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Elnökségi ülés
A BTFSZ Elnöksége 2006. november 6-
án tartott ülésén értékelte a II. félévi 
Budapest bajnokságok lebonyolítását, 
tájékoztatót hallgatott meg a Budapest 
Utánpótlás válogatott működéséről, 
döntött néhány pályázatról. A Budapest 
Nagydíj 2007. évi rendezése az Eötvös 
emlékverseny, a 2008. évi a TIPO kupa 
keretében lesz lebonyolítva. A szakosz-
tályok csak néhány Budapest bajnokság 
rendezésére pályáztak, így a többi rende-
zésére meghívásos alapon kell felkérni a 
klubokat. Az elnökség döntött a Budapest 
Tájfutó Sportjáért díj jelöltjéről, valamint 
a Budapesti Tájfutó Napok végleges prog-
ramjáról, elfogadta „A BTFSZ térkép hasz-
nosítási és értékesítési szabályzatát”.

Szondi Ferenc 80 éves
A BTFSZ Elnöksége sok szeretettel 
köszönti Szondi Ferenc versenybírót, aki 
a közelmúltban ünnepelte 80. születés-
napját. Jó egészséget, jó munkát kívá-
nunk a még mindig aktív mesternek.

Előfizetés 2007-re
Kedves Olvasók!
Jövőre a Tájoló az eddigi kivitelben és ter-
jedelemben fog megjelenni. A lap mind 
a 10 számában 8 oldal az MTFSZ híreit, 
hivatalos közleményeit fogja tartalmazni.
Az éves előfizetési díj 2007-ben 3300 Ft, 
külföldre 6300 Ft. Egy példány ára 330 Ft.
Az előfizetési díjat az utolsó számhoz 
mellékelt csekken kérjük befizetni. A 
megrendelő nevét és címét olvasható-
an, nyomtatott betűkkel kérjük felírni 
a csekkre. Ugyanezen a csekken lehet 
a szokásos támogatásokat is befizetni, 
ebben az esetben a csekk „Közlemény” 
rovatába nem „Tájoló előfizetés”-t, hanem 
„Támogatás”-t kell írni. A támogatás kate-
góriáit előző számunkban közöltük. Az év 
hátralévő versenyein, valamint a BTFSZ-
ben és a téli rendezvényeken, edzéseken 
személyesen is előfizethető az újság. 

Tájoló előfizetés 
DVD-vel is!
2007-ben, hasonlóan az idei évhez, ismét 
tervezzük 2 darab DVD melléklet meg-
jelenését, amelyeken a 2006-os év leg-
jelentősebb eseményeit mutatjuk be. Az 
egyik fotókat, a másik filmeket fog tartal-
mazni. A DVD lemez asztali DVD lejátszón 
és számítógépen is megtekinthető lesz. 
Így kétféle előfizetése lesz a Tájolónak a 
2007. évre: a 10 szám előfizetése 3300 Ft, 
a 10 szám és a DVD melléklet előfizetése 
4300 Ft. A DVD mellékleteket csak előfi-
zetőinknek tudjuk biztosítani.  
Tessék választani!     

Legyél Törzstámogató!
Hét sikeres év után nyolcadik alkalom-
mal hirdeti meg a BTFSZ a törzstámogató 
rendszert. Ez a támogatói forma bevált, 
az elmúlt évben is sokan támogatták a 
szövetséget. Most a nyolcadik év előtt újra 
időszerű elmondani, hogy azért előnyös ez 
a támogatási forma, mert magánszemély 
esetén a személyi jövedelem adója, vál-
lalkozók esetén az adóalap csökkenthető 
a vonatkozó jogszabályok által meghatá-
rozott mértékben.
Nagyon fontos, hogy a támogatás össze-
ge még az idén, december 31-ig megér-
kezzen! Csak így lehet, még erre az évre 
kiadni a levonásra feljogosító igazolást, 
amelynek feltétele, hogy a támogató adó-
igazolási számát is közölje.
A Törzstámogatók három 
fokozata a következő:
– bronz fokozatú támogató, aki legalább 
4000.- Ft-ot fizet be. 
– ezüst fokozatú támogató, aki legalább 
8000.- Ft-ot fizet be. 
– arany fokozatú támogató, aki legalább 
16 000.- Ft-ot fizet be. Támogatóinktól 
nem csak pénzt kérünk, hanem taná-
csaikra, javaslataikra is igényt tartunk. 
Szeretnénk, ha az évről-évre egyre erősödő 
Törzstámogatói kör a budapesti tájfutósport 
igazi támasza lenne, az a biztos bázis, akik-
re mindig támaszkodhatunk.
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B U D A P E S T I  H Í R E K

A kapott támogatást az elmúlt évhez 
hasonlóan a BTFSZ fő céljainak, felada-
tainak megvalósítására fordítjuk. Ezek 
közül az elsõ és legfontosabb az után-
pótlás fejlesztése, erősítése. A legjobbak 
továbbfejlődése érdekében működtetjük 
a Budapest Utánpótlás válogatottat. A 
remélt támogatást a Tájoló decemberi 
(06/10.) számához mellékelt csekken vagy 
személyesen a még hátralévő versenyeken 
kérjük befizetni úgy, hogy december 31-ig 
be is érkezzen. A csekkre kérjük ráírni: 
Támogatás, valamint az adóigazolási szá-
mot. Minden eddigi és új törzstámoga-
tónknak köszönjük az anyagi segítséget.

BTFSZ Elnöksége

A Budapesti Tájfutók 
Szövetségének (BTFSZ) 
térkép hasznosítási és 
értékesítési szabályzata
Ez a szabályzat azért készült, hogy a tér-
képhelyesbítők és a térképkiadók szerzői  és 
kereskedelmi jogait védje, ezzel tevékeny-
ségüket és a tájékozódási futás fejlődését 
elősegítse.
Ezen szabályzat keretében az 
alábbi fogalmakat használjuk:
- BTFSZ térkép: olyan térkép, amelynek 
kiadási és értékesítési jogát a térkép készítője 
(a szerzői jogok tulajdonosa) véglegesen és 
visszavonhatatlanul a  BTFSZ-nek átengedte.
- Bizományosi térkép: olyan térkép, amelynek 
értékesítési jogát a szerzői jogok tulajdonosa 
– szerződésben szabályozottan, megha-
tározott feltételek mellett – a BTFSZ-nek 
átengedte.
- Térkép helyesbítő: az a személy, vagy szer-
vezet, aki/amely egy adott területről jog-
szerűen beszerzett alaptérkép(ek) alapján a 
tájékozódási sport valamely ágára alkalmas 
térképet készít.
- Térkép felhasználó: az a személy/vagy szer-
vezet, aki/amely a tájékozódási sportok szá-
mára kiadott térképeket bármilyen sportren-
dezvény céljára felhasználja. Felhasználásnak 
minősül az eredeti térképről bármilyen úton 
(elektronikusan is) készített másolatokkal 
történő sporttevékenység lebonyolítása is.
- Saját célú felhasználás: a térkép egyéni, 
vagy családi körben történő felhasználása 

valamilyen sporttevékenységhez (pl. egyéni 
technikai edzés, saját gyermekek oktatása). 
Nem minősül saját célú felhasználásnak 
bármilyen szervezett keretek között lebo-
nyolított sporttevékenység (pl. egyesületi 
edzés, iskolai oktatás, bármilyen formában 
megrendezett verseny, stb.).
1. BTFSZ térképet, vagy bizományosi térké-
pet (továbbiakban térképeket) bármilyen 
sportrendezvény céljára felhasználni csak 
a BTFSZ engedélyével lehet (kivéve a saját 
célú felhasználást). Az engedély automatikus 
megadását jelenti a térképek megvásárlása a 
BTFSZ térképtárából, ide nem értve a meg-
vásárolt térképek bármilyen módon történő 
sokszorosítását. Minden más esetben az enge-
délyt írásban kell megkérni, és a BTFSZ is írás-
ban válaszol. (Írásban történő megkérésnek és 
válasznak minősül az elektronikus levél is.)
2. A térképről bármilyen módon készült 
másolat csak a BTFSZ engedély birtokában 
használható fel sportrendezvény céljaira. Az 
engedélyt a BTFSZ szerzői jogdíj megfize-
tése ellenében adja ki. A jogdíj mértéke a 
térképtárban megvásárolható térképek ese-
tében a vételár 20 %-a, egyéb esetekben 
a térképbizottság vezetője által alkalmilag 
kerül megállapításra. A jogdíjat  a BTFSZ-
nek kell számla ellenében megfizetni. Az így 
befolyt jogdíj BTFSZ térkép esetén a BTFSZ-t 
illeti, bizományosi térkép esetében a tér-
kép helyesbítő és a BTFSZ közötti megosztás 
külön megállapodás tárgyát képezi.
3. Sportszakmai, sportpolitikai célok érdeké-
ben a BTFSZ a jogdíj mértékét mérsékelheti, 
de ezt is írásban kell a térkép felhasználó és a 
BTFSZ között rögzíteni.
4. Amennyiben a térkép felhasználó a BTFSZ 
előzetes engedélye nélkül használta a térké-
pet, a 3. pontban rögzített jogdíjat köteles 
a BTFSZ felszólítására megfizetni, továbbá 
neve és szabálytalan térképhasználata min-
den szakmai fórumon nyilvánosságra kerül.
Aki a jogdíj megfizetésének nem tesz eleget, 
az mindaddig kizárja magát a BTFSZ által kiírt 
pályázatok résztvevői közül, és mindaddig nem 
rendezhet a BTFSZ versenynaptárában szerep-
lő versenyt, amíg tartozását nem rendezte. 
5. Ez a szabályzat 2007. január 1-jén lép élet-
be, rendelkezéseit az ezen időpont után lebo-
nyolított sportrendezvényeken kell alkalmazni.
Elfogadta a BTFSZ Elnöksége a 2006. 
november 6-i elnökségi ülésen.

BUDAPESTI 
TÁJFUTÓ 
NAPOK

A Budapest Tájfutók Szö--
vetsége 2007. január 19-20-
21-én rendezi a Budapesti 
Tájfutó Napokat, melynek 
rendezvényeire tisztelettel 
és szeretettel meghívunk.

Program:
Január 19. (péntek)
17.30 Közgyűlés

Január 20. (szombat)

10.00 Teremtájfutó 
Diákolimpia 
Kőbányán a Piros 
iskolában
(Bp. X. ker., Újhegy 
sétány 1-3.)

11.30 Budapest Tájfutója 
díjak átadása

16.00 Szenior találkozó.
Budapest Tájfutó 
Sportjá ért díj 
átadása. Dr. Fekete 
Jenő György elő-
adása „Tibetben 
jártam” címmel 
Wengrin Ágnes: 
jártam” címmel 
Wengrin Ágnes: 
jártam” címmel 

Élménybeszámoló a 
Wengrin Ágnes: 
Élménybeszámoló a 
Wengrin Ágnes: 

2006. évi WMOC-ról

18.00 Bajnokok vacsorája

Január 21. (vasárnap)

  9.45 Koszorúzás a Ripszám 
emléktáblánál

10.00 Ripszám Henrik 
emlékverseny

12.00 Eredményhirdetés a 
Ripszám emlék-
táblánál.
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Sportágunkban több, 
mint 50 éve rendeznek 
hivatalosan országos 
egyéni bajnokságot.

De hogyan és mikor alakult ki az egyé-
ni bajnokság rendezésének rendsze-

re? Erre a leghitelesebb választ Bárány 
László cikke adja, amely a Tájékozódási 
futás 1972/10. számában jelent meg:
„A tájékozódási versenyzés fejlődése 
során az egyéni versenyek sokáig nem 
töltötték be jelentőségüknek megfelelő 
helyet, mert a természetjáró verseny-
sportban a feladatok csapaton belüli 
megoldásának jelentőségét, közösség-
formáló erejét domborították ki elsősor-
ban a sportág vezetői.
1950-ben a Magyar Természetbarát 
Szövetség megbízásából a Duna Sport 
Club (DSC) a terepversenyek 15 éves jubi-
leumára első ízben írt ki olyan versenyt, 
amelyen a résztvevő csapatok négy tagja 
közül egy versenyző önállóan ment 
végig a számára előírt útvonalon. Az 
első egyéni-csapatverseny volt, aminek 
az egyéni győztese dr. Margittay Endre, 
a Postás akkori versenyzője, ma a Győr-
Sopron megyei Szövetség versenybírója, 
a csapatgyőztes az ÁMTI csapata lett.
Egy évvel később a Vörös Meteor a már 
azóta hagyományossá vált Május 1  
emlékversenyét rendezte meg első ízben 
3 x 3 + 1 fő részvételével, ahol az első-
séget az egyéni szakaszon Radvánszky 
Sándor, a Műegyetemi Haladás (mai 
MAFC) versenyzője érte el.
Az egyéni versenyzés jelentős szerephez 
csak akkor jutott, amikor az Országos 
Testnevelési Sportbizottság (OTSB), a mai 
MTS elődje, 23. sz. utasítása a természet-
járásra is alkalmazva a versenynaptár 
elvét, bevezette az új bajnoki rendszert, 
amely szerint a csapatbajnokság mel-
lett  egyéni bajnokságot is kell rendezni, 
mégpedig évenként. Az egységes sport-
naptár felépítésének megfelelően 1952. 
év őszén a SZOT rendezte meg az első 
egyéni bajnokságot. A selejtezőket a 
Szakszervezeti Egyesületek igyekeztek az 

ország legszebb vidékein megrendezni, 
legtöbb esetben úgy, hogy két egyesü-
let versenyzői kölcsönösen megrendez-
ték egymás versenyét. A Vörös Meteor 
és a Vasas a Gödöllői dombvidéken, a 
Lokomotív a Gerecsében, a Vörös Lobogó 
Dobogókőn, a Kinizsi a Pilis hegységben, 
a Bányász a Budai hegyekben rendezte 
meg szakmai bajnokságát. Az országos 
döntőn október 24-25-26-án 10 szak-
szervezeti egyesület 46 versenyzője állt 
rajthoz. A versenyt a Bakonynak egy 
természetjárók által ritkán látogatott 
vidéken, Ajka-Úrkút környékén rendez-
ték meg.”
Eredmények
Az 1952. évi bajnok:
Thuróczy Lajos  Bp. Lokomotív 115 hp.
2. Halász Miklós Salg. Vasas 145 hp.
3. Horváth Ferenc  Bp. Lokomotív 197 hp.
4. Kálmán Lajos Vasas MÁVAG 200 hp.
5. Pintér István Bp. Kinizsi 231 hp.
6. Berhidai Géza Bp. Kinizsi 241 hp.
Az első egyéni bajnokkal, a ma már 
81 éves Thuróczy Lajossal a Magyar 
Természetbarát Szövetségben beszélge-
tünk az egykori versenyekről, versenyfor-
mákról, az első országos bajnokságról.
– Még mindig bejársz dolgozni?
– Igen, általában hétfői napokon jövök 
be. Tudod, hosszú ideig voltam a szö-
vetség főállású titkára és nyugdíjba 
vonulásom után tiszteletbeli elnöknek 
választottak. Elsősorban továbbra is a 
nemzetközi ügyekkel foglalkozom.
 – Akkor beszéljünk a múltról. Több 
mint 50 év telt el az első országos 
egyéni bajnokság óta. Hogyan zajlott le 
abban az időben egy országos bajnok-
ság, egyáltalán egy akkori tájékozódási 
verseny? Ebben az időben még nem 
nevezhetjük tájékozódási futásnak a 
sportágat, hiszen a versenyzés a termé-
szetjárás szervezeti keretein belül folyt 
és valójában futni sem volt szabad.
 – Egészen más volt egy akkori verseny, 
mint a mai.  Először is a tájékozódási fel-
adatot főleg szöveges utasításban kaptuk 
meg. Így volt ez az országos bajnokságon 
is. Üres fotózott térképet vagy térképváz-

latot, fénymásolatot kaptunk a szöveges 
utasítás mellé, főleg az 50-es években, 
hiszen 1950-ben hozott előírás szerint 
a forgalomban lévő térképeket kötele-
zően be kellett szolgáltatni. Dr. Dworák 
József jóvoltából, aki abban az időben 
a Budapesti Társadalmi Természetbarát 
Szövetség elnöke volt, ma is megvan 
az egyéni bajnokság dokumentáció-
ja, amelyből sok részletre fény derül. 
Bemutatásul álljon itt az egyik útvonal 
szöveges utasítása:
„Nappal, B/ útvonal:
Indító állomás: Köleskepe vadászlak
A házból elindulva, a műutat keresztezve 
1000 vonás irányú úton érje el a 407 
háromszögelési ponttól 5500 vonásra és 
730 m-re lévő forrást, majd a fölötte lévő 
második forrás érintése után jelentkez-
zen a Bazaltbánya felé tartó vasútvonal 
D-i felén haladó, majd az azt keresztező 
422 magassági ponttól vezető jelzett út 
mellett a 422 magassági ponttól 520 
méterre lévő állomáson.
I. Állomás: Szénégető kunyhó
A 422 ponttól 1450 vonásra és 450 
méterre jelzett kunyhó érintése után 
keresse meg az ettől KDK-re 300 m-
re lévő 17 méter mély töbör fenekén 
lévő postaládát, majd a töbör É-i oldalán 
haladó kocsiút és erdővágások felhasz-
nálásával menjen arra az állomásra, 
amely a K 392 km + 600 m és É 453 + 
150 m ponton van. A 3650 vonás irányú 
vágáshoz érve a 3 méter mélynek jelzett 
árok mentén haladjon.
II. Állomás: 4-C kunyhó
Folytassa útját az állomástól 1400 Folytassa útját az állomástól 1400 

AZ ELSŐ MAGYAR BAJNOK

S P O R T T Ö R T É N E L E M
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vonás irányba és 550 m-re lévő forrás 
felé vezető úton. Ennek érintése után a 
vasútvonalat kövesse az erdővágásban 
felfelé, amíg ez meg nem szűnik. Innen 
a Kab-hegyi őrházban lévő állomásunkra 
menjen.
III. Állomás: Kab-hegyi őrház
Tetszésszerinti úton (tetszésszerinti sor-
rendben) 1 óra menetidő alatt keresse 
meg a térképünkön B, É, K, E betűkkel 
jelzett pontokat és jelentkezzen a Kab-
hegyi vadászlakban.
IV. Állomás: Kab-hegyi vadászlak
Az erdővágások felhasználásával menjen 
innen 920 m-re É-ra lévő kunyhóhoz. 
Majd a kunyhó mögött jelzett forrás 
érintésével a legközelebbi, 3650 vonás 
irányú erdővágáson a vasútvonalig 
haladjon. Azután a vasútvonal V alakú 
elágazása között a 394 km-es hálózati 
vonalon fekvő kunyhóban jelentkezzen.
V. Állomás: Vasút kunyhó
2100 vonás irányban érje el a vasútvona-
lat és menjen rajta be Úrkút községbe, a 
községi vendéglőben lévő célba. Mihelyt 
elérte a falu első házait a falu főutcájára 
térve menjen a vendéglőbe.”
– Nagyon érdekes az egész leírás, 
hiszen kiderül belőle, hogy többnyire 
ugyanazon az útvonalon kellett menni 
minden versenyzőnek, ugyanakkor mai 
elnevezéssel élve, van benne pontbe-
gyűjtő szakasz is. A tájolót ugyancsak 
gyakran kellett használni, sok volt az 
iránymenet és nem ártott pontosan 
mérni a távolságot. De miért volt ez az 
egyik útvonal? Több is volt?
– Összesen 3 útvonal volt: két nappali 
és egy éjszakai. A verseny gyakorlatilag 
két nap és két éjszaka tartott, miután a 
mezőnyt két csoportra osztották és min-
denkinek mind a három útvonalat telje-
síteni kellett. A mezőnyt azért osztották 
ketté, mert a versenybíróságnak problé-
mát jelentett a nagy létszám (45 fő), így 
az egyes csoportok versenyzőit különbö-
ző időpontokban indították ugyanazon 
a három útvonalon. Egy időben mindig 
csak két útvonalon folyt versenyzés. Az 
éjszakai útvonal a vájár iskolából indult, 
az egyik nappali Köleskepe vadászház-
tól, a másik nappali Zsófia-pusztán az 
iskolából rajtolt.iskolából rajtolt.

