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Egy (fElEdhEtEtlEn) junior vb
Sokszor hallottam már junioroktól, felnőttektől, hogy 
az ifi és junior korosztály között van egy szakadék, 
elképzelni ezt azonban egészen a junior vb-ig nem 
nagyon tudtam. Itt tapasztaltam meg először, mi a 
különbség a két korosztály között és azt, hogy mennyi-
vel erősebb, sűrűbb a mezőny egy junior vb-n, mint egy 
ifi Eb-n. 

Ebben az évben Olaszor-
szágban, Primieróban gyűl-

tek össze a junior korosztály 
legjobbjai, hogy összemérjék 
erejüket, felkészültségüket és 
tudásukat. 
A csapat több részletben utazott 
Olaszországba: két fiú repü-
lővel, Tóth Réka egyenesen 
az ifi Eb-ről autóval, míg a 
csapat nagy része kisbusz-
szal Budapestről. Már maga az 
indulás is kalandosra sikeredett, 
mivel az általunk bérelt kisbuszt 
kiadták másnak, így meg kel-
lett várnunk a Székesfehérvárról 
érkező cserebuszt, ami közel 
négyórás késést eredményezett. 
A csapat mindesetre épségben 
megérkezett este 10 óra után 
a szállásra, amely egy hotelben 
kialakított két tágas, jól felsze-
relt, kellemes apartmant takart.
Érkezésünk másnapján délelőtt 

a hivatalos középtávú terepbe-
mutatón, míg délután a csapat 
saját maga által szervezett sprint 
átmozgatásán vettünk részt. 
Ugyanezen a napon került meg-
rendezésre a vb megnyitója is, 
ami egy kicsit később kezdődött 

és ráadásul hosszabbra is 
nyúlt a tervezettnél.
Július 6-án reggel a sprint-
verseny előtt ki-ki szája 

ízének megfelelően átmozgatott, 
vagy pihent. Én előbbit válasz-
tottam, mert nem egészen érez-
tem ezt a fajta terepet. A délutáni 
versenyen egy nagyobb hibával 
és a pálya eleji bizonytalansá-
gok miatt összesen másfél perc 
veszteséggel a mezőny közepén 
végeztem. Legjobb magyarként 
Péley Dorka ért a célba. A sprint 
eredményeivel meglehetősen 
elégedetlenek voltunk, de min-
denképpen túl kellett lépnünk a 

A magyar csapat Száva nélkül
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csalódottságon a másnapi hosz-
szú távú versenyen való jó sze-
replés érdekében.
A hosszú távú verseny igazi kihí-
vást jelentett versenyző, edző, 
néző és rendező számára egy-
aránt, egyrészt hossza, másrészt 
pedig az időjárási körülmények 
miatt. A verseny fele (többnyi-
re vízszintesen) zuhogó esőben 
zajlott 2000 méter tengerszint 
feletti magasságon. A férfi (9,5 
km, 440 szint) pálya nagy kihí-
vás elé állította a fiúkat és persze 
engem is. Legnagyobb bánatom-
ra már a 7-es pontnál 20 perces 
hátrányban voltam, miközben 
még a pálya felénél sem jártam. 
Az idő és a hibák miatt úgy 
döntöttem, nem teljesítem ezt a 
számot, hanem inkább a közép-
távra koncentrálok, és tartaléko-
lom energiámat. Azoknak, akik 
végig küzdötték a nem akár-
milyen pályát, csak gratulálni 
tudok és becsülöm őket, de az 
élmezőny ezen a napon is sokkal 
jobban teljesített, mint mi.
A vb programjába – a sok ver-
senyszám és sorozatos terhelés 
miatt – egy pihenőnapot is beik-
tattak, így lehetőségünk volt a 
pihenés mellett eljutni felvonó-
val a Rosettára, közel 2800 méter 
magasra is, ahol csodálatos idő 
és látvány fogadott bennünket. 
A pihenőnap délutánján rövid 

átmozgató edzést végeztünk a 
középtávhoz nagyon hasonlító 
Dismoni nevű térképen.
Sajnos a pihenőnap utáni közép-
táv selejtező sem hozott sikere-
ket, egyedül Dorka tudta kva-
lifikálni magát az A döntőbe, 
amihez azonban Mets Marci is 
nagyon közel járt. Én a hármas 
selejtező futamba kaptam beso-
rolást, ami véleményem szerint 
egyben a legkeményebb is volt, 
mert a leghosszabb pályán a leg-
jobb időt itt kellett futni a kvali-
fikációhoz.
A középtáv döntőn mindenki 
elindult, ki-ki a maga B vagy C 

döntőjében, de a verseny inkább 
a Dorkának történő szurkolással 
telt, aki véleményem szerint 52. 
helyével nagyon jó eredményt 
ért el.
Ezt követően következett a 
váltó. Az egyes csapat (Gábor 
– Marci – Zsolt) első futójaként 
a mezőny elején, a vezetőkhöz 
képest kisebb hátránnyal kel-
lett volna célba érkeznem, de 
a bolytól való leszakadás és az 
azt követő hibák miatt ez nem 
sikerült. Még ugyan a kettes 
csapat (Máté – Lurkó – Péter) 
előtt hoztam a váltónkat, de ők 
is nagyon keményen és kitar-
tóan küzdöttek, és végül csak 

fölénk kerekedtek. Végül a 39. és 
41. helyen zártuk a versenyt. A 
lányok jobban teljesítettek és a 
nemzetek közötti rangsorban a 
13. helyen értek célba.
A versenyeket követően a szóra-
kozásé lett a főszerep. Az estét a 
banketten töltöttük, ahol meg-
mutattuk, milyen is a bulizás 
magyar módra.
Összességében elmondhatom, 
hogy az eredmények a papírfor-
mának felelnek meg, a skandi-
návok rendre uralták a dobogót, 
és alig adtak esélyt más nemzet-
belieknek az igazán jó szereplés-
re. Néhány kivétel azért akadt. 
A cikk legvégén megjegyezném 
azt is, hogy csalódtam. Nem 
gondoltam volna, hogy ennyire 
gyengén fogunk/fogok szerepel-
ni. Az is igazolódott, hogy ez 
már egy másik világ, jó ered-
ményekhez több kell, mint egy 
ifi Eb-n. Azt is megállapítottam, 
hogy itt, ahol jelenleg tartok, 
kevés ahhoz, hogy megmutas-
sam, a magyarok is tudnak jól 
szerepelni, annak ellenére, hogy 
nem olyan körülmények között 
készülnek, mint a skandinávok. 
Megtapasztaltam, milyen is az 
igazán erős mezőny, és tudom, 
hogy ehhez a feladathoz fel kell 
nőnöm, és jövőre fel is fogok 
nőni, hogy megmutassam: 

Péley Dorka

Útban a megnyitóra

Fehérvári Zsolt a középtávon
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Gábor vagyok Magyarországról, 
és mindenkit meg lehet verni!

Wellner Gábor
Fotó: Zsigmond Száva

Rövid hírek a VB-ről az 
mtfsz.hu honlapon:

♦ A sprint döntővel elkezdődött 
a Junior VB Olaszországban. 
Mindkét kategóriában az esé-
lyesek végeztek elöl, a lányoknál 
a svéd Jenny Lönnkvist, a fiúk-
nál a svájci Matthias Kyburz 
lett a világbajnok. A magyarok 
közül a legjobb helyezést Péley 
Dorka (54.) és Mets Márton 
(65.) érték el.
♦ Az északiak fölényét hozta 
a Junior VB hosszútávú verse-
nye: a lányoknál Ida Bobach 
(Dánia), a fiúknál Gustav 
Bergman (Svédország) nyerte a 

fizikailag és technikailag egy-
aránt nehéz pályát. A mieink 
közül Péley Dorka 43. helye a 
legjobb eredmény.

♦ A pénteki középtávval 
lezajlott az idei junior világ-
bajnokság utolsó egyéni 
száma is. A döntő a selej-
tezővel megegyező céllal, 
de egy sokkal technikásabb 
terepen futott, ami még a 
skandinávokat is megszórta 
egy kicsit. Egyetlen "A" dön-
tősünk, Péley Dorka az 52. 
helyet szerezte meg.
♦ A szombati váltóversennyel 
lezárult az idei junior világ-
bajnokság. Az utolsó számban 
a lányoknál svájci, a fiúknál 
svéd győzelem született. 
A lányok versenyében sokáig 
úgy tűnt, hogy ismét össze-
állhat a teljesen skandináv 
dobogó, azonban Julia Gross, 
a svájciak utolsó futója 
szenzációs versenyzéssel a 
negyedik helyről, 3:35 hát-
rányból hozta be az első 
helyre a váltóját, sőt, közel 
kétperces előnnyel érkezett 
a célba. A magyar váltó Tóth 
Réka - Bertóti Regina - Péley 
Dorottya összeállításban a 
20. helyezést szerezte meg, 
menetközben végig e pozíció 
környékén tartózkodtak.

Kirándulás a Rosettára

A sprint győztesei: Jenny Lönnkvist és Matthias Kyburz
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Viszonylag későn derült ki, hogy a 
Honvéd Kupa hétvégéjén ráérek, 
de még épp időben tudtam nevez-
ni, örültem is, mert utoljára 5 éve 
indultam ezen a versenyen, és a 
Bakonyban amúgy is ritkán futok. 
Sátrazást terveztünk, de mivel vihart 
jósoltak, egy közeli falubeli ház is 
szóba került. Azért mi kempingezés-
re felszerelkezve indultunk, és egy-
általán nem sejtettem, hogy délután 
valaki azt fogja rám mondani vicce-
sen, hogy katasztrófaturista vagyok. 
Odafelé a kinti 31 fok miatt az autó 
klíma beállításán vitáztunk, és nem 
gondoltuk, hogy visszafelé a 10 fok-
ban majd a fűtés lesz fontos. 
Már a Bakony környékén jártunk, 
mikor telefonált egyik otthon maradt 
társunk, hogy nézi a radartérképen a 
front közeledtét, és bizony már a 
Balatonnál is a másodfokú viharjel-
zés lépett életbe. Időközben tényleg 
beborult, de mint örök optimista, 
reméltem, csak a szélét kapjuk majd 
a viharnak.
El is indultam a rajtba, a feltámadt 
széltől egyre hűvösebb lett, és míg 
a melegítéssel voltunk elfoglalva, 
körülöttünk dörgött és besötétedett, 

kevergett-kavargott a vihar. S mint-
ha csak a null-időt várta volna, szin-
te percre pontosan egy órakor neki 
kezdett nagy cseppekben. Abban a 
pillanatban hallottuk az egyik ren-
dező kiabálását, hogy egy órával 
eltolják a rajtot, így vagy harmincan 
egy emberként, mintha tömegrajt 
lenne, elindultunk visszafelé futva.  
Alig telt el pár másodperc, s már cse-

resznye méretű jéggolyók záporoz-
tak. Öt perce (még az eső előtt) ott 
viccelődtünk, hogy koktélos pohárral 
kéne itt állnunk a jégkockákra várva, 
persze ekkor már nem nevettem. 
Száguldottunk lefelé, meglepő 
sebességgel bírtam én is a tempót 
a „nagyokkal” – fejem fölé tartva 
a már elvett fóliát – közben hol az 
orromon, hol a fejem búbján kop-
pant nagyot a jég. Egészen az autó-
ig futottam, bepattantam csurom 
vizesen, és a bepárásodott ablakon 
át figyeltem, hogy bizony jó sokan 
hazaindulnak, nem várják ki a vihar 
végét. Közben picit csendesedett, 
már áfonya méretűre zsugorodtak a 
jéggolyók, majd átváltott esőbe. Fél 
óra is eltelt, mire a többiek kimerész-
kedtek a büfésátor menedékéből, én 
addig a frissen átvett Tájolót olvas-
gattam (ez itt reklám). Utána dilem-
mázni kezdtünk, hogy mi legyen, 
de hamarosan megtudtuk, hogy az 
újabb „0 idő” 14.30-kor lesz, végül 
a már alig cseperésző esőben ismét 
elindultam a rajtba. A csuromvíz 
bozótruhámra felvettem a dzseki-
met, ami így kívül-belül vizes lett, de 
a szél ellen védelmet adott. Felnézve 
októberi ködös erdőt láttam, nem is 
értem, miért mentem mégis tovább, 
tudtam, hogy nagyon sokan megfu-

Már az úton is folyik a víz 

honvéd Kupa – győzött a tErmészEt!
(egy hobbi tájfutó szemszögéből)

