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Az MTFSZ 
közgyűlése
A Magyar Sport Házának tanácster-
mében február 25-én tartotta köz-
gyűlését a Magyar Tájékozódási Futó 
Szövetség. A 97 tagszervezetből 69-en 
vettek részt az eseményen, a Nemzeti 
Sportszövetséget dr. Rózsaligeti László 
képviselte.
Hajdu István elnöki beszámolójában 
felelevenítette az elmúlt 4 év fontosabb 
eseményeit. Megemlékezett elhunyt 
sporttársainkról, elmondta, hogy mint-
egy 200 fővel nőtt a versenyzői létszám 
4 év alatt, közel 500 határozatot hozott 
az elnökség. Ismertette a bizottságok 
munkáját, nemzetközi eredményein-
ket és az elkövetkező évek világver-
seny rendezési programját. Beszélt a 
gazdasági helyzetről és az idén induló 
új reformokról. A beszámolót követve 
díjátadásokra került sor.
SILVA vándordíjat kapott, – a 
sportágunkban nyújtott kiemelkedő 
tevékenységért – Schell Antal, aki 
1983-tól a mindenki által kedvelt Tájoló 
újság szerkesztője, terjesztője. Díjátadó: 
Hajdu István az MTFSZ elnöke.
R i p s z á m  H e n r i k  e m l é ké r m e t 
kapott, – a sportágunkban kifej-
tett sokéves munka elismeréseként 
– Argay Gyula, aki 1994-től a kitűnő-
en működő Szenior Bizottság vezetője. 
Ezt a munkát szeretnénk megköszönni 
a díjjal, Hajdu István, aki 2002 óta az 
MTFSZ elnöke. Vezetői tapasztalatával, 
konfliktusokat elsimító személyiségé-
vel eredményes 4 évet zárt a szövetség,. 
Marina György posztumusz kapja az 
emlékérmet. Ő 2005-ben hunyt el, 
Nyíregyházán sok fiatal tanítómestere, 
Oláh Katalin kétszeres világbajnoknőnk 
nevelőedzője volt. Díjátadó: Zsigmond 
Tíbor, az MTFSZ alelnöke.
Tájékozódási futásért díszokle-
vél és kitűzőt kapott, Dr. Erdélyi 
Gábor sportorvos, aki önzetlenül segít 
minden tájfutónak, aki hozzá fordul, 
Goldmann Róbert és Pelyhe Dániel, 

a mikrosprint bevezetéséért, Horváth 
Béla utánpótlásnevelő munkájáért, 
Nemesházi László és Nemesházi 
Brigitta  a  Trail-O magyarorszá-
gi bevezetéséért, Szeredai László 
utánpótlásnevelő munkájáért, Szlávik 
Zoltán a mobilos tájfutás bevezetésé-
ért. Díjátadó: Miháczi Zoltán, az MTFSZ 
alelnöke
Az év tájfutója címet 2005-re az 
Elnökség Makrai Évának, a ZTC ver-
senyzőjének és Gösswein Csabának, 
a PSE versenyzőjének, az év tájkerék-
párosa címet Füzy Annának, az OSC 
versenyzőjének adományozta. Díjátadó: 
Hajdu István az MTFSZ elnöke
Az év edzője díjat kapta Viniczai 
Ferenc, a Pécsi Vasutas sport Klub 
edzője. Az egyesületben az utánpótlás 
versenyzők eredményesen szerepelnek 
itthon, több versenyző nemzetközi 
szinten is kimagasló eredményt ért el. 
A serdülő Európa-bajnok Péley Dorottya 
és a bronzérmes Turcsán Gábor edzője. 
Díjátadó: Fehér Ferenc, az edzőbizott-
ság vezetője
A 2005. évi Szenior Egyesületi 
Bajnoki Pontverseny eredmény-
hirdetése: 1.HSE 235 ponttal,  2. TTE 
200,  3. PSE 149,  4.BEA 148,  5.OSC 
135,   6.HER 86 pont.  Díjátadó: Argay 
Gyula  
A díjátadás után Vass László főtitkár a 
Szövetség 2005. évi gazdálkodásáról, 
a mérlegbeszámolóról és közhasznú 
jelentéshez adott szóbeli kiegészítést. 
Ezt követve dr. Salga István a Felügyelő 
bizottság jelentését mondta el, majd a 
közgyűlés meghatározta a 2007. évi 
szövetségi tagdíjat és a 2006. évi szak-
mai és pénzügyi tervet. A hozzászólók 
többek között a megyei szövetségek 
rendezetlen helyzetét kifogásolták. A 
közgyűlés a beszámolókat elfogadta.
Szünet után a küldöttek megválasz-
tották az MTFSZ új elnökségét (lásd 
a következő oldalon), valamint a 
Felügyelő bizottságot (Salga István dr. 
elnök, Rostás Irén és Mohácsy Tamás 
dr.) és a Fegyelmi bizottságot (Nagy 
Árpád dr. elnök, Bokros Andrea dr. és 
Veresné Sipos Etelka).

K Ö Z G Y Ű L É S
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Világbajnokság – 1966, Fiskars, Finnország
Nôi és férfi egyéni pályák

Gajdos Tamás
alelnök

Juhász Miklós
elnök

Mihálczi Zoltán
alelnök

Zsigmond Tibor
alelnök Jenôvári Gabriella

elnökségi tag

Kovács Gábor
elnökségi tag

Molnár Péter
elnökségi tag

Sötér János
elnökségi tag

Palatinszky János
elnökségi tag

Fehér Ferenc
elnökségi tag

Kovács Balázs
elnökségi tag

Az MTFSz új ElnökségeAz MTFSz új Elnöksége
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Az MTFSZ Elnöksége február20-i ülésén 
elfogadta a Verseny- és minősítési 
rendszer reformjáról szóló anyagot. 
A teljes anyag olvasható az MTFSZ 
honlapján. Kezdődik a versenyidény, 
sok a változás, új fogalmakkal kell 
megismerkedni, a rendezők, versenyzők 
szeretnének tisztában lenni az új 
szabályokkal. Ezzel kapcsolatban 
érdeklődünk Miháczi Zoltántól, a javaslat 
egyik kidolgozójától.

Mit értünk 3-szintű versenyrendszeren? 
Alapjaiban változnak meg eddigi fogalmaink, más lesz a 
tartalmuk. Megszűnik a korábbi rangsoron kívüli minősítés, 
ezzel párhuzamosan bővül a rangsoroló versenyeken szerez-
hető minősítés, mind az érintett versenyek, mind a kategóriák 
tekintetében. A három szintet a kiemelt rangsoroló, a rangso-
roló és a nem rangsoroló versenyek képviselik. A rangsoroló 
versenyek között megkülönböztetjük az országos rangsoro-
lókat és a regionális rangsorolókat. Ez utóbbiak várhatóan 
alacsonyabb létszámú, a közeli területről érkező versenyzőkkel 
és alacsonyabb nevezési díjjal. 

Ki rendezhet rangsoroló versenyt?
Bármely verseny lehet rangsoroló, ha jelentkezik rá, továb-
bá vállal és teljesít mára már általában alapvetően elvárt 
feltételeket. Ezek közül újdonság a kötelező internetes meg-
jelezés és az elektronikus pontérintési rendszer használata, 
illetve elektronikus adatszolgáltatás. Természetesen az inter-
netes megjelenéshez, annak aki igényli, az MTFSZ biztosítja 
a helyet a honlapon. A regionális versenyek indokolt esetben 
(pl. a közelben nincs SI versenycsomag) felmentést kaphat-
nak az elektronikus pontérintési rendszer használata alól.

Ki rendezhet kiemelt versenyt?
4 egyéni OB (hosszútávú, normáltávú, középtávú, rövidtávú), 
továbbá az év magyarországi WRE versenynapjai automati-
kusan kiemelt versenyek. A többi helyet pályázati úton lehet 
elnyerni. Egy versenyévben 12-16 kiemelt verseny lehet. A 
versenynaptár már 2 évre előre készül. Ennek megfelelően már 
egy korábbi pályázat alapján a 2007. évi kiemelt versenyeket 
kiválasztotta a Naptárbizottság. 

A 2006-os versenynaptárban milyen arányban van-
nak a rangsoroló és nem minősítő versenyek?
A Tájoló 2006-os versenynaptárában – amely nem tar-

talmazza az ország összes nem minősítő versenyét – az 
arány: kb. 75 % rangsoroló és 25 % nem minősítő. A végső 
arány valószínűleg a 2/3 – 1/3-hoz fog közelíteni. (Tájoló 
felmérése.)  A nem minősítő versenyek jelentős része 
eddig sem volt nyilvántartva, várhatóan emelkedni fog 
a számuk, hiszen egy megyei éjszakai vagy váltó verseny 
sok helyen eddig sem hozott minősíthető létszámot, ezért 
várhatóan nem fogják megkérni a rangsoroló jogot ezek-
re. Egyes területeken még nem jelentkeztek be regionális 
rangsoroló versenyek. Ezt március 15-ig még megtehetik 
a rendezők. 

Melyik versenyeken lehet minősítést szerezni?
Mindegyik verseny minősít, amely a versenynaptárban 
rangsoroló versenyként szerepel. További újdonság, hogy 
ezek minden minősítő kategóriában rangsorolnak korosz-
tálytól függetlenül. (Például N16C-ben és F70-ben is). 
Megszűnik a kétféle módon szerezhető minősítés. A 
Bronzjelvény és a III. osztály is ezeken a versenyeken 
érhető el.

Ha a nem minősítő versenyeken nem lehet semmi-
lyen minősítést szerezni, nem fognak ezek a verse-
nyek elhalni?
Nem hiszem. Eddig is voltak ilyen versenyek és nagyon 
népszerűek voltak (budapesti parkversenyek, Gigasprint, 
stb.)

A kiemelt versenyeken jobb rangsorpontot lehet 
futni. Minden kategóriára vonatkozik ez?
A kiemelt versenyeken az elért eredményt 1,1-es szorzóval 
kell korrigálni minden korosztály legmagasabb kategóriá-
jában, azaz FN21-ben várhatóan csak az E vagy A kategóri-
ában, de N50 esetén N50B-ben.

Ezután minden kategóriában (pl. BR és C-ben is) 
lehet rangsorpontot szerezni? 
A Versenyszabályzatban meghatározott kategóriákban (E-
től C-ig) igen, hiszen a korábbi százalékos minősítési 
rendszer teljesen megszűnt. Ezekhez a kategóriákhoz is 
szerepelnek az új szabályzatban Fa, Pmmax értékek. A 
Versenyszabályzat is megújul a közgyűlés utáni héten.

A 10D-vel mi a helyzet?
A 10 D (és általában a D) kategóriák továbbra sem rangso-
rolnak, illetve minősítenek. Azonban népszerűségéhez és 
hasznához nem férhet kétség, ezért továbbra is bátorítunk 
mindenkit ezeknek a kategóriáknak a megrendezésére.

A VERSENY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZER REFORMJA
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Változik-e az eddig előírt minimális létszám egy kate-
górián belül a minősítés feltételeként?
Nem, az továbbra is 5 fő marad, de fontos tudni, hogy már 
2005-ben is az azonos pályát futó és egy rangsorhoz tartozó 
kategóriákat közösen kellett minősíteni, tehát az 5 főt is 
együttesen kell érteni.

Az eddigi nem rangsoroló kategóriák Fa  és Pm max 
értékei hogyan kerültek megállapításra?
A eddig használt értékek megfelelőek voltak, továbbá az év 
folyamán próbaszámításokat végeztünk. 

Az új rendszerben hogyan alakulnak a minősítési 
ponthatárok?
A Bronzjelvény és a III. osztály 10 pontnál, míg az 
Ezüstjelvény és a II. osztály 60 pontnál lett meghúzva. A 
60 pontos határ nagyságrendileg megfelel az eddigi 40 
pontnak. Az I. osztály és az Aranyjelvény szigorodik. Az I 
osztály határa 100 pont lesz, így gyakorlatilag a kiemelt 
versenyeken lehet elérni. Az Aranyjelvény határa 95 pont 
lesz. Természetesen – mint eddig minden évben -  ezután 
is a Minősítési Bizottság feladata lesz évenként felülvizs-
gálni a ponthatárokat.

Hány ranglista fog készülni?
Az eddigi 4 alapranglista két újjal egészül ki. A női és férfi 
szenior ranglistával. Ezzel párhuzamosan a 35-ös korosztá-
lyú versenyek is kikerülnek a felnőtt ranglistából. Változik 
a korosztályos ranglista számítási módszere is. Eddig az 
alapranglisták születési év szerinti csoportosításával készült. 
A következőkben csak az adott korosztály kategóriájában 
futott pontok határozzák meg. A szenior ranglista eddig is 
így működött.

Ezek szerint az eddigi szenior pontversenyre sem lesz 
szükség, hiszen helyettesíti azt a ranglista?
Várhatóan a Szenior bizottság nem fogja meghirdetni.

A ranglista milyen időintervallumban lesz napra-
kész?
Az Informatikai Bizottság irányításával készül az új 
versenyzői adatbázis és a minősítést számító szoftver. 
Elkészülte után gyakorlatilag a verseny rendezőin múlhat 
a naprakészség.

Az idei alapranglistán a tavaly ranglistapont nélkül 
szereplők neve mellett is szerepelnek pontok. Miért, 
és hogyan számoltátok?
Nagyon sok a rangsor szempontjából új kategória és ver-
senyző. Ha nem kapott volna alaprangsorpontot a ver-
senyzők aktív része, az azt jelentené, hogy 2006-ban szinte 
minden versenyen a Pmmax érték határozná meg a futott 
rangsorpontot a 40-45 évnél idősebb, illetve a 10-12 éve-

sek kategóriájában. A 2005. évi SI-vel rendezett versenyek 
eredményeiből ezért készítettünk egy nem hivatalos pont-
számítást (egyéb híján a 2006-os Fa, Pmmax paraméte-
rekkel) a szenior kategóriákra és a 12C kategóriákra. Ebből 
határoztunk meg számukra alapranglista pontot.

Kik szerezhetnek minősítést?
Az MTFSZ tagszervezeteinek érvényes versenyengedéllyel 
(ezáltal nyilvántartási számmal*** is) rendelkező verseny-
zői állampolgárságuktól függetlenül minősítésre kerülnek, 
amennyiben 
Ü MTFSZ tagszervezet képviseletében, vagy
Ü a magyar, a budapesti, vagy bármely megyei válogatott 

tagjaként, vagy
Ü oktatási intézményük képviseletében vesznek részt.
(*** A korábbi rajtengedélyszám a továbbiakban nyilvántartá-
si szám néven szerepel.)

Az egyes korcsoportokban milyen osztályú minősítést 
lehet szerezni?
A tájékozódási futó sportágban 
Ü a felnőtt korcsoportokban versenyző sportolók (a junior 

korosztályt is ideértve) nemzetközi, I. osztályú, II. osztályú 
és III. osztályú minősítést szerezhetnek;

Ü az ifjúsági korcsoportokban versenyző sportolók (a ser-
dülő, újonc, gyermek és kisgyermek korosztályokat is ide-
értve) aranyjelvényes, ezüstjelvényes  és bronzjelvényes 
minősítést szerezhetnek,

Ü a szenior korcsoportokban versenyző sportolók (FN35 és 
idősebb korosztályokat ideértve) II. osztályú és III. osztá-
lyú minősítést szerezhetnek.

Ki lehet nemzetközi minősítésű sportoló?
Nemzetközi minősítést az MTFSZ elnöksége adományoz a 
Minősítési Bizottság felterjesztése alapján azoknak, akik
Ü felnőtt Világbajnokságon, Európa-bajnokságon vagy Világ 

Kupán egyéni versenyszámban a legjobb 30, váltószám-
ban a legjobb 10 között végeztek; vagy

Ü főiskolás Világbajnokságon egyéni számokban a legjobb 
10, váltószámokban a legjobb 6 között végeztek; vagy

Ü junior Világbajnokságon egyéni számokban a legjobb 10, 
váltószámokban a legjobb 6 között végeztek; vagy

Ü a Világranglistán az adott évben a legjobb 50 között szere-
peltek, és

Ü etikai, sportszerűtlenségi vétséget az adott időszakban 
nem követtek el.

Nemzetközi minősítésű sportolót 0,00 alapponttal kell a kiiga-
zított ranglistába felvenni, ha egyébként elért zárópontja 
nincs.
A nemzetközi minősítés 2 évig érvényes.

A teljes minősítési szabályzatot a Tájoló következő számában 
fogjuk közölni.
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Elnökségi ülés

Az új elnökség február 6-án tar-
totta első ülését, amelyen több 
fontos döntést hozott. Jóváhagyta 
a 2006. évi munka- és üléstervet. 
Döntött a bizottságvezetők szemé-
lyéről. Ezek szerint Scultéty Gábor a 
Versenybizottság, Hidasné Baráth 
Katalin a Gazdasági bizottság, dr. 
Gombkötő Péter a Térképbizottság, 
Schell Antal a Propaganda bizott-
ság, Mets Miklós az Ifjúsági bizott-
ság, Marosffy Orsi a Sítájfutó- és 
Tájkerékpár bizottság, Lacsny 
Márton a Jogi bizottság, Kozma 
László a Technikai bizottság vezető-
je lett. A Környezetvédelmi bizott-
ság önálló bizottságként történő 
funkcionálását az elnökség meg-
szüntette. Peics Antal a jövőben az 
Ifjúsági bizottság munkáját fogja 
segíteni, és ebben a bizottságban 
tevékenykedik Józsa Dorottya (di-
áksport) és Szopori Éva (utánpótlás 
válogatott) is.
A továbbiakban az elnökség tájé-
koztatót hallgatott meg a Budapest 
Nagydíj és a Budapest bajnoksá-
gok előkészítéséről ill. a rendező 
klubokkal kötendő szerződésekről. 
Szopori Éva a Budapest válogatott 
tervezett programját ismertette, 
majd kijelölték az idei Budapest 
bajnokságok szövetségi ellenőreit.

A BTFSZ új telefonszáma:  266-35-91. Tájoló új e-mail címe: tajolo1@t-online.hu

Köszönetnyilvánítás
A Kőbányai Tájfutó Klub SE 
köszönetet mond mindazok-
nak, akik az SZJA 1 %-ot 
javukra utalták át. Az átutalt 
91.764 Ft-ot az utánpótlás 
versenyeztetésére fordítottuk. 
Adószám: 1818o53o-1-42

1%-os felajánlások
Támogassátok 1%-os felajánlásotok-
kal a Budapest Tájfutó Sportjáért 
Alapítványt  (adószám:18015133-
1-41). A Rendelkező nyilatkozatot 
mellékeltük az újsághoz. Így egyet-
len forint áldozat nélkül segítheted 
sportágunk fiataljait, az utánpótlást, 
tanítványaink, gyermekeink rendsze-
res edzését, versenyeztetését, spor-
tolását.

Havadtői András
1951-2006

Elment az Elnökünk
Pár hete tudjuk már a szomorú hírt, hogy 
Havadtői András, a Havas Szabadidő Klub 
alapító Elnöke 2006. február 14-én tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. A szíve mond-
ta fel a szolgálatot, nem hagyva időt arra, 
hogy megmentsék, és köztünk maradjon.
Ismeretségünk nincs tíz éves, az 1997-es 
Sopron kupán találkoztunk először, amikor 
újra kezdte a tájfutást. Vida Pisti csalta el. 
Ekkor igazolt a Fabulon SC-be, majd a szak-
osztály megszűnését követően az Ő kez-
deményezésére alapítottuk a Havasprint 
SC-t, amit a bírósági eljárásban, András 
nagy bánatára Havas Szabadidő Klub-ra 
kellett változtatni. Tagjairól szeretettel 
gondoskodott. Szenior pályafutása is a 
sport szeretetéről szólt, mindig a többiek 
sikeréért szurkolt. Szívesen indult Ő is, de 
az utóbbi években el-el maradozott a ver-
senyekről, biztos önhibáján kívül. Nagyon 
tervezte az idei versenyévadot, de erre 
már nem maradt ideje. Elment a többiek 
után. Fentről is biztosan figyeli, hogy mi 
történik kis csapatával.
2006. március 14-én 9 óra 45 perc-
kor veszünk végső búcsút Elnökünktől 
az Óbudai temetőben. Májusban lett 
volna 55 éves.
András nyugodj békében, emlékedet 
megőrizzük.

