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Közgyűlés
Január 16-18-án a Budapesti 
Tájfutók Szövetsége az idén 
is megrendezte a Budapesti 
Tájfutó Napokat. Péntek délután 
a BTFSZ közgyűlésére került 
sor, ahol a megjelent 15 tagszer-
vezet elfogadta a BTFSZ 2008. 
évi tevékenységéről szóló beszá-
molót. A pénzügyi beszámolót, 
valamint a Felügyelő bizottság 
jelentését a májusi közgyűlésre 
fogják beterjeszteni. A beszá-
moló során élénk vita alakult 
ki a kisversenyek térképpel tör-
ténő ellátásáról, az ezzel kap-
csolatos problémák megoldásá-
ról. Nyomdai úton a szövetség 
már nem fog térképet kiadni. 
A vita során felmerült a kérdés: 
Budapesten miért nem működik 
olyan hatékonyan a diáktájfutás 
program, mint vidéken. Vita 
alakult ki a Budapest bajnoksá-
gok színvonaláról is. 
A közgyűlésen részt vett Juhász 
Miklós, az MTFSZ elnöke is. 
Hozzászólásában kiemelte a két 
szervezet közötti kiváló együtt-
működést. Elmondta, hogy a 
pénzkérdés mindenhol előjön, 

növekvő kiadás, csökkenő bevé-
telek vannak. Összlétszámunk 
nem csökken, gyerekek sokkal 
többféle programon vehetnek 
részt. Versenynaptár kérdésé-
ben nagy örömmel támogatja az 
együttműködést.
Tájoló újságot nagy értéknek 
tartja. A Budapest Bajnokságokra 
szükség van, hagyomány, 
nem kellene felrúgni, még ha 
sok indok is van rá. Sok sikert 
kíván!
A közgyűlés az alábbi határoza-
tokat fogadta el:
• Térkép adatbázis kialakítására 
február 1-ig személyi javaslato-
kat kér az elnökség.  A jelenlévő 
Gyalog László elvállalná a fel-
adatot.
• Ad hoc bizottságot kell lét-
rehozni a diáksport támogatás 
megoldására.
• Az 1994-es SZMSZ-t felül kell 
vizsgálni és az Elnökség elé kell 
terjeszteni a módosítást. 
• A versenyrendezés minőségé-
nek javításra ad hoc bizottságot 
kell létrehozni. Ki kell dolgozni 
az értékelés változatait.

Budapesti tájfutó Napok

A közgyűlés résztvevői
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Szenior 
találkozó
Szombat délután a Curia utcai 
nagyteremben tartott szenior 
találkozón Dr. Fekete Jenő, 
a BTFSZ tiszteletbeli elnöke  
tartott érdekes előadást bal-
tikumi útjáról. Ezután Bugár 
József elnök átadta a Budapest 
Tájfutó Sportjáért Díjat Kozma 
László sporttársnak a buda-
pesti szövetségben végzett – és 
még ma is tartó – több évti-
zedes eredményes munkájá-
ért. Ezt követve a résztvevők 
visszaemlékeztek a 30 évvel 
ezelőtti, 1979-as országos baj-
nokokra.
Este a BTFSZ elnöksége az 
idén is meghívta egy vacso-
rára azokat a fiatalokat, akik 
az elmúlt évben országos baj-
nokságot nyertek. Az esemény 
a Hírtér Kiadó – Horváth 
Magda szponzorálásával való-
sult meg.

Teremtájfutó 
Diákolimpia
Szombaton délelőtt Gazdagréten 
a Törökugrató Általános 
Iskolában kereken 100 fiatal rész-
vételével bonyolították le a har-
madik alkalommal megrende-
zett Teremtájfutó Diákolimpiát.  
A 8 kategóriában rendezett 
versenyen négy 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.

Versenybírói  
tanfolyam
A BTFSZ versenybírói tanfolya-
ma február folyamán 12 fővel 
indul. Az elméleti előadások feb-
ruár folyamán péntek esténként, 
a gyakorlati rész márciusban lesz, 
amely után a sikeres vizsgázók 
megkapják a III. osztályú ver-
senybírói minősítésüket. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy vidék-
ről is vannak jelentkezők. A tan-
folyam végeztével részletesebb 
beszámolót olvashattok majd. 

Folyik a verseny

Na merre menjek?

Kozma László átveszi a díjat

Hírek
1%-os felajánlások

Támogassátok 1%-os fel-
ajánlásotokkal a Budapesti 
Tájfutók Szövetségét (adó-
szám: 19622684-1-41) 
vagy a Budapest Tájfutó 
Sportjáért Alapítványt  
(adószám:18015133-1-41). 
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Átadták a Budapest 
Tájfutója díjakat

A Diákolimpia befejezése után 
került sor a Budapest Tájfutója 
díj átadására. A 2008. évben elért 
hazai és nemzetközi eredmé-
nyeik, sportszerű magatartásuk 
alapján négyen érdemelték ki a 
BTFSZ által alapított díjat: fel-
nőtt nőknél Őry Eszter (MOM), 
edzője Kisvölcsey Ákos, felnőtt 

férfiaknál Gösswein Csaba (PSE), 
ifjúsági lányoknál Tibay Ilona 
(SIR), edzője Kovács Zoltán, 
ifjúsági fiúknál Vellner Gábor 
(SIR), edzője Kovács Zoltán. A 
díjakat Dr. Fekete Jenő, a BTFSZ 
tiszteletbeli elnöke adta át.

Ripszám Henrik 
emlékverseny 
Vasárnap délelőtt csúszós, jeges 
útszakaszok fogadták a Ripszám 
Henrik emlékverseny indulóit. 
Így nem sikerült a férfi győztes 
Józsa Gábornak (TSE) korábbi 
saját eredményét megjavítania. 
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 magyar-
országi tájfutóverseny emlékére 
állított emléktábla megkoszorú-
zására. A koszorút Bugár József, 
a BTFSZ elnöke és Lengyel 
Andrea főtitkár helyezte el. 

Schell A.
Fotó: Nemesházi László

A díjazottak: Kovács Zoltán edző Vellner Gábor (SIR), Tibay Ilona (SIR), Őry 
Eszter (MOM), Kisvölcsey Ákos edző, Gösswein Judit, aki Csaba fia díját vette át

Tibay Ilona átveszi a díjat Koszorúzás

Rajt a Ripszám emlékversenyen
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Esélyesnek csak a lányokat 
gondoltuk, de biztosra ők 

sem mehettek, mert más nemze-
tek azért kaptak az alkalmon és a 
tavalyinál jóval erősebb mezőny 
gyűlt össze. Ez a létszámokon 
egyértelműen látszott, és bár az 
erősséget szeniorok esetében 
nagyon nehéz előre felmérni, 
egy-egy nagy névről sejtettük, 
hogy nem lesz könnyű eset. Női 
35-ben a német Antje Bornhak 
volt a legismertebb, bár ő nem 
annyira sítájfutásból, mint tájke-
rékpáros VB aranyérme révén, 
de tudtuk róla, hogy síoktató, 
így elméletileg őrá kellett volna 
fogadni. Ágnes azonban mind-
járt az első nap 3 percet vert rá 
és ezt másnap  sem tudta vég-
zetesen elrontani, még mindig 
maradt másfél perc köztük, ami 
ha nem is fölényes, de maga-
biztos győzelem. Ugyanakkor 
Orsi nem találta a kontaktust a 
pályával, bizonytalanul és akarat 
nélkül versenyzett, ami csak a 
6. helyre volt elég. Az F50-ben 
Tamás és Péter remek párharcot 
vívtak egymással, a kölcsönös 
adok-kapok után a 14-15. helyen 
állapodtak meg.
A rendezést furcsa kettősség jel-
lemezte: míg általában kifejezet-
ten barátságos és profi benyo-
mást keltett, olyan nyilvánvaló 
hibák fűszerezték, mint a rajt-
listák és pályaadatok közzététel-
ének mellőzése az utolsó pilla-

natig (értsd előző este). Persze, 
a rendezőknek nem lehetett 
könnyű dolguk, a sítájfutásban 
mindig benne van a hóhelyzet 
okozta bizonytalanság. Két éve 
ugyanők – az Askö Henndorf, 
azon belül is főleg a Breitschädel 
család – rendeztek már Junior 
VB-t és rettenetesen megszívták 
a hóval, az összes kinézett tere-
pen száraz füvet lengetett a szél, 
így végül akkor a 110 km-re levő 
Sportgasteinre kellett last minute 
felmenekülni, el tudjuk képzelni 
ennek az anyagiakra és az ideg-
rendszerre gyakorolt hatását... 
Ennek ellenére sikerült olyan 
versenyt csinálniuk, ami pozitív 
emlékeket hagyott a résztvevők-
ben. Most újra nekifutottak egy 

nagyobb sítájfutó versenynek 
és valamivel több szerencséjük 
volt, ezúttal csak 30 km-t kel-
lett költözni, mert bár az amúgy 
sífutópályák gazdag hálózatával 
rendelkező Abtenauban nem 
volt elég hó, a közeli Postalmon 
igen. Ez a pályák stílusában is 
nagy változást jelentett, mert 
míg lent szép, lapos réteken zaj-
lott volna a verseny, Postalm 
egy vérbeli lesiklóterep, amely-
ről már az sokat elárul, hogy 
az alja és a teteje között 300 
méter a szintkülönbség. Mintha 
a Galyatetőhöz Mátrafüredről 
rajtolnánk...
A Szenior VB csak a hétvége 
egyik rendezvénye volt a sok 
közül, igazából nehéz volt ledön-
teni, hogy melyik is a fő ese-
mény és melyik a kísérő. Ez a 
hétvége többek közt a három 
ország összefogásából született 
elit versenysorozat, a Ski-O-
Tour első két napját is jelentet-
te, ennek köszönhetően nagyon 
erős, már-már a világbajnoksá-
got idéző mezőny jött össze. Erre 
a feelingre a rendezőség is ráját-
szott a körítéssel: volt rajtcso-
mag, impozáns versenyközpont, 
Red Group, valamint polgármes-
terrel és rezesbandával feldobott 

s í t á j f u t á s

Simon Ági verseny közben

ágNes királyNő
Soha számunkra ennyire könnyen elérhető Szenior VB-t 
nem rendeztek sítájfutásban: mindössze két hétvégi 
napból állt, és csupán 600 kilométert kellett utazni 
hozzá az ausztriai Abtenauig. Ennek ellenére a magyar 
mezőny nem tanúsított túl nagy érdeklődést: eleve csak 
hatan neveztünk, abból is egy meggondolta magát 
közvetlenül a verseny előtt, így – mint a kiszámolós 
gyermekmesében – maradt végül öt versenyzőnk, 
akik közül négy teljesítette is a pályát: Simon Ágnes, 
Marosffy Orsi, Jankó Tamás és Vankó Péter.
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eredményhirdetés. A térkép és a 
pályák sem vallottak szégyent, 
pedig nyilvánvaló volt, hogy az 
utolsó pillanatban készültek.
Utóbbiakkal kapcsolatban azért 
felmerült némi kritika, főleg első 
nap, mikor hulljon a férgese ala-
pon felküldték a fél mezőnyt egy 
piros lesiklópályán. Az elitekkel 
szembeni ilyetén kegyetlenkedés 
még hagyján, de itt megfáradt 
öregek is indultak! Ugyanennek 
persze megvolt a párja is, miután 
egyetlen átmenettel felvettünk 
120 méter szintet, azt valahol 
le is kellett adni, erre az erdőbe 
húzott, rém meredek, vékony 
nyomokat jelölték ki, amelye-
ken – miként a zuhanó repülőn 
– nullára csökkent az ateisták 
száma. Én konkrétan ennek az 
áldozata lettem, de nem trau-
más, hanem pszichés okokból. 
Az első négy pontig sorra értek a 
csapások, amit lehetett elhibáz-
tam, majd a terep tetején levő 
4. pontnál megnéztem, mi van 
még hátra és a gyors befejezés 
mellett döntöttem. De ha már 
odáig felszenvedtem magam, 
nem mentem vissza rögtön a 
célba, hanem élménysíeltem 
kicsit a Panoramaloipén. Mire 
másfél óra múlva visszamentem 

a célba, nagy megrökönyödé-
semre, éppen a mentőcsapato-
kat szervezték a keresésemre, 
gondolván, hogy elhibáztam 
egy kanyart és most valahol 
hörögve agonizálok a hóban. 
Tulajdonképpen nem volt irre-
ális ötlet, lehetőség bőségesen 
volt rá, ehhez képest az egyetlen 
áldozatot másnap a rajtba menő 
úton láttuk. Hogy mi történt, azt 
nem tudjuk, de tény, hogy valakit 
éppen csomagoltak be a mentők 
fóliába, mikor mi kiszálltunk a 
rajtba vivő sífelvonóból. Igazán 
bíztató ómen... Ezek után a 
második napi hosszútáv kifeje-
zetten barátságosnak bizonyult, 
még én is csak kétszer estem, 
ebből egyet a befutóponton, a 
fotósok nagy örömére, mert ott 
már annyira kijárták a többi-
ek, hogy csak nagy balettozás 
közepette lehetett megállni, egy-
szer meg egy ártatlannak tűnő, 
enyhén lejtő dózeren, amikor 
is váratlanul megjelent alattam 
egy méter mély vízelvezető árok, 
amely másokat is megtréfálha-
tott, mert amikor én odaértem, 
ketten már fekültek a hóban. 
Az extrémsportos devianciát 
leszámítva remek pályákat kap-
tunk. Főleg a második napot 

tudom dicsérni, a nagy területet 
kihasználva a rendezők akkora 
átmeneteket adtak, hogy eseten-
ként a térképtartóra hajtogatni 
is kihívás volt, utána pedig nem 
2-3, hanem 5-6 variáció közül 
lehetett választani, amelyek 
között még otthon az asztalnál 
sem találtam meg az
abszolút nyerőt. A hosszú, 
nagyutas szakaszokat váratlanul 
törték meg kisebb, vékony nyo-
mos részek, itt a finom-tájéko-
zódás dominált, megfűszerezve 
azzal, hogy a kemény havon 
szinte akadálytalanul össze-vis-
sza átvágó versenyzők nagyon 
hamar behúztak még egyszer 
annyi nyomot, így a mezőny 
végének már szinte reménytelen 
volt csak az utak alapján tájé-
kozódni. 
Nem egyszerű feladat, és bár 
közülünk többen nem bírtak 
vele, szerencsére azért volt, aki 
remekül teljesített. Ritka élmény 
a sítájfutásban magyar dobo-
gósnak örülni, eddigi legjobban 
hangzó eredményünk Orsi tava-
lyi bronzérme volt, mostantól 
azonban magasabbra került a 
léc: Simon Ágnes immár szenior 
világbajnok! 

Írta: Marosffy Dániel 

Eredményhirdetés
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Fél évszázados múltra tekint vissza 
Vásárhelyen a természetjárás és a 

tájékozódási futás. A vásárhelyi közgaz-
dasági technikum iskolai sportkörében 
alakult meg 1958-ban a természetjáró 
szakosztály, amelynek egyik alapítója 
volt Nagyillés Mihály, aki 1958 és 2006 
között a tájékozódási futó szakosztály 
elnökeként is tevékenykedett. Már a kez-
detekben nem csupán versenyszerűen 
túráztak, hanem részt vettek tájékozó-
dási futó versenyeken is. A szakosztály 
ma már klubként (HTC) működik tovább, 
közel hatvan taggal. 
Az 50 éves ünnepi találkozót megelőzően 
2008. november 29-én, pénteken 15.00 
órakor a Balogh Imsi Sportközpont előtti 
téren gyülekeztek a Hódmezővásárhelyi 
Tájfutó Club tagjai, akik a hódmező-
vásárhelyi természetjárás és tájfutás 

1958-as megkezdésének helyszínén 
köztéri emlékművet avattak. A hatal-
mas kőtömb a Mátrából Szolnokon át 
került jelenlegi helyére, amelyen a felirat 
hirdeti: „1958-ban e helyről indult el a 
szervezett természetjárás és tájfutás.” 
Avató beszédet mondott Baranyai Antal, 
Molnár Attila. Az emlékkő leleplezésé-
ben Nagyillés Mihály és Hetényi Péter 
működött közre. Az alapítók nevében 
Rostás Irén világbajnoki bronzérmes, az 
utódok nevében Vörös Endre helyezett 
el koszorút.
A Fekete Sas Szálló bálterme adott ott-
hont a jubileumi megyei találkozónak, 
amelyre Makóról, Szegedről és az ország 
más településeiről is érkeztek természet-
járók, tájékozódási futók. 
Baranyai Antal (mint felkonferáló, s 
mint házigazda is) a HTC első I. osztá-

lyú versenyzője köszöntötte a találkozón 
megjelent versenyzőket, vendégeket, a 
megyei és országos vezetőket. Ezt köve-
tően a hódmezővásárhelyi természetba-
rát és tájékozódási futó sport 50. jubile-
umi évfordulóját szervező HTC nevében 
Molnár Attila a Hódmezővásárhelyi 
Tájékozódási Futó Club elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, aki a klub tagjaival 
karöltve sokat dolgozott azon, hogy ez 
a jubileumi rendezvény megvalósuljon. 
Molnár Attila elnök kiemelte, a város 
fontosnak tartja az egészséges életmód-
ra nevelést, ennek jele, hogy Almási 
István, a sportért felelős alpolgármester 
is elfogadta az egyesület meghívását.
Almási István köszöntőjében hangsúlyoz-
ta a mozgás jelentőségét. Hozzátette, 
a legolcsóbb és legegyszerűbb módja 
az egészségmegőrzésnek a rendszeres 
testmozgás, ezt hirdeti az Egészséges 
Vásárhely Program is.
Kovács Balázs, a Csongrád Megyei 
Természetjáró Szövetség elnöke a 
megyei szervezet legmagasabb kitünte-
tését nyújtotta át Magyarossi Józsefnek, 
Feketű Józsefnek, Podolcsák Andrásnak, 
Dr. Tóth Imrének és posztumusz Benedek 
Jenőnek.
Ezt követően, a köszöntők sorá-
ban Dr Tóth Imre állt a mikrofonhoz, 
aki egyébként mindkét megyei szö-
vetségnek volt elnöke, így elsőként 
az 1958-ban megalakuló Csongrád 
megyei Természetbarát Szövetségnek, 
majd a belőle kiváló Csongrád megyei 
Tájékozódási Futó Szövetségnek. Dr. Tóth 
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„Ami emlék, szebb is, mint az, ami él,
Romok is ragyognak hűs hold fényinél!”

