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A huszonhatodik évfolyam

Pályázat kiemelt- és világversenyekről
szóló tudósításokra
A Tájoló szerkesztősége „jelképes” pályázatot ír ki az alább felsorolt világversenyek, országos bajnokságok, kiemelt- és
néhány nagyobb rangsoroló versenyről
szóló tudósítás megírására. A célunk az,
hogy a legjelentősebb eseményekről
rendszeres tájékoztatást adjunk olvasóinknak. A feltétel mindössze az, hogy
legalább egy 2 oldalas, fotókkal illusztrált, tárgyilagos beszámoló készüljön az
adott eseményről. Két ilyen tudósítás
megírása esetén a cikkírónak 2009-ben
tiszteletpéldányt biztosítunk és az idén
év végén pedig megkapja a 2008-as évfolyam bekötött példányát. Természetesen
ez nem jelenti azt, hogy egyéb hazai és
nemzetközi események közléséről elzárkóznánk. A jelentkezéseket a tajolo1@tonline.hu címre kérjük. Íme a versenyek
Tájoló előfizetés 2008 –ra
időrendi sorrendben, zárójelben a lapzárEbben az évben a Tájoló 10 alkalommal, ta időpontja:
egyenként 32 oldal terjedelemben fog megjelenni. Az MTFSZ híreit, hivatalos közlemé- Március: 8-9. Tájfutó Maraton (03.25.); 15nyeit tartalmazó Tájfutás rész megszűnik, 16. Tavaszi Spartacus Kupa (03.25.)
így a tagdíj fejében a kluboknak küldött Április: 5. Hosszútávú OB (05.20.); 12-13.
példányt sem kapják az egyesületek. 2008- Postás Kupa (05.20.); 19-20. TIPO Kupa
ban ismét tervezzük 2 darab DVD melléklet (05.20.)
megjelenését. Így kétféle előfizetése van a Május: 1-4. Észak-alföldi Tájfutó Majális
Tájolónak 2008. évre: a 10 szám előfizetése (05.20.); 11. 24 órás váltó (05.20.); 17-18.
3900 Ft, külföldre 6900 Ft. Egy példány ára Mecsek Kupa (05.20.); 23-25. Euromeeting
400 Ft. DVD melléklettel az előfizetési díj (06.17.); 25-31. Felnőtt EB (06.17.); 31-1.
Diákolimpia (06.17.)
1000 Ft-tal több.
Június: 14. Éjszakai OB (06.17.); 21.
Előfizetési akció új előfizetők
Középtávú OB (06.23.); 22. Váltó OB
szervezésére
(06.23.); 27-29. Thermenland Open
Az októberi felmérésen többen jelezték, (07.29.); 28-5. Szenior VB (07.29.); 30-6.
hogy szívesen vennének részt előfizetők Junior VB (07.29.)
toborzásában. Most egy olyan lehetőséget Július: 2-6. Hungária Kupa (07.29.); 10-20.
ajánlunk fel, amelyben bármelyik, 2008- Felnőtt VB (07.29.)
ra már előfizetett olvasónk részt vehet. Augusztus: 15-17. Pannon Tájfutó Napok
Tehát: akinek van 2008-as előfizetése és (08.26.)
beszervez egy olyan új előfizetőt, aki 2007- Szeptember: 6. Rövidtávú OB (09.23.); 7.
ben nem volt előfizető, az 2009-ben 500 Csapat OB (09.23.); 13-14. Szentendre Kupa
Ft kedvezményt kap az előfizetési díjból. (09.23.); 27-28. Kalocsa Kupa (10.28.)
Több új előfizető esetén többször 500 Ft a Október: 4. Pontbegyűjtő CSB (10.28.); 5.
kedvezmény! Töltsd ki a mellékelt űrlapot Egyesületi váltó OB (10.28.); 9-12. Ifjúsági
és küld el a szerkesztőségnek! Az előfizetési EB (10.28.); 24-25. Normáltávú OB (10.28.)
díjat átutalással, csekken vagy személyesen November: 1-2. Eger Nagydíj (11.25.); 8-9.
Őszi Spartacus Kupa (11.25.)
lehet befizetni.
Nagy reményekkel és várakozással kezdtünk
hozzá a Tájoló 26. évfolyamának szervezéséhez. Bővítettük a szerkesztőséget – Spilkóné
Bacsó Piroska és Máthé Fanni –, változatos
éves tervet állítottunk össze. Szerettünk
volna teljesen színes újságot alkotni, ennek
azonban olyan magas lett volna az ára, hogy
nem mertük vállalni. Abban reménykedtünk, ha sikerülne valamelyik pályázaton
támogatást nyerni, akkor még mindig megvalósíthatjuk. De aztán jött az újabb rideg
valóság: egyik pályázaton sem nyertünk
semmit. Így több év pályázati támogatása
után az idén csak magunkra, az előfizetési
díjakra számíthatunk. Az éves költségeinket
akkor tudnánk fedezni, ha 750-800 előfizetője lenne a lapnak. Ehhez kérjük a klubok
segítségét. Szervezzenek környezetükben
minél több előfizetőt, ehhez indítottuk az
alábbiakban közölt előfizetési akciónkat is.
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BUDAPESTI TÁJFUTÓ NAPOK
J
anuár 18-20-án a Budapesti
Tájfutók Szövetsége az idén
is megrendezte a Budapesti
Tájfutó Napokat. Péntek délután
a BTFSZ közgyűlésére került
sor, ahol a tagszervezetek elfogadták a 2007. évi működési és
pénzügyi beszámolót, valamint
a Felügyelő bizottság jelentését.
A beszámoló során élénk vita
alakult ki a kisversenyek térképpel történő ellátásáról, az ezzel
kapcsolatos problémák megoldásáról. Nyomdai úton már csak
a legnagyobb versenyek térképeit nyomják ki, így a szövetségi raktárban lévő térképkészlet
nem igen újul meg és ezért a
kisebb versenyek térképellátása
innen kevésbé biztosítható.
Teremtájfutó Diákolimpia
Szombaton délelőtt Gazdagréten
a
Törökugrató
Általános
Iskolában mintegy 120 fiatal
részvételével bonyolították le a
második alkalommal megrendezett Teremtájfutó Diákolimpiát.
Ha a verseny előtt egy idegen
benézett a tornaterembe, minden bizonnyal fejcsóválva távozott volna onnan, hiszen egy

külső szemlélőnek óriási rendetlenségnek tűnhetett a látvány:
össze-vissza heverő szekrények,
zsámolyok, padok, szőnyegek és
egyéb tárgyak voltak láthatók.
Pedig ez nem volt más, mint a
teremtájfutó verseny „terepe”, a
célszerűen elhelyezett eszközöket az 1:200 méretarányú térkép
pontosan ábrázolta. A verseny
kis késéssel kezdődött, mert a
rendezőséget meglepte a nem
várt nagy létszámú jelentkező és
bizony mire az adatokat bevitték
az SI rendszerbe, eltelt egy kis
idő. Addig a gyereksereg térképpel a kezében ismerkedhetett
a „tereppel.” Volt is nagy zsivaj, egymás szavát sem értettük.
Ezzel párhuzamosan tájfutó versenyek filmjeit vetítették, amelyet nagy érdeklődéssel figyeltek
a bemelegítésben elfáradt gyerekek. A 6 kategóriában rendezett
versenyen három futamon kellett
indulni minden résztvevőnek és
az összetett eredmény alapján
hirdették ki a végeredményt. Az
eredményeket a mellékletben
lehet olvasni. A verseny végén
rendezett tombolán sok érdekes
tárgyat nyertek a gyerekek.

Verseny közben

Átadták a Budapest Tájfutója díjakat
A Diákolimpia második és harmadik futama között került sor
a Budapest Tájfutója díj átadására. A 2007. évben elért hazai
és nemzetközi eredményeik,
sportszerű magatartásuk alapján
négyen érdemelték ki a BTFSZ
által alapított díjat: felnőtt nőknél Füzy Anna (OSC), edzője
Hegedűs Zoltán, felnőtt férfiaknál Lenkei Zsolt (TTE), edzője
Horváth Magda, ifjúsági lányoknál Tibay Ilona (SPA), edzője
Kovács Zoltán, ifjúsági fiúknál Jenes Géza (MOM), edzője Kisvölcsey Ákos. A díjakat
Hagyó Miklós, Budapest főpolgármester-helyettese adta át.

Szenior találkozó
Szombat délután a Curia utcai
nagyteremben tartott szenior
találkozón Dr. Fekete Jenő, a
BTFSZ tiszteletbeli elnöke tartott érdekes előadást thaiföldi
útjáról. Ezután Bugár József
elnök átadta a Budapest Tájfutó
Sportjáért Díjat Argay Gyula
sporttársnak a budapesti szövetségben végzett – és még ma
is tartó – több évtizedes eredményes munkájáért. Ezt követve
a résztvevők visszaemlékeztek a
30 évvel ezelőtti, 1978-as országos bajnokokra, közülük csak
A verseny térképe egy, Korik Vera volt jelen. Szóba
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került még egy tájfutó múzeum
alapításának gondolata, valamint
a Tájoló idei megjelenése, tervei,
helyzete. 750-800 előfizetőt kellene szervezni, hogy biztosítva
legyen a lap kiadása.
Este a BTFSZ elnöksége az idén
is meghívta egy vacsorára azokat a fiatalokat, akik az elmúlt
évben országos bajnokságot
nyertek. Az esemény a Hírtér
Kiadó – Horváth Magda szponzorálásával valósult meg.
Ripszám Henrik emlékverseny

H Í R E K

HÍREK
1%-os felajánlások
Támogassátok 1%-os felajánlásotokkal a Budapesti
Tájfutók Szövetségét (adószám:
19622684-1-41) vagy a Budapest
Tájfutó Sportjáért Alapítványt
(adószám:18015133-1-41). A
Rendelkező nyilatkozatot mellékeltük az újsághoz. Így egyetlen
forint áldozat nélkül segítheted
sportágunk fiataljait, az utánpótlást, tanítványaink, gyermekeink rendszeres edzését, versenyeztetését, sportolását.
Hidas Sándor 60 éves

fölényes biztonsággal. Eddigi
legjobb eredményét futotta, és ez
szinte számunkra a nap hősévé
tette. Reméljük a jövő évben már
az év elején és az egész évben
ilyen jó formát mutat majd.”
Hidi akkori és mai „formáját” a
mellékelt képeken tekinthetjük
meg. Kívánunk jó egészséget,
sok boldogságot, sok jó versenyt
a földön és a levegőben, 60 születésnapja alkalmából.
Megszületett Nóra
SAM nagypapa lett, azt kéri,
hogy hagyjunk két darab 4x4
cm-es helyet, ahová egy képet és
egy kis szöveget beír majd.

Koszorúzás

Vasárnap délelőtt sáros és néhol
jeges útszakaszok fogadták a
Ripszám Henrik emlékverseny
indulóit. Így nem sikerült Józsa
Gábor előző évi útvonalcsúcsát
megjavítani a győztes Zsebeházy
Istvánnak (MOM). A nőknél
a tavaly is győztes Őry Eszter
(MOM) szerezte meg az első
helyet.
Még a verseny előtt került sor
a 83 évvel ezelőtti első magyarországi tájfutóverseny emlékére
állított emléktábla megkoszorúzására. A koszorút Bugár József,
a BTFSZ elnöke és Lengyel
Andrea főtitkár helyezte el.
Schell A.
Fotó: Nemesházi László
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1968-ban kezdett versenyezni.
De hogyan? Megtudhatjuk, ha
elolvassuk Kempelen Imre bácsi
év végi értékelőjét a Zupán rendezett Spartacus versenyről: „A
felnőtt férfi II. o. volt a negyedik
kategória. Számunkra itt a legkellemesebb meglepetés Hidas
kitűnő futása volt. Első emberként Kardos futott, ő az élbollyal
jött be. Hidas Sándor, aki év
közben nem mutatott túl sokat,
utolsó versenyén nagyon kitett
magáért. Amikor bemondták a
rajtszámát, alig akartuk hinni.
Elsőnek érkezett, méghozzá
Tájoló 2008 1. szám
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A LEGEREDMÉNYESEBB BUDAPESTI SZAKOSZTÁLY
A bajnoki pontverseny
alapján az elmúlt két
évben Budapest legeredményesebb szakosztálya
a Hegyvidék SE MOM
tájfutó szakosztálya.
Hogyan működnek,
hogyan biztosítják a feltételeket az eredményes
sportoláshoz? – tettük fel a
kérdést Borosznoki László
szakosztályvezetőnek és
Kisvölcsey Ákos edzőnek.

