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BUDAPESTI
TÁJFUTÓ NAPOK
Az idén január 21-22-én került
sor a hagyományos Budapesti
Tájfutó Napokra. Szombat délelőtt a tornatermi sorversenyen
3 budapesti klub 7 csapata vett
részt és több mint 1 órás küzdelem után alakult ki a végeredmény. Az első három helyen a
Kőbányai Tájfutó Klub csapatai
végeztek.
1. Kőbányai Tájfutó Klub-I. (Széchenyi 1) 74
2. Kőbányai Tájfutó Klub-II. (Kertváros) 54
3. Kőbányai Tájfutó Klub-IV. (Széchenyi 2) 44
4. Hegyvidék MOM TK
40
5. Kőbányai Tájfutó Klub-V. (Széchenyi 3) 35
6. Kőbányai Tájfutó Klub-III. (Szent László) 32
7. Tabáni Spartacus KTK
27
A szombat délelőtti sorverseny
után került sor a Budapest
Tájfutója díj átadására. A 2005.
évben elért hazai és nemzetközi eredményeik, sportszerű
magatartásuk alapján öten érdemelték ki a BTFSZ által alapított díjat, miután a férfi felnőtt
kategóriában megosztva , ketten kaptak díjat: felnőtt nőknél Füzy Anna (OSC), edzője
Hegedűs Zoltán, felnőtt férfiaknál Gösswein Csaba (PSE),
edzője Hegedűs Zoltán és
Józsa Gábor (TSE), edzője dr.
Zakariás János, ifjúsági lányoknál Őry Eszter (MOM), edzője
Kisvölcsey Ákos, ifjúsági fiúknál Lenkei Zsolt (TTE), edzője
Horváth Magda. A díjakat dr.
Borókai Gábor, a Heti Válasz
főszerkesztője és Bugár József, a
BTFSZ elnöke adták át.
Szombat délután a Curia utcai
nagyteremben tartott szenior
találkozón először dr. Lánszki
Imre ökológus ismertette a két
évvel korábbi, Ősbudavárral
kapcsolatos előadása témájában
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elért újabb eredményeit. Ezután
Bugár József elnök átadta a
Budapest Tájfutó Sportjáért
Díjat Valkony Ferenc sporttársnak, több évtizedes munkája
elismeréséül. A szenior találkozó egyéb eseményeiről a Szenior
oldalon olvashatnak olvasóink.
Szombaton este a BTFSZ elnöksége az idén is meghívta egy
vacsorára azokat a fiatalokat,
akik az elmúlt évben országos
bajnokságot nyertek. Az esemény a Hírtér Kiadó – Horváth
Magda szponzorálásával valósult meg.
Vasárnap délelőtt a Ripszám
Henrik emlékversenyen indulhattak az érdeklődők az elmúlt
években már megismert pályán.
A kellemes, napos, de igen hideg
időben lebonyolított versenyen
igen szoros versenyben a férfiaknál Lenkei Zsolt (TTE), a
nőknél Józsa Dorottya (MOM)
nyert.
Még a verseny előtt került sor
a 81 évvel ezelőtti első magyarországi tájfutóverseny emlékére
állított emléktábla megkoszorúzására. A koszorút az MTFSZ
és BTFSZ elnökei, Hajdu István
és Bugár József helyezte el.
Schell Antal
Fotó: Nemesházi László

1%-OS
FELAJÁNLÁSOK
Tám o g a s s át o k 1 % - o s fe l ajánlásotokkal a Budapest
Tájfutó Sportjáért Alapítványt
(adószám:18015133-1-41).
A Rendelkező nyilatkozatot
mellékeltük az újsághoz. Így
egyetlen forint áldozat nélkül
segítheted sportágunk fiataljait,
az utánpótlást, tanítványaink,
gyermekeink rendszeres edzését,
versenyeztetését, sportolását.
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Budapesti Tájfutók Szövetsége 2006. január 20án tartotta tisztújító közgyűlését a Curia utcai
földszinti nagyteremben, 15 budapesti klub részvételével. Bugár József elnök az írásban kiadott anyagot néhány szóval kiegészítette, majd Harkányiné
Kovács Olga tartotta meg pénzügyi beszámolóját.
A Felügyelő bizottság jelentését Ézsiás Katalin
mondta el, majd hozzászólások következtek.
Egybehangzó volt a beszámoló és a hozzászólások
azon megállapítása, hogy bár a létszám kis mértékben nőtt, az utánpótlás neve- Az elnökség
lés akadozik a klubokban, új tagjai:
amelynek nem csak anyagi
okai vannak. Szóba került az
idén bevezetésre kerülő sok
változás a verseny- és minősítési rendszerben, amelynek
hatásait csak év végén lehet
értékelni. A tagszervezetek a
beszámolókat elfogadták.
Vass László bejelentette,
hogy a Budapest Tájfutó
Sportjáért Alapítvány kuratóriumának titkári teendőit
Baráth Katalin
a jövőben Csipi Erzsébet
fogja ellátni.
Ezt követve a jelölő bizottság vezetője, Valkony Ferenc
beterjesztette az alapszabály
módosítására javaslatát,
miszerint az elnökség létszámát 7 főre kellene csökkenteni. A közgyűlés a javaslatot nem fogadta el. Ezután
került sor a jelölésre és az új
tisztségviselők megválasztá- Dr. Gombkötő Péter
sára. Elnök: Bugár József,
alelnök: Baráth Katalin,
Tagok: dr. Gombkötő Péter,
Józsa Dorottya, Lengyel
Andrea, Mets Miklós, Peics
Antal, Schell Antal, Scultéty
Gábor. Felügyelő bizottság: Ézsiás Katalin, Riczel
Zsuzsanna, Török Imre.
Etikai és Fegyelmi bizottság:
dr. Lacsny Márton, dr. Imre
Miklós, Fábry Pál.
Józsa Dorottya
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Trail-o hírek

z MTFSZ Elnökségének január 16-án megtartott
ülésén megtárgyalta és elfogadta a Trail-o szakág
versenyszabályzatát. A szabályzat az IOF versenyzszabályzat fordítása alapján készült, de elsősorban
a Magyar versenyekre és Bajnokságra vonatkozik.
A 2009-ben megrendezésre kerülő Trail-o VB-re az
IOF versenyszabályzata a mérvadó továbbiakban is.
Megtalálható az adattári anyagok között.
A 2006. évi versenyrendezési felhívásra jelentkező klubok és versenyek a következők: A terepek
felülvizsgálata után még változhat az időpont és
helyszín.
Tipo Kupa - Szuha – R: TTE - Időpont: 2006. 04.
29 - 2006. 05. 01.
Diákolimpia – R: VBT – Időpont: 2006. 05. 20-21.
(eredetileg Tájfutó Maratonra tervezték)
Budapesti Sportvarázs - Margitsziget – BTFSZ Időpont: 2006. 06. 10. vagy 2006. 06. 11.
Országos Középtávú Egyéni és Váltó Bajnokság
– VTC - Időpont: 2006. 06. 24-25.
Hungária Kupa - Debrecen – R: DISZ - HBMTSZ
- Időpont: 2006. 08. 09 - 2006. 08. 13.
Országos Rövidtávú Egyéni Bajnokság Hódmezővásárhely, Kertváros-Népkert – HTC
- Időpont: 2006. 09. 09. Terveink szerint ez
Országos Trail-O Bajnokság lesz.
Szentendre Kupa - Szentendre – R: HSE - Időpont:
2006. 09. 23-24.

Meghívó!
Minden leendő rendezőnek és érdeklődőnek –
Trail-o Konferenciára, továbbképzésre!
A helyszín megváltozott!
Az eredeti kiírásban megjelenttől eltérően, – mivel
az elnökség döntésének értelmében az eseményt a
Versenybírói továbbképzés keretein belül tartjuk
meg – az új helyszín: BKV Rt, Baross Kocsiszín,
Kultúrterme, Bp. VIII. ker. Baross utca, Orczy tér
sarok lesz. Időpont: 2006. 02. 18.
Trail-o program: 11-14-ig Versenyszabályzat
ismertetés (megbeszélés) és versenyrendezői
tapasztalatok átadása, filmvetítés. Ebédszünet
után: Terepen (Orczy-tér) ellenőrzőpontok kitűzése a gyakorlatban (a Nap Budapesten 6.46-kor
kel, és 17.11-kor nyugszik). A program ingyenes. Meghívott vendégelőadó: Dick Keighley
Angliából, aki előreláthatólag az IOF ellenőrzőbíró is lesz a 2009-ben rendezendő Trail-O VB-n.
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A 2009-ES VILÁGBAJNOKSÁG HÍREI
Javában zajlanak a 3 és fél év múlva hazánkban
megrendezésre kerülő felnőtt tájékozódási futó és trail-o
világbajnokság előkészületei. Ennek kapcsán kérdeztük
Gerzsényi Zsoltot, az előkészítő bizottság egyik tagját.

Néhány mondatban vázolnád az eddigi
történéseket?
– Az egész VB projekt kezdete a 90-es évek közepére esik,
amikor is megkaptuk a 2001-es
junior VB rendezési jogát. Az
ott szerzett tapasztalatokkal felvértezve döntöttünk úgy a vb
búcsúvacsoráján, hogy pályázunk egy felnőtt VB rendezési jogáért. Első lépésként az
MTFSZ Elnöksége előtt kellett
bizonyítanunk, hogy Budapesttel
szemben Miskolc miért lenne
alkalmasabb központja a sportág legnagyobb eseményének.
Sajnos az első pályázatunk
2002-ben nem járt sikerrel.
A kudarc okainak vizsgálatakor
azt a következtetést vontuk le,
hogy nem a pályázatunk volt
rossz, hanem az érdekeink képviselete volt gyengébb, mint a
győztes Dániának és Ukrajnának.
Ennek megfelelően készültünk a
második pályázat beadására, és
jelentünk meg 2003-ban a svájci
VB-n – a későbbi jelentkezők
közül egyedüliként. A 2004. évi
svédországi VB-vel párhuzamosan került megrendezésre az IOF
kongresszusa, amely előtt sokkal
nagyobb hangsúlyt fektettünk
a szavazásra jogosult képviselők meggyőzésére. Itt szeretnék
külön köszönetet mondani első
világbajnokunknak, Monspart

Saroltának, aki mindkét alkalommal nagy segítségünkre volt
mind a prezentációknál, mind
a képviselők meggyőzésénél.
Azt előre sejtettük, hogy második alkalommal sem lesz könynyű dolgunk, mivel ellenfeleink
– Csehország és Franciaország
– jelenleg sokkal nagyobb sportdiplomáciai erőt képviselnek,
mint Magyarország. Ennek
ellenére nagyon bíztunk abban,
hogy a pályázatunkkal magunk
mellé tudjuk állítani a szavazásra
jogosultak többségét.
Hogyan alakult a szavazás?
– A szavazás évenként, titkosan
zajlott, és a három pályázó közül
az nyerhetett, aki megszerzi a
szavazásra jogosultak 50% + 1
szavazatát. Mivel ez nem sikerült egyik pályázónak sem,
ezért a legkevesebb szavazatot
kapó ország kiesett a további
küzdelemből – ezek voltunk mi.
A második körben Csehország
magabiztosan szerezte meg a
2008-as VB rendezési jogát.
Nagyon elkeseredtetek?
– Sokan biztosan azt gondolják,
hogy így történt, pedig a dolog
nagyon úgy alakult, ahogy mi
szerettük volna, mivel számunkra a 2009-es időpont jobban
megfelelt. Az előzetes latolgatások alapján azt vezettük le, hogy
Csehország lesz az első győztes,
és nagy valószínűséggel a rá szavazók többsége a 2009-es szavazásnál minket fog támogatni.
Ez be is következett, mivel mi
is ugyanolyan arányban diadalmaskodtunk Franciaországgal
szemben, mint a csehek.
Miért jobb a 2009-es időpont?

– A pályázat elkészítésénél
fontos szempont volt a tervezett időpont kijelölése. A mi
elgondolásunk az volt, hogy
Magyarország egyik legnagyobb
ünnepéhez, augusztus 20-hoz
kapcsolnánk az eseményeket. Ez
pedig 2008-ban az olimpia miatt
nem valósulhatott volna meg.
Továbbá 2008-ban labdarúgó
EB-t is rendeznek, tehát a két
esemény között, azok árnyékában kellett volna megrendezni
a VB-t.
Szerinted melyek voltak azok a tényezők, amelyekkel sikerült győzni?
– Az alapkoncepcióban mindhárom pályázat megegyezett,
köszönhetően annak, hogy
2000-ben az IOF Kongresszuson
elfogadták a világversenyek rendezésére vonatkozó elvárásokat,
a „leibnitzi konvenció”-t. Tehát
itt nem lehetett kitűnni. Viszont
a megvalósítási elképzelések
terén már voltak különbségek.
A csehek és a mi pályázatunkban
szerepelt először egy olyan elheylyezési lehetőség, mely nagyban
hasonlít az olimpiai faluk kialakítására. Ez az egyik alapja a
leibnitzi konvenciónak, de eddig
még sehol sem sikerült megvalósítani. 2007-ben Ukrajnában fog
valami hasonló megvalósulni,
amikor is az elképzelések szerint
minden versenyző egy középkategóriás hotelben kerül majd
elszállásolásra. A mi „VB falunk”
a Miskolci-Egyetem területén és
Miskolc-Tapolcán kerülne kialakításra. Itt egy 2 km-es sugarú
körön belül megtalálható lesz
minden, ami egy ilyen faluban
szükséges. Különböző kategóTájoló 2006 1. szám

5

VI

L Á G B A J N O K S Á G

riájú szállások a campingtől a
3 csillagos szállodáig, nemzetközileg elismert Barlang-fürdő
– melynek élményfürdővé fejlesztése jelenleg is folyik –, a
kikapcsolódásra jó lehetőséget
nyújtó park, uszoda, különböző
sportpályák, kalandpark, és terepi edzési lehetőség közvetlenül a
szállások mellett.
A versenyzők hol kerülnének elszállásolásra?
– Elképzelésünk szerint a csapatoknak az idén február 1-jén
átadásra kerülő új egyetemi kollégiumban biztosítanánk elheylyezést. A kollégium alapvetően
2x2 ágyas apartmanokból fog
állni, melyeket közös vizesblokk köt össze. Minden szobához önálló teakonyha és mini
étkező tartozik. Mozgássérültek
elhelyezésére alkalmas szobák,
vendégoktatói apartmanok és
háromágyas szobák is kialakításra kerülnek. Véleményünk
szerint a kollégium hotelszolgáltatásai, a kor követelményeihez méltó berendezés, a földzszinti kiszolgálóegységek és az
épület impozáns megjelenése,
környezete, minden felmerülő
igényt kielégít majd. A kollégiumban összesen 603 férőhely
kerül kialakításra, mely kapacitás bőségesen elegendő a
VB-re várható résztvevők elheylyezésére. A magasabb színvonalú ellátást kérő csapatoknak
Miskolc-Tapolca szállodáiban,
panzióiban tudunk elhelyezést
biztosítani.
A rendezvényre látogató szurkolóknak is
tudtok a közelben szállást biztosítani?
– Természetesen. Másfél éven
belül az egyetem minden kollégiuma európai színvonalú
lesz, mintegy kétezer embernek
biztosítva kulturált elhelyezést.
És további több ezer szálláslehetőség – camping, magánszállás, panzió, szálloda – található
Miskolc-Tapolcán.
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Mi az, ami még dönthetett a szavazásnál?
– Az ár. Saját bőrünkön tapasztalhattuk, hog y az utóbbi
években a VB-vel kapcsolatos
kiadások nagyon megnőttek
– csak a nevezési díj kb. 70.000
Ft versenyzőnként. A pályázat
készítésénél egyik fő célunk
volt, hogy a lehetőségekhez
képes a költségeket minimalizáljuk. Ennek érdekében vállaltuk, hogy lehetővé tesszük a
számokra történő nevezést. Így
pl. aki csak a sprint és a középtávú számokban indul, annak
nem kell kifizetni a hosszútáv
és a váltó nevezési díját is. Ez
azért is indokolt, mivel az utóbbi években a mezőny nagy része
szakosodott, és nem indul minden számban. Előnyt jelentett
számunkra az a tény is, hogy az
egyéb költségek – szállás, étkezés – jóval alacsonyabbak, mint
mondjuk Franciaországban.
Most váltsunk egy kicsit, és beszéljünk
a terepekről.
– Nagyon sok szempontot kell
figyelembe venni a napi versenyközpontok megválasztásánál: lehetőség legyen stadionzszerűen kialakítani a célt, jól
megközelíthető legyen, a körynyéken legyen elegendő hely
a várható több ezres tömeg
parkoltatására, stb. Nagyjából
kialakultak a várható terepek,
amit természetesen még az IOF
ellenőrének is jóvá kell hagynia. Tuomo Peltola (FIN) tavaly
őszi látogatása alapján azonban
úgy ítéljük meg, hogy nem lesz
ellenvetése az általunk javasolt
terepekkel kapcsolatban. Ezek
között lesz olyan, amin még
soha nem volt tájfutóverseny, de
a többi terepen is legalább hat
év el fog telni a VB-ig az utolsó
verseny óta. Terveink szerint a
VB-vel kapcsolatosan több mint
50 km² új térkép fog elkészülni a
következő években.