Radnóti Rezső

Kapható a
szövetségben

– A 2005-ös Szlovák Nagydíj 
eredetileg a Tátrában került 
volna megrendezésre. A 2004 
telén bekövetkezett természeti 
katasztrófa miatt a verseny más 
helyszínen került megrende-
zésre. Az időközben már elké-
szült tátrai versenytérképeket a 
szlovák szövetség poszter for-
májában kiadta, hogy valami 
visszatérüljön a sok helyesbítési 
költségből. A poszter korláto-
zott példányban a BTFSZ-ben 
is megvásárolható. Ára: 600 Ft.     

– Megjelent a Teljesítménytúrák 
itthon és külföldön című kiad-
vány, benne szállás jegyzékkel 
és tájékozódási túraversenyek 
kiírásaival.  Ára: 750 Ft.
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M I  K A P H A T Ó  A  B T F S Z - B E N

 Készlet Bruttó ár (Ft)

Egyéb térképek

Budapest / 2001 10 300

Magyarország / 2001 9 300

Nagykovácsi Medence / 2003 44 500

Szentendre (Belváros) / 1991 4 20

Könyvek

Bp. Tájékozódási Szövetség 50 éve / 2000  6 700

Pályakitűzés 120 400

Tájfutó mindentudó / 1998 300 200

Tereptani feladatok / 1982 10 50

Tájfutás (sportági ismertető) sok 100

Papírárú 

Irányjelző bója 1150 25

Papír bója 1461 150

Versenyterület tábla sok 25

Versenyző karton (papír) 6940 10

Versenyző karton (vízálló) 900 20

Park térképek

Csillebérci Úttörőtábor / 1982 29 10

Gellért-hegy (Budapest) / 1993  112 40

Gödöllő-Alsópark / 2003 33 40

Határnyereg / 1993 121 30

Kissvábhegy / 2003 379 100

Nagykovácsi Tisza Kastéy / 1995 65 20

Népliget / 1996 K-478 1905 75

Népstadion / 1999 112 50

Normafa / 1996 44 50

Orczy-kert / 2003 325 120

Rege-park / ? 44 40

Semsey Park  48 70

Városliget / 1992 156 80

Városliget / 1997 94 50

Városmajor (kelet) / 2003 367 120

Sítájfutó térkép

Vöröspocsolyás-hát / 1991  35 40

Tájfutó térképek

Adyliget (Vöröspocsolyás-hát) / 1991-92 299 50

Ágfalvi-gerinc / 1999 157 50

Áldozóvár (Hideg-kút gödre) / 2005 115 240

Áldozóvár (Poszla) / 2005 420 120

Áldozóvár (Szék-völgy) / 2005 105 250

Anna-hegy (Törökbálint) / 2000 108 50

Békásmegyer (Kelet) / 2005 594 150

Benta-völgye (Gesztenyés) / 2004 498 40

Benta-völgye (Sóskút) / 2003 254 50

Benta-völgye (Tárnok) / 2002 232 50

Bükkipuszta / 1994 269 100

Csákányospuszta (Észak) / 1995-96 93 50

Cseresnyés-árok (Lajosforrás) / 1999 22 50

Cseres-tető (Nagykovácsi) / 2002 427 100

Csillebérc / 1993 463 40

Dobogókő / 1989 110 80

Domonyik-tanya (Ladánybene) / 1999 38 40

Dömörkapu / 1998 8 30

Fekete-fej (Bp. - Adyliget) / 1988 29 20

Fénykő-bükk (Köves-domb) / 2004 69 70

Fénykő-bükk (Martalóc-völgy) / 2004 97 70

Forrás-dűlő (Nagykovácsi) / 2002 45 70

Gánt (Köves-völgy) / 2001 96 150

Garancs / 1994 61 40

Gesztesvár-Kőhányás / 2002 45 100

Gombás-patak (Penc-Püspökszilágy) / 1999 501 70

Gödöllő Egyetemváros / 2003 43 50

Gödöllő-Erzsébetpark / 2003 77 100

Gödörállás (Tatárszentgyörgy) / 1999 85 70

Gyertyános / 2004 348 100

Hármashatár-hegy (Kecske-hegy) / 2004 652 130

Hármashatár-hegy (Szép-völgy) / 2004 898 120

Hárs-hegy (Fazekas-hegy) / 2003 97 110

Hárs-hegy (Szépjuhászné) / 1999 574 70

Hárs-hegy (Tótasszony) / 2003 355 100

Hárs-hegy / 2003 229 110

Hosszú-hegy (Csobánka) / 1987 63 50

Hosszú-hegy I / 1977 43 30

Iharos (Sóskút) / 2001 197 100

János-hegy (Szépjuhászné) / 1996 52 50

János-hegy (Szépjuhászné) / 1998 465 60

János-hegy (Virág-völgy) / 2003 500 100

János-hegy / 1996 4 80

János-hegy / 2003 586 120

Julianna Major (Nagykopasz) / 1998 20 70

Julianna Major (V.pocsolyás-hát) / 1998 5 80

Kamaraerdő / 1993 97 40

Kápolnapuszta / 1996 494 70

Kékes (Benevár) / 1998 67 70

Kékes (Rolling Stones) / 2004 91 180

Keresztúri-erdő (Indián-domb) / 1998 3 50

Keresztúri-erdő (Indián-domb) / 2000 42 80

Király út / 2001 37 100

Királyrét (Dél) / 2000 106 90

Királyrét (Észak) / 1996-97 93 80

Királyrét (Észak) / 2000 157 90

Királyrét / 1996-97 53 80

Kőhányás-Várgesztes (Német-völgy) / 2000 200 100

Körtvélyes-puszta (Dél) / 1999 26 50

Körtvélyes-puszta (Észak) / 1999 12 50

Kövesbérc (Pilisborosjenő) / 1994 27 30

Kövesbérc (Solymári-fal) / 1994-96 53 40

Kövesbérc (Téglagyár) / 1994 400 40

Kövesbérc (Teve-sziklák) / 1994 603 20

Lajosforrás / 1990 105 40

Lom-hegy (Lajosforrás) / 1998 28 100

Margita / 1976 106 10

Mátyás-hegy / 2000 236 120

Mindszentpuszta / 1997 499 120

Nagy-Csikóvár / 2001 93 100

Nagy-Kopasz / 1991 27 120

Nagy-Kopasz-hegy / 2004 228 130

Nagykovácsi (Kopasz-erdő) / 2003 196 150

Nagykovácsi (Nagy-Kopasz) / 2003 38 250

Nagy-Messzelátó-hegy / 2002 37 150

Nagyszénás / 1978 200 100

Népliget / 1996 K-391 108 50

Ökörjárás (Mende) / 1995 17 50

Öreg Kovács / 1999 168 80

Péter-halom (Bp.-Pestszentlőrinc) / 2000 562 80

Piliscsaba (Kereszt-oldal) / 1993-95 73 50

Piliscsaba-P.sztiván (Vörös-hegy) / 1993 34 80

Pilisszentiván / 1998 31 80

Pilisszentlélek (Barát-kút) / 1995 130 100 

Pilisszentlélek (Mexikótábor) / 1995 36 100

Prédikálószék / 1978 11 10

Remete-hegy / 1998 584 100

Rókahegy / 1993 51 80

Sátor-magas (VB pályás) / 1983 66 100

Siske-völgy / 2003 79 200

Sóskút (PAX) / 2001 150 50

Sukoró (Meleg-hegy) / 1996 11 50

Sukoró (Pákozdvár) / 1996 13 50

Szárítópuszta / 2001 186 120

Szarvas-hegy / 1990 979 30

Széchenyi-hegy / 1992 23 70

Szirtes-tető (Piliscsév) / 1991 263 20

Szuhahuta (Lajszka) / 2005 134 220

Vadaskert (Látó-hegy) / 2004 121 120

Vadaskert (Vöröskő-vár) / 2004 1892 120

Vadaskert / 2000 1200 90

Várgesztes (Lófő-Németvölgy) / 2003 43 150

Várgesztes-Vérteskozma / 2000 148 150

Vitányvár (Vadorzó) / 1994-95 200 80

Vitányvár / 2001 (kicsi) 616 70

Vitányvár / 2001 (nagy) 838 100

Vöröskő (Nyerges) / 1978 10 10

Vöröskő / 1980 74 20

Zajnát (Cseresnyés-hegy) / 1996 29 60

Zajnát (Őr-hegy) / 1996 20 70

Zsíros-hegy / 1998 589 100
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Az első hazai
Nem jól kezdődik egy olyan cikk, ahol mindjárt a cím hazudik... 
Igazából ez nem az első volt, mondjuk inkább, hogy az első komoly, 
vagy hogy az első idei bajnokság. Ez a verseny azonban sok más 
tekintetben is első volt, mielőtt pedig sorra vennénk, hogy mit is 
értek ez alatt, előzetesként csak annyit, soha rosszabb versenyt 
Magyarországon!
Újdonság volt például a helyszín: a mátrai szentek kiismerhetetlen 
falukomplexumát egyszer pár éve már érintette egy hosszútávú 
OB pálya, de akkor a versenyközpont Galyatető volt. Most, hála 
a Dornyai SE friss tájfutó-térképének, lehetőség nyílt rá, hogy a 
Mátraszentimrétől D-DNY-ra elterülő erdőt is birtokba vegyük. A 
kiszolgáló infrastruktúra, bár nem olyan nagyszerű, mint Galyán, de 
azért az iskola és a Szlovák Csárda kettőse itt is kellemes körülmé-
nyeket teremtett.
A terep  két jól elkülöníthető részre oszlott: a kevésbé izgalmas, a 
távolabbi, sűrűbb erdő meredekebb hegyoldalakkal, itt nagyot nem 
is lehetett alkotni a pályakitűzés terén, volt pár út, azokból kellett 
a maximumot kihozni. Sikerült. Ami ötletet ebbe a részbe vinni 
lehetett, azt a pályakitűző megtette. A terep másik, közelebbi része 
azonban már sokkal izgalmasabb volt. Ez adottságait tekintve kb. 
egy négyzetkilométernyi, teljesen tiszta és helyi viszonyok között 
meglehetősen lapos bükkerdő, amelyet keresztül-kasul jártak 
motorosszánnal, olyan komplex, bonyolult nyomhálózatot hagyva 
hátra, amelyre itthon eddig még nem volt példa. Tájékozódás-
technikailag messze vert minden eddigi, itthoni versenyt. Még kül-
földön is ritka az ilyesmi, értékes tanulságokkal szolgált viszont az 
eljövendő oroszországi Európa bajnokságra, amely várhatóan ilyen, 
illetve még ilyenebb nyomhálózaton zajlik majd. Ez nem szimplán 
a terep adottságainak kihasználása volt, hanem minőségi váltás. A 
tavalyi és tavaly előtti salgóbányai OB terepe is lehetőséget adott 
volna ilyen pókhálóra, de ott ez nem valósult meg. Itt a rendezőség 
vette a fáradtságot és kihúzott vagy háromszor annyi nyomot, mint 
ami elég lett volna.
A hó is, ami örök barátunk és ellenségünk, viszonylag jól teljesített. 
Lent, Mátrakeresztes környékén ugyan elfogott a szorongás a tel-
jesen száraz hegyoldalt látva, de szerencsére a magasság megtette 
hatását, megőrizte a több hete esett, és immár kérgesre fagyott 
öreg havat, amelynek a tetején – nagy mázli – volt azért pár 
cm-nyi frissebb réteg is. Ha nem is tobzódtunk a méteres hóban, 
sikerült azt a mennyiséget kifogni, amelyben még léc nélkül is 
lehetett haladni, de azért nem veszélyeztette a síket. A teteje kicsit 
szemetes volt (faágak stb.), pár rövid szakaszon lefagyott vagy 
leszórták, de ez tényleg csak minimális távot érintett, épp csak 
annyira, hogy ne lehessen tökéletes pályáról beszélni. Külön érde-
kesség, hogy a szűz havon is egész korrektül lehetett síelni, így az 
amúgy is sűrű részt még egy csomó átvágás is színesítette, a máso-

dik napra elérve azt a szintet, hogy már alig lehetett megmondani, 
hogy mi a hivatalos nyom és mi az átvágás, így – sítájfutásban 
ritka kuriózumként – többször a domborzatolvasás, illetve horrible 
dictu, az iránymenet is előkerült.
A verseny egyéb körítése leginkább a tisztességes jelzőt érdemli ki, 
olyan volt, amilyennek lennie kellett, semmi hiba, de olyan zseniális 
újítás sem, mint a nyomfektetés tekintetében.
A mezőny megérezhette, hogy ide érdemes eljönni, a 25 váltó 
illetve  74 egyéni induló csak azért nem országos rekord, mert pár 
éve, még a WRE futamok fizetőssé tétele előtt a szlovák, illetve az 
osztrák mezőnnyel feltunningolva már volt ennél népesebb sítájfutó 
verseny Magyarországon, de tisztán hazai anyagból ez örvendetes 
fejlődésnek minősül. Külön öröm, hogy a közelséget kihasználva 
végre a miskolciak is eljöttek, illetve új színfoltként, pár, nyáron 
igen erős egri gyerek is rákapott a sílécre. Igaz, hogy télen még nem 
tőlük retteg a mezőny, de mindenképpen nagyszerű, hogy újak is 
kipróbálják ezt a gyönyörű szakágat.

Sajnálatos, hogy különböző egyéb programok miatt pont az élmezőny 
volt foghíjas, női elitben nem indult Marosffy Orsi és Simon Ágnes, a 
férfi váltóból hiányzott az eddig veretlen OSC, illetve a középtávot 
Gond Balázs a párhuzamosan zajló biathlon OB miatt csak verse-
nyen kívül, nem kifejezetten pihenten futhatta le. A rendezőség elit 
vendége, a romániai Csúcs Klaus is megbetegedett, bár a váltóban 
még megnyerte mindkét futamot, de az, hogy az immár sokadszor 
győztes Dosek Toncsival szemben mit tudott volna, már nem derült ki. 
Viszont született egy nagy meglepetés a női elitben, Szivák Ildi nem 
bírta leütni a ziccert, végig hibázta a pálya elejét és hiába hajrázott a 
második részben, a végén egy perccel Füzy Anna mögött maradt.

Marosffy Dániel

Eredmények:
Váltó OB
F 21  (13 váltó)
 1. Vasas SC 2. 80:46
   Déry Attila, Gond Balázs
 2. Hegyisport Szentendre 91:19
   Vankó Péter, Jankó Tamás
 3. Vasas SC 1.  94:19
   Szivák Ildikó, Harangozó Gábor
 N 21  (3 váltó)
 1. Kőbányai Tájfutó Klub 115:35
   Fekete Zsuzsa, Scultéty Orsolya
 2. Orvosegyetem SC 2. 128:36
   Füzy Anna, Karagics Judit
 3. Orvosegyetem SC 1. 212:45
   Karsai Klára, Dóczi Petra

Váltó és Középtávú OB
Mátraszentimre,  2006. január 28-29.

Sítájfutó Országos Bajnokságok
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Középtávú OB
F21E  (14 induló)       8,3 km  255 m   16 ep
 1. Dosek Ágoston OSC 61:39
 2. Marosffy Dániel OSC 62:03
 3. Harangozó Gábor   VAS 67:08

N21E  (8 induló)         5,8 km  190 m   11 ep
 1. Füzy Anna OSC 54:55 
 2. Szivák Ildikó ARA 56:07  
 3. Fekete Zsuzsa KTK 62:18  

Sprint Országos Bajnokság
Budapest Éjszakai és 
Középtávú Bajnokság

Bár tavaly úgy jöttünk el a galyai OB-ról, hogy egy ideig ezt a tere-
pet békén hagyjuk, idén bürokratikus akadályok mégiscsak visz-
szazavartak minket oda, a bükki elmaradt Országos Bajnokságok 
és a dobogókői Budapest Bajnokságok ürügyén február 4-5-i 
hétvégén. Galyatető térképet lassan ugyan már a mezőny bármely 
tagja tud fejből rajzolni, de mit csináljunk, ha ezt leszámítva, még 
mindig ez a legjobb sífutó terep széles e hazában, és ami jelen pil-
lanatban a legfontosabb: nem védett terület! Ha már itt vagyunk, 
használjuk ki jól: nem egészen 24 óra alatt lement a Rövidtávú 
OB, valamint az Éjszakai és a Középtávú Budapest Bajnokság. Ez 
utóbbiak kicsit messze kerültek a névadótól, de ilyen körülmények 
között ez számított a legkisebb áldozatnak. Galyatető pedig hozta 
a formáját: jó sok hó volt, szépen elrendezve, de a steigek még 
mindig nem lettek kisebbek...
Abban nagy kockázat nem volt, hogy lehet-e egyáltalán versenyt 
rendezni ott, hiszen vagy egy hónapja volt már sportolásra alkalmas 
hó, az elmúlt hétvégéken pedig mi, sítájfutók is visszatérő vendégei 
voltunk az éppen esedékes sífutó OB-knak. Ettől függetlenül nagy 
szerencse, hogy az igen kitartó, de kicsit már avítt hóra még vagy 20 
cm esett a héten. Így már közel járt a terep a tökéleteshez.

Galyatető
A térképet rohammunkával igazította a rendezőség az aktuális 
viszonyokhoz, több-kevesebb sikerrel. Általában stimmelt, de pár 
pöttyözött nyomot durván alulbecsültek, ami persze még mindig 
sokkal jobb, mint ugyanez fordítva, de néhány esetben jó lett 
volna tudni, hogy ott is lehet gyorsan haladni, ahol a térkép ezt 
nem ígéri meg. Amúgy sítechnikailag a pályák szelídek voltak, 
igazi, rettenetes küzdés csak a vasárnapi középtávra jutott, ahol 
ellátogattunk a Piszkésen túli bozótosba párosbotozni egy kicsit. 
Fizikailag olyan volt a pálya, milyen itt mindig lenni szokott: kímé-
letlen. De azért messze nem olyan brutális, mint Szlovákiában. 
Tájékozódásban hozta a verseny a legkevesebbet, igaz, hogy itt 
már tényleg nem nagyon lehet újat mutatni a versenyzőknek 
(amit meg lehetne, azt inkább nem kérjük).

A last minute szervezés kicsit rányomta a bélyegét a mezőny nagy-
ságára, de ezzel együtt, nem mondhatjuk, hogy kevesen voltunk. 
Bár az is tény, hogy nem ez volt az évtized legnagyobb versenye. 
Az előző, mátraszentimrei OB-val ellentétben viszont itt most az 
élmezőny majdnem teljes volt, csak Gond Balázs biathlonozott 
már megint valahol máshol.
A Rövidtávú OB-n a lányoknál tökéletes papírformának meg-
felelően Simon Ági nyert, második a sérülés miatt idén először 
versenyző Marosffy Orsi, harmadik pedig Szivák Ildi lett. A férfiak-
nál megtörtént a trónfosztás: Dosek Toncsi három év óta először 
legyőzőre talált, mindjárt kettőre is: a bajnokságot az idei év 
meglepetésembere, Harangozó Gábor nyerte, a – számára lassan 
már örökös – második helyet pedig Marosffy Dani szerezte meg.
A Budapest Bajnokságok közül először az éjszakai következett. 
Ezen Füzy Anna nyerte a nőit Kaufmann Brigi és Vékonyné 
Árva Katalin előtt, a fiúknál pedig Dani visszavágott Gábornak. 
Harmadik ezúttal Vajda Zsolt lett. Ezt a dobogót aztán megtar-
tották a másnapi középtávra is, csak kisebb átrendeződéssel: 
érezhetően jobb fizikai formájának köszönhetően Gábor simán 
nyert, Dani lett a második, Matri maradt a harmadik. A lányoknál 
ritka szép üldözéses versenyt hozott ez a nap: Ági és Orsi köz-
vetlenül egymás mögött rajtoltak és gyorsan egymásutánban 
futottak is be. Bár Orsi a féltávnál egyszer átvette a vezetést, a 
végelszámolásnál Ági egy perccel jobbnak bizonyult. A harmadik 
ezúttal Anna lett.
A két Bp. bajnoki futam lehetőséget teremtett pár érdekes összeha-
sonlításra is: sok esetben más kategóriák is futották az F21 pályáját. 
Kiemelendő ebből a szempontból Gond Gergő eredménye, aki ahhoz 
képest, hogy csak 15 éves, simán befért a felnőtt férfi mezőny első felébe, 
de a lányoknál még dobogós is lenne. 
Minden nehézség ellenére tehát sikerült egy újabb nagyszerű sítájfutó 
hétvégét létrehozni.