Megtudhatnánk valamit a múltról?
Mintegy húsz éve Borosznoki
László (Bobó) és Deseő László
(Dixi) 10–12 fiatal versenyzővel
megalakították a kerületünkben
akkor már működő MOM SE-ben
a tájfutó szakosztályt, melynek
Bobó lett a vezetője, Dixi pedig
az edzője. A MOM gyár megszűnése után egy-két évig önálló
klubként működtünk, majd 2000ben Budapest XII. kerület önkormányzata létrehozta a Hegyvidék
SE-t. Ennek lettünk mi a „MOM”
tájfutó szakosztálya; a jól bejáratott nevünket mindenképpen
meg akartuk tartani. Dixit később
Kopanyecz Attila váltotta, majd
Kisvölcsey Ákos lett az edző.
Jelenleg kb. 40-en vagyunk, ennek
nagyjából a fele utánpótláskorú
versenyző; a többiek alkotják a
kiöregedett utánpótlást.
Az eredményesség – gondolom – nem
a véletlen műve. Mi a titka, esetleg mit
csináltok másképp, mint a többiek?
Azt hiszem, nem beszélhetünk
titokról: rendszeresen és folyamatosan foglalkozunk a gyerekekkel,
edzéseket tartunk nekik, versenyeztetjük őket. Nemcsak a fizikai, hanem a technikai felkészítést
is fontosnak tartjuk: év közben
minden héten van terepedzés, és
ezen kívül még egy térképes edzés
is, amelyen a futás mellett/közben
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A váltóbajnokság F18-as gyõztes csapata:
Györgyi Péter, Györgyi Máté, Mets Márton

feladatokat kell megoldani. De természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a fizikai felkészítésre, a futótudás fejlesztésére is. Ugyancsak
érdemes kiemelni, hogy a jobbakkal igyekszünk többször, általában
évi 5–6 alkalommal külföldi versenyen is részt venni.
Mi van a hátterében az évek óta tartó
eredményes utánpótlás-nevelésnek?
Mivel magyarázható a klub ilyen kiegyensúlyozott teljesítménye?
Alighanem a folytonossággal.
Kialakult egyfajta szemléletmód,
értékrend és módszertan, amelynek az alapjait még Dixi rakta le
sok évvel ezelőtt. Ehhez aztán az
őt követő edzők hozzá tették a
maguk ötleteit, tapasztalatait, a
személyiségüket, így halmozódott
fel az a tudás, ami meghatározója
az egyenletes jó eredményeknek.
Bobó pedig már több évtizede
működteti a szakosztályt, folyamatosan biztosítja az elengedhetetlenül szükséges hátteret.
Nézzük a 2007-es évet a MOM szempontjából!
Szerzett bajnoki pontok tekintetében a legeredményesebb évet
zártuk. 180 pontot ezelőtt még
sohasem gyűjtöttünk, a bajnoki
címek számát illetően viszont
már volt sokkal jobb évünk is.
A sok pontban szerepet játszik
az is, hogy mostanra kezdenek a

versenyzőink – elsősorban Zsebe
Isti – beérni a felnőtt mezőnybe.
2007-ben sikerült először, hogy
mind a férfi, mind a női csapatunk
dobogóra állhatott az egyesületi váltó OB-n. Jenes Géza pedig
elnyerte a Budapest Tájfutója díjat
az ifi fiúk között.
A nemzetközi eredményeitek sem roszszak...
Igen, erre nagyon büszkék is
vagyunk: 2001 és 2006 között
megszakítás nélkül hat éven át
szerzett érmet MOM-os versenyző a serdülő-ifi Európa-bajnokságon. Ráadásul nem is csak egy-két
ember, hanem öten is: Zsebeházy
István, Tas Katalin, Györgyi Gergő,
Mets Márton és Őry Eszter; összesen 11 érmet. Sajnos ez a sorozat 2007-ben megszakadt, pedig
megint négy versenyzőnk jutott
el az Eb-re.
Ha már nemzetközi eredményekről
beszélünk, úgy tudom, vannak külföldi
kapcsolataitok is.
Igen. Több évtizedes kapcsolatunk van a finn Helsingin
Suunnistajattal, akiknél többször
is jártunk már. Ők évente kétszer
jönnek Magyarországra versenyezni; mi sajnos ritkábban tudjuk viszonozni a látogatásukat. A
másik kapcsolatunk finnekkel szintén régóta tart: 1994-ben az akkori
nagykövet Perti Torstila alapított
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egy díjat, amelyet azóta is minden
évben egy fogadás keretében az
éppen hivatalban lévő nagykövet
ad át a MOM legjobb utánpótlásversenyzőjének. Ez tulajdonképpen egy kupa, amelybe évről évre
belevésik a legjobb nevét.
Hogyan telnek a „szürke hétköznapok”, amikor nincs verseny, azaz hogyan
készültök a következő szezonra?
Nálunk is folyik az alapozás. Ez
heti négy közös edzést jelent, két
tornatermi edzést, illetve a legjobbaknak egyénre szabottan még
további „otthoni futásokat”. Hét
végén pedig hosszú terepfutásokra megyünk.
Milyen az edzéslátogatottság?
Elvárjuk, hogy a nálunk versenyszerűen sportolók részt vegyenek
az edzéseinken, és így egymást is
segítsék. Mindenki tudja, mennyivel könnyebb egy kemény edzést
együtt teljesíteni, mint egyedül.
A közös edzés tehát lehetőség és
kötelezettség is egyben. Ez az egyik
legfontosabb elvárásunk a szakmaianyagi támogatásunkért cserébe.
Milyen a szakosztály anyagi helyzete?
Szerencsére a kerületi önkormányzattól a Hegyvidék SE-n keresztül komoly támogatást kapunk:
költségvetésünk jelentős részét
ők állják. Ennek is köszönhető,
hogy a tagdíjakat alacsonyan tud-
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Megyei hírek

Györgyi Csenge, N18, ONEB-3. hely

juk tartani, mégis tudjuk fizetni
az utánpótlás- és élversenyzőinknek a versenyeket, az edzéseket
– például a tornatermi edzéseket –, hozzá tudunk járulni az
edzőtáborokhoz, a legjobbaknak
pedig a nemzetközi versenyeikhez is tudunk támogatást adni.
Persze ne feledkezzünk el arról
sem, hogy sokat köszönhetünk a
Budapesti Tájfutók Szövetségének,
a Budapest Tájfutó Sportjáért
Alapítványnak és a Budapest-válogatottnak is; ezek nagyon sokat
segítenek, elsősorban a külföldi
versenyeket tekintve.
Tervek 2008-ra esetleg 2009-re?
Sajnos lassan „elfogynak”, felnőnek a 10–14 éves gyerekek, úgyhogy mindenképpen szeretnénk új
kicsiket a klubhoz csábítani. Nem
lenne jó, ha több évjárat kimaradna, mert akkor az aztán végig
kísért egész felnőttkorig. Több bajnokságot szeretnénk nyerni, mint
2007-ben, örülnénk, ha az ifi Eb-n
ismét sikerülne érmet szerezni, és
a junior világbajnokságon is kellene valami maradandót alkotni.
2009-ben a magyarországi VB-n
pedig szeretnénk eredményesen
részt venni.
A TÁJOLÓ nevében egy legalább olyan
sikeres évet kívánok Nektek, mint a 2007Õry Luca, a normáltávú OB es volt. Köszönöm a beszélgetést.
bronzérmese
(Schell A.)

A Nógrád megyei TFSZ közgyűlése
2007. november 24-én tartotta közgyűlését a Nógrád megyei TFSZ. Az eddigi
elnökség mandátuma lejárt, így az új ciklusra a tisztségviselők választására is sor
került. Ennek eredményeképp a megyei
Szövetség elnöke ismét Pelyhe Dénes lett,
titkára Goldmann Róbert, az elnökség tagjai pedig Hugyecz Zoltán, Koósné Nagy
Judit, Kovács Ferenc, Novotni Tiborné és
Sramkó Tibor.
A közgyűlés után régi és újdonsült versenybírók számára továbbképzés következett, melyen 27 fő vett részt. Két előadás
hangzott el, először Kovalcsik István a
Bajnoki rendszert és a Minősítési szabályzatot ismertette, majd pedig Kovács Gábor
a váltó- és csapatversenyekkel kapcsolatos
tervekről és a tájfutó térképek jelkulcsáról
beszélt. Ezt követte az új versenybírók vizsgája. Ismereteik felfrissítésére a tesztet az
„öreg” versenybírók is kitöltötték. Ezután
még egy rövid tájfutó versenypálya is várt
az egybegyűltekre, melyet a SalgóvárTóstrand térkép által ábrázolt területen
jelöltek ki a rendezők.
Kovács Gábor
A délalföldi tájékozódási sport első 50 éve
A Csongrád Megyei Tájékozódási Futó
Szövetség, az „Iskolai tájékozódási futásért” Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális
Sport Egyesület 2008. február 2-án tartja
„A délalföldi tájékozódási sport első 50 éve”
címmel meghirdetett ünnepi ülését.
Az évforduló alkalmából 165 oldalas jubileumi kiadvány jelenik meg.
Tájfutásért díj
Veszprém Megye Tájfutásáért díjat 2007ben Somogyi Lajos kapta.
Zalaegerszegért Díj
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzat képviselő testülete
Zalaegerszegért Díjat adományozott
a 2007-ben 15 éves Zalaegerszegi
Tájékozódási Futó Clubnak.
A kitüntetést fogadás keretén belül a klub
négy képviselője – Vajda László elnök,
Makrai Éva, Gömbös Szilvia és Fehér Ferenc
– vette át.
Tájoló 2008 1. szám
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URBÁNFY JENŐ
1954-2007

A

z amatőr sportember mintaképe.
Sokatmondóan így jellemzik elhunyt
sporttársunkat a számos visszaemlékezésben, amelyet a zöld sportok különböző folyóirataiban, honlapjain, levelező
fórumain olvashattunk. Valóban, alig
akadt olyan nap, amikor Jenő (tájfutó
becenevén „Borjú”, vagy „Bú”) ne öltött
volna sportszerelést, hogy egy kiadós
mozgást végezzen a szabadban. Szinte
minden szabadnapjának java részét, ha
nem éppen a teljes 24 órát töltötte kinn a
terepen, többnyire valamely tömegsportrendezvény keretében.
1969 őszén a Kvassay Műszaki
Szakközépiskola szervezett egy terézvárosi népszerűsítő diák-tájfutó versenyt,
melyet a MAFC tájfutói bonyolítottak
le. Ennek folyományaként került Jenő a
tájfutók népes családjába, szorosabban
véve a MAFC szakosztályába. Ez idő tájt
ő már javában járta diáktársaival, a lelkes
természetjáró Kádár tanár úr vezetésével
az országos kék-túra útvonalát. Kiváló fizikumára és a túrákon megszerzett tájékozódási- és térképismeretére alapozva már
a legelső versenyzéssel töltött esztendő az
ifjúsági tájfutó válogatott keretbe kerülést
eredményezte, ahol két esztendőn át példamutató edzésmunkát nyújtott. A nagy
tehetség Klimstein Lacival csapatban
eséllyel vehették fel a küzdelmet a legendás BEAC ifikkel. Legjobb eredményeként
az 1971. évi országos váltóbajnokságon
a dobogó legmagasabb fokára állhatott.

8 Tájoló 2008 1. szám
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Felnőttként is hosszú ideig megbízható, jó
versenyzője maradt egyesületének.
Bár nem végzett egyetemet, baráti körét
mérnökök, orvosok alkották. Széleskörű
érdeklődésével, olvasottságával mindenféle társalgásba be tudott kapcsolódni.
Szelíd naivitással csodálkozott rá a világra, talán éppen ez a gyakran mosolyra
fakasztó tulajdonsága okozta, hogy nem
lehetett őt nem kedvelni.
Tájfutóként sem maradt hűtlen korábbi túratársaihoz. Iskolájával nem csupán
befejezte a kék-túrát, de egy későbbi évjárattal megismételte azt, és másodszor is
feliratkozott a kék-túra jelvényesek dicső
listájára. Ez a ragaszkodás mindvégig jellemző maradt rá. A futás és a turisztika
egyre újabb változataival ismerkedett
meg, új és új barátokat szerezve, de nem
dobta sutba a régi formákat és régi barátokat sem.
A tájfutás és a turisztika kettős szeretete inspirálta arra, hogy már a hetvenes
években eljusson a szomszédos országok
szokásos tájfutó versenyeire, sőt olyan
hőn áhított rendezvényekre is, mint a svéd
O-ringen, vagy a svájci ötnapos viadal.
A megszerzett tapasztalatokkal örömmel
járult hozzá a későbbiekben nekivágó
sporttársak hasonló útjainak megszervezéséhez. Amatőr sportemberhez illően
mindig részt vett az olimpiai ötpróbákon,
s mellékesen ennek jóvoltából helyszíni
nézője lehetett a moszkvai olimpiának.
Aztán jött a maratoni futás, nagy szerelemként. Kicsit csodálkozunk rajta, hogy
aki ennyire jól érzi magát az erdőben tájékozódva, az hogy szeretheti az aszfaltot
döngetni monoton. De személye erre is
kivétel volt. Több mint száz sikeres maratoni teljesítés, bejárva a fél világot. Párját
ritkító sorozat! Egy hajszálnyi hiányzott
ugyan, hogy 3 órán belülre kerüljön, de
a stabil idejét bármikor megfutotta. Ha
éppen úgy alakult a program, akkor 3
hétvégén közvetlenül egymás után
háromszor. Nem csak fizikailag készült,
de a soron következő helyszín városismertetőjét is bújta. Még évekkel később
is fejből precízen sorolta az utcaneveket,
amerre a futam vezetett, természetesen
az összes nevezetes épülettel, és azok
tudnivalóival együtt. S ha valamely várost

nem tekinthetett meg kellő alapossággal
a maratonihoz kapcsolódva, akkor viszszatért oda mezei hátizsákos turistaként.
Soha nem gyűjtött vagyontárgyakra, nem
tartott gépkocsit sem. Mégis (talán éppen
ennek köszönhetően) több és változatosabb helyre jutott el, mint aki folyton a
volán mögött ül.
A nyaralás is elválaszthatatlan volt számára az aktív mozgástól. Velünk tekert
számos kerékpáros vándortúrán, Beregtől
Hetésig, a Sumavától Rügenig. De az
országos kerékpáros körtúra legtöbb szakaszát vállalkozó társ hiányában egyedül
teljesítette. Telente sível ugyanilyen otthonosan mozgott a lejtőkön. Az Alpesi Rózsa
egyesület tagjaként képezte ki magát a
mászás alapvető fortélyaira. Hogy aztán
– saját szavaival élve – a tarsolyába rakja
az Alpok és a Kárpátok neves csúcsait.
Csak ízelítőül: Mont Blanc, Monte Rosa,
Breithorn, Grossglockner, Grossvenediger,
Marmolada, Triglav, Fogarasi-havasok,
Bucsecs, Bihar-hegység szurdokvilága,
Magas-Tátra csúcsai. De nagyon tudott
örülni annak is, ha kis hazánk egy számára
addig ismeretlen pontja került a tarsolyba. A magas hegyek után rendszeresen a
Balaton átúszással lazított.
Természetesen aktív részese volt a hazai
teljesítménytúrázás létrejöttének. A
kezdetektől fogva járta a Kinizsi 100, a
Mátra-bérc, a Gerecse 50, és számos más
legendássá vált túra útvonalát. De szigorúan bakancsban és hátizsákkal, nem
vegyítve a gyalogos természetjárást, a
táj élvezetét a futóversennyel. Futócipőt
húzott viszont és hajtott a Futapest klub
megannyi rendezvényén és számtalan
utcai futóversenyen.
Szinte hihetetlen, de ennyi program mellett mindvégig kitartott a tájfutás mellett,
évente 15-20 versenyen. „Kiöregedett”
MAFC-osokat követve a Tungsram, majd
a Budai Ősforrás keretében folytatta, de
ez gyakorlatilag azonos baráti kört jelentett. Még a legutóbbi években is olyan
átszellemülten elemezte ki versenypályáit
és keveréseit, cserélt véleményt ellenfeleivel, mint egy lelkes fiatal versenyző.
Derűs lényét tájfutó anekdoták sora őrzi
meg.
S.G.
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GYURKÓ FANNI ÚJRA EDZ