– Elég nehéz lehetett a verseny fizika-
ilag is, hiszen egy hétvégén mindenki-
nek egy éjszakai és két nappali verse-
nyen kellett indulni. Milyen hosszúak 
voltak az egyes pályák?
–  Az éjszakai 8500 m, 250 m szinttel, az 
egyik nappali 19 300 m 220 m szinttel, 
a másik nappali is 10 km felett volt. Az 
egyes útvonalakra megadták a menet-
időt, ez az előbbi sorrend szerint 155, 
312 illetve 224 perc volt, azaz összesen 
a három pályán 691 percet kellett eltöl-
teni. Ez több mint 11 óra! Azt hiszem 
senkinek sem sikerült betartani, ebből 
és az állomás kihagyásokból származtak 
aztán a hibapontok. Ebből nekem volt 
a legkevesebb (115), így én lettem baj-
nok. Az értékelésnél az is szempont volt, 
hogy a három útvonal közül legalább 
kettőt állomás kihagyás nélkül kellett 
teljesíteni.
– Csak férfi kategória volt?
– Igen, a nőknek még 10 évet kellett 
várni, 1962-ben volt az első női országos 
egyéni bajnokság.
– Milyen térképpel rendezték a baj-
nokságot?
– 1: 50 000-es méretarányú térképváz-
latot kaptunk, amelyen hálózati vonalak 
is voltak. 
– A verseny szervezéséről tudnál vala-
mit mondani?
– A versenyt hatalmas apparátussal a 
SZOT rendezte. A versenyközpont Ajka-

Csingervölgyben a vájár iskola volt. Mivel 
az egyes útvonalak indítóállomása nagy 
távolságra volt egymástól, a versenyzők 
szállítását gépkocsival kellett megolda-
ni. A helybeli MÁVAUT állomás munkás 
autóbuszaival sikerült ezt lebonyolítani. A 
versenyzők élelmezését a helybeli bányá-
szati üzem biztosította az üzemi konyhán, 
hideg élelmet pedig a SZOT adott. Szállás 
a vájár iskola hálótermeiben, illetve a 
köleskepei vadászházban volt.
– Mikor kezdted a tájékozódási ver-
senyzést?
 – Én 1949-ben kerültem a Lokomotívba 
és a következő évtől kapcsolódtam be 
a versenyekbe. A Lokomotívban akkor 
már nagy gyakorlattal rendelkező ver-
senyzők voltak, többek között Vizkelety 
László is. Kimondott fizikai edzéseket 
abban az időben még nem tartottunk, 
de volt oktatás, ahol a térkép és tájéko-
zódás tudnivalóival ismerkedtünk meg. 
Nagyon komolyan vettük a versenyzést, 
egyenruhánk volt (overall, sapka) és sok 
szép sikert értünk el a Lokomotív szí-
neiben.
– Köszönöm a beszélgetést, további 
jó munkát és jó egészséget kívánok. 
Remélem a mai fiatalabb generáció 
tájékoztatást kapott abból, hogy a haj-
dani OB-k sem voltak könnyebbek a 
mainál, de talán a több forduló révén 
igazságosabb eredmény született.

Schell Antal

Munka közben

S P O R T T Ö R T É N E L E M



Térkép
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MOSA 
A PROMENÁDON
Különös módon szereztem 
tudomást arról, hogy újabb 
rangos „kitüntetést” kapott 
örökifjú világbajnokunk, 
Monspart Sarolta. A Tájoló, 
némi nehézség után, magá-
tól az ünnepelttől tudta 
meg a részleteket.

A november nyolcadikai szerdai 
versenyen egyik kedvenc alko-A versenyen egyik kedvenc alko-A 

tásommal, az Óbuda-Belváros tér-
versenyen egyik kedvenc alko-

tásommal, az Óbuda-Belváros tér-
versenyen egyik kedvenc alko-

képpel tartottam a cél felé, amikor 
jelentős térképhibába botlottam. 
A Flórián téri parkban öt szép fa 
hiányzott a térképről! A befutás 
után Balla Sanyi bácsi oldotta fel 
a rejtélyt, nemrég itt létesült a Nők 
sétánya, ahol az egyik fa Sacié.
- Gratulálok az újabb elismeréshez! 
Kérlek mondj pár szót ebből az alka-
lomból a Tájolónak!
- Szó sem lehet róla, senkit nem érde-
kel már, hogy mi történik velem!kel már, hogy mi történik velem!

- Ez egy igazán szép kezdeményezés, ők 
talán megérdemelnek egy kis reklámot?
- A Promenád csoport, egy csomó 
nagyon szimpatikus fiatal nő, akik 
többnyire sikeres értelmiségiek, 
kapcsolódtak egy nemzetközi 
kezdeményezéshez és meghirdet-
ték a civil szférában kiemelkedő 
nők elismerésére a Nők sétánya 
akciót. Végül nálunk, idén ősszel 
valósult meg az első faültetés.
- Hogyan választották ki az első díja-
zottakat?
- Bárki tehetett javaslatot, és a 
nem túl széles propaganda elle-
nére több mint száz javaslat 
érkezett, közülük választották ki 
az első öt „fatulajdonost”.
- Kikből állt a zsűri?
- Kőbán Rita kajakozó, Wirth 
Judit (NANE Egyesület), Ekler 
Dezső, építész, Hadas Miklós 
szociológus, és a zsűri elnö-
ke Dr. Csapó Orsolya jogász 
(Promenád csoport).
- Hogyan zajlott a faültetés?
- Az összes nőt, akikre javaslat 
érkezett, meghívták október 18-
ára a Flórián térre és csak ott, 
egy kis műsor keretében árulták 
el egyenként, ki is az öt kiválasz-
tott. Kicsit izgultam, de később 
megsúgták, hogy én kaptam a 
legtöbb javaslatot.
- Kik a további díjazottak?
- Bölcsész-grafikus állatmentő, 
független bába, tudós kulturmisz-
szionárius és az őssejt kutatásért 

dolgozó önkéntes, név szerint 
Bélafalvy Krisztina, Geréb Ágnes, 
dolgozó önkéntes, név szerint 

tina, Geréb Ágnes, 
dolgozó önkéntes, név szerint 

Pászt Patrícia és Tóbiás Tímea.
- Szépek a fák.
- Zseniális ötletnek tartom, hogy 
nem valami később vitrinben 
porosodó díjat kaptunk, hanem 
egy-egy igazi mecseki gömbkő-
rist. Külön örültem neki, hogy 
nem egy kis facsemetét, hanem 
szép fiatal fákat ültettünk, így 
hamarabb láthatom majd tere-
bélyes szép faként és a rongá-
lásnak is jobban ellenáll. Az is 
tetszik, hogy természetes kőre 
erősítették a táblácskákat, ami 
megörökíti a díjazottak nevét.
- Egy buta férfikérdés: miért éppen a nők?
- Köztudomású, hogy a felső 
vezetésben és az általános díjak-
kal kitüntetettek között milyen 
kevés a nő. A civil szférában 

E L I S M E R É S

A mecseki gömbkőris

Torzó
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E L I S M E R É S

viszont nagyon sokan vannak, 
akik jelentős eredményeket is 
felmutattak, sokszor igen sze-
rény anyagi elismerésért, sőt 
sokszor gáncsoskodások köze-

pette. Nagyon örülök, hogy ez 
a díj most nekik szól, az általuk 
képviselt ügyeket és persze őket 
magukat állítja egy kicsit reflek-
torfénybe.
- Végül egy más téma: Mit szólsz hozzá, 
hogy – az általad is védnökölt - Skerletz 
Iván férfi hegyi maratonin nők nem 
indulhatnak?
- Ezt csak nemrég tudtam meg, 
de felháborítónak tartom. Te 
még emlékezhetsz rá, hogy ami-
kor én kezdtem a hosszútávfu-
tást, a nőknek a leghosszabb táv 
3000 m volt! Az első maratoni-
mon nem is engedtek elindulni, 
végül csak Garay Sanyi bácsi 
segítségével sikerült, aki akkor 
a Magyar Atlétikai Szövetség 
elnöke volt. Aztán nagyon cso-
dálkoztak, hogy milyen jó időt 

futottam és nem is voltam fárad-
tabb a fiúknál.  -háb

Hirdetés
SAM

Lelkesen

A táblácska
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Alig fejeződött be itthon 
a versenyszezon, amikor 
egy hosszú évek óta tartó 
sportkapcsolat ápolása-
ként a szlovák tájfutók 
mindenese, a zólyomi 
Juraj Prékop lebonyolí-
totta a háromfutamos 
Besztercebánya-Zólyom 
Budapest (KTK) viadalt.

Az első versenyre a híres 
Kovacova fürdőhely kör-

nyékén került sor, majd ezt 
követően a versenyzők átrán-
dultak Sliac-ra, ahol egy éjszakai 
futammal bővítették ki a prog-
ramot. 
Itt főként az egyik sífelvonó 
mellett lévő bója, valamint a 
gyűjtőpont megtalálása oko-
zott néhány versenyző számá-

ra komoly időveszteséget. A 
nehézséget a hazai rendezők 
még megsrófolták azzal, hogy 
a terepre kihelyezett bójákat 
nem világították ki, de még 
fényvisszaverő csíkkal sem 
jelölték meg. Egy közös esti 
vacsorát követően a magyar 
csapat tagjai köszöntötték a 
már 70 éves Valkony Ferencet 
és a napokban 70-ik születés-
napját elérő Nyögéri Imrét. 
Szerkesztőségünk ezúttal gratu-
lál eddig elért eredményeikhez 
és további sikeres, sportágunk-
ban eltöltendő éveket kíván a 
két remek sporttársunknak.  
Másnap kissé ködös időben, 
Zólyomban, egy általam helyes-

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

Három Zólyom környéki futam után

A KTK NYERTE A VÁROSOK VIADALÁT

Felnőtteknél  a KTK triója foglalta 
el a dobogó mindhárom fokát

A pontversenyben ezúttal a kőbányaiak végeztek az élen
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bített Dominol M 1:7 500, illetve 
egy most debütált M 1:10 000 
lapon futhattak a versenyzők. 
Végül három futam alapján a 
városok közötti pontversenyt 
és a díszes vándorserleget a 
Valkony Ferenc által vezetett 
KTK együttese nyerte a beszter-
cebányaiak és zólyomiak előtt.  
A KTK győztes csapatának tag-
jai voltak (zárójelben a kate-
góriában elért helyezésük): 
Valkony Ferenc csapatvezető 
és versenyző (F70, 1.), Nyögéri 
Imre (F65, 1.), Szabó Gábor 
(F55, 1.), dr. Szunyogh József 

(F40, 1.), Gyurkó László (F40, 
2.), Schwendtner Erik (F35, 
1.), Szunyogh Attila (F20, 3.), 
Szabó Márk (F18, 3.), F21-ben 
1. Scultéty Márton, 2. Fekete 
András, 3. Ludvig Péter. 
Nőknél Kiss Júlia (N50, 1.), 
Kerényi Szofi (N14, 1.) és Bognár 
Emese (Nyílt 1.). 
A hármas viadalon ezúttal ven-
dégként a KTK csapatát erősí-
tette Gerely Ferenc, aki az F60 
kategóriában nyert, míg Gyurkó 
Fanni a felnőtt nőknél a 2., Kövér 
Csilla pedig a 3. lett. 
A csapat tagja volt még Tertsch 

Antal, Ludvig László, Fekete 
Zsuzsanna, Szunyogh Emese, és 
Tóth Bettina. Az eredményhir-
detés zárszavaként Juraj Prékop 
elmondta: jövőre ismét szeretet-
tel visszavárja a hármas viadal 
részvevőit. Én meg remélem, 
tel visszavárja a hármas viadal 
részvevőit. Én meg remélem, 
tel visszavárja a hármas viadal 

egy év múlva ismét egy szűz 
terepről készült térképpel lep-
hetem meg majd a következő 
viadalon indulókat.

Popey

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

A most debütált harmadik futam versenytérképe

Középkorúaknál dr. Szunyogh 
és Gyurkó vitte a prímet

Serdülő lányoknál Kerényi Szofi nyertSerdülő lányoknál Kerényi Szofi nyert
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A 7. tájfutó VB színhelye az 
Oslótól 85 kilométerre dél-

nyugatra fekvő 20 000 lakosú 
Kongsberg volt. A finomdom-
borzatú északi terepen minden-
ki hazai sikereket várt, ami be 
is igazolódott. Mindkét egyé-
ni számban és a férfi váltóban 
is norvég győzelem született, 
néha csak néhány másodperces 
különbségekkel, de az egyéni 
dobogóra rajtuk kívül csak finn 
versenyzőknek sikerült felállni.
A teljesen megfiatalított magyar 
csapatból Dosek Ágoston 23. és 
A teljesen megfiatalított magyar 
csapatból Dosek Ágoston 23. és 
A teljesen megfiatalított magyar 

Kármán Katalin 25. helye emel-
kedik ki az egyéni versenyen, bár 
az egész női csapat a középme-
zőnyben végzett. Váltóban a nők 
a 7., a fiúk a 9. helyen végeztek.

Dosek Toncsi sorai az 1978-as VB-ről: 

„A férfi csapat nélküli 1976-os vb 
részvételt hivatalosan az „érem-
szerzés kilátástalansága” indokol-
ta. (Azóta rengeteget változtak az 
erőviszonyok. Az akkor elért és 
időnként kudarcként átélt helye-
zéseink ma a célkitűzések kate-
góriájába emelkedtek.) A keret-
tagságról lemondott és rutinos 
fiúk helyébe Deseő László szövet-
ségi kapitány kemény edzésekre 
fanatizálható fiúkat keresett. Az 
őrségváltás nyertesei mi, a „nyers 
erőt” képviselő ifjak voltunk, akik 
tisztában voltunk közvetlen előde-
ink technikai fölényével. Az adott 
szituációban azonban jó lehetőség 
nyílt a technikánk csiszolására, 
mivel a mainál sokkal komolyabb 
állami támogatással utazhattunk 
a következő, Skandináviában 
megrendezendő világbajnokság-
ok mai napig kuriózumot jelentő 
terepeire. Ekkor vették föl a tájfu-
tást az olimpián megrendezhető 
versenyszámok listájára. Így az 
tást az olimpián megrendezhető 
versenyszámok listájára. Így az 
tást az olimpián megrendezhető 

is eldőlt, hogy az 1978-as nor-is eldőlt, hogy az 1978-as nor-

vég világbajnokságot  a szokásos 
kétéves vetésforgót megszakítva 
rögtön egy évvel egy finnországi 
világverseny követi, hogy az idő-
pont elkerülje az olimpiákét.   
Az adott évben két norvég és 
egy finn edzőtábor mellett néhá-
nyunknak még a finnországi főis-
kolás vb is osztályrészül jutott 
felkészülésként. Ekkoriban ala-
kult meg a „22-esek” csoport-
ja (Bokros, Gyurkó, Kelemen, 
Dosek) amely az összetartást jel-
képezte számomra oly módon, 
hogy nem jelentett elkülönü-
lést, széthúzást a többi kerettag-
gal szemben. Az ötletet Joseph 
Heller: „A 22-es csapdája” című 
bestsellere adta a délutáni skandi-
náviai edzések színesítésére. Ott 
ugyanis a délelőtti egyéni futá-
sok után a már fásultabb délutá-
ni edzésekre mindig valamilyen 
csoportos, váltószerű együttfutá-
sos edzést fabrikáltunk, melyek 
többek között megóvtak bennün-
ket attól, hogy lerohanjunk a tér-
képről. (Bátran vállalom, hogy ez 
bizony skandináv terepen akko-
riban meg-megtörtént velem.) A 
pontokra való „rárepülés” és a 

technikai-taktikai küzdelemben 
idézgettük a bombázótiszt nyom-
dafestéket nem tűrő szavait: „...
húzd, húzd, te k...pecér”! 
Karakteres elemei voltak a felké-
szülésnek a Dixi féle, sísáncoktól 
induló körön teljesített futó-
kontrollok. E mellett – többünk-
nek az egyetem mellett – két 
magyar edzőtábor is belefért az 
életünkbe.
A válogatott számára drámát 
jelentett Monspart Saci kullancs 
fertőzés miatti kiválása. 
Három hazai verseny alap-
ján hívták meg a versenyzőket 
Galyatetőre, ahol a végső csa-
patot a Csomosz-vár térképen 
futott válogatóverseny alapján 
határozták meg. Slezák István 
elnök, Skerletz Iván főtitkár, Dr. 
Somogyvári Károly orvos és 
Deseő László szövetségi kapitány 
kísérte a csapatot. Az eredmény-
listákból kiolvasható csapattago-
kon kívül Vekerdy Zoltán tarta-
lékként utazott, de nem kapott 
szerepet Norvégiában. Viszont 
utána ő nyerte a magyar bajnok-
ságot a zempléni Susulya-tetőn. 
Maga a világbajnokság Kongsberg 
városa mellett zajlott, nagyon 
vad, sziklafalakkal tűzdelt mere-
dek terepen, illetve mocsarakkal 
és tavakkal zegzugos, részletek-
ben gazdag dombok között. A 
férfi egyéni verseny, 23 évesen 
lett életem első tájfutó világ-
bajnoki szereplése (előtte már 
futottam biatlon világbajnok-
ságokon).A térkép méretaránya 
1:15.000 volt, és piktogramokban 
kaptuk meg a pontmegnevezést. 

V I L Á G B A J N O K S Á G O K  T Ö R T É N E T E

ISMÉT SKANDINÁVIÁBAN
1978. szeptember 15-17. Kongsberg, Norvégia

Kármán Katalin
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A pálya 15,7 km volt 440 méter 
szinttel és 21 ellenőrzőponttal. 
Óvatos kezdéssel jól fogtam az 
szinttel és 21 ellenőrzőponttal. 
Óvatos kezdéssel jól fogtam az 
szinttel és 21 ellenőrzőponttal. 