Kik fogják készíteni a térképeket?
– A VB térképekkel kapcsolatosan az egy ember – egy térkép
elvet kívánjuk követni. Terveink
szerint a VB versenytérképeit két
nagy tapasztalattal bíró helyesbítő, Sőtér János és Zsigmond
Tibor fogja készíteni. A további
térképek készítéséhez több hazai
térképkészítővel vettük fel a
kapcsolatot, a névsor várhatóan
május végére fog kialakulni.
Milyen technikai eszközöket kívántok
alkalmazni a térképkészítéshez?
– Minden térkép készítésénél tiszta lappal indulunk.
Beszereztük a szükséges alaptérképeket, márciusra várhatóak az
új, térképkészítéshez használható légifotók, valamint korszerű
GPS készülékeket, lézeres távmérőket is alkalmazni fogunk.
Természetesen a rendelkezésre
álló régi térképeket is használni fogjuk, de mint csak egy
„itinert”, hogy mit kell keresni
a terepen.
Az eddig elmondottak alapján látszik,
hogy nem telnek tétlenül a napok. Kik
azok, akik eddig tevékenyen részt vettek az előkészületekben?
– A pályázat, valamint az év elejétől magyar nyelven megtekinthető honlap – tajfutovb2009.
hu – elkészítése alapvetően az
én nevemhez köthető, amihez
Zsigmond Tibor nyújtott nagy
szakmai segítséget, az angol
fordítások szakszerű elkészítése pedig Grant Julianna és Less
Áron nevéhez fűződik. Ezúton
is szeretnék köszönetet mondani nekik az eddigi és reméynyeim szerint a jövőbeni segítségükért. Áron segített a tolmácsolások során is, illetve Ő
adta elő a prezentációnkat az
IOF Kongresszuson. Jelenleg a
munkák elvégzésére az MTFSZ
Elnöksége egy háromtagú előkészítő bizottságot hozott létre,
melyben Vass László főtitkár Úr
a szövetséget, Zsigmond Tibor

VI
és jómagam pedig a helyi rendezőket képviseli. A szervezőbizottság felállítása várhatóan az
év első felében, az új Elnökség
megválasztása után fog megtörténni.
Milyen fejlemények várhatók a közeljövőben?
– Pár napja elérhető a honlap
angol nyelvű verziója – woc2009.
hu –, és várhatóan márciusban
elkészül a futók versenyével
párhuzamosan megrendezésre
kerülő trail-o világbajnokság
honlapja is. Ugyancsak márciusra várható, hogy kiadásra kerül
a 0. bulletin, mely alapvetően
a terepletiltásokat fogja tartalmazni. Hogy ne unatkozzunk,
március végéig kell eljuttatni az
IOF-nek a VB szervezési tervét,
mely már konkrét információkat
tartalmaz a versenyről, többek
között a VB költségvetését.
Apropó költségvetés. Miből tudtátok
fedezni az eddigi kiadásokat, illetve
rendelkeztek-e a további feladatok
elvégzéséhez szükséges forrásokkal?
– A két pályázat teljes költségét a Diósgyőri Tájékozódási
Futó Club és a Borsod-AbaújZemplén megyei Tájékozódási
Futó Szövetség állta. Ez több
mint 3 millió forintot jelentett.
Szerencsére a pályázat elnyerése után nem sokkal sikerült
az első jelentős támogatót is
magunk mögött tudni. Miskolc
városának vezetése felismerve az esemény fontosságát egy
négy évre szóló megállapodásról
szóló előterjesztést nyújtott be a
Közgyűlésnek, mely a VB előkézszületeire a 2005-2008 időszakban 25 mFt-ot biztosít a rendezők számára. Az előterjesztést
nagy örömünkre a Közgyűlés
egyhangúlag elfogadta, ami
azt jelenti, hogy minden képviselő átérezte, hogy mekkora
jelentőséggel és felelősséggel bír
Miskolc első önálló felnőtt világbajnokságának megrendezése.
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Természetesen nem dőlhetünk
hátra, mivel az előzetes számítások szerint ahhoz, hogy minden az elképzeléseink szerint
valósuljon meg, kb. 220 mFt-ra
lesz szükség. Ebben természetesen benne vannak a résztvevők
által fizetendő díjak, de a költségvetésnek közel felét állami,
önkormányzati támogatásokból,
szponzoroktól kell előteremteni.
Nem egyszerű feladat, de az előzetes tárgyalások alapján nem
kivitelezhetetlen.
A pénzen kívül rendezőkre is szükség
lesz. Előzetesen hány közreműködővel
számoltok?
– Teljesen pontos számokkal
még nem rendelkezünk, de az
előzetes tervek szerint 350-400
rendezőre lesz szükség a zökkenőmentes lebonyolításhoz.
Alapvetően a régió egyesületeire számítunk, de természetesen minden segítséget szívesen
veszünk, ígérem, hogy mindenkinek tudunk majd munkát
adni.
A rendezők milyen „juttatásokra” számíthatnak?
– Alapvetően önkéntesek jelentkezését várjuk, de ez nem azt
jelenti, hogy teljesen ingyen kell
majd dolgozniuk. Minden rendezőt fel fogunk öltöztetni, szállást és étkezést biztosítunk majd
részükre. Már eddig is nagyon
sokan ajánlották fel segítségüket, amit előre is köszönünk.
Ezek szerint már csak egy eredményes
magyar csapatnak kell összeállnia a
sikeres VB-hez.
– Ez így igaz. Egy világverseny
csak akkor lehet igazán sikeres, ha eredményes hazai versenyzőknek is tapsolhat a publikum. De szerencsére ezt nem
csak mi gondoljuk így, hanem
az új szövetségi kapitány, illetve
több versenyző érzi úgy, hogy
élete nagy lehetősége előtt áll.
A sikeres felkészüléshez minden
segítséget meg kívánunk adni,

természetesen a szabályok adta
keretek között.
Ha már a nézőket szóba hoztad, számukra milyen programokat terveztek?
– Nem sok szabadidőt kívánunk hagyni számukra. A VB
előtti hétre egy országos túrát
tervezünk, mely Magyarország
legjobb terepein vezeti majd
végéig az érdeklődőket. A túra
az Alföldről indulna, majd
a Mecsek, a Bakony, a Vértes,
Budapest és a Mátra érintésével
érne Miskolcra a VB kezdetére.
A VB ideje alatt minden nyári
szakág kedvelőinek kívánunk
programot biztosítani. Lesz egy
ötnapos tájfutó verseny lehetőleg a VB terepein. A kerékpárosok két napon keresztül csatázhatnak, illetve még a tájtriatlon
versenyen is használhatják
majd a kétkerekű eszközeiket.
A triatlon verseny érdekessége,
hogy az úszást az utóbbi években
jelentősen kibővített, igazi tájékozódási feladatot nyújtó barlangfürdőben rendeznénk meg.
Ezen kívül lesz még mikrosprint
és mobilos tájfutó verseny is.
Természetesen a mozgássérültekről sem kívánunk elfeledkezni, részükre népszerűsítő trail-o
versenyt rendezünk majd. És
akkor még nem is beszéltünk az
elmúlt napokban a VB honlapjára érkezett javaslatról, hogy rendezzünk rádiós tájfutó versenyt
is. Talán az eddigiekből is látszik,
hogy a VB hetét szeretnénk egy
nagy tájfutó vagy inkább tájékozódási fesztivállá varázsolni,
ahol mindenki találhat számára
megfelelő programot.
Köszönöm, hogy megosztottad olvasóinkkal terveiteket, és szeretnélek
megkérni, hogy ezentúl rendszeresen
számoljatok be az előkészületekről
lapunkban.
– Én is köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk, és ígérem, hogy
folyamatosan informáljuk majd
az érdeklődőket.
Tájoló 2006 1. szám
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KIS KLUB – NAGY CSALÁD
Már heten versenyeznek a Pálinkás családban
„Az alma nem esik messze
a fájától” – mondja a
közmondás. Különösen
igaz ez a budapesti
Pálinkás családra, ahol a
tíz gyermekes édesanya,
Szeredai Orsolya 1979ben az első Postás kupán
a Hosszú-hegyen az N16
kategória győzteseként
térhetett haza. Ma pedig
tíz gyermeke közül már
heten versenyeznek, és
minden bizonnyal, ha
eljön az ideje, a további
három gyermek is
csatasorba áll.
Milyen kategóriában versenyeztek a
gyerekek az elmúlt évben? – kérdezem
a nagyapát, Szeredai Lászlót, akinek
nem kis része van e nem mindennapi
összetételű csapat felkészítésében.
– Hogy sorrendben haladjak:
Tamás (F20), Barnabás (F18),
Anna (N18), Péter (F16),
András (F14), Mátyás (F12) és
Rita (N10). Közülük már hatan
minősített versenyzők, Rita
tavaly a diákolimpián kezdett
ismerkedni a sportággal, de már
a 7 éves Márk is ott van az edzéseken, így csak az 5 éves János és
a legkisebb Bertalan marad ki a
családi vetélkedésből.
Ez a létszám egy kisebb szakosztályt
is kitesz, melyik klubban vannak a
gyerekek leigazolva?
– Tavaly szeptemberig valamennyien az EPI-ben (Építőipari Szakközépiskola ISK)
sportoltak. Szeptember elsejétől
azonban Tamás a Törekvés SEbe igazolt át, miután főiskolás
lett és már felnőtt kategóriában
versenyez.
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Miért pont a Törekvésbe igazolt?
– Ennek igen egyszerű oka,
mondhatnám úgy is, családi
oka van. Tamás egyik nagyapja
és dédapja a Törekvést (időnként) finanszírozó Járműjavító
dolgozói voltak.
Hány versenyen indulnak évente a
gyerekek?
– A legidősebb Tamás indul
legtöbbször, évente 16-18 versenyen. Legkevesebbszer a
nagyon tehetséges Barnabás áll
rajthoz, évente 6-7-szer. Ő az a
típus, aki sok mindennel foglalkozik és egy esetleges sikertelen verseny nem kedvetleníti el.
András a tájfutás mellet nagyon
jól sakkozik, sokat olvas, egy
elmélkedő típus, így ő kevesebbet versenyez, de már ő is
indult OB-n.
Fel tudnád sorolni, melyik unokádnak
melyik a legjobb eredménye?
– Sok jó eredményt értek el
az elmúlt évek során, de azért
nem kis kutatómunkámba
került, mire ezeket összegyűjtöttem. Tamásnak több kiváló eredménye is van, hiszen a
2000-es egyéni országos bajnokságon F16-ban 4. helyet
szerzett, 2001-ben pedig az
országos diákolimpián a váltóban volt bronzérmes öccsével, Barnabással és Gösswein
Csabával egy csapatban. Kiváló
futóeredményei is vannak:
2002-ben a dobogókői hegyi
futóverseny 15 km-es távján
mindössze 23,4 mp hátránnyal
szorult a második helyre. A
nemzetközi egyetemi maraton
csapatversenyen a Szent István
Egyetem színeiben 3. helyet
szerzett a csapat, egyéni eredménye a félmaraton távon
1:15, ami igen figyelemreméltó

Tamás a célban

Barnabás rajtol

idő. Barnabás a már említett
diákolimpiai váltóeredménye
mellett négyszeres Budapest
bajnok. Anna a 2004-es OCSB
N16-os kategóriájában szerzett
4. helyet az ODT csapatában
és háromszor indult bátyjaival
fiú váltóban Budapest bajnokságokon és mindháromszor
nyertek. Péter és András már
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bálni a versenyzést, hiszen ők
„itt mindent ismernek”. Matyi
például, mikor kiment megnézni időseb testvéreinek egyik
népligeti versenyét, Kéri Péter
biztatására ő maga is elindult
és teljesítette a pályát. Mellesleg
előző évben Valkony Feri biztatására indult először Andris a
„Kőhid” terepén.
Ki foglalkozik a gyerekekkel?
– Miután az EPI egy diáksportkör és én ott tanítok, már 1991

óta foglalkozok diákokkal, így
kézenfekvő volt, hogy az unokáim is az EPI edzéseire járjanak le. Ez a mai napig így van,
egy-egy edzésen a családból 5-7
unokám is részt vesz.
Milyen a verseny utáni hangulat otthon?
– Természetesen a verseny nem
fejeződik be a célban. Otthon
szóba kerülnek a verseny részletei, főleg a nagyobbak részéről. Tominak lóg az orra, ha

Mátyás

Rita

András (elöl)

országos diákolimpia döntőibe
kerültek és többször nyertek
kategóriájukban különböző kupaversenyeken. Mátyás
2004-ben tagja volt a 9. helyezett EPI B váltónak a Budapest
egyesületi váltóbajnokságán,
ahol nagyapjával együtt indult
a csapatban. Rita a budapesti
diákolimpia NF12-es kategóriájában a győztes váltó tagja
volt, pályáján pedig a második legjobb eredményt érte el.
Így mutatkozott be első versenyén.
Hogyan ismerkedtek meg a tájfutással, hogyan kezdték a versenyzést a
gyerekek?
– A család korábban is és
most is a Népliget közelében
lakik, így már az édesanya is
és most a gyerekek is nagyon
sokat sétálgattak, játszottak
ebben az erdős parkban, jól
ismerik minden zugát. Amikor
a nagyobb gyerekek itt meglátták az egyik parkverseny
résztvevőit, – ill. kisérték bátyjaikat – ők is ki akarták pró-

Anna a Diákolimpián (bal oldalon)
Tájoló 2006 1. szám
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Péter a sorversenyen

Itt az utánpótlás

elrontott egy versenyt, ha pedig
Barnabás megveri, akkor egy
hétig nem lehet hozzá szólni.
Barnabás más típus, neki fülig
ér a szája akkor is, ha rosszul
ment a versenyen.
A gyerekek szülei nem versenyeznek?
– Már nem. Az édesanyjuk
csak ifi korában volt versenyző,
18 éves kora után lekötötte a
tanulás, a főiskola, no és ennyi
gyermek nevelése. Hát ez sem
semmi: a napi teendők kemény
edzéssel érnek fel. Édesapjuk
nem sportol, de vezeti a NOE
Ferencvárosi tagozatát, ahonnan időnként anyagi támogatást is kapunk.
Egy nagy család, egy kis klubban. Nem
kellene ide egy kis támogatás?
– Hát bizony elférne. Mindenki
tudja, hogy egy nagyobb rangsoroló versenyen való részvétel milyen sokba kerül. Hiszen
nevezési díj, szállás költség
és este még étkezési költség is terheli a résztvevőket.
A család egész évben pályázatokat ír, hogy hozzá juthasson bizonyos támogatásokhoz.
Sokat segít a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (NOE)

is. A Schulek (EPI) is átvállal bizonyos nevezési díjakat.
De ha öt Pálinkás gyerekkel
elmegyek egy távolabbi versenyre, ott bizony a vacsora
is 10 ezer felett van. A tavalyi
Bükkfennsík kupára úgy tudtam öt unokámat elvinni, hogy
miskolci rokonoknál alud-

tunk, és az egyik öregdiákom
Kál-Kápolna vasútállomásról
ingyen vitt fel bennünket a
verseny színhelyére.
Van minden gyereknek felszerelése,
bozótruhája, cipője, tájolója?
– Azt mondhatom, hog y
többnyire van, de a ma már
nélkülözhetetlen SI dugókák
nagyon hiányoznak. Miután
a nagymama varrónő is, így
bizonyos segítséggel (ruhaminták, olcsó anyag) otthon
készülnek a futóruhák, bár
ez állandó felújításra szorul.
A CROSSWEAR-től is kaptunk olcsó ruhákat. A gyerekek
az 1000 forint alatt vásárolható
kínai foci edzőcipőkben futnak, amelyek egy évig bírják
a strapát. Tájolóhoz úgy jutott
minden gyerek, hogy az egyik
évben „Az iskolai tájékozódási
futásért alapítvány” támogatásaként tájolókat kapott az ISK.
Köszönöm a beszélgetést, örömteli
családi életet és jó versenyzést kívánok.
Szöveg: Schell Antal
Fotó: Szeredai L. és Pálinkás L.

Kezdet a nagyapával

Márk, Rita, Mátyás és János

10 Tájoló 2006 1. szám

SZEN
2006-ot mutat a naptár, új
év kezdődik. Az előző év
lezárása kapcsán néhány
dologgal még „adósok”
vagyunk a lap olvasóinak.
2005. évi Összetett Egyéni Bajnokság
A TÁJOLÓ előző évi számaiban
beszámoltunk azokról, akik 3,
ill. 4 bajnokság megrendezése
után összetett bajnokok lettek (6.
szám, 31. o.: F80: Balla Sándor
KFK, F70: Dudás István OSC,
ill. 9. szám, 32. o.: N65: dr. Babai
Margit TTE, N60: Cser Krisztina
FMT, N40: Mátyás Ildikó HSE és
N35: Győrffy Gabriella HSE).
Az ötödik (nappali) OB után
már valamennyi kategóriában
ismertté vált a bajnok szeméylye: N45: Kármán Katalin HSE,
N50: Rostás Irén HTC, N55:
Hegedüs Ágnes BEA, F35: Nagy
Tibor FSC, F40: Szlatényi Ferenc
OSC, F45: Gyulai Zoltán MSE,
F50: Balla Sándor HSE, F55:
Boros Zoltán ESP, F60: Jelinek
István PSE, F65: Nyögéri Imre
KTK. F75-ben senki nem indult
három számban, így ebben a
kategóriában nem volt bajnok.
Az Összetett Egyéni Bajnokság
eredménye az újság római sorzszámozású oldalain megtalálható (a részletes végeredmény az
interneten). Csak mellékesen: a
2005. évi győztesek közül öten
öt évvel ezelőtt, 2000-ben is
megszerezték az első helyet, igaz
akkor egy korcsoporttal lejjebb
(Gyulai Z., Balla S., Balla S.,
Mátyás I. és Babai M.)
A díjazásról a TÁJOLÓ 9-es számában jelent meg információ.
Nos, az érmekkel és a díjakkal (felajánlók: Máthé István,
Graffic-Com Bt. és dr. Nagy
Árpád ETC, ...) nem volt semmi
baj, de a kijelölt időpontban és
helyszínen (nov. 26, Tapolca) az
összes kategóriában mindössze
két „dobogónyi” jelenlévő díja-
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zott vette át az érmeket és az
egyebeket (oklevél az 1-6, póló
az 1-3, bor az 1. helyezetteknek). Jelenleg az MTFSZ irodában Csonti őrzi, illetve próbálja
eljuttatni a címzetteknek az át
nem vett díjakat.
2005. évi Szenior Egyesületi Bajnokság
52 egyesület sorrendje olvasható a melléklet oldalain. Az élen
végzett egyesületek (1. HSE 235
pont, 2. TTE 200 p., 3. PSE 149
p., 4. BEA 148 p., 5. OSC 135 p.,
6. HER 86 p.) és pontszerző versenyzőik az MTFSZ február 25-i
közgyűlésén emléklapot kapnak.
2005. évi Szenior Pontverseny
Első alkalommal nem adott
számú (14-18) kijelölt verseynyen, hanem az év valamenynyi rangsoroló versenyén elért
eredmény alapján vetélkedtünk
(Szepesi Imre vállalta a többlet-munkát). A 67 versenynap
7700 eredménye alapján kialakult kategória sorrendek élmezőnyét ebben a lapszámban
közöljük, a teljes eredménylista
az interneten olvasható (http://
szepesi.fpn.hu/szenior/szenior.
htm). Ezúttal is nézzünk egy
kis létszám-összehasonlítást. Az
1990. évi négy szenior női korscsoport létszámnövekedése 6,
8, 4 ill. 2 fő, ugyanez az 1990.
évi hét férfi korcsoport esetében 17, 2, 22, 8, 2, 1 és –4 (pl.
az 1990-es N35-ös korcsoport
tagjait a mai N50-es korcsoport
tagjaival hasonlítom össze).
A sok verseny miatt nem volt
ritka, hogy több versenyző
pontszáma lett 500, azaz nyert
tíz rangsorolót. A holtverseny
eldöntésére első helyen a több
egyéni győzelmet jelöltük meg,
talán jobb lett volna az egymás elleni találkozók győzelmi aránya. A sok kiváló teljesítmény jellemzésére néhány
példa: az F45-ös mezőnyben