2004-ben indult először tájfutó versenyen, de 2007-ben
már rajthoz állt az ausztráliai junior VB-n és a felnőtt világbajnokságon is az idén elsőéves felnőtt Gyurkó Fanni, az
ARAK első osztályú tájfutó versenyzője, a Vasas atlétája.
Mi a siker titka? Milyen lesz a folytatás?
Saját bevallásod szerint 2004-ben, 17
éves korodban a Hungária Kupán indultál először tájfutó versenyen, nyílt technikásban. Ez a sportág bizonyára nem
volt ismeretlen előtted, hiszen édesapád
ismert tájfutó. Fiatalabb korodban sohasem inspirált édesapád arra, hogy belekóstoljál a tájfutás rejtelmeibe?
Amikor kicsi voltam (3-4 éves)
indultam pár gyerekversenyen.
A tájfutás egy életforma, amibe
apukám nem akart belekényszeríteni (sokan hagyják abba emiatt), inkább elkezdtem atletizálni,
túráztam, síeltem, úsztam, bicikliztem, vízi túrákra jártam az iskolatársaimmal, tanultam. Később
magamtól döntöttem a tájfutás
mellett.
Ebben a sportágban 8 -12 éves korban
kezdik tanulgatni a tájékozódás alapjait
a gyerekek és általában hosszú az út a
válogatottságig. Te három év alatt kezdő
tájfutóból válogatott versenyző lettél.
Mi a titka annak, hogy te ilyen gyorsan
jutottál előre?
Egerszegi Krisztina mondta egyszer, hogy nem kell feltétlenül
tehetségesnek lenni ahhoz, hogy
valaki jó sportoló legyen, inkább
a szorgalom és a kitartás számít.
A kudarcok általában nem törnek meg, hanem inspirálnak, mert
elhiszem, hogy képes vagyok a
„feladat” teljesítésére. Az akaraterőn múlik minden.
Hogyan és mikor kezdtél atletizálni, ki
foglalkozik veled a Vasas atlétikai szakosztályában?
Először 10 évesen mentem le
atlétikai edzésre, a TF-re, a testnevelő tanárom javaslatára (mert
egy felmérő futáson megelőztem
a fiú osztálytársaimat is), ahol a
nevelőedzőm Woth Klára lett, aki

megtanította, hogyan kell szépen
futni. Mikor elkezdtem tájfutni
átmentem a VASAS-ba a hosszútávfutókhoz, mert tudtam, sokkal
gyorsabban kell futnom ahhoz,
hogy eredményeket érjek el. Jenkei
András egy idő után felismerte,
hogy van bennem lehetőség, így
elkezdett velem kiemelten foglakozni, és megtanított gyorsan
futni. Ez nagy segítséget jelent
a tájfutásban, és eljutottam oda,
hogy lehetnek céljaim az atlétikában is.
Tavaly a felnőtt női atlétikai mezőnyben is
kiváló eredményeket értél el az országos
bajnokságokon: a mezei OB-n 12., csapat-

R T R É

ban 2., 5000 m-en 7., félmaratonin 6.,
csapatban 3. hely. Megfutottad az U23-as
EB szintet 10 000 m-en: 36.13, de az EB-n
nem tudtál részt venni, mert az egybeesett a junior VB-vel. A Bécs-Budapest
szupermaratonin 3. lett a Vasas csapata.
Melyik atlétikai eredményedet tartod a
legértékesebbnek és melyek a legjobb
időid az egyes távokon?
A legjobb időim: 1500m 4:51, 10
000 m 36:13, félmaraton 79:11. A
félmaraton OB első hely a legértékesebb eredményem (UP kategóriában), mert erős mezőnyben,
nagy küzdelemben, jó idővel tudtam nyerni.
Hogyan sikerült tavaly a hazai tájfutó
idény?
Utolsó éves juniorként felnőttben indultam minden hazai versenyemen: HOB: 2., KOB: 3.,
ROB:2., NEOB: 6., Főiskolás OB:
1., Összetett egyéni bajnokság: 2.,
Váltó OB (fiúknál, juniorban): 2.,
Hungária Kupa: 2.

A felnőtt világbajnokságon
Tájoló 2008 1. szám

9

PO

R T R É

Nemzetközi eredményeid közül a Junior és
Felnőtt VB-n elért helyezéseid emelkednek ki, bár nem lebecsülendő a cseh OBkon elért helyezéseid sem (normáltávú 7.,
sprint: 6. hely). Hogyan értékeled a Junior
VB eredményeidet?
Nehéz átadni annyi élményt és
tapasztalatot, amennyit a Junior
VB-n Ausztráliában szereztem.
Nekem az időjárás okozott problémákat, a 10-15 fok elviselhetetlenül
hidegnek tűnt számomra, szinte
állandóan fáztam. A terepbemutató után támadtak kételyeim, mert
nem voltak olyan könnyen felismerhetőek a tereptárgyak, mint az
edzőterepeken.
A sprint napján esett az eső. Ez a
verseny kicsit fájó nekem, mivel
a 7. helyen álltam az utolsó pont
előtt, és ott rontottam el (30. hely).
Egy pillanatra nem figyeltem, és
elveszettem a fonalat... de rengeteget tanultam belőle. Igaz kicsit
elkeseredtem, ami kihatott másnapra is.
A hosszútávon, miután a bemelegítő térképet nem nagyon
éreztem, félve indultam az egyes
pontra, és el is rontottam, de
nagyon... Térképcsere volt 3 km
után, a második 5 km-t a győztessel egy tempóban tettem meg,
a svájci lánnyal haladtunk együtt,
aki végül 4. lett. Meg is köszönte
nekem, és azt mondta, nélkülem
nem ment volna, ez kompenzált
kicsit, a megint csak elrontott versenyért (27. hely).
Közben egyre betegebb lettem,
a középtáv selejtezőn és döntőn
már kifejezetten rosszul éreztem
magam, így nem koncentráltam
túl ezeket a számokat, és talán
ezért sikerültek ezek a legjobban
(14. hely). A váltón bebizonyosodott számomra, hogy gyorsabban futok a mezőny nagy részénél
(első futóként 3. helyen hoztam a
váltót), és a wallabyk után, végre
láttam egy igazi kengurut is az
erdőben.
Sydney varázslatos, mint egy nagy
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Apa és leánya a Hungária Kupán

vidámpark. Egyet biztosan tudok,
Ausztráliába még visszamegyek és
remélem versenyzőként!
És a felnőtt Világbajnokság?
Számomra leginkább a tanulásról
és a tapasztalatszerzésről szólt ez a
VB, természetesen a lehető legjobb
eredmény elérése mellett. De nem
volt rajtam az a nyomás, mint a
junior VB-n, így felszabadultabban tudtam versenyezni, és ez a
javamra vált.
Sikerült felmérnem a felnőtt
mezőnyt, ami kemény, de jó fizikai
felkészültséggel még mindig lehet
korrigálni a hibázással elveszített
perceket.
A sprinten csak kicsit hibáztam
a selejtezőn, valamint ahol kellett
lassítottam (metsződéses részben),
így 9. helyen jutottam be. A döntő,
furcsa módon, az utolsó nap volt...
rajtam aznap reggel kezdtek el
mutatkozni az „ukrán-kór” tünetei, alig bírtam bemelegíteni, de
hibáztam is az átfutó pontra. Így
csak a 36. helyet sikerült megszereznem.
A hosszútávú versenyen nagyon
fontos a fizikum, hibázni is lehet.
Én is hibáztam, mégpedig sokat,
mind a döntőn, mind a selejtezőn.
Ezenkívül speciális zavaró körülményt jelentettek a kutyák....
Erre már nem tud mindenki felkészülni, és futni is nagyon kell.
A selejtezőn hetedikként jutottam
be, a döntőben 25. lettem. A 20-on

belüli helyezés is közel volt, ennek
ellenére elégedett vagyok. Jó volt
kezdésnek.
A váltóban nagyon erős csapatok
vannak, de semmi sem lehetetlen. Második futó voltam. Évike
8.helyen váltott, rögtön fel is futottam az előttem lévő angol és svájci
lányra, de a 4-es pontra menet
beleragadtam a mocsárba. Ez nem
volt „igazi”, süppedős mocsárnak
jelölve. Itt töltöttem kb. 2 percet,
addig a mezőny elszaladt mellettem (mások is bennragadtak
az első és második futók közül).
Ezután kiestem a tájékozódásból,
valamint be akartam hozni a hátrányt és hibáztam. Végül a 13.
helyen értünk a célba. Ez a legjobb
női váltó eredmény, amióta 3 fős
váltó van, csak lehetett volna jobb
is...
De majd jövőre, meg a magyar
VB-n!
Hogyan tudod összeegyeztetni egyetemi tanulmányaidat az edzésekkel és két
sportág versenyeivel?
Időnként komoly szervezést és
mérlegelést igényel. Mostani vizsgáimat január 16-án sikeresen
befejeztem, de idén az EB a vizsgaidőszak közepére esik,azután
cseh edzőtábor, valamint a VB is
közvetlenül a vizsgaidőszak után
kezdődik, Jukola/Venla váltó, úgyhogy elég szoros lenne megcsinálni a vizsgáimat, főleg hogy két
szigorlatom is lesz.

PO
Így egyéni tanrendet fogok kérni,
ami azt jelenti, hogy a legtöbb
tantárgyból előrehozott vizsgát
szeretnék tenni a szorgalmi időszakban... ez is mókás, mert elég
sűrű lesz a programom.
Tervezel-e kapcsolatot kiépíteni valamelyik skandináv klubbal?
Az előrelépéshez skandináv klub
is kell, így már a Junior VB után
eldöntöttem, hogy valahogy ki
szeretnék menni egy finn klubhoz... és hogy miért pont finnhez? Mert nekem az a szimpatikus.
Horváth Magdi és Molnár Géza
segítségével sikerült is megtalálni
a megfelelő klubot, a Rajamaen
Rykmenttit. Igazából csak tavasztól
akartam kimenni, de azt mondták
a 25 mannán szükség lenne rám.
Így aztán kiutaztam Stockholmba
Kerényi Mátéval, akivel egy klubba
igazoltunk. Most először voltam
Skandináviában. A verseny előtti napon kimentünk a tavalyi 25
manna terepére, ahol életemben
először futottam igazi mocsárban.
Ausztrália után nem jelentett nagy
gondot az alkalmazkodás a terephez, szerintem hasonló dolgokat
kell figyelni.
Az első nagy váltóversenyem igazán jól sikerült, az egyik 3. futó
voltam a 4-ből. Előttem még
csak 600 ember rajtolt el, úgyhogy nem volt olyan sok csapás.
3 percet hibáztam a pályán, és jó

helyen jöttem. A finnek elégedettek voltak. A lelkemre kötötték,
hogy nehogy diszkózzak, mert
tavaly így esett ki a csapat, de
egyébként általában mindig 10ben szoktak lenni. Most a 12-15.
hellyel is kibékültek volna, mert
nem voltak itt a legjobb férfi versenyzőik (pl. Matthias Merz). A 8.
helyen kezdtünk és innen jöttünk
föl a 3. majd vissza a 4. helyre. A
klubtársaink nem merték elhinni,
hogy esetleg dobogón lehetünk.
A hangosbemondóból állandóan
a klubunk neve szólt, fantasztikus
érzés volt. És amikor Mervi lehajrázta Emma Engstrandot... nem
is tudom kommentálni. Nagyon
boldog volt mindenki. A finnek
kérdezgették, hogy gondoltam-e
volna, hogy kijövök, és rögtön harmadikok leszünk? Hát nem...
Az egyéni OB után még indultál a BécsBudapest szupermaratonin, utána egy
kis kényszerpihenő következett. Mi volt
ennek az oka?
Kórházban voltam, megműtöttek.
Volt egy 4-5 cm-es jóindulatú
daganat a lábszáramban, és ezt
szedték ki úgy, hogy kifűrészelték
a csontom átmérőjének 1/4-nyi
részét. Szerencsére a lábszárcsont
a testtömeg hússzorosát is elbírja,
úgyhogy nincs nagy gond. Már
másfél éve tudok a problémáról,
de azt hittem, hogy csak csontkinövés, mivel nem fájt, sosem volt
érzékeny. Mikor tavaly a Postás
kupán beütöttem a térdem, elmentem megröntgeneztetni, és mivel
kicsit rosszul csinálták a felvételt,
pont beleesett a tumor felső része.
Akkor még nem lehetett tudni,
hogy jó, vagy rosszindulatú-e, csak
az MRI után. Hát nem volt kellemes, de gondoltam futok, amíg
tudok. Később az orvos megnyugtatott, hogy majdnem biztos, hogy
nem rosszindulatú, és hogy edzdzek nyugodtam a versenyidőszak
végéig. Hát így történt. Most már
jobban vagyok, ismét edzek. Ez
A Nike Budapest félmaratonon nem törte meg a lelkesedésemet.