 (Juhász Gyula: Emlék)

Hódmezővásárhely 
tájékozódási futó sportja 

50 éves
250-en gyűltek össze az évfordulóra a Fekete Sas Szállóban

Az ünnepi ülés résztvevői

Az emlékmű
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Imre kiemelte Nagyillés Mihálynak, a 
HTC korábbi elnökének szerepét, hogy 
a fiatalokat annak idején megszervezte 
és Hódmezővásárhelyen is megalakult a 
klub. Szólt az egykori „Frankeles” diákok-
ról is, akik közül tízen alapították meg a 
helyi szervezetet.
Baranyai Antal olvasta fel Török Ottó 
sport szakállamtitkár levelét, aki ilyen 
módon köszöntötte a megjelenteket a 
jubileum alkalmából. 
Less Áron, a Magyar Tájfutó Szövetség 
főtitkára 28 évesen, azt mondta az 
ünnepségen, hogy fiatal kora miatt nem 
is tudja igazán elképzelni, mit is jelent ez 
az 50 év. A miskolci fiatalember közölte, 
a hegyvidéki településen nem biztos, 
hogy ennyien össze tudnának jönni egy 
találkozóra, mint itt az Alföldön. Mi lehet 
ennek az oka? Az itteni emberek, akik 
mindent megtettek annak érdekében, 
hogy a versenyzők sikeresek legyenek – 
fogalmazott. A főtitkár díjakat is adott át 
Rostás Irénnek, Vörös Endrének, Forrai 
Gábornak és Forrai Miklósnak, valamint 
Nagyillés Mihálynak. 
A megszólalók sorában Monspart 
Sarolta, a sportág első magyar világ-
bajnoka arról beszélt, mennyire köny-
nyeddé teszi az embert a rendszeres 
testmozgás, még idősebb korban is. A 
tőle megszokott könnyedséggel beszélt 
arról, hogy bizony ötven év felett már 
nagyon oda kell figyelni magunkra. Mint 
mondta, ebben a korban már fele annyit 
kell enni, és kétszer annyit mozogni, 
hogy jó kondiban legyünk. Hozzáfűzte, 
az aktív házasélet is jó a kalóriák égeté-
sére. Monspart Sarolta nagy szeretettel 
beszélt egykori csapattársáról, a vásár-
helyi Rostás Irénről, akivel nagy barát-
ság kötetett. Hangsúlyozta, mennyire 
becsülte őt, amiért kétszer annyi aka-
rással innen az Alföldről, szerény edzési 
lehetőségek közül küzdötte fel magát a 
világ legjobbjai közé.
Dr. Sindely Pál ünnepi köszöntőjében 
kiemelte a sportág történetében eltelt 
50 esztendő fontosságát. Külön kitért 
a nagy elődeink, dr. Tóth Imre a Dél-
alföldön és Nagyillés Mihály Vásárhelyen 
végzett szervező és irányító tevékenysé-
güknek a jelentőségére. Kiemelte, hogy 

nagyon sokszor emlegetjük a vásárhelyi 
tájékozódási futókat. Csorja Ida, Farkas 
Kati, Rostás Irénke, és a többi vásárhelyi 
lányok, valamint Baranyai Tóni, Bán Sanyi 
és követőik, mind-mind nagy és méltó 
ellenfeleink voltak. Kitért arra is, hogy 
napjainkban nagyon lelkesek a fiatalok, 
hiszen a Forrai testvérek és Vörös Endre 
irányításával még országos bajnokságot 

is rendeztek, igen nagy sikerrel. Külön 
kiemelte, hogy erre a szép jubileumra 
megszületett a „Fejezetek a dél-alföl-
di tájékozódási sport első 50 évéről II.” 
című, több mint 230 oldalas kiadvány is. 
Mint szerkesztő megköszönte a társszer-
zőknek, Nagyillés Mihálynak, Baranyai 
Antalnak, Vörös Endrének, valamint a 
lektorok Csorja Ida, dr. Tóth Imre és dr. 
Felföldi Károly aprólékos munkáját. 
Végezetül Baranyai Antal köszöntötte 
Nagyillés Mihályt, mint sportágalapí-
tót, edzőt, és nem utolsó sorban, mint 
tanárt, s egyben mint iskolaigazgatót is, 
aki beírta nevét abba a bizonyos nagy-

könyvbe. Méltatta azt, hogy: „Nagyillés 
Mihály nélkül nem jöhetett volna létre ez 
a ma már legenda kategóriába sorolható 
50 év sikertörténete. Ő volt az, aki élére 
állt a sportág alapításkor 1958-ban, és 
ma is élén áll ennek a csapatnak, akik 
most itt vagyunk, és együtt ünnepelünk, 
emlékezünk.”
Mivel ebben az évben a Tájékozódás 
Éve 2008. versenysorozatot is rendeztek 
a vásárhelyiek, amely ötfordulós volt, 
ezért ennek eredményét is a jubileumi 
rendezvényen ismertették, a vacsora 
utáni szünetben. Az egyes korosztály-
ok győztesei és helyezettjei vehették át 
az egykori legendáktól a megérdemelt 
érmeket és díjakat.

Díjazottak: 
A férfiak között: 1. Hideg Gábor és 
Szabó Ákos (holtverseny), 2. Juhász 
Gábor 
A nők között: 1. Juhászné Bálint Ildikó, 
2. Kisháziné Zombori Erika, 3. Gubica 
Viktória 
Az őszi versenysorozat legeredmé-
nyesebb és legszorgalmasabb ver-
senyzői: 1. Hetényi Péter,
2. Süli Márkó, 3. Ifj. Kisházi Gábor, 4. 
Nagy Bálint, 5. Molnár Krisztina, 6. 
Gubicza Viktória 
Legeredményesebb utánpótlás ver-
senyző: Gubicza Viktória 
Legszorgalmasabb utánpótlás ver-
senyző: Barta Soma 

Rögtönzött ülésre is sor került ezen a 
napon. Egy elképzelés szerint a HTC új 
helyre költözne, az ASA Befektetési Kft. 
két jelenlévő – egykori tájfutó – igaz-
gatósági tagja, mivel szavazati több-
séget alkotnak, egy gyors értekezleten 
határoztak úgy, hogy felajánlják a belső 
HÓDIKÖT épületének egy részét a tájfu-
tóknak – mondta Dr. Szoboszlai Attila, 
a cég ügyvezető igazgatója, miután a 
nyilvánosság előtt is bejelentette elha-
tározásukat. 
A tombolahúzás sem maradhatott el a 
mai estéről, ami után kötetlen beszélge-
téssel folytatódott az összejövetel. 

Dr. Sindely Pál

j u B i l e u m

Less Áron

Nagyillés Mihály
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Már 200 nap sincs az 
idei év legjelentősebb 
tájfutó eseményéig, a 
26. Tájékozódási Futó 
Világbajnokság kezdetéig. 
Az előkészületek 
állásáról kérdeztük a 
szervezőbizottság elnökét, 
Gerzsényi Zsoltot.

A honlapon lévő számláló egyre 
kevesebbet jelez, ezért talán aktuá-
lis a kérdés, hogy minden előkészült 
megfelelően halad?
Összességében azt lehet mondani, 
hogy igen, bár van egy-két terület, 
ahol nem dőlhetünk még hátra. Az 
egyik ilyen a térképkészítés, a másik 
pedig a támogatók.
Ha jól tudom, most volt itt Tuomo 
Peltola, a nemzetközi ellenőrző 
bíró. Ő hogy látja az előkészülete-
ket, főleg a két említett területet?
Alapvetően elégedett volt a látottak-
kal, és elfogadhatónak tartja a hátralé-
vő időszak ütemezését. Áttekintettük a 
költségvetést, a helyesbítés állapotát, 
a pályaterveket, és dacolva az idő-
járással, még a terepekre is kiment, 
hogy az utolsó látogatása óta elké-
szült területeket megtekintse. Még 
nem kaptunk Tőle írásban visszajel-
zést a terepi tapasztalatokról, de a 
szóban elhangzottak alapján néhány 
apróságtól eltekintve elégedett volt a 
térképekkel.
Mik azok az apróságok?
Esetenként „túl jók” a térképek. 
Minden ott van, ahol lennie kell, csak 
néhány helyen – hasonlóan a tavalyi 
cseh vb-hez – generalizálni kell majd, 
hogy csak az maradjon rajta, ami nagy 
sebességénél is észlelhető. 
Mikorra lesznek kész a térképek?
Igazából július végén lesz kész a tér-
kép, amikor nyomdába kerül. De addig 
is az első határidő március 31., amikor-
ra minden térképnek el kell készülnie. 
Ezután jön a pályakitűzés – elmélet-
ben már majdnem minden pálya meg-

van – és az ellenőrzés, aminek folya-
mán még finomodhatnak a térképek. 
Ezeknek a folyamatoknak júniusban 
van a határideje. Ezt követően remél-
hetőleg már nem kell módosítani a 
térképeken.
Mit lehet elmondani a pályákról?
Nem sokat. Talán annyit érdemes 
megjegyezni, hogy a pályák alapvető-

en a szabályzatban megadott győztes 
idők felső határához fognak közelíteni, 
mivel az arénákon történő átfutás és a 
TV-s közvetítések miatt elég sok „köny-
nyű” szakasz lesz a pályákban. Hogy 
aztán ez pl. a férfi hosszútáv esetén 
hány km-es pályát fog eredményezni? 
Daniel Hubmann ősszel futott 5.05-ös 
km átlagával és a 100 perces győztes 
idővel mindenki kiszámolhatja. De 
Gösswein Csabi 5,2-es átlagával sem 
kevés. Természetesen ez még nagy-
ban függ a pályakitűzőtől, Zsigmond 
Tíbortól.
És mi a helyzet a támogatókkal?
Sajnos a gazdasági válság ezen a téren 
nagyon érezteti hatását, és mint min-
denkinek nekünk is nagyon rosszkor 
jött. Hiába kezdtük el már tavaly év 

közben a támogatók felkeresését, 
hiába volt már több helyen jó esé-
lyünk a továbblépésre, október köze-
pén szinte mindegyik cég lemondta 
a találkozókat, és türelmet kért addig, 
amíg eldől, hogy mekkora összeg 
áll majd a rendelkezésére ebben az 
évben támogatásokra. És sajnos ez az 
a terület, ahol a cégek a legkevesebb 
áldozat mellett tudnak spórolni. Most, 
januárban kezdtük el újból a cégekkel 
a kapcsolatfelvételt, és reméljük, most 
már tudnak konkrét – és számunkra 
pozitív –  választ adni.
Mi lesz, ha nem jön össze az eredeti-
leg tervezett költségvetés?
Sajnos akkor bizonyos dolgokat el kell 
hagynunk majd. Jelenleg is létezik egy 
minimum költségvetés, ami ahhoz 
kell, hogy meg tudjuk rendezni a 
világbajnokságot. Ez azért nem forog 
veszélyben. Viszont vannak olyan téte-
lek, melyek csak akkor lesznek meg-
valósítva, ha sikerül előteremteni a 
fedezetét. Ilyen például a gps-es köve-
tés, kivetítő a stadionokban, ingyenes 
koncertek, nagyszabású megnyitó. És 
még sorolhatnám, de arra törekszünk, 
hogy mindent meg tudjunk valósí-
tani.
Mi a helyzet a televíziós közvetí-
téssel?
Eleinte úgy volt, hogy ez is áldoza-
tul esik a gazdasági válságnak, mivel 
ennek a fedezetét is nekünk kell elő-
teremteni, ami mindent beleszámít-
va – 7-9 kamera, 5-8 km kábel, két 
közvetítő kocsi, műholdas kocsi, sze-
mélyzet – 20mFt felett van. Jelenlegi 
számításaink szerint az értékesítések-
kel talán ki tudjuk hozni nullszaldósra 
a dolgot. Úgy néz ki, hogy 5-6 országot 
érdekel az élő közvetítés, és terveink 
szerint az Interneten is fizetős lenne 
az on-line közvetítés, hasonlóan több 
nagy skandináv versenyhez az elmúlt 
években. Természetesen a fizetés 
csak a képi tartalomra vonatkozik, az 
on-line eredmények ingyenesen lesz-
nek elérhetők.

2009 - a világbajnokság éve
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Ha jól tudom, nem lesztek híján 
edzőtáboroknak?
Hát igen. Terveinket rendesen keresz-
tülhúzták a csapatok, akik szinte egész 
tavasszal szeretnének edzőtáborozni. 
Már február közepén megérkeznek az 
„első fecskék”. A Postás Kupára várha-
tók először nagyobb számban az edző-
táborozók – svájci, norvég és osztrák 
válogatott. Előtte lesznek itt a csehek, 
és április végén jönnek a svédek. És 
májusban lesz az előre meghirdetett 
edzőtábor a Borsodi Tájfutó Napokhoz 
kapcsolódva. 
Január 31. volt a Hungária Kupa 
első nevezési határideje. Hogy áll-
nak a jelentkezések? 
Már túl vagyunk az 1000 nevezésen. 
Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan már 
most eldöntötték, hogy nyári fő prog-
ramjuk a Hungária Kupa, illetve a VB 
megtekintése lesz.
Ti is azt a nevező rendszer használ-
játok, amit tavaly a szegediek. Hogy 
vált be?

Azt kell mondjam, hogy nagyon jól. 
Legalább is ezt mutatja, hogy nagyon 
kevés kérdés érkezett vele kapcsolat-
ban. Nagy Gergő – a fejlesztő – segít-
ségével sikerült egy olyan rendszert 
kidolgozni, ami nagyban megkönnyíti 
a munkánkat, főleg így, hogy előre kell 
utalni a nevezési díjat. Csak ajánlani 
tudom más, hasonló nagy verseny ren-
dezőinek. És nagyon könnyen hangol-
ható a felhasználói igényekhez.
Milyen az elfogadottsága az előre 
utalásnak?
Meglepően jó. Kicsit féltünk tőle, mert 
itthon a tájfutásban ez még nem egy 
megszokott dolog, de szerintem egy 
ilyen versenyen, ezt másképp nem 
is lehet csinálni. Iszonyatosan nagy 
munka lenne a jelentkeztetésnél ekko-
ra mennyiségű pénzt kezelni.
Külföldiek milyen számban vannak 
a nevezők között?
Eddig kb. a nevezések 40%-a érkezett 
határon túlról. De ez a szám reméljük 
változni fog a külföldiek javára. Eddig 

már több utazásszervező jelezte, hogy 
nagyobb csapatot fog hozni, akik már 
a szállodákat is lefoglalták maguknak 
Miskolcon és környékén. Legutóbb 
vasárnap jelent meg Miskolcon egy 
svéd úriember, aki szállást jött nézni. 
Az érdekesség az egészben, hogy pén-
tek délután hívta Zsigmond Szávát, 
hogy Ő most itt van Miskolcon, és 
segítsünk neki. Természetesen segí-
tettünk. 
A beszélgetés végén kérdezném, 
hogy van-e valamilyen érdekes 
híretek?
Tuomo Peltola mesélte a látogatása-
kor, hogy Thierry Gueorgiou szeretne 
a hosszútávon is világbajnoki címet 
szerezni. Ősszel felmérte a terepeket, 
tudja mire kell készülni, tudja mit kell 
csinálni, csak egy dolgot nem tud: 
hogy lehet legyőzni Daniel Hubmannt. 
A másik hír is kapcsolódik Svájchoz. A 
tavaszi edzőtáborban itt lesz az elmúlt 
évet anyai örömök miatt kihagyó 
Simone Niggli is a kis Malinnal.