Mentik az értékeket
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tamodtak, de biztos voltam benne, 
hogy jég már nem lesz, hiszen lehűlt 
a levegő. Az elázott fóliát lecserél-
tem szárazra, és elindultam. Minden 
jól ment, jöttek a pontok egymás 
után, emberrel szinte alig találkoz-
tam, őzet viszont hármat is láttam. 
Vagy lehet, hogy ugyanaz az egy 
tévedt az utamba háromszor is nagy 
zavarodottságában? 
A harmadik pontnál jártam, mikor 
ismét ömleni kezdett az eső, de 
haladtam tovább, ha nem is olyan 
tempósan, mint addig. Lefelé gatya-
féken csúsztam fától-fáig, felfelé 10 
körömmel kapaszkodtam a sáros 
földbe. Mikor egy szélesebb patakon 
kellett átkelnem, kénytelen voltam 
„okoska-botocskát” keríteni, hogy 
kitapogassam mennyire mély. Végül 
kerestem jobb átkelési lehetőséget, 
egy, a patak fölé kidőlt fát – éppen 
hónalj magasságban lévőt – hogy 
abba kapaszkodva, és egy gyen-
gébb ágára alig helyezve a súlyt, 
merítkezés nélkül átjussak. Majd jött 
a Hódos-éren való átkelés. Már a 
hegyoldalból leereszkedve megdöb-
bentem a látványtól, hiszen idefelé 
jövet az autóból kinézve nem rém-
lett ennyi víz! Ha máshol érkezek 
le az időközben jókorára duzzadt 
patakhoz, eszembe sem jutott volna 
átlábalni rajta, látszott hogy erős a 
sodrása, sötét a színe, és hogy itt-ott 
nagyon mély lehet. Szerencsére az 
én pályám pont egy hídnál keresz-
tezte a patakot. Még hátra volt a 
túloldalon pár pont, közben többen 
utolértek, így már nem értem rá 
gondolatban elkalandozni, ráadásul 
itt is sok vizes völgy keresztezte az 
utamat, izgalmasabb lett a pálya.  A 
100-as pont felé tartva már kezdtem 
megnyugodni, hogy mindjárt átöl-
tözhetek, persze ez nem így lett. A 
befutónál meglepve vettem észre, 
hogy a rét tóvá változott! Ráadásul, 
mikor beletalpaltam majdnem tér-
dig ért, és hideg is volt: Akkor jöt-
tem rá, hogy már felesleges futni. 
Láttam, hogy az egyik rendező egy 
lapáttal próbál a mély vízben árkot 

V e r s e n y b e s z á m o l ó

Az autók alját mossa a víz

Veszélyben a mobil WC-k

Zuhog a víz a réten
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ásni, hogy a célsátortól egy kicsit 
elterelje a folyamot, és akkor vicce-
sen csak annyi csúszott ki a számból 
még a célpont érintése előtt, hogy 
itt fogunk sátrazni? A célnál páran 
fent ültek az asztalokon, és csak 
Micimackó üres mézes csuprai hiá-
nyoztak mellőlük, meg a mindenféle 
elektronika, amivel megnézhettük 
volna, hogy mennyi idő alatt értem 
be. Igaz, ez már nem is volt fon-
tos, de azért illendőségből felírták 
a nevemet és az utánam érkezőkét, 
és mondták, hogy majd értesítenek. 
Leginkább arra hívták fel a figyel-
münket, hogy nem tudunk az autók-
hoz visszamenni a megáradt patak 
miatt, csak ha elindulunk visszafelé 
a pályán egészen a hídig. Mialatt mi 
futottunk, az autóút is patakká vál-
tozott, de a kocsihoz érve mégsem 
a száraz ruhát vettem elő, hanem 
a fényképezőgépet. (Akik ismernek 
nem lepődnek meg ezen.) Rémisztő 
volt a látvány, a természet ereje. 
Ahol délelőtt sétálgattunk, most 
mind víz alatt volt, autók, sátrak, 
mező. Jó pár képet csináltam, és 
még sokáig nem öltöztem át, végül 
szinte rám fagyott a ruha.  Sok min-
denkivel beszéltem a verseny után. 
Volt olyan, aki tudni vélte előre, hogy 
nagyon nagy vihar lesz, és aki tudta, 

hogy itt a patak már elmosta az utat 
párszor. Mesélte valaki, hogy páran 
a jégeső ideje alatt a toi toi vécében 
voltak kénytelenek többedmagukkal 
elidőzni. Volt olyan, aki mérgelődött, 
hogy a rendezők már nem engedték 
végigmenni a pályán, valaki másnak 
a térképe elúszott a nagy patakon 
átkeléskor, és hallottunk olyanról 
is, aki átúszott a térképpel együtt. 
Volt olyan, akinek a csomagjáért 
kellett a nagy kört ismét megjárnia 
a hegyoldalban, holott ott hagyta 

az öltözősátorban 30 lépésnyire az 
autójától. Mások mellett fa dőlt ki, és 
ág szakadt le, és volt egy valaki, aki 
több mint 3 órás futás után kocogott 
be mosolyogva, zokszó nélkül, mint-
ha misem történt volna. 
A rendezők a felszerelések menekíté-
sével voltak elfoglalva, és a kiérkező 
tűzoltókkal azon aggódtak, hogyan 
derül ki, hogy valaki nem ért vissza a 
célba, ha nincs kiolvasás.
Közben már mindenki azt beszélte, 
hogy a másnapi verseny elmarad. 
Sajnáltuk az elmaradt a versenyt, 
és hogy a nagyon jó pályákon csak a 
korai rajtolók közül sikerült párunk-
nak végig menni. 

És sajnáltuk a rendezőket, hiszen 
nagyon sok munkájuk veszett oda, 
reméljük nagyon nagy kár nem 
keletkezett. 
Nehéz ilyen helyzetben jó döntést 
hozni, hogy halasszák-e vagy meg-
tartsák a versenyt, de végül meg kel-
lett értenünk, hogy nincs más meg-
oldás, mert ezen a Honvéd Kupán a 
TERMÉSZET győzött!

Szöveg és fotó: Ebinger Mónika

V e r s e n y b e s z á m o l ó

Hegedűs Zoltán és Kardos doki megérkezik

A büfé is elöntve

Az autók Bakonybél felé tudnak 
távozni
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s z e n i o r o k

Július utolsó és augusztus első két napja 
Szlovákiában is jó meleg volt, nemcsak 
itthon. Az idei Szlovák Nagydíjon, amely 
magába foglalta a Karszt Kupát, hétszá-
zan indultak, köztük hírességek, mint pl. 
Anne Margterhe Hausken, aki mind a 4 
napot végig küzdötte, és megnyerte a 
női elitet. Ezt azért hangsúlyozom, mert 
a magyar válogatott is részt vett egy-egy 
napon, Simon Ági és Dénes Zoli végig.
Az első 2 napon a szilicei-fennsíkon futot-
tunk, gyönyörű szálerdőben, a kisebb-
nagyobb töbröket kerülgetve, vagy a 
mélyükre lebukva. A második 2 napon 
a Szlovák Paradicsom DK-i részén, Hnilčík 
falu mellett versenyeztünk. Hát én a 
„paradicsomot” nem pont így képzelem! 
Legalábbis a tájfutó paradicsomot nem, 
de kiránduló paradicsomnak nagyon 
szép. Mocsaras, mohás-köves, kidőlt fás 
terep, nagy szintekkel. A harmadik napi 
középtávú verseny még elviselhető volt, 
de a 4. napi pályámban 4 km-en a 300 
m szintet azért egy kicsit túlzásnak tar-
tottam. 
A 32. Szlovák-magyar Szenior Találkozót a 
magyar csapat – a tavaszi győzelem után 
– ismét megnyerte, 54:48 pontszámmal. 
Idén kevesen voltunk magyar szeniorok, 
mert sok a verseny, mert hosszú a 4 
nap, meg aztán mindjárt itt a VB, meg 
a Hungária. De ezek szerint lehet kevés 
emberrel is nyerni, ha olyan jók, mint 
most a mieink. Álljon itt azoknak a neve, 
akik az első napi szereplésükkel bekerül-
tek a 2. napi döntőbe: Horváti Réka HSP, 
Kiss Teodóra ETC, Németh Melinda VHS, 
Jenővári Gabriella HSE, Hajas Csilla BEA, 
Muzsnai Ágota HSE, Bíró Aletta BEA, Lux 
Ágnes BEA, Borbás Nándor KAL, Néda 
László HSP, Marton János HSP, Gera Tibor 
SZV, Szlatényi Ferenc OSC, Szokol Lajos 
SZV, Hegedüs Ábel BEA, Szabó László DNS, 
Lévai Kálmán KSE, Bogdanovits András 
MSE, Lux Iván BEA, Bozán György HSP, 
Gombkötő Péter dr. TTE, Nagy Dezső HSP.
A találkozó részletes eredményét meg-
találjátok a tájfutó portál Szeniorok 
oldalán.

Jenővári Gabriella

F65: Bozán György HSP, Gombkötő Péter TTE és Vyskovsky Ivan Vsetín 

szlováKiai vErsEnyEK

F55: Molnár Gábor MAF, Szabó László DNS és Ján Durin Nitra

N50: Ada Kucharová Brno, Muzsnai Ágota HSE, Beáta Vavrová 
Bratislava, a díjat átadja Olhava Laci bácsi
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Legjobbjaink 26 éve futottak legutóbb 
hazai felnőtt VB-n, hét éve felnőtt 

EB-n, mindkettőn sikeres volt csapatunk: 
két egyéni 9. és váltó 6. illetve Doma 6. 
helyezése mutatja. 
Erre a VB-re a közvetlen felkészülés 
4 éve kezdődött, a régi/új szövetségi 
kapitánnyal. Mit is írt ő a négyéves 
felkészülési tervben? 
„Legalább 10 olyan versenyzőnk 
van most is, akik megfelelő felkészü-
léssel ott lehetnek 2009-ben az első 
10-ben egyéniben is és váltóban is.” 
Azóta is ragaszkodik ahhoz, hogy 
ennél konkrétabban nem határozza 
meg a célt. Miért? 
Mert az első tízben bármi lehet.
Mert ennél magasabb elvárás már 
nyomhatja a versenyzők lelkét, ez 
pedig rontja a teljesítményt. 
Mert tudtam, hogy legjobbjaink 
ennél akár komolyabb célt is kitűz-
hetnek maguk elé, ezért készülnek, 
ezért küzdenek, tehát nem nekem 
kell hajtanom őket. 
A négy évet négy lépcsőfoknak tekin-
tettem, mindegyik évnek meghatá-
roztam a fő feladatát, fokról-fokra 
előrelépve közelítettük meg a nem-
zetközi élmezőnyt, és ezeket teljesítve 
tavaly a végső cél kapujába értünk: 
Kelemen Detti 13. és a két váltó 10. 
helye megerősített mindannyiunkat, 
hogy a cél elérhető. Persze tudjuk, 
hogy egyre följebb a feladat egyre 
nehezebb, de bízunk magunkban, az 
elvégzett munkában. 
Nem könnyű itthon sem, szoktam 
mondani, hogy a hazai VB „kül-
földön lesz”. Ez alatt azt értem, hogy 
a világversenyek hangulata annyira 
eltér a „hétköznapiaktól”, hogy job-
ban hasonlít a külföldi nagy ver-
senyekre, mint egy átlagos magyar 
versenyre. Nagy a tét, és ezek a 
körülmények nehezítik a szerep-
lést, de erre készülünk évek óta. 
Természetesen, a hazai terepeket 
jobban ismerjük, jobban hozzászok-

tunk, a térképhelyesbítési és pálya-
kitűzési stílus is jobban hasonlíthat 
a megszokotthoz, mint a távolabbi 
országokban. Kihasználtuk az összes 
lehetséges edzési, felkészülési alkal-
mat. 
A válogatott keretben minden ver-
senyzőnek megvan a saját célja az 
egyéni versenyszámokban, a csa-
pat számára a fő cél pedig a váltó. 
Elsősorban azért, mert a közös tel-
jesítmény nagy húzóerő – hányan 
vagyunk, akik csapatban, csapatért 
jobbat tudunk futni – de nem mel-
lékes az sem, hogy itt a legkönnyebb 
egyszámjegyű eredményt elérni. Az 
elmúlt időszakban sok rutint szerez-
tünk elsősorban a világversenyeken, 
de pl. cseh váltókra is elmentünk, 
többségük skandináv klubokban is 
gyűjtötte a nem mindennapi váltó-
élményeket, edzéseken is gyakorol-
tuk, a tapasztalatokat megbeszéltük, 
összegeztük. Határozott elképzelé-
sünk alakult ki az összeállításokról, 
a sorrendről, ki milyen pozícióban 
tudja a legtöbbet nyújtani, és a csa-
lódásokból is nagyon sokat tanul-
tunk. Nagyon fontos, hogy a kijelölt 
váltócsapatok mellett erős tartalékok 
állnak készenlétben. A csapat össze-
kovácsolódott és bíznak egymásban. 
Kikből is áll a MAGYAR CSAPAT? 
Rutinos idősebbek, tehetséges és 
máris bizonyított fiatalok, talán a 
legjobb gárda a magyar tájfutás tör-
ténetében, nemcsak egy-egy kiemel-
kedő klasszis viszi a hátán a csapatot, 
hanem mind olyanok, akik a kellő 
pillanatban – amikor a legfontosabb 
– ki tudják hozni magukból azt a 
teljesítményt, amire képesek, és ez 
nagy szó. 
Lányok: Gyurkó Fanni, Kelemen 
Bernadett, Makrai Éva, Őry Eszter, 
Simon Ágnes, Szerencsi Ildi. Fiúk: 
Dénes Zoltán, Domonyik Gábor, 
Gösswein Csaba, Kovács Ádám, 
Lenkei Zsolt, Szabó András, 

