gloort, aki a sprint 
jelkulcs projekt felelőse volt.
Az elmúlt években több térképhelyesbítő tanfo-
lyamot rendeztünk. Én Japánban és Kínában vol-
Az elmúlt években több térképhelyesbítő tanfo-
lyamot rendeztünk. Én Japánban és Kínában vol-
Az elmúlt években több térképhelyesbítő tanfo-

tam, de szerveztünk Törökországban, Chilében, 
Ukrajnában is. Már elkezdődött a szervezése egy 
újabb tanfolyamnak Brazíliában, illetve Tajvanon 
(ők rendezik 2009-ben a World Gamest, a nem 
olimpia sportágak találkozóját).olimpia sportágak találkozóját).

Hogy működik az IOF elnöksége?
– Mivel a magyar szövetség elnökségében is eltöl-
töttem egy 4 éves ciklust, így könnyen össze 
tudom hasonlítani a két szervezet működését, bár 
egyelőre csak egy rövid ülés tapasztalatai alapján 
mondhatok véleményt. Az IOF-ben a ciklusok 
2 évesek, ami talán túl rövid. A 9 tagú elnökség 
(elnök, három alelnök, öt tag) létszámát az alap-
szabály idei megváltoztatásával 11 főre emeltük, 
de ez majd csak a következő választáskor lesz 
irányadó. Mind az elnökségben, mind a bizott-
ságokban viszonylag kevés a női képviselő (az 
elnökségben most nincs is, legfeljebb a főtitkár 
és az asszisztense, de ők alkalmazottak, akárcsak 
nálunk), ezen szeretne változtatni az IOF vezetése, 
de azért ez nem egyszerű feladat.
Eddigi tapasztalataim alapján az IOF elnöksé-
gében az alelnökök is jelentős szerepet kap-
nak, de az elnök irányító szerepe egyértelmű. 
Egyébként az alapszabály szerint évente legalább 
3 ülést kell tartania az elnökségnek. Ebből az első 
mindig januárban (az elmúlt 4 évben mindig 
Finnországban) az összes bizottság jelenlétében 
zajlik. Egy másik ülés a VB-k alatt nyáron kerül 
sorra, bár ekkor az elnökség 3-4 napon is ülé-
sezik, illetve ekkor zajlik a közgyűlés vagy az 
elnökök konferenciája. Mi novemberben találko-
zunk legközelebb egy hétvégi ülésen valamelyik 
nyugat-európai főváros repterének közelségében, 
hogy minél kevesebb időt kelljen az utazással 
eltölteni. A fő célja a novemberi ülésnek, hogy 
a két új tag minél gyorsabban teljes mértékben 
bekapcsolódhasson a munkába.
Milyen a viszonyod a többi elnökségi taggal?
– Mivel már 10 év óta dolgozom az IOF-ben, 
így senki sem ismeretlen a számomra, nem okoz 
különösebb gondot a beilleszkedés. Rajtam kívül 
még egy új tagja lett most az elnökségnek. A finn 
Heikki Kauppinennek nincs bizottsági múltja, 
tehát őt korábban nem ismertem.
Milyen volt az idei közgyűlés?
– 1998 óta vagyok jelen a közgyűléseken, de ilyen 
rövidre még nem emlékszem. A gyorsaság fő oka 
az volt, hogy sem VB rendezésre, sem elnökségi 
tagságra nem volt többes jelölés, így nem ment el 
idő a titkos szavazással sem. Meglepően gyorsan 
túl estünk olyan napirendi ponton is, mint a tag-
díj emelése, amire 10 év után először került sor. 
Olyan rázós kérdésben is komolyabb vita nélkül 
döntött a közgyűlés, hogy a nagy VB-k esetében 

ÚJRA VAN MAGYAR TAGJA AZ IOF ELNÖKSÉGÉNEK
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a kiválasztás, illetve a döntés joga minden máso-
dik évben az elnökséget illeti meg, így a rende-
zés odaítélésében nagyobb szerepet játszhatnak a 
sportpolitikai szempontok. Most közép-európai 
VB-k következnek sorban (2007-Ukrajna, 2008-
Csehország, 2009-Magyarország), most döntöt-
tünk két újabb VB sorsáról (2010-Norvégia, 2011-
Franciaország). Svájc már jelezte, hogy 2013-ban 
szívesen rendezne újra VB-t, s rebesgetik, hogy 
2012-re majd Finnország szeretne pályázni. De 
közel vannak „nagy” VB rendezéshez olyan orszá-
gok is, akik eddig még erre nem vállalkoztak 
(Oroszország, Olaszország).
Milyen Magyarország megítélése az IOF-ben?
– Nem hiszem, hogy az IOF úgy globálisan fog-
lalkozna egyes országokkal, de az biztos, hogy 
Magyarországot az IOF-ben, a bizottságokban, 
illetve a közgyűléseken eddig képviselők pozitív 
képet alakítottak ki rólunk. A 2009-es magyar 
VB-vel kapcsolatban senkinek nincs kétsége, hogy 
képesek vagyunk magas színvonalú versenyt ren-

dezni, míg ez például a jövő évi ukrajnai VB-vel 
kapcsolatban már nem ilyen egyértelmű. Az idei 
tagdíjemelésnél csak néhány ország tagdíja csök-
kent a korábbihoz képest. Magyarország is ezek 
közé tartozik, de ez csak abból a szempontból 
örömteli, hogy a tagdíjunk kevesebb lesz, viszont 
a tagdíj megállapításakor az elmúlt évek VB ered-
ményeit vették figyelembe. Kínával, Bulgáriával, 
Írországgal, Szlovákiával, Új-Zélanddal vagyunk 
ményeit vették figyelembe. Kínával, Bulgáriával, 
Írországgal, Szlovákiával, Új-Zélanddal vagyunk 
ményeit vették figyelembe. Kínával, Bulgáriával, 

egy csoportban, ami az eredményességet illeti 
– sajnos ez a realitás. Olyan országok vannak 
előttünk (és fizetnek nagyobb tagdíjat), mint 
Belgium, Portugália, illetve a balti országok, de 
például Ausztria, Csehország, Olaszország két 
kategóriával is felettünk van.
Mi a célod az IOF-ben?
– Szeretnék úgy dolgozni az elnökségben, hogy 
megőrizzem a Magyarországról kialakult kedvező 
képet. Bár ez a feladat már sokkal inkább a sport-
ágért való munka és az elnökségi tagok hovatarto-
zása már nem is annyira lényeges.

Az IOF közgyűlés küldöttei



Színes
Tiltott terepek
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Milyen fontos, új eseményekről tudsz 
beszámolni?
– Kezdeném a legfontosabbal. Július hónap 
végén kiadásra került a VB 0. bulletinje, 
amely a terepletiltásokat, az edzőterepeket, 
illetve a felkészülési lehetőségeket tartal-
mazza. A terepeket három részre osztot-
tuk. Az első kategóriába kerültek azok a 
területek, melyek a megjelenés napjától a 
VB-ig tilos lesz látogatni. A második kate-
góriában az ideiglenesen letiltott területek 
vannak, amelyek egy adott időpontig nem 
látogathatók, mivel valamilyen más, jelen-
tős esemény van oda tervezve, viszont azt 
követően edzőterepekké fognak átminősül-
ni – ezek az ideiglenesen letiltott területek. 
A harmadik kategóriában pedig az edzőte-
repek kerültek.
Megneveznéd konkrétan a különböző 
területeket?
– Természetesen.
Tiltott terepek:
1. Miskolc-Tapolca (Miskolc-Bükk)
3. Szép-hegy (Miskolc)
4. Bogdán-tető (Zempléni-hegység)
6. Nagymező (Bükk)
9. Csanyik (Miskolc-Bükk)
13. Dorongós (Bükk)
16. Haragistya (Aggteleki-hegység)
17. Derenk (Aggteleki hegység)
Az IOF versenyszabályzata alapján (26.6. 
pont) az összes potenciális VB csapattag 
(versenyző, csapatvezető, edző, orvos, stb.) 
valamint a válogatott kerettel szoros kap-
csolatban lévők számára az előbb felsorolt 
területek tiltott területek.
Ideiglenesen tiltott edzőterepek:
14. Szarvas-kő (Bükk) – 2007. szept. 1-jéig

15. Fehérkőlápa (Bükk) – 2006. okt. 23-ig
18. Vörös-tó (Aggteleki-hegység) – 2008. 
október 24-ig
19. Tornakápolna (Aggteleki-hegység) 
– 2007. október 21-ig
Ezeken a területeken mindennemű tájfutó 
tevékenység csak a VB szervezőbizottságá-
nak hozzájárulásával folytatható a letiltás 
dátumáig.
Edzőterepek:
2. Berekalja (Miskolc-Bükk)
5. Őserdő (Bükk)
7. Szentlélek (Bükk)
8. Kisfennsík (Bükk)
10. Létrás (Bükk)
11. Gulicska (Bükk)
12. Pazsag (Bükk)
További információk megtalálhatók a VB 
honlapján: http://tajfutovb2009.hu
Készülnek-e új térképek az edzőterepek-
ről?
– Természetesen. Az összes ideiglenesen 
letiltott területről új térkép fog készülni, de 
az edzőterepek is minimum alapos felül-
vizsgálton fognak „keresztülmenni” az új 
kiadás előtt, mivel jelenleg nagyon mini-
mális térképkészletekkel rendelkezünk.
Jelen voltatok-e az idei Világbajnok-
ságon?
– Igen, mivel szeretnénk minél több tapasz-
talatot gyűjteni 2009-ig. 2003-tól minden 
évben ott voltunk a VB-ken, és ez így lesz az 
elkövetkezendő két évben is. Egyébként az 
idén nagyon sok tapasztalatot szereztünk, 
és rengeteg hasznos információt kaptunk 
a dán rendezőktől. Több egyeztetés folytat-
tunk az IOF különböző képviselőivel és részt 
vettünk több szemináriumon is. Az egyez-
tetések során szóban véglegesítésre került a 
VB programja is, ez szerepel az IOF ellenőrző 
bírója – Tuomo Peltola (FIN) – által jóváha-
gyott VB Szervezési Tervben is:
08. 14. – péntek: érkezés
08. 15. – szombat: érkezés
08. 16. – vasárnap: középtáv selejtező

08. 17. – hétfő: hosszútáv selejtező
08. 18. – kedd: pihenőnap, megnyitó
08. 19. – szerda: középtáv döntő
08. 20. – csütörtök: sprint selejtező és döntő
08. 21. – péntek: váltó
08. 22. – szombat: pihenőnap
08. 23. – vasárnap: hosszútáv döntő
08. 24. – hétfő: elutazás
Ha jól tudom, akkor már az első edzőtá-
bort is megtartottátok.
– A finn főiskolás válogatott – ez náluk a 
B-válogatott – jár itt a kassai főiskolás VB-
ről hazautazóban. Négy edzést tartottunk 
számukra a Bükkben, és az első vélemények 
alapján mindennel meg voltak elégedve.
Milyen újdonságról tudsz még beszá-
molni?
– Elindult a VB rendezőinek honlapja, 
melyet abból a célból hoztuk létre, hogy a 
WOC2009 és a WTOC2009 szervezőgárdá-
jához csatlakozott, vagy csatlakozni kívá-
nó – mind belsős (tájfutó), mind külsős 
– rendezők számára a lehető legteljesebb 
információkat nyújthassuk a rájuk váró 
feladatokról, az előkészületek állásáról. A 
honlapot folyamatosan frissítjük, az elér-
hető menüpontokat bővítjük, a változások-
ról a regisztrált rendezőket hírlevélben is 
értesítjük. A honlap címe: http://rendezok.
tajfutovb2009.hu. A honlapnak része lesz 
egy on-line űrlap, melyen keresztül lehet 
majd jelentkezni a VB rendezőgárdájába. 
Terveink szerint ez a funkció még ebben az 
évben el fog indulni. 
Milyen feladatok várnak még rátok 
ebben az évben?
– Szeptember 30-ig el kell készíteni a 
szervező bizottság felépítését a feladatok 
konkrét meghatározásával, majd december 
31-ig mindegyik „munkakörhöz” meg kell 
találnunk a megfelelő személyt. Másik nagy 
feladat, hogy év végéig meg kell határoz-
nunk a költségvetés fő számait. És nem 
mellékesen, elkezdődik a térképek helyes-
bítése.

A 2009-es VB hírei
A 2006/1. számunkban jelent meg a 2009-ben hazánkban 
megrendezendő felnőtt tájékozódási futó és trail-o 
világbajnokság előkészületeiről szóló cikksorozat első 
része. Az elmúlt fél év történéseiről kérdeztük Gerzsényi 
Zsoltot, az előkészítő bizottság egyik tagját.
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Tiltott terepek
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MTFSZ elnökségi 
ülés jegyzőkönyve

Ideje: 2006. augusztus 28.

1., Beszámoló a költségvetés I. 
félévi végrehajtásáról.
Az MTFSZ számláján mintegy 
hárommillió Ft-tal kevesebb pénz 
található, mint az év elején. A főtit-
kár azonban arányosnak tartja az 
eddigi teljesítést. Dr. Salga István, a 
Felügyelő Bizottság elnöke a beszá-
molót szakszerűnek, számvitelileg 
megfelelőnek tartja. A kiadások tör-
vényesek, cégszerűek. A bevételeket 
kell hajtani. A pályázati felelős szer-
ződését minél előbb meg kell kötni, 
hogy addig is rá legyen szorítva a 
pályázatok keresésére. Elfogadja a 
főtitkár tájékoztatását az időarányos 
teljesítésről.
2., Javaslat a felnőtt és junior 
válogatott 2006. évi további 
programjára.
Ea.: Fehér Ferenc, Hegedűs Zoltán
Határozat: Az elnökség a Junior EK-n 
induló csapatot elfogadta az alábbi-
ak szerint: 
N20: Gyurkó Fanni, Tas Kata, Hrenkó 
Ivett.
F20: Kovács Ádám, Kovács Róbert.
N18: Koós Diána, Őry Eszter, Péley 
Dorottya, Szerencsi Dóra, Tibay 
Ilona.
F18: Kerényi Máté, Lenkei Zsolt, 
Pongrácz Ervin, Szabó András, 
Turcsán Gábor (váltóban 20-ban).
3., Tájékoztató a 2006. évi IOF 
Közgyűlésről. Ea.: Zsigmond 
Tíbor, Less Áron
A nemzetközi szövetség Közgyűlése 
idén Aarhusben, Dániában zajlott 35 
ország részvételével. A következő két 
évben dr. Zentai László is a kilencfős 
elnökség tagja lesz. Tagdíjunk 2007-
ben 1200, 2008-ban 1300 euró lesz a 
2006-os 1700 euró helyett.
4., Tájékoztató az Ifjúsági EB 
szervezési munkálatairól. 
Ea.: Palatinszky János, Máthé István, 
dr. Nagy Árpád
A 2005-ben benyújtott tervek vál-

tozatlanok a mai napig. A rende-
zők tanulmányúton voltak már 
Szlovéniában az idei Ifjúsági EB-n. 
http://www.eyoc2007eger.hu címen 
beindult a saját honlap is.
Az előzetes pénzügyi terv készen 
van. A bevételek főleg a résztve-
vői befizetésekből fognak állni, az 
átmeneti költségeket remélhetőleg 
Heves megye és Eger városa fogja 
állni 3,5-4 millió Ft támogatással, 
valamint további szponzorok bevo-
nása is várható. Dr. Nagy Árpád gaz-
dasági vagy egyéb kockázatot nem 
nagyon lát.
9., Tájékoztató a Világbajnokság 
szervezési munkálatairól. Ea.: 
Zsigmond Tíbor. 
Megjelent a Világbajnokság 0. 
bulletinje, amely a letiltott terü-
leteket tartalmazza. A progra-
mot az IOF augusztusban végle-
gesítette. Ellátogatott Miskolcra 
az első edzőtáborozó csapat. A 
Szervezőbizottságnak 2006. decem-
ber 31-ig kell felállnia. A térképek 
alapanyagai meg lettek rendelve, a 
térképkészítőkkel december 31-ig 
elkészülnek a szerződések.
10., Egyebek, főtitkári tájékoz-
tató (írásos). Ea.: Less Áron
– A Nemzeti Sporthivatalt a sportügyek 
irányításában az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium Sport 
Szakállamtitkársága váltotta, a szer-
vezet élén a Nemzeti Sportszövetség 
korábbi főtitkárával, Elbert Gáborral. 
Az NSSZ új főtitkára a Magyar Evezős 
Szövetség főtitkára, Szántó Éva lett. 
– Az NCA pályázatán „Munkánk a 
nemzetközi szövetségben” c. pályá-
zatunkkal 1.000.000 Ft-ot nyertünk.
– A 2006. évi Hungária Kupa a vára-
kozást messze felülmúló nagy siker-
rel zajlott le Debrecen térségében. 
– A minősítési rendszer webes felü-
lete kísérleti fázisába lépett. Rövid 
bemutató keretében láthatjuk, hol 
is tart a rendszer, ami még nem 
nyilvános.
– Az év legjobbjai cím az idén táj-
futás, tájkerékpározás és sítájfutás 
szakágakban is kiosztásra kerül.
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Kis csapatunk 9 főből állt: 
Kelemen Bernadett, Makrai 
Éva, Simon Ági, Szerencsi 
Ildikó, Dénes Zoltán, Józsa 
Gábor, Kovács Ádám, 
Vonyó Péter és a szövetségi 
kapitány alkotta a csapatot. 