Az elnök tájékoztat

az első két helyet 500 ponttal
elfoglaló Gyulai Zoltán MSE és
Vankó Péter HSE mögött Kaszás
György HER 498 ponttal lett
harmadik, de ennél is szorosabb
volt a küzdelem F50-ben, ahol
Petró Géza FSC 499,7 ponttal
csak a negyedik helyet érte el. Az
említett kategóriák mellett F70ben, N45-ben ill. N60-ban az
500 pontos eredmény nem feltétlenül jelentette az első helyet.
A kategóriák 1-3. helyezettjei
részére április 1-jén, az OHEBen a hagyományos emléklap mellett Magyar Janó pincészetéből 1-1 üveg 2004. évi
KÉKFRANKOS lesz a díj, de
aki a dobogósok közül rizlingzszilváni, Chardonnay vagy kékfrankos rosét szeretne, legkésőbb a február 25-i közgyűlésen
hozzám juttassa el változtatási
igényét, hogy a számára megfelelő fajta bort tartalmazó palackra ragaszthassuk fel a Kovács
Gáborka által készített egyedi
címkét. A boroscímkéket az 1-6.
helyezetteknek készítjük, a díjazásra eddig befolyt pénzösszegből azonban csak az 1-3. helyezettek részére tudjuk előteremteni a kékfrankos árát (hacsak a
felajánlott összeg a február 25-i
közgyűlésig nem gyarapodik kb.
15 ezer forinttal).
Tájoló 2006 1. szám
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Szlovák-Magyar Szenior Találkozók
2004-hez hasonlóan a 2005. évi
két találkozón a válogatottba
került versenyzők részére készített emléklapot a közgyűlésen
adjuk át a klubok képviselőinek.
A 2006. évi Postás Kupa lesz
az idei találkozó első eseméynye (április 8-9, Pusztavacs).
A visszavágó időpontját és helyét
a Postás Kupán tesszük közzé
(előre láthatóan ismét a Szlovák
Nagydíj a HUNGÁRIA KUPA
utáni napokban, augusztusban).
Az „adósságok” után nézzünk előre is:
A közgyűlés után újjáalakuló szenior bizottság fogja közzé tenni
az Összetett Egyéni Bajnokság és
a Szenior Egyesületi Bajnokság
idei kiírását, beleértve a tervezett díjazást. Ez utóbbi témában
személy szerint felajánlást teszek
saját kategóriám (F65) résztvevőinek: az Összetett Egyéni
Bajnokság minden értékelt versenyzője a listára kerüléshez
szükséges három induláson felüli minden eredményes szereplésért, azaz a negyedik, ill. ötödik
teljesítményért egy-egy üveg
Magyar-bort kap az Összetett
Bajnokság eredményhirdetésekor. (Amennyiben valaki még
hasonló felajánlást kíván tenni,
február 25-ig tegye, s a TÁJOLÓ
legközelebbi számában közzé
tesszük, ill. az idei első OB-n
(OHEB, ápr. 1.) kihirdetjük.
A minősítési rendszer radikális
megváltozása szükségtelenné
teszi külön szenior pontverseny
adminisztrálását: az országos
szenior rangsor év végi eredménye adja majd a kategóriánkénti sorrendet. S hogy lesz-e
díjazás, idén is attól függ, lesznek-e, akik ezt fontosnak tartják. (Természetesen úgy lenne
korrekt, ha az év elején, mondjuk az OHEB-ig jelentkeznének azok, akik erre felajánlást
tesznek).
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Szenior Találkozó
Január 21-én a Budapesti Tájfutó
Napok keretében hatodik alkalommal rendeztük a találkozót. A program első felében dr.
Lánszki Imre ökológus (a 60-as
években néhány évig tájfutó!)
ismertette a két évvel korábbi, Ősbudavárral kapcsolatos
előadása témájában elért újabb
eredményeit. Ígérete szerint
majd a Tájolóban is közölhetjük előadásának rövid összefoglalását egy térképvázlattal,
amelynek alapján akár fel is
kereshetjük a helyet, ahol egykor Árpád fejedelem, ill. később
az Árpád-házi királyok palotája
állt. Az előadás után adta át
Bugár Józsi a Budapest Tájfutó
Sportjáért Díj díszes oklevelét
Valkony Ferinek, az idei kitüntetettnek. Gratulálunk! Szünet
után került sor a beszélgetésre. Bugár Józsi néhány szóban
ismertette az előző napi közygyűlés eseményeit, Schell Anti
beszélt a TÁJOLÓ-ról, de szóba
került az idei versenynaptár, az
új minősítési rendszer, stb. Az
előző évek találkozóin egy-egy
friss kiadású könyv bemutatása is szerepelt a programban
(Ki kicsoda a magyar tájékozódási versenysportban, ill. 35

éves a Magyar Tájékozódási
Futó Szövetség, mindkettő dr.
Vízkelety László szerkesztésében), ezúttal sajnáltuk, hogy
az idei találkozóra tervezett
könyvismertető (Hornák Zoltán
a szerző) elmaradt. A levelezési
listán az előző napokban oly
sok személy által hozzászólásra
érdemes téma (milyen tájfutó pályákat igényelnek a szeniorok?...) végül csak egymás
közti párbeszédek formájában
került elő. A korábbi években
hagyománnyá vált, hogy egyegy korábbi időszak, vagy önálló év országos bajnokságai is
szóba kerültek. A tavalyi évben
az 1975-ös, idén az 1976-os év
országos bajnokságairól és a
bajnokságokon 1-6. helyen végzettekről emlékeztünk meg. S
bár az 1976-os bajnokok közt
számos budapesti volt, a találkozón az 1-6. helyezettek közül
csak Korik Vera (OCSB női
6. hely) ill. Nemesházi László
(ZTE, OCSB ifi 5. hely) volt
jelen. Ha jövőre is kiosztásra
kerül hasonló összeállítás az
1977-es év OB-pontszerzőiről,
vajon hányan lesznek jelen s
számolnak be személyes emlékeikről, 30 évvel korábbi sikereArgay Gyula
ikről?

A szenior találkozó résztvevői

CROSSWEAR
hirdetés

Színes PWT

PW T-S

O R O Z A T

Unalmas Park World Tour-jubileum

Tizedik születésnapjára alaposan megkopott a PWT-sorozat eredeti fénye: a
korábban az egész versenyévadon áthúzódó versenysorozat manapság csak a tavaszi
elő- és az őszi utószezonra korlátozódik, és az elit versenyzők is igencsak elhagyták:
a tavalyi egyetlen selejtező futamból mindenki kvalifikálta magát a későbbiekre.
Az ok kettős: egyrészt a 2004 óta érvéynyes nemzetközi versenyprogram,
amelyben az évenkénti VB-n kívül még
két egyhetes világkupa-forduló is van,
lehetetlenné teszi az évközi futamokat,
illetve elcsábítja a nem-profi státuszú
versenyzőket. Másrészt, az utóbbi években a PWT elvesztette szponzorait is
– mindenekelőtt az üzleti eredményeivel
gyengélkedő korábbi főszponzor Ericsson
kiesése volt fájdalmas –, így a korábbi
meghívásos rendszerrel szemben manapság a versenyzőknek javarészt maguknak
kell fedezniük az utazási és versenyzési
költségeiket.

Chris Terkelsen Sanghajban

Így nem csoda, ha a korábban minden
évben egy-egy új országba is ellátogató
sorozat a tavalyi évben már csak mindöszsze két országra korlátozódott: a tavaszi
nyitány Dél-Olaszországban, míg az őszi
futamok Kínában kerültek megrendezésre. Kína 1998 óta állandó helyszínnek számít: azóta csupán egyszer, 2003-ban nem
járt ott a sorozat, akkor is csak a SARSjárvány miatt maradtak el a futamok. Így
már-már az ottani helyszínek is visszaközszönnek a versenyzőknek – ugyanakkor
az is igaz, hogy ezek a versenyek az ország
jellegéből adódóan igen jól népszerűsítik a sportágat: 1-1 futam során tízezrek
ismerkednek meg a tájfutással, és az idén

első alkalommal már kínaiak készítették
az egyik futam térképét is. Szidták is a
versenyzők...
A legjobbakat nélkülöző mezőny ellenére idén is meg kellett küzdeni az összetett győzelemért. A férfiaknál a norvég
Öystein Kvaal Österbö és a korábban
ausztrál, idéntől kettős állampolgársága
révén a brit válogatottat erősítő David
Brickhill-Jones küzdelme volt látványos.
Kettejük párharca az utolsó előtti futamon
dőlt el, amit Hangzhou város arborétumában rendeztek, és a legtechnikásabb
futam volt az idei kínai versenyek közül.
BJ a hármas pontra menet beleveszett a
botanikai kert zöldjébe (lásd a térképet
az előző oldalon), így a 2 perccel utána
induló Österbö utolérte ott. Bár Österbö
rutinos versenyzőnek számít – a 2005-ös
összetett sprint-világkupa 2. helyezettje
– saját későbbi nyilatkozata szerint úgy
megörült BJ befogásának (hiszen tudta
ez mit jelent az összetett pontversenyre
nézve), hogy kizökkent az addigi koncentrációjából, és őrült presztízs-rohanásba
kezdtek BJ-vel. Ami a 10-11 átmenetben
bosszulta meg magát, amikor Österbö
elmondása szerint csak az átmenet
közepén döbbent rá, hogy fogalma sincs
melyik irányban futottak ki az előző pontról. Arra tippelt, hogy bal oldalról kerülik
a tavat, ezért a kerítést megpillantva azt
hitte, túlfutottak a ponton. BJ számára
ideális lehetőség lett volna lelépni, és
ledolgozni a hátrányát, de az ő agya is
hasonló módon el volt borulva, így végül
együtt hibáztak és együtt is fejezték be
a versenyt. Ezzel az összetett pontversenyben – mivel kieső eredmény nincs
– BJ olyan hátrányba került, amit már az
utolsó futambeli győzelme ellenére sem
tudott behozni.
A nőknél eleinte kevésbé volt szoros a
küzdelem: a cseh Dana Brozkova az első
négy futam egyikén sem volt másodiknál rosszabb. Azonban az orosz Tatyjana

Dana Brozkova,
a 2005-ös összetett győztes

Riabkina, aki az olasz futamokon nem is
vett részt, az 5 kínai versenyből négyet
megnyert, így az utolsó futamra igencsak
nyílttá vált a versengés. Riabkinának 18
ponttal kellett volna megvernie Brozkovát
az utolsó futamon, de mivel csak 14-gyel
sikerült, így az utóbbi lett 2005 királynője,
egyben az első cseh nemzetiségű versenyző, aki összetett PWT-t tudott nyerni.
A sorozat jövője még a jelenénél is kérdésesebb. Idén – immár harmadik éve
– ismét Dél-Olaszországban fog kezdődni
egy másfélhetes nyitánnyal, amiben ezúttal a szicíliai szigetre is ellátogathatnak
a versenyzők egy futam erejéig. A folytatás pedig, bár még nem közöltek róla
semmit, nem vitás, hogy megint Kínában
lesz. 2007-től azonban ismét változik a
nemzetközi versenyrendszer, a túlzott
költségeket és időráfordítást igénylő
blokk-világkupák megszűnnek, helyettük
a jelenlegi rangos nemzetközi versenyek
pályázhatnak 1-1 futam világkupa-címéért. Amelyek kiválasztásánál a sprint szám
VB-re kerülését sokáig halogató IOF most
épp a középtávú és sprint versenyeket
kívánja előnyben részesíteni. Márpedig
két ugyanolyan sorozat szerintem nem
fog megélni egymás mellett – de ez már
a jövő zenéje.
Skuló Marci
Tájoló 2006 1. szám
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Tájékoztató
az MTFSZ közgyűléséről
A közgyűlés időpontja: 2006. február
25. szombat. 10 óra
Helyszíne: Magyar Spor t Háza
Tanácsterem, Budapest, XIV. Istvánmezei
út 1-3. (bejárat a Dózsa György út felől)
Megközelíthető: a Keleti Pályaudvar
felöl a BKV 7-es és 73-as jelzésű autóbuszaival egy megálló, autóval parkolni
belső, őrzött parkolóban lehet, bejárat az
Istvánmezei út felől.
Regisztráció: A küldöttek jelentkezése és a mandátumvizsgálat 9.00–10.00
között a Tanácsterem előterében lesz.
Kérjük a küldötteket – a pontos kezdés
érdekében – időben érkezzenek.
Napirend:
1. Elnöki beszámoló, Díjak átadása: SILVA
vándordíj, Ripszám Henrik emlékérem,
Tájékozódási futásért kitűző, a 2005. év
edzője, 2005. év tájfutója
2. Jelentés a Szövetség 2005. évi gazdálkodásáról, mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés
3. A Felügyelő Bizottság jelentése
4. A Szövetségi tagdíj meghatározása
5. Javaslat a 2006. évi szakmai és pénzügyi tervre
6. Új tisztségviselők megválasztása
7. Egyebek (a szavazatszámlálás szünetében)

A december 12-i elnökségi ülés
fontosabb határozatai
1. Az elnökség az MTFSZ Közgyűlését
2006. február 25.-én 10 órára, a Magyar
Sport Házába összehívta.
2. Az elnökség a 2006. évi költségvetés
fő arányait elfogadta.
3. Az elnökség a versenyrendszer és a
minősítési rendszer reformfolyamatának
lépéseit jóváhagyta, elfogadta.
2006. évtől bevezetésre kerül a szövetségi ellenőrző bírói rendszer, melynek vezetője 2007 év végéig, Erdélyi
Tibor.
4. Az SI 2005. évi működéséről és a SI
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az elnökség elfogadta (lásd a 2223. oldalon).
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5. Az elnökség elfogadta a Bizottságok
(Edző-, Ifjúsági-, Térkép-, Térképtár-,
Média- és Marketing bizottság) beszámolóit éves munkájukról.
A 2006 évtől kezdődően, az elnökség
újra dönt az Év térképe kitüntető címről.
Erdélyi Tibor kidolgozza a jelölés, és az
értékelés feltételeit, szempontjait.
A 2006. évtől kezdődően, a Szövetség
vagyon értékű jogait átadja az OB-k rendezőinek.
6. A 2006. évi országos versenynaptár,
a három feltételekkel elfogadott versennyel együtt elfogadásra került. A
SI használata alól a Dél-alföldi, és a
Baranya megyei regionális versenyek
rendezői a 2006-os évben felmentést
kapnak.
7. Az elnökség a bajnokságok, és szövetségi versenyek értékelését elfogadta.
8. A Trail-O Szabályzat még nem készült
el, a januári elnökségi ülésen kerül megvitatásra.
9. Javaslat A Térképkiadási Szabályzat
módosítására később kerül sor.
Egyebek:
– 2005. évben 2.393 tájfutó váltotta ki a
versenyengedélyt.
– A Bajnoki rendszer elfogadott szabályzatába hiba csúszott. A SI program
nem tudja kezelni a különböző létszámú döntőket. Ezért a bajnoki rendszer
szabályzatában a döntők létszámát a
következők szerint módosítani kell: Az A
döntőhöz hasonlóan, a további futamok
(B,C,D,...) is egységesen 24 fővel kerülnek megrendezésre.
– Molnár Péter tájékoztatta az elnökséget a 2005. évi Rövidtávu OB-n történtekről.
Mint köztudott, a Rövidtávu OB-n, a verseny közben a terepről elloptak 4 darab
SI dobozt. Most hírt kaptunk az eltűnt
dobozokról! E-mailban valaki visszavásárlásra ajánlotta fel a SI dobozokat.
Ezek után feljelentést tettünk ismeretlen
tettes ellen, és a rendőrség megkezdte
a nyomozást. A feltételezett tettesnél
házkutatást tartottak, de a SI dobozok
nem lettek meg. Később a lakásán lévő
számítógépet is lefoglalták. A nyomozás
tovább folytatják, lezárásáról azonnal
tájékoztatjuk az elnökséget.
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Az Elnökség nyilatkozata: Az elnökség
számára elfogadhatatlan, ami történt!
Mélyen elítéljük, és megdöbbentőnek
tartjuk, hogy ez megtörténhetett, ilyen
személy férkőzhetett a tájfutók közé.
Várjuk a vizsgálat lezárását, és a bizoynyítékok alapján haladéktalanul megtesszük a szükséges lépéseket. A lehető
legkeményebben el fogunk járni a tettessel szemben!
Az előző elnökségi óta, elektronikus
úton hozott határozatok
– Az elnökség, a bajnoki rendszer szabályzatát kiegészíti a következővel:
„A váltó, illetve csapatösszeállítást a
verseny O-idejét 60 perccel megelőzően
a rendezőség felé le kell adni, azon a
későbbiekben indokolt esetben az ellenőrző bíró engedélyével lehet változtatni”
– Az év férfi tájfutója: 2005-ben
Gösswein Csaba, női tájfutója: Makrai
Éva és az év tájkerékpárosa: Füzy Anna.

A január 16-i elnökségi ülés
fontosabb határozatai
1. A Versenybizottság beszámolója éves
munkájáról. A Versenybizottság minden
feladatának eleget tett. Az általa rendezett
versenybíró továbbképzés nagyon jól sikerült. Az új versenyjegyzőkönyv elkészült,
2006-tól bevezethető. A 2005. évi rangsoroló versenyek értékelését a bizottság
elkészítette, és közzétette. Összességében
jó év volt, nagyobb problémák nélkül.
Az új magyar jelkulcs még nem készült
el. Februárra végleges szabályokat, szabályzatokat kell alkotni, és közzétenni,
a versenyévad zökkenőmentes indítása
miatt. 2006-ban a Versenybizottság feladata lesz az új magyar jelkulcs és szimból
megalkotása, egy hivatalos teljes példány
létrehozása, valamint egy nagy példányzszámban, a versenyzőknek szánt egyszerűsített, tömör változat elkészítése.
Határozat: Az elnökség a Versenybizottság beszámolóját 2005. évi munkájáról elfogadta.
2. Beszámoló az elnökség négy éves
munkájáról. A februári ülésre készül el az
elnökség beszámolója.
3. Javaslat a 2006. évi költségvetésre.
Az előző években felhalmozott tartalék
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terhére növelni lehet a szakágak, és a
válogatott támogatását. Az elhangzott
vélemények, érvek alapján a költségvetés kiadási oldalának 2.950 e. Ft-os
megemelése indokolt.
4. Az elnökség a 2006. évi Munka és
üléstervet elfogadta.
5. Az elnökség a szövetségi tagdíjra tett
javaslatot elfogadta, és jóváhagyásra a
Közgyűlés elé terjeszti.
6. Javaslat a SI működtetésére, a 2006.
évi támogatásokra.
A SI bizottság értékelte az elmúlt három
év működését, és széles körben kikérte
a tagszervezetek véleményét is. Sokak
véleményére alapozva a bizottság javasolja a SI tényleges fenntartásának költségét (70 Ft.) és a támogatásra szánt
rész (130 Ft.) szétválasztását, és ezzel
egyértelművé tételét.
Határozat: A határozati javaslat a %-os
meghatározás nélkül elfogadható. Az
elnökség támogatja a Sportident bizottság javaslatát a Sportident bérleti díj és
a sportágfejlesztési hozzájárulás szétválasztásáról. A sportágfejlesztési hozzájárulást a rangsoroló versenyek nevezési
díjának %-ában határozza meg, az ide
befizetett összeget elkülönítve kezeli, és
a jövőben kizárólag a sportág fejlesztésére, ezen belül kiemelten az utánpótlás
nevelés és általában a létszámnövelés
érdekében elfogadott programokra fordítja. Az elnökség ezen határozatában
foglaltakat a Közgyűlés elé terjeszti.
A rangsoroló versenyeken a fizetendő
díjak összesen 10+8%, minden rangsoroló kategória, és csak a rangsoroló
kategóriák után.
Határozat: Összefoglalóan: A rangsoroló versenyeken be kell fizetni a rangsoroló kategóriákban indulók nevezési
díjának 18%-át. Az országos bajnokságokon, Diákolimpián és az éjszakai
versenyeken csak 8%-ot kell befizetni.
A regionális rangsoroló versenyeken – a
meghatározott feltételek megléte esetén – a 8%-ot sem kell befizetni.
7. Reform feladatok. A két szabályzat
majdnem végleges. Kisebb pontosítások, kiegészítések után a februári ülésen
kerülhet a végleges formájában elfogadásra.