Crosswear Tájfutó Felszerelések!

www.crosswear.hu
Ajánlatunk:

- bozótruha, lábszárvédő, póló, sapka
- egyedi tervezésű érmek fából

Szolgáltatásaink:
- lézervágás, lézeres gravírozás, 

hímzett logo, felirat
- újdonság: pólónyomás

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, Honlap: www.crosswear.hu
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Sportágfejlesztés, Diáktájfutás
Beszámoló a sportágfejlesztési támogatások 2008. évi 
felhasználásáról 
Beszámoló címmel 2004 óta az újság minden év eleji számá-
ban összefoglaló jelenik meg az Mtfsz keretein belül működő 
sportágfejlesztési támogatási programok előző évi eredmé-
nyeiről. Ez most sincs másképp, hiszen a rangsoroló versenyek 
nevezési díja után beszedett 8%-ok felhasználását szeretnénk 
továbbra is követhetővé tenni. A 2008-ra tervezett támogatási 
programokról kiírás jelent meg a Tájoló 08/4. számában, az 
alábbiakban ezek megvalósulását vetjük össze a tervekkel, a 
konkrét számokat is mellékelve.
Program Tervezett támogatás Megvalósult
Edzőképzés támogatása 200 000 217 000
Edzők munkájának elismerése 900 000 900 000
Up. csoportok támogatása 2 000 000 2 016 300
Up. nyári edzőtáborok 500 000 500 000
Diáktájfutás, saját forrás 400 000 400 000
Diáktájfutás, szponzori forrás 5 800 000 5 580 000
Összesen, saját forrás 4 000 000 4 033 300
Összesen, külső forrásokkal 9 800 000 9 613 300
1. Diáktájfutás – az áttörés éve
Hosszú tervezést, szponzor keresést, szervezeti kialakulást 
és két éves felfutást követően a Diáktájfutás keretei között 
2008-ban 310 eseménynapon kb. 33 ezer gyereket mozgat-
tunk meg. Az események száma két és félszerese az előző 
évinek és hatszorosa a 2006-osnak, a résztvevői létszám pedig 
vetekszik a „nagy” versenyrendszerünkben évente regisztrált 
rajthozállások számával.
Ha mellé tesszük a ráfordításokat is, egy rajthozállás átlagos 
költsége nem éri el a 190 forintot, és ebben benne van minden 
az eseményekkel kapcsolatban felmerült kiadás: a térképkészí-
tés és nyomtatás költsége, a rendezéshez szükséges eszközök 
(ami többnyire Sportidentet is jelent), a rendezőknek kifizetett 
térítés. Természetesen ilyen alacsony költségekkel csak szerény 
körülményeket és a normál tájfutásban megszokotthoz képest 
egyszerűsített térképet és pályákat tudunk biztosítani, de a 
sportággal először kapcsolatba kerülő gyerekek számára ez 
éppen elegendő. A cél pedig pontosan az, hogy a lehető leg-
több gyerekhez jusson el személyes élményként a tájfutás.
A programra az Magyar Villamos Művektől, a Paksi 
Atomerőműtől és a 2002-es EB Szervezőbizottságától kap-
tunk pénzbeli támogatást. Az összesítő táblázatban szereplő 
bevételeken kívül tárgyi eszközök (projektor, laptop, teremver-
seny-felszerelések) formájában komoly támogatást kaptunk 
a BTFSz-től is. Forrásaink közül az EB eredménye nyilván-
valóan egyszeri alkalom volt, és az MVM szerződésünk is 
utolsó évéhez érkezik 2009-ben. Ha ehhez hozzávesszük még 
a Világbajnokság kapcsán a sportágra remélhetőleg irányuló 
kiemelt figyelmet, akkor észrevehetjük, hogy különleges és 
talán sokáig vissza nem térő helyzetben vagyunk: ha új embe-
reket, elsősorban fiatalokat akarunk nagy számban bevonni a 

sportágba, akkor erre most van itt a lehetőség. Az is nyilván-
való, hogy egy központilag kezdeményezett, maréknyi állandó 
szervezővel működtetett program ezt önmagában nem tudja 
felvállalni.
A tájfutó sport jelenleg a tájfutó klubokra épül. A rendszeres 
edzéseket, versenyzőnevelést továbbra is a klubokban dolgozó 
edzők tudják csak nyújtani. Ezt szerény keretekkel támogatja a 
Szövetség (ld. edzőképzés támogatása, edzői munka elismeré-
se), de a kluboktól nem vállalhatja át.
Hogyan lehet bekapcsolódni és toborzásra használni a 
Diáktájfutás eseményeit? Az események térképére rányom-
tatjuk a közeli klub elérhetőségét ha ezt kéri, illetve magának 
a rendezvénynek a lebonyolításában is részt vehet a klub, és az 
edzőnek lehetősége van bemutatkozásra. A tervezett esemé-
nyekről Scultéty Márton vezető koordinátor ad tájékoztatást, 
a lezajlott események listája pedig helyszínekkel együtt a 
diaktajfutas.hu lapon megtalálható.
2. Utánpótlást nevelő edzők képzésének támogatása
Az év során 5 klub jelezte az igényét (VBT, THS, PVS, ARA, MEA), 
a tényleges igénybevétel 3 esetben valósult meg, a képzési 
költségek elszámolása még folyamatban van. A 200.000 Ft-os 
keretösszeget most először teljes egészében felhasználtuk, sőt 
kicsivel túlléptük.
3. Utánpótlás edzők munkájának elismerése
Az Élsport- és Edzőbizottság a pályáztatást lebonyolította. Az 
elmúlt évek legnagyobb számú pályázata érkezett, összesen 
15, melyben 1 530.000 Ft támogatási igényt jelöltek meg. 
A bíráló bizottság 13 pályázatot tartott támogatandónak, a 
teljes 900.000 Ft-os keretösszeg felhasználásával. Az év végi 
beszámolók is beérkeztek, melyek alapján még függőben van 
a nem minden követelményt teljesítettek esetleges támogatás 
csökkentése.
Egyesület Edző Támogatás
PVS Viniczai Ferenc 110 000 Ft
SZV Gera Tibor 110 000 Ft
DTC Kaló Annamária   80 000 Ft
ESP Blézer Attila   80 000 Ft
SPA Gyalog Zoltán   80 000 Ft
TTE Tóth Eszter   70 000 Ft
ZTC Fehér Ferenc   70 000 Ft
KOS Szabon János   60 000 Ft
SDS Sramkó Tibor   48 000 Ft
VBT Hites Viktor   48 000 Ft
GOC Mézes Tibor Sólyom   48 000 Ft
SKS Gömbös Gyula   48 000 Ft
FSC Petró Géza   48 000 Ft
4. Utánpótlás csoportok támogatása
A támogatási összegek kiszámítása az előző évektől eltérően 
most a minősítés nyilvántartás alapján automatikusan tör-
tént, ennek eredményeként korábban nem pályázó klubok is 
megjelentek támogatottként. Ezzel együtt a keretösszegből a 
legjelentősebb részt 2008-ban is az ismert utánpótlás-nevelő 
klubok kapták. A májusi határozat szerint a keretet új utánpót-
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lás csoport indítására is fordíthattuk volna, azonban az év folya-
mán csak egy helyről érkezett ilyen jelzés (GOC, Keszthely), de 
ők várhatóan 2009-ben jutnak el az új csoport megalakításáig.
5. Utánpótlás nyári edzőtáborok
A nyári edzőtáborokra 9 pályázat érkezett, melyek közül a 
táblázatban szereplő 7 részesült támogatásban. A táborok 
sikeresen lezajlottak, a beszámolók alapján az 500.000 Ft-os 
keretösszeget létszámarányosan osztottuk szét, a támogatás 
egy főre eső összege 1.805 Ft volt. A nyári edzőtáborok támo-
gatása továbbra is az egyik legsikeresebb kezdeményezésnek 
mondható, a pályázók száma és a résztvevő gyerekek létszáma 
évről évre emelkedik.
Szervező Helyszín Dátum Létszám Támogatás
SIR Csillebérc jún.23-27. 29   52 347 Ft
KAL Mecsek júl.22-27. 37   66 787 Ft
ZTC Csöde júl.28-aug.3. 20   36 101 Ft
SZV-PVS Tata aug.4-7. 89 160 650 Ft
SPA Budapest aug.11-15. 40   72 202 Ft
BDI Gánt aug.15-19. 18   32 491 Ft
VBT Bakony aug.22-29. 44   79 422 Ft

2009 január 20.
Kovács Balázs

Sportágfejlesztési és Ifjúsági bizottság

Routegadget – 
egy érdemtelenül elhanyagolt szolgáltatás saját magunknak
Az MTFSZ honlapján (a Versenyek menüpont alatt) van egy prog-
ram, amelynek kihasználtsága szinte a nullával egyenlő. Ez az 
útvonalberajzoló (szerintem ez a legtalálóbb név). Ha esetleg vala-
ki nem tudná, itt meg lehet jeleníteni a nagyközönség számára, hogy 
egy adott versenyen, milyen útvonalválasztási döntéseket hoztál. 
Előfeltétel:
1. a rendező szerv feltegye a programba a verseny térképét 
és pályáit (ennek időigényét nem ismerem, mert még nem 
csináltam),
2. versenyzőként berajzold az útvonalválasztásaidat (a valósá-
gost, nem pedig szépítve!, ez egy perc alatt elsajátítható). 
Természetesen az egyes átmenetekben egy átlagos sebességet 
jelenít meg lejátszáskor. Előnye, hogy magyar nyelvű menüje van.

Miben látom én előnyét (ha mindenki használná):
1. megnézheted, miért Te voltál a legjobb,
2. megnézheted ellenfeleid útvonalválasztásait,
3. pályakitűzőként kontrollálhatod, elképzelésed egybeesett-e 
a versenyzők választásaival,
4. játéknak sem rossz.
Használjátok bátran, ne szégyelljétek esetleges „tévelygéseite-
ket” a nagyközönség számára láthatóvá tenni.

Felföldi Károly

Egy érdekes hír
Fórumot hívott össze a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 
hogy korlátok közé szorítsák a Nógrád és Heves megye térsé-
gében mind gyakoribb, füsttel és környezetszennyezéssel járó 
versenyeket. Meghívták a Magyar Közút Kht. és a rendőrség 
illetékeseit is.
Szuromi László, a tájvédelmi körzet vezetője elmondta, hogy 
erre az évre kilenc autó-, négy kerékpárverseny és 11 teljesít-
ménytúra van előjegyezve és a kört bővítik az illegális időmé-
rők. Van amikor száz motoros száll meg egy falut, megkeserítve 
a helyiek életét.
A versenyek az önkormányzatok bevételeit nem növelik, a 
települések nem kapnak pénzt a helyszín biztosításáért. De 
sokszor az útburkolat használatát engedélyező közút kht.-nak 
sem fizetnek a szervezők – ismerteti a Magyar Nemzet. 

Helyreigazítás
A Tájoló legutóbbi számában, a Schönviszky György 70 éves 
című cikkben hibásan jelent meg Monspart Sarolta 1964-es 
EB eredménye. A 20 éves bajnoknő itt 5. lett, mindössze 1 
perc 40 mp-el maradt le a dobogóról. Tévesen jelent meg 
egy, a Spartacus szezonnyitó versenyével kapcsolatos közlés 
is. 1977-ben indították először mezőnyrajttal a hosszútáv-
út, Gyurkó László javaslatára. Itt, a Petneházy-réti rajtban 
könyörögtek ifi versenyzők, hogy indulhassanak a felnőttek 
versenyében, de csak 71-en tudtak elrajtolni, mert nem volt 
több térkép.

Bozán Gy.
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Klub Támogatás 2008: 
SZV  155 100, ESP 151 800,  DTC 145 200,  PVS 143 550, 
SDS  113 850,  SPA 108 900,  GOC 97 350,  MOM 92 400,  KOS 90 750, 
VBT   87 450,  FSC 80 850,  VHS 79 200,  TTE 61 050,  ZTC 54 450, 
KTK  47 850,  BME 46 200,  KAL 44 550,  ETC 39 600,  GYO 39 600, 
JMD  31 350,  MAC  31 350,  NYV 26 400,  BEA 24 750,  DNS 24 750, 
HTC  23 100,  THT 18 150,  TTT 18 150,  MCB 13 200,  HRF 9 900, 
MEA  9 900,  TSE 9 900,  ARA 8 250,  SKS 8 250,  BTK 6 600,  
DIS  6 600,  DNY 6 600,  HBS 6 600,  JSS 6 600,  LIT 6 600, 
NKZ  6 600,  VTC 6 600,  BSC 3 300,  DHS 3 300,  HER 3 300, 
KOD  3 300,  PAK 3 300,  PUS 3 300,  PVM 3 300,  THS 3 300.    
Össz.   2 016 300
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Trail-O VB 
szabályok

A kiadott 2. Bulletinhez 
képest a Nemzetközi 
Szövetség döntése 
értelmében megváltoztak 
a Trail-O VB kategóriái. 
Grant Juliannát kérdeztük 
a módosításokról.
A Trail-O Világbajnokság programjában 
két kategória lesz:
• Open kategória, amelybe orszá-
gonként három akármilyen képességű 
versenyzőt lehet nevezni; 
• Paralympiai kategória, amely-
be országonként három az IOF által 
paralympiainak minősített versenyzőt 
lehet nevezni. 
További fontos változások:
• Minden versenyző csak egy kategóri-
ában indulhat 
• Mindkét kategória versenye kétna-
pos 
• A második nap eredményeiből képe-
zik a csapatverseny eredményét
• A csapatverseny végeredményébe 
két Open és két paralympiai versenyző 
eredményei számítanak. 
Már a 2009-es Trail-O Világbajnokságot 
is ezen új szabályok értelmében 
rendezzük. Ha az IOF megküldi az új 
szabályzat végleges szövegét, mi is 
meg fogjuk jelentetni a honlapon és a 
Bulletin 3-ban. 
Nem jelent-e problémát, hogy ezt 
csak most döntötték el? Lehet még 
ebben a stádiumban változtatni?
 A döntés már régi, mivel augusztus-
ban a Cseh VB alatti ülésen szavazták 
meg, így minden nemzet tudott róla.  
Sajnos az IOF papírmunka nem halad 
valami nagyon gyorsan, és augusztus 
óta vártunk az IOF engedélyére, hogy 
feltehessük a honlapra.  A teljesen 
végleges verzió csak jövő hónapban 
várható.  Úgy tudjuk, hogy a mi sza-
bályzatunkban már nem valószínű 
változás.
Hogyan voltak erre felkészülve a 
különböző országok csapatai?

Ez egy nagyon érdekes kérdés. A skan-
dináv országokat például egyáltalán 
nem érinti, mert ők mindig teljes csa-
patot küldtek, és úgy paralympiai, 
mint open versenyzőkből nagy náluk 
a választék. Van azonban pár ország, 
ahol ez problémát okozhat. Úgy hal-
lottam, a britek problémákkal küsz-
ködnek, mert náluk az volt a szokás, 
hogy csak paralympiai versenyzőket 
küldtek, mivel ered menyeik beszá-
mítottak mind két kategóriába. Egy 
jó barátom, aki hallássérült, de nem 
annyira, hogy ez paralympiai státuszt 
adott volna neki, viszont nagyon 
tehetséges Trail-O versenyző, mesélte 
nekem, hogy felkérték, hogy induljon 
a válogató versenyeken, mint Open 
versenyző. Úgy néz ki, hogy a ködös 
Albionban pillanatnyilag nagy a kelet-
je a jó nem mozgássérült Trail-O ver-
senyzőknek.
Nekünk jelent-e ez változást a csa-
patösszeállításban?
Ez nálunk semmi problémát vagy vál-
tozást nem okoz, sőt, mint már múlt-
kor említettem, mi egyetértünk az új 
szabályzattal. Éppen ezért vállaltuk, 
hogy már 2009-ben ezeket a szabá-
lyokat alkalmazzuk, annak ellenére, 
hogy módunkban lett volna a régi 
szabályzat szerint rendeznünk a VB-t. 