1. és 2. pontot, majd egy 2,4 km-
es hosszú átmenetet biztonsági 
kerülővel oldottam meg. A 6. 
pontomon túlfutottam, mert a 
fekete kipontozással jelölt jelleg-
határ akkoriban szokatlan skan-
dináv sajátosság volt. Azóta ott is 
színesebb térképeket készítenek. 
A 7. pont könnyű volt, mert a 
tévések kedvéért telepítették. 
A 11. pontra hibáztam a finom 
részletek beazonosításánál. Az 
átmenetek innen a kontinentális 
technika durva domborzatolva-
sásával jól teljesíthetők voltak, 
a pályavégi pontfogásoknál az 
akkori idők jeles svájci verseny-
zője D. Hulliger adott bizton-
ságot. Nagyon boldog voltam 
a 23. helyezésemmel, 118,3 
%-kal maradtam el skandináv 
terepen a győztes norvég Egil 
Johansentől, aki a Skóciában 
szerzett címét hazai terepen a 18. 
pontra futva biztosította be egy 

mindenkinél gyorsabb, agresszív 
felfutással a meredek hegyolda-
lon. Azóta tudom azt is, hogy a 
célból felhallatszó részidőközlés 
volt ennek a kamikáze felfutás-
nak a motivációja! Akkoriban 
rádióadóval rejtőzködő pont-
őrök tudtak információt küldeni 
a célba, a verseny szorosságáról 
így kapott jelzést Egil.  

A közönség nagy örömére a női 
mezőnyben is hazai versenyző, 
Anne Berit Eid lett világbajnok. 
A váltóversenyben irreális lett 
volna dobogós esélyekről beszél-
ni a fiúknál. A női csapatunk-
nak, Mosa kiválása után szintén 
kis esélye volt dobogós helyének 
megőrzésére ezeken a terepeken. 
Férfi váltónkban Kelemen Janó 

V I L Á G B A J N O K S Á G O K  T Ö R T É N E T E

Egyéni dobogósok    Fotó: Korik V.

Finn versenyzők    Fotó: Korik VFinn versenyzők    Fotó: Korik V
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remekül kezdett, a 6. helyen jött 
első futóként. Őt Bokros Mazsi 
remekül kezdett, a 6. helyen jött 
első futóként. Őt Bokros Mazsi 
remekül kezdett, a 6. helyen jött 

követte és szoros 7.-ként váltotta 
Gyurkó Lacit, aki 5 méterrel az 
angolok előtt váltott engem a 6. 
helyen. Erre az idegi stresszre, 
– szoros szituációban vb befutó-
nak lenni – nem voltam kellően 
felkészülve és sajnos a 2. pont-
ra elpazaroltam 1,8 kilométert. 
Megéreztem a szellemi-lelki-fizi-
kai motiváltság és teljesítőkészség 
egymásrahatását. Ha egyikben 
hiba jelentkezik, az rányom-
ja bélyegét a másikra. Dánia és 
Kanada a pályán kimellőzött, a 
keserves élményt – az idő múlá-
sán túl – legfeljebb az oldhatja, 
hogy a hátulról érkező Ausztrál 
és Bulgár csapat versenyzőivel 
szemben már nem vesztettem 
pozíciót. Így végül 9. helyen 
végeztünk a húsz nemzeti váltó 
között. Női csapatunk a 7.helyen 
fejezte be a váltóversenyt!” 

Hungary is good!

Már csak arra emlékszem, hogy 
a hosszú pályán annyira eléhez-
tem, hogy az utolsó előtti ponton 
leültem szalonnázni a pont ellen-
őrével. Ezután új erőre kapva 
érkeztem a célhoz. Ott éppen 
az eredményhirdetés folyt, amit 
meglepetésemre félbeszakítottak 
és megtapsolták a befutásomat. 
Valahogy eljutottam a fürdősá-
torig, ahol egy idős, kopaszodó, 
magas termetű pasas üdvözlés-
képpen teljes erőből megdönget-
te a hátamat, miután megtudta, 
hogy magyar vagyok. Közben 
azt kiabálta: Hungary is good! 
Lajos Mecser is good!
Utánanéztem, hogy ki ez a ver-
senyző, aki egyébként teljes 5 
másodperccel vert meg. Gordon 
Pirie Új-Zélandról (47 éves atlé-
másodperccel vert meg. Gordon 
Pirie Új-Zélandról (47 éves atlé-
másodperccel vert meg. Gordon 

ta), aki a verseny prospektusá-
ban szerényen „csak” 28 világ-
csúcsot írt be az eredményeihez 
– emlékezett vissza 28 év távla-
tából Gyurkó László.

Egyéni eredmények
NŐK 
Hokksund,  8,6 km/240 m/14   66 induló
1. Anna Berit Eid NOR 61.40
2. Liisa Veijalainen FIN 61.42
3. Wenche Jacobsen NOR 62.42
4. Kristin Cullman SWE 63.06
5. Karin Rabe SWE 65.10
6. Outi Borgenstrøm FIN 66.06
25. Kármán Katalin HUN 83.23
29. Rostás Irén HUN 86.29
30. Korik Vera HUN 88.03
40. Boros Ilona HUN 94.33
FÉRFIAK
Hokksund, 15,7 km/440 m/21 79 induló
1. Egil Johansen NOR 91.44
2. Risto Nuuros FIN 92.52
3. Simo Nurminen FIN 94.00
4. Eystein Weltzien NOR 94.24
5. Olle Nåbo SWE 96.51
6. Jan Fjærestad NOR 97.21
23. Dosek Ágoston HUN 108.28
37. Bokros István HUN 118.58
51. Gyurkó László HUN 134.01
60. Kelemen János HUN 142.41

Váltóeredmények
NŐK
Skollenborg,  3 x 6,6 km,  17 váltó
1.  FIN 146.48
2.  SWE 146.52
3.  SUI 158.43
4.  NOR 158.45
5. CSF 159.18
6.  GBR 170.46
7. HUN 189.21
 Korik Vera 55.04
 Kármán Katalin 72.14
 Rostás Irén  62.03 
FÉRFIAK 
Skollenborg,   4 x 10 km,  20 váltó
1.  NOR  235.33
2.  SWE  244.05
3.  FIN  256.27
4.  SUI  256.34
5.  CSF  269.31
9. HUN  319.06
    Kelemen János 66.39
    Bokros István 74.27
    Gyurkó László 74.59
    Dosek Ágoston 103.01

V I L Á G B A J N O K S Á G O K  T Ö R T É N E T E
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MTFSZ elnökségi ülés 
jegyzőkönyve

Ideje: 2006. november 13. 16:00
1. Tájékoztató a Sportágfejlesztési 
Értekezlet eredményeiről. Ea.: Juhász 
Miklós, Less Áron.
Az Értekezleten két elnökségi tag kivéte-
lével mindenki jelen volt, ezért az elnök-
ségi ülésen csak a marketinggel kapcsola-
tos témák kerülnek szóba. Juhász Miklós 
a Média és Marketing Bizottságnak pró-
bál ötleteket adni, hogyan is kell egy 
munkatervnek kinéznie.
Néhány elnökségi tag szerint jobb lett 
volna később, a versenyszezonon kívül 
megrendezni ezt az összejövetelt, azon-
ban a költségvetés előkészítése miatt volt 
most erre szükség. Az elnökség tanulsá-
gosnak tartja a rendezvényt, a Közgyűlés 
előtt is szeretne valami hasonlót. Ennek 
tartalmáról a főtitkár szélesebb körben 
egyeztetett javaslatot tesz.
2. Tájékoztató a Sportágfejlesztési Terv 
helyzetéről. (írásos). Ea.: Less Áron.
Az MTFSZ Közgyűlése által 2005. már-
cius 4-én elfogadott Sportágfejlesztési 
Terv megvalósítása elkezdődött. Az eltelt 
húsz hónapban hozott elnökségi dön-
tések, változások mind a megkezdett 
reform irányába mutatnak. Az írásos 
anyaghoz nincs sok hozzáfűznivaló. Az 
elmúlt 12 hónapban, a Sportágfejlesztési 
Terv célkitűzéseivel ellentétes, vagy nem 
a kitűzött célok megvalósítása felé vivő 
változtatás nem történt.
Határozat: Az elnökség a tájékoztatót 
a Sportágfejlesztési Terv helyzetéről az 
előterjesztés szerint elfogadta. Igen: 10; 
Nem: 0; Tartózkodott: 0.
3. Bizottsági beszámolók.
a.) Sítájfutó Bizottság Ea.: Kiácz Bence
A sítájfutó évadról már korábban hangzott 
el beszámoló. Sajnos az elmúlt verseny-
évadot kvázi kettévágta az „engedélyügy”, 
a 33/2005-ös sz. KVVM rendelet, ezért a 
versenyen való rajthozállások száma felére 
csökkent. A sítájfutók három fővel vettek 
részt az oroszországi Európa-bajnokságon. 
A szakág vezetése szerint ők is inkább ver-
senysportág, csak kevesebben vannak.
b.) Tájkerékpár Bizottság. Ea.: Marosffy 
Orsolya

A kiküldött beszámoló mindent magában 
foglal, önmagáért beszél. Zsigmond Tíbor 
nem érti, miért nem volt Debrecenben, 
az EB-hez hasonló terepen tájkerékpár 
verseny. Juhász Miklós szerint örömteliek 
az eredmények.
Határozat: Az elnökség a beszámolót a 
Tájkerékpár Bizottság 2006. évi működé-
séről az előterjesztés szerint elfogadta. 
Igen: 9; Nem: 0; Tartózkodott: 0.
c.) Naptár Bizottság. Ea.: Hegedüs 
András
A Naptár Bizottság 2006-ban is lelkiis-
meretesen végezte, végzi munkáját. A 
2007. évi versenynaptár véglegesítése 
még folyamatban van, arról a követke-
ző elnökségi ülésen tájékoztat Hegedüs 
András.
Határozat: Az elnökség a beszámolót a 
Naptár Bizottság 2006. évi működéséről 
az előterjesztés szerint elfogadta. Igen: 
9; Nem: 0; Tartózkodott: 0.
d.) Térképbizottság. Ea.: Sőtér János
A térképhelyzet Magyarországon kifeje-
zetten rossz. Kevés a térképhelyesbítő, 
kevés az erre fordítható pénz, ezáltal a 
térképek kevésbé pontosak. Legalább a 
kiemelt versenyeken kellene biztosítani 
a pontos térképet. A szövetségi ellenőrző 
rendszer erre a problémára megoldást 
jelenthet. Sőtér János szerint olyan fóru-
mot kell szervezni, ahol a térképrajzolók, 
pályakitűzők, ellenőrző bírók jobban 
megtanulnák használni a térképrajzoló, 
pályakitűzésre is használt OCAD szoft-
vert. A fórum az ELTE-n lenne, dr. Zentai 
László felajánlotta, hogy számítógépter-
met biztosít hozzá. Sőtér János a fóru-
mot kötelezővé tenné a kiemelt verse-
nyek rendezőinek és ellenőrző bíróinak. 
Zsigmond Tíbor elmondja, hogy a koráb-
bi években NSH-pályázatokon lehetett 
pénzt nyerni versenybíró-továbbképző 
tanfolyamok szervezésére.
Határozat: Az elnökség a beszámolót a 
Térképbizottság 2006. évi működéséről 
az előterjesztés szerint elfogadta. Igen: 
8; Nem: 0; Tartózkodott: 2.
Határozat: A tél folyamán a 
Térképbizottság térképhelyesbítő fóru-
mokat szervez bizonyos témában. A 
fórumon a kiemelt versenyek rendezői-
nek, ellenőrző bíróinak részvétele köte-
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lező. Tervezett időpontok 2007. január, február folyamán. Igen: 
8; Nem: 1; Tartózkodott: 1.
Fehér Ferenc szerint komolyabb Térképkiadási Szabályzatra 
van szükség. Sőtér János szerint éppen a térképkiadók, 
helyesbítők visszakoztak ettől. Bugár József javasolja a BTFSZ 
Térképkiadási Szabályzatának áttekintését. Juhász Miklós 
szerint Sőtér János Fehér Ferenccel előre egyeztessen az új 
szabályzatról.
Határozat: A decemberi elnökségi ülésre Sőtér János széles 
körben előzetesen egyeztetett javaslatot hoz a térképkiadással 
és szabályozással kapcsolatban. 
Igen: 8; Nem: 0; Tartózkodott: 2.
d.) Szenior Bizottság. Ea.: Jenővári Gabriella.
Az írásos beszámoló minden részletes adatot tartalmaz. 
Jenővári Gabriella külön kiemeli, hogy jelentős visszalépésnek 
tartja, hogy a mai napig nem áll rendelkezésre naprakész 
ranglista. A Bizottság a szenior pályakitűzési alapelveket a tél 
folyamán fogja összeállítani.
Határozat: Az elnökség a beszámolót a Szenior Bizottság 2006. 
évi működéséről az előterjesztés szerint elfogadta. Igen: 8; 
Nem: 0; Tartózkodott: 2.
4., Bizottsági munkatervek.
a.) Sítájfutó Bizottság. Ea.: Kiácz Bence
A Bizottság a munkatervét a korábbiaknak megfelelően állí-
totta össze. A magyar versenyeken kívül külföldre járnának 
versenyezni, kiemelt célként kezelik a salzburgi Ifjúsági és 
Junior EB-t, valamint az oroszországi Felnőtt VB-t. Juhász 
Miklós hiányolja a munkatervből a szakág középtávú fejlesztési 
tervét. Marosffy Dániel szerint potenciálisan a sífutóktól lehet-
ne embereket átcsábítani, de ez nagyon nehezen megy.
Határozat: Az elnökség a Sítájfutó Bizottság 2007. évi munka-
tervét a pénzügyek kivételével (MTFSZ támogatás) az előter-
jesztés szerint elfogadta. Igen: 9; Nem: 0; Tartózkodott: 0.
Határozat: Az elnökség a sítájfutás szakág részére a 2007-es évi 
költségvetésből 584.000 Ft-os támogatást fogadott el. Igen: 9; 
Nem: 0; Tartózkodott: 0.
b.) Marketing és Média Bizottság. Ea.: Gajdos Tamás.
Már korábban meg lett határozva, hogy annak érdekében, 
hogy a Bizottság munkaterve időben elkészüljön, már ezen az 
elnökségi ülésen meg kell vitatni a munkatervet.
Gajdos Tamás hangsúlyozza a TV, mint mozgókép varázsát, 
fontosságát.
A Tájfutás napját idén a Bizottság nem rendezi meg, helyette 
februárban szervez egy vacsorát, a szponzoroknak, verseny-
zőknek. Fontosnak ítélik az utánpótlás növekedését, sikeres 
rendezvényeik voltak az idei évben többek között Zánkán és 
Nagykanizsán. Az internetes médián is fejlesztenének. 2007-
től a TV-közvetítések önköltségesek lesznek.
Juhász Miklós kéri, hogy a Bizottság munkatervét hozzák 
összhangba a Sportágfejlesztési Tervvel. A Diáktájfutás prog-
rammal szorosan működjenek együtt.
A Bizottság szerint rendezvényeik mozaikszerűek, fő céljuk, 
hogy a tájfutást behozzák a köztudatba. Erősíteni kellene a hogy a tájfutást behozzák a köztudatba. Erősíteni kellene a 

szponzorszerzést. Proaktív, átfogó tervezetre van szükség, a 
mozaik összerakására, a kimenetelek mérésére.
Az elnökség meghallgatta, megvitatta a Bizottság munkaterv-
ét, számos kiegészítést javasolt hozzá, amelyeket a Bizottság 
megfontol, beépít a munkatervébe és a következő elnökségi 
ülésen a módosításokkal együtt újra beterjeszti.
5., Javaslat a felnőtt és junior válogatott 2007. évi prog-
ramjára.
Ea.: Fehér Ferenc, Hegedűs Zoltán
A válogatott programjára sokkal több pénz kellene, mint amit 
az elnökség erre tud adni. Sajnos a Szövetségnek sincs több, 
sportágunk anyagi centralizációja kicsi. Amit a sportágba a 
klubok beletesznek, azt a Szövetség csak újraosztja. A szakosz-
tályok viszont már nem bírják a versenyeztetéssel járó anyagi 
terheket. Juhász Miklós szerint a szakosztályok, versenyzők 
egyénileg több pénzt tudnak szerezni, mint a Szövetség köz-
pontilag. Mindenki szívesebben áldoz az utánpótlásra, mint a 
válogatottra. Lehet szó arról is, hogy a versenyrendezőktől kel-
lene több pénzt beszedni – ezt többen határozottan ellenzik. 
Megoldás lehet a VB csapatnak elkülönítendő pénzösszeg is.
Határozat: Az elnökség a felnőtt és junior válogatott 2007. évi 
programjára született javaslatot elfogadta a pénzügyi vonatko-
zások nélkül. A program összköltségét tudomásul vette. Igen: 
10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.
6., Egyebek, főtitkári tájékoztató (írásos). Ea.: Less Áron
Az NCA-val megkötöttük az 1.200.000 Ft értékű nemzetközi és 
a 3.000.000 Ft értékű működési szerződést, a pénz első részét 
már át is utalták. A Diáktájfutás program állami támogatásának 
első felével elszámoltunk. A kiszámlázott, be nem fizetett téte-
lek összege meghaladja a 3.000.000 Ft-ot. A régóta tartozók 
felé valamilyen retorzió alkalmazása lehetséges. Honlapunkon 
megjelentek az első rangsorpontos eredmények.
a.) Gerzsényi Zsolt, a 2009-es VB Előkészítő Bizottságának tagja 
levélben kéri az Elnökséget, hogy a VB Szervezőbizottságának 
felállításához megbízólevelet állítson ki a részére.
Juhász Miklós szerint a levelet meg lehet írni, az a kér-
dés, hogy milyen szerződéses kapcsolat fog fennállni a VB 
Szervezőbizottsága és az elnökség között. Ebben a szerző-
désben a jogokat és a kötelezettségeket fel kell sorolni. A 
VB Szervezőbizottsága a szerződés lényegi pontjait februárra 
terjeszti az elnökség elé.
A feladatoknak, felelősségeknek, gazdasági haszonnak és 
veszteségnek arányban kell állnia egymással. Az elnökség a 
gazdasági kockázatokkal nem szeretné magára hagynia a VB 
Szervezőbizottságát.
Határozat: A VB Szervezőbizottságának főtitkára Less Áron, az 
MTFSZ főtitkára. A VB Szervezőbizottságának és az MTFSZ-nek 
érdekkonfliktusa esetén Less Áronnak az utóbbi érdekeit kell 
képviselni. Igen: 7; Nem: 2; Tartózkodott: 1.
Határozat: A VB Szervezőbizottságának elnöke Gerzsényi Zsolt, 
a versenyigazgató (egyben a Szervezőbizottság alelnöke) 
Zsigmond Tíbor. Igen: 10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.
Határozat: Az Elnökség felhatalmazza az elnököt a VB 
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Szervezőbizottság három tagjának megbízására, egyúttal fel-
hatalmazza a Szervezőbizottság elnökét a Szervezőbizottság 
többi tagjának, valamint a Tanácsadó Testület tagjainak felké-
résére. Igen: 10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.
b.) Fehér Ferenc javaslatot tesz az Év Tájfutója címekre.
Határozat: Az elnökség 2006-ban az év tájfutójának Kovács 
Ádámot, illetve Makrai Évát választja meg. Igen: 10; Nem: 0; 
Tartózkodott: 0.
c.) Sárecz Lajos, a Zalaegerszegi Tájfutó Club elnökségi tagja 
levélben kéri az elnökséget a külföldön rendezett rangsoro-
ló versenyek feltételeinek megváltoztatására, valamint arra, 
hogy a 2006. évi Thermenland Open után csak a nevezési díj 
10%-át kelljen az MTFSZ felé befizetniük.
A külföldön rendezett rangsoroló versenyek feltételeiről Kovács 
Balázs, Miháczi Zoltán és Molnár Péter hoz javaslatot a decem-
beri elnökségi ülésre.
Határozat: A Zalaegerszegi Tájfutó Clubnak a 2006. évi 
Thermenland Open után a rangsoroló kategóriák nevezési 
díjának csak az eredetileg vállalt 10%-ot kell megfizetni. Igen: 
6; Nem: 0; Tartózkodott: 4.