7. a. Javaslat a Rangsoroló versenyek
irányelveire. Az első pontot, a terveknek
megfelelően, a februári ülésre készíti el
Jenővári Gabriella és dr. Hegedüs András.
Az irányelvek további része készen van,
széles körben megvitatott, elfogadott.
7. b. Javaslat a Minősítési Szabályzatra.
A Minősítési Szabályzat szintén készen
van. Minden apró részlete többekkel
megvitatásra került. Végleges a februári
ülés után esz.
7. c. A határon túli versenyrendezés feltételei.
A határon túl rendezendő tájfutó versenyek akkor lehessenek minősítők,
ha mindenben megfelelnek a rangsoroló versenyek irányelveinek. Verseny
és verseny között nem lehet különbség a versenyző, és a Szövetség felöl
nézve. A külföldi rendezőnek, vagy a
külföldön versenyt rendező magyar
rendezőnek ugyanazokat a feltételeket
kell vállalniuk, mint az összes többi
rangsoroló versenyt rendező szervezetnek. Minden határon túli versenynek
(is) kell legyen MTFSZ tagszervezet
rendezője, hogy a követelmények érvéynyesíthetők legyenek. Be kell tartani
a Versenyszabályzatot, minden induló után be kell fizetni a nevezési díj
18%-át, és akkor az elért eredmények
bekerülnek a rangsorpont számításba
és minősítést adnak. Ezek a feltételek
kerülnek beépítésre a Minősítési szabályzatba és a Rangsoroló versenyek
rendezési irányelveibe. A februári ülésre véglegesítik. Az elnökség a három
tájékoztatót, javaslatot jóváhagyólag
tudomásul vette.
8. Javaslat a Trail-O Szabályzatra.
Fogyatékosok Szövetsége (FONESZ) pontosításokat tett, melyeket a Szabályzatban átjavítottunk. A Szabályzat az IOF
Trail-O versenyszabályzatának fordítására
alapul, a magyar sajátosságokat beépítve,
értelmezve. A VB-n az IOF szabályzatát
kell pontosan betartani. Az elnökség az új
Trail-O szabályzatot elfogadta.
9. Javaslat a Térképkiadási Szabályzat
módosítására.
Az új Szabályzat 2006. február 1.-től lép
életbe. Az elnökség az új Térképkiadási
szabályzatot elfogadta.
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10. Tájékoztató a Közgyűlés előkészítéséről. A levezető elnök Deseő László
lesz. A meghívókat a Közgyűlés előtt
legalább négy héttel ki kell küldeni.
Az írásos anyagokról, további feladatokról a februári ülésen lesz előterjesztés.
A tájékoztató az elnökség jóváhagyólag
tudomásul vette.
11. Egyebek, főtitkári tájékoztató.
– Az elnökség a Minősítő bizottság
javaslatára, Gösswein Csabának, Kovács
Ádámnak és Zsebeházy Istvánnak – a
2005-ben elért eredményeik alapján –
nemzetközi minősítést adományozott.
A februári elnökségi ülésen a két szakág
készítse el és terjessze elő a szakágak
minősítési szabályzatát, és annak alapján tehet javaslatot minősítésekre.
– A versenybírói továbbképzésre idén
február 18-19.-én kerül sor Budapesten.

FŐSZEREPBEN
A MEGASZTÁROK
ÉS A TÁJFUTÓK?
A Westend Egészségnapok
végső programja lapzárta
előtt ugyan még nem került
elfogadásra, de annyit
elárulhatunk, hogy Lantos
Zoltánnak, a rendezvény
főszervezőjének
köszönhetően sok egyéb
színes programpont mellett
tájfutás és mobilos tájfutás
is szerepel az események
sorában.

T

erveink szerint a tájékozódási sportok bemutatójának eseményei március 4-én 10
órakor kezdődnek, népszerűsítő
játékokkal. A bevásárlóközpontban felállított standunknál az
érdeklődők egy térképet kapnak,
amelyre a megkeresendő ellenőrzőpontok lesznek berajzolva.
A bójákat a „fedett város” három
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szintjén rejtjük el, elsősorban az
árkádokkal, hidakkal és szökőkutakkal tarkított zegzugos
folyosórendszer területén, de a
vállalkozó kedvű játékosoknak
terveink szerint néhány esetben
a boltokba is be kell majd menni
a pontokat felkutatni. A bójákat
térképpel a kézben egyénileg,
illetve párosával, mobiltelefonos
navigációval lehet majd tetszőleges sorrendben megkeresni,
a nagy tömegre való tekintettel kizárólag sétálva. A játékon
résztvevők között este értékes díjakat sorsolunk majd ki.
A térkép hátoldalára a tájékozódási sportok (így a klasszikus
tájfutáson kívül a tájbringa, a
sítájfutás, a trail-O, a mobile-O
és a mikrosprint) rövid, színes
bemutatója kerül, a legfontosabb
információkkal (honlapok, elérhetőségek, stb.) azon érdeklődők
számára, akik a játék után közelebbről is szeretnének megismerkedni sportágunkkal. Ugyanez
az anyag, azaz a Westend térkép az ismertetővel, a verseny
előtt a Magyar Turista magazin
márciusi számában is meg fog
jelenni, több ezer példányban.
Kedvcsinálóként a tájékozódási sportok hazai lapjából, a
Tájolóból is vihetnek majd az
érdeklődők a készlet erejéig, így
még teljesebb képet alakíthatnak
ki magukban sportágunkról.
Este nyolckor pedig kezdődne a tájfutók gálafellépése, egy
kétfordulós bemutatóverseny.
A résztvevők létszámát a verseny
kísérleti jellege miatt limitálnunk
kellett, a tájfutó versenyen 120
fő vehet részt, a mobile-O futamokon pedig 30 páros. Az első
futam végén meghívásos alapon
hazánk legjobbjai mutatkozhatnak be a közönségnek, míg a
fordulók közötti rövid szünetben tájfutó életünk hírességei
fognak egy VIP futam keretében
„fellépni” térképpel a kézben.
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Az első futam eredményei alapján, fordított erősorrendben
indulhatnak majd a második
körben a versenyzők, így ekkor
is a végére marad majd az igazi
izgalom. A tájfutó bemutatóval
párhuzamosan zajló mobilos
verseny első fordulójában a
párosok egyik tagja navigálja
majd futótársát, a második részben pedig szerepet cserélnek.
A térképen a három szint egy
oldalon, egymás alatt lesz ábrázolva. A pontok egyenes vonallal lesznek összekötve abban az
esetben is, ha azok éppenséggel
különböző szinten helyezkednek majd el. Az összekötő vonal
tehát nem feltétlen a haladási
irányt fogja jelölni, ez a szokatlan ábrázolás külön szellemi
feladatot jelent majd az indulóknak. Érdemes lesz a versenyzőknek majd a térképjelekkel is
kicsit ismerkedni, hiszen például
mozgólépcső nem igen volt még
jelölve magyar tájfutó térképen.
A versenyről további részletek
és nevezési információk február elején a www.mobile-o.hu
weboldalon, illetve az országos
tájfutó levelező listán lesznek
olvashatóak! Várunk minden
érdeklődőt indulóként vagy
akár nézőként a Westendben,
március 4-én, egy nap, amikor
a közélet egy kicsit talán végre
ránk figyel.
Szlávik Zoltán és a rendezők
Tájfutás 2006 1. szám 19
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V. Tájfutás-kupa
pénzdíjas pályakitűző verseny kiírása
Meghívó: Akik szeretnék elméleti felkészültségüket is fejleszteni, azoknak
örömmel jelenthetem be, hogy a Tájfutás
szerkesztősége ismét megrendezi az
immár ötödik Tájfutás-kupa pénzdíjas
pályakitűző versenyt! Versenyünket idén
az OCAD térképrajzoló programra alapozva rendezzük meg, a pályakitűzést az
elektronikus formában kapott térképeken
kell majd kivitelezni. A program használatában kevésbé jártasak se riadjanak
vissza, a megvalósításhoz részletes útmutatót biztosítunk. A program ingyenesen
letölthető 9-es (legújabb) demo verziójával is tökéletesen megoldható a feladat,
sőt ajánlott ezt használni. Így tehát idei
versenyünk a pályakitűzés mellett egyben kiváló lehetőség az OCAD programmal való megismerkedésre is, és nyitott
azok számára is, akik talán még soha sem
használták ezt a remek programot.
Képzeletbeli versenyeink virtuális színheylyei szintén különlegesek idén: az egyik
helyszín az augusztusban, Dániában
megrendezésre kerülő Világbajnokság
Középtávú Döntőjének térképe, a másik
pedig a veszprémi vár, és óváros zegzugos térképe. Reméljük mindkét helyszín
és a hozzájuk kapcsolódó feladat új és
érdekes kihívást jelent majd a résztvevők
számára, és kellemes időtöltést jelent
majd a hosszú téli estéken.
A feladat tehát egy-egy, férfi és női
Középtávú Világbajnoki Döntő pálya
elméleti kitűzése a Dán VB terepén, illetve egy-egy Sprint Világranglista szintű pálya a Veszprémi Vár térképen. A
feladatot az OCAD program pályakitűző
funkciója segítségével kell elvégezni a
kapott útmutató alapján. A Veszprémi
Vár térkép jó minőségű kép formátumban áll rendelkezésre a térkép készítője,
Molnár Péter jóvoltából; a Gjern Bakker
névre hallgató VB terep pedig külön a
pályakitűző verseny számára készített
OCAD formátumú térképként!
Az értékelést a verseny tavalyi győztese, Tóth Károly, valamint Gösswein Csaba
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válogatott versenyzőnk, a Gjern Bakker
térkép „Tájfutás-kupa különkiadásának”
megrajzolója végzi. Az egyes pályák
külön-külön kerülnek értékelésre, így
pályánkénti sorrendet is hirdetünk, de
a végeredmény a négy pálya összesített
pontszáma alapján kialakuló sorrend,
melyben az első három helyezett pénzdíjazásban részesül! A pénzdíjazás
alapjául a befolyó nevezési díjak 50%ából képzett díjalap szolgál, melyet az
alábbiak szerint osztunk ki a helyezettek
között: I. 50 %, II. 30%, III. 20 %; valamint az augusztusi VB pályát legjobban
megközelítő pályamunka elkészítője
különdíjban részesül! A legjobb női ill.
18 év alatti versenyző ingyenesen
indulhat a 2007. évi Tájfutó Maraton
bármelyik kategóriájában.
A nevezéseket (név; egyesület; születési év; postacím; postai, vagy átutalásos
fizetés) a tajfutas@freemail.hu e-mail
címre várjuk. A nevezési díj 1 000 Ft,
diákoknak 500 Ft, melynek beérkezése
után a versenyző e-mailben megkapja
a két térképet, valamint az útmutatást
az OCAD programban történő kivitelezéshez.
A nevezési díjat postai csekken lehet
befizetni, cím: Hites Viktor, 8200
Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/F. Egy versenyző több pályamunkát is beadhat, a
további pályamunkák nevezési díja 50%
kedvezményben részesül! A 2005-ben
válogatottaknak a részvétel ingyenes!
A pályakitűző versenyben való részvétel
idén nem csak egyéni elfoglaltság; a
sprint számra kitűzött pályamunkák a
2007-es Tájfutó Maraton sprint verseynyének, prológjának alapjául szolgálnak majd, a legjobb átmenetek/pálya
részletek a valóságban is megvalósításra
kerülnek. A Dán VB középtáv terepére
tervezett sok-sok különböző szemléletű
pályával pedig minden résztvevő hozzájárul a VB csapat elméleti felkészüléséhez! A pályamunkák elérhetőek lesznek

a Világbajnokságra készülők számára, és
jó lehetőséget biztosítanak majd a közös
elemzésekhez is!
A feladat megoldásához ajánlott az OCAD
9-es demo verzióját használni. Ez az
OCAD honlapról ingyenesen letölthető:
http://www.ocad.com/en/downloads.
htm ; Itt az „OCAD 9 for Windows Demo
Version” cím alatt 7 nyelven letölthető
a program. (ajánlott az angol) Letöltés
után elindítva önmagát telepíti, és máris
használható a program.
Beküldési határidő: 2006. április 1.
tajfutas@freemail.hu
A verseny jeligés, az értékelők a fenti
e-mail címre beküldött fájlokat (jelige_
sprint.ocd; jelige_középtáv.ocd) csak
jeligésen kapják meg, így biztosítjuk a
teljesen független bírálatot.
Kellemes időtöltést
és sikeres pályakitűzést kívánunk!

Hornák Zoltán könyve
Biztos, sokan ismeritek szakosztályunk „öregjét”, Hornák Zoli
barátunkat, akinek decemberben
jelent meg egy válogatás füzete
négy évtized alatt megírt cikkeiből
„Írásaim sorsa” címmel.
Érdekes olvasmánynak ígérkezik bárki számára, aki szeretne
inspirációt kapni a tájfutáshoz, a
rendszeres edzésekhez, a maratoni
teljesítéséhez.
A füzet ára 1000 Ft, amit a Kinizsi
Takaréknál vezetett 7320020615241416-os bankszámlára lehet
átutalni. Küldjétek meg nekem a
postázási címet, hogy hova kellene
lejuttatnom a könyvet, és postafordultával küldöm a könyvet.
Természetesen a szerzőtől, Hornák
Zolitól személyesen is érdeklődhettek a válogatás füzetről a
30/586-6876-os telefonszámon.
Hites Viktor
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Thermenland Open határokon át
Előkészületek
A TV Fürstenfeld csapata együttműködve a
Zalaegerszeg Tájékozódási Futó Clubbal és
a szlovén ŠD Severovzhod (Muraszombat)
egyesülettel már lázasan készül az idei,
három világranglista futammal megtűzdelt Thermenland Open nemzetközi tájfutó versenyre. Az előkészületek persze nem
csak az idei évre szólnak, hiszen a három
egyesület hosszútávra tervez. Jövőre
ismét Magyarország lesz a vendéglátója az eseménynek, majd az elképzelések
szerint 2008-ban már Szlovénia sem csak
prológot fog rendezni, hanem magát a 3
napos Thermenland Open-t.
Visszatérve az idei évre, a térképek már
egy-két hónapja készen állnak, ismét a
jól megszokott minőségben, köszönhetően a Fürstenfeldiek által alkalmazott
cseh térképhelyesbítőknek. A szlovéniai
Muraszombaton május 28-án rendezendő
rövidtávú prológ térképén is már csak
az utolsó simítások vannak hátra. Ez a
verseny is elnyerte a Világranglista futam
minősítést, így érdemes lesz rajthoz állni,
hiszen Rédicstől csupán 34 km-re található az egykor magyar város, Muraszombat.
A rövidtávú verseny pályái részben a város
parkjaiban és utcáiban, részben a város
melletti erdőben kerülnek kialakításra.
A prológot követő héten Csöde központtal
a ZTC csapata szervez edzőtábort azoknak,
akik a két hétvége között szívesen töltenék
el az idejüket a régióban. Minden nap egy
szervezett SI-s edzésre lesz lehetőség. A
péntek délelőtti könnyű edzést követően
délután már a Fürstenfeld közeli Söchaunál lehet részt venni a Thermenland Open
terepbemutatóján.
A Burgaui központtal rendezendő verseny
egyik napja a már ismert Hebalm környéki
terepen kerül megrendezésre, természetesen annak egy teljesen új részén, vadonatúj térképpel. Érdekesség, hogy ezen
a napon Fehér Ferenc lesz a pályakitűző,
míg a verseny befejező napján Vajda Kolos
fogja kitűzni a pályákat, és Szerdahelyi
Zoltán lesz a verseny IOF ellenőre. Burgau
ugyancsak közel van a magyar határhoz,
Rábafüzestől csupán 27 km. Osztrák bará-

taink igyekeztek úgy kialakítani a versenyközpontot, hogy az utolsó napi cél
közelében legyen a legtöbb szállás, így az
olcsóbb árfekvésű kemping és tantermi
szállás a cél közvetlen szomszédságában
található, a Burgaui strand mellett.
A verseny második napján kötelező szállítással (ára benne van a nevezési díjban)
lehet majd eljutni a verseny helyszínére, mely részletgazdagságával kellemes
meglepetésként fog szolgálni a versenyzőknek, igazi csemege lesz. Az első napi
verseny nagyobb távolságra lesz a versenyközponttól, de a tervek szerint ide
is lehetőség lesz eljutni a rendezők által
szervezett busszal előzetes igényfelmérés
alapján.
A versenyre március 31-ig a válogatott
versenyzőket ingyen nevezheti az országos szövetség*, de előkészítés alatt áll,
hogy a magyar versenyzők kedvezőbb
nevezési díjjal vehessenek részt a versenyen, amennyiben mindhárom napra

neveznek. Erről rövidesen további részleteket fogunk közölni.
A szervezők az előkészületek részeként
már számos céggel 3 éves partnerkapscsolatot alakítottak ki, így az idei verseny
sikerét is garantálja, hogy a 3 egyesület
mellett a Hebalmi síközpont, valamint
a Loipersdorfi termálfürdő aranyfokozatú
partnerként, a Touristboard „Steirisches
Thermenland”, a Haas-Fertigbau, illetve
a DCM ezüstfokozatú partnerként, míg
az ACC Austria bronzfokozatú partnerként állt a Thermenland Open mellé mind
anyagilag, mind erkölcsileg. Reményeink
szerint a cikk megjelenésének időpontjára már magyar cégek is felsorakoznak
a határokon átívelő Thermenland Open
projekt mellett. Erről, és sok egyéb
újdonságról a folyamatosan frissülő
Thermenland Open weboldalon (http://
www.thermenlandopen.com) szerezhet
mindenki bővebb információt magyar
nyelven is!
Sárecz Lajos
(trainingcamp@thermenlandopen.com)
*Az ingyenes nevezés országonként és
kategóriánként maximum 6 versenyzőre
érvényesek a W21E, M21E kategóriákban,
valamint maximum 6 lány versenyzőre
a W-18E, W-16E, W-14E kategóriákban
összesen (pl.: 3 fő versenyző W-18E, 2 fő
W-16E és 1 fő W-14E kategóriában), illetve maximum 6 fiú versenyzőre az M-18E,
M-16E, M-14E kategóriákban összesen,
amennyiben a nevezést az adott ország
tájfutó szövetsége küldi.