Mi tavaly is, amikor először indult 
teljes magyar csapat a Trail-O VB-n, 
3 paralympiai és 3 Open versenyzőt 
küldtünk. A válogató versenyek idén 
is arra fognak koncentrálni, hogy a 3-3 
legjobban felkészült, legsikeresebb 
versenyzőt küldjük a miskolci VB-re 
úgy a paralympiai, mint az Open kate-
góriában.
Egy másik aktualitásról, az önkén-
tes rendezői gárdáról kérdeztük 
Nemesházi Lászlót. A VB honlapon 
lehetett jelentkezni a VB önkéntes 
szervezői csapatába. A Trail-O szer-
vezők a napokban kapták meg az 
e-mailedet, melyben megerősítést 
vársz a segítő szándékról. Hányan 
jelezték vissza, hogy jönnek? 
Már régóta meg akartam szólítani 
azokat az önkénteseket, akik jelent-
keztek a Trail-O VB rendezésére. Úgy 
gondoltam, most már épp itt az ideje, 
ezért írtam annak a 13 sporttársunk-
nak a listából, akik megadták az elekt-
ronikus elérhetőségüket. A többi 11 
embert telefonon fogom megkeres-
ni, de ez egy kicsit lassabban halad! 
Akiket eddig megszólítottam, túlnyo-
mó többségében visszaigazolták, hogy 
szívesen segítenek, és szabaddá teszik 
magukat a rendezvény idejére.
Van-e valamilyen lefedetlen terü-
let? Vártok-e még jelentkezőket? 
Egyelőre még csak a szervezés elején 
tartunk és így nincsenek szétosztva a 
feladatok. A Trail-O verseny nagyon 
sok segítőt igényel. Ugyanúgy szük-
ség van segítőkre, akik a kerekes 
székesek mozgását segítik, mint profi 
pályakitűzőkre! És akkor még nem is 
szóltam az időmért pontok személyze-
téről és az eredmények értékeléséről. 
„Legrosszabb” számításaink szerint 
80-90 fő segítőre is szükség lehet, de 
60-70 főre biztosan! Szükségünk van 
még segítőkre, ezért várjuk minden 
Trail-O-hoz értő és azt nem ismerő 
sporttárs, ismerős, ez irányban elkö-
telezett emberek jelentkezését. 
Jelentkezni lehet a laszlo.nemeshazi@
woc2009.hu, nemeshazi@chello.hu, 
címeken illetve a +36-209-344-232 
mobiltelefonszámon.
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Hírek  
innen-onnan

•  Nógrádban is eldöntötték kik voltak 
az elmúlt év legeredményesebb sporto-
lói. Ifjúsági lányoknál ismét Koós Brigitta 
a, salgótarjáni Dornyay tájfutója, az 
SHKE tájbringása érdemelte ki Nógrád 
megye legeredményesebb ifjúsági spor-
tolója címet. Popey 

•  Balassagyarmaton, a (volt) 
Megyeháza épületében  Kovács Ferenc 
tanár urat, a Balassi Bálint Gimnázium 
nyugalmazott  igazgatóját,  több magyar 
tájfutó bajnokság, Hungária kupa szer-
vezőjét, rendezőjét, a Balassagyarmati 
MEDOSZ  tájfutó szakosztály egyik elindí-
tóját, edzőjét, a Kovács tájfutó dinasztia 
mindenesét Becsó Zsolt, Nógrád megye 
Közgyűlésének elnöke „Madách Imre” 
díjban részesítette. Gratulálunk! Popey
Ui: A „szűk” családi kör: Kovács Gábor 
(MTFSZ elnökségi tag) Jakubecz Andrea 
feleség, Kovács Boldizsár, Kovács 
Sebestyén, Kovács Domonkos, Kovács 
Borbála, Kovács Péter (MTFSZ bringás)/ 
Ács Zsuzsanna, Kovács Zoltán/ Osaigbovo 
Ngozi Barbara + az ő gyermekeik, mind-
mind az apa, nagyapa segítsége nyomán 
lettek TÁJFUTÓK (is).   Talán nem hagytam 
ki közülük senkit. Bozán Gy.

•  Balassagyarmati tájfutók új egye-
sülete. Megalakult a Balassi Bálint 
Környezetvédő és Sport Egyesület (BBB). 
Itt sportolnak tovább a helyi tájfutók, 
mivel a Balassagyarmati MEDOSZ Tájfutó 
Szakosztálya (BME) megszűnt.

•  Bogdány Miklós 70 éves! Január 
3-án ünnepelte hetvenedik születésnap-
ját Budapest egyik legeredményesebb 
szakosztályának vezetője. A mindig kor-
rekt és derűt sugárzó Tipó Miksi 1970. óta 
versenyez és dolgozik a Tipográfiában. 
Tájfutó pályafutását a Sashalmi 
Elektromos SE-ben kezdte 1962-ben.

•  Filmvetités a klubban. Az 1972-es 
év országos bajnokságain és a csehszlo-
vákiai VB-n forgatott filmeket vetítették 

le a Tájfutó klub idei első összejövetelén 
január 7-én. Több mint 30-an jöttek el az 
SPA klubjába, köztük Monspart Sarolta 
világbajnoknő is.

•  TTEV 2009 Az idei első „Tötöevő”-t 
január 11-én rendezte az összeszokott 
páros: Kerényi Dénes és Páhy Tibor. A 
-6 fokos hideg ellenére csaknem százan 
mentek el a Csuka-tóhoz, köztük válo-
gatottak is. Többen kétszer is lefutották 
a 7,4 km-es pályát.

•  Valtinyi László 70 éves! A MAFC 
aranycsapatának tagja, kétszeres 
magyar bajnok, országos versenybíró, 
január 16-án ünnepelte születésnap-
ját. Tagja volt az 1970-ben megalakult 
MTFSz elnökségének, később a BTFSz 
elnöke is volt.

•  Az IOF megváltoztatta a VB helyszí-
nét! A magyarok számára eddig legered-
ményesebb: arany és bronz érmet hozó 
VB helyszíne sajnos hibásan szerepelt az 
IOF honlapján. Kérésünkre korrigálták az 
1972-es VB-ről irt szöveget, ahol  Staré 
Splavy helyett eddig hibásan Jičin volt 
feltüntetve versenyközpontként.

•  Lezárult a bama.hu online szavazása, 
amelyen a 2008-as Baranya legjobb 
sportolója cím várományosaira voksol-
hattak az olvasók.  A szavazás abszolút 
győztese Vajda Anna lett, aki 1003 szava-
zatával a legjobb női sportolók mezőnyé-
ben lett első. 2. Kelemen Bernadett 
(870 szavazat), 3. Pezdány Edina (315 
szavazat), 4. Jakabos Zsuzsanna (119 
szavazat). 

•  Miskolcon átadták a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei ’Jó tanuló - jó spor-
toló’ díjakat, ahol a Diósgyőri Tájfutó 
Club versenyzői ismét remekül szerepel-
tek. Bertóti Regina, Radványi Ádám, 
Tugyi Levente, Zsigmond Száva és 
Zsigmond Vanda vehették át a plakettet; 
emellett díjat kaptak felkészítő edzőik is: 
Farkas Zsuzsanna, Kalo Annamária és 
Zsigmond Tibor. A Miskolci Sportcsarnok 
falán elhelyezett dicsőségtáblára 
Zsigmond Száva neve került fel. 

•  Szokás szerint év végén tartják a városi, 
megyei sportszervezetek a díjátadó 
ünnepségeket. Ezúttal Salgótarjánból 
kaptunk hírt tájfutó díjazottakról: Balla 
Brigitta, Cseh Anett, Goldmann 
Dóra, Goldmann Júlia, Koós Brigitta, 
Kovács Anett és Palkovics Éva egyaránt 
elnyerte a 2007/2008-as tanévre vonatko-
zó ’Salgótarján Város Jó Tanulója - Jó 
Sportolója’ díjat; Sramkó Tibor pedig 
az utánpótlás nevelés terén végzett mun-
kájáért kapott elismerést. Valamennyien a 
Salgótarjáni Dornyay SE sportolói. 

•  Idén is hagyományosan jól szerepeltek 
a tájfutók a ’Veszprém Megye Legjobb 
Sportolója’ díjátadón. Varsányi Kinga a 
serdülő lányok, Tóth Krisztina az ifjúsági 
lányok között szerezte meg a címet (mind-
kettő Veszprémi Tájfutó Club); míg Horváth 
Marcell (Veszprémi Bridzs és Tájékozódási 
SE) az ifjúsági fiúk és Bikki Sándor 
(Balatonalmádi Herkules SE) a szenior férfiak 
között érdemelt ki különdíjat. A ’Veszprém 
Megye Tájfutásáért 2008’ elismerést Vass 
Tibor (Veszprémi Honvéd SE) kapta. 

•  Díjazták az igazi pécsiséget. 2004 óta 
ítélik oda a Tüke-díjat, minden évben Pécs 
szabad királyi város rangjára emelésének 
napján: január 21-én. A Székesegyházban 
tartott díjátadó ünnepséget dr. Börzsöny 
Ferenc köszöntője indította, ezt követően 
Garadnay Balázs püspöki helynök celeb-
rált Szentmisét. A liturgia alatt a Tillai 
Aurél által komponált Tüke mise (Missa 
brevis ) című művet hallhatták a jelenlé-
vők a Pécsi Kamarakórus közreműködésé-
ben, a szerző vezényletével. 
A szentmisét követően a megtisztelő 
címet – a Tüke Alapítvány kuratóriumához 
előzetesen beérkezett javaslatok alapján – 
Habsburg Mihály főherceg adta át az épí-
tészként és fotóművészként egyaránt elis-
mert Tillai Ernőnek, majd dr. Kiss Endrét, 
a Szigetvári Takarékszövetkezet vezetőjét 
avatták a rangos cím birtokosává. 

•  2009-ban az alábbi rendezvényeken 
gyakorolhatják hobbijukat a Mobil-O 
hívei: Tipo kupa, Szigeti Sportvarázs, 
Pannon Tájfutó Napok és a Hungária 
kupa.

h í r e k
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A sorozat négy versenyt foglalt 
magába két nap alatt. Szombat 

délelőtt egy sprintverseny volt a 
város déli részén fekvő Bundek 
parkban. Ez volt egyben a hor-
vát rövidtávú bajnokság is. A park 
gyakorlatilag úgy nézett ki, mint 
Budapesten a Városliget, vagyis 
semmilyen trükkös pályakitűzé-
si lehetőséget nem kínált, irány-
ba kellett nyomni. A honlapon 
közölt mintatérképet nézve mi – a 
testvéremmel, Orsival mentünk – 
ezt ki is hagytuk, hogy ne kelljen 
Budapesten hajnalban kelni, de a 
másik magyar résztvevőpáros – 
Jankó Tamás és Tóth Tímea – ott 
voltak és Tamás be is gyűjtött egy 
harmadik helyezést az egyetlen sze-
nior kategóriában.
Amire mi tulajdonképpen men-
tünk, az a délutáni trail-o verseny 
volt ugyanezen a helyszínen, ahol 
a magyar trail-o versenyzőtábort és 
bizottságot képviseltük az idéntől 
élő közös horvát-szlovén-magyar 
trail-o liga utolsó versenyén és 
összetett eredményhirdetésén. 
Mivel a terep nem volt túl bonyo-
lult, érdekes kísérlettel próbál-
kozott a magyar trail-o-sok által 
már ismert pályakitűző, Jasminka 
Cindric: ő is egy úgynevezett sprint 
trail-o versenyt hirdetett, ami azt 
jelentette, hogy csak 6 hagyomá-
nyos pont volt, viszont 11 időmé-
rős. Így kiválóan lehetett gyakorolni 
a stresszhelyzetes válaszadást.
Ez persze rendezésileg is komoly 
kihívás elé állította a horvátokat, 
hiszen az időmérős pontokra a 
hagyományosokkal ellentétben kell 
egy-egy rendező, és abban ők sem 
dúskáltak. Így csúszott is jó pár hiba 
a lebonyolításba: a rajtnál például 

hiába volt elvileg rajtlista a megfe-
lelő egy perces indítási időközök-
kel, a rendező gyorsabban indította 
a népet, így a versenyzők az első 
pont előtt torlódtak fel, lehetőséget 
adva a későbbi bóják szemrevéte-
lezésére. Az első ponton előfordult 
az is, hogy rossz térképet adtak 
a versenyzőnek – az elit mellett 
volt A kategória is, sőt, a kezdők-
nek nyílt is –, és ez egy időmérő 
pont esetében igazából ki sem tud 
derülni a helyszínen, hiszen ugyan-
azok a bóják voltak kinn mind-
egyik kategóriának, csak a térképen 
különbözött a kiválasztandó pont, 
és ebből kifolyólag a helyes bója 
betűjele. Elvileg szabálytalan volt 
az is, hogy nem volt szék az időmé-
rő pontokon – az egyenlő esélyek 
miatt az ép versenyzőknek is abban 
ülve kéne válaszolniuk –, igaz, itt 
is csak egyetlen kerekesszékes ver-
senyző volt. A rendezői sietségben 
az egyik hagyományos pont két fa 
közti bójasorát is eggyel odébb sike-
rült kitenni, aminek következtében 
egy meglehetősen egyszerű Z válasz 
lett a gondosan kimunkált pontból. 
Pedig a sprint jelző ellenére így is 
eléggé elhúzódott a verseny: vagy 
három órán keresztül tartott, és az 
eredményhirdetésre csak egy órás 
csúszással, már sötétben került sor.
A horvátoknál a versenyzőtábor 
nagyságához képest meglehetősen 
népszerű a trail-o, ezen a versenyen 
44-en indultunk, ami a délelőtti 
mezőny nagyjából egyharmadát 
tette ki. Ennek a fele az elit kate-
góriában, ahol nekem végül is az 
5. helyet sikerült megszereznem, 
a győztes a tavalyi VB-ezüstérmes 
Zdenko Horjan lett. A liga össze-
tett eredményhirdetésében egyelőre 

nem volt érintett magyar versenyző, 
mert tavaly nem nagyon sikerült 
még a válogatott versenyzőknek 
sem eljutni a horvát és szlovén 
versenyekre, de ez idén várható-
an változni fog, mivel egy közösen 
megnyert EU-pályázat okán jobban 
együttműködünk a versenyek szer-
vezésében is.
Vasárnap is két versenyre került sor: 
délelőtt gyerekeknek csinált sima 
futóversenyt a rendező klub, majd 
délután 1 órás nullidővel egy belvá-
rosi parkban felállított céllal került 
megrendezésre egy középtávú ver-
seny. Ez is, bár hosszát tekintve még 
meg is haladta a középtáv 35 percét, 
meglehetősen sprint jellegű volt, 5 
ezres térképpel. Zágráb sajátosságai 
miatt nem is akármilyen: a város 
ugyanis a Medvednica-hegység 
lábánál alakult ki, az óváros az első 
dombokon az azt körülvevő fallal 
teljes egészében fennmaradt, majd 
a 19. században egy tipikus monar-
chiabeli városrész alakult ki a sík 
részen, míg a 20. században a hegy 
és az erdő felé terjeszkedett a város. 
Így egy 2 km-es körön belül egy-
aránt megtalálhatók szűk sikátorok, 
széles sugárutak, erdő és zöldöve-
zeti lakónegyedek, ami rendkívül 
változatos pályákat tett lehetővé 
a főtéren, a Jelasics-szobor előtt 
elhelyezett rajtból. Ami a magyar 
eredményeket illeti, Tamás ezúttal 
második lett, és feltehetően én is 
simán be tudtam volna gyűjteni 
egy dobogós helyezést felnőttben, 
de sajnos véletlenül kihagytam egy 
pontot. Skuló Marci

V e r s e n y B e s z á m O l ó 

spriNt hétvége zágráBBaN
Még a tavaly október 17-18-i hétvégén vettem részt 
a Zagreb Open nevű versenysorozaton, de mivel a 
legutóbbi felmérés szerint a Tájoló olvasóközönsége a 
versenytudósításokat kedveli az újságban a legjobban, 
talán így megkésve sem fölösleges egy beszámoló.

A cél környéki pontok
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 verseNyNaptár (február 11.–április 13.)
Internet info: www.mtfsz.hu (versenyek) és www.btfsz.hu (versenyek) 

02. 11. (sze) Parkverseny-2. Tavaszi Vérmező Kupa SI R: SIR (Kovács Zoltán) VK: Vérmező, vasúti kocsi 
mögött. Nev. a hsz.-en, vagy előnevezés interneten: www.siralyok.hu/jelentkezes.php. „0”-idő: 14.30, 
pályazárás: 17.30. Pályák: sprint, sokpontos, pontbegyűjtő, csak utas, csak növényzetes. Időmérés 
SI-vel, a pontokon szúró és kis bója. Előnevezőknek benyomtatott pályák, a helyszíni nevezőknek a 
készlet erejéig. Nd: 400Ft, diákoknak: 300Ft. I:  http://www.siralyok.hu, vagy K. Z. tel: 20-3333-468.  

02. 18. (sze) Parkverseny-3. SI R: BIMAHEV(Bíró Aletta) I: A február 18-i, Zuglóba tervezett, 3Sz ver-
seny a rendezők munkahelyi elfoglaltsága miatt elmarad. Az esetleges vállalkozónak térképet 
és kapcsolatot az iskolához biztosítunk, illetve az időpont átadó.

02. 25. (sze) Parkverseny-4. SI R: MOM (Kisvölcsey Ákos)  Hsz. Terep: Bika-domb. VK: XI. ker. Vahot 
utcai parkoló. Rajt 14.30-tól, utolsó rajt 17 órakor. Pályák: haladó, mester. Nd.: 450 Ft. I: http://
www.mom-o.hu. 

02. 28.-03. 01. (szo-v) Tavaszi Boróka Kupa /-/ (1.n.: r-nt., 2.n.: nt.) SI R: HSE, KAL Nh: 02. 23. H: 
Kaskantyú térsége. C: MTFSZ/ENTRY, vagy boroka.kupa@gmail.com, ill. Jankó Tamás 2040 
Budaörs, Aradi u. 15. Nd: 1000Ft/nap. (FN-16, N60-, F70: 800Ft/nap) Nyílt (helyszínen is) 
800Ft/nap. Nh. után 200Ft, helyszínen 400Ft pótdíj az üres helyekre. K: FN: 21E, 18E (szo: 
Selejtező/döntős verseny, v: tömegrajtos, kombinációs verseny), 10D 12D 14 16 20 21BBrC 40 
50 60 70 + NyK. Szállás (tornateremben s.f. 700Ft) rendelhető, kollégiumi szállás egyénileg inté-
zendő (Kiskőrös, Árpád u. 18, t: 06-78-311-053). I: www.atlas.hu/boroka-tavasz 

03. 04. (sze) Parkverseny-5. /-/ SI R: TTE (Miháczi Toltán) Hsz. H: Városmajor (VK: BSE kosárcsarnok 
Maros utcai parkolójában). T: 14.30-tól a VK-ban, rajt 15:00-től. Nd: 500Ft, diákoknak 18 éves 
korig 300Ft. Előnevezőknek (info@tipotke.hu) ill. az első 100 jelentkezőnek színes térkép. Megj.: 
A parkoló díjmentes, de a környező utcákban figyeljetek a parkoló órákra!