Sportágfejlesztési Értekezlet jegyzőkönyve
Ideje: 2006. november 4. 15:00
1. Megnyitó
Juhász Miklós köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy jelen 
értekezlet informális, döntéseket nem hozhat. A cél az igazi 
kulcskérdésekben a többségi álláspont megismerése. Szeretné, 
ha a vita előre mutatna.
2. Vitaindító előadás
A megbeszélés alapját a 2005-ben elfogadott Sportágfejlesztési 
Terv képezi. Sajnos a Sportágfejlesztési Terv kevés konkrétumot 
tartalmaz. Az alapul vett célkitűzései két kategóriába sorolha-
tók: a versenyek színvonalának növekedése és a több anyagi 
eszköz bevonása a sportba szolgálhat alapul ahhoz, hogy növe-
kedjen a létszám, illetve eredményesebb legyen az élsport.
Juhász Miklós tényeket sorol: leginkább a szenior versenyzők 
létszáma növekszik, kisebb mértékben az utánpótlásé. Az 
utánpótlás esetében a 15-18 éves korosztály az, akik legköny-
nyebben elhagyják a sportágat.
Az MTFSZ költségvetésének átfolyó összegektől mentes kimuta-
tását Less Áron elkészítette. Ebből látszik, hogy egyre nagyobb 
összeget tudunk „értelmes” dolgokra költeni, egyre kisebb 
összeg folyik át a Szövetségen. A működési-szervezeti kiadások 
csökkentek az utóbbi évben. A szakágak költségvetése egyre 
nő. A sítájfutásban a legmagasabb az egy rajthozállásra jutó 
költség, majd a tájkerékpárban, a trail-oban és a tájfutásban.
Felmérést készítettünk az ősszel, 125 kérdőívünket töltötték 
ki. Kiderül belőle többek között, hogy az iskola, barátok, család 
háromszög az, amely az új versenyzőket bevonja a sportágba. 
A versenyekről általában az Internetről és a Tájoló újságból 
tájékozódnak. Kétharmaduk nem tartaná drágának, ha 100 Ft-
ért meleg zuhanyban részesülhetne. Többségük a versenyen a 
szabadidő kellemes eltöltésére helyezi a hangsúlyt.

Célcsoportjaink egyszerűen meghatározhatóak: a 10-16 éves, a 
17-25 éves, valamint a 26 évesnél idősebb korosztály. Minden 
célcsoporthoz megfelelő marketing-eszközöket kell rendelni. 
Az első csoport megszerzéséhez a fő programunk az idén 
elindult Diáktájfutás program. A megfelelő médium a ver-
senyzők megszerzéséhez és megtartásához az internet lehet. 
Célunk az MTFSZ honlap radikális továbbfejlesztése, anyagi erő 
koncentrálása erre.
3. A sportág fő prioritásai
4 kérdés került szavazásra:
a.) Melyik a fő prioritás? Az eredményesség vagy a létszámnö-
velés? Ossz el 3 pontot közöttük! 
Az eredményesség 29, a létszámnövelés 37 pontot kapott 
(átlagban 1.3, illetve 1.7 pont).
b.) A leigazolt versenyzők hány százalékos növekedését akar-
juk elérni 2010-re?
A válaszok átlaga 41% lett.
c.) Honnan várod ezt a létszámnövekedést? 10 pontos skálán 
fejezd ki a véleményed, ahol a 0 azt jelenti, hogy csak a 18 
éven felüliektől várod a létszámnövekedést, a 6 pl. azt, hogy 
60%-ban a 18 éven aluliaktól, 40%-ban a 18 éven felüliektől, 
a 10 pedig, hogy kizárólag a 18 éven aluliaktól.
A válaszok átlaga 7.25 pont. Ez azt jelenti, hogy az után-
pótlástól 90%-os, a felnőttektől 18%-os növekedést várnak. 
Számszerűleg a jelenlegi 871 utánpótlás versenyző mellé újabb 
707-et, az 1500 felnőtt korú versenyző mellé 269-et várnak.
d.) Milyen átlagos helyezést akarunk elérni a 2010 és 2013 
közötti Felnőtt Tájfutó Világbajnokságok váltószámaiban a 
magyar válogatottal? 
A válaszok átlaga 12. hely lett.
4. Sportágfejlesztés és marketing
a.) Diáktájfutás program. Ea.: Kovács Balázs
A program az idén indult be, 5.3 millió Ft egyszeri állami 
támogatással. A Sportágfejlesztési és Ifjúsági Bizottság próbál 
újabb szponzorokat találni a programhoz. Céljuk 1000 iskola 
bevonása a programba, 3 év alatt. A program vezetői koordi-
nátorának megbízása remélhetőleg még az idén megtörténik. 
A program tervezett összköltségvetése a következő három évre 
45 millió Ft lenne.
b.) Hozzászólások a Diáktájfutás programhoz
- meg kell szervezni, hogy a gyerekek eljussanak az iskolákból 
a klubokba.
- a testnevelő tanárok képzésébe esetleg be lehetne vonni a 
tájfutást is. 
- az edzőt kellene az iskola falai közé „beépíteni”. Az edzőt vagy 
a tanárt érdekletté kellene tenni a programban.
- a tanároknak most 40 órát el kell tölteni az iskola falain belül: 
ez is segíthet.
- a jelenlegi trendbe illeszkedhet a környezeti nevelés, fenn-
tarthatóságra nevelés tárgyköre.
- Kovács Balázs: aki tud, segítsen támogatókat találni. Amit fel 
tudunk ajánlani: iskolás program támogatása, térképek hátulján 
reklám, a tájfutás, mint zöld sport, a természet közelsége, stb.reklám, a tájfutás, mint zöld sport, a természet közelsége, stb.
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c.) A versenyeink színvonalát illetően min kell javítanunk? Ossz 
el 10 pontot a következő 6 terület között: pálya, térkép, terep, 
megközelíthetőség, technikai háttér, kiszolgálás. Az eredmény 
a következő lett:
pálya térkép terep megközelíthetőség technikai háttér kiszolgálás
1,67 2,08 1 0,33 2 2,92

Leginkább tehát a kiszolgáláson van mit javítani, a megközelít-
hetőséggel van a legkevesebb probléma.
d.) Brainstorming a honlap fejlesztéséről. Mivel lehetne fej-
leszteni a honlapot?
- játékok elhelyezése, - több versenybeszámoló, - oktatóanyagok 
központi elhelyezése, - nyitólap legyen attraktív, - támogatók 
hangsúlyosabb megjelenése, - videoanyagok elhelyezése, - von-
zóbb design, - látogatási statisztika visszacsatolása, - térképar-
chívum elhelyezése, - terepek elhelyezkedésének megadása
5. Válogatott
a.) Szavazás: Ha a keretösszeg változatlanul marad, melyiket 
tartod fontosabbnak: az eredményhonorálást vagy a költség-
térítést? Ossz szét 3 pontot a két alternatíva között!
Átlageredmény: 1.5 pontot kapott mindkét alternatíva.
b.) Szavazás: Egy világversenyre egy vagy több válogató hétvé-
gét tartasz optimálisnak?
Eredmény: egy válogatóverseny: 7 szavazat, több válogatóver-
seny: 13 szavazat.
6. Tájfutásért Alapítvány
Hogyan lehetne jobban kihasználni az Alapítvány kapacitásait?
- intenzívebb pályáztatás, - látványosabb megjelenés, - támo-
gatási formák megjelenítése,
- világosabb célkitűzések, - agilis kuratórium, - kedvezmények 
a támogatóknak, - utánpótlás támogatások, - MTFSZ straté-
giai céljainak kiszolgálása, - élsport támogatások, - szakmai 
anyagok támogatása, - eredményhonorálás, - kistámogatások 
fogadása (téglajegy)
7. MTFSZ költségvetése
Javasolj keretösszegeket a kiosztott költségvetés 2007-es osz-
lopaiba! A kiosztandó összeg 23 millió Ft lehet! Eredmény:
a b c d e f g h i j
8282 1160 3376 1433 5494 1519 500 404 142 689

Jelmagyarázat:
a.) működési – szervezeti kiadás
b.) működési – technikai kiadás
c.) sportágfejlesztés – toborzás, népszerűsítő versenyek, 
tárgyi feltételek
d.) sportágfejlesztés – személyi feltételek
e.) tájfutó válogatott – versenyzők költségtérítése, ered-
ményhonorálás
f.) tájfutó válogatott – szakemberek és eszközök
g.) tájkerékpár szakág működési költségei
h.) tájékozódási sífutás szakág működési költségei
i.) Trail-O szakág működési költségei
j.) Marketingj.) Marketing

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség szeretne január vagy 
február hónapban tartani még egy hasonló Értekezletet, ahol 
a Közgyűlésre szánt témák megvitatása lenne a fő cél. A napi-
rendben szeretnénk minél több kérdést megvitatni. A napirend 
összeállításához gondolataitokat, ötleteiteket legyetek szíve-
sek az iroda@mtfsz.hu e-mail címre elküldeni.

Köszönettel: Less Áron, MTFSZ főtitkár

MTFSZ elnökségi ülés 2. napirendi pont
Tájékoztató a Sportágfejlesztési Terv helyzetéről
Az MTFSZ Közgyűlése által 2005. március 4-én elfogadott 
Sportágfejlesztési Terv megvalósítása elkezdődött. Az eltelt 
húsz hónapban hozott elnökségi döntések, változások mind a 
megkezdett reform irányába mutatnak.
- A területi felelősi rendszer tartalommal való megtölté-
sének lépéseként a négy területi felelős tagja lett a 2006. 
évi Közgyűlés Jelölőbizottságának. Fokozottabban érvénye-
síthették így a három-három megyére kiterjedő megbízotti 
felelősségüket.
- A 2006. évi Közgyűlés olyan Elnökséget választott, amely az 
Irányítási rendszer fejezet Elnökségre vonatkozó célkitűzéseit 
messzemenően figyelembe vette.
- A válogatottak új vezetőinek esetében, a szövetségi kapi-
tányok működésének első évében csak a költségvetésben 
biztosított és rendelkezésre álló források mértékéig történt 
anyagi kötelezettségvállalás. Ennek megfelelően, a szövetségi 
kapitányi posztokat társadalmi munkában lehet ellátni.
- A versenyrendszer és minősítési rendszer fejezet célkitűzé-
sei szerinti változtatások első évén vagyunk túl. A reformok 
szerteágazó, és egymással összefüggő elemeit Miháczi Zoltán 
fogja össze.
- 2006 a versenyrendszer átalakításának éve volt. Létrejöttek a 
kiemelt versenyek. A helyi versenyek jobb feltételeinek, lehe-
tőségeinek megteremtésére, a 2006. évi versenynaptárban 
helyet kaptak a megyei hétvégék.
- A minősítési rendszer átalakítása is az idei évhez kapcsolódik. A 
minősítés és a rangsorolás rendszere összevonásra került. Sajnos 
ezen a területen nagy volt a lemaradásunk és szeretnénk, ha a 
rendszer még sokáig használható lenne változtatások nélkül, így 
a megvalósítás a tervezettnél több időt vesz igénybe.
- A sportág népszerűsítése című fejezet célkitűzéseinek meg-
felelően megkezdtük egy, az egész országra kiterjedő után-
pótlás-toborzó program megvalósítását, Diáktájfutás progra-
mot. Folytatódott továbbá az új tájékozódási feladattípusok, 
versenyformák népszerűsítése: mobilos tájfutás, mikrosprint, 
stb. ezek a versenyek jól szolgálják a kitűzött célokat: jobban 
bemutatják, a nézőknek is érthetővé teszik sportunk lényegét, 
egyúttal élvezetessé, látványossá is teszik az eseményeket.
Az elmúlt 12 hónapban, a Sportágfejlesztési Terv célkitűzése-
ivel ellentétes, vagy nem a kitűzött célok megvalósítása felé 
vivő változtatás nem történt.
Budapest, 2006. november 9.

Less Áron sk. 
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Célkitűzés: nemzetközi eredményesség további fejleszté-
se, annak érdekében, hogy 2009-re legyen néhány olyan 
kiemelkedő versenyzőnk, akik képesek lesznek egyszámjegyű 
eredményeket elérni egyéniben és váltóban.. Ezt csak erős 
mezőnyű nemzetközi versenyeken való rendszeres részvétellel 
lehet elérni. 
Meggyőződésem, hogy a magyar tájfutók között több olyan 
tehetséges és elszánt sportoló van, akik képesek lesznek 2009-
ben a fent említett sikert elérni, és mindent megtesznek érte, 
ezért én bízom bennük. 

A felkészülés négy évre bontott feladatai közül az első kettő:

2006. A nemzetközi eredmények megalapozása. A legjobban 
felkészült kerettagok rendszeresen versenyezzenek erős nem-
zetközi mezőnyben, szerezzenek minél több tapasztalatot. Az 
ez évi követelményeket úgy kell meghatározni, hogy minél 
többen teljesítsék, erősíteni kell az önbizalmukat. 
A következő három évben viszont – előre ismertetve – egyre 
szigorúbb követelményeket írok ki, elsősorban a megkívánt 
nemzetközi eredmények terén, megközelítve a nemzetközi 
élmezőny színvonalát meghatározva a fejlődés menetét azok-
nak, akik vállalják az ehhez szükséges munkát. Így a jelöltek 
nem indulnak reménytelen helyzetből, de világosan látják, 
hogy hová kell eljutniuk. 
Az idei évben még egy konkrét célt tűztem ki, elsősorban a 
Felnőtt VB-n indulók számára: a döntőbe jutást. Ezt gyakor-
latilag teljesítették, bizonyítva önmaguknak és a többieknek, 
hogy képesek rá. 
2007. Megközelíteni a nemzetközi élmezőnyt. Az előző év(ek) 
tapasztalatainak birtokában a felkészülés fizikai, technikai és 
lelki területen a kitűzött követelményei alapján történjék. Ilyen 
felkészülés mellett már biztosan lesznek olyan részsikerek, ver-
senytapasztalatok, melyek nemcsak utat mutatnak a további 
edzésmunka mennyiségének, formájának és intenzitásának, 
hanem olyan sikerélményeket is adnak, melyek megnövelik 
az önbizalmat a további munkához. Az idei év tapasztalatai 
megmutatták, hogy a következő évre fizikailag és technika-
ilag mennyit kell fejlődni, megismerve a mezőny tudását és 
képességeit. 
2007-ben a döntőbe jutáson túl, 30-on belüli egyéni és 15-ön 
belüli váltó helyezéseket kell elérnünk a Felnőtt VB-n, 20-on és 
10-en belülieket a Junior VB-n, de az egyéni ambíciók ennél 
többet kell kitűzzenek célként. (A szokásostól nagyon eltérő 
tereptípusokon előfordulhat, hogy megfelelő felkészüléssel 
sem érhetjük el a kitűzött eredményt.) Ez már nehezebb, mint 
az idén elért szint (Kovács Ádám már nem junior), ezért a 
jelöltektől, szervezettebb, tudatosabban felépített és termé-
szetesen erősebb felkészülést igényel. Sokaknak többet és 

intenzívebben kell edzeni, mindenkinek növelni kell a tájéko-
zódási eszköztárát, és a pontosságot nagy terjedelmű és erős 
tempójú teljesítmény közben, mindezeket az éves edzéstervbe 
kell beilleszteni. Sokat jelent a közös felkészülés a csapat 
együttes erőfeszítése a sikerekért. 
Tervezem és konkrét előkészítő lépéseket tettem, a felkészülést 
segítő gyúró és olyan szakember felkérésére, aki a magas szin-
tű koncentráció elérésében tud részt venni. 

Világversenyek: 

Junior VB Dubbo, Ausztrália július 7-13. Utazással, akklimatizá-
cióval, edzőtáborral: június 27-július 18. (előnevezés: márc. 30, 
fizetés: máj. 18, név szerinti nevezés: jún. 15.) 
Résztvevők: egy férfi váltó, női váltó csak tisztességes szereplés 
reményében (10-en belül).
A válogatás végső időpontját a repülőjegy megvásárlásának 
határideje határozza meg, legutolsó időpont április vége. 
Felnőtt VB Kijev, Ukrajna augusztus 18-26. Utazással, edzések-
kel: aug. 13-27. (előnevezés: május 19, fizetés: július 10, név 
szerinti nevezés: júl. 31.)
Résztvevők: férfi és női váltó, a három egyéni számban 30-
on belüli helyezésre képes versenyzők, nemenként 4-5 fő. 
Válogatás legkésőbb június eleje.
Euromeeting Ausztria augusztus 31-szeptember 2. (Junior EK 
helyett) Új programpont, még kérdéses sikerül-e részt vennünk 
– a ROB-bal ütközik. 
Kiemelt válogatott verseny: Cseh Egyéni Bajnokság a klasszikus 
távon szept. 22-23. Erős mezőny, magas színvonalú verseny, a 
terep hasonló a Cseh VB hosszútávú terepére.
Válogatás: a felnőtt és a Junior VB csapatba került versenyző-
kön kívül a válogatás alapján további 2-3 fő nemenként fel-
nőttben, esetleg 1-2 fő juniorban, a VB felkészülés érdekében 
minél nagyobb csapattal érdemes részt venni. 
Világ Kupák 
(indokolt esetben, előzetes egyeztetéssel, saját költségen) 
FIN június 14. 
NOR június 22. 
SWE július 23-25. (O-Ringen-en)

Felkészülési versenyek: 

A 2007-es évben már a cseh VB-re készülünk (természetesen a 
fő cél a magyar VB), ezért és az erős mezőnyben való gyakorlás 
miatt 2-3 egyéni és 2-3 váltóversenyes hétvégén veszünk részt. 
A váltóversenyek a jövendő csapat kialakítását és az egyes 
futók pozícióinak kikísérletezését szolgálják. 
Hungária Kupa augusztus 1-5. (VB csapattagok meghívás-
sal – folyamatban) WRE + középtáv(?), igényes terepek, jó 
mezőny esetén kiváló felkészülés a VB-re. 

V Á L O G A T O T T

A felnőtt és junior tájfutó válogatott 
2007-es programja
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Cseh versenyek: 
Cseh rangsorolók május 19-20.
Cseh sprint rangsoroló + 2 váltó május 26-27.
Cseh OB szept. 22-23. (lásd, mint kiemelt válogatott verseny)
CZ Sprint + Váltó OB szept. 29-30. (a kettő között VB edző-
tábor)
Világranglista versenyek (még nincsenek az IOF honlapon)
Thermenland Open: június 28. Sprint prológ, Szlovénia, június 
29-30. középtáv-normál táv, Lenti 
Ajánlott: egy nemzetközi erős mezőnyű 5 napos versenyen 
való részvétel. Fizikai, technikai, taktikai és pszichikai sorozat-
terhelés, naponta megküzdeni az ellenfelekkel és törekedni a 
legjobb eredményre. 