Zsebeházy István. Tartalékok: 
Domján Zsuzsa, Hrenkó Ivett, 
Kerényi Máté, Vonyó Péter. 
Csapatvezető Borosznoki László, 
gyúró Horváth Jenő, minde-
nes Pelyhe Dániel, pszichológus 
Lubinszki Mária, akik a szövetségi 
kapitánnyal együtt segítik sporto-
lóinkat. 
Ne feledkezzünk meg a sok-sok 
segítőről, akik szurkolnak nekünk, 
buzdítják a csapatot, rólatok kedves 
tájfutókról, akik ott lesztek a helyszí-
nen, indultok a Hungária Kupán, és 
az egyes helyszíneken a célban vár-
játok, hajtjátok a mieinket! Fontos 
a Ti feladatotok is, versenyzőink így 
érezni fogják, hogy nemcsak magu-
kért, hanem az egész magyar tájfutó 
közösségért futnak. Ez az érzés erőt 
ad, átsegíthet holtpontokon, mozgó-
síthat rejtett energiákat. 
Kérünk tehát, hogy először is bíz-
zatok lányainkban, fiainkban, 
jelezzétek, mondjátok, hogy nekik 
szurkoltok! Halljuk majd a célban a 
buzdítást, lássuk a zászlókat, felira-
tokat! Mindent megteszünk, hogy 
eredményekkel szolgáljuk meg a 
segítséget. Egyszámjegyű eredmé-
nyekkel, ahogyan jeleztem az elején. 
Aki felhúzza a nemzeti bozótruhát, 
mindenki a legjobbját fogja nyújtani, 
ebben biztos vagyok, a számszerű 
eredményt pedig a többi ellenféllel 
való összemérés adja majd meg. 
Kérnénk még mást is, mi verseny-
zők, vezetők. 
Ne kérdezzétek meg egyikünk-
től sem, hányadik lesz! Ugye érti-
tek, hogy ez lelki terhet rak ránk. 
Bízzatok bennünk!
Ne kérdezzetek olyan szakmai dol-
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hajrá magyaroK!
Kezdődik az itthoni Felnőtt Tájfutó VB!



Tájoló 2009 7. szám 11

V b  2 0 0 9

gokat, amiket az edzőkkel, vezetők-
kel kell a versenyzőknek megbeszél-
ni. Tipikus példa: „ugye elfutsz majd 
a mögötted induló …-val? Gondolj 
arra, hogy Te már a 143. vagy, aki 
ezt kérdést teszi föl neki, és bizony 
lehet, hogy nem ez a célkitűzése, 
nem is ezt a taktikai utasítást kapta. 
Bízzuk rá(juk)! 
Kérünk tartsátok tiszteletben a felké-
szülési, pihenési igényeinket! A szállás-
helyen, csapatsátorban hadd legyünk 
magunk. Legyen meg a versenyzőknek 
az a szabadságuk, hogy a legfontosabb 
pillanatokban, ha egyedül akarnak 
lenni, megtehessék, és ők dönthes-
sék el, mikor kivel akarnak találkozni 
közületek. Ugye megérthető? Most a 9 
nagy nap alatt ez fontos. 
Az átfutópont nehéz hely lehet egy 
kisebb versenyen is, hát még itt, 
többeknek élete legfontosabb ver-
senyén. Itt nagyon elkél a buzdítás, 
de a szakmai tanácsokat hagyjuk 
meg az arra hivatottaknak, tehát a 

felzárkózási utasításokat, a pozíció 
értékelését is. Versenyzőink erre 
a helyzetre is előre készülnek, és 
egyeztetik, hogy milyen információ-
kat várnak. Ha kérhetjük, különösen 
a „le vagy maradva”, „hol hibáztál”, 
illetve hasonló negatív beszólásoktól 
óvjuk meg őket – ismétlem, mind-
egyikük a lehető legjobbat igyekszik 
kihozni magából. 
A terepen még közelebb is kerül-
hettek versenyzőinkhez, itt most a 
sprintszámra gondolok. Ez az idegek 
csatája, itt a tizedmásodpecek is szá-
mítanak. Minden jó szándék elle-
nére, és még a valóban jó megoldás 
esetén is egy külső útmutatás, irányí-
tás („arra kell menni”) kizökkenti a 
versenyzőt. Én bízom bennük, hogy 
jó útvonalat választanak, bízzatok 
bennük Ti is! A feladat az övék, ezt 
nekik kell megoldani. 
Ugye megértitek, hogy ez is hozzá-
tartozik ehhez a nemes feladathoz, 
amit Ti szurkolók vállaltok? Ilyen 

még nem volt itthon, hogy ekko-
ra nézősereg előtt kelljen helytállni, 
hogy ennyien, ilyen közel legyenek 
a válogatottakhoz, viszont ha jól 
csináljuk, akkor hozzásegítjük őket 
a reménybeli eredményekhez. Igen 
ekkorra már én is szurkoló leszek, 
hiszen a rajt után, versenypályán 
már mindenki egyedül van a felada-
tával, önálló döntéseket kell hoznia. 
Ez a szép ebben a sportban, hogy 
ismeretlen feladatokban kell dönté-
sek sorozatát hozni, ezt nem lehet 
megunni, de aki a legjobban meg-
oldja, az Világbajnok lesz! 
Augusztus 16-23. között 6 ver-
senynap, elsősorban pedig 4 döntő 
következik, beleértve különösen a 
21-i pénteki váltót. Ott leszünk, Ti 
is, mi is, együtt. 
HAJRÁ MAGYAROK!

Az egyik „szurkoló”: 
Hegedűs Zoltán

szövetségi kapitány

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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A VB-n Te leszel az „Event Presen-
tation Manager”. Ez mit jelent? 

Milyen feladataid lesznek? Lesz-e 
külföldi segítő társad?
Eredetileg a helyi szpíker lettem volna, 
de összetettebb feladat lett belőle 
menet közben. A TV közvetítés szer-
vezőjévé avanzsáltam, ami magában 
foglalja a TV-s csapat szervezését, a 
közvetítési jogok értékesítését, műhol-
das kapcsolat létesítését, és sok más 
érdekes feladatot. Per Forsberg-gel, az 
Event Presentation Directorral együtt 
látjuk majd el a szpíkeri feladatokat.  
Milyen munkamegosztást képzelsz el?
Perrel együtt fogunk élőben közvetí-
teni a helyi közönségnek, és remél-
hetőleg az interneten is hallhatóak 
leszünk élőben. Ezen is dolgozom 
még. Nehéz egy élő kommentátori 
feladatot előre behatárolni. Per lesz 
a szpíker, én pedig segítem, ahol 
tudom, valamint magyarul tájékoz-
tatom az itthoniakat. Az eredmény-
hirdetéseket is én vezetem majd le. 
Már le kellett adni a név szerinti 
nevezéseket. Ismerősek a nevek? 
Hogyan készülsz, honnan szerzel 
információt a versenyzőkről?
Természetesen ismerősek a 
nevek. Szerencsére a tájfutás nem 
az a sportág, ahol sűrűn cserélődik 
az élmezőny. 25 éve tájfutok, és az 
elmúlt néhány évben folyamatosan 
figyeltem az ifik, juniorok és felnőttek 
nemzetközi mezőnyét. Az adatgyűj-
tésben az internet segít a legtöbbet. 
Ranglista alapján könnyen lehet 
tájékozódni és friss információkat 
gyűjteni. Fontos még, hogy fel kell 
készülni a nevek kiejtésével. Neveket 
kiejteni, helyesen mondani főleg egy 
nagy nemzetközi versenyen az egyik 
legnagyobb kihívás. Senki nem sze-
reti, ha helytelenül mondják a nevét. 

Személyesen is ismered a ver-
senyzőket, a kísérőket, edzőket, 
szeniorokat?
A tájfutó elit egy igen szűk csapat és 
sokukat ismerem személyesen is. Azok 
a versenyzők, akik jártak nálunk 
korábban egyéb versenyek, vagy a VB 
felkészülés kapcsán, már ismernek a 
mikrofon másik végéről. Igyekeztem 
már sokukkal interjút készíteni, véle-
ményeket begyűjteni. 
Hogyan tudsz majd érdeklődni a 
beérkező versenyzőktől a futás-
ról, a pályákról? Milyen segédesz-
közök lesznek?
Lesz előttünk legalább három nagy 
képernyő, nézzük a TV élő adást is, 
kapcsolatban leszünk a rendezővel 
a közvetítő kocsiból, az ELD falon is 
folyamatosan futnak majd az ered-
mények, és lesz analóg eredmény-
jelző is, amit már megszoktunk 
a miskolciaktól a junior Vb óta. Az 
SI szoftvere is segítségünkre lesz.  
A pályák ki lesznek vetítve, minden-
ki láthatja majd őket, kivéve a ver-
senyzőket, akik karanténban lesznek. 
Igazából könnyű dolgunk lesz, mert 
komoly technikai háttér áll majd a 
VB mögött, és amikor beérkezik 
egy-egy versenyző, szinte mindent 
tudunk már a teljesítményéről, és 
akár a hibait is elemezhetjük, mert 
GPS-es nyomkövetővel futnak majd.  
Mik lesznek kivetítve?
A közvetítés rendező dolga lesz eldön-
teni, mi kerül a kivetítőre, mert ott 
azt látjuk majd, ami az élő adásban 
fog menni, vagy a netes közvetítés 
része lesz. Megjegyzem, itt a döntők-
ről beszélek, amiből a 19-i középtávú, 
és a 20-i sprint 4 ország (finn, svéd, 
norvég, svájci) TV-jén élő adásban 
lesz látható. A hosszútáv döntője, 
és a váltó csak interneten, kevesebb 

kamerás produkcióval lesz közvetítve. 
Hány helyről jönnek majd adatok?
Számonként változnak az adatforrá-
sok, de még a selejtezőknél is lesznek 
adataink rádiós pontokról. A döntőkön 
a nyomkövető folyamatosan tájékoz-
tat egy-egy versenyző haladásáról.  A 
cél már egy végeredményt ad.
Mennyire lesz pörgős a helyszíni 
közvetítés? Hány órán át tart majd 
a csúcs?
A sprint lesz a leggyorsabb és a leg-
húzósabb, ahol a selejtező és a döntő 
egy napon lesz, és rövid az indítási 
időköz. A selejtezők reggel kilenc-
kor kezdődnek, és a TV-s közvetí-
tés 18:35-kor zár. Hosszú nap lesz. 
Kikhez beszélsz majd? Szerinted 
kik lesznek a hallgatóid, és milyen 
információkat várnak tőled?
Ha az internetes közvetítés is menni 
fog, akkor sok ország sok hallgatója 
figyeli majd a közvetítést. Én legin-
kább a hazai közönséget fogom ellátni 
információval, de majd igyekszünk 
párbeszéd jellegű kettős kommentá-
lással szórakoztatni a közönség egé-
szét. 
Szerinted a magyarok, vagy a kül-
földiek fogják inkább figyelni a 
közvetítést?
A helyszíni közvetítés hallgatói/nézői 
nagyrészt a Hungária kupa résztve-
vői lesznek. A magyarok közül sokan 

A bemondó:
Kocsik Árpád

Árpit a VB helyszíni közvetítéséről kérdeztük.
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eljönnek, és mivel nincs túl gyakran 
VB nálunk, az idei nyaralásukat még 
egy VB-vel is megtoldják. Mivel a 
külföldiek inkább a VB-miatt jönnek 
majd el a Hungáriára, ők biztosan 
jobban fülelnek majd. Remélem, 
mindenki átjön a Hungáriáról, 
hiszen úgy lett megszervezve. 
Van-e terved a közvetítés menetére, 
témáira, fázisaira, vagy majd úgyis 
adódik magától? Hogyan tudod 
majd folyamatosan fenntartani az 
izgalmat? Fogsz-e lelkesíteni, vagy 
inkább csak tárgyilagos leszel? 
Itt egy feszített programról van szó, 
amit a rajtidők, és a versenyzők tel-
jesítményei határoznak meg leg-
inkább. Ebbe nincs beleszólásom. 
Kommentáljuk, amit látunk és hal-
lunk, valamint továbbítjuk azokat a 
híreket, amiket megtudunk menet 
közben. Minden közvetítésnek van egy 
felvezető része, itt sok mindenről lehet 
addig beszélni, amíg nem jönnek az 

esélyesek. Meglepetés pedig adódhat 
bármikor menet közben is. Az, hogy VB 
van, elég ahhoz, hogy izgalmas legyen 
az elejétől a végéig. Objektív tájékoz-
tatás a feladatunk, annál többet ne 
várjon senki. A tárgyilagosság szerin-
tem tud lelkesítő lenni. Nem vagyok 
híve a tömeghipnózis generálásának.  
Hivatalos, vagy inkább közvet-
len hangnemet igyekszel majd 
megütni? 
Általában közvetlen szoktam lenni, de 
a verseny rangját mindig szem előtt 
tartom. Egy felnőtt VB az VB. Humor 
kell mindenhová, de itt óvatosabb 
leszek. 
Mennyire leszel elfogult?
Nem fogok hazabeszélni, csak ha lesz 
miről. Reményeket nem fogok táplálni 
és letörni sem előre. A részrehajlás csak 
akkor megengedett, ha megalapozott...  
Megszólaltatsz majd sereghajtó-
kat, vagy újonc országokból való 
versenyzőket is?