Marosffy Dániel

Sprint OB felnőtt férfi dobogósai
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Eredmények:
Sprint OB
F/M 21E  (14)                3,59 km   10 ep
 1. Harangozó Gábor VAS 19:49 
 2. Marosffy Dániel OSC 20:21 
 3. Dosek Ágoston OSC 20:49 

N/W 21E  (6)                  3.590 km   10 ep
 1. Simon Ágnes ETC 24:09 
 2. Marosffy Orsolya OSC 26:49 
 3. Szivák Ildikó ARA 27:06 
 
Budapest Éjszakai Bajnokság
F/M 21E  (8)                   3,08 km   9 ep
 1. Maros ffy Dániel OSC 19:03
 2. Harangozó Gábor VAS 19:45
 3. Vajda Zsolt THT 21:37

N/W 21E  (3)                  3,08 km   9 ep
 1. Füzy Anna OSC 29:14 
 2. Kaufmann Brigitta Dóra THS 35:04 
 3. Vékonyné Árva Katalin KTK 38:10 

Budapest Középtávú Bajnokság
 F/M 21E  (12)                6,02 km   11 ep
 1. Harangozó Gábor VAS 31:35 
 2. Marosffy Dániel OSC 33:58 
 3. Vajda Zsolt THT 37:09 

N/W 21E  (5)                  6,02 km   11 ep
 1. Simon Ágnes ETC 38:53 
 2. Marosffy Orsolya OSC 39:54 
 3. Füzy Anna OSC 50:46 

Hosszútávú OB 
Kassa-Kavocsán 2006. február 25.

Az illetékmizéria miatt elmaradt OB-k közül már 
csak a Hosszútávú OB pótlása maradt hátra. Mivel 
itthon nem volt olyan terepen hó, ami alkalmas lett 
volna egy színvonalas OB megrendezésére (vagy 
ha volt is, az bele esett a 100 000 Ft-os illeték 
kötelezettségbe), két év után ismét északi szom-
szédunkhoz vittük át az OB-t, tudva, hogy sajnos 
csonka OB lesz, ami be is következett. A 600 m-
en elterülő sífutórendszerre rátelepített versenyen 
igen kevés induló lett, ennek egyrészt az egy időben 
tartott tisztújító MTFSZ közgyűlés és a több mint 
50 fős pécsi válogatott edzőtábor is oka lehetett. 
Válogatottunk 3 tagja pedig az oroszországi EB-n 
szerepelt ekkor.
A terep tiszta bükkös szálerdőből, viszonylag sűrű 
úthálózatból állt, néhol nagyon meredek oldalakkal. 
A versenyközpontot elég körülményesen lehetett 
elérni vagy egy 1800 m-es sétával, vagy felvonózás-
sal (húzólift), aminek a költségét a rendezők állták. 
A szlovákok a mi hosszútávú bajnokságunkkal pár-
huzamosan rendezték a saját váltóbajnokságukat. 
Mi is a váltó pályákat futottuk egyénileg, csak mi 
térképcserével és mindössze két kört teljesítve a 
három helyett. A 90 perces győztes időtől így is 
elmaradt az első helyezett, főleg a rengeteg szint-

nek köszönhetően. Pedig a hó igen 
gyors, keményre kifagyott volt, ahol 
lehetett érdemes volt átvágni. Az 
eredményekben nagy meglepetés 
nem született, Szivák Ildi 4. helye 
kiemelendő, aki, miután nem lett 
volna értékelhető a női felnőtt kate-
gória, a férfiaknál indult.

Kép és szöveg: Kiácz Bence

Eredmények:
F 21  13,8 km            600m  22 ep
 1. Kiácz Bence HSE 103:22 
 2. Déry Attila VAS 113:49 
 3. Déry Boldizsár VAS 127:59 
 4. Szivák Ildikó VAS 129:59 

10 Tájoló 2006 2. szám

Váltó OB térképe
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A Nemzetközi Tájékozódási Szövetség 
(IOF) 1965-ös, Bulgáriában megrendezett 
III. Kongresszusának egyik fontos döntése 
volt, hogy a jövőben az Európa-bajnoksá-
gok helyett kétévenként világbajnokságot 
rendeznek. Az első világbajnokság rende-
zésével Finnországot bízták meg.
Az egyéni versenyben 11 ország verseny-
zői álltak rajthoz ( Ausztria, Bulgária, 
Csehszlovákia, Dánia,  Finnország, Magyar-
ország, Nagy-Britannia,  NDK,  Norvégia,  
Svájc,    Svédország), a váltóban 10 nemzet 
indult.                 
A magyar válogatottat a Balaton kupán 
és országos egyéni bajnokságon muta-
tott eredmények alapján állították össze. 
Az utazó csapat: Monspart Sarolta, Cser 
Borbála, Babai Margit, Molnár Magda, Örsi 
András, Skerletz Iván, Schönviszky György, 

Deseő László és Balogh Tamás. A válogatott 
Kozmanovics Endre, az MTS tömegsport 
osztálya vezetőjének vezetésével szeptem-
ber 24-én utazott el a VB-re. Szakvezetők: 
Wittek Lajos, az edzőbizottság elnöke és 
Szász Károly, a versenybizottság vezetője. 
A csapat Moszkváig repülőgéppel, majd 
onnan tovább Helsinkiig vonattal utazott. 
A válogatott a VB előtt 4 napos edzőtábo-
rozáson vett részt Solvalla környékén. 
A terepről és a körülményekről Kozma-
novics Endre a következőket írta: „ Kis 
csapatunk tagjai sejtették, hogy a verseny 
nehéz terepen lesz, amelyhez Magyar-
országon még hasonló sincs. Mégis amit 
ott találtunk, minden elképzelésünket 
felülmúlta. Nehezen futható az erdő, mert 
az évtizedek alatt lehullott levelek, ágak, 
mintegy fél méteres süppedős perzsasző-

nyeget képeznek, ami nehezítette a futás 
közbeni elrugaszkodást, majd hirtelen 
átmenettel kemény sziklahátak és mesz-
sziről észre sem vehető mocsarak, tavak 
váltották egymást. Mindez nehéz feladat 
elé állította versenyzőinket az edzéseken 
és a versenyen is, s a versenyt megelőző 
4 napos edzőtáborozás ellenére jelen-
tős hátránnyal indultunk, elsősorban az 
északiakkal szemben, akik hozzászoktak a 
terephez, de a svájciakkal, NDK-sokkal és a 
csehekkel szemben is, akik az elmúlt és ez 
év során több hetet töltöttek Solvallában, 
az edzőtáborban.
Nehézségeinket fokozta a számunk-
ra szokatlanul hűvös, párás időjárás, az 
úgyszólván mindennapos eső. A hőmérő 
higanyszála a reggeli 0 C °-ról dél körül is 
csak 5 C °-ra emelkedett. Egyetlen igazán 
szép napunk október 1-én volt az egyéni 
versenyen.”
A verseny térképe négyszínnyomású, 1.25 
000 méretarányú, a pálya benyomtatva.
A világbajnokság a várakozásnak megfe-
lelően az északiak sikerét hozta. A nőknél 
a svéd Ulla Lindkvist, a férfiaknál a norvég 
Aage Hadler lett a világbajnok. Mindkét 
váltót  Svédország nyerte. 
A magyar versenyzők közül Monspart 
Sarolta 9. és Cser Borbála 13. helye, emel-
kedik ki. Saci nagyon jól futott, a bronzér-
mes időtől alig 5 perccel maradt el. A fér-
fiaknál Örsi András volt a legeredménye-
sebb (34.), de Skerletz (37) és Schönviszky 
(39) is hasonló eredményt ért el. 

Az első világbajnokság
1966. október 1-2. Fiskars, Finnország

A terepbemutató térképe, pályája

Solvalla, az edzőtábor
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„A nehezen futható terepen nem sokáig 
bírtam az iramot Rolf  Koskinen finn ver-
senyzővel, aki 3 perccel indult utánam és 
már az első pont előtt utolért és végül a 
bronzéremtől minimálisan elmaradva a 7. 
helyen végzett” – emlékezik vissza Deseő 
László. „Másik érdekes élményem az angol 
hosszútávfutó atléta, Gordon Pirie nevé-
hez fűződik. Ő 12 perccel indult utánam, 
a kettes pont környékén már utolért, de a 
következő nagy átmenetben óriásit került 
az országúton, és szinte egyszerre értünk 
a 3-as pontra. Nagyon nagyot futott itt, de 
azért végül több, mint10 perccel értem el 
nála jobb eredményt a versenyen.” 
 „Nagyon érdekes volt a rajt megköze-
lítése, hiszen az út egy részét csónak-
kal tettük meg” – meséli Babai Manyi. 
„Képzeld, minden versenyző kapott egy 
kést ajándékba a VB-n, amit én még ma 
is használok.”  
A váltóban a férfi csapat 8. lett, de a női csapat 
szereplése külön történet. A szakvezetés úgy 
gondolta, hogy a női csapat akár a bronzér-
met is megszerezheti váltóban. Első futóként  
Babai Manyi ment ki, nyolcadikként váltotta 
Cser Bircsit, majd a harmadik futó Monspart 
Saci lett volna. Ő azonban csak várt, várt,...
de ezt a történetet a későbbiekben ők sokkal 
hitelesebben tudják elmesélni.
A világbajnokságon megjelent Kekkonen 
köztársasági elnök is, aki maga is űzte 
ezt a sportot. Erről az eseményről számolt 

be Schönviszky György: „Megállt egy gép-
kocsi, vezetője kiszállt, felvette a gumi-
csizmát, majd elvegyült a nézők között. 
Később az eredményhirdetéshez szólítot-
ták Kekkonen elnököt, ekkor jöttem rá, 
hogy az előbbi ismerős arcú úr volt az 
elnök. Megtörtént az eredményhirdetés, 
majd az elnök éppen olyan észrevétlenül 
távozott kocsijával, ahogy érkezett.”

Szöveg: Schell Antal
Fotó: Monspart Sarolta archívumából

Eredmények:
Nők (6,6 km, 35 induló)
1. Ulla Lindkvist  Svédország 52.45
2. Katharina Perch-Nielsen Svájc 1.00.30
3. Raila Hovi Finnország 1.00.51
9. Monspart Sarolta  1.05:25
13. Cser Borbála  1.12.18
33. Babay Margit  2.10.58
35. Molnár Magda  2.25.59 
Férfiak (14,1 km, 58 induló)
1. Aage Hadler Norvégia 1.36.02
2. Aimo Tepsell Finnország 1.38.47
3. Anders Morelius Svédország 1.40.05
34. Örsi András  2.17.42
37. Skerletz Iván  2.20.34
39. Schönviszky György  2.30.05
43. Deseő László  2.33.27
47. Balogh Tamás  2.45.48
Váltó
Nők (14,7 km, 8 induló)
1. Svédország  2.42.58
2. Finnország  2.43.19
3. Norvégia  2.54.29

Magyarország  disq.
 Babai M.  1.33.57
 Cser B.  disq.
 Monspart S.  -
Férfiak (34,8 km, 10 induló)
1. Svédország  3.51.42
2. Finnország  3.59.34
3. Norvégia  4.26.35
8. Magyarország  6.00.33
 Örsi A.  1.10.52
 Deseő L.  1.29.30
 Schönviszky Gy.  1.40.28
 Skerletz I.  1.40.43

Feladtam a
világbajnokságot

Már megint nem hoztam esernyőt. 
Gondolhattam volna, ilyen soká nem tart 
a jó idő. Most ázhatok, várhatok. A fiúk már 
futnak. Váltottak is már. Végre, legalább a 
Manyi már elindult. Ha én indulok elsőnek, 
most már ugrálnék a fenyők közt, kerülget-
ném a mocsarakat, vagyis versenyeznék. De 
így, csak várok. Jó lenne tudni, mikor fogok 
váltani! Ha a győztes ennyit jön, Manyi 
mennyit kap tőle, szóval... szóval nem 
tudom. Egyáltalán mikor indult el Manyi? És 
mikor leszek én egyedül a fákkal? Mindegy. 
Majd szól valaki. Teljesen szókatlan lenne. 
Talán meg is zavarna. Elnézem a befutót.  
Bár már ott lennék!
De valóban, mikor is indulok? Ah, van idő 
még! Kiszámolom magamban, Ha ragad 

Deseő, Balogh, Örsi és Szász K.

Edzőtáborban a csapat
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valakire – de jó lenne – fél óra múlva itt 
lehet. Közben, mintha a fiúk is váltottak 
volna. Beállok a fák alá, ott talán kevésbé 
esik. Hogy? Első női váltás? A svájci bula? 
Jól meglökte! Ja persze, egy évig itt volt 
állásban. Felszolgált. Megérdemli. S rajta 
a norvég. Kicsit melegítek. De mennyit? 
És meddig? Lényeg, hogy mozogjak. No, 
most már jöhetnél Manyikám! Ha most 
hirtelen jönne, talán még befognám 
Nádját. A srácok kedvencét. Úgy látszik, 
sokan beszélnek hozzám. Nagy a zsi-
vaj. Bunkó szaval az önbizalomról. Saci 
mond valamit a jó térképről, még hogy 
figyeljek. De miért már most?  Hiszen 
van még egy-két órám. Kivárásos váltás.  
Margarete Babai? Végre. Kibukkant az 
erdőből. Kissé „kivan”. Kissé nagyon. Még 
húsz, még öt. Benn van. Újabb hosszú 
várakozás. Barbara Cser? Bebújok. Ronda 
vizes ez a kötél. Csak már látnám a tér-
képet. Megkezdődött. Futok. Térképrajt. 
Egy kilométer. Út sehol. Mögötte tó. Szép 
óvatosan. Sokat nem veszthetünk már.  
Majd az egyes után. Ez a szikla meg-
van. Jól fejlett mocsár. Jobbra el mellette. 
Kallió keresztben. Ez is a helyén van. Egész 
vidám. Most még egy. Pompás. Kétszáz 
van hátra. Kis mocsár mellett mélyedés. 
Azért csúnya vizes az erdő. Óvatosan! 
Jobbra horpadás. Gyűrünk bele! Jaj de jó! 

Lássuk a kettest. Megpörgetjük. Elég nor-
mális az erdő. Az lesz a pálya fele. Csak ne 
legyen balhé. Nyomjuk csak irányban. Van 
jó mocsár előtte. Majd megkapaszkodunk. 
Hej, ha hoznék valamit. Sicc is mezőnyben 
futhatna. Ha a végén is. Hol vannak ezek 
a csatornák? Tovább! Kallió. Melyik lehet? 
Olyan sokan vannak. Az előtte levő? De 
hol vannak a csatornák? Illetve voltak. De 
nem egészen így. Fel a sziklára! A mélye-
désen túl? Nézzük meg! Nyugi Barbara! 
Álljunk meg! Hol vagyok? Nem tudom. Ez 
Világbajnokság. Váltó! Talán ez? Törés jó. 
Irány is majdnem. Még egyszer! Semmi. 
És senki. Le és föl. Jobbra és balra. Nincs. 
Ilyent nem láttam. Melyik ez a mocsár? 
Ezek könnyek! Sírok. Hol a pont? Csak 
fenyő és szikla és mocsár. Meg eső. Honnan 
menjek rá? Megbolondulok. Mennyi ideje 
lehetek kint? Milyen párás az üveg. Még 
van időm. És megint semmi. Merre lehetek? 
Istenem, egy bula fut. Käthy!? „Meg van 
már a kettes?” Borzalmas. Ő már harma-
dik, a befutó. Ez nem sírás. Valahonnan 
mélyebbről jön. Legalább levegőt kapjak! 
És sehol semmi, ismét és újra semmi. De 
meddig? Lassan kizárnak. Vége! Feladom. 
A Világbajnokságot. Csak haza valahogyan. 
Szörnyű az erdő. Értem a „Majré apót”. Én is 
olyant rajzolnék. Meztelen sziklák. Nyirkos, 
párás erdő. Bozótos mocsarak. Elcsukló sírás. 
Négyes? Valahol itt van. Igen a huppanó? 
Megfogjam? Hülyeség. Minek?! Csak ne lás-
sanak. El az ötös alatt. Balra Kartestart. Itt a 
kordon.  Kanerva kiabál. Minek hajtsak? Ha 
tudná! Igen, „Nem találtam”. Sajnos. Kiérek 
a rétre. Még várnak ott. Csak most ne sírjak!  
Csak most ne...
Cser Barbara (MTSZ híradó – 1967. 2. sz.)

Kötélen innen  
– kötélen túl...

Vigyázat, tévedés ne essék ez nem nép-
dal, hanem egy szegény árva, magyar 
futó – néha csak futna, ha futhatna – 
emlékei, talán csak rémképei az 1966-os 
VB váltóversenyéről.

Mint a magyar női váltó harmadik futó-
ja, a kötélen inneniek népes táborába 
tartoztam már kora reggel óta, mikor a 
busz megérkezett Gennäsbe, a váltó és 
cél színhelyére.
Tábor-tagok voltak a nézők, vendégek 
százai és a váltásra váró versenyzők, mi 
ugyanis a kordon kötélen innen kaptunk 
csak szabad mozgást és sóvárgó szemmel 
nézhettük a 200 méter hosszú gyepsávot 
– a két kötél között – ahol a befutás, 
váltás, kifutás történt.
9.30 – táskámmal együtt a kötél mellett 
közvetlen helyet foglaltam, kezemmel 
görcsösen fogtam, mintha ő is elfuthat-
na és szememet a kötélsáv végére, az 
erdőszélre szegeztem, itt robbannak ki a 
befutók. De mikor, hiszen az első nő rajtja 
egy óra múlva lesz csak?! Már láttam, 
amint Manyi a kötélen túl feltűnik, befut, 
Bircsi eltűnik, elfut, aztán ő is feltűnik és 
befut, majd én is a kötélen túliak tábo-
rába helyet kapva eltűnök, elfutók és 
legalább, mint bronzérmes csapat bero-
bogok a célszalag alatt, kihívó pillantá-
sokat vetve régi sorstársaimra, kötélen 
inneni barátaimra.
Bronzérem? Igen, ez nem nagyképű 
elképzelésem szülötte volt, hanem a 
64-es EB utáni értekezleten a vezetőség 
fejéből pattant ki a „bronzszikra” a női 
váltó számára, de egy szikra nem mindig 
csinál tüzet – sajnos! ...
10.30 – már rajtolt is az első futó és 
hárompercenként a többi utána. Manyi 
sorra befogja az előtte indulókat, 
ugyanis a taktikai utasítás szerint fon-
tos itt is az együttműködés, nemcsak a 
politikában. Lassan már látom feltűnni 
a kötél túlsó oldalán, mereven marko-
lom, húzom és ... 
11.29-kor valóban megérkezett az első 
befutó finn lány, nyomában a norvég 
váltó. Népesedik a kötélen túliak tábora, 
sürgés-forgás, engem még nem fogad-
nak, csak a vezetőink csalogatnak sárga 
naranccsal, banánnal és csokoládéval, 
a kötél mellől, de nem és nem, mintha 
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Világbajnokság – 1966, Fiskars, Finnország
Nôi és férfi egyéni pályák