Induláskor nem voltak nagyra 
törő terveink az elérhető eredmé-

nyeket illetően, hiszen az idei év 
a hazai VB-re való négyéves fel-
készülésben a tapasztalatszerzés, a 
mezőny alaposabb megismerésének 
időszaka. Alapvető célkitűzés az volt, 
hogy mindenkinek legyen legalább 
egy olyan futása, amiben a jelenle-
gi tudása szerint szerepel. Ez nem 
kevés, hiszen a nagy világversenyek 
hangulata, az erős mezőny jelenléte, 
a téthelyzet sok esetben zavaró, sőt 
bénító lehet, erre a lelki helyzetre fel 
kell készülni. A konkrét feladat az 
egyéni versenyeken a döntőbe jutás 
volt. 
Lássuk mit sikerült ebből megvalósí-
tani, de haladjunk időrendben. 
Indulás Ferihegyről, ahonnan 
Hamburgba repültünk, és bérelt 
kocsival indultunk Dániába, hogy 
a hátralévő 335 km-es utat megte-
gyük. 
1. meglepetés: az autókölcsönző-
nél a várt Golf és Polo helyett két 
Mercedes várt minket, egy C osztályú 
kombi és egy A Merci. Kényelmesen 
és gyorsan érkeztünk Aarhusba, szál-
lásunkra, egy szép környezetben lévő 
iskolába, ahol egész idő alatt jól érez-
tük magunkat. 
2. meglepetés: a versenyközpont 
megtalálása mindjárt nagy keverés-
sel járt, hiszen egyetlen tábla, nyíl 
vagy bármilyen jelzés sem mutatta, 
hova kell mennünk. 
3. meglepetés: no nem az, hogy 
végre megtaláltuk, hanem, hogy ott 
a nagyon kedves és szolgálatkész a nagyon kedves és szolgálatkész 

rendezők bármilyen kérést nagyon 
lassan intéztek el, mert nem volt ele-
gendő ismeretük a csapatok szükség-
leteiről: edzéshelyszínek, -térképek, 
étkezés, parkolás a versenyközpont-
ban, stb. 
4. meglepetés: sajnos kellemetlen, és 
ez már a világbajnoki szereplésünk-
höz tartozik. A középtáv selejtezőben 
csak egy versenyzőnk verekedte ki 
a döntőbeli szereplést. Ő viszont, 
csak egy versenyzőnk verekedte ki 
a döntőbeli szereplést. Ő viszont, 
csak egy versenyzőnk verekedte ki 

Kelemen Detti, jól futott és megér-
demelte. 
5. meglepetés, ami további szomo-
rúságot okozott: Kovács Ádám egy 
könnyű átmozgató edzés közben 
kificamította a bokáját. Borogatás, 
jegelés (mirelit zöldborsó). Ádám 
kificamította a bokáját. Borogatás, 
jegelés (mirelit zöldborsó). Ádám 
kificamította a bokáját. Borogatás, 

bizakodó: „nem duzzad nagyon, 
nem is fáj nagyon, indulni fogok a 
hosszútáv selejtezőn!” Erről aztán 
hosszas győzködés után, de már csak 
a selejtező helyszínén végre sikerült 
lebeszélni, és ezzel a további súlyo-
sabb következményeket kivédeni. A 
következő napokban aztán valóban 
szépen javult, de sajnos csak a követ-
kező héten jött rendbe egészen, még 
a váltón is érezte, de a Főiskolás 
VB-n már valóban tudása szerint 
szerepelhetett, méghozzá kitűnően, 
itt viszont egészségesen biztosan 
döntőbe jutott volna. 
6. meglepetést a többiek okozták 
azzal, hogyha Ádám nem juthatott 
a normáltáv döntőjébe, akkor ők 
megtették: Makrai Évi (aki ezt nem 
a normáltáv döntőjébe, akkor ők 
megtették: Makrai Évi (aki ezt nem 
a normáltáv döntőjébe, akkor ők 

is tervezte, csak a középtáv fiaskó 
miatt indult el ebben a számban), 
Simon Ági, Dénes Zoli és Vonyó 
Péter, csak Szerencsi Ildinek nem 
sikerült. Annak ellenére, hogy a dön-
tőbe jutást tekintettük a fő célnak, 
nem számíthattam ekkora arányú 
bejutásra. 
7. meglepetés ismét negatív: Sem 
Kovács Ádám, sem Józsa Gábor 

ismét negatív: Sem 
Kovács Ádám, sem Józsa Gábor 

ismét negatív: Sem 

nem jutott a sprint szám döntőjébe. 

Ádámot biztosan a sérülése akadá-
lyozta, Gábor pedig egy kisebb bal-
esetet szenvedett pálya közben és ez 
zökkentette ki a ritmusából. Bejutott 
viszont Évi és Ildi. Utóbbinak külö-
zökkentette ki a ritmusából. Bejutott 
viszont Évi és Ildi. Utóbbinak külö-
zökkentette ki a ritmusából. Bejutott 

nösen örültem, mert így neki is lett 
döntős helye. Azt is mondhatnám, 
hogy ebben a pillanatban véget ért 
számomra a 2006-os felkészülési év, 
mivel versenyzőink bizonyították, 
hogy az eddigi felkészüléssel képesek 
a VB döntőbe jutásra, hiszen az egész 
csapatból csak két balszerencsés 
futónk esett el ettől a lehetőségtől 
és biztos vagyok benne, hogy legkö-
zelebb már nemcsak nekik sikerül, 
hanem az utánuk következőknek is. 
8 főből hatan 7 döntős helyet értek 
el. Jó arány! Ami idén ezután követ-
kezik itt a VB-n és a további világver-
senyeken, az csak a ráadás.
8. meglepetés, ami gyorsan követ-
kezett, mert a délelőtti selejtező 
után már aznap futni kellett a sprint 
döntőben. Nem is mertem átmen-
ni a célba a rajtból, ahol megvár-
tam, amíg mindenki elrajtol és csak 
akkor sétáltam a célba, amikor már 
biztos volt, hogy Évi célba ért. Be is 
ért, és milyen remek idővel! Akkor 
már a dobogós helyekért küzdöt-
tek a legjobbak és Évi ott volt a 
már a dobogós helyekért küzdöt-
tek a legjobbak és Évi ott volt a 
már a dobogós helyekért küzdöt-

mezőny elején, végeredményben 17. 
lett! Ezzel lényegesen jobbat futott, 
mint ami a selejtező eredményéből 
várható volt, hiszen a három selej-
tezőfutam esetén a 10. hely a 30. 
körüli helyezést ígéri. Ezt a számot 
majdnem megfelezte csodálatos 
összpontosítással, ő nagyon ki tudja 
hozni magából a legjobb teljesít-
ményt, amikor fontos. 
Nem meglepetés, hogy a normáltáv 
és a középtáv döntőben nem értünk 
el izmosabb helyezéseket, a fontos 
az, hogy mostantól már a felkészülés 
következő lépcsője, a döntőbeli ered-
ményre készülés következik. 
9. meglepetés egy szakmai téma. Ha 
megnézzük a pályákat és különösen 
a versenyzők útvonalait (a VB hon-
lapján minden számban az összes 
célba ért versenyző útvonala meg-

V I L Á G B A J N O K S Á G

FELNŐTT VILÁGBAJNOKSÁG
2006. augusztus 1-5. Aarhus, Dánia



Tájfutás 2006 7. számTájfutás 2006 7. szám 19

található!) azt tapasztalhatjuk, hogy 
még a rövidebbnek tekinthető átme-
netekben is több – esetenként eltérő 
értékű – útvonalválasztási lehetőség 
adódott. A normáltáv döntője alap-
vetően ezen dőlt el. Ez nekünk elég 
szokatlan volt, úgyhogy bátorítanám 
a hazai versenyek pályakitűzőit, 
állítsanak minket gyakrabban ilyen 
próbatétel elé, még ha ezzel több 
útfutás is lesz, de izgalmas és érdekes 
csaták is. 
Nem hozott meglepetést a váltóver-
seny sem, a mieink nagy küzdelem-
ben apróbb hibákkal, kis különb-
séggel de nem tudtak 20-on belüli 
helyezést elérni. Gábor az egyetlen, 
aki hibátlan futásról számolt be. Én 
helyezést elérni. Gábor az egyetlen, 
aki hibátlan futásról számolt be. Én 
helyezést elérni. Gábor az egyetlen, 

úgy tekintem, hogy versenyzőinkben 
aznap az addigi felkészüléssel annyi 
volt benne, tempóban, hibázások-
kal koncentrációkiesésekkel együtt. 
Ennyit tudtak. Ez az alap, ahonnan 
erősebb felkészüléssel lehet és kell 
továbblépnünk a következő évi fel-
adatokra. 
10. meglepetés ismét kellemet-
len: a bankett és a hajnalig tartó 
buli után korai indulással elértük 
a Hamburgból induló repülőnket, 
de csak Ferihegyen derült ki, hogy 
Simon Ági pénztárcája Hamburgban 
de csak Ferihegyen derült ki, hogy 
Simon Ági pénztárcája Hamburgban 
de csak Ferihegyen derült ki, hogy 

maradt. Ági – intézőként rengete-
Simon Ági pénztárcája Hamburgban 
maradt. Ági – intézőként rengete-
Simon Ági pénztárcája Hamburgban 

get dolgozott – a repülőjegytől a 
kocsibérlésen, szálláson, étkezésen 
keresztül, ezeknek pénzügyeivel 
együtt végezte a VB szereplésünk 
adminisztrációját, és most a pénze, 
bankkártyái, stb. elveszett. 
11. meglepetés, még a reptérről való 
telefonálás, üzenetküldés után, mivel 
Ági emlékezett rá, hol hagyta, kide-
rült, hogy megvan a pénztárca, és 
napokkal később el is küldték neki. 
Így zárult számunkra a magyar VB-
re való négyéves felkészülés első 
Világbajnoksága, melyen teljesítet-
tük a kitűzött feladatot. Makrai Évi 
Világbajnoksága, melyen teljesítet-
tük a kitűzött feladatot. Makrai Évi 
Világbajnoksága, melyen teljesítet-

ennél is többet, mivel az első 20-ba 
került. Kelemen Bernadett, Simon 
Ági, Szerencsi Ildi, Dénes Zoltán, 
Vonyó Péter világbajnoki döntőbe 
kerültek. 

Elégedett vagyok a csapattal, elérték a 
jelenlegi tudásuk szerinti eredményt. 
Most ez volt a legfontosabb. Ez önbi-
zalmat ad a következő – magasabb 
– szint eléréséhez. 
Most már nem a döntőbe jutás, 
hanem az ott elért eredmény a fontos, 
erre kell készülni. Mostantól több és 
keményebb edzések szükségesek. 
Azt, hogy milyenek, megmutatta ez 
a Világbajnokság: azt kell tudni, amit 
az ellenfelek tudnak. Első a fizikai 
követelmény: úgy kell tudni futni, 
mint a legeredményesebb ellenfele-
ink. Aki emellett kellő mennyiségű és 
minőségű technikai edzést is végez, 
annak már csak a megfelelő erősségű 
mezőnyökben való versenyzéssel kell 
megszereznie a gyakorlatot az ered-
ményességhez. 
Úgy fejezném ki magam, hogy az 
ményességhez. 
Úgy fejezném ki magam, hogy az 
ményességhez. 

idei évben megmutattam, hogy a 
nagy versenyeken milyenek a körül-
mények, a mezőnyök, amiben majd 
nekünk is teljesíteni kell. Az volt a 
szándék, hogy minél többen próbál-
ják meg magukat az EB-n, Junior, 
Felnőtt és Főiskolás VB-n. Ez meg-
történt (bár még hátravan a Junior 
Európa Kupa és a felnőtt Világ 
Kupa). Kiemelném az azóta lezajlott 
Főiskolás VB-t, ahol Kovács Ádám 
Kupa). Kiemelném az azóta lezajlott 
Főiskolás VB-t, ahol Kovács Ádám 
Kupa). Kiemelném az azóta lezajlott 

és a női váltó 5. helyezéseikkel ismét 
bizonyítottak. 
Mostantól kezdve a versenyzőknek 
kell megmutatni, hogy kiben van meg 
a szándék – no nem a világversenye-
ken való szereplésre, a válogatott nem 
utazási iroda turistáknak – hanem 
a kiemelkedő eredményekre. De a 
szövetségi kapitány számára nemcsak 
az eredmények fontosak, hanem alap-
vetően meghatározó a hozzáállás, a 
küzdeni akarás, hiszen a magas szintű 
elkötelezettség kiváltja a szándékot 
olyan edzésmunkára, ami meghozza 
azokat az eredményeket, amire büsz-
kék lehetünk majd. Tehát keresem 
azokat, akik jók akarnak lenni, képe-
sek rá és megteszik érte, amit kell. 
Már találtam ilyeneket, és remélem, 
találok még többet is. 
Hegedűs Zoltán szövetségi kapitányHegedűs Zoltán szövetségi kapitány

V I L Á G B A J N O K S Á G

Makrai Éva

Szerencsi Ildikó

Sprintverseny eredménye
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P Á L Y A K I T Ű Z É S