Mindig érdekesség egy-egy új ország 
megjelenése: Idén Kazahsztán és 
Mongólia játssza az újonc szerepet. 
Én kíváncsi vagyok rájuk. Korea is 
jelentkezett egy fővel, de sajnos lehet, 
hogy nem kap vízumot a versenyző.  
Tervezed-e, hogy több magyart szó-
laltatsz meg a célba érkezéskor?
A befutók interjúit leginkább Per 
Forsberg barátnője készíti majd. Én 
úgy tervezem, hogy miután levezet-
tek és átöltöztek a befutók, megké-
rem őket, hogy jelentkezzenek egy 
élménybeszámolóra a szpíkerállásba, 
és ha van rá idő, és belefér, miért ne? 
Fogsz TV adást is közvetíteni? 
A TV adásban a helyi közvetítők 
hangját lehet majd hallani, de eze-
ket a közvetítéseket a fent említett 
országokban otthonról kommentálják 
a TV-s szakkommentátorok, kivéve 
Finnország riporterét, aki a helyszínről 
közvetít.

Köszönjük a válaszokat!

Itt volt az IOF tanácsadó. Milyen érté-
kelést kaptatok?

Meg volt elégedve a pályáinkkal.  
Sikerült minden térképet olyan szintre 
hozni, hogy most már megfelelnek a 
Trail-O VB követelményeinek.  Minden 
pálya terve kész, az első terepbemuta-
tó és az első versenynap pályái már tel-
jesen meg vannak rajzolva, a második 
terepbemutató és versenynap pályáit 
most rajzolja a pályakitűző.
Sajnos elég sok logisztikai kérdésére 
nem tudtunk válaszolni.  Utolsó beszá-
molójában azt kérte, hogy minden 
logisztikai részletet mutassunk be neki, 
amit nem tudtunk maradéktalanul tel-
jesíteni. A szállítás részleteit még ki 
kell dolgozni. Ő is reménykedik, hogy 
augusztus 17-re minden kialakul. 
A szállás és az étkezés rendben van. 
Sajnos a jelenlegi tervek szerint a 
Trail-O versenyzők csak hideg ennivalót 

kapnak a versenynapokon. Szeretnék, 
ha az eddigi Trail-O VB-khez hasonló-
an lenne meleg étel és a rendezőség 
szállítaná oda, hogy ne kelljen a ver-
senyzőknek cipelniük. Nagyon remél-
jük, hogy ezt még esetleg meg lehet 
változtatni.
Van-e még valami kritikus tevé-
kenység, lemaradás? 
További segítők verbuválása és persze 
a térképek körítésének elkészítése és 
nyomtatása a legfontosabb hátralévő 
feladat. Még mindig szükségünk van 
önkéntesekre, leginkább a kerekes szé-
kesek segítőire és pontőrökre.
Lesz még valamilyen tájékoztató 
anyag a versenyzők számára?
A Bulletin 4 most készül a legfrissebb 
információkkal, és hamarosan megje-
lenik a honlapon.
Mindent teljesítetek, amit elter-
veztetek? 

A Trail-O VB-nél nem volt semmi olyan 
tervezve, amire a „hab a tortán” leírás 
illene. Amit mi terveztünk, annak mind 
el kell készülnie és el is fog, mert alapve-
tően fontos és nem lehet kihagyni.

Köszönjük a válaszokat!

Utolsó simítások a Trail-O VB-n
Már csak két hét van a Trail-O VB kezdetéig. Grant Juliannát kérdeztük a szervezésről.
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Június 27-én Csödén került megrendezés-
re az EU támogatással megvalósuló Central 

European Trail-O Meetings programsorozat utol-
só eseménye, egyben a Trail-O VB utolsó válogató 
versenye.  
A Zalalövő közelében található apró falu érdekes kör-
nyezetet adott a trail-o számára: a pontok egy része 
az Alsó- és Felsőcsöde között húzódó Pácod tájfutó 
terepen, másik része pedig magában a faluban került 
elhelyezésre. A Fehér Ferenc által kitűzött színvonalas 
pályán összesen 5 nemzet versenyzői mérték össze 
tudásukat: a mieink mellett szlovének,
horvátok, csehek és olaszok is érkeztek az eseményre. Az 
elit pályán ezúttal a külföldiek gyűjtötték be a legelőke-
lőbb helyezéseket: a paralimpiai kategóriában a szlové-
nek legjobbja, Niko Cizek, illetve a cseh Bohuslav Hulka 
után Bíró Fruzsinak a harmadik helyet sikerült megsze-
reznie, míg az open kategóriában a szlovén Emil Kacin 
után a második helyen végző Hites Viktor bizonyult a 
mieink közül a legjobbnak. A junior kategóriában Pózna 
Anna (VBT) első helyezése növelte a magyar sikereket. 
A versenyre nagy számmal érkeztek a sportággal ismer-
kedő mozgáskorlátozottak is, akik a kezdő pályán próbál-
hatták ki magukat. Bár többen közülük tájfutó térképet is 

csak most láttak először, igen szép eredmények születtek: 
az elit pályával több pontban is megegyező kezdő pálya 
győztese 86%-ban válaszolta meg helyesen a feladatokat. 
A ZTC rendezésével megvalósuló verseny a mostoha 
időjárás ellenére is igen jól sikerült. A verseny után a 
résztvevők a csödei biopanzióban szerény állófogadás 
mellett hallgathatták meg Fehér Feri magyarázatát a 
helyes megoldásokról, melyet az eredményhirdetés zárt. 
A CETOM projekt részeként ezután a versenyzők veze-
tett kiránduláson vehettek részt a pityerszeri skanzenban.  
A verseny lezárultával kialakult a Trail-O VB magyar 
csapatösszeállítása is: a paralimpiai kategóriában Bíró 
Fruzsi, Gabnai Nóra és Beke Viktor, míg az open kategóri-
ában Scultéty Márton, Fehér Ferenc és Hites Viktor fogja 
hazánkat képviselni a világversenyen. Tartalék ember-
nek az előbbi kategóriában Toldi Miklósné, utóbbiban 
Erdős Gábor került be a csapatba. Openben az eredmé-
nyek alapján Miháczi Zoltán lett volna csapattag, de ő a 
Hungária Kupa rendezése miatt nem vállalta az indulást.  
Reméljük az év során megrendezett CETOM esemé-
nyeken és egyéb trail-o versenyeken sikerült verseny-
zőinknek megfelelően felkészülniük, és szép ered-
ményeket várhatunk tőlük augusztusban!
(mtfsz.hu)

Dátum  Hungária Kupa  VB terep Tájfutó VB  Trail-O VB  Egyéb verseny 

08.16.  -  Hosszútáv selejtező -
   (10:00-12:00)  
08.17.  1.nap - középtáv   Középtáv selejtező - -
 (13:00 - Bükkszentkereszt)   (09:00-11:30)  
08.18.  2.nap - normál táv   Pihenőnap - 
 (10:00 - Bükkszentkereszt)   
08.19.  3.nap - középtáv   Középtáv döntő Terepbemutató Éjszakai GPS verseny
 (16:00 - Bükkszentkereszt)    (10:00-13:45)  (20:00)
08.20.  4.nap – rövidtáv  Sprint selejtező 1. nap Trail-O Open - 1.nap
 (12:30 - Miskolc)  (09:00-11:00) (10:00)  (13:00)
   Sprint döntő
   (16:30-18:30)
08.21.  Pihenőnap   Váltó Terepbemutató Mobilos tájfutó verseny
   (11:00-16:15)   (17:30)
08.22. 5.nap - normál táv  Pihenőnap 2. nap Trail-O Open - 2.nap
 (09:00 - Bánkút)    (10:00) (13:30)
     Mikrosprint
     (15:00)
08.23.  6.nap – középtáv  Hosszútáv döntő Trail-O Clinic
 (08:00 - Szögliget)  (11:00-15:15)

VB-csapat Kialakult a Trail-O

A VB és a Hungária kupa programja

✔

✔

✔

✔
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A költözéseknek, festéseknek, nagy 
átrendezéseknek megvan az a sajátja, 
hogy érdekes, régen elfeledett emlékek, 
kacatok kerülnek elő. És nem is mindig 
kacatok, hanem néha felbecsülhetetlen 
értékű kincsek is! Így jártunk mi is, és 
ezt a sportágunk történetéhez kapcso-
lódó leletet szeretném veletek megosz-
tani. Ez a fantasztikus lelet nem más, 
mint néhány levél, melynek címzettje 
Eötvös Loránd, a magyar turisták egyik 
első nagy képviselője, feladója pedig 
Lindenberg Kázmilla, egyik versenyünk 
névadója.
Íme a levél egy részlete:

„ …Hallottam legutóbbi fantasztikus 
teljesítményéről a Dinári –hegységben! 
Remélem, személyes élménybeszámo-
lójában is lesz még részünk! De mi 
sem pihentünk itthon! Képzelje, kedves 
Loránd, legutóbbi könnyű túránkon, 
melyet a Budai-hegységben tettünk, a 
Hárs-hegyen találkoztunk egy vidám 
társasággal. A Ripszám család és bará-
taik szintén rendszeres túrázók. De 
a legfigyelemreméltóbb egy kisfiúcs-
ka volt, aki olyan ügyesen bánt a 
tájolóval és a térképpel, hogy egészen 
elámultunk. Szerintem hallani fogunk 
még róla!”

Eddig a levél. Ha a Tájoló terjedelmébe 
belefér, további részleteket is közlünk 
majd. Az eredeti dokumentumokat 
pedig egyelőre féltve őrizzük a majdani 
Tájfutó Múzeum számára.
A nagy felfedezés örömére pedig az idei 
Eötvös Loránd emlékverseny 1. nap-
ján kap helyet a Lindenberg Kázmilla 
emlékverseny, már hagyományosan a 
Hárs-hegyen, mely egyben Budapest 
Középtávú Bajnoksága is lesz! A 2. 
napon pedig Budapest Váltó Bajnoksága 
kerül megrendezésre a Hajógyári-
szigeten.
Mindenkit szertettel és jó pályákkal 
várunk!

Síkhegyi Gabi

V e r s e n y h í r e k

Egy multi-
funkcionális 

verseny
Július 15-én délután nem egy hagyományos 
szerdai versenyen vehettünk részt, mint más-
kor, hanem egy multifunkcionális rendezvé-
nyen! Volt itt minden, ami ma divatos: fittness, 
wellness, spa és retro. Igazi retro verseny volt 
az 1970-es évekből, zöld térképen, még zöl-
debb terepen.  A végének még a pálya közepét 
is lebontották az ígértnél hamarabb, de így járt 
az, aki néhány tized fokkal 40 Celsius fok alatt 
szeretett volna indulni. A fittnesst a kemény 
edzés adta, mert ha megálltál, felfaltak a 
szúnyogok. Életemben ennyi szúnyogot nem 
láttam! Ha a bóját végre észrevettem, akkor is 
nagy elhatározás kellett a lyukasztáshoz, mert 
nem csak én lyukasztottam, hanem az az 50 
szúnyog is, amelyek a pont körül röpdöstek 
áldozatokra várva. És akkor az egyéb bozótbéli 
tevékenységről ne is beszéljek, ami a fiúknak 
már megint sokkal kevesebb vérveszteséggel 
járt, mint nekünk! De az élet igazságtalan és 
a versenyzés vérre megy, most ismét megta-
nulhattuk ezt. Wellness érzésem a hatalmas 
szaunától volt, ami fogadott, amikor kiléptünk 
a kocsiból. De akadt, akinek ez is kevésnek 
bizonyult. Mihók mezítláb teljesítette a fél 
pályát, hogy talpmasszázst vegyen. A spa a 
Duna volt, amit a rendezők a terep körültekintő 

megválasztásával rendelkezésünkre bocsátot-
tak. A hozzátartozó masszázst pedig még min-
dig végzem intenzív vakarózás formájában.
Számomra a legfantasztikusabb mégis a rajt 
volt. Ilyen fejedelmi kiszolgálásban még nem 
volt részem soha! Mivel a szúnyogok a pálya 
berajzolása közben sem kímélték az indulókat, 
ezért segítséget kértem a rendezőktől. És lás-
satok csodát! A rajtszemélyzet folyamatosan 
legyezgetett, így hessegetve el a szúnyogokat. 
De egyéb szokatlan szolgáltatás is volt: frissí-
tőként bármilyen italt lehetett fogyasztani.  A 
célban pedig igazi házi készítésű bodzaszörp 
várta az elcsigázott versenyzőket. Annak bizo-

nyítékául, hogy mindezt nem csak a hőség 
miatt képzeltem, álljon itt egy fotó a rajtból. 
És ne feledkezzünk el a verseny legfontosabb 
funkciójáról: ez volt Szarka Ernő hattyúdala.
Ezzel a versennyel akarja hagyományos 
nyári szórakozásunkat megszüntetni. De 
mivel ilyen jól sikerült, reméljük, nem gon-
dolja komolyan.
Ezúton is szeretnénk Neki megköszönni az 
eddigi összes versenyt, és az ezután 
következőkhöz pedig jó egészséget 
kívánunk! Találkozzunk veletek jövőre 
ugyanígy!