R T R É

A Világkupán tulajdonképpen két versenyből sikerült elérned a 80. helyet (legjobb
magyar nő), a Világranglistán pedig a 81.
helyet (ami a legjobb magyar eredmény).
Jövő évi terveid?
A jövő évi fő versenyeim az EB,
a felnőtt VB, a főiskolás VB.
Szeretnék részt venni minél több
Világkupa versenyen. A felnőtt,
valamit a junior VB-n szerzett
tapasztalatim alapján jól felkészült
vagyok fizikailag, ugyanakkor még
gyorsabbnak kell lennem, mert ez
sokat számít a női mezőnyben.
A tájékozódásomat természetesen
technikai edzéseken fogom fejleszteni és stabilizálni, valamint a
harmadik dolog, a mentális rész,
ez is egyre jobban működik. Az
idei cseh világbajnokságon mind
a három egyéni számban szeret-

Az edzőm, Jenkei András

nék indulni, mert „elbírom”, nem
jelent különösebb megerőltetést.
A technikai felkészítésemben
Dosek Ágoston segít, ez nagy
dolog számomra, hiszen neki volt
már egy világbajnok tanítványa.
Néhány hete a Vasas honlapján szavazásra
invitálták az olvasókat, szavazzanak arról,
ki volt a Vasas legnépszerűbb sportolója
2007-ben. Íme a végeredmény a nőknél:
1. Szávay Ágnes (tenisz) 1357, 2. Gyurkó
Fanni (atlétika) 1338, 3. Nagy Katalin
(ökölvívás) 428. Gratulálunk, további jó
felkészülést és jó eredményeket kívánunk!
Máthé F. – Schell A.
Tájoló 2008 1. szám
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FÉRFI VÁLTÓNK NEGYEDIK AZ ELSŐ TENGERENTÚLI VB-N
1985. szeptember 2-6. Bendigo, Ausztrália

A

magyarországi VB után két
évvel a föld másik felére kellett utazni a versenyzőknek, hogy
résztvevői lehessenek az első
tengerentúli tájfutó világbajnokságnak. Sorrendben a 11. VB-t
a Magyarországnál kb. 82-szer
nagyobb területű Ausztrália rendezte, az az ország, ahol az első
tájfutó versenyeket csak a hatvanas
évek legvégén rendezték.
Az ausztrál terep újszerűsége
nagy kihívást jelentett csaknem
valamennyi résztvevő számára,
bár utólag az a vélemény alakult
ki, hogy az egyéni verseny terepe
kimondottan skandináv jellegű
volt: hullámos gránit terep sziklákkal, kőtömbökkel, kövekkel,
kalliokkal, gazdag domborzati
formákkal, kevés úttal. Általában
eukaliptusz erdő volt a jellemező,
néhol sűrű aljnövényzettel, de voltak fiatal fenyőerdők sok gallyal
és kéreggel a fák alatt. A pályák a
sziklákban és domborzatban leggazdagabb területen vezettek, ahol
a láthatóság elég rossz volt. A váltó
terepére jellemző volt a gazdag
metsződés- és árok hálózat, a régi
aranyásók földmunkáinak nyomaival, sok-sok gerinc, sok tereptárgy
– utak, kerítések, kemény talaj,
nyílt erdők, az árokrendszerben
sűrű bozótos, indás növényzettel.
A váltó pályák rendkívül gyorsak voltak, hibátlan tájékozódást
igényelt.
A magyar válogatott – Csőkör
Irén, Fent Marianna, Kalo
Marianna, Oláh Katalin, Rostás
Irén, Benedek István, Dosek
Ágoston, Kelemen János, Kiss
Zoltán, Lantos Zoltán – tíz nappal
a VB előtt szándékozott kiutazni, amiből utazási nehézségek
miatt végül csak 8 nap lett. Így
a Victoria bajnokságnak csak a
váltóversenyén tudtak rajthoz
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állni, ott azonban a Lantos, Dosek,
Kelemen összeállítású férfi csapat
nem kis meglepetésre 2. lett a svájciak mögött.
A csaknem egyhetes edzőtábor
alatt versenyzőink ismerkedtek
az ausztrál terepekkel, a sziklákkal,, növényzettel, térképekkel. Az
edzőterepek messze voltak, sokat
kellett utazni. Az itthoni kánikula
után az ausztrál tavasz 8-10°C-os
hőmérsékletű, esős és szeles volt,
többen megfáztak, így Csőkör
Irén is, aki ezért nem indulhatott
az egyénin. Kétféle edzőterepen
futottak: az egyénire jellemző gránit sziklás terepen és a váltó terepéhez hasonló, az aranybányászat
nyomait magán viselő terepen.
Az egyéni versenyt Monspart
Sarolta így értékelte: „A terepek
ismeretében az egyéni verseny a

skandinávoké volt. A „finnes” csupasz sziklákon K. Sallinen győzelme nem véletlen a szokásos norvég érmek előtt.
Nem sok hiányzott Kringstad
hibáihoz, hogy a rendkívül gyorsan futó versenyzőnő ne szerezze meg sorrendben 3. győzelmét.
Több perces hibáit is elnyelte egyedülálló futótempója.
A mieink közül Lantos és Kelemen
igen jól futott, Kalo, Oláh, Dosek,
Benedek a vártnál gyengébben
és Rostás, Fent érthetetlenül halványan. A két férfi versenyzőnk
112%-on belüli eredménye ezen
a skandináv terepen igen jó, s az
ellenfeleik közül csak skandinávok
végeztek előttük, (4 finn, 4 norvég, 2 svéd) valamint 1-1 svájci,
angol, osztrák és kanadai versenyző, akik korábban hosszabb ideig
edzettek már Skandináviában, sőt
mindegyikük futott már pár hétig
Ausztráliában.”
Lantos Zoltán így emlékezett
vissza a versenyre: „A rajtvonalhoz érve meglátom a térképet,
ami mintaként van kifüggesztve.
Összeszorul a szívem. Nem éppen
könnyű terep. Az első pár pont
sikeres fogása után elmúlik szorongásom és a versenyre koncent-

A megnyitó

VI

L Á G B A J N O K S Á G O K

A váltó eredményhirdetése

rálok. Két kihagyás, két nagyobb
hiba: 5-5,5 perc. Ezzel elúszik egy
jó helyezés, de ezt a verseny közben
nem érzékelem. A terepen sok volt
a szikla és a teljesen kopasz gránittömb, gránitlap. Ezeken jól lehetett
futni. A haladást az ágas-bogas,
szinte hajlíthatatlan akáciabokrok
akadályozták, de jobbára nagyon
gyorsan lehetett futni.”
A váltóban nagy reményekkel
indultak csapataink. A terepbemutató gyorsan futható, jól belátható, nagy domborzati formákkal
rendelkező terepet ígért, ahol már
a nem skandináv országok versenyzői is felvehetik a küzdelmet
az északiakkal.
Lantos Zoltán: „A verseny igazolta várakozásainkat. Nagyon szoros, izgalmas küzdelemben alakult
ki a végeredmény. Ezt a felfokozott
izgalmat Csonti (Kiss Zoltán) és
én, mint a 3. és 4. futó nehezen
viseltük el, s az ellenfeleken kívül
az idegesség ellen is küzdve hoztuk
végül negyedik helyre a csapatot.
Én a 2. pontról kifutva rúgtam
bele egy sziklába, s itt repedt fel
a bőr a térdemen. Mintegy egy
km-ig ezt éreztem is, és többet
foglalkoztam vele a kelleténél,
utána azonban nem zavart. Utol is
értem a svájci futót, azonban nem
sikerült előtte bejönnöm. A norvégok Øyvin Thon fantasztikus
futásával szerezték meg az aranyat.

Két perc hátránnyal ment ki a
svéd Mårtensson után, és közel két
perccel jött be előtte.”
Monspart Sarolta szövetségi
kapitány: „Péntek reggel Oláh,
Benedek, Kelemen kifogástalan
futása után az egész nemzetközi
mezőny szélessávú mosolyokkal
pislogott felénk. Aztán a valóság:
pszichológiailag a mieink nem bírták a túl jó helyen történő kifutást,
a világbajnokság terhét és hibáztak. Végül is Kelemen fantasztikusan jól, Oláh, Benedek nagyon jól,
Lantos, Kiss jól és Rostás közepesen futott. Dosek Ágoston, mint
tartalék a váltón olyan segítséget
nyújtott csapattársainak, hogy ott
lett volna a helye az eredményhirdetésen a csapatban. Ilyen tartalék
még nem volt 1964 óta.”

Kiss Zoltán az edzésen

T Ö R T É N E T E

Miben nyilvánult meg ez a segítség?
– kérdezem Dosek Ágostontól most, több
mint 20 évvel a VB után.
Az történt, hogy nem én kerültem
be a váltóba, hanem Benedek Isti.
Pedig én jobbat futottam nála az
egyéniben. Mosa kezdőemberként
benne jobban bízott, mint bennem akárhol a váltóban. Meg tele
voltunk jó futókkal. Azóta – ezt
meg is írtam már a Tájoló hasábjain – mint szakvezető és edző is
átérzem a dolgot. Nehéz dönteni.
Én is osztottam örömet és bánatot
egyaránt. A kimaradt versenyzők
átlagos viselkedése ilyenkor az,
hogy kicsit félrehúzódnak, sértettek, mogorvák, és legkevésbé sem
érdekli őket a többiek szereplése,
hovatovább még ellendrukkereket
is láttam! Szóval nehéz csak „ministrálni” a nagy előadáson, ráadásul úgy, hogy mindenki érezze, én
is a sikert akarom. A tartalék szerepe az, hogy mindenben a futókat
szolgálja! Így hallottam, így tanultam, így cselekedtem! Ma büszke
vagyok rá, hogy így történt...Nagy
dolog, hogy Mosa és Iván már
akkor tudták, érezték és
méltányolták ezt a viselkedést! Mert
nem könnyű a szerep, ha 64-től 85ig várni kellett rá!
Schell A.
Forrás: Lantos Z.: Férfi váltónk
negyedik! (Tájoló 1985/9). Monspart
S.: Edzői jelentés...(Tájoló 1985/10)
EGYÉNI
NŐK: Kooyoora State Park
8.38 km / 3.4 % / 14 - 66 induló
1. Annichen Kringstad SWE 54.14
2. Brit Volden
NOR 55.07
3. Christina Blomqvist SWE 57.11
36. Oláh Katalin HUN 82.30
40. Kalo Marianna HUN 85.15
50. Rostás Irén
HUN 97.47
56. Fent Marianna HUN109.17
FÉRFIAK: Kooyoora State Park
15.2 km / 3.9 % / 23 - 71 induló
1. Kari Sallinen FIN 88.08
2. Tore Sagvolden NOR 90.01
3. Egil Iversen
NOR 90.42
15. Lantos Zoltán HUN 98.23
16. Kelemen János HUN 98.37
Tájoló 2008 1. szám
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29. Dosek Ágoston HUN108.09
34. Benedek István HUN109.19
VÁLTÓ
NŐK: 12-13 pont - 14 váltó
1. SWE
181.21
Karin Rabe 45.40; Christina
Blomqvist 46.10; Kerstin Mansson
46.41; Annichen Kringstad 42.50
2. NOR
181.31
Ragnhild Bratberg 45.37; Hilda
Tellesbo 47.23; Helle Johansen
46.46; Ellen-Sofie Olsvik 41.46
3. SUI
201.31
Susanne Lüscher 50.25; Frauke
Sonderegger 45.23; Brigitte Zurcher
54.44; Ruth Humbel 50.59
9. HUN
239.13
Oláh Katalin
47.31
Rostás Irén
55.35
Csőkör Irén
64.30
Kaló Marianna
61.37
FÉRFIAK: 16-17 pont - 16 váltó
1. NOR
232.44
Morten Berglia 59.51; Atle
Hansen 58.53; Tore Sagvolden

L Á G B A J N O K S Á G O K
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Részlet a váltó térképéből

58.01; Øyvin Thon 55.59
2. SWE
234.20
Lars Palmqvist 57.31; Michael
Wehlin 57.25; Kjell Lauri 59.31;
Jörgen Mårtensson 59.53
3. SUI
243.33
Willi Müller 59.46; Martin

Howald 61.24; Urs Flühmann
59.10; Alain Gafner 63.13
4. HUN
245.31
Benedek István
59.43
Kelemen János
58.56
Kiss Zoltán
62.25
Lantos Zoltán
64.27