Burgaui vár
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BESZÁMOLÓ
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a Sportident rendszer 2005. évi
működéséről és pénzügyeiről

mmár szokásosnak nevezhető évet zárt a
Sportident. 2005-ben 71 versenynapon alkalmaztuk, ami éppen azonos a 2004-es használattal,
és a rangsoroló versenyek közül továbbra is csak
a Sopron és a Jurisics Kupát rendezték hagyomáynyos lukasztóval. A tájfutók már megszokták és
elvárják, hogy a nagyobb versenyeken dugókával
futhassanak. A kisverseny-csomag továbbra is
népszerű, köszönhetően az egyszerű használatnak és az alacsony bérleti díjnak. A saját dugókák
száma már csak lassan nő, elkezdett viszont terjedni az újabb fajta SI-6 dugóka, amivel 64 pontfogást lehet tárolni, és kétszer gyorsabban működik
a pontérintés. Az utánpótlás korúak kedvezménye
(14 éves korig ingyenesen lehet kölcsönözni)
és a ritkábban járók igénye miatt a versenyeken
továbbra is jelentős a bérelt dugókák aránya.
2001
2002
2003
2004
2005
Versenynapok, teljes rendszer
60
66
59
71
71
Versenynapok, edzéscsomag
3
5
14
41
40
Saját dugókák száma az év végén
1000
1250
1450
1530
1620
MTFSZ nettó bevétele a rendszer bérbeadásából
3 579 000 Ft 5 196 000 Ft 5 178 000 Ft 5 675 000 Ft 6 202 000 Ft
A 2005. év fejlesztései
A rendszer technikai fejlesztése és szinten tartása
érdekében megtörténtek a szükséges, öt év után
már rutinszerűnek nevezhető lépések. Év közben a
szokásos kellékenyagokon kívül (papír, festékkazetta, kötegelő, aggregátor üzemanyag) beszereztünk
100 dugókát a folyamatos ellátás biztosítására. A
dugókák eladásából az MTFSZ továbbra sem szerez
hasznot. A géppark megújítása illetve biztonságos
üzemelése céljából vettünk egy-egy új noteszgépet
és lézernyomtatót. Az edzéscsomag magas használati igénye miatt két csomagot üzemeltettünk párhuzamosan, ezzel tudtuk kiszolgálni a hét közben és
hétvégeken rendezett kisebb versenyeket, válogatott
felmérőket, túraversenyeket, céges rendezvényeket.
A nyár folyamán befejeztük az ellenőrző pontok
megújítását: a 2004 végén elvégzett, 130 dobozt
érintő nagyarányú csere után kicseréltük a megmaradt 30 régi tipusú SI dobozt. A 30 db felszabadult,
még használható dobozt eladtunk a DTC részére. Az
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új dobozok beváltak, a rendezők munkáját lényegesen könnyítik (verseny előtt nem kell programozni
őket, nagyon ritkán van szükség elemcserére, a
súlyuk pedig harmadával kisebb a réginél), és verseny közben leállt doboz miatt az idény folyamán
egyáltalán nem volt probléma.
A karbantartási-tárolási szolgáltatásokat továbbra
is a Hungária99 Bt. végezte, és az elnökség nyáron
hozott döntése értelmében 2006-ra is velük kívánunk szerződni, pályáztatás nélkül egy újabb évre.
Felismertük ugyanis, hogy a karbantartásba-üzemeltetésbe beletanulni olyan rákészülést igényel, ami
miatt nem érdemes minden évben újra kiválasztani
a partnert. 2007-2008-ra már eleve 2 éves pályázatot
fogunk kiírni. A versenyrendezők egyébként továbbra is a Hunágia99 Bt-t (Riczel Zsuzsiék) bízták meg
leggyakrabban a helyszíni üzemeltetéssel, de néhány
verseny továbbra is saját személyzettel vagy más
vállalkozóval oldotta meg a feladatot.
Az önálló Sportident honlap 2005 elején megszűnt,
az eredmények és egyéb információk átköltöztek
a hivatalos MTFSZ honlapra, ahonnan a rendszer
bérleti és üzemeltetési feltételei is elérhetők. Az év
során jelentősen romlott a dugóka nyilvántartás
adattisztasága, átigazolások és átruházások kapcsán
sok hiba került a rendszerbe. A probléma összefügg
a versenyzői nyilvántartás illetve a honlap általános
hiányosságaival.
Pénzügyek, támogatási programok
A rendszer használati feltételeiben alapvető változtatás nem történt 2005-ben: a versenyrendezők által
fizetendő bérleti díjat a résztvevők száma alapján
állapítjuk meg, tehát a bérleti díj nem az igénybevett
ellenőrzőpontok vagy számítógépek mennyiségétől
függ. A rendezők által mindenképp befizetendő
alsó határ 20 000 Ft maradt, ezzel a kis létszámú
versenyeket az edzéscsomag használatára kívántuk
ösztönözni. A dugókák kölcsönzési díja továbbra
is napi 200 Ft volt (kisverseny-csomagnál 50 Ft),
amit a versenyző közvetlenül az MTFSZ-nek fizet.
A rendszer bérleti díját még 2004 elején 200 Ft-ban
határoztuk meg, ezen 2005-ben nem változtattunk.
Az éves bérleti bevételek kb. harmadát költjük a
rendszer fejlesztésére, karbantartására, raktározására, a szükséges kellékanyagok beszerzésére. A fennmaradó nagyobbik hányadot a Sportident bizottság
által kidolgozott és az MTFSZ által 2003-tól elindított támogatási programokra fordítjuk (előzményeit
lásd Tájoló 2003/1, 2004/1, 2005/1). A 2005-ös
támogatások tervezett kerete 4,7 millió forint volt,
ennek lebontását és a megvalósult összegeket a mellékelt táblázat tartalmazza.

SP
A keretösszegből továbbra is a legnagyobb részt
tette ki a kluboknak közvetlenül nyújtott utánpótlás
támogatás, amivel a 10-18 éves létszám növelését
és a lemorzsolódás csökkentését céloztuk meg. A
támogatást a klubok saját adatszolgáltatása alapján,
a minősített versenyzőik 3 éves előéletét figyelembe
véve folyósítottuk, nagyobb összeget adva a régebb
óta megtartott versenyzőkért és kevesebbet a frissen
minősítést szerzők után.
A megyei Diákolimpia támogatásánál sikerült túllépni a korábbi évek alacsony érdeklődésén. A
támogatást az illetékes megyei szövetségek részére
folyósítottuk, és rájuk bíztuk, hogy a rendezőnek
vagy a legtöbb résztvevőt kiállító iskolának juttatják
a pénzt, ami megyénként 20 ezer Ft-ot tett ki. Ismét
nagyon sikeresnek bizonyultak a nyári edzőtáborok,
ahol 4 jelentkező között kellett pályáztatással eldönteni a támogatás felosztását. Új programként indult
az edzők munkájának pénzbeli elismerése, ahol
az Edzőbizottság aktív közreműködésével, pályázat
alapján választottuk ki a tíz támogatottat. A népszerűsítő versenyek szervezését a Marketing bizottság
koordinálta, a helyi kisversenyek és a megyei bajnokságok versenyzőnként 100 Ft-os támogatását
pedig a Sportident bizottság bonyolította, régiónként nagyon eltérő érdeklődés mellett. Az országos
bajnokságok – mint szövetségi versenyek – támogatása a célterület kialakításához használt eszközök
kedvezményes bérleti lehetőségét jelentette, amire
ilyen formában nem mutatkozott érdeklődés. Ez a
rendszer 2006-tól tud kiteljesedni, amikor már az
OB rendezési pályázatban vállalt feltételek alapján
nyerik el a rendezők a támogatást. A versenyzői
nyilvántartás korszerűsítése a honlappal való szoros kapcsolat miatt tovább tolódott, az erre szánt
összeget át kellett ütemeznünk 2006-ra. A megyei
minősítés nyilvántartások elektronikus formátumú
elkészítésére (Excel táblázat) pedig nem sikerült
rávennünk a megyei szövetségeket, ezért az erre
szánt támogatást nem fizettük ki.
Terv
Tény
Edzőképzés támogatása
100 000 Ft
126 500 Ft
Edzők munkájának elismerése
900 000 Ft
900 000 Ft
Klubok közvetlen UP támogatása 2 000 000 Ft 2 025 100 Ft
Diákolimpia megyei támogatása 200 000 Ft
180 000 Ft
Nyári utánpótlás edzőtáborok
500 000 Ft
500 000 Ft
Népszerűsítő versenyek
100 000 Ft
50 000 Ft
Helyi kisversenyek
120 000 Ft
6 100Ft
Megyei bajnokságok
300 000 Ft
63 700 Ft
OB-k támogatása
100 000 Ft
0 Ft
Versenyzői nyilvántartás
200 000 Ft
halasztva
Megyei minősítés nyilvántartás
200 000 Ft
0 Ft
4 720 000 Ft 3 851 400 Ft

O R T I D E N T

A folytatás
Klubok up.
A bevételek felhasználására kidol- támogatása
2005-ben
gozott támogatási programok 2006ban minden bizonnyal folytatódnak, SZV 257 180 Ft
de a tervezéshez fel kell dolgoznunk KTK 201 740 Ft
az elmúlt 3 év tapasztalatait és a visz- KOS 157 080 Ft
szajelzéseket. Változások történnek ETC 143 220 Ft
2006-tól a versenyrendszerben is, DTC 138 600 Ft
aminek hatásai lehetnek a SI bérleti SKS 106 260 Ft
feltételekre. Ezen kívül, sajnálatos ESP 101 640 Ft
lopások kapcsán igény merült fel egy PVS 100 100 Ft
biztosítási konstrukció kidolgozásá- MOM 97 020 Ft
ra. A rendszer technikai értelemben JMD 90 860 Ft
vett fejlesztése és szinten tartása hat- SDS 89 320 Ft
évnyi működés után már rutinsze- TTE 84 700 Ft
rűen tervezhető. A fejlesztéseknél és ARA 73 920 Ft
beszerzéseknél továbbra is cél, hogy HTC 70 840 Ft
vegyük át a megjelenő újdonságokat, JVS 63 140 Ft
tartsuk a rendszert technikai szem- DIS 50 820 Ft
GYO 44 660 Ft
pontból az élvonalban.
KAL 43 120 Ft
Kihívást jelent, hogy már nem csak
JSS 38 500 Ft
az MTFSZ-től lehet bérbe venni a DNS 36 960 Ft
rendszert, megjelentek klubok és NYV 27 720 Ft
megyei szövetségek által vásárolt MSE 7 700 Ft
edzéscsomagok (Fejér, Heves, DTC, Össz. 2 025 100 Ft
HSE), és a külföldről való bérlés is
reális versenyhelyzetté vált. Az edzéscsomagok terjedése jó jel, a sportág anyagi erősödését jelzi, hozzájárul a színvonalas helyi versenyzési és edzéslehetőségek biztosításához, és az MTFSZ számára nem jelent
lényeges bevétel kiesést. A teljes rendszer külföldről
(vagy bárhonnan) történő alternatív bérletével más
a helyzet: nagyon könnyű árban versenyeznie egy
olyan szolgáltatónak, aki a bevételéből nem járul
hozzá az MTFSZ sportágfejlesztési forrásaihoz. Ha a
Szövetség nem működtetné a fentebb leírt támogatási
programokat, a bérleti díjat a töredékére csökkenthetné. Mivel a Sportident szolgáltatáshoz kapcsolódóan
szándékosan és a tagság által elfogadott módon szedünk be egy sportágfejlesztési járulékot, az alternatív
bérleti lehetőségek igénybevétele a sportágon belüli
közteherviselés megkerülését jelenti. A jövőre nézve
megfontolandó, hogy az MTFSZ lépéseket tegyen a
bevételei védelme érdekében.
A Sportident bizottság működésére vonatkozó alapvető célok és elvek változatlanok: a versenyzői létszám
növelése, a szövetségi versenyek színvonalának emelése, valamint magának a SI rendszernek a fejlesztése
és a szolgáltatás minőségének fenntartása. A tervek
véglegesítése és elnökségi jóváhagyása után a 2006-ra
érvényes támogatási formákról és keretösszegekről
külön cikkben számolunk be.
2005. december 27.
Kovács Balázs
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Javában tart a sítájfutó szezon

SIMON ÁGI SZLOVÁK BAJNOK
K

arácsonykor indult az idei
sze zon a Nor maf áná l.
December 26-án már lécre lehetett állni és a karácsonyi lakomák után jól is esett egy kis
mozgás. Így egész korán meg
lehetett rendezni az első versenyt. Sajnos utána kicsit alább
hagyott a tél, így a „sógorokhoz” ment a magyar válogatott
Vízkereszt ünnepén, hogy ott
részt vegyen egy 3 napos nagy
versenyen: egy középtávú, majd
második nap osztrák normáltávú bajnokság és egyben világranglista (WRE) futamon, majd
a végén az osztrák váltóbajnokságon. Altenmarkt környéke
adott otthont az eseménynek,
melyen az egész környék válogatottja részt vett. Ott volt a svájci,
osztrák, cseh, német és a mi
csapatunk is. A fő szám a WRE
futam számunkra nagy sikerrel zárult, Simon Ági 2. helye
nagyon jónak mondható az igen
erős mezőnyben. Váltóban is
jól „muzsikáltunk”, alig csúsztak le lányaink a dobogóról és
a fiúk is a 8. helyen végeztek.
Mindhárom napot nagyon gyors
pályák jellemeztek, főleg az
útvonalválasztáson volt a hangsúly. Még érdekesség volt, hogy
a szombati napon becsúszott egy
kódfelcserélős hiba, ami a rendezők szerint Ausztriában legalább az elmúlt 10 évben biztos
nem fordult elő!
Ezt követően január 21-22-én,
több mint 20 magyar utazott a
Besztercebánya melletti Tajovba,
a Szlovák Középtávú, majd másnap a Hosszútávú Bajnokságra.
A terepet már ismertük a 2000.
évi, akkor még létező Alpen Cup
versenysorozatról, mely a Junior
VB-vel volt akkoriban összeköt-
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ve. Igen szintes, többnyire meredek legelőkből és néhány laposabb részből áll a terep. Sajnos
a rendezők nem nagyon tudtak
teljes mértékben megbirkózni a
feladattal, szombaton egy körön
kívüli, ráadásul rossz kóddal
ellátott pont jelentett bosszúságot, vasárnap a közel 1,5 mes hóval és a pályakitűzéssel is
gondok voltak, finoman szólva
szabadjára eresztették a fantáziájukat, hiszen egy működő lesiklópályán felküldeni sífutókat,
kicsit az árral szemben úszásra
emlékeztetett. Mindenesetre
szerencsére a dobogóból itt is
kijutott, szombaton Szivák Ildi
szállította a középtávon a bronzérmet, vasárnap pedig Simon
Ági aranyra váltotta az osztrák
ezüstöt és lett Szlovák Bajnok
meggyőző futással.
Itthon január végétől szinte minden hétvégén lesz esemény bőven, magyar bajnokságok Mátraszentimrén és a
Bükkben, február közepén
pedig a Budapest Bajnokságok,
a tavaly jól bevált Dobogókőn
lesz megrendezve. Ezen felül,
ha lesz még hó február második felében, minden hétvégére
jut népszerűsítő verseny is. A
válogatott legnagyobb megmérettetése az oroszországi Junior
VB és felnőtt Európa-bajnokság
lesz, melyre 3 fővel utazunk.

Eredmények:
Osztrák Hosszútávú Bajnokság WRE futam
H 21- (31 ind.) 14.250 km 16 P
1. Vodrazka Ondrej
CZ
2. Lauermann Jan
CZ
3. Kugler Johann
AUT
17. Harangozó Gábor
HUN
19. Marosffy Dániel
HUN

58:44
1:01:31
1:01:36
1:15:45
1:17:33

D 19- (15 induló) 11.210 km 11 P
1. Chudikova Barbara
CZ
57:38
2. Simon Ágnes
HUN 1:00:53
3. Stehnova Zuzana
CZ 1:01:56
11. Szivak Ildikó
HUN 1:10:49
Osztrák Váltóbajnokság
H21- (18 váltó)
1. Ski-O-Swiss
2. LZ Omaha
3. Czech Ski-O Team
8. Hungarian Ski-O Team
Marosffy Dániel
28:21
Harangozó Gábor
30:58
Kiácz Bence
31:36
D 21 (11 váltó)
1. Czech Ski-O Team
2. LZ Omaha 1
3. SU Klagenfurt
4. Hungarian Ski-O Team
Simon Ágnes
22:59
Szivak Ildikó
28:25

1:14:02
1:14:36
1:18:36
1:30:55

44:18
47:57
49:25
51:24

Szlovák Bajnokság Középtáv
M 21- 7.5 km 170 m 7k
1. Šurgan Štefan Slávia Ek. B. Bys 39.38
2. Tonchev Ilian Bulgaria
52.06
3. Belomazhev Stanimir Bulgaria 42.50
9. Marosffy Dániel Hungarian Team 52.08
10. Harangozó Gábor Hungarian Team 53.11
14. Kiácz Bence Hungarian Team 61.30
15. Vajda Zsolt
Hungarian Team 67.05
W 21- 6.1 km 150 m 6k
1. Hlaváčiková Erika Slávia Ek. B. Bys 45.03
2. Paráková Mária Slávia Ek. B. Bys 52.06
3. Szivák Ildikó Hungarian Team 58.22
Szlovák Bajnokság Hosszútáv
M 21- 13.6 km 450 m 14 k
1. Belomazhev Stanimir Bulgaria 79.47
2. Šurgan Štefan Slávia Ek. B. Bys 83.40
3. Tonchev Ilian Bulgaria
96.26
9. Harangozó Gábor Hungarian Team 113.41
13. Kiácz Bence Hungarian Team 131.52
14. Vajda Zsolt
Hungarian Team 134.23
15. Kocsik Árpád Hungarian Team 146.26
Marosffy Dániel Hungarian Team DISK
W 21- 8.4km 250m 7k
1.Simon Ágnes Hungarian Team 63.57
2.Hlaváčiková Erika Slávia Ek. B. Bys 64.34
3.Paráková Mária Slávia Ek. B. Bys 76.34
4.Szivák Ildikó Hungarian Team 90.44
Kiácz Bence

Színes
Compas Sport hirdetés
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AZ ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS
Új sorozatot indítunk ettől a számtól,
amelyben felvillantjuk a magyar
térképtörténet tájfutók számára is érdekes
részleteit. Nem tartunk szigorú időrendet,
vegyesen közlünk általános és tájfutó
részeket. A sorozat a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum támogatásával jön létre.
Az adatok jelentős részét Jankó Annamária
nagyszabású művéből (Magyarország
topográfiai térképei az első katonai
felméréstől 1950-ig) vettük.