03. 07-08. (szo-v) Tájfutó Maraton /oR, 1.n.: rt., 2. n.: nt./ht./ SI R: VBT Nh: 02. 20. C: www.orienteering.
hu/entry. Nd: 3200Ft/2nap (FN10,12, N60, F65-: 2000Ft). Nh. után 3600(2400)Ft, helyszínen: 
4000(3000)Ft, nyílt: 800Ft/nap (hsz.-en is!). Nevezés egy napra is lehetséges. Terep: 1. nap: 
Várpalota belváros, 2. nap: Kisgyónbánya térsége, „0”-idők: 13.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10C 
12C,DK 14BC 16B 18BC 21BC 35Br 40 45 50 55 60 +F: 65 70 75 +NyK, NyT, Gy., valamint  FN: 
21A, 18A, 35A: „maraton-táv”. Szállás (Várpalotán, tornateremben s.f. 500Ft) rendelhető, más 
szállás egyénileg intézendő. I: (88)-421-404, Hites Viktor 8200-Veszprém Gyöngyvirág u. 16/F, 
e: tajfutas@freemail.hu, www.ori-marathon.vbtse.hu.    

03. 07-08. (szo-v) Szabolcs-Nyírség Kupa /oR, 1.n.: nt., 2. n.: kt./ SI R: SzSzB m. Nh: 02. 23. C: online 
(www.szszbtfsz.hu). Nd: 3000Ft/2nap (FN-14, N55, F60-: 2000Ft). Nh. után 3500(2500)Ft, hely-
színen: 4000(3000)Ft, nyílt: 1000Ft/nap. Nevezés 1 napra is lehetséges. T: VK: Napkor – Erdei 
Iskola. „0”-idők: 11.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN:  12CD 14B 16B 18B 20A 21ABBrC 35ABr 40 
45 50 55 +F: 60 65 +Nyílt, Gy. I: www.szszbtfsz.hu.    

03. 08. (v) Tavasz Kupa és D-Alföldi Hosszútávú Bajnokság /rR, nt., ht./ SI R: KAL C: deneszoli@t-online.
hu, Dénes Zoltán 6300-Kalocsa Csalogány u. 8, t: 20-5149667. Nh.: 02. 26. Nd: 800Ft (FN10-14: 
600Ft), Terep: Bátaapáti térsége, T: 9 órától a VK-ban. „0”-idő: 11.00. K: FN: 10D 12C 14B 16B 
21BBr 40B 50B F: 60B 65B +Gy. (nt.) és FN: 18AH 21AH 40AH +F50AH (ht). 

03. 11. (sze) Parkverseny-6. R: HSP (Lenkei Győző) I: TÁJOLÓ 2009/2.

Rövidítések: 
Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/ 
országos, /rR/ regionális, /-/ nem rangso-
roló; SI SportIdent, R: rendező, Nh: nevezési 
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj, 
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz-
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni nevezés, 
I: információ
Versenytávok: ht., nt., r-nt., kt., rt.  
(hosszútávú, normáltávú, rövidített nor-
máltávú, középtávú, rövidtávú)
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03. 14. (szo) Erdei verseny /rR./ SI R: HB megyei és Debrecen városi TFSZ  Nh.:03. 10(beérk.). C: www.
hbdbtfsz.extra.hu, vagy e: toltelek@freemail.hu. H: Debrecen - Nagyerdő. „0”-idő: 11.00. Nd: 
600Ft. K: FN: 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45 és Ny.  

03. 14-15. (szo-v)  Tavaszi Spartacus Kupa /oR/ SI R: SPA Nh: 03. 02. C: mtfsz/ENTRY, e: 
tabanispartacus@gmail.com vagy Tabáni Spartacus SKE, 1013-Bp. Attila út 2, Nd: 3400Ft/2nap 
(FN10D,12C: 1700Ft, Gy: ingyenes), csak 1 napra: 1800Ft (900Ft), Nh. után csak az üres helyek-
re (esetenként pótdíjjal) lehet nevezni. Nyílt: 1000Ft/nap. Helyszínen (csak az üres helyekre!) 
a pótdíj 1000Ft/2nap, vagy 500Ft/1nap (FN 21BrC 10D, 12C, 14C, F35Br: pótdíj nélkül),  H: 
Oroszlány-Szépvízér (Vértes hg.), „0”-idők: 10.30(szo), ill. 9.30(v). K: FN: 10D 12C 14BC 16B 
18B 20A 21ABBrC 35A 40 45 50 55 60 +F: 35Br 65 70 +NyK +Gy. Mindkét nap nt. verseny. 
Szállás (Oroszlány, kollégiumban 2300Ft, Pusztavámon tornateremben 700Ft) rendelhető. 
Megjegyzések: - A verseny 1. napja egyúttal Budapest nyílt normáltávú bajnoksága (K: FN: 12C 
14B 16B 18B 20A 21A 35A 40 45 50 55 60, F: 65 70). - Az N21A kategória egyben Zrinyi Ilona 
emlékverseny, az F14B, N14B kategóriák egyúttal Gránás Kupa. I: www.tabanispartacus.hu.  

03. 15. (v) Borsod megyei Csapatbajnokság /rR, nt./ R: BAZ m. Inf.: TÁJOLÓ 2009/2. 
03. 18. (sze) Parkverseny-7: Gyermek Kupa /rR, rt./ SI R: KTSz (Valkony Ferenc) Hsz. H: Újhegyi ltp. VK: 

Széchenyi ált. iskola (Újhegyi sétány 1-3, megközelíthető a Kőbánya-Kispest metróvégállomás és 
Örs vezér tér között közlekedő 85-ös busszal az Újhegyi sétány megállóig). Rajt: iskolások részére 
14.30-tól, felnőttek részére 15.30-tól. Nd: 400Ft/fő. K: FN: 10 12 14 18 21 45, F: 35 55 65, nyílt. 

03. 21. (szo) Tavasz Kupa /rR, kt./ SI R: HBS VK: Nyíregyháza, Simai úti lőtér, „0”-idő:11.00. Nd: 600Ft. 
I: zelei@chello.hu. 

03. 21-22. (szo-v)  Mecsek Kupa /oR, 1.n.: kt., 2.n.: nt./ SI R: PVS, PVM, POE Nh: 03. 05. C: ENTRY, 
vagy nevezes@mecsekkupa.hu, vagy Vonyó Péter 7634 Pécs, Gyöngyvirág u. 12, Nd: 1800Ft/
fő (FN10-14, 65-: 1300Ft, nyílt: 1000Ft, Gy: ingyenes), Nh. után 500Ft  pótdíj, helyszíni új 
nevezés esetén 1000Ft, helyszíni változtatás, pótlás: 500Ft pótdíjjal). H: Orfü térsége, VK: Orfü 
Kis-tó Barlangkutató ház. „0”-idők: 13.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 
21EBBrC 35 40 45 55 60 +F: 65 70 75 80 +NyK, NyT, Gy. Szállás (Pécsett kollégiumban 2200Ft, 
tornateremben s.f. 700Ft/fő/éj) rendelhető.  

03. 25. (sze) Parkverseny-8. R: BAL(Horváth Imre) I: TÁJOLÓ 2009/2.
03. 28. (szo) Budapest Hosszútávú Bajnoksága /rR/ SI R: KTK Nh.: 03. 20. VK: Csillebérci Gyermektábor, 

Sirály SC háza. „0”-idő. 14.30. C: valkony@freemail.hu, Nd.: 800Ft/fő. K: FN: 18 21 35, F: 45 55 
65. Megj.: Engedélyezés esetén 10 főnél nagyobb kategóriákban tömegrajt. 

03. 28. (szo)  Tájékozódási bemutató edzés a XII. kerületi Ifjúsági táborban (XII. Fülemile út 6-8). I: 
Szabon János (jszabon@yahoo.co.uk), ill. a TÁJOLÓ következő számában.

03. 28. (szo) Baranya megyei Rt. Bajnokság /rR/  R: Baranya m. I: TÁJOLÓ 2009/2.
03. 28-29. (szo-v) Csokonai Kupa, Alföld Kupa és Nagy Albert ev. /oR, 1.n. kt., 2.n. nt./ SI R: HBm-i és 

Debrecen városi TFSZ, Nh: 03. 17(beérk.) C: www.hbdbtfsz.extra.hu, vagy e: toltelek@freemail.
hu. H: Debrecen - Erdőspuszták. „0”-idő: 14.00(szo) ill. 11.00(v). Nd: 3000Ft/2 nap, 1700Ft/1 
nap. Nh. után 3500(2000)Ft, helyszínen 5000(2600)Ft. K: FN: 12CD 14B 16B 18BC 21ABBr 35 
50 60 +NyK, Gy. Szállás egyénileg intézendő, szállítás Debrecenből 1000Ft/nap kérhető. Megj.: 
Mindkét nap külön eredményhirdetés. A 2. napon új térkép!

03. 29. (v) Hegyvidék Kupa  /rR, nt./ SI R: MOM  I: TÁJOLÓ 2009/2.
03. 29. (v) Zalai Tavasz Kupa /rR, kt./ SI R: Zala m., ZTC. I: TÁJOLÓ 2009/2.
04. 01. (sze) 3SZ-verseny R: KTK(Scultéty Márton)  I: TÁJOLÓ 2009/2.
04. 04. (szo) ORSzÁgOS HOSSzúTÁVú EgyéNi BAjNOKSÁg /KoR/ SI R: SDS és Nógrád m. TFSZ. Nh: 

03. 16(beérk.). C: sdsnevezo@gmail.com, vagy on-line: www.dornyaise.hu/on-line_nevezo. Nd: 2000Ft. 
Terep: Salgótarján-Somoskő térsége. „0”-idő: 11.00. K: FN: 18E 20E 21E 35 40 45 50 55 60 65 70 +F: 75 
80 85.  I: www.dornyayse.hu/hob2009. Szállás (kollégiumban 2000Ft/fő, ill. tornateremben s.f. 800Ft/
fő) rendelhető. Szállítást a rendezőség nem szervez. Terepletiltás: az Abroncsos puszta – Somoskő – 
Eresztvény – Salgó puszta – Rónafalu – Gortva völgye – Medves magasa által határolt terület.

V e r s e n y n a p t á r
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04. 04. (szo) Salgó Kupa  /oR/ SI R: SDS és Nógrád m. TFSZ. Nh.: 03. 16(beérk.). Az OHEB-bel azonos 
terepen és időben megrendezett verseny. Nd.: 1700Ft (FN-14, NyK: 1000Ft), Nh. után 500Ft, 
hsz-i nevezéskor 800Ft pótdíj. K: FN: 10D 12CD 14BC 16BC 21BrC 35Br, + NyK, NyT. 

04. 08. (sze) Gyógyszer Kupa /3SZ/ R: KTK(Valkony Ferenc) I: TÁJOLÓ 2009/2.
04. 10. (p) Sprint prológ /sp./ R: ETC H: Eger, belváros. I: http://etc.eck.hu, Simon Ágnes, T: 70-4106603, 

e: simon_agnes@ yahoo.com. 
04. 11-13. (szo-h) Postás Kupa /1. n.: KoR, 2. nap: oR, 3. n.: váltó/ SI R: PSE Nh: 03. 20. C: rijo@t-online.hu, 

Riczel Zsuzsanna 2145-Kerepes Wéber Ede park 50, vagy ENTRY. Nd: egyéni: 3600Ft/2nap (FN 
10,12, N60, F65-: 1800Ft) Nh. után: 4100(2300), Helyszínen (ápr. 9-től): 4600(2800), nyílt: 1000Ft/
nap; módosítás: Nh. után: 500Ft, jelentkezéskor: 1000Ft, nevezés 1 napra is lehetséges; váltó: 
FN21E: 4500Ft/váltó, többi: 3000Ft/váltó, Hi. után: 5000(3500), helyszínen: 5500(4000)Ft.  Terep: 
Bükkszentkereszt térsége, VK: Bükkszentkereszt, Ifjúsági Tábor. „0”-idők: 12.00(szo), 10.00(v), ill. 
9.00(h). K: FN: 10D 10C 12C 14BC 16B 18BC 20A 21EABBrC 35A 40 45 50 55 60 65 +F: 35Br 
70 75  80 +NyK, NyT, Gy. Mindkét napon nt. verseny (kivétel: FN21E kategóriák: az 1. napon 
kétfordulós kt.). Váltókategóriák (mind 3 fős): FN: 21E, 54, 135, mixR, mixH. Szállás Miskolcon, 
ill. Bükkszentkereszten (információ a honlapon). Kiegészítő verseny: Trail-O szombaton 15 óra. 
Megj. I: http://postas.mtfsz.hu. A verseny az idei Szlovák-Magyar Szenior Találkozó 1. fordulója. 

Előzetes: Az idei HUNgÁRiA Kupa első (kedvezményes) nevezési határideje január 31-e volt. A követ-
kező (még mindig kedvezményes) határidő: május 31. Érdemes tanulmányozni a verseny honlapját: 
http://hungariacup.woc2009.hu. 
Kérés a rendezőkhöz: A következő számban a május közepéig terjedő időszak versenyeiről közlünk 
adatokat. Lapzárta: febr. 24, tervezett megjelenés: márc. 6. 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.

V e r s e n y n a p t á r ,  t ű l e V é l

Tűlevél 
Merjünk kicsik lenni?

Régen volt, amikor az élsportolók elismertsége, megbe-
csülése a művészek, tudósok, esetenként a gazdasági és 

állami vezetők szintjén mozgott. Akkoriban a sportegyesü-
letek nevükben is erőt, sugároztak: Vörös Meteor, Spartacus, 
Lokomotív, hogy a Bástyát, vagy a Vörös Lobogót már ne is 
említsem. Később, a politikai felhangok halványodásával is 
magától értetődő volt, hogy a sportolók olyan klubnevek alatt 
tömörüljenek, amely nevek mindenki számára pozitív jelentést 
hordoznak, mint például Törekvés, Egyetértés, Testvériség. Az 
intézményekhez vagy helységnevekhez kapcsolódó klubnevek 
presztízsét, a sportsikereken kívül a névadó tekintélye is emel-
te: UVATERV, MAFC, BSE, stb.
Mára vesztett értékéből az erő és a tekintély, előtérbe került a 
tudás! Te tudod, hogy mivel foglalkozik a Remonda, a Gankaku 
vagy a Hikari Dojo SE? Na ugye, hogy nem tudod, te kis nulla. 
Mi (mármint mi, a klubtagok) tudjuk! 
Virtuális világban élünk, a „tudás”-nál már csak a fantázia ér 
többet. Aki teheti szellemes nevet választ: Rugóláb – Lendület, 
Bölcs Vaddisznók, Kék – Hold SE. Frappáns a Bugyi SE elneve-
zése is, de az jött magától: Bugyiban.
Nos a dialektika törvénye ezen a ponton lépett működésbe: 
itt érkezett el a tagadás tagadásának pillanata! Megelégeltük, 
hogy a hatalom sugalmazza névadási szokásainkat? Igen. A 

sport hagyományos értékrendszerével együtt lomtárba tettük 
a régi klubneveket? Igen. Sikerült nevetségessé tenni a tudati 
fejlődésben elmaradt általános közvélekedést? Igen. Nos akkor 
nincs más hátra, rúgjunk egy nagyot saját magunkba!
A Hegyimazsolák SE megalakítása lehetett az első önfricskázás. 
Mit üzenhet ez a név? Talán azt, hogy hegyrejáró cukibogyók 
sportegyesületéről van szó, akik nem dicsekednek semmiféle 
hozzáértéssel, hiszen kezdők, de nekik ez a jó, nem is akarják 
többre vinni (akkor miért vágtak bele?). A Kutyák kupája már 
egy komoly rúgás volt önmagunkba. Félreértés ne essék, ez 
nem kutyaszépségverseny, canicross vagy bikejöring viadal. Ez 
egyszerűen annyi, hogy magukat tájfutónak tekintő sportem-
berek, díjat alapítottak arra, hogy ne kelljen egy 8-10 km-es 
II. osztályú pályán végigmenniük. Képesek elfáradni egy fele 
olyan hosszú pályán is.
Nem akartam elhinni, hogy kiváló régi sporttársaim, akik 
eddigi versenyzői és szakvezetői előéletük alapján egyébként 
érdemesek az elismerésre, új klubjuknak a Bokorugrók SE elne-
vezést választották. Ez a név a börtönszlengben határsértőt 
jelent. Használják még a gyalogos katonák becsmérlésére is, a 
folyamőrök pocsolya csősz gúnynevéhez hasonlóan.
A Tájoló 2008/10. számát böngészve bukkanhatunk rá a 
Böfögni Jó TSK versenyzőinek eredményére. „No comment” 
mondaná a művelt dagesztáni kocsedár. 
Ha ennyire vesszük komolyan magunkat, milyen elismerést 
várhatunk bárki mástól sportágunk a tájfutás iránt? Vagy van 
még tovább is? Bozán György
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1966 és 1979 után Finnország 
2001-ben már harmadszor 
volt a házigazdája 
a tájékozódási futó 
világbajnokságnak. Sőt, a 
Helsinkitől 200 km-re északra 
fekvő Tampere 1979-ben is a 
verseny központja volt.