A kevés beérkező pályázat sze-
rintem egyértelműen az elekt-

ronikus lehetőség miatt történt, 
sokan nem vették hozzá a fáradsá-
got, nem értenek hozzá, vagy egész 
egyszerűen nem akarják megta-
nulni. Mint ahogy ezt a félelmemet 
már a kiírás előtt előre jeleztem 
is, és sajnos ez be is jött. Pályát 
tervezni szerintem csak kinyomta-
tott térképen lehet, az más kérdés, 
hogy utána mindenképpen gépre 
kell vinni. Az értékelés is könnyebb 
a papíralapú térképpel. 
Akkor sorban a pályázatokkal 
kapcsolatos észrevételeim: Több 
olyan versenyző volt, aki rossz 
méretaránnyal dolgozott, így esé-
lyei csökkentek, mivel messze lett 
a várható győztesidőtől, ill. többen 
nem ismerik megfelelően a jel-
kulcsot. A veszélyes sziklafalakon 
történő versenyzést az ellenőr-
zőbíró nem tolerálhatja, ezek az 
átmenetek számomra értéktele-
nek. Meredek bozótos hegyolda-
lak minden versenyen kerülendők, 
ha van más lehetőség, nemhogy 
egy rövidtávún. A hegyesszögek 
és csiki-csuki átmenetek lehetőleg 
kerülendők, ezek sajnos még most 
is több hazai versenyen előfordul-
nak a pályákban. Átfutás pálya-
is több hazai versenyen előfordul-
nak a pályákban. Átfutás pálya-
is több hazai versenyen előfordul-

közben a rajton minden esetben 
kerülendő. A bozótmeneteknek 
egyik térkép esetében sem volt lét-
jogosultsága, de még a pontelhe-
lyezésnek sem. Néhány pályában 
volt több útvonalválasztás nélküli 
hosszú útfutás. Egymás hegyére- 
hátára tenni a pontokat rövidtá-hátára tenni a pontokat rövidtá-

vún sem célszerű, hiszen olvasha-
tatlanná válik a térkép. A legtöbb 
pálya túl sok pontot tartalmazott. 
Sok pályánál volt a számok elhe-
lyezése csúnya, nem értelmezhető. 
Ezt egyébként a mostani értékelés-
nél nem vettem figyelembe. A cél 
közeli ponttorlódásoknak nincs 
értelme, áttekinthetetlen, meg-
zavarja a versenyzőt, sok lesz a 
hibapont. Mindkét terepre jellem-
ző, hogy sokan nem használták ki 
a terep adta lehetőségeket, illet-
ve néhány pályán látszott, hogy 
kevés időt fordított rá a pályázó. 
Ez még az élmezőnybe tartozó 
egy-két pályán is látszott. Egy-két 
pályában a rövidtávún elsősorban, 
szinte követhetetlen hurkok lettek 
kialakítva, ez az összbenyomást 
lényegesen rontotta. A rövidtávon 
volt, aki végig nagyon könnyű 
pontokat választott, a dán terepen 
pedig több unalmas, nem lüktető 
pálya született. A célelhelyezés-
sel általában nem volt probléma, 
a rövidtávú rajtok jók voltak, de 
a középtávnál néhányan nem a 
verseny rangjához, kategóriájához 
megfelelő rajthelyet választottak. 
Pozitívum, hogy sokan csináltak 
átfutást a célhoz közeledve, bár ez 
nem minden esetben sikerült jól. 
Meglepő volt, hogy a dán térképen 
többen is méltatlanul könnyű pon-
tokkal, átmenetekkel tarkították a 
pályát.
Reméljük most télen többen élnek 
majd e lehetőséggel, és sok szín-
vonalas pálya készül a VI. Tájfutás 
Kupa keretében.

V. TÁJFUTÁS KUPA 
PÁLYAKITŰZŐ VERSENY

Az idei „téli” pályakitűző versenyre a viszonylag nagy 
számú előjelentkezés után összesen 12 pályamunka 
érkezett, amelyeket ezúttal Gösswein Csaba 
elitversenyző és Tóth Károly a tavalyi verseny győztese 
értékelt. A beérkezett pályázatokról és az idei versenyről 
Tóth Károly mondja el az alábbiakban véleményét.

V. Tájfutás Kupa pénzdíjas 
pályakitűző verseny eredményei

  1. OCAD111 139 pont
  2. Albatrossz 135,5 pont
  3. Yrdgkg 134,5 pont
  4. Menjünk 127,5 pont
  5. Likőr 122,5 pont
  6. Tájfutó F65 120 pont
      Luebeck 120 pont
  8. Charlie 119 pont
  9. Süni 109 pont
10. Szeder 103,5 pont
11. Kisgolyó 102,5 pont
12. Buborék   89,5 pont

Egy női középtávú pálya részlete, 
amely egészen hasonlított a VB-n 

megvalósulthoz

Rövidtávú tájsziklamászás, karabi-
nereket a rendezők biztosítanak!?
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MTFSZ. Fegyelmi Bizottsága
Határozat száma: 2/2006 (VI.23.)
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Fegyelmi Bizottsága a 
sportág Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban FSZ) 4. § (2) bekez-
désében biztosított jogkörében Mézes Tibor Sólyom, valamint a 
Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület (képviseli: 
Mézes Tibor Sólyom ) ellen elrendelt fegyelmi ügyében meghozta 
az alábbi

HATÁROZATOT

Az MTFSZ Fegyelmi Bizottsága megállapítja, hogy Mézes Tibor 
Sólyom elkövette az FSZ 9.§-ban rögzített fegyelmi vétséget, 
ezért a Fegyelmi Bizottság az eljárás alá vont személyt az FSZ 
13.§ b. pontja szerinti írásbeli megrovásban, továbbá a Göcsej 
Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület (képviseli: Mézes 
Tibor Sólyom cím: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi út 127. ) elkövette 
az FSZ 10. §-ban rögzített fegyelmi vétséget, ezért az FSZ 14. § a. 
pontja alapján írásbeli figyelmeztetésben részesíti. 
Jelen határozatot az MTFSZ hivatalos lapjában közzé kell tenni.
A határozat ellen az FSZ 34. §-a alapján – annak kézhezvételétől 
számított 15 napon belül – az MTFSZ Fellebbviteli Bizottsághoz 
címzett, de a Fegyelmi Bizottság elnökénél előterjesztett felleb-
bezésnek van helye.

INDOKOLÁS

Az MTFSZ Elnöksége 2006. május 15-én megtárgyalta a 
Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club 2006. május 15-én kelt 
„Feljelentés” című beadványát, amely alapján alapos gyanú 
merült fel arra vonatkozóan, hogy Mézes Tibor Sólyom, valamint 
a Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület hosszabb 
ideje, folyamatosan versenyek és edzések során a ZMTFSZ és a 
ZTC tulajdonában álló térképeket jogosulatlanul használja és 
hasznosítja. Az MTFSZ Elnöksége a Főtitkár útján az ügyet 2006. 
május 16-án a Fegyelmi Bizottság jogkörébe utalta.
Az FB Elnöke az FSZ 21.§. (1) bekezdés alapján fegyelmi eljá-
rást rendelt el, és egyidejűleg 2006. május 30. 17.00 órára 
(Eger, Klapka Gy. út 1. B épület 2/131. szám alatti irodába) 
fegyelmi tárgyalást tűzött ki. Ezen tárgyalás eredményeként az 
FB Mézes Tibor Sólyom ellen írásbeli megrovás, míg a Göcsej 
Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület ellen írásbeli 
figyelmeztetés kiadását rendelte el. 
A Fegyelmi Bizottság 1/2006 (V.30) számú határozata ellen felleb-
bezést nyújtott be a Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó 
Egyesület, valamint a határozat indokolása ellen a ZTC és a ZMTFSZ.
A fellebbezés elbírálására a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 
Elnöksége, mint az MTFSZ Fellebbviteli Bizottságának van 
hatásköre. Az MTFSZ Elnöksége a fellebbezéseket megtárgyalta, 
a Fegyelmi Szabályzat 36.§ 1. bekezdése alapján az elsőfokú 
határozatot megsemmisítette és az első fokon eljárt Fegyelmi 
Bizottságot új eljárásra utasította. A Fegyelmi Bizottság felé a 
fellebbviteli szerv az eljárás lefolytatását illetően semmilyen 
iránymutatást nem adott.

Az MTFSZ Elnökségének, mint Fellebbviteli Bizottságnak az uta-
sítása alapján a Fegyelmi Bizottság Elnöke új tárgyalást tűzött ki 
2006. június 23-ra.
A fenti időpontban megtartott fegyelmi tárgyaláson megjelentek 
Mézes Tibor Sólyom a GOC Elnöke, Fehér Ferenc a ZMTFSZ Elnöke, 
Császár Éva tanú, a ZMTFSZ Elnökségi tagja, Dr. Kolcsárné Sárecz 
Éva és Vajda László szabályszerű idézés ellenére nem jelentek 
meg, távolmaradásukat előzetesen kimentették. 
A ZMTFSZ és a ZTC közös feljelentése szerint Mézes Tibor Sólyom, 
valamint a GOC több alkalommal vásárlás helyett, sokszoro-
sítással szerzett be a tájfutó térképeket, és azokat edzésekre, 
rendezvényekre használta fel.
Konkrétan két térkép esetében merült fel a másolás gyanúja, az 
Alsóerdő és a Parkerdő elnevezésű térképeknél.
Mézes Tibor Sólyom védekezésében előadta, hogy az Alsóerdő 
térkép másolására engedéllyel rendelkeztek. A Parkerdő térkép-
ből 10 db másolását elismerte, de ezeket kizárólag ingyenesen, 
edzésekre használták fel. 
Fehér Ferenc az Alsóerdő térkép másolására vonatkozó engedély 
jogosságát vitatta, mert azt a ZMTFSZ Elnöksége nem tárgyalta 
meg.
A rendelkezésre álló bizonyítékokból az FB megállapította, hogy 
az eljárás alá vont személyek több alkalommal a Térképkiadási 
Szabályokat megszegve használtak térképet. Mézes Tibor Sólyom 
az elkövetést részben elismerte. Azt a tényt, hogy Mézes Tibor 
Sólyom és a GOC a térképmásolások egy részét a sportág népsze-
rűsítése érdekében, az utánpótlás csoport edzéseire használta fel 
enyhítő körülményként értékelte az FB. 
Azonban figyelembe kell venni azt a fontos jogszabályi hátteret 
is, amely a szerzői jog védelméről szól, és kimondja, hogy a 
szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van 
a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi 
formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasz-
nálására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. A szerző 
kizárólagos joga, hogy művét többszörözze, és hogy erre másnak 
engedélyt adjon. ( 1999. évi LXXVI. Tv. 16.§ (1), 18.§. (1) )   
A bizonyítékokból feltárt tényállás alapján megállapításra került, 
hogy mindkét eljárás alá vont személy a sportág Térképkiadási 
Szabályzata 2. pont 5. bekezdésben előírt kötelezettségét meg-
szegve térképet jogosulatlanul használt és hasznosított, vagyis 
a másoláshoz és felhasználáshoz nem szerezte be a térképfelelős 
hozzájárulását. 
Az indokolásban foglalt tényállás alapján a rendelkező részben 
foglaltak szerint határoztunk.  

Eger, 2006. június 23. 
Dr. Bokros Andrea FB tag, Dr. Nagy Árpád FB Elnöke, 

Veresné Sípos Etel FB tag
Fentiekről értesülnek:
1. Mézes Tibor Sólyom
2. Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület
3. Zala Megyei Tájékozódási Futó Szövetség
4. Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club
5. MTFSZ

F E G Y E L M I  H A T Á R O Z A T
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FŐISKOLÁS VB
A 2006-os főiskolás világbaj-
nokság Szlovákiában került 
megrendezésre, Kassa köz-
ponttal. A VB kísérőversenye 
a Szlovák Nagydíj volt, így 
rengeteg magyar szurkol-
hatta végig a futásunkat és 
láthatta a világbajnokság 
eseményeit. Nagyon hálásak 
vagyunk nekik a rengeteg bíz-
tatásért! Olyan volt, mintha 
itthon versenyeztünk volna.

A csapat (Kelemen Bernadett, 
Domján Zsuzsa, Zsigmond 

Száva, Szerencsi Ildikó, Fekete 
Zsuzsa, Gyurkó Fanni, a fiúk-
nál (végül) Bogos Tamás, 
Szundi Attila, Scultéty Márton, 
Koprivanacz Imre, Kovács Ádám, 
Szundi Attila, Scultéty Márton, 
Koprivanacz Imre, Kovács Ádám, 
Szundi Attila, Scultéty Márton, 

Harkányi Zoltán és csapatveze-
tőként Less Áron, 5 részletben 
Harkányi Zoltán és csapatveze-
tőként Less Áron, 5 részletben 
Harkányi Zoltán és csapatveze-

utazott ki Kassára.
Augusztus 15-ére, a terepbemuta-
tó napjára, azonban már összeállt 
a teljes csapat, ezzel együtt az 
egység, valamint az összetartás 
is, ami meg is maradt az egész 
verseny folyamán.
Kedden részt vettünk a közép-
táv terepbemutatóján, ami 
sokaknak,(akik több edzőtá-
borban is voltak) nem jelentett 
újdonságot, de legalább megvolt 
a mai edzés és átmozgatás is. 
Akik nem indultak a középtávon, 
szintén kimentek a terepbemu-
tatóra, de inkább már a szerdai 
normáltávra koncentráltak. Ezen 
a napon került sor a megnyitó 
ünnepségre, Kassa belvárosában. 
Amíg végigvonultunk a főté-
ren, rengeteg bíztatást kaptunk 
magyaroktól, szlovák-magyarok-
tól egyaránt, ez megadta a VB 
alaphangulatát. Este megbeszélést 
tartottunk, ahol Áron tolmácsolta 
alaphangulatát. Este megbeszélést 
tartottunk, ahol Áron tolmácsolta 
alaphangulatát. Este megbeszélést 

a szövetségi kapitány üzenetét, és 
ellátott minket hasznos tanácsok-
kal a másnapi versenyt illetően.kal a másnapi versenyt illetően.