Edzőtáborok

A világversenyekre való felkészülés miatt, mivel ezek kb. 
egyhetes – kimerítő – programot jelentenek, valamint a 
kellő mennyiségű edzés elvégzése érdekében a jövőben az 
eddigi 3 napos összetartások mellett 6 napos edzőtáborokra 
is szükség van. Törekszem arra, hogy a megfelelő terjedelmű 
edzéseken minél több speciális technikai gyakorlást iktas-
sunk be. 
Ezek a táborok lényeges szerepet játszanak a csapatszellem 
kialakításában is. 
Az időpontokat az iskolai beosztás és a dolgozók korlátozott 
szabadsága miatt alapos egyeztetéssel szervezzük meg. 
1. január 26-31. (péntek-szerda) Gánt
2. Március 14-18. Keszthelyi hegység, Balatongyörök (5 nap)
3. Július (6 nap)
4. Cseh VB edzőtábor október 15-19. Esetleg a szeptemberi 
cseh bajnokságok közötti héten, ha a rendezők tudják biztosí-
tani: szeptember 23-28.
Az alapozás előtt egy évzáró/évnyitó összejövetel lesz bükki 
edzésekkel: november 24-26. Bükkszentkereszt.
Igény esetén év végén a két ünnep között is edzhetünk együtt: 
december 28-30. 
A háromnapos összetartások az eddigi helyszínek és időpontok 
szerint lesznek terveim szerint. Kiskunhalas január 5-7, Pécs, 
stb. Keresünk új megoldásokat is. 
A júniusi bükki háromnapos után még két nap alatt edzéseket 
tartunk a helyszínen. 
Alkalmanként közös edzések a válogatott szervezésében, illet-
ve TTEV a Vértesben. 

A program dátum szerint: 

Az döltbetűs programokat a válogatott szervezi.
2006. november 24-26. Bükkszentkereszt, évzáró és edzőtábor.
2007. 
Január 5-7. Kiskunhalas, edzőtábor
Január 26-31. (péntek-szerda) Gánt, edzőtábor
Február ?? ??, edzőtábor

Március 14-18. Keszthelyi hegység, edzőtábor
Március 31. (Április 7.?) Országos Hosszútávú Bajnokság
Április 14-15. Postás Kupa (kiemelt verseny)
Április 21. szombat Pesthidegkút, felmérő futás (elsősorban a 
junioroknak)
Április 28-30. Tipo Kupa (2. nap kiemelt)
Május 6. vasárnap vagy 11. péntek Pesthidegkút, felmérő futás 
?? – június 9.? (ARAK 1. nap)
Május 11. péntek Válogató verseny a Felnőtt VB középtávú 
számára
Május 19-20. Cseh rangsoroló 
Május 26-27. Cseh sprint rangsoroló + 2 váltó 
Június 1-3. Miskolci háromnapos verseny – Bükk! : sprint, 
normál, váltó - Válogatóverseny
Június 3-5. Bükk, edzőtábor 
Június 16-17. (június 9-10. ?) Orsz. Középtávú és Váltó baj-
nokság
Június 27-július 18. Junior VB Ausztrália
Június 28. Thermenland Open Prológ sprint, Szlovénia WRE
Június 29-július 1. Thermenland Open (2 nap WRE), Lenti
Július ajánlott: Olasz, Finn, O-Ringen, Svájci, Cseh(aug.) ötna-
poson indulás
Július 10-15. edzőtábor
Augusztus 1-5. Hungária Kupa Mecsek (egy nap WRE)
Augusztus 14-26. Felnőtt VB Kijev, Ukrajna 
Szeptember 1. Rövidtávú OB
Augusztus 31-szeptember 2. Euromeeting Seefeld, Ausztria, ???
Szeptember 9. Szentendre K. Ausztria WRE
Szeptember 15. Kalocsa K. (kiemelt)
Szeptember 22-23.Cseh Normáltávú OB 
Szeptember 24-28. Cseh VB edzőtábor
Szeptember 28-30.CZ Sprint + Váltó OB 
Október 13-14. Normáltávú OB
Október 20-21. Bükkfennsík K. (2. nap WRE) – a 2009-es VB 
terepére hasonlít
Október 22-23. Eger ND (2. nap kiemelt)
November 3-4. Őszi Spartacus K (1. nap kiemelt)

Válogatás 2007 

A válogatási rendszernek két szerepe is van: egyrészt alapve-
tően a válogatott utazó csapatainak kijelölése a világverse-
nyekre, másrészt pedig a követelményeivel irányt és célt mutat 
a felkészülésben, hogy mire kell készülni, mire kell képesnek 
lenni a válogatottként való sikeres szerepléshez. A jövő évi 
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rendszer az előző évin alapul, lényeges változtatások nél-
kül. Ígéretemhez híven fizikai kontroll is lesz előre megadott 
szintidőkkel, és a nemzetközi követelmények is fokozatosan 
szigorúbbakká válnak. 
1. A Világranglista versenyeken az alapkövetelmény a férfi-
aknál 200-on, nőknél 150-en belüli helyezésre változik. Ez a 
felnőttekre vonatkozik. 
2. A cseh rangsoroló versenyeken alapkövetelményként 12 
hónapon belül 4 alkalommal kell 120 %-on belül teljesíteni 
(F/N21-ben ill. 20-ban is). Ez a követelmény a skandináv 
országokban vagy Svájcban is teljesíthető az elit versenyeken. 
A válogatás az első félévben történik, addig a kevesebb cseh 
versenyből elég kettőn teljesíteni a szintet. A 2006-ban futott 
%-ok is beszámítanak. 
3. Fizikai kontroll. Az idei évben fizikai szinteket nem határoz-
tam meg, jövőre a pesthidegkúti terepkörön egy alkalommal 
kell teljesíteni. Egy közös felmérő lesz május folyamán, egy 
pedig még április 21-én, a Junior VB-re készülőknek, de igény 
esetén máskor is lehet felkészülési jelleggel futni.

 Normál táv is  Idő  csak középtáv, sprint   Idő
F21 5 kör = 16 km 70:00 perc 3 kör = 9,6 km 40:00 perc
F20 4 kör = 12,8 km 55:00 perc 3 kör = 9,6 km 40:00 perc
N21 4 kör = 12,8 km 64:00 perc 2 kör = 6,4 km 31:00 perc
N20 3 kör = 9,6 km 50:00 perc 2 kör = 6,4 km 31:00 perc

4. Adatközlés a válogatott vezetése felé. A világversenyeken 
indulni szándékozóknak alapkövetelmény az éves célkitűzé-
seknek december 31-ig, az edzésterveknek az adott időszak 
előtti és az elektronikusan vezetett edzésnapló havonta való 
megküldése a szövetségi kapitánynak. Mivel a felkészülés 
akkor a leghatásosabb, ha jól felépített rendszer szerint végez-
zük, ezért kérem, hogy mindenki edzésterv szerint dolgozzon 
és rögzítsétek az elvégzett munkát – utóbbi az értékelés 
valamint a további tervezés alapja is. 
5. Válogatóversenyek
Ezek az alapkövetelményt teljesítők közül a világversenyekre 
utazók kiválasztását szolgálják. Az alapkövetelményeket nem 
teljesítők közül csak indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján 
lehet valaki csapattag. 
Válogatók: 
Junior VB: HOB (F/N20), Postás, Tipo F/N21-ben! 
Felnőtt VB: 
Normál távon: HOB, Postás, Tipo (előválogatás), Borsod Kupa 
(sprint, normál) mindenképpen beleszámít. 
Középtávon: Május 11-én külön rendezett válogatóversenyen. 
Ezen azok indulhatnak, akik a Postás és a Tipo mindkét napjá-
nak %-os eredményei alapján az első 10-ben lesznek. 
Sprint számban: június 1. Miskolci Háromnapos sprint száma. 
Azok eredményét számítjuk be a válogatásba, akik a Postás és 
a Tipo mindkét napjának %-os eredményei alapján az első 10-
ben lesznek, illetve teljesítik az alapkövetelményeket, persze 
ez a többi számra is érvényes. 

6. Kiemelt válogatás
Az, aki a férfiaknál 100-ba, a nőknél 80-ba kerül a 
Világranglistán, illetve két alkalommal dobogón végez cseh 
rangsoroló versenyen F/N21-ben, automatikusan bekerül a 
Felnőtt VB-re utazó csapatba. 
7. Szubjektív értékelésre akkor kerül sor, ha valamelyik 
versenyző eredményei (pozitív vagy negatív irányban) nem 
tükrözik reálisan a formáját: korábbi sérülés, betegség, 
vagy egyéb körülmények miatt, esetleg csapatba kerülésért 
nagyon szoros válogató eredmények között kell dönteni. 
A szubjektív értékelés a lehető legnagyobb mértékben 
versenyeredményeken kell alapuljon, ami jelentheti egyéb 
– nem válogató – jelentős versenyeken nyújtott teljesít-
ményt. 
Az eddigi eredmények alapján három csoportba soro-
lom a hazai VB-re való felkészülés során a jelölteket: 
1. A „2009-es csapat”. Ők azok, akik már bizonyították, hogy 
elkötelezetten kiemelkedő eredményre készülnek, képesek 
rá és nagy valószínűséggel sikeresek lesznek. Ehhez persze 
további fejlődés szükséges, és dolgoznak is ennek érdekében. 
Felnőtt VB-n az első 20-ban, junior VB-n első 10-ben szerepel-
tek már.  
Ide tartozik Makrai Éva, Kovács Ádám és Gösswein Csaba. 
Korábbi eredményeik alapján ide tartozhat még Oláh Katalin és 
Domonyik Gábor, ha kifejezik szándékukat, és felkészülésükkel, 
eredményeikkel újra nemzetközi szintre kerülnek.
2. Az „Üldöző csapat”. Ők is bizonyítottak már és további 
fejlődés esetén az első csoportba kerülhetnek. Felnőtt VB-n 
döntőbe kerültek, Főiskolás VB-n, Junior Európa Kupán 10-be, 
Ifi EB-n dobogóra kerültek:  
Domján Zsuzsa, Fekete Zsuzsa, Gyurkó Fanni, Kelemen 
Bernadett, Őry Eszter, Simon Ágnes, Szerencsi Ildikó, Dénes 
Zoltán, Kerényi Máté, Lenkey Zsolt, Lévai Ferenc, Szabó András, 
Vonyó Péter, Zsebeházy István. Ide sorolom még Józsa Gábort, 
és ide tartozhat még Koós Diana, de neki még nemzetközi 
egyéni eredménnyel is bizonyítania kell. Péley Dorka és Turcsán 
Gábor már teljesítették e szintet, de jövőre még ifik, természe-
tesen a jövőben számítok rájuk is.
3. Lehetséges csapattagok. Ide azok tartoznak, akik kinyil-
vánították szándékukat, hogy kerettagok legyenek, és kellő 
felkészüléssel elérhetik azt az a eredményt, mellyel bizo-
nyítják a helyüket valamelyik felsőbb csapatban. Számítok 
rájuk és várom előrelépésüket. A következők: Hrenkó Ivett, 
Tas Katalin, Szerencsi Dóra, Zsigmond Száva, Bogos Tamás, 
Harkányi Zoltán, Koprivanacz Imre, Kovács Róbert, Scultéty 
Márton, Szundi Attila, Tóth Ádám, valamint bárki, aki 
eddig nem került a látókörünkbe, de az eredményeivel 
bizonyít.
A fenti besorolás nem része a válogatási rendszernek, és – egy-
előre – nem jelent támogatási besorolást sem. Annyit jelent 
csak, hogy vannak, akik már megmutatták, hogy mire képesek, 
mások pedig még ezután mutathatják meg. 

Hegedűs Zoltán szövetségi kapitányHegedűs Zoltán szövetségi kapitány
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A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A bizottság tagjai megegyeznek a tavalyival, változás nem történt: 
Kiácz Bence, Jankó Tamás, Kopanyecz Attila, Marosffy Dániel és 
Vásárhelyi Tas. 

RANGLISTA ÉS MINŐSÍTÉS

A tavalyi évben a bizottság kidolgozta a sítájfutó szakág ranglista-
számítását és ezzel együtt minősítési rendszerét, amely eddig még 
nem létezett. Az idei évben 1-2 héten belül, ahogy az előírásokban 
is szerepel, a bizottság felteszi az internetre a jövő évre irányt adó 
alapranglistát és elért minősítéseket. 

HAZAI VERSENYEK

A tervek szerint a jövő évi négy országos bajnoki futam két hétvégén, 
mindkét esetben kétnapos verseny keretén belül kerül megrendezés-
re. Az OB terepek kiválasztásánál idén is szempont volt, hogy újabb 
régiókat és terepeket vonjunk be a köztudatba. Ennek szellemében a 
Hosszútávú és Középtávú OB Mátraszentimrén, jelen állás szerint a 
szlovákokkal közös bajnokság lesz. Már hosszú évek alatt jól bevált 
módon néha közös bajnokságot rendezünk északi szomszédunkkal, 
ezzel is emelve a versenyek színvonalát. Legutóbb tavaly épp ők 
segítettek ki minket a környezetvédelmi engedélyek körül kialakult 
kaotikus helyzet miatt, mivel itthon nem volt engedélymentesen 
igénybe vehető hóbiztos terep februárban. A Sprint és a Váltó OB 
Eplényben vagy valahol a Bakonyban lesz lebonyolítva. Amint a 
fentiekből is kitűnik, az idei fő célként azt tűztük ki, hogy próbáljunk 
újabb helyeket bevonni az OB helyszínei közé, ne legyünk mindig 
Galyatetőhöz kötve. Tehát olyan helyeket kerestünk és találtunk, ahol 
megvannak a technikai adottságok, (ratrak, motoros-szán) ami ma 
már minimális elvárás a színvonalas versenyek megrendezéséhez. 
Az OB-kon kívül az elmúlt évekhez hasonlóan több kisebb nép-
szerűsítő sítájfutó/sífutó verseny megrendezését is tervezzük a hó 
függvényében, általában Budapest vonzáskörzetében (Normafa, 
Dobogókő). Ezek mintája a tájbringában nagy sikerrel rendezett 
CSTSZ sorozat, amely egy az egyben nyilván nem másolható (télen 
hétköznap korán sötétedik, hóra kell várni, illetve nyomhálózat 
fektetése is szükséges), de annak átmenthető erényeit (SportIdent, 
speciális térkép, webes kiírás, illetve eredményközlés stb.) szem előtt 
tartva igyekszünk minél több ember számára versenyzési, edzési 
lehetőséget biztosítani.
A legnagyobb regionális verseny várhatóan a Budapest Bajnokság 
lesz Galyatető térségében. A Budapest Bajnokságra a BTFSZ pályázat 
útján kb. 20000 Ft-nyi támogatást biztosít, amely részben elég a 
nyomfektetésre.
Mivel immáron két éve a Bizottság rendelkezésére áll motorosszán, 
és úgy tűnik, a mezőny is igényli a színvonalas, géppel húzott 
nyomokat, szükséges ezen versenyek rendezésének támogatása, 
legalább a nyomfektetés erejéig. Ez az eddigi tapasztalatok alapján 
körülbelül 30 000 Ft/hétvége a népszerűsítő versenyek, illetve 50 
000 Ft/hétvége a bajnokságok esetében – utóbbiak nyilvánvalóan 
nagyobb nyomhálózatot igényelnek. nagyobb nyomhálózatot igényelnek. 

KÜLFÖLDI VERSENYEK
A Sítájfutó Bizottság, szem előtt tartva azt a tényt, hogy igazán 
minőségi versenyek hazai megrendezése csak nagyon szerencsés 
esetben lehetséges, ez tavaly egyetlen egyszer sikerült. A mezőnynek 
azonban ezekre szüksége és igénye van, tervezi pár közeli, külföldi 
verseny szervezett meglátogatását. Hangsúlyozott, hogy ez a lehe-
tőség nem korlátozódik a válogatottra, bár számukra természetesen 
erősen ajánlott, különös tekintettel az ottani, sok esetben a világ 
élvonalát képviselő mezőnnyel való megmérettetésre.
Jó külföldi versenyek pár órányi autózással elérhetők Csehországban, 
Ausztriában, illetve Szlovákiában. A Bizottság a 2006/2007-es sze-
zonra három hétvégén tervez ilyen utazást, melyhez közös nevezés, 
közös szállásigénylés, illetve – kisbusz bérlése révén – közös utazás 
tartozik, ami a versenyélményen túl kicsit az összetartozás érzését is 
erősítheti versenyzőink között.
A program alapvetően a résztvevők számára önköltséges, esetleg 
válogatottaknak a kapott támogatás függvényében elképzelhető 
hozzájárulás (pl. nevezési díj, amely kb. 10 EUR körüli összeg naponta 
és fejenként). 

A VÁLOGATOTT

A 2006/2007-es szezon versenyei
A válogatott szakvezetését jövőre is Marosffy Dániel irányítja.
Továbbra is cél minél több külföldi, illetve világverseny megláto-
gatása, hiszen az ottani színvonal és mezőny itthoni körülmények 
között reprodukálhatatlan. El kell érni, hogy válogatottjaink még 
magabiztosabban versenyezzenek erős mezőnyben is.
2007-es szezon egyik legfontosabb versenye a Junior Világbajnokság, 
amely egyben Ifjúsági Európa-bajnokság is (Eugendorf, Ausztria). Ez 
a verseny elsősorban közelsége miatt fontos. A magyar mezőnyben 
jelenleg három fő esélyes arra, hogy a világ élmezőnyével felvegye a 
versenyt: Gond Balázs juniorban, Bertóti Regina és Gond Gergő pedig 
ifiben. Közülük is kiemelkedik Gond Balázs, akinek részvétele azonban 
tőlünk független akadályokba ütközhet (biathlon válogatottság).
A szezon másik csúcspontja az oroszországi felnőtt Világbajnokság 
lesz (Moszkva, Khimky). Ez egyszersmind a három évvel ezelőtt 
elkezdett fejlesztési program mérföldköve is, amit az elmúlt években 
a válogatott környékén tettünk, az ezért a VB-ért történt. Ideális 
esetben két teljes váltó, azaz 6 fő kiutaztatása lenne jó, ezt azonban 
aligha tudjuk a jelenlegi anyagi körülményeink között vállalni. A 
prioritásban elsőséget élvez a női váltó, mivel ez a számunkra legin-
kább esélyes versenyszám (legutóbb, 2003-ban a 7. helyet szerezték 
meg az EB-n). A csapatokat a tavalyihoz hasonlóan válogatás alapján 
jelöljük ki.
A felkészülés illetve a válogatás elengedhetetlenné teszi külföldi 
versenyek meglátogatását. Ez kb. 3 hétvégét jelent. A pillanatnyilag 
ezek a következők lehetnek:
• Cseh Kupa, 2007. január 6-7., Nové Mésto na Moravé
• Osztrák Rövidtávú Bajnokság, Osztrák Kupa, 2007. február 
10-11., Bodental
• Osztrák Kupa, 2007. február 17-18., Strobl

S Í T Á J F U T Á S
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A fentiek mellett természetesen a Magyar Bajnokságok jelen-
tik a szezon legfontosabb versenyeit (2 hétvége).
Válogatott keret 2006/2007-re Nők: Simon Ágnes, Marosffy 
Orsolya, Szivák Ildikó Férfiak: Gond Balázs, Harangozó Gábor, 
Marosffy Dániel, Kiácz Bence Utánpótlás: Bertóti Regina, 
Gond Gergő, (Gond Balázs)
Felkészülés: Gleccsertábor(ok). 2006. október-november, 
Dachstein-gleccser. A legtöbb sífutó klub szervez ilyet, tehát 
segítségükkel könnyen hozzá lehet jutni a szezon első havas 
edzéseihez. Besíelő tábor(ok). 2006. december, Ramsau am 
Dachstein. Hasonlóan a gleccsertáborhoz, hosszabb sífutó 
edzőtáborok elérhetők a sífutó klubokon keresztül.
Versenyek: Cseh Kupa 2007. Január 6-7., Nové Mésto na 
Moravé. Részleges támogatással a felnőtt keret + 2 fő után-
pótlás számára (nevezési díj)
Osztrák Rövidtávú Bajnokság, Osztrák Kupa
2007. Február 10-11., Bodental
Részleges támogatással a felnőtt keret + 2 fő utánpótlás 
számára (nevezési díj)
Osztrák Kupa 2007. Február 17-18., Strobl
Részleges támogatással a felnőtt keret + 2 fő utánpótlás 
számára (nevezési díj)
Junior VB, Ifi EB 2007. február 12-18., Eugendorf (A)
Részleges támogatással (nevezés, szállás) három fő számára: 
Gond Balázs (Junior VB), Bertóti Regina és Gond Gergő (Ifi EB). 
Nevezési határidő 2006. november 30.(!).
Felnőtt VB 2007. február 26. – Március 2., Khimky (RU)
Részleges támogatással (nevezés, szállás) 3-6 fő számára.