CROSSWEAR hirdetés
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ÚTVONALVÁLASZTÁS (3.)
A

ahol a lejtésviszonyok meglehetősen egyértelműek,
jól átláthatók. Rövidebb átmenetben elegendő felismerni, hogy az elérendő pont szintben feljebb vagy
lejjebb van-e. A pont megközelítésének technikáját
az ilyen esetekben a domborzati útvonalak között
fogjuk tárgyalni. Hosszabb átmenetekben viszont
kézenfekvő a hegyoldalban futó utakat is igénybe
venni. Ezek az utak érdekes módon csak a legritkább
esetben szintutak. Általában enyhén emelkednek,
illetve lejtenek, hogy kapcsolatot teremtsenek a
hegy lábánál fekvő település és a magasabban lévő
erdőrészek közötti közlekedéshez.
Technikás átmenetekben nem elég látni a kiinduló
és az elérendő pont közötti magasságbeli különbséget és a számításba vehető kerülőutaknál jelentkező
többlet távolságokat. Az utak felhasználása ugyanis
még többlet szintet is jelenthet: a különböző útvonalakon más-más mértékben, ahogy ez az 1. ábrán
is látható. Ilyen átmenetekben a leggyorsabb útvonal
kiválasztása egy rendkívül összetett optimalizálás
eredménye lehet. Kérdés, hogy a verseny hevében
egyáltalán képesek vagyunk-e az összes alternatívát
felismerni, valamint megbecsülni, hogy az egyes
útvonal-variánsoknál pontosan mekkora szintet
milyen és mennyire futható adagokban kell leküzdeni. Továbbá meg tudjuk-e becsülni, hogy az utakon
és a terepen megtett résztávok eltérő futósebességei
összességükben melyik útvonalnál adnák a legjobb
részidőt, hogy az egyes útvonalak követése során
adódó tájékozódási nehézségek különbségeiről ne is
beszéljek. Alaposabb felkészülés nélkül ez a döntés
csak kapkodó találgatás lehet. Az optimális útvonal megalapozott kiválasztásához nagy versenyrutin: sok száz, félve mondom ki: inkább több ezer
hosszabb átmenet alapos előzetes tanulmányozása
szükséges, hogy egy-egy ilyen kritikus átmenetnél
szemvillanás alatt tudja valaki a számára várhatóan a
leggyorsabb útvonalat meglátni. Ugyanez mondható
el a pályakitűzésre is. Nem elég hozzá a jó szándék,
vagy a versenybírói vizsgáról szóló igazolvány. Néha
több tíz órát kell dolgozni azon, hogy sikerüljön az
adott terepen a lehető legjobb átmeneti irányokat,
illetve azok kombinációját megtalálni, és a sokféle
korlát közé szorított pálya keretei közé illeszteni.

követendő útvonal meghatározása a tájfutók
számára egy számításba veendő, mondhatni
elkerülhetetlen feladat a verseny minden egyes
átmenetében. Ezt a döntési mozzanatot neveztük
útvonalválasztásnak, amit cikksorozatunk kissé
bővebben kíván körbejárni. Fontos kérdés ez, még
ha az átlagos versenyek átmeneteinek jó része meglehetősen egyértelmű, vagyis a választás nem eltérő
útvonalak közötti választást jelent, hanem a talán
egyetlen értelmes megoldás gyors felismerését.
Mindezeken túl létezik olyan pályakitűzői szemlélet is, amelynek kimondott törekvése, hogy a
versenyzőket egy meghatározott nyomvonalra,
lehetőleg a pontokat összekötő lila vonal sávjába
kényszerítse. Az ilyen verseny ezáltal egy preferált
tájékozódási technika: leginkább a térképolvasással kombinált irányfutás ismeretén belül kívánja a
résztvevőket rangsorolni, a fizikai teljesítményük
szerint. Némileg hasonló a helyzet a „C” kategóriás
pályák kitűzésénél, ahol a versenyt mindenáron jól
követhető utakra kívánják terelni, hogy a kezdőket
megkíméljék az eltévedéssel járó sokkhatástól.
A klasszikus értelemben vett útvonalválasztási feladatok a fentiek ellenére is élnek tovább, sőt érdekes
módon épp a legújabb versenyszámban: a rövid
távú versenyeken, illetve a városi tájfutásban törtek
előtérbe. Ezeken a versenyeken nemcsak egyszerűen
akadályok jobbról, vagy balról történő kikerüléséről
van szó. Itt a futó által igénybe vehető felületek és az
útvonalhálózat (utcahálózat) célszerű összefüggéseit
kell felismerni. Az ilyen „épített” környezetben előfordulhat a légvonaltáv többszörösét kitevő ésszerű
útvonal, vagy az átmenet fő irányával akár ellentétes
irányú ésszerű útvonalszakasz.
Az útvonalválasztás alapfogalmai után a TÁJOLÓ
2007/10. számában megkezdtük a követendő útvonal
meghatározásánál figyelembe veendő szempontok
számbavételét. Ezek közül elsőként a szintveszteség
elkerüléséről volt szó: a völgyek, gerincek és nyergek
keresztezésénél, amely fejezethez befejezésül most
csatlakozik a hegyoldalba eső átmenetek tárgyalása.
A következő fejezet pedig az utak felhasználásának
UTAK FELHASZNÁLÁSA
szempontjából vizsgálja tovább az útvonalválasztás
kérdéskörét.
Nagyon kevés kivételtől eltekintve az utakon futás
mindig gyorsabb a terepen való haladásnál, ezért
Útvonalválasztás hegyoldalban
az útvonalválasztásnál rendkívül fontos mérlegelni,
Versenyeinken igen gyakoriak azok az átmenetek, hogy az átmenet körzetében lévő utak használhaamelyeket egy hegyoldal két pontja között tűztek ki. tók-e a pont megközelítésére. Különösen a nehezen
Hegyvidékeken akár az egész versenyterep lehet egy futható: köves, aljnövényzetes, vizenyős, stb. teretöbbé-kevésbé szabdalt, de egybefüggő hegyoldal, peken előnyös az úthálózat fokozott kihasználása.
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Idegen terepen futó, vagy kezdő versenyző is jobban
teszi, ha elsősorban az utakra épít. Az út biztonságot ad a tájékozódásban is: az útelágazások, az út
mentén fekvő objektumok nagyon könnyűvé teszik
a helyzetazonosítást, még az apróbb figyelmetlenségből eredő hibák (pl.: túlfutás) is jól korrigálhatók.
Utak, ösvények helyett persze mondhatunk síkrajzi
vezetővonalakat is, ideértve a nyiladékot, jelleghatárt, kerítést, stb.
Gyér úthálózatú vidéken egy pillantás is elég
meglátni, hogy van-e az átmenet irányába eső út,
amely segít a következő pont megközelítésében.
Az utakban gazdag terepeken a síkrajz gráfszerű
szemléletével érhető el, hogy a versenyző az utak
labirintusában meglássa azokat a csomópontokat,
amelyeken keresztül leggyorsabban juthat el az
elérendő ponthoz.

Utak kusza szövevényében
Szerteágazó, ágas-bogas gyakran rendezetlen úthálózat, kusza síkrajz alakulhat ki nagyobb városok,
sokak által látogatott kirándulóhelyek környezetében, esetleg intenzív erdei munkák miatt, vagy
mozaikszerű parcellák között, különösen ha a domborzat nem túl markáns, illetve a talajfelszín járhatósága változatos.
Tájékozódási szempontból kihívást jelent az ilyen
terepen való eligazodás, ahol csak gyakorlott versenyző veszi azonnal észre a célszerűen kapcsolódó
útszakaszok láncolatát, amire a 4. ábra mutat jó
példát.

Nyiladék hálózatban
Az erdőműveléstől, különösen a laposabb vidékeken
szinte elválaszthatatlan az erdővágások hálózata.
A nyiladékkockákban a szabályos ültetési irányok,
jelleghatárok, ritkító vágások hálózata is szinte mindig megegyezik a parcellát határoló erdővágások
irányával. Az így kialakuló sakktáblaszerű vonalhálózatnál leginkább átlóirányú átmeneteket tűznek ki.
Az a rövidebb útvonal, amely hosszabb átlóirányú,
vagy ahhoz közeli útszakaszt tartalmaz. Továbbá
annál biztonságosabb egy útvonal, minél kevesebb
és minél jobban azonosítható töréspontja van (2.
ábra).
Párhuzamos utakon
Hegyhátakon, lankás oldalakban nem ritka, hogy
a terep fő közlekedési irányaiban a jártabb és elhagyott utak egymással párhuzamos szakaszokból álló:
nyalábszerű hálózata alakul ki. Egy ilyen közlekedési „csatornában” jó tempóban lehet haladni, esetenként még gyorsabban is annál, mint amit térképolvasással követni lehet. A versenyző feladata itt nem
feltétlenül a legrövidebb útvonal kiválasztása, hiszen
alig van hosszkülönbség az egyes variánsok között.
Ilyen esetekben célszerű a legjobban beazonosítható útvonalat kiválasztani, és kell találni azon egy el
nem téveszthető támadópontot, pl.: útcsomópontot
(a 3. ábrán nyíl jelöli). Nem árt az óvatosság, még ha
egyszerűnek is tűnik a feladat. A keverésnek nem
egyszer az úgy nevezett „párhuzamos hiba” az oka.
Ez akkor fordul elő, ha a versenyző átmenet közben
két hasonló objektumot összetéveszt. Úgy érzi, hogy
„minden stimmel”, de a pontot mégsem találja. Ez a
hiba leggyakrabban párhuzamosan futó utak közelében szokott előfordulni.
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4. ábra Kusza, rendezetlen úthálózat

Gyakorlásként mérd meg hány másodperc alatt
találsz úton, ösvényen vezető útvonalat, amely ponttól-pontig visz. Aztán mérd meg hány másodperc
kell egy alternatív útvonal megtalálásához. Végül
mérlegeld, hogy ennyi másodperc számodra sok
vagy kevés az átmenet megtételéhez szükséges futóidőhöz képest.
Labirintusban
Nehezen áttekinthető, kusza úthálózat követése
helyett megoldás lehet az átvágás. Bizonyos esetekben azonban, mint például a városi tájékozódásban,
az utcák labirintusában, erre nincs lehetőség. Meg
kell látni, hogy melyik a talán egyetlen lehetséges
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összeköttetés a két pont között, és figyelmesen el kell
kerülni a továbbjutást lehetetlenné tevő zsákutcákat.
Az 5. ábra a hagyományos őszi velencei tájékozódási
verseny egy ilyen tipikus átmenetét mutatja be.

5. ábra Utcák és csatornák labirintusa

Az ilyen esetekben az útvonalválasztás jelentősége
hihetetlen módon megnő. A vízszintes (esetenként a víz szintje alá is kerülő), jól futható utcák,
a nézőseregnek vélhető járó-kelők tömege, no és
a felfokozott versenyhangulat rohanásra ösztönöz.
Ugyanakkor egy kis figyelmetlenség miatt, egy rossz
választáson akár az egész verseny elúszhat.
A városi kőrengeteghez csak nevében hasonló, a
természet alkotta kőlabirintusokban is nehéz a tájékozódás. Ilyen útvesztők többek között a homokkő
vidékeken fordulnak elő.
A labirintus tájékozódás legismertebb hazai terepe a
Kiskunsági Nemzeti Park borókás bozótja, amelyről
a 6. ábra térképe ad ízelítőt. Gyakorlásként mérd
meg itt is hány másodperc alatt találsz olyan útvonalat, amelyen a bozót foltok között navigálva lehet
eljutni a következő pontig. Aztán mérd meg hány
másodperc kell egy alternatív útvonal megtalálásához. Mérlegeld itt is, hogy ennyi másodperc neked
számít-e egy átmenetben vagy sem. Ha soknak
véled, foglalkozz többet az útvonalválasztás gyakorlásával!
folytatjuk
Bozán György

T E C H N I K Á J A

A Tájfutó klub
megtartotta első
összejövetelét
A tájfutást kedvelők és értők számára szervezett, szakosztályi és generációs határokon átívelő, valamint folyamatos szakmai programokat ígérő klub január 9-én
tartotta első összejövetelét a Tabáni Spartacus Attila út
2. szám alatti klubszobájában.
Schönviszky György házigazda köszöntője és bevezető
mondatai után Homoki Géza vetített képeket a ’60-as
évek második felének versenyeiről. Visszaemlékezett
azokra az eseményekre, amelyek a négy válogatottal felálló, verhetetlen női csapattal rendelkező Bp.
Pedagógus megszűnéséhez vezettek. A képeken felismerhettük fiatalabb önmagunkat, a célsátornál egyetlenként büszkélkedő Trabant gépkocsit, visszaidézhettük a korabeli verseny hangulatot.
Bozán György a klub célkitűzéseiről beszélt: előadások,
vetítések, bemutatók szervezése, vendégek meghívása,
eszmecsere, közös véleményalkotás és véleménynyilvánítás a sportág fórumain. Gyűjtők számára bemutatkozási és cserelehetőség. Megjegyezte, hogy a klub
olyan fórummá, szellemi műhellyé is válhat, amely
szakmai kérdések tisztázásával, értékrend kialakításával
tudja segíteni a sportág továbbfejlődését, presztízsének
növekedését.
A kialakuló élénk vitában a legnagyobb visszhangot a
tájfutó múlt emlékeinek megőrzése, egy tájfutó múzeum létrehozása kapta. Ennek előfeltétele, hogy tudjuk
és lehetőleg nyilvántartásba is vegyük: kinél milyen
szakmai dokumentumok: kiadványok, jegyzőkönyvek,
fényképek, stb. vannak. A sportág története még megírásra vár. Jó lenne tudni, kik voltak a tájékozódásban az
elmúlt több mint fél évszázad versenyzői, de legalább
az I. osztályú sportolókat és a meghatározó fontosságú
személyek neveit, munkájuk főbb eredményeit.
Sok szó esett arról is, hogyan lehetne objektíven értékelni a versenyeket: elismerni az élen járókat, ösztönözni a gyengébben teljesítőket, támpontot nyújtva ezzel
a mezőnynek is.
A minden hónap első szerdájára szervezett Tájfutó klub
legközelebbi összejövetele február 6-án lesz, 17 órakor
kezdődik. A program: Mikor merre mutat a tájoló?
avagy mit tud mondani a tájfutóknak egy geofizikus
az „Észak”-ról. Előadó: Schőnviszky László. Helyszín a
Tabáni Spartacus Bp. I., Attila út 2. alatti klubterme.
A programot a http://www.tabanispartacus.hu honlap
is közli.
Minden érdeklődőt szívesen látnak.
Tájoló 2008 1. szám
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ABC-J

E

TANULJUNK TÁJFUTNI LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (9)
„2-es szint - F”

Rövid átmenetek felfogó vonalakkal

A gyerekek rövid átmeneteket gyakorolnak utak, ösvények, villanyvezetékek,
legelő szélei, vagy hasonló felfogó vonalak segítségével. Legfeljebb 200 méteresek legyenek az átmenetek. Aki már ismeri a tájolót, használhatja a gyakorlathoz.

erdőrészletet válasszunk, ahol lehet északi és déli
irányba is menni.
Ebből a gyakorlatból azt tanulják meg a gyerekek,
hogy a térképen levő nyilak északnak és délnek
mutatnak. A felfogó vonalig a távolság ne legyen
több 100 méternél. Visszafelé mindenki egyedül
végezze el a gyakorlatot.