A

hétéves háború tapasztalatai alapján, tábornokai
javaslatára, Mária Terézia elrendelte a Habsburg
Birodalom összes országának részletes felmérését.
A Magyar Királyság területét 1782-85-ben, az akkor
különálló Erdélyt 1769-73-ban térképezték. A felmérést 1 : 28 800 (1 hüvelyk : 400 öl) méretarányban készítették el mérőasztalos felméréssel. Mivel
a felmérés vetület és geodéziai mérések nélkül, a
lapok egymáshoz csatlakoztatásával készült, a felmérési terület szélei felé a torzulások egyre nagyobbak.
A szomszédos országok határszelvényeit megpróbálták egymáshoz illeszteni, de ez a mérési hibák miatt
nem sikerült.
Az elkészült térképek titkosak voltak, mindössze
két kéziratos példányban készültek el (a második
példányt kadétok (tisztiiskolások) másolták az eredetiről). A Hadtörténeti Múzeum Térképtárában
a másolati szelvényekről színes (B IX a 1116, lásd
túloldalt), az eredetikről fekete-fehér másolat található az egész országról, Erdélyt is beleértve. A térképek a kor színvonalához képest pontosak és szép
kivitelűek, csak a domborzat rajza sokszor túl sötét.
A térképeket a csapatoktól vezényelt tisztek készítették, köztük volt néhány magyar is, a legismertebb Jeney Lajos Mihály, aki az erdélyi levezetett
térképet (1 : 96 500) is elkészítette. A gyorsabb
munka érdekében (Magyarország 965 szelvénye 4
év alatt elkészült!) csak vízszintes méréseket végeztek, a domborzatot szemmérték alapján ábrázolták.
Érdekesség, hogy a térképhez jelkulcs nem készült,
azt csak utólag, a XX. században alkották meg. A
felmérési eredetiről, egy példányban, 1 : 115 200
méretarányú levezetett térképek is készültek, ezek a
császár személyes használatában voltak.
Mintaként Balatongyörök (Görek) környékét mutatom be az eredetivel megegyező méretarányban.
A szelvényeket az oszlopok számával és azon belül
sorszámmal azonosították, ez a Coll. VII. Sectio XX.
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térképlap ÉNy-i sarka. Ez a lap a felirat tanúsága szerint Zala és Sümeg megyék területére esik (Theil des
Szalader und Schimeger Comitat). Sümeg vármegye
sohasem létezett, Somoggyal cserélték össze ebben az
időben, ezért volt olyan térkép, ahol Sümeget átheylyezték Somogyba. Az 1950-es megyerendezéskor a
Balaton északi partja Veszprém megyéhez került és
csak a hetvenes években szerezte vissza a Keszthelyi
járást Zala, mindmáig ez a magyar közigazgatási
rendszer azóta lezajlott legnagyobb változása
A ősi Györök (első említése 1121) elég kicsi, egyutcás
falucska volt akkoriban. Bár közel van a Balatonhoz,
nem vezet út a tóhoz. Ekkoriban a halászfaluk kivételével egyáltalán nem használták a tavat, messze van
még az első fürdőző. Szinte minden portához még
egy téglaépület (istállók stb.) tartozik (pirossal) és
mögötte a feketével jelölt faépületek (csűrök és ólak).
A hegyek lábánál futó országút lényegében a mostani
nyomvonalon fut, az erdők kiterjedése is hasonló a maihoz (halványzöld terület kis fa jelekkel).
A figyelmes szemlélő el tudja különíteni a szőlők
sárga területét a kis szőlő ábrákkal, sajnos a domborzat, ahogy írtam, nagyon letakarja a többi tartalmat.
A Balaton, amely a Szent Mihály domb lábait nyaldossa, valamivel nagyobb, mint most. Érdekes, hogy
úgy néz ki, mintha a domb a felvezető úttal együtt
el lenne forgatva 90 fokkal, de lehet, hogy akkor
a másik oldalról lehetett felmenni. Jól látszanak a
domb aljában a források és a dombtetőn a templom
alaprajza, mellette még egy épületet rajzolt a térképező, ez valószínűleg az 1755-től itt tanyázó remeték
lakóháza. Ahol a falutól ÉK-re futó út eléri az országutat, azt a helyet hívják Szépkilátónak (ma Györök
határában), állítólag innen a legszebb a Tapolcaimedence panorámája. Aki hajlandó felsétálni a falutól északra levő hosszú hegyorra, manapság két
kilátóból is (Batsányi és Bél Mátyás) megcsodálhatja
a fenséges kilátást.
A területről az 1965-ös Balaton kupára jelent meg
először színes tájfutó térkép, amelyet (kisebb területtel) Balaton 1 néven újítottak fel 1969-ben. Itt volt
az 1983-as VB egyik edzőterepe és az egyéni döntő
terepbemutatója. Ezeknek a térképeknek az az érdekessége, hogy a próbanyomás után az éber katonák
rést vágtak a két lap között, mivel együtt több mint
20 km²-t ábrázoltak... Legutóbb a 2002-es NagyMesszelátó-hegy keleti része ábrázolta a terület egy
részét. A különböző térképek kivágata jól látható a
Keszthelyi-hegység turistatérképen, amit a 2003-as
Hungária kupára készítettem Szarvas András és
Faragó Imre Balatonja alapján.
Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára

Színes
Györök térkép

II. EB

EURÓPA-BAJNOKSÁGOK – VILÁGBAJNOKSÁGOK
2009-ben Magyarország, pontosabban Miskolc rendezi a 26.
Tájfutó világbajnokságot. Az
előkészületből minden bizonynyal a média is ki fogja venni
részét. A TÁJOLÓ két féle
módon kapcsolódik e nagy eseményhez. Egyrészt rendszeresen
tájékoztatjuk olvasóinkat a hazai
VB előkészületeiről, másrészt
terveink szerint egy bővebb áttekintést adunk az eddigi világbajnokságokról, ill. az azt megelőző két Európa-bajnokságról. A
cikksorozatban megszólaltatjuk
az egykori magyar résztvevőket:
válogatottakat, szövetségi kapitányokat, csapatvezetőket.

2. Európa-bajnokság,
1964 – Le Brassus, Svájc

Benedek. Csapatvezető: Székely
Miklós, edző Soltész Béla.
A férfi pálya 15 km hosszú 400 m
szinttel, a női 8,1 km, 300 m szinttel. A váltó teljes hossza a férfiaknál 33 km, a nőknél 18,7 km.
A térkép 1: 25 000 méretaráynyú, háromszínű nyomat volt,
benyomtatott pályával. Az ellenőrzőpontok megnevezését minden résztvevő saját anyanyelvén
kapta meg a térképen.
A dobogós helyezéseket az északi országok és a rendező Svájc
versenyzői szerezték meg. A nőknél a svájci Margrit Thommen, a
férfiaknál a finn Erkki Kohvakka
lett az Európa-bajnok. Kitűnően
szerepelt a női mezőnyben
Monspart Sarolta, miután az 5.
helyet szerezte meg, és Molnár
Magdolna, aki a 9. helyen végzett.
A férfiaknál, akárcsak két évvel
korábban Skerletz Iván volt a legjobb 29. helyével. Váltóban a svéd
hölgyek és a finn férfiak nyakába
akasztották a bajnoki érmeket.
Váltóban mindkét magyar csapat
a 8. helyen végzett.
Az eredmények: Női egyéni
1. Margrit Thommen (Svájc) 1:07:59
2. Ann-Marie Wallsten (Svédo.) 1:11:55

A Jura hegység legszebb völgyében elterülő kis svájci község, Le
Brassus adott otthont a 2. Európabajnokságnak 1964. szeptember
26-27-én. Az egyéni verseny
mellett már a váltó is hivatalos
bajnoki számmá lépett előre. Az
Európa-bajnokság egyéni számában már 11 ország, a váltóban 8
ország versenyzői álltak rajthoz.
Hazánkat négy női és öt férfi
versenyző képviselte: Monspart
Sarolta, Molnár Magdolna, Győri
Edit, Cser Borbála, Skerletz Iván,
Deseő László, Nyáry Tamás,
Schönviszky György és Maácz
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3. Ulla Lindquist (Svédo.)
1:13:11
4. Eivor Sten-Olsson (Svédo.) 1:15:03
5. Monspart Sarolta
1:15:51
9. Molnár Magdolna
1:22:21
25. Győry Edit
1:47:17
28. Cser Borbála
1:56:35
Férfi egyéni
1. Erkki Kohvakka (Finno.)
1:42:09
2. Alex Schwager (Svájc)
1:44:04
3. Aimo Tepsell (Finno.)
1:46:33
29. Skerletz Iván
2:22:43
32. Deseő László
2:31:22
37. Nyáry Tamás
2:41:48
42. Schönviszky György
2:58:10
43. Maácz Benedek
3:03:02
Női váltó
1. Svédország
3:12:43
(Wallsten, Sten-Olsson, Lindquist)
2. Svájc
3:53:23
(v.Salis, Saxser, Thommen)
3. Dánia
4:03:30
(Berg, Jákobsen, Agesen)
8. Magyarország
4:27:20
(Győry, Molnár, Monspart)
Férfi váltó
1. Finnország
3:50:42
(Salmenkilä, Koskinen, Tepsell, Kohvakka)
2. Norvégia
3:58:44
(Skarholt, Kristiansen, Lystad, Berge)
3. Svédország
4:08:51
(Asberg, Gustavsson, Norman, Carlson)
8. Magyarország
5:27:27
(Schönviszky, Deseő, Nyáry, Skerletz)

Cser, Monspart, Skerletz, Nyáry

II. EB

Nyáryt váltja Skerletz

A szakvezetés, Monspart Sarolta
és Molnár Magda egyéni eredményeinek kivételével, nem volt
elégedett a magyar csapat szereplésével. „Célkitűzésünk volt, hogy
legjobb versenyzőink jó idővel
az első 15 helyezett közé kerüljenek az egyéni bajnokságokon.
Ezenkívül várható volt, hogy női
csapatunk versenyben lesz a harmadik helyezésért a váltó EB-n”
– nyilatkozta Soltész Béla edző.
Az egykori beszámolók részletesen ismertetik az EB felkészülés
körülményeit, a nehézségeket, a
verseny tapasztalatait. Lássunk
ezekből néhányat.
Székely Miklós csapatvezető a kiutazás nehézségeiről: „a
svájci követség 2-3 nappal az
elutazás időpontja előtt még azt
közölte, hogy a beutazó vízum
nem érkezett meg. Távirat, telefon Bernbe. Mindenki csodálkozott, hiszen a kérelem jóval
határidő előtt elment. A svájci
Külügyminisztérium szerint a
vízum Budapesten volt. Végre
az utazás előtti napon délben a
svájciak kiadták a vízumot. S az
elutazás reggelén az osztrákok
is segítettek. Soron kívül adtak
átutazási engedélyt.”
A felkészülésről Maácz Benedek
szakvezető: „heti 3 közös edzéssel készültek a válogatott keret
tagjai az EB-re. Ezenkívül a fér-

fiaktól heti 4, a nőktől heti 3
egyéni edzést követeltünk meg.
A három közös edzés közül az
egyik technikai edzés volt, a
másik kettő fizikai. A technikai
edzések megtartásánál jelentkezett az első nehézség: az edzéseknek alig több mint egyharmadát tudtuk csak lebonyolítani,
mert nem kaptunk autóbuszt.” A
csapatnak az edzőtáborokban is
nehézségeik voltak: vagy tornaterem nem volt, vagy autóbusz
hiányzott, néha a kezdetleges
elhelyezési, tisztálkodási lehetőségek voltak nagyon mostohák.
A mátraszentlászlói edzőtáborban a svájci jelkulcs és a 25 ezres
térkép olvasásának elsajátítása
volt a fő cél, versenyszerű körülmények között. Hazai versenyeken ekkor ugyanis még csak
egyik-másik versenybíróság volt
hajlandó a régi 50 ezres méretaránytól eltérni.
Az EB-ről a szakvezető: Az egyéni verseny terepén a pálya nagy
része alig járható karr-mezőkön
vezetett keresztül, amelyen versenyzőink megfelelő gyakorlat
hiányában, csak lassan tudtak
átjutni. A 25 ezres térképen a
szintvonalak 10 méteresek voltak, kiegészítő szintvonalat alig
használtak. A mohával borított
jura-falakat a térkép nem ábrázolta és több új út is volt, amire

a rendezők felhívták a figyelmet. Ennek ellenére a térképet
jól lehetett használni, de sajnos
Magyarországon ehhez hasonló
terep és térkép nincs és így nem
lehetett itthon gyakorolni. A svédek 4 hetet edzőtáboroztak az
EB terep tőszomszédságában, de
voltak ott finnek, norvégok és
dánok is. A magyar versenyzőknek a nemzetközi tapasztalat hiáynya mellett szokatlan volt a terep
jellege, amely más futótechnikát
igényelt. Szokatlan volt az ellenőrzőpontok elhelyezése is, mert
láthatóságuk kisebb volt az itthon
megszokottnál és a pont közelében lévő sok hasonló terepidom is
nehezítette a tájékozódást. A felkészülés során nem volt alkalmuk
Svájcban vagy Skandináviában
rajthoz állniuk.
Győri Edit: „Meglepőnek találtam a svájciak udvariasságát az
északiakkal szemben, tudniillik
nem jellegzetesen svájci terepen
rendezték a versenyt, hanem jellegzetesen északi terepen, ami
az ő versenyzőiknek sem kedvezett. A hazai versenyzők közül
csak azok értek el jó eredményt,
akik hosszabb ideig tartózkodtak északon és ott készültek fel
az Európa-bajnokságra. Nekem
nagy nehézséget okozott a szokatlanul köves, sziklás, mohos talajon való haladás, tájékozódásra
szinte nem is maradt időm. A váltónál már egy kicsit megszoktam
a talajviszonyokat, sokkal jobban
haladtam. Így történhetett, hogy
a pálya felénél lévő ellenőrzőpontot elsőnek fogtam. Ezután egy
hosszú iránymenet következett,
amelyen az erős iramot már nem
bírtam szellemileg – elfelejtettem
lépést számolni. A térkép éppen
itt nem volt tökéletes és én a finn
Tuula Hovival a negyedik pontnál hatalmasat kevertem, ezzel
oda lett a váltó, hiszen Magdi és
Saci már nem bírtak félórás hátrányt ledolgozni.
Tájoló 2006 1. szám
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Skerletz Iván: „Csalódást hozott
az EB? Igen! Sokat áldoztam érte –
lehet, hogy nem mindig helyesen
– s ez az eredményben nem térült
meg. Futottam nappal, futottam
éjjel, futottam sível és futottam
homokzsákkal, megszállottként
gyötörtem magam. Soha annyi
térképet nem néztem, gondolatban végigfutva a terepen, mint az
elmúlt két esztendőben. Helyes
volt a felkészülési módszerem?
Valószínűleg! A hazai pályákon
meghozta a kívánt sikert. Többet
vártam az északiakkal való összescsapástól. De miért? Utoljára két
éve találkoztam velük. Érdemes
így? Feltettem magamnak a kérdést még kint a Joux-tó partján, s
annyi hónap után ma sem tudok
határozott igennel felelni. Csak
azt érzem, hogy folytatni kell,
mert ez életszükséglet.”
Schönviszky György: A finn versenyzők tették rám a legnagyobb
hatást. Ugyanolyan meggyőző,
határozott, de könnyed a futásuk,
mint a világklasszis finn sífutóké. Jól alkalmazkodnak a nehéz,
sziklás, köves, meredek és lejtős
talajhoz, számukra mindez nem
jelent leküzdhetetlen akadályt.
Sohasem futották ki teljesen
magukat, ellentétben a svédekkel.
Futás közben is tudják a térképet
nézni. Meg vagyok róla győződve,
hogy a magyar válogatott addig
nem fog kiemelkedő eredményt
elérni, amíg nem rendelkezik
megfelelő nemzetközi rutinnal.
Cser Borbála: Második nemzetközi szereplésem volt. Az
első meglepetést a terep okozta.
Barátkoztunk vele a verseny előtt
két napig, de ennyi idő alatt nem
tudtam megszokni és megkedvelni. Félelmetes volt az a rengeteg
kő és gödör. Meglepetés volt az is,
hogy a pontok eléggé dugva voltak. A verseny közben alkalmam
volt bepillantani a tájékozódás
magasabb iskolájába. Több ponton
át együtt haladtam a bajnoknővel.
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Cser, Nyáry, Skerletz, Schönviszky

ben bent lapít a tábla és a táblaőr.
Félek, hogy lassú a tempóm, állandóan a térképet és a földet nézem
vagy veszem a falakat. Utolérem
az előttem induló, első EB-n
második helyezett norvég lányt.
Önbizalmam rögtön szaporodni
kezd. Hamarosan kiderül, hogy
jelen pillanatban rossz a kondija,
elhagyom, na gondolom mégis jó
a magyar lányok fizikai felkészültsége. Igen ám, de kedves barátom,
a térkép nem jelzi a 6-os ponton
áthúzódó Jura-falat. Ez megzavar,
és 10 perces vita és veszekedés
után nekem lesz igazam, a pont a
falon van, barátom hibázott, kicsit
talán hiányos? Bizalmam csökkent, már megszoktam, hogy vad
ellenségek vagyunk, mint idehaza
mindig. Ez a 10 perc 10 helyezéssel
hátrébb sodor. Azért megtörve bár,
de fogyva nem vágtatok tovább.
Érdekes, milyen hosszú és mégis
fizikailag nem érzek fáradságot.
De koncentrálni nagyon nehéz.
Jó, hogy nem kell lépést számolni. Már látom a célban tolongó
versenyző tömeget. Ilyen sokan
lennének már itt? Hisz csak 10
percet kevertem és repültem végig.
Odahaza ez szinte biztos győzelem. 12:09 Beérkeztem. 12:10
Eredménytábla: Ennyit számit a
10 perc késés?
Még két hét kellene s a Jura a lábainknál lenne leigázva! Schell A.
A fotókat Monspart Sarolta és Nyáry
Monspart S. és Molnár M.
Tamás bocsátotta rendelkezésünkre