Pénzügyi kalkuláció

Versenyrendezés (nyomfektetés: 2 OB, 3 népszerűsítő verseny)
 Egység Összesen HUF
Bajnokság 50 000 100 000
Népszerűsítő verseny 30 000 90 000
Összesen  190 000
Szponzor 100 000, Igényelt támogatás 90 000
Cseh Kupa 9 főre (teljes felnőtt keret + utánpótlás)
 Egység Összesen CZK  HUF
Szállás 200 CZK/fő 1800           18 000
Nevezés 140 CZK/fő 2560           25 600
Utazás 25 000 Ft/autó            50 000
Összesen 93 600,   Igényelt támogatás            25 600
Osztrák Rövidtávú Bajnokság, Osztrák Kupa 9 főre (teljes fel-
nőtt keret + utánpótlás)
 Egység             Összesen EUR HUF
Szállás 25 EUR/fő 225 58 500
Nevezés 24 EUR/fő 216 56 160
Utazás 25 000 Ft/autó  50 000
Összesen 164 660,  Igényelt támogatás  56 160
Osztrák Kupa  9 főre (teljes felnőtt keret + utánpótlás)
Szállás 25 EUR/fő 225 58 500
Nevezés 24 EUR/fő 216 56 160
Utazás 25 000 Ft/autó  50 000Utazás 25 000 Ft/autó  50 000

Összesen 164 660,  Igényelt támogatás  56 160
Junior VB, Ifi EB   3 főre + csapatvezető
Nevezés 90 EUR/fő 270 70 200
Szállás 60 EUR/éj 360 93 600
Utazás 24 000 Ft  24 000
Összesen  187 800, Igényelt támogatás  163 800
Felnőtt VB   6 főre
Nevezés, szállás  470 EUR/fő 2 820 733 200
Utazás 70 000 Ft/fő  420 000
Összesen                     1 153 200
Igényelt támogatás (3 fő)  366 600
Igényelt támogatás (6 fő)  733 200
A Sítájfutó Bizottság működésének teljes költsége kb. 1 954 000 Ft, 
amelyből az MTFSZ támogatása összesen 758 320 Ft-ot tenne ki.  
Budapest, 2006. november 7. Kiácz Bence Szakágvezető
Az MTFSZ elnöksége 2006. november 13-i ülésén a Sítájfutó 
Bizottság munkatervére 584.000 Ft-ot szavazott meg.

Sítájfutó versenynaptár 2006/2007.
12. 08-09.  Osztrák Bajnokság (K), Osztrák Kupa 1-2.    

Eisenerzer, Ramsau  AUT  K+H 
01. 06-07.  Cseh Kupa 1-2.  Studnice  CZE  K+H 
01. 12-14.  Szenior Világbajnokság  Åsarna  SWE  H+H+V  
01. 06-07.  Cseh Kupa 1-2.  Studnice  CZE  K+H 
01. 12-14.  Szenior Világbajnokság  Åsarna  SWE  H+H+V  
01. 06-07.  Cseh Kupa 1-2.  Studnice  CZE  K+H 

 Svéd Kupa, WRE  ÉV+H+S  
01. 13-14. Magyar Bajn. (K+H)  Mátraszentimre  HUN  K+H   
01. 13-14.  Osztrák Bajn. (H+V), Osztrák Kupa 3.  Wald am 

Schoberpass  AUT  H+V 
01. 20-21. Magyar Bajn. (K+H) tartalék időpont  /Osztrák 

Kupa 4-5. Tarvisio  ITA    
01. 27-28.  Szlovák Kupa, Kassai 40-es Símaraton  Kassa  SVK  
01. 27-28. Cseh Bajn. (H), Cseh Kupa 3-4., WRE  Jilemnice  CZE  K+H  
01. 27-28. C.S.U. Brassó Kupa, Open World Kupa  Csíkszereda  

ROM  K+V 
02. 03-04. Magyar Bajn. (S+V)  Eplény  HUN  S+É+V   
02. 03-04. Cseh Bajn. (K+V), Cseh Kupa 5-6.  Vrbno pod 

Pradědem  CZE  K+S+V  
02. 10-11. Budapest Bajn.  (Magyar Bajnokság(S+V) tartalék 

időpont) Galyatető HUN  S+É+K   
02. 10-11.  Osztrák Bajnokság (S), Osztrák Kupa 6-7., WRE  

Bodental, Dobratsch  AUT  ?+S 
02. 12-16. Junior VB, Ifjúsági EB  Eugendorf  AUT  S+K+H+V  
02. 17-18. Osztrák Kupa 8-9.   Strobl  AUT 
02. 24-25.  Szlovák-Cseh Kupa 7-8. WRE  Besztercebánya  SVK  K+H  
02. 26-03. 02. Világbajnokság  Moszkva-Planyernaja RUS  S+H+K+V  
03. 03-04.  (Budapest Bajnokság  (K+É+S) tartalék időpont)  
*Magyarázat : S = sprinttáv (10’-15’), K = középtáv (rövidtáv) 
(F/M: 30’-55’, N/W: 25’-45’), H = hosszútáv (normáltáv) (F/M: 
95’-100’, N/W: 60’-65’), V = váltó (F/M: 95’-100’, N/W: 80’ 
összesen, P = pontbegyűjtő, É = éjszakai
A versenyekről az alábbi fórumon lehet érdeklődni: http://www.
unitis.hu/skio/, http://www.orienteering.hu/techno/ címen, 
valamint a tájfutó levelező listán mindig feltesszük a legfrissebb 
információkat.

S Í T Á J F U T Á S
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Ez nem egészen tájfutás, de 
talán egy érdekes verseny 
magyar tájfutóknak is? 

Mi is ez a Skåla Opp? S mi 
az az 1848? A válaszok: 

Ez egy hegyre-felfutó verseny 
(ami úgy néz ki, hogy eléggé 
ismert versenyforma Közép-
Európa hegyes országaiban) és 
ami egyre népszerűbbé válik 
Norvégiában is. S az 1848: az a 
szintkülönbség, azaz csak majd-
nem. A verseny startja majdnem 
a fjordnál, azaz a tenger szintjen 
van (25 m-en), a cél meg fent 
a Skåla nevezetű hegy tetején, 
1848 m-en. A táv mindössze 8 
km, tehát a pálya meglehetősen 
meredek. 
Amikor az ősszel röviden beszá-
moltam Ábelnek a nyár verse-
nyeiről és megemlítettem ezt a 
versenyt, rögtön felkiáltott, hogy 
ez igazán magyaroknak való 
verseny. Egy kicsit nem értettem 
a dolgot, valószínűleg a több évi 
norvégiai tartózkodás következ-
tében egy kicsit norvéggá vál-
tam és nem kapcsoltam egyből. 
Hát 1848 a forradalom éve – ez 
a szám biztos vonzani fogja a 
magyar résztvevőket – volt a 
válasz. (Ábel, javíts ki, ha rosszul 
magyar résztvevőket – volt a 
válasz. (Ábel, javíts ki, ha rosszul 
magyar résztvevőket – volt a 

emlékszem!) Ezért gondoltam, emlékszem!) Ezért gondoltam, 

hogy röviden beszámolok erről 
a versenyről is, annak ellenére 
hogy ez csak futás volt, tájéko-
zódás nélkül.
A norvég hegyre-felfutó verse-
nyek száma az utóbbi években 
hirtelen megszaporodott, főleg 
a nyugati országrészben, ahol 
tulajdonképpen mást nem is 
nagyon lehet csinálni. Lent a 
völgyekben vannak a fjordok, 
fölöttük a hegyek, az ember vagy 
felmegy egy csúcsra, vagy lejön 
egy csúcsról, laposon nem iga-
zan lehet menni. A Skåla Opp 
a legnagyobb szintkülönbségű 
verseny Norvégiában. Az idén 
több mint 600-an vettek részt a 
versenykategóriában és ugyan-
annyian a túrakategóriában. Ez 
a túrakategória azoknak van, 
akik nem akarnak / nem tudnak 
futni, de azért részt szeretnének 
venni a versenyen. Ebben a kate-
góriában a résztvevők általában 
hamarabb indulnak el, mert csak 
gyalogolnak. De azért lelkesen 
hajráznak a mellettük elsuhanó, 
esetleg négykézláb mászó ver-
senyzők között.
Ugyanis az a tény, hogy vala-
ki versenykategóriában indul, 
nem jelenti azt, hogy az illető 
végig fut. A táv olyan hosszú 
és olyan meredek, hogy csak a 

legjobbak tudnak végig futni, a 
többiek itt-ott gyors gyaloglás-
ban haladnak felfelé. Én is, be 
többiek itt-ott gyors gyaloglás-
ban haladnak felfelé. Én is, be 
többiek itt-ott gyors gyaloglás-

kell valljam, hogy sokat gyalo-
goltam a meredek, köves sza-
kaszokon, többek között azért 
is, mert sok helyen ha nagyon 
meredek az ösvény, akkor a 
gyaloglás gyorsabban ment 
mint a futás. A pálya eleje egy 
erdei traktorúton kezdődött, 
később ösvényen folytatódott 
és kb. 1000 m fölött köves volt, 
növényzet nélkül. Helyenként 
óriási kőtömbökön kellett 
ugrálni, máshol a kövek „nor-
málisabb” méretűek voltak. És 
ugrálni, máshol a kövek „nor-
málisabb” méretűek voltak. És 
ugrálni, máshol a kövek „nor-

helyenként még volt egy pár 
hófolt is. 
A verseny számomra elég érde-
kes volt – mivel tömegrajt van, az 
ember az elején arra kell vigyáz-
zon, hogy ne induljon túl lassan. 
De a tömegrajt nem az én speci-
alitásom, így eléggé lemaradtam 
már az elején. Utána végig azon 
kellett dolgozzak, hogy elhagy-
jam az előttem levő nőket. Ez 
nehezebbnek bizonyult a várt-
nál, a futás nem ment túl jól. 
Miután vége volt a traktorútnak 
már csak vagy 5 nő volt előt-
tem, ketten pont az orrom előtt. 
Az egyiket sikerült elhagynom, 
de a másik jól futott felfelé is. 

SKÅLA 1848 OPP
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A fahatár fölött átfutottunk egy 
hidacskán egy bővizű patak fölött, 
itt volt az első üdítőállomás. Én 
hidacskán egy bővizű patak fölött, 
itt volt az első üdítőállomás. Én 
hidacskán egy bővizű patak fölött, 

nem igazán tudok futás közben 
inni, így megint egy kicsit lema-
radtam. De a meredekben sike-
rült utolérnem a hölgyet. Utána 
következett egy kicsit laposabb 
emelkedő és itt azt gondoltam, 
hogy lesz, ami lesz, próba sze-
rencse, megpróbálom leelőzni az 
illetőt. Itt végre éreztem, hogy a 
nyár eleji résztávokat nem futot-
tam teljesen hiába, vagy talán 
a tájfutásból ismert ritmusváltás 
ment nekem jobban, mint neki, 
minden esetre nekem sikerült 
a laposabb részeken gyorsabban 
futni. Mikor már csak kb. 300 m 
szint volt hátra, ott már nagyon 
köves volt a talaj és nekem is 
elfogyott az erőm. Onnantól 
kezdve állandóan hátranéztem, 
hogy lássam, hogy nem jön-e 
valami nő hátulról. Ez az utolsó 
10 perc nagyon-nagyon fárasztó 
volt, alig bírtam a lábam emelni, 
de muszáj volt. Szerencsére elég 
sok ember volt az ösvény men-
ten és ők mindnyájan hajráztak, 
így valahogy én is célba értem, 
harmadik nőként.  

Itt meg kell említeni, hogy min-
den résztvevő egy legalább 2,5 
kg-os hátizsákkal kell fusson, 
mert Norvégia nem Svájc, itt nin-
csenek felvonók minden hegyte-
tőn. Ez azt jelenti, hogy a részt-
vevőknek a hegyre-felfutás után 
még le is kell jönniük a hegyről. 
Ez persze nem probléma ha szép 
az idő és meleg van, de ilyen 

magasságokban előfordulhat 0° 
körüli hőmérséklet és hóvihar is 
ilyenkor nyár végén. Tehát a zsá-
kokban meleg ruha és kaja-pia 
is kell hogy legyen. A zsákokat 
megmérik célba érkezés után. 
Miután célba értem és a kezem-
be adtak egy palack ásványvizet, 
én annyira ki voltam merülve, 
hogy rögtön leültem egy kőre 
és elkezdtem a zsákomban fel-
hozott banánomat eszegetni. 
Miután már a felét megettem, 
akkor vettem észre, hogy meg-
mérik a zsákokat a célterületből 
kifelé menet. Majdnem szívin-
farktust kaptam – mi lesz, ha a 
mérőember nem hiszi el, hogy az 
én zsákom 2.6 kg volt banánnal 
együtt, de már épp megettem a 
banánom felét és akkor kizár-
nak a versenyből? Indulás előtt 
a zsákomat többször is meg-

mértem, 2,6 kg volt, benne volt 
teljes váltásruha, fényképezőgép, 
müzli-szeletek, csoki és 2 banán. 
Szerencsémre a mérőember látta, 
hogy a banánt a zsákból vettem 
ki, és így nem volt semmi prob-
léma. Csak nagy ijedtség, ami 
szerencsére elmúlt. Így már nyu-
léma. Csak nagy ijedtség, ami 
szerencsére elmúlt. Így már nyu-
léma. Csak nagy ijedtség, ami 

godtan élvezhettem a csodálatos 
kilátást a Jotunheimen felé. 
A kiruccanás ezzel még nem 
ért véget, le is kellett menjünk a 
hegyről. Nagyon lassan mentünk 
lefelé, mert ki voltunk fárad-
va és nem akartunk lesérülni 
sem. 1800 m szintkülönbség 
lefelé menet majdnem fárasz-
tóbb, mint felfelé menet. De 
végül csak magunkhoz tértünk 
az erdőhatár alatt, mert ott talál-
tunk egy csomó óriási áfonyát, 
amik nagyon-nagyon jól estek. 
Habár az utat felfelé menet 1,5 
óra alatt tettem meg, lefelé több 
mint 3 órát mentem. 

Egy pár adat és érdekesség:

- a verseny honlapja: www.
skaala.no
- 2007. augusztus 18. a dátum 
jövőre (sajnos egybeesik a tájfu-
tó VB-vel, de talán nem-váloga-
tottaknak ez is jó?)
- 2006-os eredmények: 
h t t p : / / w w w . s k a a l a . n o /
Sk%E5la%20Opp/result_class.
php?year=2006
- női rekord: 81.50 - Anita 
Håkenstad Evertsen
- férfi rekord: 69.06 - Jon Tvedt 
(annak idején benne volt a nor-
vég tájfutó válogatottban)
- az én időm: 95.16 
- fényképek: http://www.
k o n d i s . n o / d e f a u l t / i n d e x .
p h p ? a i d = 5 4 7 3 6 & k = s j e f /
forsiden&mid 
- összesen 1280 résztvevő
- más tájfutó / válogatott résztve-
vők az idén: Jon Duncan, Nagy-
Britannia, 73.11; Mats Haldin, 
Finnország, 75.09

Fey ZsuzsaFey Zsuzsa

A cikk szerzője a csúcson

Henning Spjelkavik (IOF Techn. Biz.)
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Még egyszer az Összetett 
Egyéni Bajnokságról 
Lapunk más részében közöljük a 
hivatalos végeredményt, megadva 
az egyes kategóriákban a résztve-
vők számát. Egyesek hiába keresik 
nevüket a listán. Az ok: a kiírás 
minimálisan 4 (ill. néhány kategóri-
ában 3) versenyeredményhez köti a 
listára kerülést. Így fordulhatott elő, 
ában 3) versenyeredményhez köti a 
listára kerülést. Így fordulhatott elő, 
ában 3) versenyeredményhez köti a 

hogy egyéni bajnokok hiányoznak 
a listáról (Horváth Magda, Muzsnai 
Ágota dr. /N50/, Egei Tamás, Hajdu 
a listáról (Horváth Magda, Muzsnai 
Ágota dr. /N50/, Egei Tamás, Hajdu 
a listáról (Horváth Magda, Muzsnai 

Martin /F35/, Horváth Pál, Erdélyi 
Gyula, Varga József /F40/, Molnár 
Géza /F45/, Erdélyi Tibor, Zentai 
József /F50/ és Hegedüs András /
F55/).  A szenior honlapon elérhető 
a részletes eredmény, tehát azoknak 
az eredménye is, akiknek nincs 4 ill. 
az N40, N45, N50 és az időskorúak 
kategóriákban 3 érvényes eredmé-
nye (az MTFSZ honlapra költözés 
befejezéséig közvetlenül a http://sze-
pesi.fpn.hu címen, vagy a lazaruson 
a Szeniorok-ra kattintva). Szepesi 
Imre, aki a honlapot gondozza, az 
alábbi összesítő adatokat emeli ki:  
- összesen 517-en vettek részt leg-
alább egy bajnokságon.
- 44-en szereztek bajnoki címet
- a rövidtávú OB kivételével minden 
bajnokságon részvételi csúcs szüle-
tett. Ez igaz a csapat- és váltóbaj-
nokságokra is (lásd Szenior honlap, 
Szenior országos egyéni bajnokságok 
története)
S egy megjegyzés a november 5-i 
díjkiosztás után: Azok, akik nem jöt-
tek el, a részükre készített oklevelek-
ről, borosüveg címkékről Csontinál 
érdeklődjenek az MTFSZ-ben. 
Ugyancsak maradt néhány időskorú 
szenior részére felajánlott különdíj is. 