Gyakoroljuk az F lépést
Kövessük az észak-dél irányba beálló iránytűt
Osszuk szét csoportokra a gyerekeket, mindegyiknek legyen egy vezetője. Egy erre alkalmas

A cikk-cakk pálya
Az északra mutató iránytű használatát gyakoroljuk. Használjunk két párhuzamos korlátot
(felfogó vonalat) kb. 100-200 méterre egymástól.
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E

Változatos terepet használjunk, ha lehetséges. Ezt Az F lépés tesztje
vagy üres papírlappal vagy térképpel is lehet Kövesd az északra mutató iránytűt egy felfogó
vonalig, ahol elérted jelöld meg egy szalaggal!
elvégezni.
Folytasd a következő átmenettel, stb., stb. a végéig.
Üres útvonal
Ezek után fusd le a pályát visszafelé és próbáld
Először tűzzünk ki egy útvonalkövetős pályát, meg megtalálni az összes szalagot!
ahol a térképre rajzolt vonalat kell követni nagyon
pontosan. Minden berajzolt vonalnak egyszerre
csak vége van és ezután egy rövid „üres” rész
jön, ahol egy nyilvánvaló és nem túl messze levő
felfogó pontig kell navigálni. Ilyen pont lehet egy
mező, villanyvezeték, ösvény stb. Ettől a ponttól
megint indul egy új „vonal”, amely elvezet a következő „üres” részig és így tovább. Minden „üres”
rész elejét jelöljük meg egy szalaggal.

A 2-es szint tesztje
Ezt a tesztet a tanulóknak ismeretlen terepen kell
teljesíteniük. Egy szomszédos klub egyik terepe
megfelelő lehet erre.
A 2-es szint minden egyes lépését teszteljük a
pályán! Például: a rajttól az egyes pontig E és F-et,
egyestől kettesig a D és E lépéseket stb., stb. Ezen
a térképen látható, hogy akiknek még nem megy a
2-es szint minden lépése, azok is teljesíteni tudják
a pályát az 1-es szinten tanultakkal.

Tájoló 2008 1. szám
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A 2009-ES VILÁGBAJNOKSÁG HÍREI

M

ár 2008-at írunk, így nyugodtan mondhatjuk, hogy
jövőre lesz a 26. Tájékozódási
futó és 6. Trail-O világbajnokság,
amelyet Magyarország rendez. A
Tájoló hónapról hónapra tájékoztatni kívánja olvasóit a VB
előkészületeiről, a szervezés eseményeiről, rendszeresen megszólaltatjuk a Szervezőbizottság
fő tisztségviselőit. Az állandó
rovat vezetője a Szerkesztőség
új tagja: Spilkóné Bacsó Piroska.
Az elmúlt évben megjelent az
első Bulletin, amely elolvasható
a VB honlapján. Itt csak néhány
részletet ismertetünk:
Szervezőbizottság
Gerzsényi Zsolt: Elnök; Zsigmond Tíbor:
Versenyigazgató (Elnökhelyettes); Less Áron:
Főtitkár; Gerzsényi Tamás: Gazdasági igazgató; Kovács Balázs: Informatikai igazgató;
Ács Gábor: Média igazgató; Nemesházi
László: Trail-O vb igazgató; Mitró Zoltán:
Logisztikai igazgató; Miháczi Zoltán:
Kísérőversenyek igazgatója; Per Forsberg
(SWE): „Event Presentation” igazgató; Kocsik
Árpád: „Event Presentation” menedzser
Ellenőrző bírók
Tuomo Peltola (FIN) IOF Senior Event
Advisor (nemzetközi ellenőrző bíró),
Szerdahelyi Zoltán Vezető nemzeti ellenőrző bíró, Hegedüs András Nemzeti ellenőrző
bíró, Hegedüs Ábel Nemzeti ellenőrző bíró
Program

Délelőtt
08.16. Vasárnap Középtáv selejtező
08.17. Hétfő
Hosszútáv selejtező
08.18. Kedd
08.19. Szerda
Középtáv döntő
08.20. Csütörtök Sprinttáv selejtező
08.21. Péntek
Hungária Kupa 4.nap
Váltó (nők)
08.22. Szombat Hungária Kupa 5.nap
08.23. Vasárnap Hungária Kupa 6.nap
Hosszútáv döntő
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Versenyközpont és szállás
A 2009. évi Tájékozódási Futó
Világbajnokság hivatalos verseny
és médiaközpontja a Miskolci
Egyetem Campusán kerül majd
kialakításra. Az Egyetemváros
magas színvonalú elhelyezési
körülményeket biztosít minden vb résztvevő számára a
Világbajnokság ideje alatt a „VB
faluban”, nagyon kedvező árakon.
Az Egyetemváros rendelkezik jól
felszerelt üléstermekkel és spor- területek látogatása tilos minden
tolási lehetőségekkel: sportcsar- olyan személy részére, akik kapnok, kondicionáló terem, stb.
csolatba kerülhetnek a csapattal.
A szabályok megsértését a világLetiltott területek
bajnokság főtitkárának, Less
Hivatkozva a Nemzetközi Áronnak kell jelezni.
Tájékozódási Szövetség ver- e-mail: aron.less@woc2009.hu
senyszabályzatára (26.6. cikk),
az alábbi táblázatban található A 2009. évi Tájékozódási Futó
területek letiltásra kerülnek az Világbajnokság letiltott területei
összes olyan versenyző, illetve a és a legutolsó kiadású tájékozóvelük kapcsolatban álló szemé- dási futó térképek:
lyek részére, akik tagjai lehetnek
a 2009. évi Világbajnokságon
Sorszám Terület: Legutolsó
induló csapatnak. A fentiek tájékozódási futó térkép
értelmében a letiltott területek- 1 Királyasztal: Királyasztal,
re a következők vonatkoznak (a 2002, 1:5.000/5m; 2 Szép-hegy:
Világbajnokság végég):
Nincs tájékozódási futó térkép;
• tilos tájfutni
3 Miskolc belváros: Nincs tájé• tilos edzést tartani, futni/verse- kozódási futó térkép; 4 Miskolcnyezni, útvonalat tesztelni, stb. és Tapolca: Leányvár, 1988,
• a területeken áthaladó, for- 1:15.000/5m; 5 Lófő-tisztás:
galom előtt megnyitott aszfal- Galuzsnya-hegy, 2001, 1:10.000/
tozott utak kivételével a tiltott 5m, Vivrát-hegy, 2001, 1:15.000/
5m; 6 Nagymező: Bükk-fennsík,
2002, 1:15:000/5m; 7 Aggtelek:
Délután
Nincs tájékozódási futó térkép
Hungária Kupa 1.nap
Hungária Kupa 2.nap
Megnyitó ünnepség
Hungária Kupa 3.nap
Sprinttáv döntő
Váltó (férfi)
Záróünnepség, bankett

A letiltott területeket ábrázoló térképen a 8-16 sorszámmal jelzett
területek a 2009. évi Tájékozódási
Futó Világbajnokság hivatalos
edzőterepei.
A Szervezőbizottság az elmúlt év
őszén elindította a rendezők honlapját és felhívást tett közzé: „A
rendezés nem oldható meg egy

Honlap: http://woc2009.hu • Trail-O honlap: http://wtoc2009.hu/ • Rendezők honlapja: http://rendezok.tajfutovb2009.hu/

nagy csapat önkéntes segítsége nélkül, ezért keressük azokat, akik az
előkészítő és rendező munkákban
szerepet vállalnának.” A felhívás
szerint mintegy 400 rendezővel
számolnak, valamint a Trail-O rendezéshez még további 50 fő szükséges. A honlapon regisztrált adatok szerint eddig már több, mint
százan jelentkeztek, bár tudható,
hogy többen dolgoznak most is

az előkészítésben, akik nevét még
nem látjuk a listában.
Ezzel kapcsolatban kerestük meg
Gerzsényi Zsoltot, a szervezőbizottság elnökét:
Bíztok abban, hogy ez a nagy létszámú
rendezőgárda a hazai tájfutókból összejön? Ha jól emlékszem az ausztriai szenior
VB rendezői annak idején magyar rendezőkkel is kiegészültek, hogy meglegyen a
megfelelő létszám.

Természetesen bízunk benne, hogy
a szükséges létszám összejön. Azt
már most előre tudjuk, hogy ez
a létszám nem csak magyar tájfutókból fog összejönni, mivel jó
munkakapcsolatban vagyunk a
kassai tájfutókkal, akiknek a 2006os Főiskolás vb-n mi segítettünk,
tavaly is közös projektben dolgoztunk, és így lesz ez 2009-ben is.
De nem csak az aktív tájfutókra
számítunk. Már eddig is sok „viszszavonult” tájfutó, illetve családtag
jelezte, hogy számíthatunk a segítségére. És a nem tipikusan tájfutó
szakmai feladatokra a sportágon
kívülről is várunk jelentkezőket.
A jelentkezők az adatlap szerint megjelölhetik igényüket, hogy milyen területen
szeretnének dolgozni. Hol van túljelentkezés, illetve milyen területre jelentkeztek
kevesen?
Erre a kérdésre még nem tudok
konkrét választ adni, de az már
most látszik, hogy legtöbben vagy
terepi munkát végeznének szívesen, vagy a nyelvtudásukat szeretnék hasznosítani.
Hol tudjátok alkalmazni a kevésbé tapasztalt, de lelkes fiatalokat?
Több területen számítunk rájuk.
Ilyen például a pontőr, a frissítő osztás, segítség a felszerelések
rajtból célba történő szállításánál,
aréna építés (pl. kordon építés),
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forgalomirányítás, parkoltatás, természetesen felnőttek irányításával,
illetve a célterületeken jelentkező
egyéb munkák, mint pl. a Hungária
Kupán eredmények kirakása, stb.
Mikorra és hol tervezitek, milyen időtartamú lesz az előkészítő szeminárium?
Gondolom ez kisebb csoportokban fog
történni, esetleg az azonos munkát végzők
összevonásával. Ezt azonban akkor lehet
megtenni, ha már a jelentkezők száma
közelít a véglegeshez, ez azonban nem
valószínű, hogy ez év első felére kialakul.
Még nincs konkrét időpontja,
de várhatóan az idei év végén, a
jövő év elején lesz egy 1-2 napos
„központi” felkészítés, melyet több
szakterületi képzés fog követni,
vagy egyes területeken megelőzni, melyek hossza nagyban függ
az adott feladattól. Ezt pontosan a
szakterület vezetője fogja meghatározni a feladatok, illetve a hozzá
kerülő rendezők felkészültségének
ismeretében, hogy a vb-re felkészült, összeszokott és rutinos csapat
álljon össze minden területen. A
fontosabb „beosztásokba” szeretnénk már 2008 első felében megtalálni a megfelelő személyeket, és
velünk már az év második felében
elkezdjük a feladatok ismertetését,
a végrehajtás pontos menetének
kialakítását.
Indulhatnak-e valamelyik kísérő versenyen azok, akik jelentkeznek a csapatba? A jó terep és várhatóan jó térképek,
na meg a Hungária vonzereje biztosan
többeket csábit majd indulásra. Néhány
évvel ezelőtt az angliai világkupán a
rendezők munkája pontos időrend (óra,
perc) szerint folyt, bizonyos posztokban
váltották egymást, ehhez a rajtlista is
hozzájárult, és így, aki akart, el tudott
indulni a kísérőversenyen is.
A két világbajnokság és a hozzájuk
kapcsolódó események elég feszített
munkarendet követelnek majd meg
a rendezőktől, így kevés esélyt látok
arra, hogy a rendezők indulni tudjanak a Hungária Kupán. Azt nem
tartom kizártnak, hogy egy-két
nap lehetőség nyílik majd néhány
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rendező számára a kísérőversenyeken történő indulásra, de az biztos,
hogy a pontos időrend, feladatbeosztás készítése során nem ez lesz
az elsődleges vezérlő elv.
Lesz-e elég hazai versenyző a kapcsolódó
rendezvényeken, ha sok versenyző rendezői feladatot lát el?
Mint már említettem, sok nem
aktív tájfutó közreműködésére
számítunk, így reményeink szerint marad elég hazai versenyző a kísérő rendezvényekre is. És
reméljük, hogy a világbajnokság
miatt esetleg olyan versenyzők is
részt fognak venni a kísérő rendezvényeken, akik egyébként egy
„sima” Hungária Kupán nem
indulnának el.
Van-e még valami, amit el szeretnétek
mondani a rendező gárdával kapcsolatban?
Ha valaki még nem tudná, akkor
rendezőnek jelentkezni a vb rendezők honlapján – http://rendezok.
tajfutovb2009.hu – található kérdőív kitöltésével lehet, mely kérdőív
kitölthető on-line módon, illetve
letölthető, amit kitöltés után vagy
e-mailben, vagy postai úton lehet
eljuttatni a szervezőbizottság címére.
Köszönjük a tájékoztatást.
Bacsó Piroska

Hírek
a nemzetközi
szövetségből
Zentai László tájékoztatója
az IOF legutóbbi elnökségi,
illetve bizottsági üléseiről:
A sítájfutó bizottságon kívül minden
IOF bizottság ülésezett Helsinkiben. A
sítájfutók ugyanezen a hétvégén a svájci
Világ Kupa versenyt felhasználva tartották az ülésüket.
• Lemondott a legnagyobb presztízsű
és hatalmú bizottság, a foot-o bizottság
vezetője. A svéd Maria Nimvik helyét
Konrad Becker (Svájc vette át).