Gajdos Tamás
alelnök

Juhász Miklós
elnök

Mihálczi Zoltán
alelnök

Zsigmond Tibor
alelnökJenôvári Gabriella

elnökségi tag

Kovács Gábor
elnökségi tag

Molnár Péter
elnökségi tag

Sötér János
elnökségi tag

Palatinszky János
elnökségi tag

Fehér Ferenc
elnökségi tag

Kovács Balázs
elnökségi tag

Az MTFSz új Elnöksége Az MTFSz új Elnöksége
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Manyi is így gondolkozott volna, nem 
akart befutni a kötelek közé.
12.27.: és végre ismerős mozdulatok 
az erdő szélén, elkínzott arc, vizes haj-
fürtök, teljes elkeseredés. Én, a kötélen 
inneni vigasztalom kötélen túli társamat, 
hiszen a bolgárok még nem futottak be, 
nem vagyunk utolsók.
13.00: elindítják a kivárási időnek meg-
felelően a második futókat, kizárják a 
bulgár csapatot, idegesebb lesz a magyar 
tábor, az eső tovább zuhog, sár dagad, és 
Bircsi utolsóként fut ki 13.40-kor...
13.45: befut a sávon a svéd váltó és már 
eltűnt a harmadik emberük is a kallió 
rengetegben.
13.55: a finnek is váltanak, de ekkora 
hátránnyal nincs sok reményük. Sajnos, 
nekünk sem, bár régi svéd ismerőseink – 
kik részben velük is szurkolnak – bíztat-
tak, de ők ezt nem érthetik, hiszen örök 
kötélen inneni tagok! Nem kerülnek át 
a túliak táborába, úgy, mint én, aki már 
melegíteni is kezdek, aztán folytatom, a 
melegítést, majd befejezésül leveszem a 
tréningruhát és futásra készen, a kötélen 
innen várok.
Várok – várok – várok már öt órája 
várok... türelmetlenül, idegesen, nyu-
godtan, türelmesen, éhesen, szomjasan, 
de mégis torkig tele, s nem futhatok.
14.40 hangszóró, mozgás, futkosás a 
célhoz (ugyanis a váltóhelytől 200 m-rel 
feljebb a dombtetőn helyezték el) és 
ólomlábakkal betrappog a győztes svéd 
váltó harmadik futója, mögötte nem 
sokkal, de behozhatatlan hátránnyal 
mégis, az ezüstérmes finn váltó embere.
Hála Neked Bircsi, hogy ezt végignéz-
hettem és nem az erdőben kint kellett 
most botladoznom, még nem láttam 
ilyen gyilkos befutást a Világbajnoki 
aranyéremért, de fohászom hamarosan 
görcsös könnyezésé alakult át, a bronz-
érem is begördült a kötelek közt.
Egy, csak egy lány volt talpon a köté-
len innen, váltótársaim mind futottak 
már, csak én és a bús kis magyar tábor 

toporogtunk a váltóhely körül, a kötélen 
kívül. A többiek a célnál voltak, már csak 
érdekeltek.
Óh, csak megszánna már valaki és túlra 
kerülhetnék valamilyen módon, akár 
hason is odakusznék vagy fél kézen állva, 
akár gólyalábakon is!
Sűrűn törülgettem az esőcseppeket és 
könnyeimet fanyar ábrázatomról, neki-
lendültem harmadszor is bemelegíteni 
és kezdtem éhes és fáradt lenni.
15.30: kis rendező csoport közeledett 
felém, a sávon belül lépkedtek és furcsa 
pillantásokat löveltek felém; vajon mit 
tehettem? Nem várakoztam szabályo-
san? Nem akartam futni?  Pályát nem 
tudják miattam lebontani? Nem tud a 
váltószemélyzet ebédelni menni?
15.32: „Felkérjük a gazdasági szervező 
nevében, hogy külön és egyes egyedül 
várakoznék a kötélen innen, ott ahol 
most toporog, senkivel nem beszélhet 
és senki közelébe nem jöhet, ugyanis a 
bevétel, eső, eredményhirdetés és haza-
utazás miatt térképet fogunk már most 
árusítani, de természetesen már nem 
várhatunk míg átlépi a kötelet, gazda-

sági csődöt okozna nekünk a 3 márkás 
térképek el nem adása.”
Valamit mi is tettünk – büszkén egye-
nesedtem ki magányomban – kapi-
talistáknak üzlet rontás! De rögtön 
meggörnyedtem, mikor közölték, hogy 
15.50-kor kiesik a csapat, hiszen még-
sem leszek akkor kötélen túli. Maradok 
életem végéig csak inneni, mint a sok 
néző gumicsizmával. Nem, ez lehetet-
len!
15.45: valóban Bircsi feltűnik a láthatá-
ron, de nem a kötélsávban, hanem azon 
kívül, mint egy inneni civil csupán és 
lassú lépésekkel somfordál felém.
15.46: sajnos soha nem lehetek a csekély 
számú kötélen túliak tagja, mivel ellen-
őrzőpont kihagyása miatt a csapatot 
kizárják a versenyből.
16.00: Eredményhirdetés, ahol a 9 női 
csapatból csak hatot értékelnek (bol-
gár, dán, magyar kimaradt). És amikor a 
szaunában melegszünk Bircsivel, akkor 
sem tudom elhinni, hogy nem lehetek 
a kötélen túl...

Monspart Sarolta (MTSZ híradó – 1967. 3. sz.)

Várakozás a váltón

P W T - S O R O Z A TV 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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Elnökségi ülés
Az MTFSZ Elnöksége 2006. február 20-án tar-
totta a Közgyűlést megelőző utolsó ülését.
Ennek során több fontos döntés született:
1, Beszámoló az elnökség négy éves munká-
járól. Az elnökség beszámolóját Hajdu István 
elnök terjeszti a Közgyűlés elé.
2, Beszámoló a 2004. évi költségvetés végre-
hajtásáról. Vass László főtitkár beszámolója 
szerint az előző három pozitívan zárult év 
után idén többmilliós veszteséggel zárt az 
MTFSZ.
3, Az MTFSZ 2005. évi mérlege és közhasz-
núsági jelentése. Ézsiás Katalin, a LÁVA Kft. 
könyvelője elkészítette a Szövetség mérle-
gét, melyet dr. Salga István, a Felügyelő 
Bizottság vezetője is jónak talált, és elfo-
gadásra ajánlott. Az elnökség elfogadta a 
mérleget, és a február 25-i Közgyűlés elé 
terjeszti jóváhagyásra.
4, Az elnökség lezárta a Felnőtt VB és az 
IFI EB rendezői közötti terepválasztási vitát. 
Kimondta, hogy a Felnőtt VB abszolút 
elsőbbséget élvez, és az általuk kiválasztott 
terepek a VB-ig másra – még részben sem 
– használhatók. 
5, Elfogadásra került az új Minősítési 
Szabályzat és a Rangsoroló versenyek rende-
zési irányelvei. Mindkettő azonnal felkerült 
az MTFSZ honlapjára, hogy ne legyen semmi 
akadálya az idénykezdetnek.
6, Jenővári Gabriella előterjesztésében meg-
vitatásra kerültek a kitüntetési javaslatok. 
Átadásukra a Közgyűlésen ünnepélyes kere-
tek között kerül sor.
8, A Sítájfutó és a Tájkerékpáros szakágak 
önálló minősítési szabályzata is elkészült, és 
rövid vita után az elnökség által elfogadást 
nyert.
9, Új tagszervezetet – a Debreceni Honvéd 
Sport- és Diáksport Egyesületet – vett fel az 

elnökség az MTFSZ tagjai sorába.
Végezetül tájékoztatót hallgatott meg az 
elnökség a Közgyűlés előkészületeiről.

Vass László
főtitkár   

IOF elnökségi ülés
Néhány hír a január közepi IOF elnökségi ülés 
jegyzőkönyvéből:
1. Az IOF javasolja a NOB-nak, hogy a trail-o-
t vegyék fel a para olimpia programjába.
2. Ezentúl az Európa-bajnokságokra is kell 
licenszdíjat fizetni, mely egyelőre azonos a 
Világ Kupa díjakkal (a váltó ingyenes marad 
2008-ban).
3. Az oroszok sítájfutásban felkarolták a 
micro-o versenyformát (ez nem a mi mikro 
sprintünk), de ez egyelőre nem kerül be a 
világversenyek programjába.
4. A trail-o bizottság beszámolt egy kérdő-
íves felmérésről, aminek az az eredménye, 
hogy nem lenne igazán érdeklődés egy olyan 
trail-o versenyformára, amelyben az atléti-
kus képességek is jelentősen számítanak.
5. 2008-ban Malmöben először rendeznék 
meg az European Masters Gamest (a szenior 
„olimpia” mintájára). A tájfutás hivatalosan 
nincs a programban, de erőfeszítéseket tesz-
nek a bekerülésre. Ez nem érinti a saját 
szenior VB-nket (2008 - Portugália), az ettől 
függetlenül lesz megrendezve.
6. A szenior VB-k programjába is bekerülne a 
sprint. A feltételek kidolgozása elkezdődött, 
először valószínűleg a 2008-as portugáliai 
VB-n lesz a programban (selejtező, döntő).
7. A 2009-es szenior VB-t Ausztrália rendez-
né a World Masters Games keretein belül. 
A tájfutó verseny helyszíne Lithgow, de 
megpróbálják a sprintversenyt Sydney-ben 
szervezni.

Zetor 

H Í R E K  A Z  M T F S Z - B Ő L

Felhívás!
Kérjük a tájfutókat, szimpatizánsokat, hogy adójuk 1 %-át

a Tájfutásért Alapítvány  
 18829589-1-42 

számlaszámra utaltassák át. Az alapítvány ezt az összeget azon
utánpótláskorú versenyzőkre kívánja fordítani, akik sportolása nehéz anyagi

helyzetük miatt veszélyeztetve van, illetve ezen tájfutók fejlődéséhez szeretne 
segítséget nyújtani (edzőtábor részvételi díjához hozzájárulás).

  Veresné Sipos Etelka
       kuratórium tagja
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ILLETÉK FŰ ALATT
Januártól százezer forintos illetéket kell fizetni, ha valaki 
természetvédelmi területen csoportosan akar kirándulni 
vagy sportolni. Egy folyókanyar átvágásának engedé-
lyeztetése viszont csupán hét és fél tájfutóverseny, egy 
kétmillió köbméteres víztározóé mindössze 12 sport-
rendezvény illetékébe kerül. Az érintettek tiltakoznak. A 
szaktárca hallgat.

Környezetvédelmi okokból elmaradt az országos 
sítájfutó-bajnokság. A szervezőknek nem dolomitomlás, 
túzokdürgés (korai is lenne ilyenkor) vagy az odvas kel-
tike virágzása miatt kellett más helyszín után nézniük. 
Minden a szokásos módon kezdődött. A síelők edzettek, a 
szakvezetők kijelölték a pályát, és mivel a Bükk-hegység 
nemzeti park is egyben, megkérték a szükséges engedé-
lyeket. Pontosabban nem kérték. Amikor ugyanis telefo-
non érdeklődtek, nincs-e valami előre nem sejtett növény 
vagy állatvédelmi “akadály” a versenypálya környékén 
- kellemetlen lett volna mondjuk vadkanokkal összefutni 
-, nem a szokásos válasz érkezett. A hivatal munkatársa 
jóindulatúan annyit mondott: gondolják meg, mit tesz-
nek, mert már a kérelem benyújtása is százezer forintba 
kerül.

LEFÚJT BAJNOKSÁG

A sítájfutók lázas jogszabálykeresésbe kezdtek, és való-
ban találtak egy tavaly december 27-én kelt, Persányi 
Miklós környezetvédelmi miniszter által jegyzett ren-
deletet, amelyben fellelték a rájuk vonatkozó passzust. 
A jogszabályból az is kiderült, hogy egy folyókanyar 
átvágásához szükséges vizsgálat (három folyókilométer 
fölött) 7,5 sítájfutóverseny engedélyezésének megfelelő 
összegbe kerül, kétmillió köbméter feletti duzzasztómű-
vet pedig 12 verseny illetékéért lehet engedélyeztetni. 
Az atomerőművek üzemidejének meghosszabbításához, 
esetleg sérült elemeinek eltávolításához szükséges vizs-
gálat 22 sportversennyi illetéket számlál. A sítájfutók 
kevesebb mint kéthavi minimálbérért megkaphatják az 
engedélyt.

Csakhogy a nyolcvan hazai sítájfutó nem szereti az effajta 
ironizálást. Kiácz Bence, a versenybíróság kijelölt elnö-
ke szerint ez a tétel “hazavágja” a sportágat. Nagyot 
nem túlozhatott, a sítájfutók elhalasztották az országos 
bajnokságot. A sportolók bosszankodtak, formaidőzítési 
nehézségekre panaszkodtak, de nem volt mit tenni, az 
illetéket, hivatalos nevén az igazgatási szolgáltatási díjat 
nem tudták kifizetni.

A következő meglepetés akkor érte őket, amikor kiderült, 
hazánk csaknem valamennyi jelentősebb hegye termé-
szetvédelmi oltalom alatt áll, így alig tudnak kijelöl-
ni olyan versenypályát, ahol ne sújtanák őket százezer 
forintos illetékkel. Végül “szabad” területen, a Mátrában 
rendezték meg bajnokságukat.

DRÁGUL A KIRÁNDULÁS

Ám az illetékemelés nem csak a maroknyi magyar sítájfutó 
gondja. Legfeljebb azért tűnhet úgy, mert ők a januári 
hidegben is kimerészkednek a hegyekbe, ezért elsőként 
szembesültek az igazgatási díjakkal. A rendeletből kitű-
nik, hogy nemcsak a természetben űzött sportversenye-
kért, hanem a közösségi események megrendezéséért 
is fizetni kell. A sífutók úgy tudják, tíz fő a határ. Tehát 
már egy nyugdíjasklub erdei kirándulása is ide tartozhat 
a Normafa környékén, egy hansági “viperatúra”, esetleg 
egy cserkésztábor, hogy a különböző kalandtúrákat már 
ne is említsük, amelyek többsége szintén tájvédelmi 
körzetekben zajlik. Hiába, egy Buda környéki termelő-
szövetkezet kukoricaföldje mégsem vonzza annyira a 
természet szerelmeseit.

“Nagyon helyes, hogy engedélyt kell kérni, a tájfu-
tó-társadalom egyetért ezzel” - igyekszik megelőzni 
a félreértéseket Hajdu István, a Magyar Tájékozódási 
Futó Szövetség elnöke. A Magyar Rádió korábbi vezetője 
mindjárt fel is idézi példaként, miként tiltották meg a 
versenyrendezést a dolomitgörgeteges hegyoldalakon, 
hiszen ott a futók akár helyreállíthatatlan kárt is okoz-
hatnának. “A táj védelme nagyon fontos nekünk, ezért 
mindig megkérjük a hozzájárulást. Ám abszurdnak tar-
tom, hogy az eljárási díjat százezer forintban határozták 
meg” - teszi hozzá.

A tájfutók az erdő szerelmesei, a versenyeiken indulók 
harmada gyerek, harmada nyugdíjas, és csak a maradék 
harmad fizetőképes kereső. Egy kisebb rendezvényen 
80-100 amatőr sportoló indul, a rendelkezés a nevezési 
díjakat jelentősen, egyes kategóriákban fejenként akár 
több ezer forinttal is megdrágítaná. Holott a cél az lenne, 
hogy minél többen sportoljanak a természetben.

Ahogy észlelték a feszültséget, levelet írtak a környe-
zetvédelmi miniszternek és a sportot felügyelő belügy-
miniszternek. Egyelőre nem érkezett válasz. A Nemzeti 
Sporthivatalban megkeresésünkre azt felelték, már meg-
kezdték az egyeztetést a környezetvédelmi tárcával, rész-
leteket azonban nem árultak el.

H Í R E K  A Z  M T F S Z - B Ő L

Igazgatási és szolgáltatási díj
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“Senki sem zavart volna ki bennünket az erdőből, de mi 
jogkövetőek vagyunk, ezért inkább elhalasztottuk az 
országos bajnokságot. A hatóságnak egyébként aligha 
vannak ellenőrei, akik minden turistacsoporttól vagy 
versenyrendezőtől az engedély bemutatását kérnék, de a 
történet nem erről szól” - mondja Hajdu István.

Márpedig jön a tavasz, megelevenednek az erdők, verse-
nyeznek az íjászok, a triatlonosok, a tájkerékpárosok és 
a hegyikerékpárosok, kirajzanak a többnyire nyugdíjas 
természetjáró csoportok. A jogszabályból az olvasható ki, 
hogy még egy iskolai számháborúhoz is százezer forintos 
engedély kell, ha természetvédelmi körzetben szeretnék 
megrendezni.

ELVONT MILLIÁRDOK

Több alkalommal is kerestük a környezetvédelmi minisz-
tériumot, hogy megtudjuk, mi indokolta az intézkedést, 
és jogértelmezésük szerint kikre terjed ki a hatálya. Válasz 
helyett sajtóanyagot juttattak el szerkesztőségünkhöz, 
melyből kiderül, hogy nemcsak a természetben űzött 
sportágak vezetőinél égnek a telefonvonalak, hanem a 
mérnöki kamaránál is. A rendeletnek ugyanis csak egy 
sora vonatkozik a tájfutókra, a többi az egyéb környe-
zetvédelmi és vízügyi hatósági eljárást szabályozza. A 
mérnökök is egyeztetést kezdeményeztek, és kérték a 
rendelet módosítását.

A történteket az magyarázza, hogy a környezetvédelmi 
területi szervek költségvetését alaposan megnyirbálták: 
az idei évre támogatásuk 11 százalékát, 2,7 milliárd 
forintot vontak el tőlük. Hogy életben tudjanak maradni, 
39(!) százalékkal, 2,3 milliárd forinttal kell növelniük saját 
bevételeiket, magyarán, ennyit kell beszedniük. Itt jön a 
képbe az igazgatási szolgáltatási díjak újraszabályozása. 

Emiatt kell a korábban ingyenes szolgáltatásokért fizetni. 
Ahol már korábban is kértek pénzt, ott többszörösére, 
nemritkán tízszeresére vagy még nagyobb mértékben 
emelték a díjakat. Egy 7500 forintos úgynevezett vízjogi 
létesítési szolgáltatási engedély hatvanszorosára drágult, 
január közepétől 450 ezer forintot kóstál. Katona Kálmán 
korábbi vízügyi miniszter, MDF-es politikus szerint egy 
átlagos talajvíz-szennyezési kármentesítés engedélyezési 
díjtétele megközelíti a talajtisztítás költségét. A hatósági 
szolgáltatások megemelt tarifái számos esetben maga-
sabbak a tervezőknek fizetettnél, ezért Katona Kálmán a 
történteket durva, burkolt adóemelésnek tartja.

A tételek valóban meghökkentőek, és egy új beruhá-
zásba kezdő kisvállalkozó számára megfizethetetlenek. 
A jogszabály mellékleteinek böngészése közben az a 
benyomás támad, mintha a jogalkotó az új tarifákkal 
már az engedélyezési eljárástól is szeretné elijeszteni az 
érintetteket. Egy járműjavító műhely létesítéséhez 750 
ezer forintba kerül a környezetvédelmi hatástanulmány, 
egy élelmiszer-ipari létesítményhez 1,2 millió forintot 
kell csak a környezeti hatásvizsgálat lefolytatásáért előre 
fizetni annak a hivatalnak a számlájára, amelyet egyéb-
ként az adóforintjainkból tartanak fenn.

A síelőket mindenesetre sikerült elriasztani, csakhogy 
mindez felveti a kérdést: mi a célja a természetvédelmi 
területeknek, ha nem a környezet és az ember közötti 
harmónia megteremtése? A sportolók illetékmentességet 
szeretnének, a mérnökök is egyeztetnek. A többi érintett 
képviselet híján talán csak egy vízügyi vagy környezet-
védelmi engedély benyújtásakor szembesül az egekig 
emelt tarifákkal.

(É. A. cikke, megjelent a HETI VÁLASZ
2006. február 16-i számában.)

H Í R E K  A Z  M T F S Z - B Ő L

Tisztelt Tagszervezetek!                                            
A 33/2005. KvVM rendelet sportágunkat súlytó 100.000.- forintos igazgatási és szolgáltatási díjáról, egyeztető megbeszélé-
sen vettem részt Haraszty László helyettes államtitkár úrnál.
A minisztérium a széleskörű tiltakozások hatására, módosítani kívánja a rendeletet, mérsékelni a fizetendő díjat. A módosítási 
javaslat szerint a melléklet 28.3. sorszám i. pontja foglalkozik a versenysporttal:
“ A szakszövetségek versenynaptárában szereplő 500 fő feletti versenyek rendezéséhez.” a tervezett összeg 50.000 Ft.
Egy kérelemben, egész éves programot lehet előterjeszteni, tehát érintett Felügyelőségenként évente egyszer 50.000,- forint 
megfizetéséről van szó. A módosított rendelet kihirdetésének várható időpontja március vége. A módosított rendelet megje-
lenéséig senki ne adjon be kérelmet, mert az érvényben lévő rendelet alapján a 100.000,- forintos díjat azonnal kiróják.
 

Sorttársi üdvözlettel
Vass László

főtitkár
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Az MTFSZ februári köz-
gyűlésén Ripszám Henrik 
emlékérmet kapott, – a 
sportágunkban kifejtett 
sokéves munka elismeré-
seként – Argay Gyula, aki 
1994-től a kitűnően műkö-
dő Szenior Bizottság veze-
tője. Ezt a munkát szeret-

nénk megköszönni a díjjal, 
Hajdu István, aki 2002-2006 
között az MTFSZ elnöke 
volt. Vezetői tapasztalatá-
val, konfliktusokat elsimító 
személyiségével eredmé-
nyes 4 évet zárt a szövetség,. 
Díjátadó: Zsigmond Tíbor, 
az MTFSZ alelnöke.