Magyarországot Borosznoki László 
vezetésével 8 versenyző képviselte: 
Farkas Zsuzsanna,
Makrai Éva, Oláh Katalin, Zsebeházy 
Eszter, Domonyik Gábor,  Harkányi 
Zoltán, Lévai Ferenc és Sprok 
Bence.
A világbajnokság programja ismét 
bővült. Ezúttal a sprintverseny lett 
az új vb szám, amelyen selejtező 
nem volt, de korlátozták az indu-
lók számát. Tőlünk Makrai Éva 
és Domonyik Gábor állt rajthoz a 
városszéli parkerdőben. A terepet 
előző nap megtekinthették a ver-
senyzők. A rövid pályákon igen szo-
ros eredmények születtek. A nőknél 
a svájci Vroni König-Salmi, a fér-
fiaknál a svéd Jimmy Birklin lett a 
győztes, Éva és Doma a 32. és 33. 
helyeket szerezték meg.

A klasszikus verseny selejtezőjén 
minden magyar versenyző rajthoz 
állt. Közülük Doma a 20., Kati a 21. 
helyen jutott tovább. A világbajno-
ki címet a nőknél a svájci Simone 
Luder, a férfiaknál a norvég Jörgen 
Rostrup szerezte meg. Kati holt-
versenyben a 18. helyen végzett a 
korábbi világbajnokkal, a finn Kirsi 
Boströnnel. Verseny után így érté-
kelte futását:
– Tetszett a pálya, technikailag nem 
volt nehéz, fizikailag annál inkább, 
mert az amúgy is nehéz skandináv 
terephez hozzájárult a magas aljnö-
vényzet. A mezőny első felében raj-
toltam, ezért nekem jobban kellett 
küzdenem a bozóttal, mint a később 
rajtolóknak. A mostani fizikai álla-
potomat figyelembe véve elégedett 
vagyok a teljesítményemmel, mert 
keveset hibáztam. Többen is esé-
lyesek voltak, de ezúttal a svájci 
Simone Ludernak jött ki a lépés.
Doma a pályaközi részidők alapján 
egyenletes teljesítményt nyújtott, 
43. helyen végzett, futását pedig így 
kommentálta:
– Küzdős, bozótos pályát kaptunk, 
az erdőben nehezen ment a futás. 

Hiányzott, hogy nem rajtoltak körü-
löttem igazán jó versenyzők, akik-
kel együtt biztos erősebb tempóra 
lettem volna képes. Nem tudtam 
magam teljesen kifutni, mert a pálya 
közepén hibáztam, ami kicsit visz-
szavetett és az egyik, hosszú átme-
netben is választhattam volna jobb 
megoldást.
A pihenőnap után rendezték a vál-
tóversenyt, amely úgy a férfiaknál, 
mint a nőknél finn sikert hozott. 
A magyar női váltó a 14. a férfi a 
15. helyen fejezte be a versenyt. „A 
nőknél hihetetlen 200 méteres hajrá 
zajlott a 2. helyért a svéd Svärd és 
a norvég Staff  között, olyannyira, 
hogy csak befutásuk után öt perc-
cel, a videofelvétel többszöri meg-
tekintése után merték az ezüstöt 
a svédeknek ítélni! (Hanne Staff a 
banketten meg is magyarázta, hogy 
Svärd csak „mellbedobással” győ-
zött, a szó szoros értelmében…)” – 
írja egykori beszámolójában Makrai 
Éva. 
A rövidtávú verseny volt a vb utolsó 
versenyszáma. A selejtezőből itt is, 
a klasszikushoz hasonlóan Kati és 
Doma jutott tovább, bár Eszter és 
Zsuzsi is közel állt ehhez, mivel 
első kiesők voltak futamukban. A 
döntőben Kati sajnos a második 
pontra nagyobbat hibázott, így a 
mezőny végén végzett. Doma sem 
tudott hibátlanul futni, ő is a döntő 

V i l á g B a j n O k s á g O k  t ö r t é n e t e

19. tájékozódási futó világBajNokság
2001. július 28. – augusztus 4. Tampere, Finnország

A magyar csapat
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második felében fejezte be a ver-
senyt. A világbajnoki címet a nőknél 
a norvég  Hanne Staff, a férfiaknál a 
tájoló nélkül futó finn Pasi Ikonen 
szerezte meg.
Ezen a világbajnokságon fontos sze-
repet játszott a média. Ismét Makrai 
Évit idézem:
„A tájfutásban először kivetítőn 
kísérhettük figyelemmel az egész 
versenyt. Egy óriásképernyő és egy 
eredménykijelző elég volt ahhoz, 
hogy a nézőközönség még a befu-
tókordonnak is fittyet hányva egy 
helyben ülve, egy képernyőt bámulva 
izgulja végig a versenyt. Az erdőben 
kihelyezett TV állványok akár1-2 
km-ként pontos képet mutattak a 
verseny állásáról. (Mindennek vele-
járójaként a váltóversenyen az erdő-
ben legalább ötször kellett kábeleket 
átlépnem a leglehetetlenebb helye-
ken…) Tudtuk ki hibázik, láttuk, 
hogy hibázik. A képernyő alján sze-
repelt a versenyző neve, nemzeti-
sége, ideje, aktuális helyezése, vala-
mint, hogy mekkora hátránya van 
a hozzá legközelebbi addigi rész-
időtől. Befutáskor rögtön kiírták 
a végeredményt a kijelzőre, így az 
eredményközlés csúszása megszűnt. 
A finn TV a klasszikus döntőről 
három órás élő közvetítést nyújtott, 

és mivel mindenki a kivetítőt nézte, 
majdhogynem az járt jobban, aki 
otthonról nézte.  (Legalább nem 
ázott el.)” 

Schell A.
Felhasznált anyag: Makrai Éva 

beszámolója – Tájoló 01/7
SPRINT
NŐK  
Kauppi, 2.2 km / 40 m / 10  49 induló
1. Vroni König-Salmi SUI 10.54,9
2. Johanna Asklöf FIN 11.00,5
3. Simone Luder SUI 11.01,9
32.    Makrai Éva HUN 13.26,2
FÉRFIAK 
Kauppi, 2.6 km / 60 m /12  45 induló
1. Jimmy Birklin SWE 10.55,9
2. Pasi Ikonen FIN 11.06,1
3. Jörgen Olsson SWE 11.09,7
33. Domonyik Gábor HUN 12.42,4
RÖVIDTÁV
NŐK   
Pulesjärvi 3.6 km / 250 m / 11  60 induló
1. Hanne Staff NOR 25:41
2. Jenny Johansson SWE 25:54
3. Gunilla Svärd SWE 25:58
58. Oláh Katalin HUN 39:15
FÉRFIAK 
Pulesjärvi 4.1 km / 170 m /15  60 induló
1. Pasi Ikonen FIN 23:41
2. Tore Sandvik NOR 24:02
3. Jörgen Rostrup NOR 24:15
45. Domonyik Gábor HUN 31:24

NORMÁLTÁV
NŐK 
Taisko 9.8 km / 390 m / 17 - 60 induló
1. Simone Luder SUI 1.14.57
2. Marika Mikkola FIN 1.15.00
3. Reeta Kolkkala FIN 1.15.43
18. Oláh Katalin HUN 1.24.03
FÉRFIAK 
Taisko  14.4 km / 500 m / 26 - 59 induló
1. Jörgen Rostrup NOR 1.29.43
2. Jani Lakanen FIN 1.30.17
3. Carl Henrik Björseth NOR 1.31.58
43. Domonyik Gábor HUN 1.52.25
VÁLTÓ
NŐK 
Pulesjärvi, 4.8-5.9 km / 180-200 m / 
14 - 19 váltó
1. FIN  157:01
2. SWE  161:00
3. NOR  161:00
14. HUN  199:18
Makrai Éva 39:55, Farkas Zsuzsanna 41:55, 
Zsebeházy Eszter 70:02, Oláh Katalin 47:25
FÉRFIAK  
Pulesjärvi, 5.8-8.6 km / 200-280 m / 
19-25 - 29 váltó
1. FIN  168:53
2. NOR  170:59
3. CZE  172:25
15. HUN  197:32
Domonyik Gábor 50:46, Lévai Ferenc 
60:30, Harkányi Zoltán 44:07, Sprok 
Bence 42:08

V i l á g B a j n O k s á g O k  t ö r t é n e t e

Részlet a finn terepből
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Hírek az MTFSz-ből
Meghívó
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Közgyűlésére 
Időpont: 2009. február 28. (szombat) 10:00 
Helyszín: Magyar Sport Háza Konferenciaterem Budapest, XIV. 
Istvánmezei út 1-3. I. emelet (bejárat a Dózsa György út felől) 
Napirend: 
1) Elnöki beszámoló, 2) Beszámoló a 2009. évi Felnőtt 
Világbajnokság előkészületeiről, 3) Díjak átadása, 4) Jelentés 
a Szövetség 2008. évi gazdálkodásáról, mérlegbeszámoló és 
közhasznúsági jelentés 5) A Felügyelő Bizottság jelentése, 6) 
Alapszabály módosítása, 7) A 2010. évi Szövetségi tagdíj meg-
állapítása, 8) Javaslat a 2009. évi szakmai és pénzügyi tervre, 
9) Tisztségviselők megválasztása, 10) Egyebek 
Az elnökség nevében kérem valamennyi tagszervezettől az 
aktív részvételt.  Budapest, 2008. december 15. 

 Juhász Miklós s.k.  elnök 

januári elnökségi ülés
Január 12-én tartotta idei első ülését az MTFSZ elnöksége, 
amelynek jegyzőkönyve és a meghozott határozatokkal módo-
sított különféle szabályzatok egyaránt megtalálhatók az MTFSZ 
honlap (http://www.mtfsz.hu) Dokumentumok között. 
Az elnökségi ülés három fő téma köré szerveződött: a közgyűlés elő-
készítése, versenybizottsági feladatok és a bizottságok munkája. 
A közgyűlés előkészítése időarányosan jól áll, mind az ilyen-
kor szokásos általános szervezési feladatokat, mind pedig a 
jelölőbizottság munkáját tekintve. A beterjesztendő 2009. évi 
költségvetés tervezet még részletesebb megtárgyalása a feb-
ruári ülés napirendjén szerepel majd. Élénk vita bontakozott ki 
a tagdíjemelési javaslat kapcsán, aminek bizonyos elemeivel 
mindenki egyetértett, a sportágfejlesztési díj és a verseny-
engedély-díj növelésének mértéke viszont megosztotta az 
elnökséget. A közgyűlés elé terjesztendő javaslat véglegesítése 
szintén a következő ülésre maradt. A Közgyűlés hatásköre az 
Alapszabály módosítása is, amiben a megismételt közgyűlés 
aznapra történő összehívhatóságát javasolja a főtitkár. 
A Versenybizottsági feladatok két területet érintettek: a kiemelt 
versenyek rendszerének finomítását és a váltóversenyek nép-
szerűségének növelését. A kiemelt versenyek száma 2010-től 
évi 4 kupaversenyre és 4 OB-ra (rövid-, közép-, normál- és 
hosszútáv) csökkenne, a WRE versenyek nem kapnának auto-
matikusan kiemelt jogot. A versenyeket az eddigi időbeli, 
térbeni és versenyszám szerinti egyenletes eloszlás helyett az 
előre kijelölt - valószínűleg nagy indulási létszámot biztosító 
- időpontokra pályázók közül fogja a Naptárizottság kiválasz-
tani, elsőrendű szempontként kezelve a minőséget és a magas 
indulói létszámot. A kiemelt rangsoroló versenyek rendezői az 
eddiginél kisebb jogdíjat fizetnek majd (30e Ft), viszont az nem 

tartalmazza majd az ellenőrző bírói díjat. A szükséges változta-
tások át lettek vezetve a Rangsoroló versenyek irányelvei 
- 2009-ben és a Versenyszabályzat - 2009-ben is. 
A váltóversenyek népszerűségének növelése érdekében az 
alábbi módosítások születtek: a bajnoki pontversenyben a 
csapat- és váltóbajnokságokon felnőttben az első 10, az után-
pótlás kategóriákban az első 8 szerezhet pontot. A szakosztályi 
pontversenyben a Diákolimpia váltószámaiban szerezhető 
pontok megduplázódnak, a nemzetközi eredményességért 
adható pontok növekednek, és megjelenik a csapat- és váltó-
versenyeken történő rajthozállásért kapott pontok rendszere. 
Ezek a változások áttekinthetők a Bajnoki rendszer - 2009 
és a Szakosztályi pontverseny - 2009 dokumentumokban. 
A váltóversenyek népszerűsítésére hozta létre a Szövetség a 
Váltó Ligát, ami 2010-től kerülne bevezetésre és a kiemelt 
rangsoroló versenyek részeként megrendezett váltóversenye-
ken eredményesen szereplő egyesületeket kívánja premizálni. 
Az ezzel kapcsolatos szabályozás alább olvasható.
A bizottsági munka terén a Nemzetközi Regionális Kapcsolatok 
Bizottsága és az Informatikai Bizottság számolt be 2008. évi 
tevékenységéről, a Szenior Bizottság pedig már a 2009-es 
munkatervét is elkészítette. 
Az elnökségi ülés teljes jegyzőkönyve megtalálható a honlapon.
 Molnár Péter   

Váltó Liga
A Váltó Liga célja: 
Az MTFSZ Elnökségének stratégiai céljai között szerepel a nem 
egyéni versenyszámok fejlesztése. A fejlesztés célok között 
szerepel: 
• a résztvevők létszámának növelése; 
• a rendezők ösztönzése ezen típusú versenyek rendezésére 
• a versenyek látványosságának növelése. 
A Váltó Liga célja a szakosztályokat érdekeltté tenni a nem 
egyéni versenyszámokban történő minél széleskörűbb rajthoz 
állásban. 
A Váltó Liga pontversenybe bevonásra kerüli versenyek 
• Az adott versenyévre az MTFSZ Elnöksége által elfogadott 
országos versenynaptárában szereplő 4 kiemelt kupaverseny 
mellett rendezett váltóversenyek utánpótlás és felnőtt kate-
góriái • FN 14, 18, 21 
A pontszámítás alapja a Versenybizottsághoz 
(versenybizottsag@mtfsz.hu) megküldött eredmények. 
Indulási jogosultság 
A Versenyszabályzatnak megfelelően egyesületi és vegyes 
váltók is indulhatnak. Vegyes váltók esetén a megszerzett 
pontokat a csapattagok egyesületei között létszámarányosan 
kell megosztani. 
Pontozás 
Az FN 14, 18 és 21 kategóriákban az 1-6. helyezett váltók 
minden érvényes rajtengedéllyel szereplő tagja (7-5-4-3-2-1) 
szereznek pontot állampolgárságtól függetlenül. 
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Amennyiben az értékelhető váltók száma nem éri el a 6-t, akkor 
az utolsó helyezettől számítva (1-2-3-4-5), pont osztható ki. 
A rajtengedéllyel nem rendelkező versenyzők pontjai elvesznek. 
A holtversenyt az éremtáblázaton elfoglalt jobb helyezés 
dönti el 
Díjazás 
A Ligában kategóriánként illetve az összesített versenyben az 1-3. 
helyen szereplő egyesületek kiemelt díjazásban részesülnek. 
A szabályozást az MTFSZ elnöksége 2009. január 12-i ülésén 
fogadta el. 

Hírek
• Az Informatikai és Technikai Bizottság vezetője, Molnár Péter 
lemondott bizottságvezetői tisztségéről, a jövőben egyéb fel-
adatokat fog ellátni.
• A 2008. évi versenyjelentéseket a Tapolcai Honvéd SE kivételével 
minden versenyrendező beküldte a póthatáridőig. A Veszprém 
megyei Rövidtávú Bajnokságtól így az elnökség korábbi döntése 
értelmében a rangsoroló jog utólag meg lett vonva.
• Az MTFSZ a Nemzeti Sportszövetség hagyományos év végi 
pályázatán sportfelszerelés vásárlására a tavalyi 400.000 Ft-tal 
szemben 600.000 Ft támogatást nyert.
• A http://www.mtfsz.hu honlap főszerkesztője 2009. január 
1-től Molnár Péter. A marketing vezetői pozícióra nem érkezett 
pályázat, a feladatot Less Áron saját hatáskörében oldja meg. 