A normáltáv
Résztvevők a lányoknál: Fekete 
Zsuzsa, Kelemen Bernadett, Domján 
Zsuzsa Gyurkó Fanni, a fiúknál: 
Kovács Ádám, Harkányi Zoltán, 
Zsuzsa Gyurkó Fanni, a fiúknál: 
Kovács Ádám, Harkányi Zoltán, 
Zsuzsa Gyurkó Fanni, a fiúknál: 

Szundi Attila, Scultéty Márton.
A terep külön érdekességet jelen-
tett, mivel a verseny a Pelsőci-
fennsíkon zajlott, ami idáig kato-
nai terület volt, és nem lehetet 
rámenni hivatalosan. Így csak 
egy 30 évvel ezelőtti 1:20.000-
es térkép állt rendelkezésünkre 
a fennsíkról, na meg a Szlovák 
Nagydíjakról összeszedett isme-
reteink, emlékeink.
90 percig utaztunk ki a rajtba, a 
legnagyobb titkolózás közepette. 
A rajtban egy kicsi bemelegítő 
térképet kaptunk, így szokhattuk 
az 1:15000-es méretarányt, és  az 
igencsak köves  terepet.
Szerencsénkre a szlovák terepek 
közel állnak a magyar viszonyok-
hoz, valamint a sorsolásokkal is 
szerencsénk volt. Áron felkészített 
minket a pálya vonalvezetésére is, 
ami tényleg bejött.
A lányok közel azonos időket futot-
tak a bokatörő terepen. A legjobb 
eredményt Detti érte el (26.hely), 
őt én követtem (31.hely), mögöt-
tem Fekete Zsuzsi jött kevesebb 
mint egy perccel, majd Domján 
Zsuzsi következett. (A pontos 
eredmények a cikk után megtalál-
hatóak.) Úgy gondolom korrektül 
eredmények a cikk után megtalál-
hatóak.) Úgy gondolom korrektül 
eredmények a cikk után megtalál-

teljesíttettünk mind a négyen.
A fiúknál Ádám kitűnő futással 
teljesíttettünk mind a négyen.
A fiúknál Ádám kitűnő futással 
teljesíttettünk mind a négyen.

a 11. helyre küzdötte fel magát. 
Örültünk kiváló eredményének, 
ami jó előjel volt a sprintre nézve. 
Attila teljesítménye is helytálló. 
Zolinak fizikailag okozott nehéz-
séget a pálya, Skuló sérüléssel 
bajlódott.

A középtáv

Résztvevők a lányoknál: Zsigmond 
Száva, Fekete Zsuzsa, Domján 
Zsuzsa, Szerencsi Ildikó, a fiúknál: 
Bogos Tamás, Koprivanacz Imre, 
Scultéty Márton, Harkányi Zoltán.

A pályák rövidek és techniká-
sak voltak, ami gyorsaságot, és 
koncentrációt igényelt. A terep 
Kassától nem messze, egy mocsa-
ras, köves, finom domborzatos 
erdőben volt.
Ezen a napon is a lányok teljesí-
tettek jobban. Szerencsi Ildi 21. 
helye kiemelkedő, de megint nem 
sokkal (42 másodperc) maradt el 
tőle jó futással Domján Zsuzsi. 
Száva egy nagyobb hiba miatt 
hátrébb végzett, de ezt a hibát 
leszámítva ő is jól futott. Érdemes 
hátrébb végzett, de ezt a hibát 
leszámítva ő is jól futott. Érdemes 
hátrébb végzett, de ezt a hibát 

nézni a részidőket, már csak azért 
is, mert ezen a napon a fiúknak 
és a lányoknak is volt győztes 
átmenetük! A fiúk sorrendje a 
következőképpen alakult: legjobb 
helyen Imi végzett, majd Skuló, 
Tomi, és Zoli következett. 
A lányok megint egyenletes, és 
közel egyforma teljesítményt 
nyújtottak.
A másnapi sprint-résztvevők még 
körülnéztek Kassa belvárosában. 
Ez igen örömteli feladat volt, mert 
egy 2001-es jó javítású Kassa-bel-
város térkép is a rendelkezésünkre 
állt. Így nagy reményekkel készül-
tünk a pénteki sprintre.

A sprint

Résztvevők a lányoknál: Kelemen 
Bernadett, Szerencsi Ildikó, Gyur-
kó Fanni, a fiúknál: Kovács Ádám 
Bernadett, Szerencsi Ildikó, Gyur-
kó Fanni, a fiúknál: Kovács Ádám 
Bernadett, Szerencsi Ildikó, Gyur-

,Bogos Tamás, Koprivanacz Imre.
A pálya vonalvezetése nem pont 
úgy ment, ahogy előző nap 
elgondoltuk, de ez nem gátolta 
meg a jó eredmények elérését. A 
lányoknál ezúttal én végeztem a 
legjobb, 24. helyen, alig 3 másod-
perccel Kelemen Detti előtt, majd 
Szerencsi Ildi következett.
Nagy örömünkre Ádámnak izgal-
mas és szoros versenyben sikerült 
megszereznie a rangos 5. helyet 
(gratulálunk neki, de ezt el is 
vártuk!).  Ez az eredmény talán 
elégtételül szolgált, mivel Ádám a 
vártuk!).  Ez az eredmény talán 
elégtételül szolgált, mivel Ádám a 
vártuk!).  Ez az eredmény talán 

felnőtt VB-n sérülése miatt nem 
tudott bizonyítani. Bogos Tomi 

V I L Á G B A J N O K S Á G



Tájfutás 2006 7. számTájfutás 2006 7. szám 23

teljesítménye is sikeres volt, 29. 
helyével ő érte el a fiúk között a 2. 
legjobb eredményt, ha az összesí-
tést nézzük.
A sprintről még annyit, hogy a 
pályák gyorsak voltak, de útvo-
nalválasztósak. Az autók, és a 
rengeteg turista viszont akadályt 
jelenthetett, amely súlyos másod-
percek elvesztésével járt.
Az eredmények tudatában lelke-
sen készült a magyar csapat a 
váltóra.

A váltó

A lányváltó: Kelemen Bernadett, 
Domján Zsuzsa, Fekete Zsuzsa, 
Szerencsi Ildikó. A fiúváltó: 
Szundi Attila, Koprivanacz Imre, 
Harkányi Zoltán, Kovács Ádám
Szundi Attila, Koprivanacz Imre, 
Harkányi Zoltán, Kovács Ádám
Szundi Attila, Koprivanacz Imre, 

Az előző esti esélylatolgatás után, 
arra a megállapításra jutottunk, 
hogy a lányváltónak a 6. hely 
körül kell végeznie egy jó sze-
repléssel, a fiúk pedig szerették 
volna megjavítani 2 évvel ezelőtti 
14. helyüket. Mindkét célkitűzés 
sikerült, sőt a lányok, még meg 
is lepték a magyar szurkolótá-
bort. Kelemen Detti kiváló futás-
sal első helyen hozta a váltót és 
Domján Zsuzsit váltotta, aki nem 
sokat adott el az előnyből. Ezután 
Fekete Zsuzsi is tartotta a dobogós 
eredményt, majd Szerencsi Ildi, a 
legjobb futók között végül az 5. 
helyre hozta a váltót. A fiúk 13. 
helyen végeztek, sikerült 1 hellyel 
előbbre lépniük 2004-hez képest. 
Reméljük a következő főiskolás 
VB-ken ezt még fokozni tudjuk!
Ádám 11. és 5. helye, a lány-
VB-ken ezt még fokozni tudjuk!
Ádám 11. és 5. helye, a lány-
VB-ken ezt még fokozni tudjuk!

váltó 5. helye, és a lánycsapat 
egyenletes szereplése erőt ad 
mindannyiunknak a további 
felkészüléshez. Most szerintem 
tudtunk bizonyítani, és ez az 
eredmény elég inspiráló a jövőt 
tekintve. Keményen fogunk dol-
gozni, és ennél még jobb helye-
zésekre számítunk 2 év múlva 
Észtországban.

Gyurkó Fanni

Eredmények 
Normáltáv
Férfiak (13.9 km   485 m   25 k)
  1. Michal Smola CZE   72.31    0.00
  2. Matthias Merz SUI   74.36 + 2.05
  3. Oystein Kvaal Osterbo NOR   75.45 + 3.14
  4. Lukas Bartak SVK   75.47 + 3.16
  5. Carl Waaler Kaas NOR   75.51 + 3.20
11. Ádám Kovács HUN   79.18 + 6.47
37. Attila Szundi HUN   86.04 + 13.33
53. Zoltán Harkányi HUN   93.05 + 20.34
76. Márton Scultéty HUN 112.44 + 40.13
Nők  (8.5 km   290 m   18 k)
  1. Dana Brozkova CZE 53.22    0.00
  2. Helen Bridle GBR 56.58 + 3.36
  3. Larisa Stanchenko RUS 58.17 + 4.55
  4. Zdenka Stara CZE 58.30 + 5.08
  5. Seline Stalder SUI 58.30 + 5.08
26. Bernadett Kelemen HUN 65.13 + 11.51
31. Fanni Gyurkó HUN 66.25 + 13.03
36. Zsuzsa Fekete HUN 67.51 + 14.29
45. Zsuzsanna Domján HUN 71.11 + 17.49

Középtáv 

Férfiak (6.2 km   230 m   21 k)
  1. Simonas Krepsta LTU 32.37    0.00
  2. Philippe Adamski FRA 34.26 + 1.49
  3. Stig Alvestad NOR 34.50 + 2.13
  4. Tuomas Tervo FIN 34.51 + 2.14
  5. Rasmus Rossen Soes DEN 34.57 + 2.20
54. Imre Koprivanacz HUN 42.20 + 9.43
56. Márton Scultéty HUN 43.00 + 10.23
82. Zoltán Harkányi HUN 57.20 + 24.43
Nők (4.6 km   160 m   15 k)
  1. Line Hagman NOR 31.30    0.00
  2. Larisa Stanchenko RUS 31.43 + 0.13
  3. Maria Rantala FIN 32.08 + 0.38
  4. Karianne Ruud NOR 32.11 + 0.41
  5. Radka Brozkova CZE 32.12 + 0.42
22. Ildikó Szerencsi HUN 36.43 + 5.13
29. Zsuzsanna Domján HUN 37.25 + 5.55
54. Száva Zsigmond HUN 45.43 + 14.13
66. Zsuzsa Fekete HUN 55.57 + 24.27

Sprint 

Férfiak (3.3 km   10 m   22 k)
  1. Oystein Kvaal Osterbo NOR 14.07,1    0.00,0
  2. Simonas Krepsta LTU 14.19,3 + 0.12,2
  3. Fabian Hertner SUI 14.22,6 + 0.15,5
  4. Murray Strain GBR 14.31,0 + 0.23,9
  5. Ádám Kovács HUN 14.32,9 + 0.25,8
29. Tamás Bogos HUN 15.28,1 + 1.21,0
61. Imre Koprivanacz HUN 16.56,5 + 2.49,4

Nők (2.7 km   10 m   17 k)
  1. Dana Brozkova CZE 14.20,1    0.00,0
  2. Seline Stalder SUI 14.25,5 + 0.05,4
  3. Michela Guizzardi ITA 14.47,8 + 0.27,7
  4. Zuzana Macúchova CZE 14.49,7 + 0.29,6
  5. Nataliya Dimitrova BUL 14.59,8 + 0.39,7
  6. Nadija Volynska UKR 15.01,8 + 0.41,7
24. Fanni Gyurkó HUN 16.01,9 + 1.41,8
25. Bernadett Kelemen HUN 16.04,1 + 1.44,0
35. Ildikó Szerencsi HUN 16.28,8 + 2.08,7
Váltó 
Férfiak (5.6 – 7.1 km   16 – 19 k)
1. SUI 144.32
 Fabian Hertner 39.14/1 39.14/1
 Christian Ott 41.27/6 80.41/4
 Baptiste Rollier 32.55/1 113.36/1
 Matthias Merz 30.56/2 144.32/1
2. SVK 145.55
 Ondrej Pijak 40.12/4 40.12/4
 Tomas Drencak 40.27/4 80.39/3
 Martin Pijak 33.42/3 114.21/3
 Lukas Bartak 31.34/3 145.55/2
3. NOR 145.56
 Martin Grotle Souk 41.36/10 41.36/10
 Stig Alvestad 38.32/1 80.08/2
 Carl Waaler Kaas 34.14/4 114.22/4
 Oystein Kvaal Oste 31.34/3 145.56/3
13. HUN 169.11
 Attila Szundi 41.33/9 41.33/9
 Imre Koprivanacz 55.16/17 96.49/16
 Zoltán Harkányi 37.15/11 134.04/14
 Ádám Kovács 35.07/8 169.11/13
Nők (3.8 – 5.1 km   13 – 15 k)
1. GBR 142.39
 Mhairi Mackenzie 37.57/4 37.57/4
 Helen Palmer 40.57/8 78.54/4
 Rachael Elder 34.39/4 113.33/4
 Helen Bridle 29.06/2 142.39/1
2. SUI 142.46
 Ines Brodmann 39.21/7 39.21/7
 Noemi Cerny 36.33/1 75.54/1
 Sara Luescher 30.58/1 106.52/1
 Seline Stalder 35.54/12 142.46/2
3. FIN 143.03
 Laura Hokka 43.25/12 43.25/12
 Pinja Satri 38.32/4 81.57/8
 Salla Sukki 31.19/2 113.16/3
 Maria Rantala 29.47/3 143.03/3
5. HUN 148.10
 Bernadett Kelemen 36.54/1 36.54/
 Zsuzsanna Domján 40.32/6 77.26/3
 Zsuzsa Fekete 37.36/8 115.02/5
 Ildikó Szerencsi 33.08/6 148.10/5 Ildikó Szerencsi 33.08/6 148.10/5

V I L Á G B A J N O K S Á G
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Sportedző 
szaktanfolyam

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 
(TF) Továbbképző Intézete 2 éves, levelező Sportedző szak-
tanfolyamot indít 2006. októberében számtalan sportág-
ban, így tájékozódási futás és sportrekreáció szakágban is.

I. Jelentkezési feltételek
- középiskolai érettségi bizonyítvány
- a választott sportágban versenyzői múlt illetve sportági jártasság
- saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik)
II. Jelentkezés módja
A kitöltött jelentkezési lap és a csatolt mellékletek (érettsé-
gi bizonyítvány másolata, sportági szakszövetségi ajánlás) 
leadható, illetve postán elküldhető: Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Továbbképző Intézet 
1123 Budapest (XII. kerület), Alkotás u. 44. (személyesen hét-
főtől csütörtökig: 9.00-14.00 óráig)
III. Felvételi vizsga
A szakvezetők – a sportági szakszövetségekkel való egyeztetés 
után – döntenek a hallgatók felvételéről. (A sporteredmények 
alapján a szakvezető mentességet adhat a felvételi alól.)
A felvételi vizsga díja 3.000.-Ft.
A felvételi vizsgákról részletes információt 2006. szeptember 
hónapban kapnak az érintettek. (Aki a sportmúltja alapján 
felvételt nyert a tanfolyamra, az a hallgató csak az októberi 
beiratkozásról kap értesítést.)
IV. Költségek
• tandíj félévenként 42.000.-Ft
• vizsgadíj összesen (elmélet + gyakorlat) 32.000.-Ft
• utóvizsgadíj tantárgyanként 4.000.-Ft
• beiratkozási díj 3.000.-Ft/tanév
• bizonyítvány 1.500.-Ft
Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, 
étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat terheli.
Kedvezmények:
- Testnevelő tanárok és edzői végzettséggel rendelkezők akár 
50% tandíjkedvezményt is kaphatnak (a hatályos jogszabályok 
függvényében, a tantárgyi felmentések miatt).
- Párhuzamosan 2 sportág végzése esetén a második sportág 
tandíjának csak 50%-át kell kifizetni.
IV. Képzési idő
I. tanév: 2006. október - 2007. július: elméleti oktatás és 8 - 12 
nap gyakorlati képzés
II. tanév: 2007. október - 2008. július: elméleti oktatás és 8 - 12 
nap gyakorlati képzés
A tanfolyamokon az elméleti oktatás általában esti illetve 
hétvégi, a gyakorlati képzés egésznapos elfoglaltsággal jár, 
időtartama sportáganként eltérő. (Egyes sportágak hallgatói 
részére ez összefüggő 6-8 napot jelent, míg más sportágak 
esetében a tanév során kb. három-négy hétvégét.)esetében a tanév során kb. három-négy hétvégét.)