Ősbudavár kirándulás
A január 21-i Szenior Találkozón meghirde-
tett Ősbudavár kirándulás időpontja: március 
17. (péntek). Találkozó Budakalászon 13-13.15 
között a posta melletti parkolóban (HÉV indulás 

a Batthyány térről: 12.40, leszállás Budakalász-
Lenfonó megállónál 13.07-kor), késők a zöld 
turista úton jöhetnek a csoport után. Dr. Lánszki 
Imre túravezető terepbejárásra alkalmas, időjá-
rásnak megfelelő öltözetet ajánl. A kb. 8-10 km-es 
túra kb. 18 óráig tart.  

A 2005. évi Szenior Egyesületi Bajnoki Pontverseny eredményhirdetése: (jobbról balra) 1.HSE 
(Jenővári G.) 235 ponttal,  2. TTE (Miháczi Z.) 200,  3. PSE (Riczel Zs.) 149,  4.BEA (dr. Hegedüs A.) 
148,  5.OSC (Hegedűs Z.) 135,   6.HER Komár I.) 86 pont.  Díjátadó: Argay Gyula  
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1. Jelentkezés rangsoroló versenyek rendezésére
 
1.1. Jelentkezés kiemelt rangsoroló versenyek rendezésére
A kiemelt rangsoroló (valamint WRE és OB) versenyek rendezésére 
pályázat útján lehet jelentkezni, a tárgyévet megelőző 2 évvel. A 
pályázatot a Naptár Bizottság írja ki és bírálja el.

1.2. A kiemelt rangsoroló versenyek elosztásának elvei 
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja, hogy a rendez-
vények magas színvonalúak legyenek, és elosztásuk igazságosan 
történjen. Az objektív elbírálást segíti a részletes pályázati adatlap, 
amely a mellékletben megtalálható. (1. sz. melléklet: Pályázati adat-
lap bajnokság, világranglista verseny, kiemelt rangsoroló verseny 
megrendezésére benyújtott pályázathoz.)
A pályázat elbírálásánál törekedni kell a versenyek térbeli és időbeli 
megfelelő elosztására.

1.2.1. Időbeni eloszlás irányszámai:
❖ Tavasz (március-június) 7-9 verseny
❖ Nyár (július-augusztus) 0-2 verseny
❖ Ősz (szeptember-november) 5-6 verseny

1.2.2. Térbeni eloszlás (a verseny helyszíne szerint) irányszámai:
❖ Kelet- Magyarország 5-7
 ☛ Északkelet-Magyarország (Bükk, Zemplén, Hajdú,      

Szabolcs) 2-4
 ☛ Délkelet-Magyarország (Alföld) 1-2
 ☛ Észak-Magyarország (Börzsöny, Cserhát, Mátra) 2-4
❖ Nyugat-Magyarország 5-7
 ☛ Északnyugat-Magyarország (Zala, Sopron, Keszthelyi hg) 1-3
 ☛ Délnyugat-Magyarország (Somogy, Tolna, Baranya) 1-2
 ☛ Közép-Magyarország (Bakony, Vértes, Gerecse) 2-4
❖ Budapesti Régió 1-3
 ☛ Budapesti Régió (Budai hg, Pilis, Gödöllői hg) 1-3

1.2.3. Versenytávok szerinti megoszlás irányszámai:
❖ Normáltáv: 6-9 verseny
❖ Középtáv: 2-4 verseny
❖ Rövidtáv: 1-3 verseny
❖ Hosszútáv: 1 verseny
Ha a térbeli elosztás a pályázatok alapján nem megfelelő, akkor a 
sikertelen pályázók közül, vagy a hiányterületről utólagos pályázatot 
lehet bekérni.

1.3. Jelentkezés rangsoroló versenyek rendezésére
A rangsoroló és regionális rangsoroló versenyekre a pályázati eredmé-
nyek kihirdetése után jelentkezhetnek a rendezők.
Regionális rangsoroló versenyek a jelentkezéssel egy időben felmen-
tést kérhetnek az elektronikus pontérintési rendszer használata alól, 
amit az Naptár Bizottság bírál el.

Indokolt esetben regionális rangsoroló verseny rendezésére a tárgyév-
ben is, március 15-ig lehet jelentkezni. 

1.4. A pályáztatás és a versenynaptár összeállításának időbe-
ni ütemezése.
A pályázat a tárgyév előtt 2 évvel kerül kiírásra. A tényleges határidő-
ket minden évben az MTFSZ Iroda teszi közzé.
Június: pályázat kiírása az országos bajnokságok, a Hungária Kupa, kiemelt 
rangsoroló versenyek és világranglista versenyek megrendezésére;
Augusztus 15-ig pályázat benyújtása az országos bajnokságokra és 
a Hungária Kupára;
Szeptember 15-ig elbírálás országos bajnokságok és Hungária Kupa;
Szeptember 30-ig pályázat benyújtása kiemelt rangsoroló és világ-
ranglista versenyekre;
Október 30-ig elbírálás kiemelt rangsoroló és világranglista versenyek;
Következő év november 30-ig jelentkezés rangsoroló és regionális 
rangsoroló versenyekre;
Következő év december az MTFSZ Elnöksége elfogadja a versenynaptárt;
Tárgy év március 15 pótjelentkezés regionális ranglista versenyekre.

2. A rangsoroló versenyek gazdasági feltételei/köve-
telményei
2.1. Rangsoroló versenyek
A rangsoroló versenyek rendezői az alábbi díjakat kötelesek megfizetni:
❖ Versenynaptár díj: 2.000 Ft
❖ Rangsoroló versenyek nevezési díjának 10 %-a. Fizetendő minden 

rangsorolónak kiírt kategória után, nyílt és egyéb nem rangsoroló 
kategóriák (D) díjmentesek.

Regionális rangsoroló versenyek max. 500 Ft legmagasabb nevezési díj ese-
tén 100 fő alatt a 10 % rangsoroló díj alól felmentést kapnak, 100 fő felett 
csak a 100 fölötti indulók után fizetendő a nevezési díj 10 %-a 2007-től 
regionális rangsoroló versenyen a nevezési díj maximuma 700 Ft/fő lehet.

2.2. Kiemelt rangsoroló versenyek
A kiemelt rangsoroló versenyek rendezői a 2.1. pontban felsoroltakon túl 
45.000 Ft jogdíjat köteles megfizetni. Az adott évben a kiemelt rangsoroló ver-
senyekből befolyt jogdíjakat az MTFSz köteles a kiemelt rangsoroló versenyek 
szövetségi ellenőrző bíróinak költségtérítésére és képzésére fordítani.

3. A rangsoroló versenyek szakmai követelményei
3.1 Nevezés
A név szerinti nevezést a verseny előtt legfeljebb 1 hónappal 
lehet kérni. Előnevezést a szállás, szállítás, pályák előkészítése 
miatt kérhet a rendező szerv.
❖ Nevezni a név, kategória, nyilvántartási szám, SI szám megadásával kell.
❖ Versenysorozatra - több nap, naponként más rendező – nevezési megkötés nincs.
❖ Többnapos versenyre - több nap, azonos rendező - csak minden napra, és 

csak ugyanabban a kategóriában lehet nevezni ugyanannak a versenyző-
nek, ha a kiírás másképpen nem rendelkezik.

A beérkezett nevezéseket fel kell dolgozni, és ha a hazai nevezések száma 

Rangsoroló versenyek irányelvei
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egy kategóriában a 70 főt meghaladja, akkor abban a kategóriában a versenyzőket 
futamokra lehet osztani az alábbi változatok valamelyikének felhasználásával:
a) A mezőnyből két azonos erősségű csoportot kell kialakítani a következő elvek szerint:
❖ Ki kell választani a tíz legalacsonyabb rangsorponttal benevezett versenyzőt 
és őket erősorrendben az alábbiak szerint kell elosztani:
 ☛ 1. futam: 1, 4, 5, 8, 9
 ☛ 2. futam: 2 ,3, 6, 7, 10
 ☛ - a mezőny többi tagját sorsolással kell szétosztani.
b) Alkalmazható eljárás - többnapos versenyek esetén - hogy az első napon 
(napokon) két futam kerül kialakításra az a./ pontban leírt elvek alapján, majd az 
utolsó napon az előző napi futamok 1-25. helyezettjei alkotnak egy 50 fős döntőt, 
a többi versenyző pedig a következő helyezésekért versenyez egy más pályán. A 
mezőnyök külön-külön minősítenek.
- Nemzetközi részvételű kategóriákban a külföldi indulók a megadott létszám-
ok felett is figyelembe vehetők.

3.2 Bejelentési kötelezettség
A verseny terepét a versenyt megelőző 6 hónappal kell a területileg illetékes 
szövetségnek bejelenteni.
A terepek közzététele a verseny előtt maximálisan hat hónappal jelent edzés 
és versenyzárlatot a kiemelt rangsorolók esetén, 3 hónappal az országos 
rangsorolók esetén.
Az egyéb bejelentési kötelezettségeket nem pótolja a területi szövetségnek 
tett bejelentés.

3.3 Rangsoroló versenyek távja
❖ Normáltáv 
❖ Rövidített táv (60-80%)
❖ Középtáv
❖ Sprint
❖ Hosszútáv
❖ Váltó

3.4 Rangsoroló versenyek kötelezően kiírandó kategóriái
3.4.1. WRE, kiemelt rangsoroló
❖ FN 21E,B,
❖ F/N 20A,  
❖ FN 18, 16, 14 B,    
❖ FN 12, 10 C,    
❖ középkorúak,
❖ időskorúak
3.4.2. Országos Bajnokságok
A Bajnoki rendszer kiírása szerint
3.4.3. Országos rangsorolók
❖ FN 21A,B,
❖ F/N 20A,  
❖ FN 18, 16, 14 B,    
❖ FN 12, 10 C,    
❖ középkorúak,
❖ időskorúak
3.4.4. Regionális rangsorolók
❖ FN 21, 18, 16, 14 B
❖ FN 12 C

3.4.5. Rendezhető kategóriák:
A kötelezően rendezendő kategóriákon felül a kiírásban kerülnek meghatáro-
zásra. (A, BR, C, D, Nyílt, színkódos, MIX)

3.5. Rendezéstechnikai kérdések
❖ A rangsoroló versenyeken kötelező az elektronikus ellenőrzési rendszer 

használata, felmentést az MTFSZ Naptárbizottsága adhat egyedileg beér-
kezett és indokolt esetekben.

❖ A rangsoroló kategóriákban az indítási időköz minimum 2 perc.
❖ A rangsoroló kategóriákban előre be kell rajzolni vagy nyomtatni a térképet.
❖ A rangsoroló versenyek “E” kategóriáiban a térképhez fóliát kell biztosítani.
❖ A pontmegnevezéseket a rangsoroló kategóriákban minden esetben 

szimbóllal kell megadni.
❖ Kategórián belül - ha több futam van - a pályákat úgy kell kialakítani, hogy 

egyforma nehézségűek legyenek, de minél több pontban, átmenetben 
térjenek el. A győztes idők - ennek ellenére - minél jobban közelítsenek 
egymáshoz.

❖ Versenysorozatnál, többnapos versenynél, vagy ha az előző naptári évben 
a terepen rangsoroló versenyt rendeztek - különleges gonddal kell eljárni, 
hogy az előzőkben használt pontok, átmenetek ne ismétlődjenek meg.

❖ Három vagy több normáltávú versenynap esetén - mind a sorozatverse-
nyeknél, mind a többnapos versenyeknél - a normáltávú győztes időket a 
szabályzatban előírtnál 20 %-kal csökkenteni kell.

❖ A versenybíróság utasításainak (parkírozás, szalagozás, versenyzők elől 
elzárt terület) megszegéséért - melynek következtében a rendezőket 
kártérítésre kötelezik - az anyagi követeléseket tovább háríthatják az 
érintettekre és további eljárást, feljelentést kezdeményezhetnek.

❖ Ha a rendezőség nedvességre érzékeny térképet vagy pályanyomtatást 
használ, erre a versenyértesítőben fel kell hívnia a figyelmet, vagy gondos-
kodnia kell fóliáról.

3.6. Kombinációval rendezett verseny
Kombinációval rendezett verseny minősítő lehet, ha a kategórián belül azonos 
pályát teljesítenek a versenyzők.
1. Egyfordulós verseny illetve kétfordulós verseny döntője lehet:
a. Normál pálya egyenkénti indítással. 
Indítási időköz: bajnokságokon a bajnoki rendszer előírásai szerint, egyébként 2 perc
b. “Választós” pálya ugyanilyen indítással. A versenyző megválaszthatja, hogy 
egy adott átmenet végén több pont közül melyiket fogja meg, illetve a pontok 
egy csoportját milyen sorrendben érinti
c. “Hurkos” pálya 2-3 versenyző egyszerre, vagy egyenkénti indításával. A lóhe-
re alakú pálya hurkait az egyszerre rajtolók különböző sorrendben teljesítik
2. Kétfordulós verseny selejtezője lehet
a. Lásd az 1. pontot
b. Mini és mezőnyrajtok 3-8 fővel, legalább  4 perces időközzel, kombinációs 
pályákkal nem minősítenek
c. Midi mezőnyrajtok 15-30 fővel, legalább 8 perces időközzel, kombinációs 
pályákkal nem minősítenek
Az 1. pontban felsorolt rendszerben lebonyolított versenyek (két forduló-
esetén a döntő) megőrzik rangsoroló jellegüket. Ettől eltérő rendszerben 
rendezett verseny is lehet minősítő, ha a kiírás szétküldése előtt a 
Versenybizottság jóváhagyja. Az itt nem érintett kérdésekben (selejtező, 
csoportbeosztás, rajtsorrend) a rendezők döntenek. A verseny pontos 
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lebonyolítási formáját lehetőleg a kiírásban, de legkésőbb a versenyértesí-
tőben közzé kell tenni.

4. A rangsoroló versenyek adminisztratív követelményei
4.1. Webes megjelenés
Kötelező webes megjelenés (kiírás, értesítő, eredmények), minimálisan az 
MTFSZ portálon keresztül. Az MTFSZ portál üzemeltetője az uzemelteto@mtfsz.
hu címen fogadja az anyagokat.

4.2. Versenykiírás
A versenykiírást a verseny előtt minimálisan 6 héttel meg kell jelentetni a 
weben, illetve el kell juttatni 
❖ Az MTFSz portál üzemeltetőjének,
❖ minden megyei TFSz-nek, és
❖ minden MTFSz tagszervezetnek 
az MTFSz által karbantartott és közzétett egyesületi címlista*** szerint. 
(*** Az MTFSz-nél nyilvántartott elektronikus címlista és az azt kiegészítő 
postai címjegyzék.)

4.2. Versenyértesítő
A versenyértesítőt a verseny előtt minimálisan 8 nappal (regionális rangsoroló 
verseny esetén 4 nappal) meg kell jelentetni a weben, illetve el kell juttatni 
❖ Az MTFSz portál üzemeltetőjének,
❖ minden nevező szakosztálynak
az MTFSz által karbantartott és közzétett egyesületi címlista szerint. 

4.3. Előzetes eredményértesítő
A verseny nem hivatalos eredményeit a verseny utolsó napja után legkésőbb 
4 nappal 
❖ el kell juttatni az MTFSz portál üzemeltetőjének,
❖ meg kell jelentetni – ha van ilyen - a verseny saját web-oldalán
Változás esetén 3 napon belül frissítendő.

4.4. Elektronikus adatszolgáltatás minősítés számításhoz
A rangsoroló versenyek hivatalos eredményeit, valamint a minősítést befo-
lyásoló jegyzőkönyvi adatokat a verseny utolsó napját követő 14 napon belül 
a rendező szervezet el kell juttassa elektronikus formában az MTFSZ Minősítő 
Bizottságához a minosites@mtfsz.hu e-mail címre. Az ezt követő változásokról 
(pl. óvás elbírálása) a rendező szervezet a változás megtörténtét követően 14 
napon belül kell értesítse az MTFSZ Minősítő Bizottságát.
A minősítés céljából történő elektronikus adatszolgáltatás a következő formátumokban 
történhet (mindhárom formátum típushoz minta fájlok találhatók az MTFSZ portálon):
❖ Az MTFSZ által használt versenyrendező programok (OE2xxx, MT2xxx, 

OS2xxx) egyéni eredményeket tartalmazó export fájljai
❖ Nem a fenti versenyrendező programokkal de számítógépes támogatással 

rendezett versenyek esetén TXT adatfájl, mely a következő adatmezőket 
tartalmazza:

Nyilvántartási szám, Név, Klub(3 betűs rövidítés), Kategória, Pálya, 
Időeredmény(ppp:mm)
❖ Számítógépes támogatás nélkül rendezett versenyek esetén Excel XLS fájl, 

mely a következő adatmezőket tartalmazza:
Nyilvántartási szám, Név, Klub(3 betűs rövidítés), Kategória, Pálya, 
Időeredmény(ppp:mm)

4.5. Versenyjegyzőkönyv 
A verseny jegyzőkönyvét elektronikus formában a verseny utolsó napja után leg-
később 2 héttel meg kell küldeni elektronikusan a Minősítési Bizottság részére 
(minosites@mtfsz.hu), valamint a Versenybizottságnak (versenybiz@mtfsz.hu). 
Ennek elmulasztása esetén nem minősít a verseny!
A tájfutó versenyek jegyzőkönyve okirat, melyet az okiratok megőrzésére 
vonatkozó általános szabályok szerint kell tárolni, megőrizni. A verseny jegy-
zőkönyvét a rendező szerv köteles biztonságos módon, öt évig megőrizni. Az 
MTFSZ Versenybizottsága, vagy Minősítő bizottsága kérésére betekintést kell 
biztosítani, vagy részükre hiteles másolatot átadni. 

Ennek elmulasztása esetén nem minősít a verseny!
4.5.1. A versenyjegyzőkönyv részei:
❖ Kitöltött jegyzőkönyv nyomtatvány (az MTFSz portálról letölthető) – 
❖ Versenyeredmények a 4.4. pont szerinti formátumban
❖ Kiírás (amennyiben az MTFSz portálon az utolsó változat szerepel, elegen-

dő az erre vonatkozó utalás.)
❖ Versenyértesítő (amennyiben az MTFSz portálon az utolsó változat szere-

pel, elegendő az erre vonatkozó utalás.)
❖ Rajtlista (amennyiben az MTFSz portálon az utolsó változat szerepel, 

elegendő az erre vonatkozó utalás.)
❖ Vezértérkép (jpg formátumban vagy térképen)
❖ Szimbollista, pályák
❖ Óvások, azok elbírálása, elnöki és ellenőrző bírói jelentés

4.6. Eredményértesítő
Az eredményértesítőt a verseny utolsó napja után legkésőbb 4 héttel meg 

kell küldeni
❖ minden résztvevő szakosztálynak,
❖ Versenybizottság vezetőjének
az MTFSz által karbantartott és közzétett egyesületi címlista szerint. Továbbá a 

verseny hivatalos eredményeit 
❖ el kell juttatni az MTFSz portál üzemeltetőjének, és
❖ meg kell jelentetni – ha van ilyen - a verseny saját web-oldalán

5. Ellenőrző bíró küldése
Kiemelt rangsoroló versenyekre, országos bajnokságokra szövetségi ellenőr-
zőbírót, WRE futamokra IOF ellenőrt az MTFSZ Versenybizottsága, országos és 
regionális rangsoroló versenyekre a területileg illetékes szövetség küld.

6. Záró rendelkezések

1. Időpontot módosítani rangsoroló versenyek esetében csak a Versenybizottság 
hozzájárulásával lehet
2. A versenynaptárban szereplő rangsoroló verseny hosszának (középtáv, sprint) 
vagy formájának (egyéni, váltó) meghatározásához a Versenybizottság enge-
délye szükséges.
3. A határozat betartását 2006-tól fokozottan ellenőrzi a Versenybizottság

Az irányelvek 2006. március 1-től visszavonásig érvényesek.
Jelen szabályzatot az MTFSZ elnöksége 2006. február 20-i ülésén 
fogadta el.
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Fancsika É 10/1 Csokonai Kupa

Fancsika D 10/1 Alföld Kupa

Gesztenyés-kert* 2/- BPS 3. Forduló

Galyatető 7,5/5 Sítájfutó középtávú OB

? (Salgó) 15/5 Sítájfutó rövidtávú OB

Gazdagrét 4/2 BPS 5. Forduló

Gellérthegy** 3/2 OCAD Kupa, BPS 6.