Versenyengedély nélküli 
rajthozállások  
a 2008-as bajnokságokon
A csapat és váltóversenyekre ez annyiban módosul, hogy a 
Versenyszabályzat 22.2.3 illetve 3.1.3 pontjai szerint a csapat 
eredménye nem vehető figyelembe, ha versenyengedély nél-
küli versenyző is tagja. 
Azaz a Versenybizottság megvizsgálta a tavalyi országos baj-
nokságokon az indulási jogosultságok, vagyis az érvényes 
versenyengedélyek meglétét. Miután az ennek hiányában 
rajthoz álló versenyzők a bajnoki értékelésben nem vesznek 
részt, így ez kihatással volt a bajnoki pontversenyre és az össze-
tett bajnokságra is. Helyezésben is mérhető változás a bajnoki 
pontversenyben történt: a HTC került előrébb. Mivel a szenior 
pontversenyek a Szenior Bizottság hatáskörébe tartoznak, azok 
módosítása az ő illetékességük, a jelentést megkapták ők is. 
A Bajnoki rendszer szabályozása szerint a bajnokságokra az 
MTFSZ tagszervezeteinek versenyengedéllyel rendelkező, magyar 
állampolgárságú versenyzői és nem magyar állampolgárságú 
versenyzők is nevezhetők. Egy korábbi döntés értelmében az 
egyesületen kívüli versenyzők (és így a versenyengedéllyel nem 
rendelkező, de egyesülthez köthető versenyzők is) a külföldiekkel 
azonos feltételekkel indulhatnak el az egyéni bajnokságokon. 
Azaz - a verseny értékelésében részt vesznek, de a bajnoki 
értékelésben nem;

- bajnoki címet, érmet nem szerezhetnek;
- minősítést nem szerezhetnek;
- bajnoki pontversenybe nem számítanak bele. 
A csapat és váltóversenyekre ez annyiban módosul, hogy a 
Versenyszabályzat 22.2.3 illetve 3.1.3 pontjai szerint a csapat 
eredménye nem vehető figyelembe, ha versenyengedély nél-
küli versenyző is tagja. 
- a verseny értékelésében részt vesznek, de a bajnoki értéke-
lésben nem;
- bajnoki címet, érmet nem szerezhetnek;
- minősítésnél a csapat egyik tagja sem vehető figyelembe;
- bajnoki pontversenybe nem számítanak bele. 
A következőkben felsorolt esetekben:
- módosítani kell a bajnoki pontversenyt;
- módosítani kell az összetett bajnokság eredményét;
- ki kell emelni a csapattársakat is a minősítés számításból 
(ezzel módosulhat az adott versenypályán futó összes verseny-
ző minősítése).
A névszerinti lista az MTFSZ honlapján olvasható. Molnár Péter   

Tisztelt Tagszervezetek, 
Kedves Sporttársak!
Az MTFSZ elnökségi tagságáról 2008. novemberében lemondott 
Jenővári Gabriella és Gajdos Tamás, aki egyben alelnök is volt. 
Az elnökség megbízott, hogy jelölőbizottságot hozzak létre, 
amelynek feladata, hogy a 2009. 02. 28-i közgyűlésre jelölteket 
állítson 2 fő elnökségi tag és egy fő alelnök személyére. Jelölt 
csak magyar állampolgár lehet illetve bevándorlási engedéllyel 
rendelkező nem magyar állampolgár, akit a közügyek gyakorlá-
sától a bíróság nem tiltott el. Az alelnököt a közgyűlés az összes 
megválasztott elnökségi tag (régiek-újak) közül választja.
Kérlek benneteket, hogy 2009.02.12-ig tegyetek javaslatot olyan 
személyekre, akik aktívan tudják és akarják képviselni a tájfutás 
ügyét elnökségi tagként illetve alelnökként. A jelöltekkel beszéljétek 
meg a jelölést és a jelölőbizottság valamelyik tagjának e-mail-en 
küldjétek el a javaslatot. A javaslat tartalmazza a jelölt nevét, klubját, 
elérhetőségét, rövid szakmai önéletrajzát és belegyező nyilatkozatát. 
A jelölőlistát a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel kiegészítheti.
A jelölőbizottság elnöke:
Máthé István tel.: 20/9573-165; e-mail: mathe@rubicom.hu
Területe: Budapest és Pest-megye
Tagok: Császár Éva tel.: 30/279-7736; e-mail: gocsejktfe@
freemail.hu
Területe: Tolna-, Somogy-, Zala- és Baranya-megye
Dr. Kiss Teodóra tel.: 30/441-9412; e-mail: etc2001@freemail.hu
Területe: Szabolcs-, Borsod-, Heves- és Nógrád-megye
Veressné Sipos Etelka tel.: 30/696-7853; e-mail: sipieti@freemail.hu
Területe: Hajdú-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Bács-,Békés és 
Csongrád-megye
Vass Tibor tel.: 20/581-0317; e-mail: vasstibor940@chello.hu
Területe: Komárom, Veszprém,- Fejér-, Vas-, Győr-Sopron-megye

Üdvözlettel: Máthé István Jb elnök
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CsilleBérC, kfki
Sok tájfutó száll fel edzésre, versenyre tartva 
a 90-es buszra, aminek a felső végállomása: 
Csillebérc, KFKI. Mindkét név sok 
érdekességet rejteget. Most a Csillebércet,  
a következő számban a KFKI-t „járjuk körbe”. 
A cikksorozat a HM Hadtörténeti Intézet  
és Múzeum támogatásával jön létre.

A XIX. század elején Buda németül beszélő város volt, 
még a reformkor nagyjai közül sem tudott mindenki 
jól magyarul. Ezért a Buda környéki hegyek-völgyek 
is német nevet viseltek, köztük az a néhány is, amely-
nek volt középkori magyar neve. A nyelvújítás egyik 
sikeres akciója fűződik Döbrentei Gábor (1785-1851) 
író, szerkesztő nevéhez, amikor 1844-ben cikksorozat-
ban adott magyar nevet a Budai-hegység részeinek. A 
javaslatokat végül Buda szabad királyi város tanácsa 
1847-ben hagyta jóvá, ezután Döbrentei június 19-én 
dűlőkeresztelőt tartott a Tündér-hegyen. Ekkor kapta 
a nevét (többek közt) Csatárka, Farkasrét, Kelenföld, 
Kurucles és Vérhalom. Voltak sikertelen kezdeménye-
zései is, pl.: Elő-mál, Hajnalos, Kelenbérc és Vajdabérc. 
Döbrentei lelkesedése nagyobb volt körültekintésénél, 
így több hiba is becsúszott a névadásba és a magyaráza-
tokba. Ezek közül talán a legnagyobb „baki”, de egyben 
a legérdekesebb utóéletű a Csillebérc. Egy 1831-es német 
nyelvű történeti munkában elírásként a Csiki-hegyek 
(Csiker Gebirge, Berg Csik) helyett Berg Csile szerepelt, 
ennek alapján adta Döbrentei a Csilebércz nevet. (A csile 
egyébként állítólag a tündér szavunk egy kihalt alakja, de 
itt nyilván egyszerű sajtóhiba.) De mivel a Csiki-hegyek 
ősi magyar név, a Csilebérczet, az ehhez legközelebbi 
tetőnek, a Kakukk-hegynek adta, ráadásul összevonta a 
Hármashatár dűlővel (Dreihotter). Ezek azonban végül 
megtartották (németből tükörfordított) eredeti nevüket. 
A szívós Csilebércz nevet így a Hármashatár melletti 
Lófejtisztás kapta (ma: KFKI sporttelep). A Hármashatár 
Budakeszi, Budaörs és Buda határának találkozópontja 
volt, és bár a Budakeszi-erdő 1900-as Budapesthez csa-
tolásával megszűnt, a név még sokáig élt. A határjel már 
régen nincsen meg (valószínűleg a KFKI-hoz tartozó, 
az út déli oldalán lévő épületek létesítésekor tűnt el), de 
a név még sokáig élt, sőt a legújabb turistatérképeken 
ismét feltűnt. Az erdőt a főváros azért vásárolta meg 
1893-ban, hogy megmentse a kivágástól.
Négy olyan térképrészletet választottam ki bemutatásra, 
amelyeken térképész elődeim kínlódtak a név elhe-
lyezésével. Érdekes, hogy bár a két felsőt a Magyar 
Földrajzi Intézet (MFI), a két alsót pedig a M. kir. Állami 
Térképészeti Intézet (ÁTI) készítette, ráadásul nem is 

nagy időközökkel, a Csillebérc név mégis négy különbö-
ző helyen van. Az MFI térképei a még Kogutowicz Manó 
által készített Budapest térkép 1918-as és 1919-es javított 
kiadásai, az egyiken a Kakukhegy oldalába, a másikon 
pedig az Irhás-árok felső szakaszára (!!!) helyezték el a 
nevet, ami egyértelműen sziklát, gerincet vagy legalábbis 
hegyet jelent. Ahhoz képest, hogy csak egy év van a 
két térkép születése között, elég jelentős változásokat 
látunk (az összehasonlítást megkönnyíti, hogy mind-
egyik kiadvány méretaránya 1 : 25 000). A Csilebérczben 
megkettőződik ismeretlen okból az „l”, később helyesírási 
változás miatt eltűnik a „z”. Az ÁTI térképei közül a 
baloldali az 1928-as várostérkép, a turistautak számozá-
sát a térképhez mellékelt kis füzet oldja fel. Úgy tűnik, 
befejeződött a Csillebérc zsugorodása, immár lényegé-
ben azonos helyet jelöl a Hármashatárral. A térképen 
jól látszik a Mária-szobor, amelynek oszlopa ma is áll a 
KFKI sporttelepén. A jobboldali részlet a híres angyalos 
sorozatból való, az 1934-ben megjelent lapon látszik a 
turisták keze nyoma: az útikönyvekben a Csillebércnél 
szereplő fenyves is feltűnik és a név (ideiglenesen) visz-
szakerül a pici (volt) Lófejtisztásra. Feltűnik a Normafa 
felől ide vezető út neve: 1928-ban a híres csillagászról, 
Konkoly Thege Miklósról (KTM) nevezték el. (Vajon az 
erre járók közül hányan tudják, hogy ezt [konkoli]-nak 
kellene mondani?) 
Már volt szó a Budakeszi erdőnek a fővároshoz csatolá-
sáról, nos az ÁTI egyébként pedáns katonatérképészei 
ezt nem vették figyelembe, náluk Budapest határa a 
Hármashatártól ÉK-re folytatódik, míg a jóval korábbi 
MFI-s lapokon DNy-ra.
Az 1940-es évek végén nagy változások zajlottak a 
környéken, épült az Úttörőváros (Csillebérci Úttörő 
Nagytábor), az Úttörővasút, és 1950-ben a KFKI épít-
kezése is megkezdődött. 1948-tól benépesült a Magas út 
felső szakasza (ahol a kivágatokon a Mag… felirat látha-
tó) és a területnek a Csillebérci üdülőtelep nevet adták. 
A pontszerűvé zsugorodott Csillebérc robbanásszerűen 
terjeszkedett, amit a rendszerváltás után törvénybe is 
iktattak. A Csillebérc városrész azóta egy óriási terület 
a Széchenyi-hegy gerincétől nyugatra egészen a KFKI és 
a volt úttörőtábor nyugati kerítéséig. Érdekesség, hogy a 
Csillebérc (volt Úttörőváros) vasútállomás épülete már 
nincs az azonos nevű városrészben, mert annak határa 
itt a tábor északi kerítése.
A Csillebérc nevet jelenleg a fentieken túl az Ifjúsági és 
Szabadidő Központ, ezen belül az étterem, a szálloda, a 
kaland- és paintballpálya, valamint budaörsi és budapesti 
utca viseli. Ne feledkezzünk meg ezeken kívül a hasonló 
nevű tájfutó térképek és versenyek soráról sem.

Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára

hegedus.abel@hm-him.hu
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Kozma Lacit nem nehéz megtalálni. 
Nem kell külön időpontot és helyszínt 
egyeztetni. Egyszerűen csak be kell 
menni a szövetségbe kedden vagy csü-
törtökön, és máris lehet vele beszélget-
ni. Hogyan kerültél ebbe a sportágba? 
– teszem fel az első kérdést.
Ifjú koromban fel voltam mentve 
a tornaórák alól úgy az általános, 
mint a középiskolában, de én sze-
rettem a sportot és a felmentés 
ellenére az MHK próbát végigcsi-
náltam, az ezüst jelvényig jutot-
tam. 1958-ban a balatonfüredi 
szívszanatóriumba voltam kezelé-
sen és ott javasolta az egyik orvos 
a természetjárást. Az idősebb ver-
senyzők talán még emlékeznek az 
50-es – 60-as évek „minden hájjal 
megkent” versenybírójára, Görög 
Jánosra. Én az ő fiával dolgoztam 
egy munkahelyen, és az ő segítsé-
gével kezdtem kirándulni. Először 
a Rózsika-forrás környékére túráz-
tunk, majd kerékpártúrán voltunk 
Magyarkúton. Aztán 1959-ben 

elhívott egy tájékozódási verseny-
re pontőrnek Várgesztesre. Abban 
az időben még az is előfordult, 
hogy a versenyek korai indulása és 
előző napi felvezetés miatt a pont-
őrnek kint kellett aludni a pon-
ton. Így történt ez Várgesztesen 
is, felvertem a sátrat és olyan jót 
aludtam, hogy másnap az első 
versenyző ébresztett fel. Ez volt 
az első tájékozódási verseny, amin 
részt vettem. 
Mikor indultál először versenyen?
Még ugyanabban az évben, 
1959-ben. Egy balatonfelvidéki 
versenyen egy 3 fős csapat egyik 
tagja voltam. Így az idén lesz 
éppen 50 éve, hogy az első ver-
senyen elindultam.
Melyik klub színeiben indultál?
Kezdetben a Pesterzsébeti Vasas-
ban voltam, de az 1963-ban meg-
szűnt. Utána a Tipográfiába iga-
zoltam és ott voltam egészen 2007-
ig. Jelenleg a Budapesti Asztali-
labdarugó Egyesület tagja vagyok.

Hogyan és mikor kerültél a szövetség-
be, milyen feladataid voltak?
Szintén 1959-ben kerültem 
a Budapesti Természetbarát 
Szövetségbe is, mégpedig a 
szertárba. Dobozi Miklós volt a 
szertár vezetője, vele együtt dol-
goztam egészen 1992-ig. Amikor 
1993-ban a szövetség a Váci 
utcából a mai helyére költözött, 
Dobozi Miki már nem jött át, így 
azóta folyamatosan én látom el a 
szövetség technikai feladatait. A 
70-es években talán még sokan 
emlékeznek a Volga 21-es gépko-
csira, amellyel a budapesti verse-
nyekre fuvaroztam a felszerelést. 
Ma már a versenyfelszereléssel 
kevesebbet kell foglakozni, mivel 
a klubok rendezik a Budapest 
bajnokságokat. A raktárban 
egyre kevesebb anyag és térkép 
van, amit forgalmazni lehet, de 
azért még minden szövetségi 
napon vannak vásárlók.
Merre versenyeztél itthon és külföldön?
Itthon szinte valamennyi rangos 
versenyen valamelyik évben már 
rajthoz álltam. Külföldön csak 
néhány helyen voltam, így a skó-
ciai és olasz veterán vb-n vettem 
részt, valamint indultam már 
osztrák versenyen is. 1967-70 
között három évig az NDK-ban 

kozma lászló 50 éve
A budapesti szövetségben ő nyitja és zárja az ajtót. 
„Kellékes” táskájával minden versenyre elmegy, ahová 
hívják. Az egész országban ismerik. Ötven éve szolgálja 
sportágunkat. 2009 januárjában Kozma László vehette 
át a Budapest Tájfutó Sportjáért díjat.

Mindent bele, már itt a Cél!

Egyéni OB 2008 Rendezés közben a Postáson
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dolgoztam, akkor ott is indul-
tam versenyeken.
Sokunk által ismert dolog, hogy te 
általában kihasználod a versenyidőt, 
sőt nem egyszer túl is léped azt. Ezért 
rutinosabb rendezők eleve a mezőny 
elejére sorsolnak, hogy biztosan Célba 
érjél a verseny vége előtt. Miért töltesz 
ilyen hosszú időt a pályán?
Az utóbbi években sokat fáj a 
lábam, lassan haladok a tere-
pen, nehezen tudok átjutni a 
mélyebb vízmosásokon, így több 
idő kell a pálya teljesítéséhez. 
Természetesen a tájékozódásban 
is vannak „egyéni megoldásaim”, 
ami nem mindig válik be.
El sem tudunk képzelni „svájci” sapka 
nélkül, a legnagyobb melegben is hor-
dod. Mikor kaptad vagy vetted az első 
ilyen sapkát?
Világ életemben mindig hordtam 
sapkát. Gyerekkoromban nyáron 
a legnagyobb melegben  félmez-
telenül játszottunk, de akkor is 

volt rajtam sapka. Nagyanyámtól 
kaptam az első svájci sapkát, azon 
még lukas kétfilléres is volt.
Hogy szolgál mostanában az egészséged?
A lábam egyre rosszabb, már 
járni is alig tudok, de március 
5-re elő vagyok jegyezve egy 

műtétre. Remélem ez javítani 
fog állapotomon.
Köszönöm a beszélgetést, gratulálok a 
a Budapest Tájfutó Sportjáért díjhoz, 
kívánok mielőbbi gyógyulást, bízom 
benne, hogy még valamelyik versenyen 
a terepen is találkozunk. Schell A.