V. Egyéb tudnivalók
Az elméleti képzést Budapesten a TF tanárai, valamint megye-
székhelyeken egyetemi, főiskolai oktatók tanítják.
Tantárgyak: edzéselmélet - módszertan, pedagógia – sport-
pedagógia, lélektan – sportlélektan, sportegészségügy, gim-
nasztika és sportszervezés, melyekből záróvizsgát kell tenni.
A sportági képzés keretében a sportág történetével, techniká-
jával, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók. 
A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés 
tematikájának meghatározása az országos sportági szakszö-
vetség és a TF együttműködésével történik.
A képzés végén a hallgatók sportági elméletből és gyakorlatból 
is záróvizsgát tesznek.
Elméleti képzést (megfelelő számú jelentkező esetén) megye-
székhelyeken is indítunk. A sportági gyakorlati képzést általá-
ban Budapesten tartjuk.
A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sport-
edzői szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
- érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél fénymá-
solatát
- a Jelentkezési feltételek-nél jelzett dokumentumokat, ameny-
nyiben a választott sportág szerepel a felsorolásban
A tanfolyammal kapcsolatos további információ:
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar TF 
Továbbképző Intézet
1123 Budapest, Alkotás u. 44. Tel.: 487-9272, 487-9247, 487-
9286, Fax: 356-5966
E-mail: dori@ice.hupe.hu, Honlap: www.tfti.hu
Jelentkezési határidő: 2006. szeptember 15.
A Továbbképző Intézet egyéb oktatási programjai:
• Sportoktatói tanfolyam (1 tanéves, minden év őszén indul, 
OKJ szám: 33 8962 01)
• Intenzív sportszervező, -menedzser (1 tanéves, minden év 
őszén indul, OKJ szám: 52 8962 02)

O K T A T Á S

HÍREK
– Beindult az MTFSZ online nevezési rendszere a http://
www.mtfsz.hu/entry cím alatt. Bővebb felvilágosítást 
Marosffy Dani adhat az entry@shivling.hu címen.
– A 2008-as Ifjúsági EB a hagyományos június végi 
időpont helyett október 9-12. között kerül megren-
dezésre Svájcban, Wangen an den Aare központtal. 
A Felnőtt EB Ventspilsben, Lettországban lesz.
– 2010-ben Trondheim központtal Norvégiában, 2011-
ben pedig Franciaországban, Szavoja tartományban 
kerül megrendezésre a VB, párhuzamosan a Trail-O 
VB-vel.
–2009-ben Izraelben, 2010-ben pedig Portugáliában 
találkoznak a legjobb tájkerékpárosok.
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EPLÉNYI 
TÁJÉKOZÓDÁSI 

FESZTIVÁL 
Manapság kevés olyan ver-

sennyel találkozik az 
ember, ahol minimális részt-
vevő ellenére is magas szintű 
kiszolgálásban részesül. Az idei 
IV. Chio Eplényi Tájékozódási 
Napok erre a „kevés induló 
– kevés szolgáltatás” elvre igen-
csak rácáfolt. A három nap alatt 
7 versenyszámmal kecsegtetett a 
Hites Viktor vezette veszprémi 
gárda! Felsorolni is nehéz, de 
azért megpróbálom: középtáv, 
német rendszerű csapatverseny, 
Mobile-O, Trail-O, éjszakai 
egyéni- és éjszakai csapatver-
seny (a túraversenyek szabályai 
szerint) és végül vasárnap reggel 
2 fős folyamatos váltóverseny. A 
felsorolásból már csak az igen 
közkedvelt Mikrosprint hiány-
zott, de Pelyhe Dani épp a Cseh 
5 napos versenyen mérettette 
meg magát. Ezzel rá is világítot-
tam, mi volt az egyetlen hibája a 
versenynek, hisz többen válasz-
tották ezt az igencsak népszerű 
és nyaralásnak sem utolsó kül-
földi versenyt. Így összességében 
és nyaralásnak sem utolsó kül-
földi versenyt. Így összességében 
és nyaralásnak sem utolsó kül-

nem érte el a 100-at a rajthoz 
állók létszáma, ami határozottan 
negatív tényező, szponzorszer-
zés és népszerűsítés szempontjá-
ból. De így sem kesergett senki, 
igazi családias hangulat uralko-
dott ezen a három napon. 
A megszokott (a veszprémiek-
nek biztos, de én most indultam 
először) eplényi terep mellett a 
szomszédos Olaszfalu fölé tor-
nyosuló részletgazdag Eperjes-
hegynek csúfolt dombocskát 
érte az a megtiszteltetés, hogy az 
első nap a délutáni középtávot, 
amely regionális rangsorolóként amely regionális rangsorolóként 

lett meghirdetve, rajta futhas-
suk. Nem is csalódtunk benne, 
igazi csemegének mondhatom, a 
tájolóról szinte le sem vehettem 
a szememet. A hegy alatt elte-
rülő ligetesben a bokrok helyes 
irányból való kerülgetése sem 
bizonyult egyszerű feladatnak. A 
Chio-Wolf szponzorálása mellett 
befutáskor mindenki egy zacskó 
roppant tápláló Chio Chips-et 
kapott. Az egyetlen elégedetlen-
séget a falu „sportembereitől” 
hallottuk, miután volt arcunk 
ráparkolni egy bozótos teraszra, 
amit ők focipályának csúfoltak, 
ill. „munkahelynek”. Végül is 
elhagytuk a megyei harmadosz-
tályú sportlétesítményt.
A németrendszerű csapatbaj-
nokság úgy vélem, sokaknak 

még ismeretlen, pedig igencsak 
megdobná egy OCSB színvona-
lát, ha effajta stílusban rendez-
nék. Mindenesetre nem kis bra-
vúr volt úgy felosztani a pontbe-
gyűjtést, hogy a csapaton belüli 
erőviszonyoknak 100%-osan 
kedvezzen. Ezt a szenvedő arcok 
tökéletesen be is bizonyították. 
A kisebb záporok ellenére sem 
csökkent a lelkesedés és min-
denki igyekezett minden szám-
ban próbára tenni magát. Aki 
még nem járt ezen az eplényi 
terepen, egyszer mindenképpen 
próbálja ki! Gyönyörű száler-
dő, néhol ormótlan hegyek, de 
a kilátás mindenért kárpótol. 
Vasárnap esős időben vághat-
tunk neki az utolsó (folyamatos 
váltó) derbinek, és ezzel méltó 
módon zártuk le a fesztiváli 
programot. Remélem a jövő-
ben is lesz ilyen váltóverseny, 
mert ilyen kis létszám ellenére 
is nagy izgalmakat hozott. Végül 
az eplényi kultúrházban a rende-
zők kiosztották a 3 napi érmeket, 
majd pedig kisorsoltak egy erdé-
lyi félpanziós családi nyaralást 
is. Akinek jövőre belefér a nyári 
programjába, mindenképpen 
nevezzen ide, ígérem nem fog 
csalódni!       Zsebe Isti

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

A „szenvedés” még látszik Zolika arcán
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B E H A R A N G O Z Ó

Dr. Nagy Árpád: Eger rászol-
gált egy ilyen rendezvény 
lebonyolítására 
A tájfutó sportágban Dr. Nagy 
Árpád neve több évtizede isme-
A tájfutó sportágban Dr. Nagy 
Árpád neve több évtizede isme-
A tájfutó sportágban Dr. Nagy 

rősen cseng. Fiatal korában 
az egriek élversenyzője volt, 
manapság pedig már a szenior 
korosztályú versenyeken elért 
eredményeivel tűnik ki, miköz-
ben neveli az utánpótlást és több 
országos verseny agilis szerve-
zője.  Négy évvel ezelőtt úgy 
vélte, Eger városa és környezete 
otthont tudna adni egy serdülő 
és ifjúsági tájfutó kontinens baj-
nokságnak. Egy hosszú tortúrát 
követően aztán álma az elmúlt 
évben valóra válhatott. A nem-
zetközi szövetség tavalyi döntése 
értelmében 2007-es lebonyolítás-
sal hazánknak – Eger városának 
– adta az  Európa-bajnokság 
rendezési jogát. A nagyszabású 
rangos rendezvény előkészüle-
teiről a sportági berkekben csak 
„Öreg” néven ismert szakember-
rel beszélgetünk. 
Mire alapozta, hogy Eger képes egy 
ilyen nagyszabású rendezvény lebo-
nyolítására?
– Elsősorban erre a lehetőség-
re négy éve az vezetett minket, 
hogy már akkor is remek kor-
osztályos versenyzőkkel rendel-
keztünk, tehát egy ilyen ren-
dezvény lebonyolítása esetén jó 
hazai szereplésre számíthattunk 
volna. Sajnos egy gyenge diplo-
máciai képviselet miatt a 2002-es 
pályázatunkat, mely 2004-re lett 
volna érvényes, elutasították. A 
pályázati elbírálás során Ausztria 
lett a befutó. Hát ezt alaposan 
elpuskáztuk. Gondoljunk csak 
bele: Kovács - Szabó - Lenkei 
- Kerényi - Péley D. olyan nevek 
voltak két éve a korosztályban, 
akik itthoni környezetben is 
kiugró eredményeket produkál-kiugró eredményeket produkál-

tak volna. Tudni kell azt is, hogy 
jómagam gyakorlatilag egy év 
kivételével hivatalosan vezetője 
voltam a magyar válogatottnak, 
tehát az ott elvégzett munka, az 
ott szerzett sokéves tapasztalatot 
követően jogos volt a felveté-
sem a felsőbb vezetés felé, itt az 
idő, rendezzen Magyarország is 
egy ifi EB-t. Visszatekintve az 
1986-88-as egri rendezésű Világ 
kupákra, IBUSZ kupákra, OB-
ra,ahol én voltam a versenybi-
zottság elnöke, rengeteg szer-
vezési, rendezési tapasztalatot 
szereztünk. Azóta is ez a verseny 
volt az utolsó hazánkban, ahol 
világ tájfutó elitje együtt küz-
dött a helyezésekért. Mindezeket 
együttvéve úgy éreztem, mi egri-
ek is le tudnánk bonyolítani egy 
EB-t. A másik ok pedig az volt, 
hogy saját városom és a megye 
vezetése is támogatta az ötlete-
met. Egernek és környékének 
egyébként is igen jó sportági 
adottságai vannak. 
Az elmúlt év nyarán aztán megszületett 
a rég várt diplomáciai siker. A 2007-es 
serdülő és ifjúsági EB rendezési jogát 
nagy fölénnyel a magyarok pályázata 
nyerte. Ön szerint mi változott meg két 
év elteltével?
– Sok minden. Az új pályáza-
tot már nem az akkori MTFSZ 
vezetés, hanem személyesen mi 
egriek tudtuk bemutatni. Itthon 
ugyan volt még egy döntés, Pécs 
vagy Eger, de végül mi kaptuk a 
megbízást.
Miként kezdtek hozzá a szervezésnek?
– Március végén egy ünnepélyes 
egri sajtótájékoztatón az MTFSZ 
elnökétől,  Juhász Miklós elnök 
úrtól átvehettem az EB szervező-
bizottság vezetésére szóló megbí-
zást. Ezt követően kialakítottam 
azt a 15 fős rendezői gerincet, 
akikkel ma már gőzerővel foly-
nak a rendezvény előkészületi 

munkái. Máthé István és Kovács 
József a két általános elnökhe-
lyettesem, míg a főtitkári felada-
tokat dr. Kiss Teodóra látja el. 
A szakmai szempontból nagyon 
fontos pályakitűzői feladatokra 
a régi rutinos egri rókákat ösz-
szefésültük az új titánokkal. A 
sprintversenyen a fiatal Szabó 
András mellett én leszek a pálya-
kitűző, normáltávon Kovács 
Ádám és Tóth Sándor, a váltó-
versenyre pedig Lipták József és 
Szabó András jelöli ki a verseny-
pályákat. A logisztikáért Halász 
László, míg felesége, Halászné 
Lisztóczki Ibolya a szállás, étke-
zés feltételeinek meglétéért fog 
felelni. A nemzetközi ügyeket 
a több nyelven beszélő Simon 
Ágnes intézi. A média igazgatói 
a több nyelven beszélő Simon 
Ágnes intézi. A média igazgatói 
a több nyelven beszélő Simon 

teendőket pedig Turai Zoltán, az 
Egri Városi Televízió sportripor-
tere látja el. A gazdasági ügyekért 
Tusz Mariann lesz a felelős.
Kik leznek az EB ellenőrzőbírái?
– Az osztrák Cristian Brett-
schneider mellett magyar részről 
dr. Hegedüs András fogja ellátni 
az ilyenkor szokásos ellenőrző-
bírói feladatokat.
Egyébként az osztrák kollégának 
hamarosan bemutatjuk az álta-
lunk kiszemelt versenyterepeket 

SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI TÁJFUTÓ EB (EYOC)

Dr. Nagy Árpád, a 2007-es EB szer-
vezőbizottságának elnöke
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és majd csak az ő rábólintását 
követően kezdjük el a verseny 
térképeinek készítését. 
Része volt az előkészítő munkának az 
is, hogy a stáb minap ott volt a szlové-
niai ifi EB-n?
 – Igen. Szervező gárdánk közö-
sen tekintette meg a közelmúlt-
ban lezajlott szlovéniai versenyt-, 
miközben kivittük magunkkal a 
magyar EB első bulletin anyagát 
és az összes nemzet vezetőinek a 
kezébe adtuk 
Hány sportolóra számítanak a jövő évi 
rendezvényen?
 – Mi 35 ország 400 versenyzőjé-
re tervezünk. Mindezek mellett 
fontolóra vesszük azt is, hogy a 
korosztályos kontinensbajnok-
sággal azonos időben egy kísérő 
versenyt is lebonyolítsunk, de 
ez nagyon függ majd a bükki 
terepengedélytől.
Idejekorán mit tudhatunk meg a sport-
ág egyik legfontosabb kellékéről, a 
térképről?
 – Az EB térképeinek elkészíté-
sével Sőtér Jánost bíztuk meg. 
Az előkészületi munkák szep-
temberben kezdődnek és év 
végére készen lesznek. Aztán 
tavasszal kezdődhet a terepek 

újbóli felülvizsgálata. Egyébként 
nagyon kiváló terepeket sikerült 
kiválasztanuk, bár itt is voltak 
komoly gondok.
Mire gondol? 
– Nem igazán volt az ifi EB-
vel kapcsolatban a magyar 
tájfutótársadalom egységes. A 
felnőtt VB és az ifi EB dolgai 
véleményem szerint nem let-
tek kellőképpen átgondolva, így 
mindjárt az indítást követően sok 
feszültség keletkezett. Az általunk 
15-20 éve tartogatott terepet nem 
tudtuk megkapni, mert az a 2009-
es magyar rendezésű felnőtt VB 
fennhatósága alá került. Nyílván 
ő volt elsőbbségben, de én azt 
gondolom, hogy ha egy picivel is 
sportszerűbbek lettünk volna, ezt 
a kérdést is másképp kellett volna 
rendeznünk. Szerintem itt nagyon 
erőből rendeződtek a dolgok.
Anyagiak?
– Pillanatnyilag még az EB-nek 
nincs bevétele. Sajnálatos, hogy 
a szükséges előkészületi munká-
kat előre kell finanszíroznunk, 
miközben pályázataink bent 
vannak a megyénél, a városnál, 
de az őszinte igazság az, hogy 
ebből eddig pénzt még nem lát-

tunk. Ennek ellenére gőzerővel 
dolgozunk.
A fiatalok válogatott szakvezetőjeként 
eddig három kontinensbajnokságon 
irányította a magyar csapatot, ahol 
15 különféle érmet sikerült nyerniük. 
Előretekintve a jövő évi rendezvényre, 
Ön miként látja a magyar sportolók 
esélyeit, és számíthatunk-e Heves 
megyei tájfutók szereplésére?
– Szerintem a jövő évi EB csapat-
ba egy jó felkészülést követően 
akár három Heves megyei táj-
futó, névszerint Kuzmann Zsolt 
(Egri Spartacus) és Hráb Dániel, 
Kaló Attila (Egri Tájfutó Club) is 
bekerülhet. Mellettük ott lehet 
még a fővárosi Györgyi Ambró 
Gergely, Mets Márton, a veszpré-
mi Pongrácz Ervin, valamint két 
nógrádi fiatal, a balassagyarmati 
Kovács Boldizsár és a salgótar-
jáni Fehérvári Zsolt. Lányoknál 
a pécsi Péley Dorkának komoly 
esélyei lehetnek, de a főváro-
si Tibay Ilona és a salgótarjáni 
Koós Brigitta is az EB válogatott-
ba való kerülésük esetén kelle-
mes meglepetést okozhatnak.
Úgy legyen. 
mes meglepetést okozhatnak.
Úgy legyen. 
mes meglepetést okozhatnak.