Csodálkoztam, hogy így kell tájékozódni? Futás közben tájolt, 700
méteres iránymenetek közben sem
állt meg soha, futva nézte akkor is
a tájolót, és mégis olyan pontosan
futott rá a pontokra, mintha azok
vonzották volna.
Monspart Sarolta: 10:54 Rajt. A
térkép szép, színes és nagy. Félek a
magasság fojtogatásától, de békén
hagy. Első 100 méteren barátkozunk, mosolyog rétfogaival. Nem
bánom, én is jóba leszek vele,
ha nem csap be. Fő a bizalom,
hiszen 99 %-ban jó a térkép a
bemérőbírák előzetes tájékoztatása
szerint. A kettes pontig megy, mint
a karikacsapás, igaz a pontok kissé
dugottak, de én bekukucskálok
minden gödörbe, ami a pont körül
sűrűn helyezkedik el, a térkép képtelen jelölni és általában az egyik-
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2005-ben megjelent tájfutó térképek
(nyomdai úton előállított)

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

Térkép neve
Gém-hegy Szóló kő
Gém-hegy Vaskapu v.
Gém-hegy Báráczháza
Gém-hegy Sasfészek
Gém-hegy Papirtás
Békásmegyer (Kelet)
Jakab-hegy
Julianna-major
Gánt (Kőhányás)
Gánt (Szarvas-hegy)
Bagó-hegy
Malom-völgy (Balatonalmádi)
Szuadó (Petőcz)
Szuadó (Virágos-völgy)
Bér (Mulató-hegy)
Bér (Nagy-hegy)
Bér (Virágos-puszta)
Áldozóvár (Hideg-kút gödre)
Áldozóvár (Poszla)
Áldozóvár (Szék-völgy)
Kalapos-kő
Kendig
Kendig
Óház-tető
Turul-madár János-forrás
Turul-madár Koldusszállás
Kavics-hegy
Gránás (Disznó-hegy)
Gránás (Bucka-hegy)
Gránás (Disznó-hegy)
Gránás (Bucka-hegy)
Fehér-kút (Rigó-kút)
Fehér-kút (Mély-völgy)
Fehér-kút (Hármas-forrás)
Fehér-kút (Trippamer-fa)
Diszel-Dél
Vértesszőlős Baji vadászház Sánc-hegy
Soroksár (Határ-dűlő)
Tókaji-erdő
Patca (Katica-tanya)
Patca
Oroszlánvár
Oroszlánvár Ilona-völgy
Parádóhuta
Pál-bükk
Parádfűrdő park**
Ilona-völgy
Mátraszentimre Darázs-hegy
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M/asz
15/5
15/5
15/5
15/5
10/5
5/2
15/5
15/5
15/5
10/5
5/5
10/5
15/5
10/5
10/5
15/5
10/5
15/5
10/5
10/5
10/5
10/5
15/5
10/5
10/5
10/5
10/5
15/5
10/5
15/5
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5
10/1
10/5
10/5
10/5
10/5
15/5
15/5
10/5*
4/2,5
10/5
10/5

Kiadó
Kszám
SPA
736/G
SPA
736/J
SPA
736/H
SPA
736/E
SPA
736/F
BTFSZ
771
BmTFSz
688/A
Sőtér János
800
TIS Bt
767/D
TIS Bt
767/E
Veszcart
769/A
Veszcart
769
BmTFSz
755/A
BmTFSz
755/B
PSE
774/B
PSE
774/A
PSE
774/C
TTE
775/A
TTE
775/B
TTE
775/C
Vas mTFSz
776
Vas mTFSz
777/A
Vas mTFSz
777/B
Vas mTFSz
777/C
KE mTFSz
778/A
KE mTFSz
778/B
KTK
783
ARAK-CTC
779/A
ARAK-CTC
779/B
ARAK-CTC
779/A
ARAK-CTC
779/B
BmTFSz
767/A
BmTFSz
767/B
BmTFSz
767/C
BmTFSz
767/D
Sőtér János 787
THT
784
Szarka Ernő --Somogy m.TfSz 786
Somogy m.TfSz 785/A
Somogy m.TfSz 785/B
ESP
790/B
ESP
790/A
ESP
791/A
ESP
791/B
ESP
792
ESP
790/C
SDS
789/A

Péld.

800
800
1000
1000
1000
1000
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
3000

Első verseny ideje
Tavaszi Spartacus Kupa
Tavaszi Spartacus Kupa
Tavaszi Spartacus Kupa
Tavaszi Spartacus Kupa
Tavaszi Spartacus Kupa
Békás Kupa
Utánnyomás
Utánnyomás
HOB
HOB
Balatonalmádi körzeti bajnokság
Balatonalmádi körzeti bajnokság
Mecsek Kupa
Mecsek Kupa
Postás-MATÁV Kupa
Postás-MATÁV Kupa
Postás-MATÁV Kupa
Tipo Kupa
Tipo Kupa
Tipo Kupa
TLO 1. Nap
TLO 2. Nap
TLO 2. Nap
TLO 3. Nap
MEFOB-Turul Kupa
MEFOB-Turul Kupa
Diákolimpia
hibás nyomat
hibás nyomat .
Éjszakai OB
Éjszakai OB
KOB selejtező
KOB dönt
KOB döntő
VOB
Tapolca Kupa
Simon Lajos ev.
Nyári MAFC Kupa
Alpok-Adria középtáv
Alpok-Adria normáltáv
Alpok-Adria normáltáv
Hungária Kupa 1. Nap
Hungária Kupa 1. Nap
Hungária Kupa 2. Nap
Hungária Kupa 2. Nap
Hungária Kupa Park
Hungária Kupa 3. Nap
Hungária Kupa 4. Nap
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49 Mátraszentimre Gedeon-oldal
10/5
SDS
789/B
Hungária Kupa 5. Nap
50 Káposztásmegyer-Dél Bp. - Újpest
4/1
Ábel Kft
793/A
1000
Eötvös Kupa 1. Nap
51 Káposztásmegyer-Dél Bp. - Újpest
4/1
Ábel Kft
793/B
1000
Eötvös Kupa 1. Nap
52 Hajógyári-sziget Budapest-Óbuda
5/1
Ábel Kft
724/F
1000
Eötvös Kupa 2. Nap
53 Hajógyári-sziget Budapest-Óbuda
5/1
Ábel Kft
724/G
1000
Eötvös Kupa 2. Nap
54 Balatonfüred (Tagore sétány)
4/2,5
BSC
795/A
ROB
55 Balatonfüred (Kosztolányi)
4/2,5
BSC
795/B
1500
ROB selejtező
56 Balatonfüred (Fenyves-park)
4/2,5
BSC
795/C
1500
ROB döntő
57 Balatonfüred bemelegítő térkép
4
BSC
--1500
ROB
58 Szentendre Kupa - reklámcsík
vegyes ----59 Anna-völgyi üdülő***
5/2,5
HSE
761/A
1000
SZK normáltáv
60 Zengő-völgy
10/5
HSE
798
1000
SZK normáltáv
61 Mély-mocsár****
7,5/5
HSE
799/B
1000
SZK középtáv
62 Skanzen-Kelet
5/2,5
HSE
799/B
1000
SZK középtáv
63 Skanzen 05
4/2,5
HSE
761/A
1000
SZK rövidtáv
64 (rajtcsík) vegyes
7,5-10 HSE
--SZK két nap
65 Zöldhalom (Rókalyuk-hegy)
10/2
KAL
796/C
Kalocsa Kupa 1. Nap
66 Zöldhalom (Hemző-sor)
10/2
KAL
796/A
Kalocsa Kupa 1. Nap
67 Zöldhalom (Viola-tanya)
10/2
KAL
796/B
Kalocsa Kupa 2. Nap
68 (név nélkül) (Nagykálló térsége)
15/2
NYK
803
1000
Kelet-EKO Kupa
69 Nagykálló - Harangod I.
10/2
NYK
803/A
1000
Kelet-EKO Kupa
70 Nagykálló - Harangod II.
10/2
NYK
803/B
1000
Kelet-EKO Kupa
71 Gyopárosfürdő
5/2
HTC
800
1000
Vásárhely Kupa
72 Bókay-kert (Pestszentlőrinc)
3/1
Skuló-HarZol --1000
Bókay Kupa
73 Szuhahuta (Lajszka) 3x
10/5
TTE
802/A
OCSB
74 Kakas-hegy
10/2
SZV
804
ONEB
75 Kisfennsík Mahóca
10/5
Tájfu Bt
723/E
Bükkfennsík Kupa
76 Kisfennsík - Tizesbérc
15/5
Tájfu Bt
805/A
Bükkfennsík Kupa
77 Kisfennsík – Hideg-víz
10/5
Tájfu Bt
805/B
Bükkfennsík Kupa
78 Eger belváros
5/2,5
ESP
Eger Nagydíj 1
79 Tabán
2/2
HSP
--300
Tabán Kupa (szitanyomás)
80 Monostori-erőd Komárom
4/1
THAC
705
--81 Ruzsa - Kállay-erdő
10/1
Isk. tf alap.
770
?
* A térképen helytelenül 1:15000 szerepel, ** Címe elírva, *** A Zengő-völgyön belül külön keretben,
*** Egy A4-es lapon a Skanzen-K-tel, nem szétvágható

Térképgyűjtőknek és -kiadóknak

A 2005-ös térképgyűjteményeket február 10-én összerakjuk,
azokat az eddigi igénylők és néhány további jelentkező átveheti
aznap délután 6 – 8 óra között a Curia utca 3. alagsorában.
Szeretettel várjuk a segítőket (fél 5-től), őket térképekkel díjazzuk. Aki semmiképpen nem tud akkor, vagy az MTFSz közgyűlésre, eljönni, az keressen meg egyeztetés végett.
A gyűjtemény kb.100 térképet tartalmaz, amit nem tudunk
időben beszerezni, az a következő gyűjteményben lesz benne, ha
sikerül hozzájutni. A térképcsomag különlegessége, hogy Sőtér
János olaszországi térképeiből is tartalmaz egy jelentős válogatást, amihez így hihetetlenül kedvezményesen jutnak a gyűjtők.
Egy gyűjtemény ára 10 000.–Ft, az MTFSz részére jelentős
társadalmi munkát végzők (elsősorban elnökségi és bizottsági
tagok) 50% kedvezményt kapnak, azaz 5000.–Ft-ot fizetnek. Ez
a kedvezmény csak az első 20 jelentkezőre érvényes. (Ezen ked-

vezményes áru 20 db térképcsomaghoz használjuk fel a második
tíz köteles példányt.)
Áfás számlához a címet lehetőleg előre kérjük, ha valaki átutalni
szeretne, keressen meg.
Ezúton szeretném megköszönni a térképkiadóknak az együttműködést és hogy vállalták az egységes bruttó 100.–Ft-os átadási
árat. Aki még nem adta le 2005-ös térképeiből a 45 db-ot, kérjük
február 10-ig tegye ezt meg (MTFSz, BTFSz vagy én). Digitális
térképekből kivágatonként 3-10 példányt kérünk. Külön köszönet
a Térképtár Bizottság azon lelkes tagjainak, akik rengeteget fáradoztak a térképek beszerzése és összerakása körül.
Továbbra is kérjük a kiadókat, hogy a megjelent térképekből 45 példányt juttassanak el hozzánk, ebből 20 db a köteles példány, további 25-öt a szokásos bruttó 100.–Ft-os átadási áron vesszük át.
Hegedüs Ábel: abelmap@t-online.hu és 20/91-14-014
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Február
H K Sz
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28

Cs
2
9
16
23

Március

P Sz V
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

H K Sz
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Cs
2
9
16
23
30

P Sz V
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

Április
H K Sz Cs P Sz
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

V
2
9
16
23
30

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

VERSENYNAPTÁR (február – április 16.)
Internet információ: http://mtfsz.hu (események)
02. 08. (sze)

2. Parkverseny A versenyt nem rendezik meg!

02. 11. (szo)

Téli Mátrai Versenysorozat (TMV) 5. forduló /-/ SI R:JVS I: www.jvs.hu
H: Mátrafüred térsége VK: buszmegálló közelében, „0”-idő: 10.00, Nd: 400Ft

02. 11. (szo)

Budapest Sítájfutó Bajnoksága /-/ SI R: MTFSZ Sítájfutó Bizottság
14:00 Budapest Középtávú Bajnoksága 18:00 Budapest Éjszakai Bajnoksága K:
Középtáv (3-6km) és Rövid táv (2-3.5km) : F/N 14, 18, 21, 40, 45, 50, 55, 60 Éjszakai
(3-6km) : F/N 18, 21, 40, 50, 60 Símaraton (5-15-25km): Férfi és Női Junior (-18),
felnőtt, master (40-) VK: Dobogókő, Hotel Nimród Nd:800 Ft/fő/futam, mind a
négy versenyszámban való indulás esetén 2400 Ft/fő, 18 év alattiaknak 400 Ft/fő/
futam illetve 1200 Ft/fő. Nevezési cím: Jankó Tamás, 2040 Budaörs, Aradi u. 15.
Fax: 06-23-505-011 E-mail: tamas.janko@unitis.hu SMS: 06-20-944-3900 Hotel
Nimród 2 ágyas csomag: 2 fő részére szállás, reggeli, uszoda használat, nevezési díj
az összes futamra 12500Ft/2 fő. Hotel Nimród apartman csomag: 4 fő részére szállás
reggeli, uszoda használat, nevezési díj az összes futamra 18000Ft/4 fő. http://www.
nimrodhotel.fw.hu/ Csomagrendelés: nimrodhotel@axelero.hu Nevezési határidő: 2006. február 8. Információ:Vásárhelyi Tass, 06-20-321-3458 e-mail: tamas.
janko@unitis.hu

02. 12. (v)

Budapest Sítájfutó Bajnoksága /-/ SI R: MTFSZ Sítájfutó Bizottság
10:00 Budapest Rövidtávú Bajnoksága 13:00 UNITIS Dobogókő Símaraton
További információk: lásd a szombati napot

02. 15. (sze)

3. Parkverseny /-/ R: MOM(Oszlovics Ádám). Nem érkezett információ.

02. 22. (sze)

4. Parkverseny /-/ SI R: TTE(Miháczi Z., I: mihzol@citromail.hu) Hsz.,
T: 15 órától a VK-ban: Orczy-kert (Mező Imre út felőli végén), rajt 15.30-18.00, Nd:
400Ft, 18 éven aluliaknak 300Ft. Térkép: Orczy-kert 2003 (1:3000/1)

02. 25. (szo)

Közép-európai téli parkverseny R: BIMAHEV, Nh.: 2/21, nem minősítő
Versenyközpont, cél: Budapest, Hajógyári-sziget (Óbuda), a Honvéd kajak-kenu
telepénél. Autóval a budai alsó rakpartról az ún. „K” hídon (volt vasúti híd) keresztül, utána az elágazásnál balra. A szentendrei HÉV Filatorigát megállójától az
autószervizt megkerülve a hídhoz, onnan ÉK-re a gyalogúton, összesen kb. 1200 m
a célig. Jelentkezés 9.00-tól 9.30-ig, nevezési díj 500.–Ft (2 Eur), diák és nyugdíjas
250.–Ft (1 Eur). Térkép: 1: 5000/1m, 2004, berajzolva, A/4 genotherm elvehető.
Terep: sík, ligetes, részben parkosított. Pályák: A (kb. 6 km), B (kb. 4,5 km), C (kb. 3
km), D (kb. 1,5 km), SI középcsomag (SI bérlet 100.–Ft). Rajt 10.00-től, pályazárás:
12.00 Inf: Hegedüs Ábel 06/20-91-14-014, abelmap@t-online.hu
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02. 25. (szo)

TMV 6. forduló /-/ H: Szorospatak térsége, I: Csikós Miklós 30/954-9871

03. 01. (sze)

5. Parkverseny /-/ R: MOM(Kisvölcsey Ákos, I: ksvlcs@renyi.hu) Hsz.,
H: Feneketlen-tó környéke (új térkép), T: 14.30-tól a VK-ban: XI. Tas vezér u., a
Hotel Flamencoval szemben, rajt 15.00-17.30, Nd: 400Ft

03. 04-05. (szo-v) Nyírség-Szabolcs Kupa /oR/ SI R: NYV Nh: 02. 20.
C: szabolcs-kupa2006@vipmail.hu, fax: (42)-445-038 I: Hrenkó László 06-704599502, Nd: 3000Ft/2nap (FN10-12: 1500Ft, Gy: ingyenes), Nh. után 4000Ft csak
az üres helyekre. Terep: Nyíregyháza és környéke, „0”-idők: 13.00(szo), ill. 10.00(v).
K: FN: 10D 12C 14BC 16B 18BC 20A 21ABBrC 35A 40 45 55 60 65 70 +Ny +Gy.
Szombaton sp., vasárnap nt. verseny. A szombati verseny alatt microsprint verseny, a benevezetteknek ingyenes (I: www.mikrosprint.hu). Szállás (kollégiumban
Nyíregyházán 1600Ft/éj) rendelhető.
03. 04-05. (szo-v) Tavaszi Boróka Kupa /-/ SI R: KAL és HSE Nh: 02. 27(beérk.).
C: boroka@unitis.hu fax: (23)-505-011 (Jankó T.), Nd: 1000Ft/nap (FN10-18, N60,
F65-: 750Ft), Nh. után 200Ft, helyszínen 400Ft pótdíj csak az üres helyekre, Nyílt:
750Ft/nap hsz.-en is. Terep: Kaskantyú környéke, „0”-idők: 13.00(szo), ill. 10.00(v).
K: FN: 10D 12C 14BC 16B 18BC 20A 21ABBrC 35A 40 45 55 60 65 70 +Ny +Gy.
Szombaton kt., vasárnap nt. verseny. Szállás (600Ft/éj tornateremben) rendelhető.
I: //www.unitis.hu/borokakupa06.
03. 08. (sze)

Hidegkút Kupa 1. (Park6) /-/ SI R: HSP(I: gyozo.lenkei@t-online.hu)
H: Budai vár déli része (új térkép), T: 15.30-tól a VK-ban: a Tabáni Spartacus öltözőjében (Attila út 2.) „0”-idő: 16.00. Nd: 400Ft (FN12-18: 200Ft) K: A(2400m),
B(1900m), A+B.