Szenior Egyesületi 
Bajnokság

Legutóbb az OCSB-rendezők októ-
ber 28-án közzétett OCSB-eredmé-
nye került be a lapba. Nos, a rende-nye került be a lapba. Nos, a rende-

zőség később korrigálta az F105-ös 
végeredményt: a 180 percen felüli 
idővel célba érkezők eredményét 
érvénytelennek tekintette, így az 5-
ik és 6-ik helyezett csapatok ered-
ménye megsemmisült, csak négy 
csapat fejezte be a versenyt. A kor-
rekció után nem változott a leg-
utóbb közölt 1-10. helyezett egyesü-
let sorrendje; a teljes eredménylista 
ugyancsak megtekinthető az újság 
más helyén az eredmények között. 
54 egyesület szerzett bajnoki pon-
tot. A honlapon Szepesi Imre a 
végeredmény mellett feltünteti az 
egyesületek előző években elért 
helyezését is.  
Készülnek az 1-6. helyezett egye-
sület részére az oklevelek. Ezen 
a pontszerzők neve is szerepel. 
Érdekességként a 20 pont felett tel-
jesítők az 1-6. helyezett klubokból: 
HSE: Kármán K. /40./ Tömördi Á. 
jesítők az 1-6. helyezett klubokból: 
HSE: Kármán K. /40./ Tömördi Á. 
jesítők az 1-6. helyezett klubokból: 

/34.33/, Győrffy G. /26./, Jenővári 
G. /25.66/, TTE: Egei T. /24.75/, 
BEA: Hegedüs Ágnes /23.66/, Lux I. 
G. /25.66/, TTE: Egei T. /24.75/, 
BEA: Hegedüs Ágnes /23.66/, Lux I. 
G. /25.66/, TTE: Egei T. /24.75/, 

/22.33/, PSE: Grant J. /26./, Korik V. 
/25/, HER: Cser B. /24./, Komárné 
/20./, OSC: Szlatényi F. /22.58/ (a 
furcsa pontszámok a három ill. 
négyfős csapat-, ill. váltóverse-
nyeken szerzett pontok felosztása 
miatt. vannak!)

Hírek a Szenior Bizottság 
háza tájáról:

- A legutóbbi MTFSZ elnökségin 
Jenővári Gabriella bizottságvezető 
beszámolt a bizottság munkájáról. 
A 2007. évi munkaterv összeállítá-
sára januárban kerül sor.
- Horváti Gyuri F60-ban verseny-
ző  sporttársunk /HSP/ a Szenior 
Bizottságnak átadott kb. 10 gar-
nitúra új, de Norvégiában leselej-
tezett bozótruhát. Sőtér Panninak 
köszönjük a szükséges varrás-ala-
kítást. Folyamatosan osztjuk szét 
a legidősebb sporttársaink közt, 
akiknek méretben is megfelel, és 
elfogadják.

E rovat valamennyi 
olvasójának kellemes 
karácsonyt, boldog 
Újévet, s eredmények-
ben gazdag új eszten-
dőt kívánnak a Szenior 
Bizottság tagjai:

Szepesi Imre

Dr. Sindely Pál

Korik Vera

Argay Gyula

Jenővári Gabriella
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BOLGÁR BAJNOKSÁGOK
Szeptember elején pár KTK-s és más 
klubbeli fiatallal egy Balkán-körút 
keretében részt vettünk az idei bolgár 
bajnokságokon, amit a Rodope-
hegységbeli Smolyanban rendeztek. 

Péntek délután sprint, szombaton hosszútáv, 
vasárnap pedig váltó volt a program – tekint-

ve, hogy az országban kevesebb tájfutó van, mint 
nálunk, kezelhető volt a létszám még selejtezők 
nélkül. Csak junior és felnőtt kategóriákat rendez-
tek, az előbbit persze ugyanúgy a teljes utánpótlás 
mezőnynek szánták, mint az IOF a Junior VB-t – 
aki már elég edzettnek és rutinosnak érezte magát, 
vagy az edzője őt, az életkori megkötés nélkül 
indulhatott. A felnőtteknél viszont egyetlen házas-
pártól eltekintve nem indultak szenior korúak.
A sprint a város szocialista építésű központjában 
zajlott, nagyjából Salgótarján belvárosára hason-
lított. A bolgár tervezők viszont komplikáltabb 
módon helyezték el az előre gyártott tömböket, 
mint itthon volt szokás, ráadásul az egész terület 
egy hegyoldalra kúszott fel, így nagyon figyelős, 
folyamatos koncentrációt igénylő pályákat kaptunk, 
amiken könnyen elvérezhetett az, aki csak irányba 
indult el az egyes pontokról. A normáltávút és a vál-
tót ugyanott rendezték: pár kilométerre a várostól, 
1300 m-es magasságban tipikus alpesi erdőben.
Szervezésileg a versenyek elmaradtak a magyar OB-
któl, elsősorban a cél-kialakítás, a parkoltatás és az 
eredményközlés terén, de a fő tényezőkben (pályák, 
pontok, térkép) nem volt hiba. Úgy tűnt, hogy a 
eredményközlés terén, de a fő tényezőkben (pályák, 
pontok, térkép) nem volt hiba. Úgy tűnt, hogy a 
eredményközlés terén, de a fő tényezőkben (pályák, 

versenyt az országos szövetség rendezi – a szövetség 
e-mail címén is kellett nevezni, és a helyszínen is a 
szövetség főtitkára volt az egyik főrendező –, ami 
kétségkívül elmaradottabb megoldás, mint az ittho-
ni egyesületi szervezés, ugyanakkor lehetővé teszi, 
hogy a kulcselemek – pályakitűzés, terepválasztás, 
stb. – közelebb álljanak a világversenyekhez, mint 
az itthoni OB-k esetében.  Nyilván ennek köszön-
hető, hogy a nálunk is gyatrább anyagi helyzetük 
ellenére kineveltek a felnőtt VB-k tekintetében 
egy Dománál eredményesebb elit versenyzőt (Kiril 
Nikolov), az idei ifi EB-n is volt egy győztesük (Ivan 
Sirakov), és a főiskolás VB-n is volt haton belüli 
helyezésük (Nataliya Dimitrova). Most is ezek a 
versenyzők dominálták az egyes kategóriákat.
Kicsit folytatva a párhuzamot, ezzel szemben a 
magyar OB-król az a benyomásom, hogy már 
inkább tömeg-, mint elit versenyek. Az elmúlt inkább tömeg-, mint elit versenyek. Az elmúlt 

években a Postás kupa után egyértelműen a három 
rövidebb egyéni bajnokság (a sprint, a közép és a 
normáltávú) vált a legnépesebb hazai versennyé, 
stabilan 800 fő körüli létszámmal.  A terep-
választásnál, ill. a terepen belüli célválasztásnál 
meghatározóbb az ennyi ember számára alkalmas 
terület és parkoló megtalálása, mint az igényes 
pálya. A rendező klubok gyakran csak másod-
vonalbeli pályakitűzőt vonultatnak fel, mert vagy 
nincs is tapasztalt jelenlegi vagy volt válogatott 
versenyzőjük erre a feladatra, vagy az is indul az 
adott OB-n. De más szempontból is probléma az 
OB-k túl nagy létszáma: az MTFSz ezeken nem 
szedi a rendezőktől a kupaversenyekre vonatkozó 
rangsoroló jogdíjat, ami a nevezési díj 10 %-a, fel-
tételezem annak érdekében, hogy biztosan nyere-
ségesen meg tudják a klubok rendezni a versenyt, 
és így legyen elég pályázó. Ez viszont azt jelenti, 
hogy épp a legnépesebb – és a stabil kereslet miatt 
az átlag fölötti nevezési díjú – versenyek után nem 
szedi be az MTFSz ezt a szövetségi célok megvaló-
sításához kétségkívül nélkülözhetetlen adót. 
Visszatérve a versenyre, a bolgárok nem fektet-
nek hangsúlyt a külföldiek körében történő nép-
szerűsítésre. Bár a normáltávú verseny állítólag 
világranglista-futam volt, a versenynek nemcsak 
angol nyelvű honlapja nem volt, de bolgár se, sőt, 
a verseny létét is csak a szövetségi honlapra év 
elején felkerült cirill betűs versenynaptár-terve-
zetből hámoztam ki, és újabb néhány hétbe telt, 
amíg meg tudtam bizonyosodni arról, hogy az 
eredeti helyszínen és időpontban meg is lesz tart-
va a verseny. Ennek ellenére voltak külföldiek raj-
tunk kívül is: az orosz sítájfutó-fenomén Eduard 
Hrennikov néhány társával.
Aminek az angol nyelvű reklámozására jobban 
ráfekszenek, az az ottani 5 napos nyári verseny, a 
Bulgária Kupa. Ez idén június elején volt a Fekete-
tengernél, a jövő éviről még nincs infó. Ennek 
ellenére csak ajánlani tudom Bulgáriát azoknak, 
akik olcsó külföldi nyaralóversenyre vágynak: 
most 10 euróért aludtunk éjszakánként egy 3 
csillagos, úszómedencés hotelban, nevezési díjnak 
pedig 848 Ft-nyi levát fizettünk futamonként, ami 
még nem is biztos, hogy nem valami elszámolás 
eredménye lett, mert a kiírásból 3,5 levát (500 Ft 
alatt) hámoztunk ki. Az élelmiszerek ill. az éttermi 
árak is csak kb. az itthoni szint kétharmadára rúg-
tak, persze Szófiában, vagy a tengerpart mellett, 
ahová most már a fapados légitársaságok nyugati 
turistákat is szállítanak, drágább étkezési és szál-
lásköltségekre kell számítani.

Skuló Marci



Bolgár térkép
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KÜLFÖLDI VERSENYEK - 2007
Jön az év vége, hosszúak az éjszakák, lassan itt az 

ideje arról ábrándozni, hogy milyen jó helyeken is 
fogunk majd tájfutni jövőre. A döntést sem érdemes 
J
fogunk majd tájfutni jövőre. A döntést sem érdemes 
J
sokáig halogatni, az év elején több versenynél is 
lejár a legkedvezményesebb nevezési díjat kínáló 
határidő. A régóta jól bejáratott külföldi versenyek 
mellett néhány új próbálkozást is lehet találni. 
Persze a legfőbb változatosság abban van, hogy a jól 
ismert nevek is megpróbálnak valami újdonsággal 
előállni, ami nem véletlen. Aki bírja szabad idővel 
és pénzzel, a júliust és augusztust szinte szabad nap 
nélkül végigversenyezheti, ha akarja.
De ne szaladjuk ennyire előre az időben. Aki vélet-
lenül Velence felé jár január utolsó vasárnapján, ne 
hagyja ki az esti versenyt a csatornák között, sze-
mélyes tapasztalatom alapján izgalmasabb, mint a 
nappali. Húshagyókeddhez kapcsolódóan rendezik 
szokás szerint 4 napos versenyüket a portugálok, 
kitűnő terepen, Portótól délkeletre. Talán a legjobb 
időpont az edzőtáborozásra, itthon még kedvezőtlen 
feltételek lehetnek, míg kinn ideális futóidő, 10-15 
fok és sok napsütés. Magyar árszint, ingyen uszo-
dahasználat, valamint szállás fűtött tornateremben, 
a legolcsóbb autóbérleti díjak Európában, kár, hogy 
fapadossal csak átszállással érhető el. De már eddig 
vagyunk legalább 12-en magyar résztvevők. 
Lipica és a Prágai Húsvét semmi újdonsággal nem 
készül, maradnak az idei terepek, a dániai Spring 
Cup a világelit kedvenc idénynyitó versenye, viszont 
odébb költözik néhány erdőfolttal. A verseny tovább-
ra is kiemelendő azért, mert kedvezményes nevezési 
díjat és szállást számít fel a fejletlenebb orszá-
gok tájfutóinak, így a magyaroknak is. Ráadásul 
Koppenhága is olcsón elérhető már repülővel, ha 
időben foglalunk. Az egyik legnagyobb brit ver-
senynek, a JK-nek ezúttal Bristol lesz a helyszíne, 
azt a cikk írásakor viszont még nem lehet tudni, 
hogy az állítólag csak télre megszüntetett közvetlen 
budapesti fapados összeköttetés valóban újraindul-e 
március végén. Ha igen, kb. 15 ezer forintért el lehet 
repülni a versenyre, ahol a helyszínek tömegközle-
kedéssel megközelíthetőek.
A jövő évi időpontütközések közül többeknek 
bosszantó lehet, hogy ugyanazon hétvégén lesz a 
türingiai 24 órás és az Alpok-Adria Kupa, utóbbira 
egy rendkívül szép és népszerű helyszínen kerül sor, 
a plitvicei tavaknál. A hónap végén a lengyelországi 
Baltic Cup érdemel említést, sajnos Gdynia megkö-
zelítése Magyarországról igencsak körülményes.
A 2007-es versenynaptár egyik ínyencségére június 
végén kerül sor. Sajnos meglehetősen drága mulat-végén kerül sor. Sajnos meglehetősen drága mulat-

ság, de bizonyára életre szóló élmény lehet eljutni 
Grönlandra, tájfutástól függetlenül is. (A fő költség 
a Koppenhágából induló repülőút, a dán fővárosig 
nem gond olcsón eljutni.) Július elejétől aztán egy-
másba érnek a nagy nemzetközi versenyek, előbb 
Nyugat- és Észak-Európán van a sor, az augusztus 
másba érnek a nagy nemzetközi versenyek, előbb 
Nyugat- és Észak-Európán van a sor, az augusztus 
másba érnek a nagy nemzetközi versenyek, előbb 

pedig Közép- és Kelet-Európáé. Ha valaki győzi, 
lényegében egyben versenyezhet 20 napot: elvileg 
az olasz 5 napos után lenyomhatja a franciát, majd a 
finn 5 napos után a világ legnagyobb tájfutó esemé-
nyével, az O-ringennel zárhatja a kört. Az olaszok 
visszatérnek a 2002-es helyszínre, az erődök közé, 
a finn verseny Tampere közelében lesz. A franciák 
tőlünk elég távolra, a nyugati tengerpartjukra viszik 
a versenyt, az O-ringennek pedig Mjölby városa ad 
otthont, Stockholmtól két órás autózásra. A Szenior 
VB nem sokkal az északi sarkkörtől délre, Kuusamo 
környékén lesz Finnországban, a finn 5 napost 
megelőző héten, tehát ezt a kettőt is összeköthetik 
az érdeklődők.
Nagy dobásra készülnek a szlovén rendezők: 
az ország először rendez 5 napos viadalt. Az 
Orienteeringonline Kupa prospektusa talán a leg-
szebb, amit ebben a műfajban láttam, a terepek igen 
változatosak: a rendkívül technikás, ráadásul szinte 
futhatatlan sziklamezőktől az alpesi legelőkön  át 
az egyszerű kontinentális terepig terjed a skála, de 
utóbbit leszámítva mindenütt töbrösök tarkítják a 
terepeket. Innen épp haza lehet jönni a Hungária 
Kupára, melynek időpontja jövőre nem ütközik más 
versennyel a környéken. Aki viszont a kétévente 
rendezett skót 6 naposra menne szívesen, fel kell 
áldoznia a Hungi utolsó két napját. Az már szinte 
megszokott, ezzel együtt bosszantó, hogy a Szlovák 
Karszt Kupa és az erdélyi verseny azonos időpont-
ban van, s ezúttal a Kopaonik Open is ugyanarra 
a hétvégére került. A Karszt Kupa mind a négy 
napja a pelsőci fennsíkon kerül megrendezésre, a 
Transylvania Openről pedig majd biztos írnak kedv-
csinálót a kolozsvári sporttársak.
Sok hazai versenyző kedvence, a cseh Bohemia ezút-
tal a Prágai Húsvét megszokott helyszínén, a brutális 
homokkősziklák között lesz a Kokorin nemzeti 
park területén, augusztus végén pedig arra nyílik 
lehetőség, hogy a világbajnokság kísérőrendezvé-
nyén induljunk el Kijev közelében, Ukrajnában. Az 
iskolakezdés előtti utolsó nyári hétvégén a B-válo-
gatottak VB-jét, az Euromeetinget rendzik az oszt-
rákok, s ezzel párhuzamosan a Tyr-OL-t, Innsbruck 
közelében. 
Az év vége pedig a szokásos, novemberben jön 
Velence.

Ács Gábor
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KISKUNHALASI 
EDZŐTÁBOR

2007. január 5-7.

Nyílt edzőtábor, elsősorban 
utánpótláskorú versenyzők szá-
mára, de szeretettel várunk min-
den érdeklődőt.
Várható program
Többféle hosszúságú „normál” 
pálya lesz kirakva. Időt csak 
kérésre mérünk, a rajtokat koor-
dináljuk
A válogatottakat és a bátrabba-
kat szombaton domborzati fázi-
son futás, memória pálya, majd 
vasárnap tömegrajtos farsta 
pályák várják. A felnőtt és juni-
or válogatottaknak lesz közös 
hosszú futás is terepen.

Választható
Péntek: 14.00–16.00 Pírtó (nor-
mál pálya)
Szombat: de. 9.00–11.00-ig 
Harkakötöny (domborzati fázis)
Szombat: du. 14.30–sötétedésig 
Harkakötöny (memória pálya)
Vasárnap: 9.00–12.00-ig Kakas 
hegy (tömegrajtos farsta)
Részvételi költség
szállás 1600 Ft/fő/nap
étkezés (szombaton meleg 
vacsora) 600 Ft/fő (egytálétel)
térképek 300 Ft/db (új), 100 Ft/
db (használt)
szállítás 500 Ft/fő/nap
rendezési díj 200 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2006. 
december 29. (péntek)
Cím: Gera Tibor,   6723 Szeged, 
Szent László u. 16/b.
e-mail: gera.tibor@freemail.hu
gera@pc1.krudy-szeged.sulinet.hu
tel.: 70/382-4673
A határidő után jelentkezőknek 
nem tudom garantálni a rész-
vételt!
Szeged, 2006. november 6.