Dobogón az Eger Nagydíjon
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mi a siker titka?
A 2008-as bajnoki pont-
verseny 6. helyén végzett a 
Sirályok SE, mint a második 
legjobb budapesti szak-
osztály. Minek köszönhető 
a siker ebben a nemrégen 
alakult klubban? Kovács 
Zoltántól, a Sirályok SE 
elnökétől várjuk a választ.

A siker titka az, hogy egy nagyon 
jó csapat jött össze klubunk-
nál. Versenyzőink nem csak 
mondják, hogy jó eredménye-
ket szeretnének elérni, hanem 
amit tudnak meg is tesznek a 
sikerek elérésének érdekében! 
Szerencsére olyan vezetőink is 
vannak Ézsiás Katalin, Komlósi 
Ágnes és Vellner Gábor szemé-
lyében, akik mindent megtesznek 
azért, hogy nekünk már csak a 
munkára keljen koncentrálnunk 
és a sokszor zűrös, papírlapokkal 
teletűzdelt háttérmunkát kiváló-
an megoldják helyettünk!
Megtudhatnánk valamit az egyesület 
alakulásáról? Egyszakosztályos egyesü-
let vagytok? Mekkora a létszámotok?
Egyesületünket még 2002-ben 
alakítottuk Hanzély Ákos öttusa 
világbajnokunkkal, (aki jelenleg is 
tiszteletbeli elnöke klubunknak), 
de igazából érdemi munka csak 
2008 januárjától, a tájfutó szak-

osztály létrehozásával kezdődött! 
Az egyesületnek egy szakosztálya 
van és egy most alakuló színjátszó 
köre is lesz! Jelenleg ennél töb-
bet nem is tervezünk, de ahogy 
a színjátszó kör gondolatával is 
megkerestek minket, úgy a köz-
eljövőben sem zárkózunk el sem-
milyen jó ötlettől, felvetéstől! 
Létszámunk folyamatosan gyarapo-
dik és a tavalyi januári 9 „kemény 
mag” helyett, ma már több mint 20 
fő versenyzőink létszáma.
Az eredményesség – gondolom – nem 
a véletlen műve. Mi van a háttérben, 
esetleg mit csináltok másképp, mint 
a többiek? 
A tavalyi évben a késői Ifjúsági 
EB miatt még nyáron sem kaptak 
pihenőt válogatott versenyzőink. 
Heti hat közös edzésen vettek 
részt, ahol a csapattagok segítet-
ték felkészülésüket! Az edzéseken 
próbáljuk a legújabb edzésmód-
szerek lehetőségeit kihasználni, 
de természetesen a már jól bevált, 
néha esetleg monoton edzés-
munkát sem hanyagoljuk el! A 
titkunk a „srácok” és a vezetőink 
szívében keresendők, hiszen Ők 
tartják életben egyesületünket, 
Ők izzadnak nap, mint nap a 
sikerért és Ők alakítottak ki egy-
más között egy olyan jó légkört, 
amiben öröm együtt dolgozni!
Nézzük a 2008-es évet a SIR szempont-
jából. 

Élversenyzőink a tavalyi évben 5 
országos bajnoki címet és emel-
lett még jó pár arany-, ezüst-, 
ill. bronzérmet szereztek a ver-
senyeken! Legnagyobb sikerün-
ket Vellner Gábor (háromszoros 
Magyar Bajnok) érte el, aki az 
Ifjúsági Európa-bajnokság sprint 
élmezőnyében a HATODIK hely-
re futott fel, de ugyan itt Zempléni 
Réka is bizonyította tehetségét! Ő 
a normáltávon elért HETEDIK 
helyével hívta fel a figyelmet magá-
ra a nemzetközi „porondon”!
Meg kell említenem még Tibay 
Ilona, Rövidtávú Magyar Bajnok, 
ill. Varga Adél, Kinde Mátyás és 
ifj. Tóth Károly nevét is, akik 
szintén Magyar Bajnokok lettek 
a 2008-as évben! Az Ő nyom-
dokaikban haladnak fiataljaink, 
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akiknek még igaz, nagyon sok 
tanulnivalójuk van, de remél-
jük Szigethy Ágnes, Várfoki 
Gabriella, Balla Sanyi bácsi és 
Koprivanacz Imre edzőink segít-
ségével, hamarosan az Ő sikere-
iknek is örülhetünk!
Hogyan telnek a „szürke hétköznapok”, 
amikor nincs verseny, azaz hogyan 
készültök a következő szezonra? 
Decembertől mi is, mint sok más 
egyesület, elkezdtük az alapo-
zást a 2009-es évre. A hangulat 
jó, nincs széthúzás a csapaton 
belül. A közös edzések, edzőtá-
borok és a rendszeres, családias 
hangulatú „összetartások”, (néha 
egy- egy vacsorával egybeköt-
ve a „bázison”) sokat segítenek 
tagjainknak, hogy a hétközna-
pi monotonitás fárasztó érzését 
feloldják. Ezeken az alkalmakon 
jókat beszélgetünk és itt minden-
ki elmondhatja a véleményét és a 
terveit a közeli és távoli jövőről, 
amelyeknek figyelembe vételével 
alakítjuk egyesületünk életét!
Többek között egy ilyen kötet-
len beszélgetés folyamán dön-
töttünk úgy, hogy 2009-ben 
„egyesületileg” benevezünk az 
O-Ringenre. Úgy gondoltuk, 
hogy a skandináv terepen való 
versenyzés, majd edzőtábor, igaz 
nem olcsó mulatság, de nagyon 
jó lehetőség lesz versenyzőink-
nek a továbbfejlődésre!

Milyen az edzéslátogatottság? 
Amit megbeszélünk és egyez-
tetünk, azt meg is csináljuk. 
Legyen ez csoportos vagy egyéni 
edzés. Ez elvárás a szakosztály 
versenyzőivel szemben!! 
Személyre szabott edzésterveink 
vannak és lakóhelytől függet-
lenül mindenki teszi a dolgát. 
Jó társaságban repül az idő, így 
szerencsére mindenki kevesli az 
együtt töltött edzések idejét, de 
sajnos a mai világban tudomá-
sul kell vennünk, hogy tanít-
ványainknak más, néha esetleg 
fontosabb dolguk (pl. tanulás) 
is akad az edzéseknél! A sze-
mélyes tapasztalatom, hogy aki 
nem képes boldogulni az iskolá-
ban, az a versenyen se állja meg 
a helyét, így különös hangsúlyt 
fordítunk a tanulás és az edzések 
optimális összehangolására!
Milyen a szakosztály anyagi helyzete? 
Mint Ifjúsági szövetségi kapitány 
egy kis belátásom van a többi 
klub életébe és a tapasztalataim 
szerint az átlagosnál jobb körül-
mények között készülhettünk a 
tavalyi évben. Sajnos ez közel sem 
azt jelenti, hogy nem izgulhatunk 
nap, mint nap az elkövetkezendő 
versenyszezon, vagy a felkészülés 
zökkenőmentessége miatt. Mivel 
még nem olyan nagy a szakosztá-
lyunk, ezért a tavalyi évben min-
den eltervezett dolgunkat meg 
tudtuk valósítani, igaz az örökéle-
tű szabályt: – csak addig nyújtóz-
kodj, amíg a takarod ér – nekünk 
is be kellett tartanunk!
Itt, a Tájoló újság segítségével is 
szeretnénk megköszönni a CITY 
Taxinak, ill. egyéni szponzora-
inknak a tavalyi és már az idei 
évben is nyújtott segítségüket!
Tervek 2009-re? 
Legfontosabb célkitűzésünk, 
hogy versenyzőink az OB-kon, 
ill. a világversenyeken hasonló 
jó eredményeket érjenek el, mint 
2008-ban! Vellner Gábor Ifi EB-n 
elért HATODIK helyét már emlí-

tettem, és ha azt nézzük, hogy 
az ötödik helyezett az a Matthias 
Kyburc svájci legény volt, aki a 
2008-as Junior VB sprint verseny-
számában a negyedik (középtáv 
9., normáltáv 3.) helyen végzett, 
akkor úgy gondolom, egy jó fel-
készüléssel, Gábor eséllyel indul-
hat a Junior Világbajnokságon!
Ezen kívül szeretnénk tömeg-
bázisunkat is növelni. A már 
meglévő leányfalui csopor-
tunkat továbbfejleszteni, a 
Nagykovácsiban jelentkezett 
gyerekekkel elkezdeni a mun-
kát, és a jövő hónapban két új 
budapesti csoport beindításával 
felnevelni a következő évtized 
kis sirályait! Ha érez valaki haj-
landóságot az új tájfutó nemze-
dék kinevelésére, sok szeretettel 
látjuk fiatal csapatunkban! 
Anyagi helyzetünket is próbáljuk 
stabilizálni, és úgy gondoljuk, 
hogy kitartó munkával elérhet-
jük azokat a célokat, amiket kije-
löltünk magunknak a 2009-es 
évre, hiszen lehetetlen nincs, de 
ha mégis, számunkra a lehetet-
len is csak egy lehetőség lenne! 
A mércét magasra tettük és bízom 
benne, hogy sikerül is „átugrani”. 
Köszönöm Magam és a Sirályok 
SE nevében a lehetőséget!!! Kova
A TÁJOLÓ nevében egy legalább olyan 
sikeres évet kívánok Nektek, mint a 
2008-as volt. Köszönöm a beszélgetést.

Schell A.
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A Vértes-hegység szerepe kiemelke-
dő a hazai tájfutásban. Ebbe lettek 

szerelmesek a skandinávok az 1966-os 
November 7. versenyen és szívesen jön-
nek azóta is. Skerletz Iván mondta akkor, 
hogy Kőhányás és Kápolna-puszta között 
minden megtalálható, ami egy jó tájfutó 
terepen kell, hogy legyen: részletgazdag 
domborzat, változatos sziklarajz és ami 
nem elhanyagolható: a hosszú átme-
netek kitűzését lehetővé tevő útháló-
zat. Kicsi, de különösen értékes a „kis” 
Kotló-hegy is, ahol 1979-ben minden 
idők legnagyobb Spartacus versenyét 
rendeztük. A világ legjobbjai jöttek el. 
Felnőtt férfi elitben és A-ban összesen 
276-an futottak, nőknél 114-en! A 88 
férfi váltó küzdelmében az első három 
helyezett csapat 1 másodpercen belül 
ért célba! A Vértes gyöngyszeme még 
az öreg Kotló-hegy világbajnoki pályák 
kitűzésére is alkalmas terepe. A Gém-
hegynek sem kell szégyenkeznie: északi 
és keleti része páratlanul tagolt dom-
borzattal, változatos sziklaalakzatokkal 
és finom pontelhelyezési lehetőségekkel 
büszkélkedhet. Ezek a terepek gyöngy-
szemei ennek a 250 km2-es, természeti 
értékekben is kiváló vidéknek, ahová 
most az olvasókat hívom.

Induljunk akkor felfedezőútra a Tavaszi 
Spartacus kupa terepére!
A Bicske felől érkezőknek a Csákvárra 
vezető úton Bodmér előtt tűnik fel a 
közelmúltban emelt termetes gránit 
emlékmű. Endresz György és Magyar 
Sándor, az Atlanti-óceánt elsőként átre-
pülők itt értek földet 1931. július 16-án. 
Elkötelezett útjuk egyben küldetés is 
volt. A trianoni döntés igazságtalansá-
gára kívánták felhívni a nemzetközi köz-
vélemény figyelmét. A gép oldalára nagy 
betűkkel felírták: „Justice for Hungary!”, 
Igazságot Magyarországnak!
Vértesboglár, Csákvár és Gánt után 
érkezünk meg a Kápolna-völgy bejára-
tához. A völgyben elnyúló vadföld végén 
már messziről feltűnik a fehéren vakító 
Angyallépcső-szikla. Ez a hatalmas szik-
larög rejti a Vértes leghosszabb barlang-
ját, a valamikori forrásjáratból visszama-
radt 130 méteres Gánti-barlangot. Kissé 
odébb fekszik az erdőszélen meghúzódó 
Kápolnai-temető. Dr Holló József tábor-
nok, az MTFSz volt elnökének irányítása 
alatt lévő HM Katonai sírokat gondozó 
osztály a múlt évben hozta rendbe az 
itteni hősi halottak sírjait. Kápolna-
puszta lakóit a „felszabadító” II. Ukrán 
hadsereg mészárolta le 1945. március 

16-án. A kis település házaiból mára már 
csak a vadászház, az Ecseg-lak maradt 
meg. A valaha itt élőknek ivóvizet adó 
kút, a Vörösmarty-forrás környékét a 
közeli pihenőhellyel együtt a Széchenyi 
terv keretén belül hozták rendbe.
Itt, ahol kiszélesedik a völgy, a méltó-
ságteljesen elterülő réten volt a 2008-as 
Őszi Spartacus kupa célja. Innen északi 
irányban gyalog folytathatjuk utunkat 
a Kápolna-tetőre, ahol a vízválasztón 
futó megyehatártól kezdődik a 2009. évi 
Tavaszi Spartacus kupa terepe. Ezen az 
Oroszlány felé elnyúló területen a kere-
ken 40 esztendővel ezelőtti November 7. 
verseny óta nem rendeztek tájékozódási 
versenyt. Az akkori győztes, az idén 74 
éves Peo Bengtsson tavaly is itt volt 
versenyünkön csapatával. Korábban is 
csak 1955- és 56-ban vezetett át ver-
senypálya ezen a területen.
A közelben lenyűgözően érdekes terep-
alakulatok: töbrök, leszakadások, szik-
lás völgyek és gerincek, továbbá rétek, 
vadorzóhelyek sorakoznak, jól futható 
lábas erdőben. A Kápolna-tetőről északi 
irányban ereszkedünk le a Pokol-völgybe 
Szentgyörgyvár-puszta felé. Utunkat 
egyre több sziklafal szegélyezi. Ebben 
a romantikus völgyben 10-12 méte-
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res sziklatornyok emelkednek, keleti 
oldalában egy bivak-odú rejtőzködik. 
A völgykanyarban orvul ránk les egy 
ülőles, amelyet kényelmes vadászok 
telepíthettek ide. Ezen a helyen többször 
találkoztam őz és muflon csordával. A 
számlálást 60-nál hagytam abba. Ezt 
a 30 méter magas bükkfákkal övezett 
völgyet a vaddisznók is kedvelik. Nyári 
dagonyázásukat sajnos meg-megzavar-
tam térképhelyesbítés közben. A hosz-
szan elnyúló völgy végéhez közeledve 

egy keresztút vezet át a Kápolna-tető 
északnyugati nyúlványára. Utunkba eső 
töbrös beszakadásokat a mélyművelésű 
szénbányászat okozhatta. Itt találtam rá 
egy csaknem 10 méter mély zsomboly-
ra. Teljesen friss ez a felszakadás, pár 
éve képződhetett. Északi irányba tovább 
haladva szálerdőben újabb sziklaalakza-
tokra bukkanunk. A völgyoldalban mere-
dező sziklatűk tetejéről egyensúlyozó 
kőkalapok kacsintgatnak le a nyaranta 
itt gömbölyödő óriás pöfetegekre. Majd 
a keletre vezető nyiladékon megyünk 
tovább a hatalmas bükkökkel borított 
Kvassay-völgybe. A völgy oldalában 
lévő egyik hatalmas sziklafalon találjuk 
a Kvassay Jenő technikum tanulóinak 
emléktábláját. A nyiladékon érjük el a 
Gántról jövő dózerutat, amely északnyu-
gati irányban T csatlakozással éri el az 
aszfaltos „Terv út” vonalát. Az itt lévő 400 
m hosszú és 50 méter széles, szálerdővel 
övezett tisztás kiváló célhelyet biztosit 
az idei Tavaszi Spartacus kupának. A 
célhoz közeli versenyterületen, a lapos 

Templom-hegyen ősi romok fedezhetők 
fel. Béni Kornél, a Vértes kiváló ismerője 
is megerősíti, hogy ezek egy római-kori 
erődítmény falmaradványai lehetnek.
Ez a terep is egy vértesi gyöngyszem, 
amely nekem különösen kedves, mivel 
életem első túráján édesapám vezetett 
ide. Kisgyermekként is nagyon megfogott 
ez a vidék: az üde virágos rétek, szürke 
gyepek, fehér sziklák, füves-bokros fenn-
síkok, vidám tölgyesek, komor bükkö-
sök, szelíd gyertyánosok, kies völgyek, 
meredek sziklás csúcsok: a sasbércek. 
Az erdőben micsoda változatosság: har-
sogó ellentétek és mégis fantasztikus a 
harmónia. Minden a helyén, tökéletes az 
összhang. A völgyek mélyén a madárdal 
csak fokozza a csendet. Igen, a természet 
csendben tanít. Magasan a felhők fölött 
parlagi sas pár kering. Az égen, mint 
kilőtt nyíl suhan egy kerecsensólyom: 
honfoglaló őseink szent madara.
A Turul madár, ősi jelképünk a Vértes 
felett!

Schönviszky György
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