03. 11. (szo)

Budapest nyílt Ht. Bajnoksága és Optimista Kupa /oR/ SI R: KOS Nh: 03. 01.
C: jszabon@yahoo.co.uk, Nd: 1200Ft(Bp. bajn.) (FN12,14,16,18BC: 50% kedv.), T:
10 órától 11.30-ig a VK-ban, VK: KFKI sporttelep, Bp. XII. Konkoly Thege út (BKV:
90-es busszal a Moszkva térről). „0”-idő: 12.00. K: FN: 18B 20A 21A 35A 40 45 55
60 65 +F: 70 75 80 85, csak Optimista Kupa: FN: 12C, 14,16,21BC.

03. 11-12. (szo-v) Tájfutó Maraton Prológ és Tájfutó Maraton /oR/ SI R: VBT Nh: 02. 28.
C: tajfutas@freemail.hu, T: (88)-421-404, Hites Viktor 8200-Veszprém Gyöngyvirág
u. 16/F, Nd: 3000Ft/2nap (FN10-14, N60-, F65-: 1600Ft) 1 napra 1500 (800)Ft, Nh.
után 4000 (2000)Ft, 2000(1000), nyílt: 800Ft/nap. Terep: 1. nap Győr belvárosában, 2.
nap Pápalátókő térsége, „0”-idők: 13.00(szo), ill. 11.00(v). K: FN: 10D 12C 14BC 16B
18AC 21ABBrC 35A 40 45 55 60 +F: 65 70 75 +NyK, NyT, Gy. Szombaton sp., vasárnap nt. verseny, FN: 21A, 18A: „maraton-táv”. I: www.vbtse.fw.hu/tfmaraton/index.
php. Szállás (Bakonyszentlászlón tornateremben 600Ft) rendelhető, egyéb szállásrendelés (Győrben kollégiumban 1500Ft) egyénileg intézendő (a kiírásban 2 cím telefon
és fax-számmal). Szállítás: a VK-k tömegközlekedéssel gyakorlatilag elérhetők; a 2.
napon Vinye vá. –Cél között mikrobuszos szállítás (200Ft/fuvar) rendelhető. Megj.:
A 2005. évi felnőtt férfi és női ranglisták első 15-15 helyezettjének ingyenes indulási
lehetőség és szálláslehetőség a vasárnapi VK közelében (Hódoséri túristaházak).
03. 15. (sze)

Tavasz Kupa és D-Alföldi Hosszútávú Bajnokság /rR/ SI R: KAL Nh: 03.
06(beérk.) C: kalocsaise@freemail.hu, Dénes Zoltán 6300-Kalocsa Csalogány u. 8,
Nd: 1000Ft FN10-14: 500Ft, Terep: Érsekcsanád térsége (Bajától 8km É-ra), VK:
Gemenc RT. Sportlőtér, „0”-idő: 11.00. K: FN: 10D 12C 14B 16B 21BBr 40 50 nt.,
18A, 21A 40A 50A ht. +Gy. I: DZ (06-20-5149667)
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03. 18-19. (szo-v) Budapest Nagydíj - Tavaszi Spartacus Kupa /oR/ SI R: SPA Nh: 02. 27(feladás)
C: nevezes@tabanispartacus.hu, vagy Tabáni Spartacus SKE, 1013-Bp. Attila út 2,
Nd: 3000Ft/2nap (FN10-14: 1500Ft, Gy: ingyenes), csak 1 napra: 1700Ft (900Ft),
Nh. után csak az üres helyekre (esetenként pótdíjjal) lehet nevezni. Nyílt: 800Ft/
nap. Terep: Várgesztes térsége, „0”-idők: 10.30(szo), ill. 9.30(v). K: FN: 10D 12C
14BC 16B 18B 20A 21ABBrC 35 40 45 55 +F: 35Br 60 65 +NyK +Gy + SZENIOR
„NYÍLT” A új kategóriában az N60-65-, ill. az F70-75-80-ban indulók nevezhetnek!
Mindkét nap nt. verseny. Szállás (kollégiumban 1800Ft, tornateremben 700Ft) rendelhető.
03. 22. (sze)

Postáska (Park 7) /-/ SI R: PSE (Nemesházi L.) Hsz. nev, Nd: 200Ft.
H: Margitsziget, T: a szigeten, az Árpád-híd felőli fizető parkolóban, „0”-idő: 14.00,
utolsó rajt: 17 óra. Előre benyomtatott bogár-pályák: Futrinka: 4600m, Csere: 3400,
Katica: 2600. I: 06-20-934-4232, e: nemeshazi@chello.hu

03. 25-26. (szo-v) Nógrád Nagydíj /oR/ SI R: SDS, Nógrád m. Nh: 03. 10(beérk.)
C: koos.judit@profinter.hu, Koósné Nagy J., 3070 Bátonyterenye, Irinyi János út
40, Nd: 3000Ft/2nap (FN10-14, FN60-: 2000Ft), 1 napra: 1500(1000)Ft, Nh. után
500, helyszínen 1000 Ft pótdíj. Terep: Salgótarján környéke, „0”-idők: 12.00(szo),
ill. 10.00(v). K: FN: 10CD 12CD 14B 16B 18B 20A 21ABBrC 35ABr 40 45 55 60
+F: 65 70 +NyT, NyK. Szombaton kt., vasárnap nt. verseny. Szombaton 15 órától
microsprint verseny (az összetett eredménybe nem számít be, I: www.mikrosprint.
hu). Szállás (tornateremben 600Ft/éj, hotelben fürdőszobás szobákban 7500Ft/
szoba a cél közelében, ill. kollégiumban Salgótarjánban 1500Ft/éj) rendelhető.
További infó: http://nogradnagydij.fw.hu.
03. 29. (sze)

Orbán Balázs ev (Park 8) /-/ R: Bíró Aletta, I: a 2006/2-es TÁJOLÓ-ban.

04. 01. (szo)

Országos Hosszútávú Egyéni Bajnokság /KoR/ SI R: KAL Nh: 03.
13(beérk.) C: kalocsaitajfuto@gmail.com, Dénes Zoltán 6300-Kalocsa Csalogány
u. 8, Nd: 1700Ft Terep: Kunfehértó térsége, „0”-idő: 10.00. K: FN: 18E 20E 21E 35
40 45 55 60 65 +F: 70 75 80. I: http://hob06.atw.hu. Szállás (tornateremben 600Ft,
kollégiumban 1600Ft) rendelhető. Megj.: Az F21 kategória 0, a többi 60 perctől
rajtol. Terepletiltás: Kunfehértó-Jánoshalma-Kéleshalom terület.

04. 05. (sze)

Tisza Kupa /-/ R: HRF (Illés Péter), I: a 2006/2-es TÁJOLÓ-ban.

04. 8-9. (szo-v)

Postás Kupa /oR, 1. nap: KoR/ SI R: PSE Nh: 03. 20.
C: rijo@fibermail.hu, Riczel Zsuzsanna 2145-Kerepes Wéber Ede park 50, Nd:
3000Ft/2nap (F –10,12, N60, F65-: 1600Ft) Nh. után: 3500(2000), Helyszínen:
4000(2400), nyílt: 800Ft/nap. Terep: Pusztavacs térsége, „0”-idők: 12.00(szo), ill.
10.00(v). K: FN: 10D 12C 14BC 16B 18BC 20A 21EABBrC 35ABr 40 45 55 60 +F:
65 70 75 +NyK, NyT, Gy. Mindkét napon nt. verseny. Szállás (tornateremben 650Ft,
kollégiumban 1800Ft, mindkettő Örkényben) rendelhető, a cél közelében sátrazási
lehetőség. Megj. I: http://lazarus.elte.hu/~postas/pse/. A verseny az idei SzlovákMagyar Szenior Találkozó 1. fordulója.

Kérés a rendezőkhöz:
A következő számban a május közepéig terjedő időszak versenyeiről közlünk adatokat. Lapzárta:
febr. 28, tervezett megjelenés: márc. 10 (Tájfutó Maraton). Amennyiben lapzárta előtt nincs
versenykiírás az MTFSZ-honlapon, előzetes információt kérünk a versenyről (email-cím:
argaygyu@t-online.hu). A kapcsolatteremtés miatt célszerű, ha a rendezők email-címe megtalálható a honlapon.
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Külföldi versenyek - 2006

S

ok bevezetőt talán már nem kell fűznöm a külföldi versenyekről szóló összeállításhoz, az, hogy többen hiányoltátok a tavaylyi utolsó Tájolóból, arra utal, sok olvasónak szolgál iránytűként.
Ha már késett két hónapot, próbáltam a legfrissebb infókkal és
dátumokkal kibővíteni, hogy könnyebben dönthessen az, aki
itthon nem fellelhető új terepekre, kihívásokra vágyik.
Maga a lista jóval hosszabb, mint tavaly, de még így sem lehet
teljes. Az összeállításnál nem az elit, hanem a hobbitájfutók
igényeit vettem elsősorban figyelembe, nem szerepelnek például
az egyes országok nyílt bajnokságai. S noha kevés kivétellel az
összes feltüntetett versenyen van világranglista futam, inkább
a külföldiekre nagy hangsúlyt fektető többnaposokat szedtem
csokorba.
Az év eleje ugyanúgy néz ki, mint általában: a kellemes enyhe
mediterrán vidékeken indul az évad, majd Szlovénia használja ki,
hogy a március eleje náluk már szinte bizonyosan hómentes. Ezt
tavaly a legjobbkor bizonyították, az OO Spring verseny terepétől
20 kilométerre ért véget az összefüggő hótakaró, s miközben itthon a nagy hó miatt borult az idénykezdés, a szlovének mindkét
idénynyitójukat könnyen megrendezték. Az OO Springen tavaly
egy tenyérnyi térképrészleten versenyeztünk, most ismét azt
ígérik, hogy új részt helyesbítenek hozzá. Lipica 15. jubileumát
ünnepli, a korábbi töbrös, kőgátas Krajna Vas terephez két négyzetkilométernyi térkép készül. Úgy tűnik, rég nem látott számban
mennek magyarok Dániába a Spring Cup-ra, ez a VB-re készülőknek sem hátrány, noha a terepek jellege különböző.
Aki menekül a locsolók elől, a húsvétot a Prága környéki homokkősziklák mellett a bajorországi erdőkben is kellemesen töltheti
háromnapos verseny keretében, a hónap végén pedig a világ
második számú (a svédek szerint első) egyesületi váltója várja a
kihívást keresőket: a fiúknál a 10 fős váltó futóinak többsége éjjel
teljesíti pályáját. Ugorva egy kicsit az időben, idén végre nem üti
a hazai Középtávú/Váltó OB a világ első számú váltóversenyét,
a finn Jukolát, aki bátor, próbálja ki: a fiúk itt is jórészt éjjel, a
lányok nappal tolják.
A Thermanland Open már csak félig külföldi verseny, hiszen
tavaly és jövőre is Magyarországon lesz, s idén is közösen rendezik
a fürstenfeldi és a zalaegerszegi tájfutók. Új színfolt lehet viszont
bárkinek egy bulgáriai tájfutóhét, a Fekete-tenger partján. A
Burgasztól délre mintegy 80 kilométerre sorra kerülő versenyekről
csak annyit, hogy a napi nevezési díj mintegy 650 forint, a teljes
panziós szállás faházban pedig jó 2000 forintot kóstál. Kár, hogy
térképrészletek egyelőre nem érhetők el a verseny honlapján.
A július elképesztő versenydömpinget hoz. Szenior VB már csak
akkor lesz közelebb hozzánk, ha mi rendezzük, sokaknak egyszeri
lehetőség részt venni rajta: csak Bécsújhelyig kell utazni. Erre
senki sem mert rászervezni, de a következő hetekben egy hétvégén akár 4 verseny közül is választhatunk a közelben. Persze épp
a Szenior VB miatt: minden rendező azt szeretné, hogy a nagy
esemény után náluk vezessen le a sokezer résztvevő. Az olasz 5

napos Róma közelében lesz, a Finn 5 napos központja Joensuu,
a horvátok nem mozdulnak Livdragától és a crkvenicai tengerparti sprinttől. Kiemelkedik a felhozatalból a svájci 6 napos, a
szó szoros értelmében is. 3000 méter magasan is lesz verseny, a
40 ezer forintos nevezési díj tartalmazza az egy hetes bérletet a
hegyivasutakra és felvonókra. Megspórolni nem érdemes, minden
nap más-más soha nem használt terepen kerül megrendezésre, a
versenyközpont csak felvonókkal közelíthető meg. Aki ide utazik,
egy hétre elfelejtheti az autót, a világhírű Zermatt városkába az
utolsó faluból csak tömegközlekedéssel lehet feljutni, a városban
pedig villanybuszok és taxik közlekednek. Drága, de egyedülálló
élménynek ígérkezik ez a verseny, csodálatos környezetben,
4 ezer méter magas hegyek között, a Matternhorn közelében.
Aki jóval kisebb összegért beéri a Triglavval, illetve a gyönyörű
Bohinji tóval, válassza az Orienteeringonline Kupát.
A dániai VB kísérőrendezvénye is jó szórakozásnak tűnik, igaz,
borsos áron. Viszont ennél jobb alkalma aligha lesz a tájfutó
családoknak felkeresniük a Legolandot, az ugyanis igen közel
van a versenynek otthont adó Aarhushoz. Az idei cseh 5 napos
úgy tűnik jelentős konkurenciát jelent a Hungária Kupának,
augusztus végén pedig ismét nehéz döntés elé kerülnek a magyar
tájfutók: Erdély, vagy Felvidék? Mindkettő kiírása elérhető már
magyarul. A Szlovák Nagydíj most a Főiskolás VB kísérőrendezvéynye lesz, a megszokott gombaszögi kempinggel versenyközpontként, viszont a terepek a pelsőci fennsíkon lesznek. A TranSilva
természetesen Kolozsvár közelében kínál kitűnő terepeket és
pályákat. Szeptember első hétvégéjén pedig még érdemes lehet
majd elindulni Olaszországba, az idei Alpok-Adriára.
Az évzáró verseny sokaknak lesz ismét Velence, de a nagyon
előre tervezők már most beírhatnak a naptárba két 2007-es
rendezvényt: a kétévente esedékes Bohémia és Skót 6 napos
nem valószínű, hogy csalódást tud okozni. Időpontja még nincs,
de 2007-ben még egy csemege ígérkezik, a horvát tájfutók a
plitvicei tavak mellé ígérik az Alpok-Adriát.
Végül, de nem utolsósorban hadd hívjam fel a figyelmet az utóbbi
évek rendkívüli horderejű gazdasági eseményére, mely a tájfutók
számára is kitágítja a világot, egyre távolibb versenyek, országok
elérését segítve. A fapados forradalom révén egyre több verseny
érhető el alacsony áron. A puding próbája az evés: e sorok írója
fapados edzőtábort szervezett február végére Portugáliába, de a
Sring Cup, a Bolgár Kupa, az Olasz 5 napos, valamint az O-ringen
mind könnyen elérhető fapadossal, ha időben foglal jegyet az
ember. (Az O-ringen különösen jó példa, mert az idén viszonylag
közel van Stockholmhoz, ráadásul szállítás sem kell, mert az öszszes napi terep járótávolságra van.) Mi a portugál jegyet júlisban
foglaltuk bagóért, idén nyárra már lehet, hogy nincs igazán olcsó
lehetőség. De érdemes a téli menetrendek júliusi, majd a nyári
menetrendek decemberi napvilágra hozatalakor előre tervezni
és lecsapni a tényleg rendkívül alacsony áron kapható fapados
jegyekre. Ács Gábor Részletes versenynaptár a mellékletben!
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Téli pontkereső játék
Ez az újfajta játék 2004 telén indult útjára a www.mobile-o.hu
honlapon, a téli versenymentes, hideg hónapokra egy kis
tájékozódási feladatot biztosítva.
A játék lényege a következő: egy-egy kiválasztott terepen fotókat készítünk, majd a képekre utólag ellenőrzőpontokat rajzolunk. Segítségképpen gyakran megadjuk a fotókon az északi
irányt és minden esetben a pontmegnevezést is. A feladat
pedig, hogy a mellékelt térképen ezeket be kell azonosítani, a
térképre berajzolni és e-mailben elküldeni a telijatek@mobileo.hu címre. A berajzolást és a beküldést idén már Józsa Gábor
jóvoltából egy flash pontberajzoló program is segíti.
A játék több fordulóból áll, a helyes megfejtések ellenőrzőpontonként 1, 2 illetve 3 pontot érnek, nehézségüktől függően. A
fordulók végén a honlapon közzé tesszük a részeredményeket
és a megoldásokat. A játék győzteseit díjazzuk, a díjátadás
idén a háromnapos Tipo Kupa mobilos versenyének eredményhirdetése előtt lesz. Kísérleti jelleggel a harmadik forduló
anyagát, amelyet Zarnóczay Klára készített, most a Tájolóban is
közzé tesszük, a megoldásokat március 5.-ig várjuk elektronikusan, vagy akár postai úton is. (Szlávik Zoltán, 1121 Budapest,
Agancs utca 28-30.)
Pontmegnevezések / pontérték:
1. Lépcső (1 pont); 2. Sövény vége (1 pont); 3. Jellegfa (1 pont); 4.
Jellegfa (1 pont); 5. Jellegfa (1 pont); 6. Ösvényelágazás (1 pont)

Versenybíró továbbképzés
Az MTFSZ Versenybizottsága versenybírói továbbképzést rendez, elsősorban az aktív I. osztályú, Országos és Nemzetközi
minősítésű versenybírók részére.
A továbbképzés időpontja: 2006. február 18-19. Helyszíne:
BKV Rt, Baross Kocsiszín, Kultúrterme, Bp. VIII. ker. Baross utca,
Orczy tér sarok. Szállás: Kós Károly Diákotthon 4-6 ágyas
szobákban,1149 Bp. XIV. Mogyoródi út 19-21. Étkezés (tízórai, ebéd): mindkét napon, a helyszínen. Az előadások
szombaton 10.00-től 19.00-ig (14 órakor ebédszünet), és
vasárnap 9.00-től 14.00-ig tartanak. Jelentkezés, regisztráció
szombaton, 9.30-tól 10.00-ig, a helyszínen. A versenybírói igazolványát mindenki hozza magával! A továbbképzés vezetője: Zsigmond Tibor, titkára: Korbély Tibor. Az eddig felkért
további előadók: Nemesházi László, Miháczi Zoltán, Erdélyi
Tibor, Dr. Zentai László
A részvétel díj: I. osztályú, Országos és Nemzetközi minősítésű versenybírók részére ingyenes, mert a költségeket az MTFSZ
vállalja. A II. és III. osztályú versenybírók részére 2 500 Ft/fő. A
részvételi díj a szállásköltséget is tartalmazza. Jelentkezési
határidő: 2006. február 7, kedd 17 óra. Jelentkezni írásban, az MTFSZ-ben iroda@mtfsz.hu, vagy Korbély Tibornál a
koborka@send.hu címen lehet.
MTFSZ Versenybizottság
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