Linda 05 10/5 Hegyisport Kupa

Margitsziget Észak 4/- BPS 7. Forduló

TLO Training 10/5 TLO edzőtérkép

Bükfürdő 5/2,5 TLO Prológ 

Holthegy (Velem) 7,5/5 TLO Mobile-O

Kőszeg 5/2,5 TLO 3. Nap 

Szentendre éjszakai  05 10/5 Szentendre éjszakai

Farkasgyepű/Németbánya 10/5 Veszprém m. középtávú

Farkasgyepű 10/5 Veszprém m. éjszakai

Gigasprint Rally 7,5/5 Gigasprint 

Kőhányás-puszta – Várgesztes 20/5  MTB-O

Postás-Matáv Kupa 2/5 Mikrosprint

Mátrszentimre Szlovák-csárda  0,75/2,5   Hungária Mikrosprint

Anna-bike 15 15/5 CsTSz 1

Budapest Káposztásmegyer  2/1 Eötvös Trail-O

Kiscelli-park 4/5 Árpád Kupa

Csütörtöki Tájkerékp. Sz. 2. 12,5/5 Kamaraerdő

Balatonfüred Balatonpart 2,5/2,5 ROB Trail-O

Hárs-hegy (Tótasszony) 7,5/5 13.Lindenberg Kázmilla

Hárs-hegy (Tótasszony) 7,5/5 Lindenberg éjszakai

Bp. Tájkerékp. Edzőpálya 1 20/5 János-hegy

Csütörtöki Tájkerékp. Sz 4. 10/5 Hárshegy

Csütörtöki Tájkerékp. Sz 5. 7,5/1 Hajógyári sziget

Rózsavölgy Budafok és Albertfalva 15/5   3 Sz.

Szuhahuta (Lajszka) 10/5 OCSB

Szuhahuta (Mátraalmás) 10/5 EVOB

Nyerges-hegy 10/5 Litér Kupa

Római villa 15/5 Litér Kupa

Római villa 10/5 Litér Kupa

Lak-völgyi tó 7,5/5 Bélkő Kupa

Gazdagrét 5/2 Gazdagrét Kupa

Fónagyság 2/2 Bükkfennsík - Trail-O

Északi lakótelep Eger 5/2,5 Eger ND mobil-O

Parádóhuta 0,75/2,5   Eger ND mikrosprint

Városmajor 2,25/- Major Kupa

Anna-völgyi üdülő 0,75/2,5  Szentendre mikro

Vérmező - Déli pályaudvar 4/- Állomás Kupa

név nélkül - Szentendre gyerek 1

név nélkül - Szentendre gyerek 2

Gánt / Vadászlak 10/5 Őszi Spart. 1.nap

Gánt / Völgyes 10/5 Őszi Spart. 2.nap

Gánt / Völgyes 10/5 Őszi Spart. 2.nap

Gánt / Papp-völgy 15/5 Őszi Sparit.1.nap

*csak méhkaptáros és ablakos kivágat
**csak oszlop, fa, közút és északvonal

2005-ben megjelent digitális nyomatok

A 2005-ös térképgyűjtemények február 10-i összerakása óta 
sikerült a hiányzó térképeket is beszerezni, a pótlás jelentős 
része az MTFSz közgyűlésén kiosztásra került. Akik még nem 
vették át az alapgyűjteményt, illetve a pótlást, ezt a márciusi 
versenyeken és 17-én délután  6 – 8 óra között a Curia utca 3 
alagsorában megtehetik. Kérek értesítést, ki melyik időpontot 
választja, vagy ha valakinek egyik sem jó. 
A gyűjtemény kb. 80 + 9 térképet tartalmaz, hozzá tartozik 
még Popey ajándéka, Pásztó és térsége szabadidős turista és 
tájfutó térképe. Egy gyűjtemény ára 9 000.–Ft, kedvezménye-
sen 4500.–Ft, a pótlás 1000.–Ft (500.–Ft). Aki március 31-ig 
nem veszi át a térképeket, annak az igénylését töröljük.

Kérem azokat akik leadtak 2005-ös térképeket, de még nem 
kapták meg az ellenértékét, hogy sürgősen jelentkezzenek, 
a március 31. után érkezett igényeket nem tudjuk 
figyelembe venni. Az összegeket átutalom vagy készpénz-
ben kifizetem.
Továbbra is kérjük a kiadókat, hogy a megjelent térképekből 
45 (digitális térképekből kivágatonként 4-10) példányt jut-
tassanak el hozzánk (MTFSz, BTFSz vagy bizottsági tagok), 
ebből 20 db a köteles példány, további 25-öt a szokásos bruttó 
100.–Ft-os átadási áron vesszük át.

Hegedüs Ábel: abelmap@t-online.hu és 20/91-14-014

Térképgyűjtőknek és -kiadóknak
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A BUDAPESTI TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Címlap: „Bélyegzés” a rajtban a sítájfutó országos bajnokságon
Hátsó borító: Pillanatképek az MTFSZ közgyûlésérôl
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Galyatetô
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Hogyan lettél természetjáró?

1924-ben születtem a József város-
ban. Első gimnazistaként 1935 
márciusában vettem részt első 
túrámon a 327-es Loyolai Szent 
Ignác cserkészcsapattal. Ettől 
kezdve minden túrám a mai napig 
naplóban van. Az 1937-es holló-
kői első nyári táboromba már a 
Baross cserkészcsapattal szálltam, 
legrégibb barátaimat is innen sze-
reztem. A csapatvezető Obernyik 
Ede volt, a turistáskodásban elkö-
telezett kiváló szervező. A háború 
után mint a Pénzügyminisztérium 
rangban harmadik vezetője alakí-
tottam meg a Közalkalmazottak 
Sport Egyesületét, amelynek szí-
neiben nyertem életem első és 
talán egyetlen versenyét 1947. 
április 20-án dr. Szentpétery Tibor 
és dr. Vízkelety László barátom-
mal.

Mikor indultál először verse-
nyen?

Érettségi után 1942-ben kezdtem 
meg tanulmányimat a Pázmány 
Péter Tudomány Egyetemen. 
Azért jelentkeztem jogásznak, 

mert ezt a szakot munka mellett 
is el lehetett végezni. Októbertől 
a csepeli Weiss Manfréd Acél és 
Fémipari Művek vasöntő üzemé-
ben lettem tisztviselő. A Magyar 
Turisták Egyesületének itt is 
volt egy helyi szervezete, amit 
a Csepeliek Asztaltársaságának 
neveztek. A túravezető tanfolyam 
záróakkordjaként, amit vizsgának 
is tekinthetünk volt egy terep-
gyakorlat az Oszoly környékén. 
Tetszett a dolog, de akkor ezt még 
nem versenynek nevezték, hanem 
terepgyakorlatnak.

A Magyar Turisták Országos 
Szövetsége 1942. augusztus 22-
23-án rendezte első országos 
éjjel-nappali terepgyakorlatát 
a Vértesben. A 21 benevezett 
csoport közül 19 jelentkezett az 
indulásnál. Este 8 óra 45 perckor 
indult az első csoport, ezután tíz-
perces időközzel indultak a töb-
biek. Minden csoport géppel írott 
útirányutasítást kapott. Másnap a 
gesztesi menedékházból indultak 
és Felsőgallán az állomás melletti 
vitéz Tóth-féle vendéglő kerthe-
lyiségében várták a beérkezőket. 
Első lett a Magyar Munkások 

Turista Egyesülete, a csoport tagjai 
Kleiner Imre, Mike István és Rohály 
Mihály voltak. Az első helyezett 
a honvédelmi miniszter úr ván-
dordíját vehette át. Vándordíjat 
kapott a többi helyezett csapat 
is. Az első három csoport min-
den tagja helyezési érmet, a többi 
résztvevő beleértve a rendezőség 
tagjait is a Szövetség ez alkalom-
ra készített emlékplakettjét kapta 
meg.
Az MTOSz második összetett orszá-
gos terepgyakorlatát a következő 
évben 1943. május 15-16-án került 
sor, amelyre már 28 egyesület és 
osztály 3-3 járőrből álló csoportja 
nevezett be. A rendezvény rangját 
jelezte, hogy a Magyarkút állo-
másig utazó résztvevőkkel tartott 
dr. Zsembery Gyula a Szövetség 
elnöke és a Honvéd Térképészeti 
Intézet két magas rangú tisztje. 
Különböző egyesületek érdeklő-
dői mellett több leventecsoport 
ifjú-vezetője is eljött. A versenyző 
csapatok között volt két levente 
csapat, valamint a rendezésbe is 
nagyobb számmal osztottak be 
leventéket. A kisinóci TIT mene-
dékházig tartó éjszakai szakasz 
után nappal Törökmezőn a térké-

Dr. Dworák József
A hazai tájékozódás első szakkönyvét 1954-ben adták 
ki. Az ábrákkal és a korabeli versenyek leírásával bőven 
illusztrált 135 oldalas kiadvány címe: Természetjáró 
versenyek rendezése. A szerző az ’50-es évek kiváló 
sportolója, idén 82. évébe lépő jogász-kohómérnök, 
a ma is aktív dr. Dworák József a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium sportirodájában fogad. 
Az asztalon iratkötegek: turista terepgyakorlatok és 
természetjáró versenyek dokumentumai, újságcikkek, 
útvonalleírások, jegyzőkönyvek, szabályzatok és 
jelvények garmada. Örömmel mesél, ömlik belőle 
a szó: események, személyek, helyszínek, nevek, 
dátumok véget nem érő sorával idézi fel fiatalabb éveit 
hihetetlen részletességgel és pontossággal.  Dr. Dworák József  - 2006
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Világbajnokság – 1966, Fiskars, Finnország
Nôi és férfi egyéni pályák

Gajdos Tamás
alelnök

Juhász Miklós
elnök

Mihálczi Zoltán
alelnök

Zsigmond Tibor
alelnökJenôvári Gabriella

elnökségi tag

Kovács Gábor
elnökségi tag

Molnár Péter
elnökségi tag

Sötér János
elnökségi tag

Palatinszky János
elnökségi tag

Fehér Ferenc
elnökségi tag

Kovács Balázs
elnökségi tag

Az MTFSz új Elnöksége Az MTFSz új Elnöksége
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pek átadásra szólították fel a jár-
őröket, ahonnan a rendezők veze-
tésével csoportokban mentek le 
Nagymarosra. Itt meglepetésükre 
azt a feladatot kapták, hogy a 
kiosztott papírlapokra emlé-
kezetből rajzolják fel a megtett 
útvonal terepvázlatát. Az ellen-
őrző állomásokon feltett kérdé-
sekre adott válaszok kiértékelése 
után ez alkalommal is csak utólag 
állapították meg az eredményt. A 
gyakorlaton résztvevő 26 csoport 
közül az első a Budapesti (Budai) 
Torna Egylet turista osztályának I. 
csapata lett.
1943-ban, a Mátyás-sportévben 
fordulat állt be a Szövetség éle-
tében is, amelynek neve Magyar 
Turista Szövetség lett. Az eddigi 
terepgyakorlatoktól két irány-
ban különböző őszi gyakorlat 
megrendezését határozták el. A 
rendező ez alkalommal nem a 
Szövetség, hanem megbízásából 
a 70 éves fennállását ünneplő 
Magyarországi Kárpát Egyesület 
lett.
A másik eltérés az volt, hogy nem 
három személyből álló járőrök, 
hanem a vándordíj alapítójának 
kívánságára tíz tagból álló csa-
patok indultak. Az október 24-én 

Veresegyháza és Gödöllő között 
elterülő dombos vidéken, rende-
zett gyakorlaton már én is részt 
vettem. Az indító és érkező állo-
máson kívül a terepen 4 állomást 
és 6 örshelyet jelöltek ki. Az állo-
másokon 3-3 kérdést tettek fel a 
csapatoknak, továbbá a csapat 
egy sorshúzással kijelölt tagja 
további egyéni kérdésre kellett 
válaszoljon. A díszvendégekkel 
és levente díszszázaddal körí-
tett gyakorlaton a honvédelmi 
miniszter úr által adományozott 
vándordíjat az első helyezett TÉBÉ 
Leventék csapata kapta meg.
A terepgyakorlatok szervezésé-
ben, rendezésében illetve fel-
ügyeletében oroszlán szerepet 
játszó dr. Szuniogh Árvay Nándor 
a Turista Értesítőben ez alkalom-
mal is szükségesnek tartotta nyo-
matékosan kifejteni véleményét 
a versenyszerűség ellen. Leírja, 
hogy a mai rohanó, állandó ideg-
feszültségben élő világban az 
emberek mindenhol a versen-
gést, vagy annak lehetőségét 
keresik, ezért a turistáskodást is 
igyekeznek valamilyen formában 
a versenysportok világába beso-
rozni. Ilyen tudatos, vagy tudat-
alatti célnak pedig kitűnő eszkö-

zéül szolgálhat a terepgyakorlat, 
ahol a végcélnak minél kevesebb 
büntetőponttal való elérése, 
mintegy a versenyszerűség lát-
szatát alkalmas felkelteni. A ter-
mészetjárásnak nem a rekordokra 
való törekvésnek, hanem a szép, 
a harmónia utáni vágynak kell 
mozgató rugója lennie. A terep-
gyakorlat csak eszköz arra, hogy 
turistákat, illetve turistákból jobb 
turistákat neveljen, olyan termé-
szetjárókat, akik nemcsak láb-
bal járják a hegyeket-völgyeket, 
hanem öntudatosan, fegyelme-
zetten, szívvel-lélekkel, s főként 
nyitott szemmel.

Milyen turista voltál, hol túráz-
hattál?

Már az 1939-es nyári bakonyi 
cserkésztáborban találkozhat-
tunk erdélyi fiúkkal. Észak-Erdély 
visszacsatolása után 1942. nyarán 
pályázaton nyert 40 Pengővel jut-
hattam el először Székelyföldre 
majd a következő évben a 
Radnai-havasokba. 1944. május-
júniusában az egyetemi hallga-
tókat munkaszolgálatra kötelez-
ték, ami alól, mint hadiüzemben 
dolgozó mentesülhettem volna. 
Alkalmi sérülésem miatt felkö-
tött karral, önként jelentkeztem 
munkaszolgálatra, hogy kijussak 
a Kárpátokba. Gyergyótölgyesnél 
400 magammal védvonalat 
építettünk 1000 méter magas-
ságban, amikor csak tehettem 
túráztam. Egy túrázás miatti késé-
sért négy nap fogdát kaptam. 
Örömmel vettem, hogy a fogdá-
ban kevesebb a bolha, mint a 
szállásként szolgáló 12 személyes 
finn sátorban. 

Hazatérésem után a front köze-
ledtével a Weiss Manfréd Művek 
nyugatra telepítését készítették 
elő. Szívesen indultam volna, 
hogy eljussak az Alpokba is, de 
a vasöntödét nem kívánták vinni. Dworák elnök eligazítást tart az 1951. évi Budapest Bajnokságon
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Hummer István az MTE Csepeli 
osztályának vezetője intézte el, 
hogy a Dunai Repülőgépgyárral 
mehessek. Egy év múlva 1945 
októberében jöhettem haza, 
ebben volt alpesi túra, de volt 
amerikai hadifogság is. A jogon 
keresztféléves lettem, hogy nem 
kelljen bevonulnom a „demokra-
tikus” hadseregbe lehallgattam 2 
évet a József Nádor Közgazdasági 
Egyetemen. 1948-ban vissza-
mentem Csepelre. A turistaság-
ban a „reakciós” MTE-t eltörölték, 
csak a Természetbarátok Turista 
Egyesülete, a TTE létezett, mert 
tagjaik korábban illegális kommu-
nisták voltak. Vezetőik gyorsan zsí-
ros állásokba kerültek, csak a mun-
kások maradtak az egyesületben. 
Így hamarosan szakosztályvezető 
lettem. Tulajdonképpen az vagyok 
ma is itt a GKM-ben.

Hogy indult a sportélet a világ-
háború után?

Az első gyakorlatot 1946. novem-
berében a Duna Sport Club ren-
dezte meg. Ők voltak azok, akik 
Berend Ottó kezdeményezésére 
Magyarországon először rendez-
tek turista terepgyakorlatot, 1935. 
április 14-én Budakeszi környékén. 
Tevékenységüket a bíztató kezdet 
után azonban a politikai változá-
sok egyre jobban visszaszorították. 
A vészkorszak elmúltával Berend 
Ottó újult erővel kezdte meg a 
szervezést, vezetése alatt jött létre 
a Magyar Vándorsport Szövetség 
hivatalos terepgyakorlat-bizottsá-
ga 1947. október 22-én. A bizott-
ság hamarosan összeállította, és 
1948-ban megjelentette a Turista 
Tájékozódási Terepgyakorlatok 
Szabályzatát. Ezt követően megsza-
porodtak a rendezvények, amelye-
ket egyre inkább terep versenynek 
kezdtek nevezni. Ezeken rendszere-
sen részt vettem előbb versenyző-

ként később inkább rendezőként.
1949. október 16-án is mint 
rendező voltam jelen a Magyar 
Természetbarát Szövetség orszá-
gos versenyén, amelyet már baj-
nokságnak neveztek. A versenyre 
24 nevezés érkezett, de csak 23 
csapat indult, mivel a Hatvani 
Cukorgyár csapata a cukorgyár-
tási idény miatt visszalépett. A 
Duna Sport Club a megkívánt 5 fő 
helyett csak 4 fővel jelent meg, így 
csak versenyen kívül indulhatott. 
Az indítás előtt Torbágy vasútállo-
máson Kováts Ferenc a Szövetség 
alelnöke rövid beszédében han-
goztatta a terepverseny honvé-
delmi fontosságát. A csapatokat 
rövidnek számító 8 perces időkö-
zökkel indították. Az Úttörővasút 
Ságvári-liget végállomásánál lévő 
célig 6 állomást kellett érinteni-
ük. Az első meglepetést az okozta 
a résztvevőknek, hogy térképet 
nem kaptak, hanem egy nagyí-
tón keresztül megnézhették hová 
kell menniük. Az első állomáson 
barátságosan letépték hátizsákja-
ikat, és puskát nyomtak kezükbe, 
hogy egy 25 m-re lévő céltáblára 
5 lövést adjanak le. A következő 
állomás papírcsíkra gépelt szöve-
ges utasítása így szólt: „Induljon 
el a községi határon ÉK irányban 
és menjen a Kiskopasz-hegy 
352,9 m magasságú pontjához.” 
A menetutasítás mindig csak a 
következő állomásig szólt, ese-
tenként térképet is adtak hozzá. 
Az állomásokon különböző fel-
adatokat kellett megoldani. Ezek 
között szerepelt irányfésű, célba 
dobás kislabdával valamint két, 
egymástól 8 m-re lévő fa között 
kifeszített kötélen való átmászás. 
Ez utóbbi feladat lehetőséget 
teremtett a női csapattagok fehér-
nemű viseletének tanulmányo-
zására. Más állomásokon voltak 
a természetjárással kapcsolatos 
elméleti kérdések is, meg olyanok 

mint például: Miért a Szovjetunió 
a béke őre? Ki Micsurin? Mi a 
feladata a turistaságnak, mint 
tömegszervezetnek? No és hogy 
a szocialista öntudatra ébresztés 
se maradjon el megkérdezték azt 
is: Tervkölcsönjegyzésben hogy 
vetted ki részed? Üdítő feladat-
nak számított, hogy a IV. állomásra 
vezető új vadászösvénynél a csa-
patok 2 percig gyönyörködhettek 
a panorámában. 
A bajnokságot a Magyar Opti-
k a i  Művek  csapata  nyer te 
meg 72 hibaponttal. Második 
lett  a Közalkalmazottak SE 
124, és harmadik az Állami 
Mélyépítéstudományi és Tervező 
Intézet 143 hibaponttal.
A versenyt követő csütörtökön 
megtartott ünnepélyes díjkiosz-
táson az első három helyezett 
különböző méretű serleget, min-
den résztvevő emlékjelvényt, 
a legjobb vidéki egyesület és a 
rendezési munkában kiválóan 
résztvevők oklevelet kaptak. Az 
eredmény kihirdetése után Erős 
Antal az Országos Sport Hivatal 
sportági szakreferense kihang-
súlyozta, hogy a csapatok jól 
fogadták az újításként bevezetett 
MHK1 feladatokat és rámutatott 
a terepversenyek fontosságára, 
valamint az O.S.H.-n keresztül a 
népi demokrácia támogatásának 
jelentőségére és további jó mun-
kára hívta fel a megjelenteket.