Síkhegyi Gabi

Egy szEnzációs fElfEdEzés!

A rajt
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Az elmúlt másfél hónapban három 
kisebb volumenű versenyen vehettünk 
részt, melyek megmutatták, milyen jó, ha 
a rendezőség szereti is azt, amit csinál.

Időrendben az első a szegedi Rövidtávú OB és a 
Maccabi Kupa voltak. Paskuj Mátyás rendezései hova-
tovább már legendák, méghozzá pozitív értelemben. Ezek a 
verseny nem akarnak nagyobbnak látszani, mint ami, de azt 
megbízhatóan és kedvesen teszik, kisebb figyelmességekkel 
(ez idén a strandbelépő volt) kiegészítve az amúgy is hibátlan 
rendezést.
Van azonban egy súlyos teher, és ez maga Szeged. Nagyon szép 
és hangulatos város, kora nyári estéken felülmúlhatatlan, de a 
környék erdői nem  kimondott tájbringás csemegék, ráadásul 
mennyiségük is véges, így az idei versenyre már fa se nagyon 
jutott: a Sziksósfürdői üdülőtelepen versenyeztünk két napot, 
szinte kizárólag csak széles dózerutakon. Szó se róla, ez is 
egyfajta feladat és nem feltétlenül jelenti azt, hogy unalmas 
a tájékozódás, de mindenképpen egy szélsőség, amely nem is 
bírt volna el többet, mint egy rövid és egy középtávot.
Nemzetközi érdekesség volt egy eddig ismeretlen ukrán csapat 
megjelenése, akik sokkal inkább tűntek bringásnak, mint 
tájfutónak, ez egy-egy jól sikerült átmenetük részidejéből 
egyértelműen kiderült. A férfi elitet mindkét nap Oleksiy 
Zhdanovych vitte el, a szombati bajnoki futamban a 
legjobb magyar pedig Rózsa László (MSE) lett. Magyar 
bajnoki másodiknak én futottam be, a harmadik pedig szeni-
orból idelátogató Jankó Tamás (HSE). A lányoknál Füzy 
Annát  (OSC / TREK  Józsefhegyi SE) nem lehetett megszo-
rítani, mögötte Kovács Ágnes (VIK) illetve Karagics 
Judit (OSC / Száguldó Virágok SE) végeztek a dobogón. 
További magyar bajnokok:
F15-17 Peregi Dávid (SPA) 
F18-20 Horváth Marcell (SIR / VKE Nelson) 
F40 Pálfi Antal (MAFC) 
F45 Hegedűs Béla (KTK)

Július közepén a Sopron Kupa keretében volt egyetlen, 
kiegészítő tájbringa futam. A rendezők is láthatóan kísérletnek 
szánták, visszanyúlva a vegyes rendezés régi módszeréhez. Ide 
- érhető okokból - az osztrákok jöttek el rajtunk kívül, így ez a 
verseny sem maradt tisztán hazai belügy. 
A tereptől kicsit féltünk, mert amikor utoljára 2004-ben itt OB 
volt, az sárba fulladt, ráadásul most is esett előtte sokat. De 
pozitívan csalódtunk, egy egész kellemes pályán alig sikerült 
összekoszolni magunkat. A kísérlet egyértelmű eredménye, 
hogy a Soproni-hegység sokkal komolyabb bringás potenciál, 
mint amennyit most ebből hasznosítunk, érdemes lenne erre a 

helyieknek komolyan ráfeküdni. Önálló, bringás rendezvény-
ként, erősebb marketinggel ebből még bármi is lehet.
Ezúttal sem maradtunk strandbelépő nélkül, de a nap meg-
lepetése egyértelműen az eredményhirdetés volt, amely egy 
elegáns belvárosi étterem különtermében sokkal inkább emlé-
keztetett egy világverseny VIP fogadására, mint egy kisverseny 
lezárására. Ha mostantól ez az elvárt színvonal, leendő rende-
zőink komoly bajba kerülnek. 
 

A széria utolsó felvonása pedig az idei utolsó egyéni bajnokság 
volt Veszprém környékén. Hites Viktorék ezúttal tömegrajtos 
Pontbegyűjtő Bajnokságot rendeztek Csopak felé 
félúton, melyet másnap a Tekerlitér nevű középtávú ver-
seny követett Litéren. 
Erre a versenyre a cseh válogatott tisztelt meg bennünket, 
akik köves, tüskés, napsütötte terepet kerestek az augusz-
tusban esedékes izraeli VB előtt. Sajnos, éppen lecsúsztak 
a 40 fokos kánikuláról, de azért így is elégedettek lehettek. 
A pontbegyűjtő pályája csillagos ötöst érdemelt, bár már 
talán túl jól is sikerült, gondolom ezt abból, hogy otthon az 
asztalnál ülve sem tudtam eldönteni, hogy mi a jó kombináció 
(ezért nem tartom korrekt versenyszámnak a pontbegyűjtőt, 
nincs véges időn belül kitalálható megoldása, innentől pedig 
lutri, hogy végül ki merre megy). A térkép kicsit vázlatosabbra 
sikerült az ideálisnál, de elismerem, hogy a csopaki szőlőhegy 
minden présházát és művelési útját precízen felmérni sokkal 
nagyobb feladat annál, mint amit egyetlen versenybe a ren-
dezőség fektetni tudna. Viszont a csopaki strand este hat után 
ingyenes, úgyhogy megmaradt a három versenyt összetartó 
kohéziós erő. 

A csehek - vélhetően kicsit lazára véve a figurát - közel sem 
voltak annyira ellenállhatatlanok, mint szoktak, így a női 
elitet Füzy Anna (OSC / TREK Józsefhegyi SE) abszolútban 
is nyerte, éppen csak beesve a célba Cseh Roni (MSE / 
TREK Jószefhegyi SE) előtt. A magyar harmadik Karagics 
Judit (OSC / Száguldó virágok SE) lett. A férfi ágon két cseh, 
Radek Laciga illetve Martin Sevcik jöttek be az élre, 
majd következtem én, mint első magyar. A bajnoki versenyben 
második Tamás Tibor
(DTC), harmadik Viraszkó Zoltán (NYK) lett. További 
magyar bajnokok:
F15-17 Tóth Bendegúz (KOS) 
F20 Hegedűs Gergely (KTK) 
F40 Jankó Tamás (HSE) 
F50 Bunyik László (MEAFC)

Marosffy Dániel   

T á j b r i g a

három nyári vErsEny
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vErsEnynaptár KiEgészítés (szeptember 6-ig)
Internet info: www.mtfsz.hu (versenyek) és www.btfsz.hu (versenyek) 

08. 29-30. (szo-v) Simon Lajos ev. /rR, kt./ és Tatai Honvéd Kupa /rR, kt./ SI R: TTT Nh.: 08. 26(beérk.). C: nevezes.ttt@postafiok.hu. Nd:  
1500Ft/2nap, ill. 800Ft/1nap, Nyílt: 400Ft/nap, térítésmentes: FN10-12 és 65, 70. H: Dunaszentmiklós térsége. K: FN: 10 10sz 12 
14 16 18 20 21 35 40 45 50 55 60 65, F70 +NyK, NyT. I: http://ttt-tata.etata.hu. „0” idő: 14.30 ill. 10.00 óra.  Megj.: Az FN65-ös és 
magasabb kategóriák egyben Kész István emlékverseny

08. 30. (v) BAZ megyei Nt. bajnokság /rR, nt./ R: BAZ m. Kiírás nem érkezett

08. 30. (v) Kertész Kupa /rR/  R: PVM  Nh.: 08. 25. C: ambrussandor@t-email.hu, vagy Baranya mgyei TFSZ, 7621 Pécs, Tímár u. 21. VK: Pécs-
Orfű műút Lóri-úti elágazásával szemben. „0”-idő: 10.00. K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21 35 45 +N50, F55, F65, Nyílt. Nd.: 400Ft.  

08. 30. (v) Kecskemét Kupa /rR, kt./ SI R: KAL  Nh.: 08. 24. C: deneszoli@t-online.hu, vagy Dénes Zoltán 6300 Kalocsa, Csalogány u. 8. VK: 
Kecskemét, Szabadidőközpont. „0”-idő: 11.00. K: FN: 10C 12C 14B 16B 18B 21B 40B 50B 60B, Nyílt. Nd.: 800Ft (FN10-14: 600Ft). 
Megj.: A verseny után a rajtszámmal az Élményfürdő és Csúzdapark ingyen látogatható.  

09. 02. (sze) Lázár deák emlékverseny (3SZ) /-, rt./ SI R: TTE  Hsz. H: Budapest, Népliget, Cél az Építők pálya előtt, „0”-idő: 15.00, pályabontás 
19 órától. Előnevezőknek (C: amolnar@btfsz.hu) ill. pályánként az első 30 jelentkezőnek színes térkép, berajzolt pálya. Nd: 500Ft (18 
éves korig 300Ft), Pályák: Rövid, Közepes, Hosszú, Ínyenc. I: www.btfsz.hu. 

09. 05. (szo) Városi Egyéni Bajnokság /rR, nt./  R: SzSzB m. Kiírás nem érkezett.

09. 05. (szo) Szeged Kupa /rR, nt./ SI R: SZU  Nh.: 08. 28-ig, vagy a Kecskemét Kupán. C: fkarcsi@invitel.hu, vagy Felföldi Károly 6724 Szeged 
Cserzy M u. 17/B. H: Kelebia-Kolbászsor. „0”-idő: 11.00. K: FN: 12C 14C 16B 18B 21BBr  40B 50B 60B, nem min.: FN 10D(sz), N1 és N2 
nosztalgia-kategóriák, Nyílt. Nd.: 800Ft (FN12-14 és nem min.: 400Ft). Megj.: A VK helyszíne a versenyértesítőben lesz megadva.  

09. 05. (szo) Salgó Kupa 2. forduló /rR, nt./  R: SDS  Nh.: 09. 01(beérk.) C: sdsnevezo@gmail.com, H: Salgótarján –Salgóbánya, Medves fennsík, 
VK: Medves Hotel, „0”-idő: 12.00. K: FN: 12CD 14B 16BC 18B 21BC 35 40 50, F60B, Nyílt-K, Nyílt-T. Nd.: 800Ft. Helyszíni nevezés esetén 
500Ft pótdíj. I: http://www.dornyaise.hu.  

09. 05-06 (szo-v) Balaton Kupa, Keszthely Kupa /rR, kt./ R: GOC  A kiírás felkerül a GOC www.gocsejtajfutas.hu honlapjára. 

09. 06. (v) Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nt. bajnokság /rR/ SI R: GYO. Nh.: 08. 31(beérk.). C: nevezes@gytk.hu. H: 
Aranybányaház (Mély-völgy), „0”-idő: 11.00. K: FN: 10D 12CD 14B 16B 18B 21BBr 35 45 55, F65 +NyK, NyT. Nd.: 800Ft (FN10-14, 
nyílt: 600Ft). I: http://gytk.hu. 

 vErsEnynaptár (szeptember 7-e után)
09. 12-13. (szo-v) Budapest Kt. Bajnoksága és Lindenberg Kázmilla ev., Budapest Váltóbajnoksága és Eötvös Loránd ev. /oR, 1.n: kt., 2.n: rt., 

váltó: nem minősítő/ SI R: BEAC H: 12-én: Hárs-hegy, Bp., Szépjuhászné, „0”-idő: 13.00, 13-án: Hajógyári sziget, Bp. „0”-idő: 10.00, 
váltó: 12.30. Nh.: 09. 07(beérk.). C: MTFSZ/ENTRY, vagy szecsodiakos@invitel.hu. Nd: egyéni: 2500Ft/2futam  /csak egy nap esetén: 
1. futam: 1500Ft, 2. futam: 1200Ft/,  (FN-14, FN 60-: 1500Ft  /900Ft, 700Ft/), váltó: 3000 Ft (ifi, szenior 2400Ft). Nh. után: pótdíj 

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)



18 Tájoló 2009 7. szám

F e j l é c  r o V a t c í mV e r s e n y n a p t á r

200Ft/fő.  K: egyéni: FN: 10C 12C 14B 16B 18B 21AB 35 40 45 50 55 60 +F65, Nyílt: K, T, Sz., váltó(3 fős): F-N ifi (max 55 év korösz-
szeg), F-N felnőtt, F-N szenior (min 135 év), MIX. Megj.: A Bp. Bajnokság dobogósai emblémázott pólót kapnak. A nyílt és vegyes 
kategóriákban díjazás nem lesz.  