Köszönön a beszélgetést.
Pope

B E H A R A N G O Z Ó

Tisztelt Tagszervezetek, Utánpótlás Edzők!
Az NSH támogatásával idén elindítottuk a Diáktájfutás programot. Ennek keretében 
iskolákat igyekszünk beszervezni, ahol térképet készítünk (iskolaudvar vagy köze-
li park), és a térképpel foglalkozásokat/versenyeket tartunk. Az NSH jóvoltából a 
Szövetség tájolót, bójákat, lukasztókat, versenyzőkartont, Sportident edzőcsomagot 
biztosít a foglalkozásokhoz. 
A program megvalósításának időszaka: 2006. április 1.–november 30.
A tájfutó klubok e-mailban megkapták azt a megállapodást, amit az iskolákkal 
kötünk a program lebonyolítására.
Keressük azokat az edzőket, segítőket, akik részt vennének ebben a programban. Ha 
szeretnétek bekapcsolódni, jelentkezzetek Blézer Attilánál vagy Kopanyecz Attilánál 
(totalgaz.blezer.attila@t-online.hu, kopanyeczattila@yahoo.com). Egyben egy felmé-
rést is szeretnék végezni a jelenleg utánpótlás-neveléssel foglalkozók körében: kérem 
írjátok meg, hogy az utánpótlás bázisotok hány iskolára épül.
üdvözlettel: Kovács Balázs MTFSZ Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság
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Vértesszőlős térségében a 
Mészáros Károly-Horváth 
János-Gillich György trió 
által irányított tatai tájfutó 
gárda, magyar embernek 
már igen nehezen elviselhe-
tő trópusi hőségben bonyo-
lította le a néhai almásfü-
zitői tájfutó szakember, 
Simon Lajos emlékére kiírt 
versenyt, valamint a tatai 
Honvéd kupát, és ugyan-
csak ezúttal dönthették el a 
hazai katonacsapatok, hogy 
2006-ban ki az MH legjobb 
tájfutóegyüttese. 

A rekkenő hőség ellenére szé-
pen gyülekeztek a verseny-

zők a tavalyi évről már megis-
mert versenyközpontba. Az első 
napi rajtot igen távolra vitték, de 
mint kiderült, szükséges is volt, 
mert ezáltal egy nagyobb bozó-
tos, illetve tarvágásos területet 
kerültek ki. A rajt után szinte 
mindenkinek az útja a hamis 
„Lór(f)ingató” névre hallga-
tó metsződés-horhos területre 
vezetett. Aki itt nem a kerülő 
utat választotta, az a mély víz-
mosások között rögtön komoly 
időveszteséget hozó hullámvas-
útba került. 
Idén Gillich Gyuri, a tavaly álta-
lam összehozott térképből készí-
tett két felülvizsgált kivágatot, 
és mindkét napon ezeken a 
lézerkütyüs  nyomatokon futhat-
tunk, miközben a tavalyi évhez 
hasonlóan a pályakitűző ismét 
bevitte a cél feletti ligetesből az 
egyre inkább bozótossá váló 
volt lőtér terepére a pályát, ahol 
inkább több, mint kevesebb időt 
kellett eltölteni a pontok kere-
sésével. sésével. 

A Józsa-Riczel páros által felügyelt 
időmérést követően az eredmé-
nyek gyorsan kikerültek a tablók-
ra, később pedig megtekinthettük 
a részidős eredményeket is. 
Köztudott, hogy sportágunknak 
mindig is nagy segítség volt a 
honvédség, ezt most is így volt. A 
tavalyi vegetálást követően idén 
ismét magára talált honvédcsa-
pat ezúttal is nagyot alkotott. 
Mellesleg a trópusi hőség elvise-
lésére mindenki nagy örömőre 
egy ideiglenes vízágyút telepítet-
tek, amely alatt kiváló hűsítési, 
zuhanyzási lehetőséget kaphat-
tunk. Amikor Mészáros Karcsi 
dörgedelmes hangon beleszólt 
a mikrofonba: „zuhany indul”, 
mindenki ruhástul, csapot-papot 
otthagyva rohant a  tartálykocsi-
hoz eláztatni magát. Meg aztán 
ott volt Piri néni büféje és a mel-
léje felépített nagyméretű nyitott 
honvédségi sátor, ahol megpihen-
ve kielemezhettük saját, illetve 
társaink pálya átmeneteit. 
Mindezek mellett friss sportági 
sajtóval is meglepett bennünket 
a Schell Tónit ezúttal helyettesítő 

Nemesházi Laci, aki a Tájoló elő-
fizetőinek a helyszínen átnyújt-
hatta a legfrissebb, DVD-vel is 
megspékelt példányokat. Az 
éjszakát a távolról érkezett ver-
senyzők a cél melletti kis réten 
töltötték. 
El ne felejtsem, az meg egy remek 
gesztus volt a rendezőktől, hogy 
az este folyamán mindenkit 
meghívtak egy tál meleg ételre. 
Köszönet érte.
Azt viszont többen észrevételez-
ték, hogy a rendezők késő éjsza-
kába nyúló hangos mulatozása 
kissé zavarta a mielőbbi álomba 
szenderülésünket, meg aztán a 
közeli Budán hegyek valamelyik 
hétvégi házából elvégzett kis tűzi-
játék, majd a tűzoltás látványa is 
kissé elnyújtotta a lefekvésünket.  
Másnap egy hosszú komoly 
emelkedőt hozó horhosban ismét 
távolra vitték a rajtot, hogy aztán 
a Baji erdészház „fehér” erdőré-
szében (már ezt is kezdik tarra 
vágni) futva újra leborítsunk a 
vértesszőlősi oldalra. Aki nem 
olvasta el figyelmesen a máso-
dik napi tájékoztatót, az a célba 

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

VÍZÁGYÚVAL HŰSÍTHETTÜK MAGUNKAT
Simon Lajos ev. és tatai Honvéd kupa

A két vezér
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érve kissé meglepődött. Történt 
ugyanis, hogy a gyűjtő pontot 
követően a célt az SI doboz-
kákkal együtt személyzet nélkül, 
csak úgy magányosan, egy út 
mellé telepítették. Aztán a cél 
regisztrálását követően jó kilo-
métert, egy néhány fokkal már 
hűvösebb horhosban gyalogolva 
értük el ismét a versenyközpon-
tot, ahol a dugókák kiolvasást 
megtehettük. 
Az eredményhirdetés a maga tisz-
teletdíjaival méltóak voltak a ver-
seny nevéhez. Az F65 kategória, 
mely egyben Kész István emlékfu-
tam volt, annak minden résztve-
vője, de ezen felül még az idősebb 
kategóriák indulói is, a tatai tájfu-
tó Aknai Tóni egyedi palackozású 
borait kapták. A tataiak minden 
évben megrendezik a minimum 
3 fős családi versenyt is, ahol a 
célba érő csapatok között érté-
kes ajándékcsomagokat sorsolnak 
ki. Most ugyan nem volt F21A, 
hanem csak B kategória, viszont 
itt érdekes csatát láthattunk a sze-
nior Gillich Pista és a még serdü-
lő, szerintem mindenképpen nagy 
jövő előtt álló veszprémi Pongrácz 
Ervin között. Ezúttal a rutinosabb 
és otthonosabban mozgó Gillich 
nyert. Újdonsült szenior világbaj-
és otthonosabban mozgó Gillich 
nyert. Újdonsült szenior világbaj-
és otthonosabban mozgó Gillich 

noknőnk, Wengrin Ági is maga-
nyert. Újdonsült szenior világbaj-
noknőnk, Wengrin Ági is maga-
nyert. Újdonsült szenior világbaj-

biztosan nyert a felnőttek között. 

A szenior 45 éveseknél Gyulai 
Zoli első nap beszerzett tízperces 
hátrányát ledolgozva állhatott fel 
eredményhirdetéskor a dobogó 
legfelső fokára. A délutáni ver-
senyen a katonák csapatbajnok-
ságát az ifj. Vass Tibor, Kovács 
Gábor, Fazekas Tamás összetételű 
I. Logisztikai és Támogató Ezred 
együttese nyerte.
Az eseményt áttekintve nem 
mehetünk el szó nélkül az idén 
már versenyeinken több esetben 
előfordult pálya elrajzolásról és 
szimboltévesztésről. Most a hibát a 
rendezőség elismerte, így az érin-
tett kategória minden indulójának 
eredményhirdetéskor különdíjat 
adott át. Ráadásul jómagam most 
negatívként éltem meg, hogy a 
verseny csak lézernyomatos térké-
pet érdemelt. Szerintem az ilyen 
nyomatok hazai elterjedése rang-
soroló tájfutóversenyeken még 
megérne egy további misét. 

Összegezve: az elmúlt évi verseny 
vegetálását követően, idén is talpon 
maradt a verseny, létszámát is meg-
tartotta, versenyszolgáltatásban 
pedig felülmúlta az elmúlt éveket.
Végezetül álljon itt néhány véle-
mény a kétnapos versenyről:
 – Csak gratulálni tudok a ver-
senybíróságnak, minden flottul 
ment, a második nap pedig sze-
mélyzet nélkül oldották meg a célt 
– üdvözölte a versenyt dr. Sindely 
Pál szegedi versenyző, szenior 
bizottsági tag. Gerely Feró, aki 
csak minimális időkülönbséggel 
maradt le kategóriájában a dobo-
góról, elmondta, neki hagyomá-
nyosan a kedvenc versenye közé 
tartozik a tataiak rendezvénye. 
Itt mindig jó a hangulat, a maga 
szeretetteljes rendezésével együtt. 
Zentai László a listára írott meg-
jegyzése szerint: a jövőben nagyon 
szeretne tartósan megismerkedni 
azzal az élménnyel, amit a hétvé-
gi verseny adott számára. Mire 
hazaért, az  MTFSZ honlapon 
már megtekinthető volt a verseny 
eredménye. Ez bizony mások által 
is követendő példa lehetne.
Eredményhirdetéskor a verseny-
rendezőség elnöke, Mészáros 
Károly bejelentette: jövőre újra 
Komáromban, a sokak által ked-
velt Monostori Erődben futhat-
tunk a Simon Lajos emlékére 
megrendezendő versenyen, illet-
ve a Tatai Honvéd kupán.  

Zentai(Popey) József

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

Zuhany a versenyenZuhany a versenyen

A rajt utáni hullámvasút

Wengrin Á. győzelme a felnőtteknél
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A VTC rendezésében jól sike-
rült 4 napos versenyre került 

sor a Bakonyban az augusztus 20-
i hétvégén. A versennyel azonos 
időben rendezett Szlovák Nagydíj 
és az előző héten lebonyolított 
debreceni Hungária kupa sok ver-
senyzőt „elvitt”, pedig több ver-
senyzőt megérdemelt volna ez a 
jól szervezett rendezvény. 
A verseny első futamán a pápai 
Várkertben, évszázados öreg park-
ban futottunk a Bakony kupá-
ért. A következő 3 nap a júniusi 
OB-n már megismert csehbányai 
terepen volt, többnyire tiszta szál-
erdőben, öreg bükkfák hűs lomb-
jai alatt. Kellett is a hűvös, mert 
egyébként tikkasztó meleg volt, 
főleg a cél közelében nyílt terület-
re telepített ideiglenes kemping-
ben és parkolóban. A célterület 
viszont a környék „gyöngyszeme” 
volt, kissé szűk területe ellené-
re praktikusan berendezve elfért 
benne minden, ami egy verseny-
hez szükséges: célberendezések, 
eredménytáblák, melegvizes 
zuhany, folyamatosan működő, 
széles választékkal rendelkező 
büfé (csak csoki nem volt), meg-
felelő méretű, fedett „kerthelyi-

séggel”. A körítés nagyon tetszett, 
jól éreztük magunkat. A pályák-
ról már vegyesebb a véleményem, 
természetesen csak a sajátomról 
tudok beszélni, de az nem mindig 
használta ki a terep adta lehetősé-
geket, helyenként indokolatlanul 
hosszú, egyhangú futószakaszok 
következtek technikás átmenetek 
után. A második nap a Veszprém 
kupa, a harmadik a Tüskés Endre 
emlékverseny volt, a végén pedig 
vadászrajttal indultunk az utolsó 
napi pályákra.
A Pannon Tájfutó Napok kere-
tében rendezték a siketek első 
tájfutó világbajnokságát. Kár, 
hogy ez a rendezvény minden 
hírverés nélkül, szinte titokban 
került megrendezésre, pedig 
érdekes színfoltja volt a verseny-
nek és magyar sikerek is születtek. 
Kormány Anita, az SSC tagja kel-
lemes meglepetésre a tájfutó hata-
lomnak számító litván – ukrán 
- orosz trió közé befurakodva, 
ezüstérmet nyert középtávon.
Mihályi Ferenc pedig a rendkívül 
erős mezőnyben, hosszútávon lett 
bronzérmes.
A férfi váltó az előkelő 4. helyet 
szerezte meg. Gratulálunk!

A Pannon Tájfutó Napok a nyár 
egyik kellemes rendezvénye volt, 
ha „jobb” helyen van a verseny-
naptárban, minden bizonnyal 
több indulót vonzott volna.

Schell A.