Gera Tibor

HUNGÁRIA KUPA
2008, Tata

Rendező: Szegedi Vasutas SE
A Magyar Tájékozódási Futó 
Szövetség a Szegedi Vasutas SE-t 
bízta meg a 2008. évi Hungária 
Kupa rendezésével, Tata köz-
ponttal.
Célunk, hogy az általunk 1994-
ben Kiskunhalason (Tázláron) 
és 2002-ben Kiskunmajsán ren-
dezett
Hungária Kupákhoz hasonló 
hangulatú viadalt rendezzünk, 
ezúttal hegyvidéki környe-
zetben, a Gerecsében. Olyan 
körülményeket szeretnénk 
teremteni, hogy mindenki 
kitűnően érezze magát. Azok 
is, akik a világranglista verse-
nyen indulnak, azok is, akik 

szakmai kihívásnak tekintik a 
versenyt, és azok is, akik nyári 
szabadságukat színesítik tájfu-
tással.
Néhány előzetes információ a 
tavasszal megjelenő kiírásból:
Időpont: 2008. augusztus 20-24.
Versenyközpont: Tata 
A VK 500 méteres körzeté-
ben található az összes szállás 
(kemping, tornaterem, faház, 
szálloda, panziók). Itt lesz 
esténként az 1-4. napi ered-
ményhirdetés, szórakoztató 
programok és a sprint verseny 
(3. nap) célja.
Terepek: változatos domborzat, 
jól futható erdők. A terepek 
70%-áról még nem készült táj-
futó térkép. A maradék 30%-
on minimum 15 éve nem volt 
országos verseny.
Célterület: VK – Cél távolsá-
gok 16-20 km között. A célok 
műúton megközelíthetőek és 
azok közvetlen közelében par-
kol az egész mezőny. A célban 
magyar-angol nyelvű közve-
títés, óvoda, gyerekverseny, 
tusolási, mosdási lehetőség, 
a büfékben széles választék, 
pihenő sátorral, padokkal, asz-
talokkal.
Program: 1. nap normál táv (vi-
lágranglista és kiemelt rangso-
roló), 2. nap normál táv, 3. nap, 
sprint (park), 4. nap középtáv ( 
kiemelt rangsoroló), 5. nap nor-
mál táv vadászrajttal. 
Kísérő rendezvények: Tájkerék-
pár, Trail-O, Mikrosprint, GPS, 
Mobil versenyek.
Részvételi költség (kísérő ren-
dezvények nélkül): 2008. 04. 30-
ig 35 EUR/fő, 2008. 06. 30-ig 45 
EUR/fő,
2008. 07. 31-ig 50 EUR/fő, 2008. 
07. 31. után és a helyszínen 60 
EUR/fő. 
A Szegedi Vasutas SE mindenkit 
szeretettel vár a Hungária 2008-
ra Tatára és a Gerecse vadonatúj 
terepeire.

Velence éjszakai jan. 27.
Portugal O Meeting febr. 17-20.
Lipica Open márc. 10-11.
Spring Cup márc. 23-25.
Prágai húsvét ápr. 6-8.
JK 2007 ápr. 6-9.
Türingiai 24 órás máj.v18-20.
Alpok-Adria Kupa máj. 18-20.
Baltic Cup máj. 25-27.
Arctic Midnight jún. 27-30.
Olasz 5 napos júl. 2-7.
Croatia Open júl. 6-8.
Francia 5 napos júl. 9-13.
Szilézia Nagydíj júl. 14-15.
Szenior VB júl. 7-14.
Finn 5 napos júl. 15-20.
O-ringen (Mjölby) júl. 22-27. 
Orienteeringonline Cup júl. 26-30.
(Hungária Kupa) aug. 1-5.
Skót 6 napos aug. 5-11.
Transylvania Open aug. 9-12.
Szlovák Karszt Kupa aug. 9-12.
Kopaonik Open aug. 10-12.
Bohemia aug. 15-19.
WOC Tour (VB kísérőverseny) aug. 18-25.
Euromeeting + Tyr-OL aug. 31-szept. 2.

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

D e c em b e r
 H K Sz Cs P Sz V
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

J a n u á r
 H K Sz Cs P Sz V

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

F e b r u á r
 H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28    

VERSENYEK A TÉLI IDŐSZAKBAN
Internet információ: http://mtfsz.hu (események), www.btfsz.hu (versenyek) A sítájfutás szakág önálló honlapja: http://www.orienteering.hu/techno )

TTEV-2006/2007 - Téli Technikai Edzések a Vértesben
dec. 9.   – terep: Gránás  -   t.: Gánt - Bányatelep
dec. 30. – terep: Gém-hegy  -   t.: Gánt - Vértes kisvendéglő 
jan. 13. – tervezett terep: Gránás (Nyugat)  -   t.: Csákvár-Csáberény úton, Csákberénytől kb. 2 km-re
jan. 27. – tervezett terep: Csóka-hegy  -   t.: Pusztavám, a Csuka-tó közelében lévő erdei pihenőhely
Pályakitűző: Páhy Tibor. Az edzőpályák 10-13 óra között állnak rendelkezésre. Részvételi díj: 400 Ft, 16 éves kor 
alatt 50% kedvezmény. FIGYELEM! Az erdészeti engedély kérése folyamatban van, ezért a JANUÁRI terepekben 
változás lehetséges! További, pontosabb információk az edzést megelőző héten a tájfutó levelező listán, vagy sze-
mélyesen: Kerényi Dénes  06/30 922 3327 dkerenyi@qualiplan.t-online.hu
Versenyek az év búcsúztatására (Budapesten, ill. Szekszárdon):
2006. december 30-án:  BÚÉK KUPA (nem minősítő)  R: MOM  Nh.: minél hamarább! 
H: Hárshegy, T: Hűvösvölgy, Nagyrét, Bobci padjainál 9.30-1030 között (megközelités: személygépkocsival, illetve 
BKV villamossal, autóbusszal majd gyalog). K:  Női 0-18, 19-35, 36-tól, Férfi 0-18, 19-35, 36-tól. Nevezés: lehetőleg 
előre, hogy tudjuk kb. hány térképet rajzoljunk. C: bobci@hotmail.com,  Borosznoki László 1126 Bp. Hollósy S. u. 
20. Fax: 06-1-3559290. Nd.: 400Ft/fő. Tervezett „0”-idő: 10.30. Díjazás: alkalomhoz illő. 
2006. december 31-én: Szilveszter kupa park tájfutóverseny Szekszárdon! R: FSC 
H: Prométheusz park (1:2000-es térkép). Nd.: 400 Ft/fő. T: 9.15 - 9.45 óráig a VK-ban (Gyakorló Általános Iskola tor-
naterme, Szekszárd, Mátyás k. u. 5). „0” idő: 10.00 óra K:  N/F12, N/F14, N/F16, N/F18, N/F21 Nevezés: Bernáth Zsolt, 
30/351-3344, Turschl Attila 20/911-7394, valamint a feherlofia.se@freemail.hu címen.  Díjazás: Érem, oklevél. A ver-
seny rendezése igazodik a Budapest irányából érkező vonathoz (érkezik 9.06 órakor), valamint a Pécs irányából érkező 
menetrendszerinti buszjárathoz. A versenyközpont a buszpályaudvartól és a vasútállomástól 300 méterre (5 percre) 
van. A helyszínen öltözőt biztosítunk. A bemelegítés forralt borral. A befutó után minden résztvevő vendégünk egy 
pohár pezsgőre. A közlekedési szabályokat be kell tartani, a versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 

2007. január 21. (vasárnap) Ripszám Henrik emlékverseny
T: MÁV Gyermekvasút Hűvösvölgy állomása.  9.45: Koszorúzás a Ripszám emléktáblánál,  10.00: Ripszám Henrik 
emlékverseny „0” ideje  12.00: Eredményhirdetés a Ripszám emléktáblánál.

2007. február 7-én: Évadnyitó parkverseny (3Sz/1) R: BIMAHEV, Hsz. nev. 
Találkozó a Babits Mihály Gimnáziumban (1046 Tóth Aladár u. 16–18). Parkolás a Tóth Aladár u. végén. BKV: A 
gyors 20-as busz „ABC áruház” megállójától É-ra 300m. A 125-ös és 126-os busz „Gimnázium” megállójától K-re 
100m. Jelentkezés 14.30–18.30, nevezési díj 400.–Ft, diák és nyugdíjas 200.–Ft. Térkép: Káposztásmegyer-Dél, 1: 
4000/1m, 2005. augusztus. Saját berajzolás versenyidőn kívül, A/4 genotherm elvehetö. Kis papírbóják, zsírkréta. 
Pályazárás: 19.00 (napnyugta 16.54). Fűtött öltöző, ingyenes csomagmegőrzés, WC! Inf: Hegedüs Ábel 06/20-91-
14-014, abelmap@t-online.hu
Megköszönjük a rendezőknek, hogy egész évben támogatták rovatunkat. Legközelebbi számunk tervezett megje-
lenési időpontja 2007. február 9. (lapzárta január 30.) 
Az MTFSZ honlapra fel nem tett kiírásokat az argaygyu@t-online.hu címre várjuk.
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A J Á N L A T  T Á J F U T Ó K N A K

TÁJÉKOZÓDÁSI 
TELJESÍTMÉNYTÚRÁK

(ahogy mi csináljuk)

Érdeklődéssel olvastam a szaklapunkban kibon-
takozó, helyszíni nevezéssel kapcsolatos vitát. 

Kétségtelenül van reális igénye és indítéka a rugalma-
sabb nevezési lehetőségeknek. Mégis úgy gondolom, 
hogy csak azért, mert többen közülünk csupán hob-
binak tekintik a tájfutást, talán mégsem lenne bölcs 
dolog az egész sportágat amatőr szintre süllyeszteni...
Van viszont egy olyan ajánlatom az előre nevezni nem 
tudó, vagy nem szerető sporttársaimnak, ami valami-
lyen szinten – igaz,, csak eseti – megoldást jelenthet.
Egyesületünk, a Zöld Sportok Clubja (számos futó-
rendezvény mellett) évek óta szervez úgynevezett 
tájékozódási teljesítménytúrákat. Ezek lényegüket 
tekintve tájfutóversenynek is felfoghatók, hiszen a 
feladat: a turistatérképen berajzolt ellenőrző pontok 
megadott sorrendben való felkeresése, tetszőleges 
útvonalon, a lehető leggyorsabban. (A turistatérkép 
kivételével a többi a tájfutásra is érvényes, nemde?) 
A térkép méretaránya, és elnagyolt, olykor pontatlan 
volta persze nem teljesen olyan feladatmegoldást 
igényel, mint ha 10 000-es térképpel futunk. A lényeg 
azonban ugyanaz.
És a mi tájékozódási teljesítménytúráinkon csak 
azonban ugyanaz.
És a mi tájékozódási teljesítménytúráinkon csak 
azonban ugyanaz.

helyszíni nevezés van, díja 500 Ft/fő, de a Magyar 
Természetjáró Szövetség, a Magyar Sportturisztikai 
Szövetség és a Teljesítménytúrázók Társasága igazolt 
tagjai, valamint a Magyar Turista Kártya tulajdonosai 
100 és 200 Ft kedvezményt is kapnak.
A tájfutóversenyekhez képest tájékozódási teljesítmény-
túráinkon kevesebb kategória, csak férfi és női van, 
mindkét távon. Az éjszakait kivéve ugyanis két hosszú-
ságú pálya (a logikus útvonalon) 25-30, illetve 14-16 km 

közül lehet választani. Az évi 6 teljesítménytúránkból 4 
MTB-vel, azaz hegyikerékpáron is teljesíthető.
Távomként és nemenként – a gyalogosokat és 
hegyikerékpárosokat külön értékelve – a 3-3 leggyor-
sabb nőt és férfit díjazzuk – ha hibátlan precíz választ 
írt a térkép mellé adott kérdésekre, mivel az ellenőrzés 
módja igen sajátos. Az ellenőrző pontokon semmiféle 
jelzés, sem ellenőrző eszköz, sem személyzet nincsen. 
A feltett kérdésekre viszont csak a helyszínen adható 
pontos válasz. Még én, mint pályakitűző, sem tudom 
fejből a megoldást, hiába jártam már akárhányszor is 
ott. Például: Hány cm kerületű a ....-forrás kifolyócsö-
ve?, vagy: Hány fokos irányba néz a ...-barlang szája? 
Az ajánlott felszerelések között ezért a színes turista-
térképen kívül toll, tájoló és mérőszalag is szerepel.
Az évi 6 teljesítménytúránk „A RÉGIÓ 
térképen kívül toll, tájoló és mérőszalag is szerepel.
Az évi 6 teljesítménytúránk „A RÉGIÓ 
térképen kívül toll, tájoló és mérőszalag is szerepel.

TÁJÉKOZÓDÁSI TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA” jel-
Az évi 6 teljesítménytúránk „A RÉGIÓ 
TÁJÉKOZÓDÁSI TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA” jel-
Az évi 6 teljesítménytúránk „A RÉGIÓ 

vényszerző sorozatot alkotja. Kitűző már 4 teljesíté-
séért jár, ennél többért pedig feliratos, emblémázott 
fejpántot is adunk.

 A 2007. évi tervezett program:

1. Téli Tájolás, Bükkszentkereszt, január 28. vasárnap
2. Agyerős Nagymenés, Hollóstető, május
3. Bükkalja Teljesítménytúra, Cserépfalu, május
4. Ravasz Róka, Bükkszentkereszt, június 2. szombat 
(csak 10 km, éjszakai)
5. Szellemes Lélek, Szentlélek, június vagy július
6. Főforrások, Miskolc, Majális park, szeptember 16. 
vasárnap
Információ Zöld Sportok Clubja  3532 Miskolc, Bíró u. 
10. Vagy a Teljesítménytúrázók Eseménynaptára 2007, 
vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró 
Szövetség honlapja: www.eszaktura.hu
Tisztelettel hívom tájfutó barátainkat tájékozódási 
teljesítménytúráinkra (is).

Kovács Attila Zöld Sportok Clubja, Miskolc

Sam
Karácsony



Színes
Térképtörténet

térképe
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T Ü K Ö R C S E R E P E K  A  T É R K É P T Ö R T É N E T B Ő L

AZ ÁTI KISATLASZ
A katonai, iskolai és más térképeken kívül 
a M. Kir. Állami Térképészet elkészítette 
az ÁTI kisatlaszt, amely szintén kultikus 
kiadványnak számít, az első teljesen 
hazánkban készült világatlasz. A sorozat 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
támogatásával jön létre. 

Az ÁTI kisatlasz nevében a „kis” jelző csak a 
méretére, és nem a tartalmára utal, mert az 

igencsak gazdag: a 32 oldalpáron lévő 56 színes és 
a 176 oldalas leíró részben található további 155 
kétszínnyomású szövegközti térképet harmincezer 
neves névmutató egészíti ki. Ez egy átlagos „kézi” 
(asztali) atlasznak is becsületére válnék, de valószí-
nűleg a nyomdai költségekkel való takarékoskodás 
miatt a mérete alig nagyobb a Tájolóénál. 
Az 1934-es engedélyezés után 3 évvel, óriási munka 
után született meg, tartós egészvászon kötésben, igé-
nyes kivitelben az első kiadás. A jobb kezelhetőséget 
az egyes részek más-más színű papírja is segíti, a 
tartóssághoz hozzájárul a szép nyomtatás és kötés. 
A tartalom szintén nagy gondossággal készült, az 
egyetlen bírálat, ami érheti, az csak a zsúfoltság, ami 
a kis méret miatt következett be (a térképek tervezé-
se és rajzolása jóval nagyobb lapokon történt).
Ha valaki felnagyítja 150%-ra az atlasz oldalait, kitű-
nően olvasható, jó térképet kap.
A kisatlasz megalkotásának idejére már egy egész 
sor kitűnő szakember gyűlt össze az intézetben, de 
közülük is kiemelkedett a földrajzi térképészet terén 
az atlasz készítésének motorja, dr. Takács József. Ő 
közülük is kiemelkedett a földrajzi térképészet terén 
az atlasz készítésének motorja, dr. Takács József. Ő 
közülük is kiemelkedett a földrajzi térképészet terén 

fogta össze a munkát és elsősorban a névírási kér-
désekben volt elsőszámú szakértő. A legfontosabb 
alapelveket a névmutató előtt egy oldalnyi apró betűs 
szövegben foglalta össze (A névírás elvei, A névmu-
tató használata). 
Ma már idejétmúlt módszerrel tüntették fel a nem 
latinbetűs írást használó országok helyneveit: a 
magyar ábécé betűivel közelítették meg visszaadni a 
nevek kiejtését. Minden nyelvhez találtak szakértőt, 
de a rengeteg kínai nyelvjárással nem boldogultak. 
Ezért Takács (saját költségén) kiutazott Párizsba, 
ahol nagyon sok kínai diák tanult. Egy ismerőse 
segítségével minden este más vidékről származó 
diákot ültetett maga mellé és felolvastatta szülőföldje 
neveit a térképről, amit ő fonetikusan lejegyzett, 
így állt össze Kína névrajza. A Péj-pinn, Nan-tyinn, 
Sann-haj nevek ma már mosolyogtatók, de az adat-
gyűjtés ötletessége és szívóssága tiszteletre méltó.

A névírás másik érdekessége a Trianonban elvesztett 
területek ábrázolása. Ez időben hazánkban szigorú 
szabály volt, hogy az (ideiglenesen) elvesztett terüle-
tek, helységek neveit csak magyarul volt szabad meg-
írni, így volt ez az iskolai térképeken, újságokban, 
mindenütt. Takácséknak nagy harcot kellett folytatni 
azért, hogy Magyarország térképe mellett (képün-
kön) az utódállamok román, szlovák, szerb stb. 
neveit feltüntető térképet is betehessenek az atlaszba, 
amely ezért (is) hézagpótló munka lett. Takács József 
munkáját (egyedüliként a szerzők közül) emléklap-
pal jutalmazták a megjelenés után.
Mire az atlasz elkészült, a világban és különösen 
Európában sok határváltozás és névváltoz(tat)ás 
vette kezdetét. Ezeket az eredeti térképek megvál-
toztatása nélkül, pótlapokon ismertették. Az 1939-es 
második kiadásba egy térkép és a hátlapján rövid 
ismertetés került a közép-európai változásokról, az 
1941-es harmadikban pedig nyolc oldal szöveg és 
négy új térkép (Európa, Magyarország, Románia (!) 
és Német birodalom) mutatta be a változásokat. 
Hazánkat így a következő térképek mutatták be: 
Mo. 1914-ben, Csonka-Mo. 1940-ben, CsonkaMo. 
(trianoni határokkal), A Felvidék, Erdély (mind csak 
magyar nevekkel), valamint Csehszlovákia cseh és 
tót helységnevekkel, két Románia, Jugoszlávia szerb-
horvát helységnevekkel.
Mire ez a kiadás megjelent, az intézetnek már új neve 
volt, ezért a kiegészítés így kezdődik: Azóta, hogy a 
m. kir. honvéd térképészeti intézet Kisatlasza elin-
dult útjára,... Ezt, többek között, a kis és nagybetűk 
érdekes használata miatt idézem betűhíven.
A következő években a topográfiai térképezés mellett 
már semmi másra nem futotta az intézet erejéből, 
leállították az összes civil munkát és nyomtatást, még 
a nagyon fontos Kreybig-féle talajtérképezést is.
Külön kell szólni a kötet elején lévő ország-
ismertetőkről. Ez a rész szintén Takács szívósságának 
bizonyítéka, fantasztikus adathalmaz nagyszerűen 
rendezve és néhol zseniálisan kiegészítve a tematikus 
térképekkel. Ez a rész mindenképpen világszínvonalú 
volt, ehhez járult a tetszetős tipográfia és grafika, az 
egész atlaszon látszik, hogy átgondolt, egységes, gon-
dos munka. Hála az időtálló kivitelnek, ma is jó kézbe 
venni, és ha korabeli pontos adatokat keresünk, bátran 
használhatjuk. A sok szépség közül egyik kedvencem, 
hogy az országok nevét itt nemcsak saját nyelvén, 
hanem saját írásával is megtaláljuk. Kár, hogy akkor 
még sokkal kevesebb független ország volt, de így is 
megcsodálhatjuk a finoman metszett tibeti, sziámi, 
arab és más írásokat. Hegedüs Ábel térképész
megcsodálhatjuk a finoman metszett tibeti, sziámi, 

Hegedüs Ábel térképész
megcsodálhatjuk a finoman metszett tibeti, sziámi, 

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára
abelmap@t-online.huabelmap@t-online.hu



Hátsó
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