Miért és hogyan írtad meg a 
Természetjáró versenyek ren-
dezése című könyvedet, amely 
az első hazai tájékozódási szak-
könyvnek tekinthető?

1951-ben alakult meg a Budapesti 
Testnevelési és Sport Bizottság, 
még ebben az évben felkértek a 
B.T.S.B. mellett működő Budapesti 
Társadalmi  Ter mészetbarát 
Szövetség elnökének. A természet-

  1 Légy Munkára Harcra Kész jelvényszerző szocialista tömegmozgalom
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járás népszerű és elismert sport-
ág volt. Az 1951-ben megjelent 
Szabályzat szerint már versenysport. 
Ez az időszak a magyar sportmoz-
galom aranykora, gondoljunk az 
1952-es Helsinki Olimpia 16 arany-
érmére, Iharos Sándor és a többiek 
világcsúcsaira. Pezsgett a levegő. Az 
1953-as Versenyszabályzat a termé-
szetjárást is besorolta az egységes 
sportági minősítési rendszerbe. A 
természetjárás legmagasabb köve-
telményének formájaként a tájé-
kozódást tekintettük. A verseny-
rendezésben ezt a követelményt 
kellett érvényesíteni. Sok versenyt 
elemeztem ki abból a szempont-
ból, hogy lehet a félreérthető 
utasításokat elkerülni, az egyenlő 
feltételeket megteremteni. Az itt 
is látható vaskos kéziratból gyor-
san könyv lett. 5.000.- Ft-ot kaptam 
érte, ez nagy pénz volt. A könyv 
akkor sokat lendített, ma pedig az 
50 évvel ezelőtti tájékozódási sport 
hiteles dokumentumának tekinthe-
tő. A rendezésről szóló könyv sike-
rén felbuzdulva magáról a verseny-
zésről kezdtem könyvet írni. Akkor 
már tudtuk, hogy Skandináviában 
tízezrek csinálják, és hogy a futás 
dominál. Szövetségbeli munkám 
évekig minden időmet elrabolta, 
nap mint nap csak késő este értem 
haza. A család miatt váltanom 
kellett, 1957-ben lemondtam az 
elnökségről. A második könyv írása 
félbe maradt.

Elnökséged alatt milyen volt a 
versenyélet a BTSZ-ben?

Ekkor kezdődött a szervezett ter-
mészetjáró versenyzés az ország-
ban, a vezető szerepet Budapest 
vitte. Ebben az 1951-es dossziéban 
18 verseny anyagát láthatod. Az 
áprilisi Felszabadulási verseny után 
júniusban A és B bajnoki elődön-
tőt rendeztünk, ahonnan a legjobb 
csapatok jutottak be a szeptemberi 
Országos Bajnokságba, de novem-
berben Budapest Bajnokságot is 

rendeztünk. A versenyzés gyors 
fejlődése hozzáértő versenybíró-
kat is igényelt. Az első versenybírói 
tanfolyamot Dobogókőn tartot-
tuk. Ma is őrzőm bírói igazolvá-
nyomat, amely az 1-es sorszámot 
kapta. Az akkori rendezői felada-
tok nehezen hasonlíthatók össze a 
maiakkal. A Sátorosban rendezett 
1952. évi Budapesti Természetjáró 
Csapatbajnokság forgatókönyve 
mint láthatod egy vaskos kötet. 
Ez volt az első túraterves verseny, 
három helyről induló öt szakaszon 
összesen 120 km útvonalat tettek 
meg a csapatok június 6-7-8-án. A 
versenyen 32 állomás és 25 posta-
láda volt. Minden állomásra kellett 
személyzet, akik időt mértek, kiad-
ták a feladatokat és adminisztráltak. 
Ne feledkezzünk meg a szállásszer-
vezésről és az utaztatásról sem. A 
sorsolás a vonaton történt, a 9 fős 
csapatokat 3 részlegre bontották, 
akik Hernádszurdokra, Sárospatakra 
illetve Sátoraljaújhelyre utaztak 
tovább. Addig is elméleti feladato-
kat kellett megoldaniuk. A felveze-
tés és seprés mellett az értékelés 
sem maradhatott el. A helyszínen 
nem sikerült eredményt hirdetni, 
erre csak a vonaton kerülhetett sor 
abban a külön kocsiban, amelyet 

a versenyzők részére csatoltak a 
szerelvényhez. A rendezők feladata 
volt még gondoskodni arról, hogy a 
versenyről hír jelenjen meg a sajtó-
ban, elkészüljön a BTSB-nek írandó 
jelentés, a köszönő levelek és az 
eredményértesítő.
Itt kell megemlíteni, hogy 1952-
ben az országos bajnokság a 
sportköröktől elindulva több 
lépcsőben lett megrendezve, 
úgy hogy az egyes lépcsőkből a 
továbbjutást több versenynek kel-
lett eldöntenie. Budapesti vona-
lon ez azt jelentette, hogy minden 
sportkörnek 9 főből álló csapattal 
kellett a bajnokság küzdelmeiben 
részt venni. A benevező sportkö-
rök egy versenyt rendeztek és egy-
más rendezvényein is részt vettek. 
Budapesten 12 sportkör jelentke-
zett erre a nehézfeltételű verseny-
rendszerben való részvételre, ezek 
közül a 6 legjobb jutott az előzők-
ben ismertetett budapesti bajnoki 
döntőbe. A győztes a Bp. Haladás 
lett a Lokomotív és az ÉTSK előtt. 
Az Országos Bajnokságon is a 
Haladás diadalmaskodott.

1950-ben a közkézen lévő tér-
képeket be kellett szolgáltatni. 
A versenyeken a szöveges utasí-
tások mellett szabadkézi vázla-
tokat, pausz másolatokat vagy 
fekete-fehér fotokópiákat hasz-
náltunk. Bebizonyosodott, hogy 
a félreérthető megadásokat csak 
a feladat térképen való bejelölése 
teheti korrekté. 1956-ban már nem 
adtak büntető pontot a sietésért, 
ezt aztán az 1957-es Szabályzat 
rögzítette. 1957-ben kijutottam 
Csehszlovákiába Hrabusicébe a 
Szlovák Pohár versenyre. A verseny-
zés ott is a természetbarát mozga-
lom része volt. A tájékozódási futás 
csak később vált ki a természetjá-
rásból de nem hiszem, hogy a ter-
mészet szeretete, ismerete nélkül 
érdemes lenne csinálni!

/bozán/

Az első tájékozódási szakkönyv
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Bozótruha javítása ragasztással

A bozótruhák szakadásait többnyire varrással 
szoktuk javítani. Ez sajnos esztétikailag és tartós-
ság szempontjából sem tekinthető elegáns meg-
oldásnak. Az itt leírt módszerrel a szakadások 
tartós és esztétikus módon javíthatók, alkalmazá-
sával a bozótruhák élettartama 50-100%-al meg-
hosszabbítható.

A művelethez mindössze egy műanyagszövettel 
megerősített ragasztószalag (ún. powertape) és 
egy vasaló szükséges. Ilyen ragasztószalagot bár-
melyik barkácsáruházban be lehet szerezni pár 
száz forintért.

Az eljárás menete:
Ü A ragasztószalagból vágjunk le egy, a szakadás 

méretének megfelelő foltot.
Ü A kivágott folt sarkait kerekítsük le, mert a sarkok-

nál könnyebben elválhat a szövettől.
Ü A kifordított bozótruhát helyezzük kemény asztal-

lapra, a szakadásnál a két rétege közé tegyünk vastag 
kartonpapírt, vagy több rétegnyi újságpapírt.

Ü A kivágott foltot ragasszuk rá a szakadásra.
Ü A foltra helyezzünk egy A4-es papírla-

pot, és azon keresztül vasaljuk azt be a 
bozótruha anyagába. A vasalót selyemhez 
megfelelő hőmérsékletre kell beállítani, így 
kicsit megolvasztja a folt anyagát. A papír-
lap felemelésével ellenőrizhető, hogy eleget 
vasaltuk-e már. A megfelelően elvégzett 
bevasalás onnan állapítható meg, hogy a 
ragasztószalag eredetileg érdes felülete a 
folt teljes felületén kicsit megolvad, és simá-
vá válik.

Ü A fenti műveletek elvégzése után 1-2 perc 
múlva már használható is a ruha.

Az eddigi tapasztalataim alapján az így javított 
bozótalsón kívülről alig látható a beavatkozás, 
a foltok több mosás és egy teljes versenyszezon 
után sem váltak le a bozótruha anyagáról. A 
fenti módszer elasztikus futónadrág javítására is 
alkalmazható.

Török Imre
MAFC

Előfizetés 2006-ra
Kedves Olvasók!

A Tájoló idei 2. számát csak azoknak az előfizetőknek postázzuk,
akiknek előfizetési díja március 9-ig beérkezett.

A lap továbbra is előfizethető csekken vagy személyesen a BTFSz-ben

és a nagyobb rangsoroló versenyeken. 
Az éves előfizetési díj 3000 Ft, DVD melléklettel 4000 Ft, külföldre 6000 Ft. 

Egy példány ára 300 Ft.

P R A K T I K U S  Ö T L E T E K
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Az idei norvég sítájfutó bajnokságot 2 
hétvégén rendezik meg: az egyik hét-
végén van a rövidtávú és a klasszikus, 
a másikon meg a váltó. A versenyek 
időpontja is eléggé különböző: az első 
2 versenyt már december közepén 
akarták megrendezni, míg a stafé-
tát március közepén. A decemberi 
versenyekből szerencsére nem lett 
semmi, így eltolták január 7-8-ra. Így 
jómagam és más nem válogatottbeliek 
egy kicsit jobban készülhettek fel, 3 
extra hetünk jutott a felkészülésre. Így 
sikerült egy keveset sífutni a bajnokság 
előtt. Sajnos a versenynaptárban levő 
többi sítájfutó verseny mind később 
lesz megrendezve, februárban és márci-
usban, így a versenyzők nagy részének 
egy kicsit szokatlan volt újra sítájfutni 
majdnem egy év szünet után.
A versenyeket Venabu környéken ren-
dezték meg, Lillehammertól kb. 70 
km-re, kb. 900 m-en, fent az erdőhatár 
szintjén. Hó nem volt sok, csak kb. 
25-30 cm, és jó hideg, -15 fok körül. 
Sajnos versenyző sem volt túl sok, 
összesen 60. Annak ellenére, hogy a 
norvégoknak világbajnoki érmeik is 

vannak (főleg Stine Kirkevikre gon-
dolok), nagyon kevesen űzik ezt a 
sportot. Ennek valószínűleg több oka 
van. Először is nagyon sokan sífutnak, 
nagyon sok (főleg ifi) tájfutó nyá-
ron tájfut és télen sífut, és akkor már 
nincs idő sítájfutni is. Egy másik ok az, 
hogy sok tájfutó klubban a sítájfutást 
alacsonyabb rendű sportnak nézik, a 
sífutás az igazi téli sport, annak van a 
legmagasabb státusza. (Többek között 
én is ezért váltottam sítájfutó klubot, 
a tájfutó klubomban nem igazan lelke-
sednek a sítájfutásért.) Egy harmadik 
ok a hóhiány. Akármennyire is hihe-
tetlennek hangzik ez Norvégiában. 
Az utóbbi években nagyon sokszor 
megtörtént, hogy a versenyeket nem 
rendezték meg, vagy eltolták hóhiány 
miatt. Itt a terepek olyan kövesek, hogy 
5-10 cm hó nem elég a sítájfutó verse-
nyek megrendezésére. Valószínűleg a 
negyedik ok a rendezés költsége – túl 
kevés a versenyző ahhoz, hogy a neve-
zési díjak fedezni tudják a scooterek 
bérlését, és egyáltalán körülményesebb 
sítájfutó versenyt rendezni mint tájfu-
tó versenyt.

A rövidtávú versenyt szombaton ren-
dezték meg, a női pálya 4,7 km, a 
férfiaknak kb. 6,2 km. Az idő és a terep 
gyönyörű volt, laposkás hegyi terep, 
több 1500 m-es csúcsra lehetett látni. 
A nyomok nagy része keskeny scooter-
nyom volt, de elég sok volt belőlük, így 
az ilyen rövid pályákon is volt útvonal-
választásra lehetőség. A D17-ben 16, 
a H17-ben 31 résztvevő volt. Érdekes 
volt, hogy a női kategóriában egyes 
veterán hölgyek is résztvettek, hogy a 
résztvevők száma meghaladja a 15-öt. 
Ugyanis az idén a rövidtávú sítájfutó 
bajnokoknak osztják ki a királyi kupát, 
az úgynevezett Kongepokalt, és ahhoz, 
hogy ezt a kupát kioszthassák, legalább 
15 résztvevőnek kell lenni a kategóriá-
ban. Ezt a kupát nem osztják ki min-
den évben, ezért eléggé értékes tárgy a 
sportolók szemében.
A nőknél Stine Kirkevik nyert, ezt 
mindenki el is várta tőle. 3 perccel 
verte meg válogatott kollégáját, Kjersti 
Reenaast. A 3. helyre Ingvild Třmta 
jött, egy junior, aki ha jól emlékszem 
a tavalyi junior VB-n érmet nyert a 
stafétán.
A klasszikus távra vasárnap került 
sor. Ezen a napon is gyönyörű volt az 
idő, reggel megint rózsaszínre festette 
a nap a környező hegyeket. Tovább 
tartott a hideg, -15 fok, a fák továbbra 

S Í T Á J F U T Á S  N O R V É G I Á B A N

Norvég sítájfutó bajnokság - 2006
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is zúzmarásak voltak. Ezen a napon a 
fiúknak 16 km, a nőknek 11 km hosz-
szú volt a pályájuk. Mivel elég kis terü-
leten rendezték meg a versenyt, ezen a 
napon alaposan össze-vissza forgatták 
a pályákat, nem csak a terep laposkás 
középső részén vezették a pályákat, 
hanem a meredekebb széleken is. 
Jóval fáradtabban értem a célba, mint 
szombaton. A nőknél megint Stine 
Kirkevik nyert. Ezen a napon a junio-
rok külön kategóriában versenyeztek, 
így sokkal kevesebb volt a résztvevők 
száma az elit kategóriában. A nőknél 
mindössze 5-en fejezték be a versenyt, 
a fiúknál 15-en. Jómagam második 
lettem 10 perccel Stine mögött, a 3. 
helyre meg Vibeke Nřrstebř került, 
14 perccel Stine mögött. Én nagyjá-
ból meg voltam elégedve a teljesítmé-
nyemmel, hiszen én se nem gőrsíztem 
egész nyáron, se nem volt lehetőségem 
túl sokat sífutni az alatt a pár hét alatt, 
amikor volt hó. És Stine mindennek 
ellenére vezeti a világkupát...
A fiúknál szorosabb volt a harc, a 
válogatott tagjai kerültek az első 6 
helyre. Tommy Olsen győzött, így a 
Kirkevik-Olsen család volt a verseny-
nap legsikeresebb családja.

Összefoglalásként elmondható, hogy 
sikeres volt a bajnokság, kitűnő ren-

dezvény volt, jó tereppel, jó térképpel 
, jó hóviszonyokkal és érdekes pályák-
kal. Remélhetőleg a szezon többi ver-
senye is ugyanilyen szintű lesz, és a hó 
sem olvad el március közepéig. 
Eredménylisták:
Szombat: http://home.no.net/oto/99s-
ki-o-nm/resultater_lordag.html
Vasárnap: http://home.no.net/oto/99s-
ki-o-nm/resultater_sondag.html

Mattus Myhre altal készített fényké-
pek: http://folk.ntnu.no/mattismy/
images/2006/nm_venabu/index.
htm

Éjszakai sítájfutás ?

Hmm, furcsán hangzik, hogy vala-
ki merészeljen éjszaka sítájfutó 
versenyen részt venni. De miu-
tán kipróbáltam ezt a furcsasá-
got, merem állítani, hogy nem 
veszélyesebb a normális nappali 
sítájfutásnál, ha van elég hó az 
erdőben. 
Az idén Oslo környékén rendez-
nek egy éjszakai sítájfutó edző-
verseny-sorozatot, amely 3 ren-
dezvényből áll. A sorozat lényege, 
hogy egyszerű legyen a rendezés 
és a részvétel, csütörtök este 6 és 

7 óra között lehet rajtolni, miután 
az ember helyben nevez és kifizeti 
a nevezési díjat. Egy közös pálya 
mindenkinek, a cél egy-egy nép-
szerű sífutó parkolónál van, így a 
rendezők biztosak abban, hogy az 
erdőben sok a lejárt és levert nyom 
is. Itt meg kell említsem, hogy Oslo 
környékén egy óriási nyomhálózat 
van leverve. Ezeket a nyomokat a 
Skiforeningen (egy sífutó egyesü-
let, amelynek kb. 50000 tagja van) 
veri le és egész télen át tartja kar-
ban. De ezeken a nyomverőgéppel 
levert nyomokon kívül is sokfelé 
vernek nyomot az erdőben való 
járkálást szerető norvégok, így 
a rendezőknek nem kellett saját 
nyomhálózatot készíteniük. Csak 
a meglévő nyomokat kellett fel-
térképezni és a meglévő térképre 
berajzolni Ocadban, és utána egy 
színes nyomtaton kinyomtatni a 
versenytérképeket. 
Csütörtökön volt a sorozat első 
versenye, és nyugodtan elmond-
hatjuk hogy jól sikerült. 32 részt-
vevő volt jelen, ami nem is olyan 
rossz létszám, ha meggondoljuk, 
hogy az országos bajnokságon kb. 
60-70-en voltak... Remélhetőleg a 
hó nem olvad el egyhamar, és a 
többi (éjszakai) sítájfutó verseny is 
rendezésre kerülhet.

Fey Zsuzsa

S Í T Á J F U T Á S  N O R V É G I Á B A N
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H I R D E T É S

     TÁJFUTÓ FELSZERELÉS
            ÁRJEGYZÉK

ORIENTEERING EQUIPMENT PRICE/LIST
ORIENTIERUNGSLAUF - AUSRÜSTUNG PREISLISTE

FUTÓRUHÁK/OL-SUITS/OL-ANZÜGE

Méretek Térdnadrág zsebbel Hosszú nadr.zsebbel Felsô 
Sizes Trousers,knee with a Trousers,lengs Shirt
 small front pocket With a front pocket
Grössen Hose, 3/4 mit tasche Hose, 1/1 mit tasche hemd
 sima csíkos sima  csíkos A B C D
 Plain Striped Plain Striped modell
 streiflos mit streife streiflos mit streife version/variation

104-110
116-122 

1700 Ft 1900 Ft 1900 Ft 2100 Ft 2600 Ft 2800 Ft 3100 Ft 3600 Ft

128-134
140-146 

2000 Ft 2200 Ft 2200 Ft 2400 Ft 2800 Ft 3200 Ft 3600 Ft 3900 Ft

S
M 

2400 Ft 2600 Ft 2600 Ft 2800 Ft 3200 Ft 3600 Ft 3900 Ft 4200 Ft

L
XL 

2700 Ft 2900 Ft 3000 Ft 3200 Ft 3800 Ft 4100 Ft 4400 Ft 4700 Ft

XXL
XXXL 

3000 Ft 3200 Ft 3500 Ft 3700 Ft 4100 Ft 4500 Ft 4800 Ft 5100 Ff

LÁBSZÁRVÉDÔK / PROTECTIVE GAITER / BEINSCHUTZ 

 Méretek 
XS S M L XL XXL 

Normál 1400 FT 1500 Ft 1600 Ft 1700 Ft 1800 Ft 1900 Ft

 Vastag 2800 Ft 3000 Ft 3300 Ft 3400 Ft 3500 Ft 3500 Ft

Árkedvezmény: legalább 10 garn. –5%, 20 garn. –8%, 30 garn. –12%,40 garn.-tól –15%!
Egyedi- és pótrendelések elkészítését külön megállapodás alapján vállaljuk!

Logo, embléma, felirat (egyedi is pl.: név, monogram) hímzése pólóra, joggingra, sapkára, stb.!
Tiszteletdíjak, rendezôi egyenruhák árkedvezménnyel rendelhetôk!