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

PANNON TÁJFUTÓ NAPOK 
– SIKETEK VILÁGBAJNOKSÁGA

Országos Éjszakai Bajnokság 
– f55 újrarendezés

A Postás-MATÁV SE augusztus 26-án rendezte újra az emlékezetes 
pótszimból kódhibája miatt az Országos Éjszakai Bajnokság F55A kate-
A Postás-MATÁV SE augusztus 26-án rendezte újra az emlékezetes 
pótszimból kódhibája miatt az Országos Éjszakai Bajnokság F55A kate-
A Postás-MATÁV SE augusztus 26-án rendezte újra az emlékezetes 

góriáját. A versenyre a Hosszú-hegyen került sor, az Eötvös verseny első 
napi futama után. A Szurdok parkoló közelében elhelyezett rajthelyről 
nyolcan vállalták újra az indulást a jogosult 15 főből, de a párhuzamo-
san megrendezett nyílt kategóriában is csak hatan álltak rajthoz. A 4 
fős rendezőgárda és Hegedüs András ellenőrzőbíró izgatottan várta a 
célban befutókat, akik jó félóra időeltéréssel valamennyien beérkeztek. 
A bajnoki címet Gyurkó László (KTK) szerezte meg Kardos Ferenc dr. 
(OSC) előtt, míg a bronzérem tulajdonosa Andrási Lajos (HER) lett. (OSC) előtt, míg a bronzérem tulajdonosa Andrási Lajos (HER) lett. 

Kormány Anita

Mihályi Ferenc

  Eredmények

  F55  (8)  5.2 km  170 m   11 ep   

  1. Gyurkó László KTK 58:18 
  2. Kardos Ferenc dr. OSC   66:13 
  3. Andrási Lajos             HER   70:20 
  4. Bacsó Attila              HER   73:44 
  5. Szűcs B. Levente HSP   74:24 
  6. Tóth Sándor               ETC  78:17 
  7. Ládi János                BTK  84:39 
  8. Lázár László              PSE   96:07



Crosswear
hirdetés
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V E R S E N Y N A P T Á R Rövidítések: 
Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/ 
országos, /rR/ regionális, /-/ nem rangso-
roló; SI SportIdent, R: rendező, Nh: nevezési SportIdent, R: rendező, Nh: nevezési SportIdent
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)

S z e p t em b e r
 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 
       

O k t ó b e r
 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      

N o v em b e r
 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    
       

VERSENYNAPTÁR KIEGÉSZÍTÉS (szeptember 27-ig)
Internet info: http://mtfsz.hu (események) és www.btfsz.hu (versenyek)  

Tájkerékpáros naptár:  a http://www.unitis.hu/mtbo/ internet-címen

09. 12. (k) Kőbánya rövidtávú bajnoksága. /rR, rt./ R: KTK H: Népliget, Építők pálya előtt
Az augusztus 23-i elmaradt versenyt ezen a napon rendezik (T: 14.30-tól, rajt 15.30-tól) az előző számban ismertetett 
Kőbányai ált. iskolás versennyel együtt! 
09.16-17 (szo-v). Győr-Moson-Sopron Megyei Bajnokságok (kt., nt.)  R: Gy-M-S m. TFSz  

09. 16(szo): Középtávú bajnokság, 09. 17(v): Nappali Egyéni bajnokság  Nh.: 09. 13(beérk.). C: 
molnar@ggki.hu, tel: 99/316-953, postán: Molnár Tibor 9400 Sopron Honvéd út 28. H: Sopron-Dudlesz 
erdő, VK: ARCUS vendéglő parkolója ( a 84-es úton a határátkelő felé Soprontól kb. 2 km). „0” idők: 
10.00(szo), ill. 10.00(v). Nd.: 300Ft/nap (FN-18: 200). K: FN: 14 16 18 21 35 F: 12 45 NyT Nyílt +Gy.  

09. 23-24. Szentendre Kupa Hungary.       Tájékoztató kisérőversenyről /SI, R: KFK és HSE/: 
23-án du. 16 órától Szentendre belvárosában lesz a T-Mobile Széria 5. forduló városi mobilos táj-
futó verseny (NOKIA-futam /Nd.: 500Ft/fő/: nevezés a Szentendre Kupa céljánál 14 óráig, VOIP-
futam /ingyenes!/: nevezés szept. 18-ig /runner@mobile-o.hu/, a hazai vagy külföldi navigátorok a 
navigator@mobile-o.hu-n jelentkezzenek.). I: www.mobile-o.hu.

09. 25. (h) Kőbányai ált. iskolás verseny 7. forduló R: KTSz  
Legutóbb téves helyszín jelent meg. A helyszín helyesen: Indiándomb, Gázfogadó

VERSENYNAPTÁR (szeptember 27.–október 29)
09. 30. (szo) Dél-Alföldi Normáltávú Bajnokság /rR/ R: KAL  I: (78)-463-937, 20-5149667. Dél-Alföldi Normáltávú Bajnokság /rR/ R: KAL  I: (78)-463-937, 20-5149667. Dél-Alföldi Normáltávú Bajnokság

Nh. 09. 18(beérk.). C: kalocsaise@freemail.hu vagy Dénes Zoltán 6300 Kalocsa, Csalogány u. 8. Nd.: 
900Ft/fő (FN-14: 500Ft). H: Imrehegy, Kakas-hegy (a Kiskunhalas-Kecel közötti műút 16,2 km-nél 
letérés bójával jelezve, majd szalagozáson /kb. 2 km/ a célig). „0” idő: 11.00. K: FN: 10D 12B 14B 16B 
18B 21BBr 40 50 60 +Gy. 

09.30-10.01. Budapesti Tájfutó Hétvége  SI  R: TTE             Nh.: 09. 11. (beérk.) 
09. 30(szo): Bp. Nyílt Kt. bajnoksága (rR), 10. 01(v): Bp. Nyílt Nt. bajnoksága (rR)  Nevezés: ENTRY, 
vagy e: mihzol@citromail.hu, fax: 432-8440, postán: Miháczi Zoltán 1027 Budapest, Fő u. 77. H: Budai 
hegység, VK: Hűvösvölgyi Nagyrét. „0” idők: 12.00(szo), ill. 10.00(v). Nd.: 800Ft/nap (FN-18: 200, FN50-
: 600, Nyílt, Ifi C: 400Ft), sorsolás után és hsz. nev.: 300 Ft pótdíj. K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21A 
35 40 45 50 55 60  F: 65 70, NyT NyK Ifi C; 1-jén FN21B és Ny-TR is. I: www.tipotke.hu/bth2006.  

09.30-10. 01. (szo-v) BAZ megyei rendezvények: Megyei bajn., Less Nándor ev. /rR, rR/  Kiírás lapzártáig nem érkezett
09.30-10. 01. (szo-v) Zala megyei rendezvények: Megyei nt. és rt. bajn.,  /rR, rR/  Kiírás lapzártáig nem érkezett
09.30-10. 01. (szo-v) Baranya megyei rendezvények: Kertész Kupa, Meteor Kupa

09. 30 (szo): Kertész Kupa, megyei egyéni bajn. /rR, nt./ R: Baranya m. TFSz  
10. 01. (v): Meteor Kupa  /rR, nt./  R: PVM   Nh. 09. 15. C: ambrussandor@t-email.hu vagy Baranya 
TFSz 7621 Pécs, Apáca u. 2/1. Nd.: 400Ft/verseny. H: Mecsek, VK: Lóri elágazás (Orfű-Pécs/Remete-rét/ 
között). „0” idők: 11.00. K: FN: 10D 12 14 16 18 21AB 35 45 F: 55. A célterület távolsági busszal (Remete-
rétig, majd gyalog), ill. gépkocsival közelíthető meg.



Tájoló 2006 7. számTájoló 2006 7. számTájoló 2006 7. számTájoló 2006 7. szám 35

10. 04. (sze) Budapest rövidtávú bajnoksága  /rR, rt./ (3SZ/34)  SI R: HAV Hsz. nev. 
Nd.: 500Ft. H: Bókay-kert és környéke (Bp., Pestszentlőrinc), T: 13.30-tól, „0” idő: 15.00. Pályák: A(F: 20 
21 35 40), B(F: 16 18 45 50, N: 20 21 35 40), C(F: 55 60, N: 16 18 45 50), D(F: 12 14 65 70, N: 55 60), E(F: 
75 80, N: 12 14 65 70). Megj.: A térkép a korábbi térkép Péterhalom felé bővített változata!

10. 07-08. (szo-v) Szentes Kupa és Nemzetközi Rendőr Bajnokság /rR/ SI R: RTE Szeged  Szentes Kupa és Nemzetközi Rendőr Bajnokság /rR/ SI R: RTE Szeged  Szentes Kupa és Nemzetközi Rendőr Bajnokság
Nh. 09. 21(beérk.). C: fraseh@freemail.hu vagy Id. Blum László 6727 Szeged, Gábor Áron u. 30. Nd.: 

 /rR/ SI R: RTE Szeged  
Nh. 09. 21(beérk.). C: fraseh@freemail.hu vagy Id. Blum László 6727 Szeged, Gábor Áron u. 30. Nd.: 

 /rR/ SI R: RTE Szeged  

900Ft/fő/verseny (FN-14: 500Ft, FN10D ingyenes), hsz-en 50% pótdíj. H: Ruzsa Kállay-erdő. „0” idő: 
9.00(szo,v). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21ABBr 35AB 45AB 55AB. 8-án 3 fős váltó. VK megközelítése: 
Ruzsáról Pusztamérges felé haladva 1500 m-re bója jelzi a letérést, innen szalagozáson 1500m. A rendőr 
bajnokságban résztvevők nevezési határideje szept. 10, Nd: 110 EUR (nevezés, szállás, étkezés). 

10. 07-08. (szo-v) MOM Kupa  /oR, 1.nap: kt., 2. nap: nt./ SI R: MOM  
Nh. 09. 25(beérk.). C: ENTRY vagy nevezes@mom-o.hu vagy Borosznoki László 1126 Bp. Hollósy S. u. 20. Nd.: 
2400Ft/2 nap (FN-12, FN60-: 1600Ft), nyílt: 600Ft/nap. H: Piliscsaba, Kopár csárda (térkép: Zajnát-hegy). „0” 
idők: 12.00(szo), 10.00(v). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21ABBrC 35A 40 45 50 55 60 F: 65 + Nyílt, Gy. 

10. 08. (v) Nyírségi Ősz /rR, kt./  R: HBS  
Nh. 09. 29(beérk.). C: Kovács András 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 56, tel: 42-460-593, 06-20-492-0031. 
Nd.: 400Ft. T: 9 óráig az értesítőben megadott célban (Nyíregyháza 10 km-es körzete). „0” idő: 10.00. K: 
FN: 12 14 16 18 21 35 45. Megj.: 2006-os kiadású térkép!

10. 09. (h) Kőbányai ált. iskolás verseny 8. forduló. R: KTSz Hsz.  
H: Népliget, Szánkózó domb, 14 óra, K: FN 10 12 14.  

10. 11. (sze) Hidegkút Kupa (3SZ/35)  /rR/  SI  R: HSP Hsz. Információ a kövekező TÁJOLÓ-ban
10. 14-15. (szo-v) NYÍLT NORMÁLTÁVÚ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG /koR./ SI, R: SDS  

Nh: 09. 25(beérk.!). C: sds@fw.hu vagy Koósné Nagy Judit 3070 Bátonyterenye, Irinyi út 40. vagy on-line: 
www.sds.fw.hu. Nd: 3300Ft (csak döntős: 1800Ft). Terep: Mátraszentimre térsége. „0”-idők: 12.00(14-én, 
selejtező), 10.00(15-én, döntő). K: FN: 14 16 18 20 21 35 40 45 50  F: 55 60 +csak döntős kategóriák: N 
55 60 65, F: 65 70 75 80.  Szállás (kollégiumban 1600Ft/fő/éj, ill. tornateremben s.f.: 600Ft/fő/éj) kérhető. 
Egyéb szállás: www.matraszentimre.hu. I: www.sds.fw.hu. Megj.: Letiltva a M-keresztes – Károlytáró 
– Szalajka-ház – Galyatető – M-szentlászló – Fallóskút által határolt terület. Kisérőrendezvény: III. 
Mikrosprint VB (férfi és női kategória)

10. 18. (sze) Park 11. (3SZ/36)  /-/  SI  R: MOM Hsz.  Információ a kövekező TÁJOLÓ-ban
10. 21-22-23. (szo-h) BÜKKI TÁJFUTÓ FESZTIVÁL  R: DTC, BAZ m. TFSZ

10. 21(szo): Országos Egyesületi Váltóbajnokság /koR, SI/ K: Női (N21-20-18-16-14), Férfi (F21-20-Országos Egyesületi Váltóbajnokság /koR, SI/ K: Női (N21-20-18-16-14), Férfi (F21-20-Országos Egyesületi Váltóbajnokság
18-16-14), Szenior női: N125 (pályák: N35-40-45), N150 (p.: N45-50-55), Szenior férfi: F170 (p.: F35-
40-45-50), F185 (p.: F55-60-65). 10. 22(v): OCSB /koR, SI/ K: FN: 21 20 18 16 14 (F21-ben 4, a többiben 
3 fős), FN: 105 125, F: 145 165 185, N: 150 (a szenior csapatok létszáma 3 fő) 10. 23(h): Bükkfennsík 
Kupa /oR, világranglista futam, SI/ K: FN: 12D 12C 14B 16B 18B 20A 21EBBrC 35A 40 45 50 55 60 
65 F: 70 75 80, Ny-K Ny-T, Gy. Nh: bajnokságokra: 10. 02, a Bükkfennsík Kupára: 10. 09(beérk.!). C: 
nevezes@diosgyoritc.hu vagy Gerzsényi Zsolt 1112 Budapest, Hermánd u. 18. Nd: bajnokságokra 1600Ft/
fő/verseny, 23-ára: 1500 (FN-14: 1300)Ft, Nh. után okt. 18-ig 2100 (1800), okt. 18-a után: 2600 (2300)Ft, 
nyílt: okt. 18-ig 600, utána 1000Ft. Terep: Bükkszentkereszt térsége. „0”-idők: 10.00(21 és 22-én), 9.00(23-
án).  Szállás (kollégiumban 1700Ft/fő/éj, ill. tornateremben s.f.: 700Ft/fő/éj) kérhető.

10. 25. (sze) Park 12. (3SZ/37)  /-/  SI  R: TTE Hsz.  Információ a kövekező TÁJOLÓ-ban
10. 28-29. (szo-v) Eger Nagydíj /oR, 1. n.: nt., 2. n.: kt./ SI R: ESP  

Nh. 10. 09. C: www.mtfsz.hu/entry vagy Fekete Zoltán 3395 Demjén, Széchenyi u. 47, fax: 06-36-311-
130. Nd.: 3200Ft/fő/2nap (FN-14, 60-: 2200Ft), nyílt (helyszínen is): 1600Ft/2nap, FN16-55: 10. 09 után 
az üres helyekre 10. 22-ig 800, helyszínen 2800Ft pótdíj. A gyerekverseny ingyenes. Nevezni 1 napra 
is lehet. H: Ilona-völgy és környéke a Mátrában. „0” idők: 11.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10D 12C 
14BC 16BC 18BC 20A 21ABBrC 35 40 45 50 55 60 65 F: 70 75 80 +Ny-K, Ny-T, Gy. Szállás (Parádon 
tornateremben s.f. 700Ft/fő/éj, Egerben kollégiumban 1600 ill. 2000Ft/fő) kérhető. Kisérő rendezvények: 
mikrosprint, mobilos tájfutás.

V E R S E N Y N A P T Á R
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Kérés a rendezőkhöz: A következő számhoz a lapzárta: szeptember 26, tervezett megjelenés: október 6. Amennyiben 
lapzárta előtt nincs versenykiírás az MTFSZ-honlapon, előzetes információt kérünk a versenyről (email-cím: 
argaygyu@t-online.hu). 