09. 16. (sze) Kőbánya Sprint Bajnoksága (3SZ) /rR, rt./ SI R: KTSz   Hsz. Nd: 500 Ft, H: Péterhalom, T: 14.30 órától a VK-ban (Sas utcai játszótér, 
megközelíthető a 182-es busszal, Kőbánya-Kispesttől a Sas u-i megállóig, onnan jobbra az erdő szélén lévő játszótérig). „0”-idő: 
15.30.  K: FN: 12 14 18 21 45, F: 35 55 65. Öltözés sátorban.

09. 18. (p) Szélrózsa Kupa, Budapest Nyílt Éjszakai Bajnoksága /oR/ SI R: TTE  Nh.: 09.13. C: nevezes@tipotke.hu, esetleg: Miháczi Zoltán 2030 Érd, 
György u. 35 címen (fax: 432-8540). Nd:  1200Ft. Nh. után 400Ft pótdíj (az üres térképek erejéig!). H: Szentendre térsége (VK kijelölése később). 
„0”-idő: 20.30. K: FN: 18B 20A 21ABr 35 45 55 +F: 40 50 60 65 70 +NyT, Nyílt Szenior.  I: http://www.mtfsz.hu. 

09. 19. (szo) Zala megyei rövidtávú bajn. /rR, rt./ SI R: Zala m. TFSZ és ZTC. Nh.: 09. 12(beérk.). C: tajfutas@zmse.hu. H: Lenti térsége, „0”-idő: 
1. futam: 9.30, 2. futam: 12.30. K: FN: 10C 12C 14B 16B 18B 21A 40B 50B 60B +Nyílt. Nd.: 800Ft (FN10-18: 500Ft). I: www.ztc.hu, 
vagy www.zmse.hu.  

09. 19-20. (szo-v) Keleti Tájfutó Napok /oR, nt../ SI R: NYK Nh.: 09. 07(beérk.) C: MTFSZ/ENTRY. Nd:  3000Ft/2nap (FN-14, F:60-: 2000Ft). 
Nh. után 09.14-ig 500, 09. 15-től 1000Ft pótdíj. Nevezni 1 napra is lehet. Nyílt: 1000Ft/nap. VK: Magy, általános iskola. „0”-idők: 
11.00(szo), 10.00(v). K: FN: 12DK 12CD 14BC 16BC 18BC 20A 21ABBrC 35 40 45 50 55 60 65 70 75 +NyK, NyT.  Szállás: tornateremben 
750Ft/fő/éj, kollégiumban kb. 2500Ft/fő/éj. I: http://www.szszbtfsz.hu, vagy e: info@tajfute.hu. 

09. 20. (v) Veszprém megye normáltávú bajnoksága.  I: a megyei honlapon:  www.vmtfsz.hu

09. 23. (sze) Csillebérci pontgyűjtő verseny (3SZ) /-, kt/ SI R: KOS (térkép: Kakukk-h.). Nd: 500 Ft, SI bérlés: 100Ft +letét. T: 14.30 órától a VK-ban: KFKI 
parkoló, 90-es végáll. „0”-idő: 15.00.  K: 7-pontos (2,5 km), 12-pontos (4-4,55 km) és 18-pontos (6-6,5 km),  férfi/nő, fiú/lány.

09. 26. (szo) BudaSprint - Budapest Nyílt Sprint Bajnoksága /rR, rt./ SI R: HSP Nh.: 09.16(beérk.). C: MTFSZ/ENTRY, vagy e: budasprint2009@
gmail.com, Nd: 1000Ft (FN: 12, F65-, Nyílt: 500Ft), Nh. után 500Ft pótdíj!!! H: a Budai Vár területe, „0”-idő: 14.00. K: FN: 12C 14B 16B 
18B 21AB 35 40 45 50 55 60 F: 65 70 +Nyílt. I: www.hspartacus.hu/bs2009 , (értesítő 09. 17-től).

09. 26. (szo) Dél-alföldi Regionális Normáltávú Bajnokság /rR, nt./ SI R: HTC Nh.: 09. 16(beérk.). C: darneb@citromail.hu. H: Ásotthalom 
térsége. Nd: 800Ft (FN-14: 600Ft), K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21BBr 35 45 55, Nyílt. 

09. 26. (szo) Zala megyei nappali egyéni bajn. /rR/ SI R: Zala m. TFSZ és ZTC. Nh.: 09. 20(beérk.). C: tajfutas@zmse.hu. H: Csörötnek térsége, 
„0”-idő: 13.00. K: FN: 10C 12C 14B 16B 18B 21ABr 40B 50B 60B +Nyílt. Nd.: 800Ft (FN10-18: 500Ft). I: www.ztc.hu, vagy www.zmse.
hu. Megj.: Másnap ugyanezen a helyszínen lesz a Jurisics Kupa /oR/

09. 27. (v) Jurisics Kupa /rR, rt./ SI R: Vas m. TFSZ. Nh.: 09. 20(beérk.). C: tajfutas@zmse.hu. H: Csörötnek térsége, „0”-idő: 9.00. K: FN: 10C 12C 
14B 16B 18B 21ABr 40B 50B 60B +Nyílt. Nd.: 800Ft (FN10-18: 500Ft). I: www.ztc.hu. 

09. 27. (v) Hajdú-Bihar megye egyéni  bajnoksága /rR/ SI R: H-B m. TFSZ. Nh.: 09. 21(beérk.). C: www.hbdbtfsz.extra.hu honlapon vagy e: toltelek@
freemail.hu. H: Debrecen térsége, „0”-idő: 10.00, K: FN: 12 14 16 18 21 35 45 55 B +Nyílt. Nd.: 700Ft I: a megyei honlapon.  

09. 27. (v) Heves, Nógrád, JNSz megyei Nt. Bajn. R: GYO. Új időpont: szept. 6 !!! (lásd ott!)

09. 27. (v) „Normafa kincskereső” /rR, kt/ SI R: KOS Nh.: 09.23. C: Szabon János, e: jszabon@yahoo.co.uk. Nd: 800 Ft (a helyszínen: 
1000Ft), VK: XII. ker, Őzike úti parkoló. Térkép: „János-hegy” (jav. 2008). T: (autó/90-es vagy 90A busz): a Hotel Olimpia megállóig, 
onnét 300 m a Normafa úton az Őzike út sarkáig. „0”-idő: 10.00.  K: FN: 12C 14 12 18 21BC 45 55B F65B, Nyílt.

09. 30. (sze) Barabás Ábel ev. (3SZ) /-/ SI R: BIMAHEV,  Hsz. H: Pozsonyi hegy. T: 14.30-tól 18.00-ig a VK-ban (erdei játszótér a Budakeszi Vadaspark 
felé vezető út mellett; megközelíthető a 22-es busszal az Országos Korányi TBG Intézet megállóig, onnan a sárga kereszt jelzésen ÉNy felé 
700 m). Nd: 400Ft (diák és nyugdíjas: 200Ft). Térkép: Pozsonyi-hegy 1:7500/2,5m (2009. július). Benyomtatott pályák, A/4 genotherm 
elvehető. Kis papírbóják. Pályazárás 18.30 (napnyugta: 18.25). I: Hegedüs Ábel 06/20-91-14014, e: abel.terkep@chello.hu. 
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10. 03. (szo) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyéni bajnokság    Kiírás nem érkezett.

10. 03-04. (szo-v) MOM Kupa  /oR, 1.n: kt., 2.n: nt../ SI R: MOM  Nh.: 09.27(beérk.) C: nevezes@mom-o.hu, vagy Borosznoki László 1126 Bp., 
Hollósy S. u. 20. Nd: 1800Ft/nap (FN-14, 60-: 1200Ft/nap, nyílt: 800Ft/nap). H: alföldi terep, Bp-től kb. 70 km-re, „0”-idők: 12.00(szo), 
10.00(v). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21ABBrC 35 40 45 50 55 60 65, F: 70, +Nyílt, Gy.  I: http://www.mom-o.hu.

10. 03-04. (szo-v) Meteor Kupa  /rR/  R: PVM  Kiírás nem érkezett 

10. 04. (v) Nyírségi Ősz /rR, kt./ SI R: HBS  Nh.: 09. 28(beérk.) C: http://www.honved-bottyan-se.hu weboldalon. Nd: 800Ft. H: Nyíregyháza 
térsége. „0”-idő: 10.30. K: FN: 12C 14B 16B 18B 21B  35 45 55, Nyílt. I: a honlapon (VK helyszíne).  

10. 07. (sze) Újhegy Kupa (3SZ) /rR, kt./ SI R: KTSz  I: a BTFSZ honlapon (www.btfsz.hu) 

Az MTFSZ Versenybizottság az okt. 10-11-re betervezett ONEB időpontját okt. 17-18-ra változtatta. Ez 
a döntés esetleg más versenyek időpontváltozását is magával vonja. Aktuális versenynaptár 
az MTFSZ ill. BTFSZ honlapon.

10. 14. (sze) 36. parkverseny (3SZ) /-/ SI R: MOM I: a MOM honlapon (www.mom-o.hu). 

10. 17-18. (szo-v) NYÍLT NORMÁLTÁVÚ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG /oR, koR./ SI, R: PSE Nh: 09. 28.(beérk.!). C: Riczel Zsuzsanna, 2145 Kerepes, 
Wéber Ede park 50. Tel:  06-28-481-686, 06-20-949-43-78    e-mail: rijo@t-online.hu vagy ENTRY Nd: 3600Ft (csak döntős: 1800Ft). 
Terep: Szögliget térsége. „0”-idők: 12.00(17-én, selejtező), 10.00(18-án, döntő). K: FN: 14 16 18 20 21 35 40 45 50  F: 55 60 + csak 
döntős kategóriák: N 55 60 65 70, F: 65 70 75 80 85.  Sorsolás: október 1-jén. Szállás kérhető (Miskolc É-i határában, kollégiumban 
kétágyas szobákban 2000-2200Ft/fő áron), ill. korlátozott szálláslehetőség a Versenyközpontban, ahol kemping is működik. I: 09.01. 
után a honlapon. Szállítás: esetleges egyedi igényeket a rendezőség megoldja. I: http://postas.mtfsz.hu Megj.:a Világbajnokság 
hosszútávú döntőjének terepén a vb után a bajnokság időpontjáig tájfutó tevékenység (edzés, verseny)  nem folytatható.

10. 21. (sze) 37. parkverseny (3SZ) /-, rt./ SI R: TTE  H: Budapest, Óhegy-park, T: 14 órától a VK-ban (a Gitár utca, Dér utca sarok közelében). 
Pályák: Rövid(1,7 km), Közepes(3 km) és Ori-Pentatlon ( 5, egymás után adott sorrendben teljesítendő kb. 1 km-es hosszúságú nem 
hagyományos pálya). Nd: 500Ft (R, K), ill. 800Ft (Ori-Pentatlon). Diákoknak 18 éves korig 200Ft kedvezmény. Előnevezők (info@
tipotke.hu, 10. 19. 18 óráig!), ill. pályánként az első 30 jelentkezőnek színes, berajzolt térkép. ”0”-idő: 15.00, pályabontás 18.30-tól 
(sötétedés után lámpa használata ajánlott). I: www.btfsz.hu. 

10. 23-25 (p-v) Nyílt Egyesületi Váltó OB, Nyílt OCSB, Kalocsa Kupa R: KAL Program: 23-án (p) 11.00- : Nyílt Egyesületi Váltó OB, 24-én (szo) 
10.00-: Nyílt OCSB, 25-én (v) 10.00-: Kalocsa Kupa /oR/. Nh.: 09. 27, Kalocsa Kupa: 10. 11. C: MTFSZ/ENTRY, esetleg e: deneszoli@t-
onli.hu.  Nd: 23-24-én: 1800Ft/fő/nap, 25-én: 1500Ft/fő  (FN-14, 60-, nyílt: 1000Ft). H: Ágasegyháza térsége. K: 23-án: Női(5), 
Férfi(5), N120(3), N150(3), F170(4), F230(4), 24-én FN: 14 16 18 20 21 105 125, F: 145 165 185 205, N: 150 (mind 3 fős, kivétel: 
F21/4 fős/), 25-én: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21EBBrC 35A 40 45 50 55 60 65, F: 70 75 80, +NyT, NyK.  Szállás tornateremben 
800Ft/fő rendelhető, egyéb egyénileg intézendő (ajánlott a kecskeméti kollégium, e: tancsics@tancsics-koll.sulinet.hu). Szállítás 
(Kecskemét-VK viszonylatban) igény szerint megoldható. 

10. 31-11. 01. (szo-v) Eger Nagydíj  /1.n.:oR,kt., 2. n.:koR,nt./ SI R: ESP  Nh.: 10.12(beérk.) C: MTFSZ/ENTRY, vagy e: egrispartacus@atw.hu, vagy 
Fekete Zoltán 3395 Demjén, Széchenyi u. 47. Nd: 3600Ft/2nap, Nh. után: 10.30-ig 1000, a helyszínen 2000Ft pótdíj (FN-14, 60-: 
2200Ft, nyílt: 1600Ft. Nevezni 1 napra is lehet. Gyermekverseny: ingyenes. Terep: Bükk hg, a Cserépfalu – Kács községektől É-ra eső 
terület, „0”-idők: 11.00(szo), 10.00(v). K: FN: 10D(sz), 12C 14BC 16BC 18BC 20A 21ABBrC 35ABr 40 45 50 55 60 65 70 75 80, +NyK, 
NyT, Gy.  Szállás (tornateremben s.f. 700Ft/fő/éj, vagy Mezőkövesd-Zsóry Fürdő campingben 4-5 fős fűthető faházban 2000-2500 Ft/
fő/éj áron) rendelhető (további szállástippek a kiírásban). I: www.egrispartacus.atw.hu.  