• Megkezdődött a nyári IOF közgyűlésre

a jelölési folyamat. Az első körben a
jelenlegi elnökség tagjait adó országok
szövetségeinek kellett nyilatkozni, hogy
újra akarják-e jelöltetni a mostani tagokat. Ez alapján biztosnak tűnik, hogy a
nyári, csehországi közgyűlésen legalább
5 új taggal bővül az elnökség, annak is
köszönhetően, hogy a 2006-os alapszabály változtatás 9-ről 11 főre emelte az
elnökség létszámát. A mostani elnökségi
tagok közül a finn Heikki
Kauppinen a múlt héten hunyt el, míg
két másik elnökségi tagot nem fog újra
jelölni a küldő ország. A tagországok a
fenti információk birtokában javasolhatnak elnökségi tagokat.
• Mint a rendező ország jelenlévő marketing igazgatója elmondta, a cseh
szövetség megvásárolta az IOF-től az
idei VB szponzori jogait. Fő szponzoruk
logója a VB kis mértékben megváltoztatott logójában is meg fog jelenni. Az
elmondott információk egyelőre még a
hivatalos honlapon nem jelentek meg.
• Az idén először megrendezendő junior
tájbringa VB (Lengyelország) után 2009ben Dánia vállalná a verseny megrendezését.
• Az együttes ülésen először voltak
jelen a versenyzői bizottság képviselői
is. Simonas Krepsta (Litvánia) képviselte
a hagyományos tájfutást és Michaela
Gigon a tájbringát.
• A sítájfutó Világ Kupa idei első versenye
(XII. 11-14., Idre, Svédország) sikerét erősen
beárnyékolta, hogy itt tesztelték az Emit
fizikai érintkezés nélküli pontérintési rendszerét. Több olyan versenyzőt is kizártak, aki
bizonyítottan járt egy adott ponton, de a
rendszer nem érzékelte az áthaladását.
• Január végén jár le több világverseny
rendezésére is a jelentkezési határidő.
Bár a 2012-es normál VB-re korábban
senki sem jelentkezett (2013-ra már
Svájc és Finnország is bejelentkezett),
most úgy tűnik, hogy lesz érdeklődés.
Ez az első alkalom, amikor a rendezésről
nem a közgyűlés, hanem az elnökség
dönt (innentől kezdve a páratlan években rendezendő VB-kről a közgyűlés, a
páros években rendezendőkről az elnökség dönt).
Zentai László
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Rövidítések:
Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
országos, /rR/ regionális, /-/ nem rangsoroló; SI SportIdent
SportIdent, R: rendező, Nh: nevezési
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyközpont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni nevezés, I: információ.
Versenytávok: ht., nt., kt., rt., sp.
(hosszútávú, normáltávú, középtávú, rövidített távú, sprint)

VERSENYNAPTÁR (február – április 13)
Internet infó: http://www.mtfsz.hu (versenyek) és http://www.btfsz.hu/ (versenyek). http://tajfuto.blogspot.com/

02. 06. (sze) Parkverseny-1. R: BIMAHEV (Hegedűs Ábel) Lásd: 2007/10-es TÁJOLÓ!!! VK: Babits
Gimn. (1046 Tóth Aladár u. 16-18). T: 14.30-tól. I: H.Á. 06-20-9114014.
02. 13. (sze) Parkverseny-2. R: MOM (Györgyi Máté). Parkverseny-infó: http://goliat.eik.bme.hu/
%7Evanko/3sz.htm.
02. 20. (sze) Parkverseny-3. /-/ SI R: BIMAHEV Hsz. H: az Álmos vezér téri iskolában (öltöző, WC)
(Álmos vezér tere 9, megközelíthető az Örs vezér teréről induló 82-es, vagy 81-es trolival, az
első megállótól 150m, a 82-estől K-re, a 81-estől ÉK-re). T: 14.30-18.00 között, Nd: 400Ft,
diák és nyugdíjas 200Ft, 18 év alatt ingyenes. Térkép: Rákosfalva(Zugló), 1:4000/1m, 2008.
január. Benyomtatott pályák, A4 genotherm elvehető. Kis papírbóják, zsírkréta, időmérés
SI-vel. Pályazárás: 18.30 (napnyugta 17.14). I: Hegedüs Ábel 06-20-9114014, vagy abel.
terkep@chello.hu.
02. 27. (sze) Parkverseny-4.Tavaszi Csillebérc Kupa /-/ R: SIR (Kovács Zoltán) Parkverseny-infó: http://
goliat.eik.bme.hu/%7Evanko/3sz.htm.
03. 01-02. (szo-v) Tavaszi Boróka Kupa /-/ SI R: HSE és KAL. Nh: 02. 25. C: boroka.kupa@gmail.com,
fax: 06-26-314-764 (Erdélyi Tibor), Nd: 1000Ft/nap (FN10-18, N60, F65-: 700Ft), Nh. után
200Ft, helyszínen 400Ft pótdíj, csak az üres helyekre! Nyílt: 700Ft/nap hsz.-en is. Terep:
Bócsa térsége, „0”-idők: 12.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10D 12CD 14 16 18 21ABBr 35 40 45
50 55 60 +F: 21AH 65 70 80 +NyK. Szombaton rt., vasárnap nt. verseny. I: http://www.atlas.
hu/borokakupa. Szállás (700Ft/éj teremben, s. f., a VK közelében) rendelhető, kollégiumi
szállás (Kiskőrösön) egyénileg intézendő (cím: Szvetek Lászlóné, 06-78-311053).
03. 05. (sze) Parkverseny-5. /-/ R: TTE (Bogdány Miklós) Hsz. Nappali egyéni parkverseny, H:
Margitsziget (VK: Északi parkoló), Pályák: normál, rövid. T: 14.30-tól a VK-ban, rajt
15:00-től. Bontás indul: 18:00. Nd: 400Ft, 1994-ben és később születetteknek: 200Ft. I:
tipotke@chello.hu.
03. 08 (szo) Tájékozódási versenyek a XII. kerületi Ifjúsági táborban (XII. Fülemile út 6-8). Nevezés
a helyszínen, díjmentesen. Eredményhirdetés helyszíni díjazással. - 9 órától: HegyvidékOptimista Kupa. 3 fős tájfutó pontbegyűjtő csapatverseny, kategóriák: FN 16, 21, 40, 55
pontbegyűjtő tájékozódási (túra-) verseny, Kat.: ifi vagy felnőtt ffi vagy női csapat (2- vagy 4
órás menetidővel) - 10 órától: Trail-O nyílt gyakorlóverseny és trail-O továbbképzés, SI. (A
résztvevők részére Marcipán sorsolás).
03. 8-9. (szo-v) Tájfutó Maraton /oR, 1.n.: sp., 2. n.: nt./ht./ SI R: VBT Nh: 02. 20. C: http://mtfsz.hu/
entry/. Nd: 3000Ft/2nap (FN10 ingyenes, FN12-18, FN60-: 2000Ft) 1. napra 1200 (800)Ft, 2.
napra 1800 (1200)Ft, Nh. után pótdíj (részletezés a kiírásban). Terep: 1. nap: Hévíz belváros,
2. nap: Sátor-magas, „0”-idők: 13.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10CD 12C 14BC 16B 18BC
21BBrC 35Br 45 55 +F: 65 75 +NyK, NyT, Gy., valamint FN: 21A, 18A, 35A: „maraton-táv”.
Szállás (Keszthelyen, tornateremben 600Ft) rendelhető, más szállás egyénileg intézendő.
Szállítás: 1. nap a VK tömegközlekedéssel elérhető, 2. nap igény esetén mikrobuszos szállítás
kérhető (költségtérítéssel). I: (88)-421-404, Hites Viktor 8200-Veszprém Gyöngyvirág u.
16/F, e: tajfutas@freemail.hu, www.vbtse.hu/marathon2008.
Tájoló 2008 1. szám
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03. 09. (v) Eger Kupa 1. forduló és Heves m. Hosszútávú Bajnoksága /rR/ R: ETC
03. 12. (sze) Parkverseny-6: Major Kupa /-/ SI R: HSP H: Városmajor, Térkép: Városmajor – Sportcsarnok
(2008-ban felülvizsgálva), T: 14.30-tól a VK-ban: BSE Sportcsarnok parkolója mellett (Acsády
Ignác u.). „0”-idő: 15.00. Nd: 400Ft (FN12-18: 300Ft), benyomtatott „A” és „B” pályák.
03. 15. (szo) Erdei verseny /rR./ SI R: HB megyei és Debrecen városi TFSZ Nh.:03. 11(beérk.). C: www.
hbdbtfsz.extra.hu, vagy Szabó László 06-20-8864510, e: lacoqa@t-online.hu. H: Debrecen
- Erdőspuszták. „0”-idő: 11.00. Nd: 600Ft. K: FN: 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45 és Ny.
03. 15. (szo) Tavasz Kupa és D-Alföldi Hosszútávú Bajnokság /rR, nt., ht./ SI R: KAL C: deneszoli@emitelnet.
hu, Dénes Zoltán 6300-Kalocsa Csalogány u. 8, t: 20-5149667. Nh.: 03. 03. Nd: 800Ft (FN1014: 600Ft), Terep: Ágasegyháza térsége, T: 9 órától a VK-ban. „0”-idő: 11.00. K: FN: 10D 12C
14B 16B 21BBr 40B 50B 60B +Gy. (nt.) és FN: 18AH 21AH 40AH +F50AH (ht).
03. 15-16. (szo-v) Tavaszi Spartacus Kupa /oR/ SI R: SPA Nh: 03. 01. C: nevezes@tabanispartacus.
hu, vagy Tabáni Spartacus SKE, 1013-Bp. Attila út 2, Nd: 3200Ft/2nap (FN10-12: 1600Ft,
Gy: ingyenes), csak 1 napra: 1800Ft (900Ft), Nh. után csak az üres helyekre (esetenként
pótdíjjal) lehet nevezni. Nyílt: 900Ft/nap. Helyszínen (csak az üres helyekre!) a pótdíj
1000Ft/2nap, vagy 600Ft/1nap (FN 21BrC 10D, 12C, 14C, F35Br: pótdíj nélkül), Terep:
Gánt térsége (Vértes hg.), „0”-idők: 10.30(szo), ill. 9.30(v). K: FN: 10D 12C 14BC 16B
18B 20A 21ABBrC 35 40 45 55 60 +F: 35Br 65 70 +NyK +Gy. Mindkét nap nt. verseny.
Szállás (Székesfehérvár, kollégiumban 1800Ft, Csákváron tornateremben 700Ft) rendelhető.
Megjegyzések: 15-én du. helyszíni nevezésű MIKROSPRINT verseny. Nd.: 400Ft/fő. – A
verseny 1. napja rt., egyúttal Budapest nyílt normáltávú bajnoksága, a 2. nap nt., egyúttal
Budapest nyílt hosszútávú bajnoksága. - Az N21A kategória egyben Zrinyi Ilona emlékverseny. I: www.tabanispartacus.hu.
03. 19. (sze) Parkverseny-7: Gyermek Kupa /-/ R: KTK I: TÁJOLÓ 2008/2.
03. 22. (szo) Hegyvidék Kupa /rR, nt./ SI R: MOM Nh.: 03. 14(beérk.). C: nevezes@mom-o.hu vagy
Borosznoki László, 1126 Bp. Hollósy S. u. 20. H: Pilisszentkereszt, Szurdok (a VK megközelítése: Volán-busszal, ill. személygépkocsival). „0”-idő: 11.00. Nd: 800Ft (FN-12, 60-: 700Ft,
nyílt: 500Ft). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21ABBrC 35B 40 45 50 55 60 +F: 65 70
+Nyílt +Gy. I: www.mom-o.hu ill. e: bossy2@t-online.hu.
03. 22-23. (szo-v) Nógrád Nagydíj /oR, 1.n. nt., 2.n. kt./ SI R: SDS, Nógrád m. Nh: 03. 03(beérk.) C:
sdsnevezo@gmail.com vagy Pelyhe Dénes 3100 Salgótarján, Berkenye köz 15, on-line: www.
mikrosprint.hu/on-line_nevezo. Nd: 1500Ft/nap (FN10-14, FN60-: 1000Ft), Nh. után 500,
helyszínen 1000 Ft pótdíj(2 napra). Amennyiben egy klubból legalább 10 fő nevez, kedvezményt kap. Terep: Pásztó-Mátrakeresztes, Kaszab rét, „0”-idők: 12.00(szo), ill. 10.00(v). K:
FN: 10CD 12CD 14BC 16BC 18AC 20A 21ABBrC 35ABr 40 45 50 55 60 65 +F: 70 75 80
+NyT, NyK, Gy. A szombati verseny egyes kategóriáiban (FN: 18A 21A 35A 45B) Micro-O
pálya is lesz. Szombaton helyszíni nevezésű microsprint. Szállás (Pásztón, tornateremben
600Ft/éj, kollégiumban 1600Ft/fő/éj) rendelhető. A rendezőség igény szerint szállítást
szervez. I: www.mikrosprint.hu, www.nogradnagydij.hu, ill. www.sds.fw.hu. Figyelem! A
versenyen a legújabb SI-card9-es dugókák nem használhatók, a rendezőség ingyen ad a
tulajdonosoknak dugókát.
03. 23. (v) Zalai Tavasz Kupa /rR, kt./ SI R: Zala m., ZTC. I: TÁJOLÓ 2008/2.
03. 25. (k) MinSport Kupa 1. forduló /rR/ SI R: VBT Nh.: 03. 20(beérk.). C: tajfutas@freemail.hu, Hites
Viktor 8200-Veszprém Gyöngyvirág u. 16/F, t: (88)-421-404. Nd: 600Ft (diákoknak: 400Ft).
Nh. után: 800Ft (500Ft). Nyílt: 500Ft(helyszínen is). VK: a Zircről Porvára menő műút mellett a Zirc szélén kialakított Pintér-hegyi Parkerdő bejáratánál a játszótér. „0”-idő: 15.30. K:
FN: 10C 12C 14C 16B 18B 21B 40 +Nyílt. I: www.vbtse.fw.hu
03. 26. (sze) Parkverseny-8.: /-/ SI R: MOM (Kisvölcsey Ákos) I: TÁJOLÓ 2008/2.
03. 29. (szo) Keletmagyar Kupa /rR, nt./ SI R: HTC I: TÁJOLÓ 2008/2.
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03. 29. (szo) Nyírségi Tavasz Kupa /rR, nt./ SI R: HBS Nh.: 03.21. VK: Napkor-Erdei iskola, „0”-idő:
10.30, Nd.: 600Ft(800Ft)
03. 30. (v) Nyíregyháza városi középtávú bajn. /rR, kt./ SI R: HBS Nh.: 03.21. VK: Napkor-Erdei iskola,
„0”-idő: 10.00, Nd.: 600Ft(800Ft) További infók: a www.szszbtfsz.hu honlapon, ill. Zelei
Ferenctől
03. 29-30. (szo-v) Tavasz Kupa 1-2. forduló /rR/ SI R: Baranya m. I: TÁJOLÓ 2008/2.
03. 29-30. (szo-v) Semmelweis ev., Hegyisport Kupa /oR/ SI R: OSC, HSE. I: TÁJOLÓ 2008/2. és a
rendező egyesületek honlapján
03. 30. (v) Borsod megyei Csapatbajnokság /rR, nt./ R: BAZ m. Inf.: TÁJOLÓ 2008/2.
04. 02. (sze) Fülemile Kupa /rR, ht./ SI R: KOS. Nh.: 03.30(beérk.). C: jszabon@yahoo.co.uk, Nd: 600Ft
(FN12, Nyílt 300Ft, helyszínen is), Nh. után 300Ft pótdíj. T: 14.30-tól a VK-ban (Ifjúsági
Tábor, XII. ker. Fülemile út 6-8), „0”-idő: 15.00. K: FN 14B 16BC 18B 21BC 40 55 F: 45 65
(Nyílt és FN12C csak részben SI). Megj.: SI kölcsönzési díj: 100 Ft (letét: igazolvány)
04. 05. (szo) ORSZÁGOS HOSSZÚTÁVÚ EGYÉNI BAJNOKSÁG /KoR/ SI R: THS és Somogy m. Nh:
03. 23(beérk.). C: csizi@smtfsz.hu, vagy Csizmadia István 7400 Kaposvár Lonkai út 24. Nd:
2000Ft. Terep: Patca térsége (Kaposvár közelében), VK: Katica Tanya. „0”-idő: 10.30. K:
FN: 18E 20E 21E 35 40 45 55 60 65 70 +F: 75 80 85. I: www.smtfsz.hu. Szállás (Kaposváron
kollégiumban, ill. turistaházban a VK-ban 2000Ft/fő) rendelhető. Megj.: ápr. 6-án azonos
helyszínen lesz a Zselic Kupa.
04. 06. (v) Zselic Kupa /oR, rt./ SI R: THS és Somogy m. Nh.: 03. 23(beérk.) C: csizi@smtfsz.hu, vagy
Csizmadia István 7400 Kaposvár Lonkai út 24. Nd: 1300Ft (FN-14, Nyílt: 700Ft), Nh. után:
csak az üres helyekre 500Ft pótdíjjal. VK: Patca, Katica tanya. „0”-idő: 9.30. K: FN: 10CD
12C 14BC 16AC 18AC 20A 21EBBrC 35A 40 45 50 55 60 65 70 75 +NyK, NyT, Gy. Szállás
(Kaposváron kollégiumban, ill. turistaházban a VK-ban 2000Ft/fő) rendelhető. I: www.
smtfsz.hu.
04. 06. (v) Eger Kupa 2. forduló /rR/ SI R: ESP Inf.: TÁJOLÓ 2008/2.
04. 12-13. (szo-v) Postás Kupa /oR, 2. nap: KoR/ SI R: PSE Nh: 03. 20. C: rijo@t-online.hu, Riczel
Zsuzsanna 2145-Kerepes Wéber Ede park 50, vagy ENTRY. Nd: 3400Ft/2nap (F –10,12, N60,
F65-: 1700Ft) Nh. után: 3900(2200), Helyszínen: 4400(2700), nyílt: 900Ft/nap; módosítás:
Nh. után: 500Ft, jelentkezéskor: 1000Ft. Terep: Táborfalva térsége, „0”-idők: 12.00(szo), ill.
10.00(v). K: FN: 10D 10C 12C 14BC 16B 18BC 20A 21EABBrC 35A 40 45 55 60 +F: 35Br 65
70 75 +NyK, NyT, Gy. Mindkét napon nt. verseny (kivétel: FN21-es kategóriák: az 1. napon
kt.). Szállás (kollégiumban 1700Ft, Örkényben, tornateremben(csak szombatra) 700Ft) rendelhető. A rendezőség szállítást nem szervez. Kiegészítő verseny: Trail-O szombaton 15 óra,
Nd: 600Ft (helyszínen felárral!). Megj. I: http://postas.mtfsz.hu. A verseny az idei SzlovákMagyar Szenior Találkozó 1. fordulója.
Előzetes:
05.10-11. (szo-v) 24, 12 ill. 6 órás váltó R: VBT H: Alsópere térsége. C: t101.bence@gmail.com, Németh
Bence, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1/B. Nd: 03.01-i határidőig 90/50/30 EUR a 24 órás/12
órás/6 órás váltóra, (04.01-i határidőig: 100/60/40, 05.01-i határidőig 120/80/60 EUR).
A nevezés érvényes időpontja: a befizetés beérkezése a Zirci Takarékszövetkezet 7390007810009172-es számlájára! Mindhárom kategóriában egyéni verseny is van a fenti összegek
50%-áért. Mindkét nap egyéni indulás is lehetséges 1200Ft/futam nevezési díj mellett
különböző nehézségi fokú pályákon. A nevezési díj tartalmazza a helyszíni sátrazás díját is.
I (szabályokról, váltó-létszámról, értékelésről): www.ilab.hu/sc/24/.
Kérés a rendezőkhöz: A következő számban a május közepéig terjedő időszak versenyeiről közlünk
adatokat. Lapzárta: febr. 26, tervezett megjelenés: márc. 7. 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.
Tájoló 2008 1. szám
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Színes
A Don-kanyar térképe