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK: LÉZERVÁGÁS és GRAVÍROZÁS
(Érmrkre, díjakra, serlegekre, mûanyagra, fémre, fára, üvegre, stb.)

CROSSWEAR® Kft.
DÓRA JUDIT- KROLOPP FRIGYES

H-1029. Budapest, Ördögárok u. 110/A
Tel/fax: + 36 (1)-376-51-96,

 Mobil: 06-20/9642-957
 E-mail: crosswear@euroweb.hu

Látogasd a honlapot: www.crosswear.hu

Akció: most 10% kedvezményt kapsz,
ha telephelyünkön 10 000 Ft. felett vásárolsz!

Elôzetesesen egyeztess idôpontot!

CROSSWEARTM

Sizes
Grössen

Strong

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
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VERSENYNAPTÁR KIEGÉSZÍTÉS (április 9-ig)

4 új regionális rangsorolóval bővült a versenynaptár:
03. 15. (sze) Zalai Tavasz Kupa kt., R: ZTC, 04.02. (va) Eger Kupa 2, nt., SI, R: ESP,        
04. 15. (szo) Pylon Kupa kt., R: ZTC és 10.01: Zala megyei rt. Bajnokság
 
03. 20. (h) Kőbányai ált. iskolás verseny 1. forduló /-/ R: KTSz  Hsz., 
  H: Népliget, T: a szánkózó domb előtt, 14 óra, K: FN 10 12 14.  

03. 29. (sze) Orbán Balázs ev (3SZ/8.) /-/ R: BIMAHEV, Biró Aletta Hsz. nev. 
  T: 15.00–19.00 között 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. Nd:  400.–Ft, diák és nyugdíjas 200.–Ft. Térkép: Káposztásmegyer-Dél, 1: 
4000/1m, 2005. augusztus. K: pók, légy, bolha. Saját berajzolás versenyidőn kívül, 
A/4 genotherm elvehető. Kis papírbóják, SI kiscsomag (SI bérlet 50 Ft). Pályazárás: 
19.30 (napnyugta 19.10). Öltöző, zuhanyozó, ingyenes csomagmegőrzés, WC! I: 
Hegedüs Ábel 06/20-91-14-014, abelmap@t-online.hu

04. 05. (sze) Tisza Kupa (3SZ/9.) /-/ R: HRF (Illés Péter), Információ nem érkezett.

VERSENYNAPTÁR (április 10 – május 14.)

Internet információ: http://mtfsz.hu (események)

04. 10. (h) Kőbányai ált. iskolás verseny 2. forduló /-/ R: KTSz Hsz., 
 H: Indiándomb-Gázfogadó, 14 óra, K: FN 10 12 14.  

04. 12. (sze) Rege Kupa 1. ford.  (3SZ/10.) /-/ SI R: KOS Hsz. nev, Nd: 500Ft, SI-bérlés 50 Ft
 H: Budai hegyek, T: 15 órától a VK-ban (Virágvölgy vasútáll., a Moszkva térről 

induló 21-es busz végállomásától a kék 3⁄4-kör turistajelzésen 600 m. Parkoló csak 
a Normafánál!). „0”-idő: 16.00. K: FN: 12C 14B 16BC 18B 21BC 40 50 F: 45, 55, 65, 
70, Nyílt K, NyT-rövid és NyT. (Azonos pályán futó kategóriák közösen minősíte-
nek (kevés induló esetén), pl. N50 és 55, az F70, 75, 80, az F40 és 45, valamint az F50 
és 55, stb.) FONTOS: a 2006-évi kártyájával jelentkezzen mindenki, ha rangsoroló 
kategóriába nevez, mert meg kell adnia a nyilvántartási (TAJ-) számát is!

04. 15. (szo) Tavasz Kupa /rR, kt./  R: HBS Nh: 04. 05(beérk.)
 C: Kovács András 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 56, tel: (42)-460593. H: Nyíregyháza, 

Bujtosi tó. T: 10 órától a VK-ban (az István utcai diáksportpálya D-i része), Nd: 
400Ft, K: FN: 12 14 16 18 21 40 + nyílt családos.

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

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

Má j u s
 H K Sz Cs P Sz V
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31
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04. 15-16. (szo-v) Hegyisport Kupa /oR, nt./ SI, R: HSE és Semmelweis ev. /oR, nt./ SI R: OSC
 Nh: 04. 03. C: sev@shivling.hu, Marosffy Orsolya 1112 Bp., Irhás köz 5. Nd: 

1500Ft/nap (FN10-14, N60-, F65-: 1000Ft, Nyílt: 800Ft), Gy: ingyenes, Nh. után 
500 Ft pótdíj. Terep: Öskü-Pét térsége, VK: Linda vendéglő (8-as főút 34,9 km) 
„0”-idők: 13.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10CD 12C 14BC 16BC 18B 20A 21ABBrC 
35A 40 45 50 55 60 65 70 +F80, Ny +Gy. Mindkét napon tájbringa verseny is lesz. 
Szállásajánlat (Balatonalmádiban panzió ill. tornaterem) a kiírásban.  I: www.poli.
hu/osc/sev2006

04. 19. (sze) Hidegkút Kupa 2. (3SZ/11.)  /-/ SI   R: HSP I: a következő TÁJOLÓ-ban. 

04. 22. (szo) Babits és Schulek Kupa, Bp. Diákolimpia váltó /-/ I: a következő TÁJOLÓ-ban.

04. 22. (szo) Ariadne színkódos tájékozódási versenyek, 2.  /-/   R: KOS   Hsz. Nd: 300 Ft
 Szalagozott  (FN10, 12D) valamint tájékozódási pályák önállóan és/vagy párban 2, 

3 és 5 km. T: 10 órától a VK-ban (KFKI Sporttelep, a 90-es busz végállomásánál).

04. 22-23. (szo-v) Mecsek Kupa /1. nap: oR, rt., 2. nap: KoR, nt./ SI R: Baranya m.  Nh: 03. 31.
 C: nevezes@mecsekkupa.hu, dr. Kiss Endre 7601 Pécs, Pf.: 77, ill. fax: 72-514223, 

Nd: 3200 Ft/2nap (FN –14, N60, F65-: 2200Ft) Nh. után 500, hsz.-en 1000 Ft pótdíj, 
nyílt: 800 Ft/nap.  Terep: Pécs térsége, „0”-idők: 13.00(szo), ill. 9.00(v). K: FN: 10D 
12C 14B 16B 18B 20A 21EBBrC 35A 40 45 50 55 60 +F: 65 70 75 80 +NyK, NyT, Gy. 
Szállás (tornateremben 600, kollégiumban 1700 F/éj, mindkettő Pécsett), szállítás 
(igény esetén 800 Ft/nap) rendelhető. Megj.: 21-én 17 órai kezdettel TDKalmár Kupa 
sprintverseny Pécsett (Nd.: 300 Ft) I: www.mecsekkupa.hu ill. www.tdkalmar.hu. 

04. 26. (sze) Gyógyszer Kupa (3SZ/12.)  /rR/ SI   R: KTK Hsz. 
 H: Péter-halom, T: 14.30-tól a VK-ban: Királyhágó út és Flór Ferenc u. sarok, játszó-

tér (82/A, 182/A buszok végállomás előtti megállójánál),  „0”-idő: 15.30. Nd: 450 Ft. 
K: FN: 12 14 16 18 21 35 40 F: 45 50 55 60 65, nyílt. A verseny nyújtott kt. verseny.

04. 29-05. 01. (p-v) Tipo Kupa /1. nap: kt., oR, 2. nap: nt., koR, WRE, 3. nap: -/ SI R: TTE  Nh: 04. 
09(feladás!). C: zoltan.mihaczi@bcn.hu, Miháczi Zoltán 1027 Budapest, Fő u. 
77, ill. fax: 1/432-8540, Nd: 4000 Ft/3nap (FN 12C, 14BC, N55, F70: 2000 Ft, 
FN10 12D, N60, F70 és a gyerekverseny ingyenes), nyílt: 600 Ft/nap. Papíralapú 
nevezésnél egyesületenként 500 Ft pótdíj.  Terep: Parádsasvár-Mátraalmás-Szuha 
térsége (Mátra hg.), „0”-idők: 12.30(p), 10.00(szo-v). K: FN: 10D,DK 12CD 14BC 
16BC 18BC 20A 21ABBrC 35 40 45 50 55 60 +F: 35Br 65 70 75 +Nyílt, Gy. Szállás 
(tornateremben s.f. 600, turistaházban 1600 Ft/éj a VK közelében), szállítás (igény 
esetén) rendelhető. Megj.: kiegészítő rendezvények: 29-én 16 órától mobil-O, 30-án 
16 órától Trail-O verseny. 

05. 03. (sze) Török Ignác ev.  (3SZ/13.)  /-/ kt.  R: Pest m. Hsz.   H: János-hegy, T: 14.30-tól a 
VK-ban: Normafa, a 21-es buszvégállomás mögött.  „0”-idő: 15.30. Nd: 300 Ft, K: 
FN 12 14 18 21 40, F 50 60, nyílt. 

05. 06. (szo) OSC éjszakai  /oR/ SI R: OSC  I: a következő TÁJOLÓ-ban

05. 07. (szo) Budapesti és Pest megyei Diákolimpia + Hegyvidék Kupa /rR/ R: KFK és MOM
 I: a következő TÁJOLÓ-ban

05. 08. (h) Kőbányai ált. iskolás verseny 3. forduló /-/ R: KTSz Hsz.
 H: Kőhíd, 14 óra, K: FN 10 12 14.  

V E R S E N Y N A P T Á R
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05. 10. (sze) Egerszeg Kupa  (3SZ/14.)  /-/ SI   R: ZTC I: a következő TÁJOLÓ-ban.

05. 12. (p) Postás éjszakai, Budapest Éjszakai Bajnokság  /oR/ SI R: PSE Nh: 05.03(beérk.)
 C: merfold@triasz.se.axelero.net, Sőtér Márton, 1026 Budapest, Lotz K. u. 5/a. H: 

Pilis hg., VK: Piliscsaba, lőtér, „0”-idő: 21.00. Nd: 900 Ft, K: F: 18B 20A 21ABBr 35A 
40 45 50 55 60,  N: 20A 21A 35A,  + nyílt. 

05. 13. (szo) Szélrózsa Kupa éjszakai /oR/ SI R: TTE  I: a következő TÁJOLÓ-ban.
 
05. 13-14. (szo-v) Szent László Kupa /oR, rt./, Gödöllő Nagydíj /oR, nt./ SI R: KTK Nh: 05.01.
 C: valkony@freemail.hu, vagy Valkony Ferenc 1103 Bp., Petrőczy u. 36, Nd: 1000 

Ft/nap (FN14-ig, F65-, N60: 800 Ft), nyílt: 600 Ft/nap. H: Gödöllő térsége, „0”-idők: 
12.00(szo), ill. 11.00(v). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21ABBr 35 40 45 50 60 
F: 55 65 70, NyK. +14-én N65. Szállás (kollégiumban 1500 Ft, tornateremben sf. 400 
Ft) rendelhető.

05. 13-14. (szo-v)  Egyetemi és Főiskolai bajnokság váltó és egyéni /KoR/, R: PVS I: a következő 
TÁJOLÓ-ban.

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

Kérés a rendezőkhöz: 
A következő számhoz a lapzárta: március 28, tervezett megjelenés: ápr. 7 (Postás Kupa). Amennyiben 
lapzárta előtt nincs versenykiírás az MTFSZ-honlapon, előzetes információt kérünk a versenyről 
(email-cím: argaygyu@t-online.hu). A kapcsolatteremtés miatt célszerű, ha a rendezők email-címe 
megtalálható a honlapon.

Hej vadászok, vadászok...
Nem több, csupán harmincegynéhány esztendeje igyekszem meg-
érteni gondolkodásmódotokat, filozófiátokat... 
Sok-sok beszélgetés eredményeképpen én elfogadtam, hogy ez 
így rendben van. Rendben van az, hogy míg én és sok-sok hozzám 
hasonló félőrült szabadidejében az erdőt futásra, tájékozódásra 
használja, addig a vadászok ugyanezt a terepet – jól megfogalma-
zott szabályok keretei közt, a vadállomány érdekeit is figyelembe 
véve – egy másik hobbinak hódolnak. Sportemberek közt egyéb-
ként is átlagon felüli a tolerancia – tudomásom szerint tájfutót 
eddig sem nappal, sem éjszaka, sem edzésen, sem verseny közben 
nem lőttek le... vagyis mi tudunk vigyázni!
Ennek az óvatosságnak jegyében be sem tettük lábunkat decem-
ber 4-én a Farkasgyepű határában hónapokkal korábban kiírt/
bejelentett hagyományos Luca-kupa résztvevőiként – hiszen 
tudomásunkra jutott, hogy ott, akkor, hasonlóan hagyományosan 
vadászatra kerül sor. 
Semmi gond nem származott abból, hogy a közel 200 tájfutó egy 
héttel később csapott össze.
A történet eddig teljesen szokványos. Lehet, hogy a folytatás 
is az, lehet, hogy eddig csak egyszerűen elkerült a vadászatok 
hordaléka. 
A tisztás, ahol december 11-én gyülekeztünk, túlzás nélkül hor-
rorfilmbe illett! Nem számolta meg senki, hogy ötven vagy száz 

szarvas és őz alsó lábszára hevert-e szanaszéjjel, nem számolta 
meg azt sem senki, hogy a tisztást körülvevő bozótosban hány 
levágott őz és szarvas feje meredt ránk egyhetes iszonyattal! A 
helyszínen készített fotók közül a gyengébb idegzetűek miatt csak 
egy szerényebbet mellékelek!
Nem ismerem a vadászok etikai kódexét... azt viszont tudom, hogy 
tájfutó verseny után talán még egy papír zsebkendő sem marad 
a területen! Ha mégis, az esetleg egyéni trehányság... köztünk is 
vannak fegyelmezetlenek...
De több tucat szarvasláb, csak úgy az út mellett ... ez ugye nem egy 
vagy két feledékeny vadász műve?  

Pap László
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Az első katonai felmérés elkészülte 
után erényei mellett hibái is kiderültek, 
ezért hamarosan elrendelték az újabb 
felmérést. Erről szól sorozatunk második 
része. A cikk a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum támogatásával jött létre. 

Kedves levelet kaptam Györökről, amelyben egy 
„nyugdíjas” tájfutó megköszönte, hogy ezt a terü-

letet választottam mintának és elkérte a helyi lap részére 
újraközlésre az anyagot. Hogy a térképek változása minél 
követhetőbb legyen, ezentúl mindig ezt a kivágatot pró-
bálom közölni. Remélem a mostani jobban sikerül, mint 
az első, amely nem adta vissza a kéziratos térkép szépsé-
gét. Akit érdekelnek az eredeti térképek, szívesen látjuk 
Térképtárunkban (kedd – csütörtök, 9 – 16), ahol, többek 
között, Magyarország összes topográfiai, felmérési térké-
pe megtalálható eredetiben vagy színes fénymásoltban 
(az EOTR csak részben).
Ahogy az előző cikkben írtam, az első katonai felmé-
rés térképeit többszöri kísérletre sem tudták a teljes 
Birodalomra összeszerkeszteni, ezenkívül a domborzat-
ábrázolás elnagyoltsága és a nem kellő részletgazdagság, 
pontosság miatt új felmérés megkezdését javasolták I. 
Ferenc császárnak, aki 1806-ban el is rendelte azt.
Ez a felmérés már geodéziai felmérésen alapult és Cassini 
vetületben készült. A terepezés méretaránya ugyanaz, 
mint az első felmérésé, 1 : 28 800. Nagy változás még, 
hogy jelkulcs készült a felmérőknek és magassági méré-
seket is végeztek. Bár a munka megkezdésekor létre-
hozták a térképező szervezeteket, a terepi tevékenységet 
továbbra is csapatoktól vezényelt tisztek végezték, akik 
háborús időszakokban visszatértek egységeikhez, ezért 
is haladt lassan a térképezés. A felmérésben több magyar 
tiszt is részt vett, közülük a legismertebb Tóth Ágoston, 
aki később részletes javaslatot készített egy magyar „föld-
leíró intézet” létesítéséről, de sajnos ez nem valósult meg. 
1869-ben úgy tértek át a III. felmérésre, hogy (elsősorban 
Erdélyben) nem fejezték be a munkát. Magyarországot 
1819 és 1869 között mérték fel (1112 szelvény), a mai 
ország területét lényegében 1840-tól 1866-ig, de 1848-
51-ben szüneteltek a munkák. A felmérési szelvények 
továbbra is csak két kéziratos példányban készültek 
(Hadtörténeti térképtár: B IX a 1124), de ezekről kiadtak 
nyomtatott, nyílt térképeket 1 : 144 000 méretarányban (B 
IX a 531/1). Ezek a lapok a valaha készült legrészletesebb, 
legszebb rézmetszésű térképek közé tartoznak, gyűjtők 
kedvencei, reprodukálásuk szinte lehetetlen. Majdnem 
mindent tartalmaznak, amit a színes felmérési szelvé-

nyek, ráadásul egy színben, hogy ennek ellenére olvasha-
tók, sőt szépek, az valóban a térképészet élvonalába emeli 
e munkát. A Magyar Királyság területe 1869-81-ben 141 
lapon jelent meg, sajnos az erdélyi lapok nem készültek 
el. Kisebb léptékű áttekintő térképek is készültek 1 : 288 
00 (B IX a 521) és 1 : 576 000 méretarányban, az utóbbi 
az ún. Scheda-térkép (B IX a 17), amelyet később egész 
Közép-Európára elkészítettek.
Ha egymás mellé helyezzük a két térképkivágatot, azon-
nal látszik, mennyivel gazdagabb a második felmérés 
anyaga az elsőnél. Egy helyett legalább hét felirat esik 
a területre, részletesebb a domborzat rajza és feltűnik a 
tengerszint feletti magasság adata. 78°45 a Sz.Mihályh. 
(Szent Mihály-hegy) magassága. Az adat bécsi ölben és 
hüvelykben van megadva, egy öl 1,9 m (72 hüvelyk), 1 
hüvelyk 2,63 cm, azaz a magasság 149 m, közel áll a mai 
adathoz (135,2 m). A szelvény területén lévő (a kivágaton 
nem szereplő) másik két magassági megírás sokkal pon-
tosabb, 1-2 méteren belül van a hiba. Ezt valószínűleg 
az tette lehetővé, hogy Vásárhelyi Pál rendeletére 1840 
körül a helyi szintezéseket összekötötték Fiuménél (ma: 
Rijeka) az Adriai-tengerszinttel és ki lehetett számolni a 
folyószabályozások miatt mért magasságok tengerszintre 
vonatkoztatott értékét. 
A Szent Mihály-hegyet egyébként hatalmi szóval nevez-
tették át a szocialista érában dombbá, mondván, ekkora 
dombocska nem lehet hegy. (Ferihegy pl. persze marad-
hatott, ezen elnevezés oka, hogy a magyar minden szőlő-
termő területet hegynek nevezett sokáig.)
Jól látható a Sátormagosh. Felirat, ennek két érdekessége 
van, egyrészt minden hegynév végére egy h betűt illesz-
tett a (nyilván magyarul nem tudó) felmérő, a fontosabb 
pedig, amit minden tájfutó tud, hogy a Sátor-magas 
nem itt, hanem a Vár-völgy keleti oldalán van, ahol 
két tájfutó világverseny is zajlott. Ott is meg van írva, a 
második felirat keletkezése rejtélyes. A falu neve Mezes 
Györek, ez nem mézest, hanem meszest takar, utalva a 
környék dolomitjára, Meszes-Györök volt a település 
neve az 1902-es községnévrendezésig, amikor a fürdő-
telep fejlesztése érdekében választották végül a máig élő 
Balatongyörök nevet. A térkép jobb szélén látható P betű 
a Plattensee kezdete, a térkép általános nyelve német 
lévén így írták meg a Balatont. Bal oldalon látható a 
Vonyarcz felirat, ez a mai Vonyarcvashegy település egyik 
régi magját jelöli.
Az első és második katonai felmérés valamennyi térképe 
hozzáférhető az Arcanum három DVD-jén.

Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára
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A MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS
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A BUDAPESTI  TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Címlap: „Bélyegzés” a rajtban a sítájfutó országos bajnokságon
Hátsó borító: Pillanatképek az MTFSZ közgyûlésérôl
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