A november 7-8-i Őszi Spartacus Kupa kiírása a rendező egyesület honlapján olvasható. Nh.: okt. 26. I: www.tabanispartacus.hu 

Kérés a rendezőkhöz: A következő, 8-as szám lapzártája: szeptember 29. Az októberi, novemberi versenyek rendezőitől - amennyiben lapzárta 
előtt nincs versenykiírás az MTFSZ-honlapon - előzetes információt kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@t-online.hu). A kap-
csolatteremtés miatt célszerű, ha a rendezők email-címe megtalálható a honlapon.
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Az ÉOB lebonyolítása 
során felmerült 
problémák analízise a 
messzeségből, a TÁJOLÓ-
ban leközölt cikkek és 
térkép alapján. 

Miért furcsa az M=1:15.000-es 
méretarány? Igaz, M=1:10.000-

es jobban olvasható és „részletesebben 
pontosabb” – dehát a nyomtatási for-
mátum „olcsóbb” és a méretarány a 
szabályzatban nem tiltott. Ezt is be kell 
gyakorolni – nem mint futást, hanem 
mint tájékozódást.
A pályatérképről: A TÁJOLÓ-ban 
leközölt térkép nyilván kisebbített, de 
nagyon jól olvashatóan „éles”. Talán 
ezért nem láthatóak rajta a növényzet-
határok? Vagy talán azért nincsenek 
is eleve növényzethatárok, mert ezeket 
vagy nem lehetett valami miatt felmér-
ni, vagy ezek csak átmenetek és nem 
éles határok. Ha nem voltak éles, pon-
tos határok a pályatérképen, akkor a 
versenyzőknek be kell edzeni, hogy az 
ilyen fajta növényzet-futhatósági jelölé-
sekkor nagyon pontos iránymenetekre 
van szükség. A „térképolvasás” alapján 
való tájékozódás a bizonytalan felüle-
tek miatt gyakorlatilag lehetetlen, illetve 
csak véletlen szerencse következtében 
eredményes. Éjjel is, nappal is! 
Nagyon kérdéses a csalánnal, szederrel, 
és páfránnyal benőtt nyílt területeket 
úgy egyszerűen mint „réteket” jelölni a 
nyári hónapok alatt rendezett versenyek 
pályatérképein. Ez valóban egy prob-
léma, ami azonban megoldható lenne, 
hogy ezzel ne hiányos információkat 
adjon a térkép. 
Hogy egy felület milyen zölddel jelölen-
dő, arra még nincsen objektiv kritérium, 
minden kartográf a saját becslése szerint 
alakítja ki a futhatósági fokozatokat, ahol 
még az akadályozó tényezőkre (bozót, 
gallyazott terület, aljnövényzeti bok-
ros, páfrányos, csalános, stb) megfelelö 
ábrázolási szimbolum eddig még csak 
kevés helyen – ha egyáltalán – van. Ez 

eddig egy meg nem oldott kérdés, ezért 
ezt mit „pályavezetési” kritériumot nem 
is lehet objektív vizsgálni. Itt sajnos a 
„szerencse” és az egyéni futótechnikai 
adottságok döntenek. 
Egy nyilván, a tájékozódási sport 
alapelveivel szemben tévesen értelme-
zett feltételezés az, hogy az éjszakai 
versenyeken könnyebben „futható”, 
könnyebben „látható” és könnyebben 
„tájékozódható” pályákat kell kitűzni, 
mint a nappali versenyken. Ez nem 
professzionális felfogás, mert: az tájé-
kozódik jobban, aki gyorsabban és biz-
tosabban találja meg az ellenőrző pon-
tokat éjszaka is és nappal is, nem pedig 
az, aki csak a könnyű pályákon (pl. 
éjszakai városi futáson) érvényesül. 
A pályadatokkal nem tudtam teljesen 
tisztába jönni, hiszen a leközölt térkép 
„tájolói” valós méretaránya ellenőriz-
hetetlen. Viszont a szintvonalértékek 
alapján ( 5 méter) én 1.000 vertikális 
métert számoltam ki szemben a meg-
adott 500 méterrel az F21E pályán. Itt 
is felmerül a mindezideig tisztázatlan 
szint számítási módszer szabályozása. 
Hiányzik még egy, a pályákra min-
denhol érvényes „mértékegység” szá-
mítási módja. Így sajnos nem tudni, 
hogy mennyire valós a tájékozódási 
sebességek összehasonlítása. Ha az 
csak a horizontális pályahosszak alap-
ján történik, akkor horibilis eltérések 
léphetnek föl. Hiszen minden tájfutó 
más-más egyéni lehetőségekkel bír. 
Magamból kiindulva: egyenesen és lej-
tőn szinte azonos sebességgel haladok, 
ezzel szemben minden vertikális méter 
leküzdése nekem kb. háromszor hosz-
szabb időbe telik. 
A pályakitűző „önkritikája” alaptalan, 
a pálya a „pillangó” kivételével nagyon 
jó és helyes volt, annak ellenére, hogy 
a versenyzők inkább futni akartak, 
mint tájékozódni. A „pillangó” is csak 
mint általános fogalom nem sportsze-
rű, mert nem azonos feltételeket kínál 
valamennyi résztvevőnek – éjjel sem és 
nappal sem! Viszont egy érdekes „tájé-

kozódási játék”, ami azonban helytelen 
a magas rangú versenyeken. 
Ami nekem feltűnő még, hogy főleg 
a női pályákon 38 versenyzönek 5 
különbözőő pályát építettek föl, ame-
lyeken a horizontális pályahossz  4,7 
és 6,0 km között megadott, a vertikális 
pedig 190 és 220 m között. A többi 4 
pálya pedig 2,0 és 3,7 illetve 90 és 140 
között összesen 13 versenyzőnek! Vajon 
nem lenne egyszerűbb csak két pályát 
ennek a két csoportnak telepíteni? A 
pályák is érdekesebbek és „tájékozódób-
bak” lehetnek és a ráfordítás úgy idő-
ben, mint pénzben kevesebb, a pályák 
értéke meg magasabb. De hasonlóan 
alkalmazható lenne egy egyszerűsítési 
és értékesebb forma a férfiak pályáin is, 
eltekintve attól a ténytől, hogy a nemek 
elkülönítése ma már teljesen elavult. 
Még valami a „messzeségből”. A pálya-
térkép tartalmi információinak „miben-
létét” minden versenyzőnek be kell 
„edzenie”, akkor is, ha ezek még eddig 
szubjektívak. Igy pl. automatikusan 
regisztrálnia kell a versenyzőnek, hogy 
a középzöld terepszakaszon rövidebb 
beláthatósága van (saját egyéni látókész-
sége szerint egyénileg különböző!) mint 
pl. a „fehér” erdőben – úgy nappal, 
mint éjszaka. Éjszaka még a technikai 
segédeszköz hatékonysága (lámpa) is 
beleszámítandó, ami megint csak lám-
pától függően változó. A pályatervezők 
és kartográfusok munkájára ezért leér-
tékelő kritikát gyakorolni nem szabad, 
mert egy ilyen kritika hiányol minden 
tárgyilagosságot. 
Végezetül egyértelmű következtetés 
az, hogy a magas rangú tájékozódá-
si futóversenyek valóban maximálisan 
„tájékozodók” legyenek. Mellettük lehet 
azután tömegpályákat is telepíteni, ahol 
nem bajnoki címekért meg rangért tájé-
kozódgatnak az ott indulók. 

Ennyit a messzeségből – utalva a 
TÁJOLÓ cikkeire.

Amigo 
(Kővári Endre, Németországból)

O l v a s ó i  l e v é l

Még egyszer az éjszakai OB-ról
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„Világbajnokságok története” cikksorozatunk 
utolsó része következik. Idei 2. számunkban 
a 2003-as svájci vb-ről számoltunk be. Ez 
a vb volt a kétévenként rendezett ciklus 
utolsó vb-je. 2004-től évenként rendeznek 
világbajnokságot, és mivel ezek már 
a közelmúltban voltak, így elsősorban 
az eredményeket közöljük ezekről a 
világversenyekről. 

21. vlágbajnokság
2004. szeptember 11-19. Västeras, 
Svédország

A magyar csapat: Oláh Katalin, Szerencsi 
Ildikó, Zsigmond Száva, Lévai Ferenc, Molnár 
Tibor, Vonyó Péter.
Középtávon Oláh Kati és Lévai Ferenc éppen 
hogy nem jutnak döntőbe. A hosszú távon 
Szerencsi Ildikónak is két helyezésen múlt a 
továbbjutás. Így végül egyetlen döntősünk 

Oláh Katalin volt a hosszútávon, aki a 16. helyen végzett. 8.42 perccel 
a győztes mögött. A váltóban a fiúk (Lévai, Vonyó, Molnár) a 24. a 
lányok (Oláh, Zsigmond, Szerencsi) a 18. helyen végeztek.

22. vlágbajnokság
2005. augusztus 9-15.  Aichi, Japán

A magyar csapat: Kelemen Bernadett, Makrai Éva, 
Simon Ágnes
A sprintversenyen Makrai Éva 34., Kelemen Bernadett 
38., Simon Ăgnes 43. Középtávon Kelemen Bernadett 
31, Makrai Éva 40. Hosszútávon Kelemen Bernadett 
döntőbe jutott, de nem állt rajthoz. A váltóban a 
magyar csapat a 19. helyen végzett.

23. vlágbajnokság
2006. augusztus 1-5.  Arhus, Dánia

Magyar csapat: Kelemen Bernadett, Makrai Éva, 
Simon Ágnes, Szerencsi Ildikó; Dénes Zoltán, 
Józsa Gábor, Kovács Ádám, Vonyó Péter. 
A sprintversenyen Makrai Éva a 17. Szerencsi 
Ildikó a 40. Középtávon Kelemen Bernadett 43. 
Hosszútávon Makrai Éva 40., Simon Ágnes 42., 

Vonyó Péter 40., Dénes Zoltán 41.
A váltóban a nők a 20. (Kelemen, Makrai, Szerencsi), a férfiak a 21. 
(Józsa, Dénes, Kovács Á.) helyen végeztek.

24. vlágbajnokság
2007. augusztus 17-26.  Kiev, Ukrajna

Magyar csapat: Domján Zsuzsa, Gyurkó 
Fanni, Kelemen Bernadett, Makrai Éva, 
Szerencsi Ildikó; Gösswein Csaba, Józsa 
Gábor, Kovács Ádám, Lenkei Zsolt, Vonyó 
Péter, Zsebeházy István. 
A sprintversenyen Gyurkó Fanni 36., 

Szerencsi Ildikó 43., Gösswein Csaba 38.
Középtávon Makrai Éva 40., Szerencsi Ildikó 43., Lenkei Zsolt 29,, 
Gösswein Csaba 35.
Hosszútávon Gyurkó Fanni 25., Kelemen Bernadett 29., Kovács Ádám 20.
Váltóban a nők a 13. (Makrai, Gyurkó, Szerencsi) helyen, a férfiak a 19. 
(Kovács, Zsebeházy, Lenkei) helyen végeztek.