TÜKÖ

R C S E R E P E K

A

T É R K É P T Ö R T É N E T B Ő L

MAGYAR TÉRKÉPEK A DON-KANYARBÓL
A magyar (és német) katonai térképészet
által készített 1 : 50 000-es topográfiai
térképek soha nem jelentek meg, mert
kiadásuk okafogyottá vált. Az OCAD9
segítségével most végre életre kelnek.
A sorozat a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum támogatásával jön létre.
A magyar 2. hadsereg 1942. augusztus végéig foglalta
el mintegy 200 km védelmi vonalát a Don nyugati
partján és a parancsnokok a védelem szélső vonalát a
folyótól 2–6 km-re jelölték ki. A folyó kanyarulataiban
a szovjet csapatok hídfőállásokat építettek ki, amelyeket
nem sikerült a magyaroknak többszöri kísérletre sem
felszámolni.
A magyar csapatok térképellátását a német hadsereg
biztosította, a legrészletesebb térkép a zsákmányolt 1 :
100 000-es szovjet (a korabeli szóhasználatban orosz)
katonai topográfiai térkép másolata volt német nevekkel
kiegészítve. Ez a térkép azonban a kis területen folyó
hadműveletekhez, az állások pontos ábrázolásához és
főként a tüzérségnek nem volt alkalmas. Ezért elhatározták, hogy több szervezet együttműködésével pontosabb
és részletesebb térképeket állítanak elő, 1 : 50 000-es
színes katonai topográfiai térképeket. A 16 szelvény
által fedett területet úgy alakították ki, hogy a második
magyar hadsereg hadműveleti területét és a tüzérség által
belőhető területet ábrázolja.
A térképek nemzetközi szelvényezésben, (szovjet)
Gauss-Krüger vetületben készültek. Nómenklatúrájukat
a 100ezres szelvényéből képezték egy S vagy N (észak
vagy dél) betű hozzáadásával, pl.: M-37-44-N Sswoboda,
tehát a térképek egy fél 100ezres szelvény fedőterületét
ábrázolják. A kereten kívüli névrajz kétnyelvű, a topográfiai térképeken szokásos elemeken kívül tartalmazza a
cirill betűs rövidítések feloldását és a mért illesztőpontok
területét (Csak a saját területeken lehetett mérni, és
csak ott, ahová nem volt belövése az ellenségnek.). A
terepi méréseket a német 620 és 633-as felmérő- és
térképészosztály (Vermessungs- u. Kartenabteilung 620
u. 630) végezte, a légifényképeket a Magyar királyi 1.
honvéd távolfelderítő repülőosztály (M. kir. 1. honv. T
F. repülőosztály) készítette. A fényképek kiértékelése
és a további rajzolási stb. munkák a budapesti Honvéd
Térképészeti Intézet (M. kir. honv. térképészeti intézet) munkatársainak feladata volt, míg a nyomtatást az
590-es „hadsereg térképellátó” (Armeekartenstelle 590.)
nyomdájába tervezték. A nyomtatást valószínűleg azért
tervezték a helyi hadinyomdába, hogy a szállítás tetemes
idő- és anyagi ráfordításait megspórolják, a munkarészek

szállítása a rendszeresen közlekedő futárgépekkel légi
úton megoldható volt.
A légifénykép kiértékelése alapján 1 : 25 000 méretarányban rajzolták meg, jelekkel és feliratokkal együtt, a
síkrajz fekete és vízrajz kék fázisait, amit fényképezéssel
kicsinyítettek 1 : 50 000-esre. Érdekesség, hogy a rajzok
hajlékony, átlátszó, mérettartó fóliára készültek, ma is
jól egymásra illeszthetők. Bár már a harmincas években
kísérleteztek fóliák felhasználásával, a katonai térképészet hazánkban a hatvanas évek elejéig a fémbetétes
rajzpapírt használta mérettartó rajzok készítéséhez. A
doni térképekhez a keretrajz készült fémbetétes papírra,
a többi munkarész fóliára. Valószínű, hogy a jó minőségű
fóliát a német fél biztosította, mert arra gyorsabban lehet
rajzolni, mint papírra.
A térkép jelkulcsa és a nevek írásmódja igazodik a német
kiadású térképekhez, még abban is, hogy a rövidítéseket
meghagyták cirill betűkkel, nem írták át. A domborzat a
szovjet térkép alapján készült, úgy, hogy a fekete síkrajzra
kékkel rámásolták a vízrajzot és lilával a szovjet térkép
tartalmát, majd a szintvonalakat az új térképi tartalomhoz igazították. Ezen a munkarészen látszik legjobban,
mennyivel pontosabb az új térkép, különösen a horhosok
ábrázolása.
A gyűjteményünkben lévő munkarészek az utolsó előtti
munkafázist mutatják, a nyomtatásra teljesen kész filmek
is feltehetően elkészültek és a HTI átadta azokat nyomtatásra. A 16 szelvényből 15-nek a munkarészei maradtak
fenn, amelyek jelenleg a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Térképtárának féltve őrzött kincsei. A térképek valószínűleg nem kerültek kinyomtatásra, mivel a munkarészeken szereplő legkésőbbi dátum 1943. január 25. és mint
ismeretes, a szovjet hadsereg január 12–14-től törte át a
magyar állásokat, a második nagyobb támadás január
14-én a mintaszelvényen lévő scsucsjei hídfőből indult
ki. Az is lehet, hogy a térképkészítést január 25. táján
leállították, és a további munkafázisok el sem készültek.
Jelenleg nincs tudomásunk további munkarészekről vagy
kinyomtatott térképekről.
2005-ben a Scsucsjei szelvény munkarészeit
beszkenneltük, majd retusálás után OCAD9 programmal „kiszíneztem” és egymásra raktam a fázisrajzokat,
majd színes nyomtatóval elkészült, valószínűleg először,
a térkép valódi képe.
A tanulmány teljes szövege színes ábrákkal a http://
lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/sc/sc13/20hegedus_abel.pdf
címen található.
Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu
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