Csütörtöki tájbringa sorozat
Idén is megrendezésre kerül a csütörtöki tájbringa edző- és népszerűsítő versenysorozat.
A tervezett napok és helyszínek: 08. 24. Törökbálint,  09. 07. Normafa, 09. 14. Hárs-hegy, 09. 21. János-hegy, 09. 28. 
Csillebérc.
Rajt: kb. 3 órával sötétedés előtt, a várható időjárás függvényében. Pályák: hosszú technikás és rövid könnyű. Ellenőrző 
pontokon Sportident – az UNITIS támogatásával. Nevezési díj nincs – a BTFSz támogatásával. A VK pontos helyszíne, 
a nap rendezőjének elérhetősége és a rajt időpontja 3-4 nappal az esemény előtt kerül meghirdetésre. Előzetes jelent-
kezés nem kötelező, de segíti a rendezőség munkáját és garantálja a tiszta térképet.
Biciklis térképtartó a helyszínen korlátozott számban kölcsönözhető.
További általános információk: sandor_talas@yahoo.com  és marosffy.orsi@mail.datanet.hu

A szentendrei (szeptember 23.) városi mobilos tájfutóverseny 
további információi
VK: Pest Megyei Művelődési Központ, Pátriárka u. 7. Pályák: A és B pálya, 12-12 perces tervezett győztes idővel. 
Futamok: 
NOKIA-futam: A páros tagjai tetszőleges sorrendben és időpontban indulhatnak (legalább 1 perces indítási közzel), 
rajtlistát nem készítünk. A futóknak a jelentkezéskor meghatározott pályát (A vagy B) kell teljesíteniük. A páros tagja-
inak idejét összegezzük, a női futók idejét 0.85-el szorozzuk az abszolut eredmény számításakor. A fődíj 2 db NOKIA 
5500 Sport mobiltelefon.
VOIP-futam: Világújdonság!„Távolsági mobilozás”, a futót a navigátor a világ bármely pontjáról irányíthatja, külföldről 
célszerűen VOIP (pl. skype) segítségével. Várjuk a futók jelentkezését a runner@mobile-o.hu címre. A hazai vagy 
külföldi navigátorok a navigator@mobile-o.hu -n jelezhetik, hogy melyik futót szeretnék választani. Párosok nevezé-
sét is várjuk, ha az egyik tagja nem tud eljönni a Szentendre Kupára! A térképet a verseny napján 14h-kor küldjük el 
emailben a navigátoroknak.
SIM-kártya:Most próbáld ki a mobilos tájfutást, mert akár ingyen mobilozhatsz a T-Mobile jóvoltából! A versenyen 
50 db T-Mobile SIM-kártya áll az indulók rendelkezésére. A kártyák közötti beszélgetés, SMS-küldés ingyenes! Az 
indulók között kisorsolunk egy mobiltelefont Domino csomaggal!

XIII. TUTI KUPA EXTRA
2006. október 8. vasárnap
Gyalogos Természetjáró, Tájékozódási és Tájékozottsági verseny a Budai-hegységben
Főrendező: Turista és Természetjáró Információs Egyesület  (TUTI).
Társrendező: A XI.ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szabadidő és Sport Osztály
 Budapesti Természetbarát Sportszövetség + Gémes Természetjáró Egyesület
Rajt, cél helye: A Pálvölgyi barlang bejáratánál
Jelentkezés: 9.00 órától 10.00 óráig Indítás: Folyamatosan
Versenykategóriák: I.  Középiskolások 3 fős csapatai,  II.  Általános iskolák 3 fős csapatai (felnőtt kíséret szükséges), 
III. Családi (3 vagy több fő) (A gyerekek csak 14 éven aluliak lehetnek),  IV.  Egyéni (14 év felett, felső korhatár nincs). 
A kategóriákat minimum 10 csapat, vagy fő indulása esetén értékeljük 
Az indulók M 1:10 000 méretarányú, többszínnyomású, tájékozódási futó térképet kapnak, melyre átjelölik az indulás-
nál a megkeresendő pontokat a  „Minta” térkép alapján. A berajzolt pontokat kell felkeresni tetszés szerinti mennyiség-
ben és sorrendben, a megadott időn belül. Meghatározott érintendő pontokon a természetjárással kapcsolatos elméleti 
és gyakorlati feladatokat kapnak a versenyzők külön pontokért. Szintidő: 4 óra  Állásidő: nincs  Nevezési díj: nincs
Kötelező felszerelés: Íróeszköz, óra, nem törékeny kulacs vízzel, elsősegély felszerelés.
Értékelés:  A csapatok, illetve egyének helyezési sorrendjét az állomások megtalálásáért, valamint a
feladatok megoldásáért kapott pontok összege adja. Azonos pontérték esetén a TOTÓ, majd a jobb menetidő dönt.  

 A csapatok, illetve egyének helyezési sorrendjét az állomások megtalálásáért, valamint a
feladatok megoldásáért kapott pontok összege adja. Azonos pontérték esetén a TOTÓ, majd a jobb menetidő dönt.  

 A csapatok, illetve egyének helyezési sorrendjét az állomások megtalálásáért, valamint a

Szintidőn túl érkezőket a versenyen kívül értékeljük.
Érdeklődés: 260-99-48 (üzenetrögzítős), vagy 20/477-64-67 telefononÉrdeklődés: 260-99-48 (üzenetrögzítős), vagy 20/477-64-67 telefonon
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A LEGENDÁS 
ANGYALKÁSOK
A térképtörténet ezen 
fejezete egyaránt része az 
általános és a tájfutó tér-
képtörténelemnek. A két 
világháború között készült 
úgynevezett angyalkás 
turistatérkép-sorozatról 
van szó, amelynek fotómá-
solatain az ötvenes-hat-
vanas években sok tájfutó 
versenyt is rendeztek. 
A sorozat a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum támogatásával jön létre. 

Ahogy az előző részekben írtam 
a magyar katonai térképészet a 
múlt század húszas-harmincas 
éveiben nem csak topográfiai, 
hanem más térképeket is készí-
tett. A polgári térképészet vezető 
cége a – Kogutowicz Manóék 
által alapított – Magyar Földrajzi 
Intézet a háború után már nem 
vállalt új beruházásokat, meg-
levő térképállományából és bér-
munkákból élt. Ezt az űrt töltötte 
ki az ÁTI (Állami Térképészeti 
Intézet), többek között Teleki Pál 
bíztatására. Akkoriban a hivata-
los munkaidő 8-tól 2-ig tartott, 
és délután lehetősége volt min-
denkinek különmunkát vállal-
ni. Így készültek az iskolai atla-
szok és falitérképek, valamint 
e cikk témái, a turistatérképek 
is. A készítők (és a mai tér-
képtörténészek) nagy bánatára 
a vezetők nem engedték feltün-
tetni a készítők nevét, így csak 
közvetve tudjuk, kik dolgoztak 
ezeken. A közreműködők között 
tájfutó vonatkozásokat is talá-
lunk, például a Magyar Katonai 
Térképező Csoport első parancs-
noka, Kirchlechner Károly Sőtér 
János nagyapja és a különösen 
névrajzi kérdésekben szakér-

tő Maácz Endre, a (már nem 
aktív) MAFC-os tájfutó, Maácz 
Benedek édesapja volt.
A sorozat névadója a címlapon 
felül elhelyezett ún. teljes magyar 
címer, amelyben a címerpajzsot 
két szárnyas angyal tartja. A 
piros (vízisporttérképeknél kék) 
hátterű címlapon helyet kapott 
még egy botjára támaszkodva a 
tájban gyönyörködő turista és 
az ÁTI „logója”, a földgömb előtt 
tájban gyönyörködő turista és 
az ÁTI „logója”, a földgömb előtt 
tájban gyönyörködő turista és 

karddal a csőrében szárnyaló sas 
(turulmadár?), valamint a térkép 
főbb adatai (lásd a 38. oldalon). 
A címlap mintája a már akkor is 
nagyon népszerű, az Ordnance 
Survey által a Brit-szigetekről 
készített 1 inch to 1 mile (1 : 62 
500) méretarányú térképsorozat 
fedőlapja volt.
A térképek méretaránya általá-
ban 1 : 50 000 volt, ami azért 
érdekes, mert bár gondolkodtak 

rajta, de végül ezt a méretarányt 
csak a harmincas évek végén 
vezették be a katonai térképé-
szetben. A térképek a 25 ezres 
topográfiai térképek kicsinyí-
tésével, minden fontos turis-
ta információ feltüntetésével 
készültek. Az ÁTI és a turista 
szövetség megegyezett, hogy a 
népszerűbb területek térképezé-
sét a katonák előbbre hozzák, 
cserében a turisták informáci-
ókkal látták el az Intézetet, nem 
csak a turistatérképek, hanem az 
ország egész területéről jelentve 
az észlelt térképhibákat, válto-
zásokat. Fontos volt még, hogy 
a térképeket a cserkészek és más 
honvédelmi képzést (is) adó 
szervezetek is használták, kép-
zettebb újoncokat kapott így a 
katonaság. (Hasonló elvek segí-
tették a tájfutó térképkiadást is a 
hetvenes-nyolcvanas években.)hetvenes-nyolcvanas években.)
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A Gerecse turistatérkép fotómásolatán rendezték 1964-ben a „Május 1” versenyt
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A részletes alaptérképek és a 10 
méteres szintvonalköz párosulva 
a hatszínű direktszínes nyomta-
tás finom vonalaival igen szép 
térképet eredményezett, máig 
példaként emlegetik a turisták. 
Mai cégek meg is próbálkoztak 
a stílus utánzásával, de ez több 
ok miatt sem lehetett igazán 
sikeres.
A 38. oldalon bemutatott részlet 
és a címlap a Kirándulók térképe 
11. sz., Gerecse és Gete című tér-
képből való. Azért választottam 
ezt, mert egy kevésbé ismert, 
de nagyon jól sikerült térképlap 
(sajnos a reprodukció nem tudja 
visszaadni a térkép teljes szépsé-
gét). Az engedélyszám M. 1255/
936 L., erről fontos tudni, hogy 
az évszám nem a megjelenés, 
hanem az engedély kiadásának 
évszáma. Ez általában egybeesik, 
de az ÁTI kisatlasznál például 
évszáma. Ez általában egybeesik, 
de az ÁTI kisatlasznál például 
évszáma. Ez általában egybeesik, 

három év a különbség.
A főtérképet kiegészíti egy 
Magyarország térképecske a 
megjelent és tervezett térképek-
kel, valamint egy 1 : 200 000-es 
áttekintő a térképen ábrázoltnál 
nagyobb területről. Ez nem-
csak azért volt hasznos, mert 
így feltüntethették a lapról leeső 
közlekedési kapcsolatokat (vas-
útállomásokat) és a csatlakozó 
térképlapok kivágatát, hanem 
főként azért, mert ezen ábrá-
zolták a főbb erdőtulajdonos 
uradalmakat. Ez nagyon fontos 
volt akkoriban, mivel még a jel-
zett utakon is csak a tulajdonos 
engedélyével és csak szervezett 
turistáknak szabadott átmenni. 
Sokszor még névsort is kértek 
előzetesen az engedélyhez! A 
szabad erdőjárást (a honvédségi 
és vadászterületeken kívül) csak 
a manapság sokat szidott „szoci-
alista” rendszer teremtette meg 
az erdők államosításával.
A térképlapon esetleg fennmara-
dó helyeket változó tartalommal 
töltötték meg, a Gerecsén példá-

ul Esztergom város 1 : 15 000-es 
térképét, a nagysomlyói barlang 
alaprajzát és túrajavaslatokat, 
valamint a menedékházak és 
turistaszállók felsorolását talál-
juk.
Amikor megindultak a tájfutás 
ősei, a tájékozódási terepgyakor-
latok, ezeket a térképeket hasz-
nálták (az általában szövegesen 
megadott) feladatok teljesítésé-
hez, a tájékozódáshoz.
Még fontosabb lett a szerepük, 
amikor 1948 után megszűnt 
a torzítás nélküli, sőt néhány 
évre minden terepi eligazodásra 
alkalmas térkép kiadása (erre a 
korszakra még visszatérek). A 
korábban kiadott térképeket le 
kellett (volna) adni, még ezeket 
a térképeket is! A tájékozódási 
versenyeket ekkoriban főként az 
angyalkás turistatérképek fotó-
másolatain rendezték, elvétve 
régi topográfiai térképeket is 
használtak. Mai szemmel még 
maguk a(z) – manapság gya-

korta szuperrészletes és -pontos 
térképpel „kényeztetett” –  akko-
ri versenyzők is nehezen tud-
ják elképzelni, hogyan lehetett 
a pontokat ilyen térképekkel 
egyáltalán megtalálni? A tájfutó 
célokra újrarajzolt, majd egyre 
jobban helyesbített (fotó, később 
nyomdai sokszorosítású) térké-
pek csak a hatvanas évek köze-
pére szorították ki véglegesen az 
angyalkás térképek másolatait a 
tájfutásból.
Az angyalkások, különösen 
a jó állapotú példányok, min-
den térképgyűjtemény meg-
becsült kincsei. Sajnos nekem 
most már eggyel kevesebb van 
belőlük: a pécsi Hungeo kon-
ferenciára készített kis kiállítá-
somról eltűnt, öt másik Mecsek 
térképpel együtt a kiállított pél-
dányom.

Hegedüs Ábel térképész
dányom.

Hegedüs Ábel térképész
dányom.

HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Térképtára

abelmap@t-online.hu

26. SZLOVÁK–MAGYAR SZENIOR TALÁLKOZÓ
Szilice, 2006. augusztus 17.

pont SZLOVÁKIA  MAGYARORSZÁG pont
3 Chupek Jozef M35 Borbás Nándor MEA 4
2 Král Jozef   Gillich György TTT 0
4 Lexa Matej M40 Gera Tibor SZV 3
1 Kniebügel Anton   Tóth Gábor SZV 2
2 Mitelman Milan M45 Gyulai Zoltán MSE 3
1 Bednár Pavol   Vankó Péter HSE 4
4 Máj Stefan  M50 Spiegl János  2
3 Polakovic Peter   Honfi Gábor ESP 1
2 Bilobzhytskyy Anatoliy M55 Gyurkó László KTK 4
1 Vincze István   Lux Iván BEA 3
3 Smelik Ludovit M60 Bozán György HSP 4
2 Baran Dezider   Horváth Béla VHS 1
0 Smelikova Jana W40 Radics Anna TTT 4
3 Kumova Iva   Ostorics Zsuzsa PSE 2
2 Polakovicova Elena W45 Jenővári Gabriella HSE 4
1 Pijakova Eva  Jenei Margit BOF 3
1 Vavrová Beata W50 Muzsnai Ágota HSE 2
1 Pijakova Eva  Jenei Margit BOF 3
1 Vavrová Beata W50 Muzsnai Ágota HSE 2
1 Pijakova Eva  Jenei Margit BOF 3

1 Králová Eva W55 Grant Julianna PSE 2
∑: 36                                      ∑: 48

A 2006. évi két találkozó végeredménye:
Szlovákia – Magyarország 0:2 (30:47, ill. 36:48)



Hátsó borító