EgyrE javuló ErEdményEK

Fotó: 8 cm széles, 6 cm magas  
Képaláírás: Évi küzd a középtáv selej-
tezőben   0305.jpg
Fotó: 12,5 x 12,5  Képaláírás: A férfi 
középtáv pályái    VB_középtáv_
férfi_útvonalak.png

Évi küzd a középtáv selejtezőben Kovács Ádám



22 Tájoló 2009 7. szám

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

25. vlágbajnokság
2008. július 13-20.  Olomouc, Csehország

Magyar csapat: Gyurkó Fanni, Kelemen 
Bernadett, Makrai Éva, Simon Ágnes, Szerencsi 
Ildikó; Gösswein Csaba, Kovács Ádám, Lenkei 
Zsolt, Vonyó Péter, Zsebeházy István 
A sprintversenyen Kelemen Bernadett 
24.,  Makrai Éva 31.,  Szerencsi Ildikó 35.,  

Kovács Ádám 30., Zsebeházy István 35. Középtávon Lenkei Zsolt 42.  
Hosszútávon Kelemen Bernadett 13., Gyurkó Fanni 23.,  Kovács Ádám 
30. Gösswein Csaba döntőbe jutott, de nem indult. A váltóban mindkét 
csapatunk a 10. helyen végzett: Gyurkó Fanni, Makrai Éva, Szerencsi 
Ildikó ill. Kovács Ádám, Gösswein Csaba, Lenkei Zsolt összeállításban. Gösswein Csaba a váltón

A férfi középtáv pályái 2005
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A térképészet egyik különleges ága a barlangok ábrázolása. A 
világhírű aggteleki Baradla-barlang térképei is méltán nagyra 

becsültek, mindegyik úttörő a maga korában. Ez az írás egyben 
előzetes a miskolci VB térképkiállításához. A cikksorozat a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával jön létre.
A Világbajnokság és a Hungária kupa kísérőrendezvénye lesz egy 
térképkiállítás, amelyet a rendezők kérésére a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum (HIM) készít el. A kiállításról részletek a Tájoló 
ez évi 4. számában a HIM főigazgatójával, Dr. Holló József Ferenc 
altábornaggyal, készült interjúban találhatók. Most csak az egyik 
témára, a Baradla-barlang ábrázolásait bemutató tablóra hívom 
fel a figyelmet. 
Kisebb barlangokról a 18. század folyamán többfelé készültek 
térképek, azonban a világ első nagyobb barlangja, amelyről fel-
mérés alapján készült térkép, az aggteleki Baradla. A mű a barlang 
akkor ismert másfél km-es bejárati szakaszát ábrázolta, készítője 
1794-ben Sartory József. Mivel ez a térkép kéziratban maradt, Raisz 
Keresztély abban a tudatban fogott hozzá 1801-ben a felméréshez, 
hogy ő az első térképezője a barlangnak. Az ő térképe kb. 1 : 5000-
es méretarányban, 1807-ben jelent meg. A felmérésben segédkező 
Bartholomaeides László egy könyvet írt Gömör megyéről és ehhez 
egy megyetérképet is mellékelt. A 73ezres térképen alul a megye 
jellegzetes néptípusait is megrajzolta. A melléktérkép pedig a 
Baradlát ábrázolja a tájba illesztve, sőt még Agtelek látképe is 
feltűnik. A teljes térkép a kiállításon látható, az előző oldalon egy 
érdekes részletet mutatunk be. A térkép külön érdekessége, hogy 
bár a lap nincs meg a Térképtárban, fakszimiléje 1976-ban mégis 
itt jelent meg.
Vass Imre folytatta az elődök munkáját, aki Raiszhoz hasonlóan 
a megye hites mérnöke volt. 1825-ben sikerült egy 4,5 km-es új 
szakaszba bejutnia és hamarosan fel is mérte. Impozáns munkája 
1831-ben jelent meg 1 : 720 méretarányban. Nemcsak a barlang 
alaprajzát, hanem hosszmetszetét és a 68 jelentősebb cseppkő-

képződmény nevét is tartalmazza. Ezen térkép alapján készült a 
Térképtárunkban található kéziratos térkép, amelynek két részlete 
a túloldalon látható. Az 1 : 8000-es méretarányú térképecske való-
színűleg turisztikai kiadványhoz készült. Rajzolója Strömpl Gábor, 
aki később az Állami Térképészetnél (ÁTI) a turistatérképekkel 
foglalkozott, főként az ő munkái az angyalos térképek.
Még egy kisebb térképet mutatunk be, főként ismeretlensége 
okán. 1932-ben vízvezetéket terveztek Aggtelek ellátására és az 
engedélyezési tervek mellékleteként készült ez a vázlat. Feltünteti 
a legújabb felfedezéseket és a barlangrendszer valamennyi akkor 
ismert természetes és mesterséges bejáratát. Az idegenforgalmi 
hasznosítással párhuzamosan nagyon sok térkép készült a bar-
langról és környékéről, ezekből is kiállítunk jó párat. Bemutatunk 
néhány érdekes könyvet és útikalauzt is a karsztvidékről.
A barlangtérképek készítésénél nagy gondot okozott, hogyan ábrá-
zolják a három dimenziós tereptárgyat síkban. Erre sok módszert 
találtak ki, az említett metszetektől kezdve a különböző tömb-
szelvényes, látrajzos ábrázolásokig. Ezt a problémát is a modern 
technika oldotta meg, ma már többféle szoftver is rendelkezésére 
áll a kutatóknak, hogy felméréseiket „térben” ábrázolják számító-
gépen. Ehhez kapcsolódnak a korszerű felmérő műszerek, amelyek 
töredékére csökkentik a precíz felmérések idejét.
A kiállítás a Miskolci Egyetem (ME) főépületének előcsarnokában 
látható, augusztus 18–23-án, egész nap. Felhívom még a figyelmet 
a Selmeci Műemlékkönyvtárra, amely szintén a ME területén, a VB 
faluban, található. Megtekintése csak előre egyeztetett időpontok-
ban lehetséges, erre a Hungária kupa résztvevőinek 17-én, hétfőn 
délelőtt lesz lehetőségük. A részletek a Hungária honlapján és a 
versenyirodán tudhatók meg.

Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára

hegedus.abel@hm-him.hu

Térképek a mélyről
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A Hungária kupán ismét lesz GPS-es 
játék/verseny. Aki a korábbi években 

rendszeresen vagy alkalmilag vett részt 
a Multinavigator kupán, most megdöb-
benve fogja tapasztalni, hogy az idei 
évben egy sokkal összetettebb feladat 
elé állítjuk a résztvevő csapatokat.
A Hungária kupán nem megszokott az 
éjszakai futam. Ez valahogy hiányzik az 
5 napos versenyek kínálatból. A négy-öt 
napig folyamatos nappali futás, kerék-
pározás, mobilozás mellett felüdülés 
lehet egy éjszakai futam, megspékelve 
a mostanában divatos téma, a műholdas 
tájékozódás eszközével, a GPS-el.

Aki eddig még nem tudta hová tenni 
a GPS technológiát, az most megis-
merkedhet vele. A játék során azonnal 
kiderül mindenki számára, hogy a GPS 
technológia a tájfutásban addig nem 
lehet előny, amíg nincs hozzá megfelelő 
GPS-be azonnal hozzáférhető akár térké-
pes, akár pálya információ.
Na, de nézzük, miről fog szólni a GPS 
kincsvadászat.

A 2003-ban Újdörögd mellett, illetve a 
2005-ben Parádfürdőn megrendezett 
zsákmánypont gyűjtő játék lesz ismét terí-
téken. A 2003-as játékon a Cseket-hegyet 
kellett megmászni minden palack leadá-
sához. Ott éjszakai játék volt fejlámpás 
változat. Parádfürdőn nappali játéknál a 
lezúduló eső adta a kihívást. Most esőre 
sem számítunk, és nem kell egy Cseket-
hegy méretű kaptatót sem megmászni a 
zsákmánypontok leadásához. 
A mostani játékon a 
technikát segítségül 
hívva, URH adó-vevővel 
oldjuk meg a pontbe-
gyűjtés adminisztrálá-
sát. Ez azt jelenti, hogy 
a csapatok folyamatos 
kapcsolatban lesznek 
a rendezőkkel, akik a 
bázison moderálják 
a játékot és az utolsó 
csapat beérkezésekor 
azonnal eredményt hir-
detnek.
Mi szükséges a játé-
kon való részvételhez? 
Egy- két- vagy három 
bátor csapattag, egy 
GSM telefon, fej vagy 
kézi lámpa és elszánt-
ság. Ezen felül minden 
használható, ami nem 
motorizált. Ami pedig 
még szükséges, azt a 
rendezők adják.

Mit lehet nyerni ezen játékon való 
részvétellel? Nagyon sok tapaszta-
latot, kellemes testmozgást, ami jó 
stratégia kidolgozása esetén fizikailag 
nem is lesz megterhelő. A legeredmé-
nyesebb csapat értékes ajándékokat 
kap (Silva fejlámpa, Gerber hordozha-
tó víztartály, Brunton kempingfőző). 
A szerencsés résztvevők további sok 
értékes ajándékhoz juthatnak, amit 
a játék végén kisorsolunk és átadjuk. 
Ja, és jó hangulatot és egy maradandó 
élményt. Néhány kép a nyeremények-
ről:
A Hungária kupa összes versenynapján 
a Multinavigator.hu sátor jelen lesz táj-
futó felszereléseivel és minden érdeklő-
dő kipróbálhatja és elsajátíthatja a GPS 
használat fortélyait. 
További információ és jelentkezés a 
Multinavigator.hu sátornál a Hungária 
kupán és a VB-n annak ideje alatt.

Guttmann Zoltán

stratégiai tájéKozódási csapatjátéK gps-El
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A tajvani Kaohsiungban zajlott 
a nem olimpiai sportágak 

olimpiájaként leírható World 
Games. A tájfutás programja 
magyar versenyzők nélkül folyt 
le. A három számból (sprint, 
középtáv, váltó) álló versenyen a 
legeredményesebben az azt dek-
laráltan komolyan vevő oroszok 
szerepeltek. 
Velük ellentétben nem minden 
nemzet állt ki a legerősebb csa-
patával, így azért több húzó-
név (csak a világbajnokokat 
említve: Simone Niggli, Anne 
Margrethe Hausken, Thierry 
Geourgeou, Matthias Merz, 
Emil Wingstedt) is hiányzott a 
nemenként 36 fős mezőnyből.  
Pénteken került sor a rövidtávú 
versenyre. A sok nyílt és asz-
faltos rész biztosította a nagy 
futósebességet, és erre rásegí-

tett a pályák vonalvezetése is: 
igazi útvonalválasztós átme-
net csak mutatóba akadt. A 
nőknél Minna Kauppi esélyes-
hez méltó győzelmet aratott, 
a második helyre az ezen a 
távon már VB-győztes auszt-
rál Hanny Allston jött be, míg 
a bronzérem a norvég Elise 
Egseth tulajdonába került. 
Döntőnek bizonyult, hogy a 
leghosszabb átmenetben sike-
rült-e valakinek kibogoznia a 
térképből, hogy a pont előtt 
keresztbemenő folyón van egy 
átkelési lehetőség. A férfiaknál 
a várakozásoknak megfelelő-
en Andrey Kramov és Daniel 
Hubmann nagy csatáját hozta a 
verseny, ráadásul ők is indultak 
az utolsó két helyen. Sokáig 
úgy tűnt, hogy a verseny előtt 
erősen fogadkozó orosznak 

is a híd észre nem vételével 
összeszedett tíz másodperces 
kerülő lesz a veszte, de aztán 
utolérte Peter Öberg-et, akivel 
sikerült olyan tempót felven-
nie, hogy átmenetről átmenet-
re ledolgozva a hátrányát, szép 
lassan megfordította a meccset. 
Az átfutón már vezetett két 
másodperccel, és a célba is 1,6-
es különbséggel ért be, így a 
tavalyi VB sprint versenyének 
eredménye ismétlődött meg. A 
két nagyágyú mögött félperces 
szünettel következett a harma-
dik helyen Tero Föhr. 
A másnapi középtávú verseny 
inkább afféle elnyújtott sprint 
volt, ugyanis 1:5000 méretará-
nyú sprint jelkulcsú térképen 
rendezték, igaz az erdei verseny 
szabályai szerint (vagyis az 
áthatolhatatlannak jelölt objek-

World Games: orosz fölény
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tumokon való átkelést nem til-
tották). Az előző nappal ellen-
tétben itt több komoly útvonal-
választós átmenet is előfordult 
és helyenként a bozótosokkal 
is meg kellett küzdeniük a ver-
senyzőknek. A női mezőnyben 
ez a legjobban Hanny Allston-
nak sikerült, gyakorlatilag hiba 
nélkül hozta le a pályát és így 
magabiztos győzelmet aratva 
vágott vissza Minna Kauppi-
nak, aki viszont több, ezen a 
szinten érthetetlen hibát is 
elkövetett. Hogy milyen nagy 
formában lehet, arról árulko-
dik, hogy ennek ellenére meg-
szerezte a második helyet a 
svéd Linnea Gustaffson előtt. 

A férfiaknál is fordult a kocka, 
Hubmann ezúttal az idén leg-
többször mutatott formáját 
hozva simán nyert, mögötte 
Kramov elé még befurakodott 
a másik orosz, Cvetkov is. 
A verseny záró száma a váltó 
volt, aminek a formája volt a leg-
különlegesebb: országonként 
egy vegyes váltó állt ki férfi-nő-
férfi-nő felállásban, ahol mind 
a négy versenyző ugyanazt a 
pályát futotta (a kombinációtól 
eltekintve, amit nem vittek túl-
zásba: a 19 pontból 14 ugyanaz 
volt mindenkinek). Sokáig úgy 
nézett ki, hogy a verseny az 
oroszok és a svédek csatáját 
hozza, hiszen az első futóknál 

Dmitrij Cvetkov, a másodi-
kaknál Kajsa Nilsson jött elöl. 
Ezután Kramov eredt Öberg 
nyomába, és meg is fordította 
az állást, azonban az előny csak 
13 másodperc volt, és ráadásul 
Hubmann behozta a svájciakat 
újabb 8 másodperc távolságra, 
majd egy csaknem kétperces 
szünet következett. A svédek 
futója, Linnea Gustaffson az 
első, a svájci Angela Wild a 
harmadik pontra szállt ki, így 
Galina Vinogradovának egy 
biztonsági versenyzéssel sike-
rült lehoznia az aranyat az 
oroszoknak. Szoros csata volt 
a második helyért, azonban 
Minna Kauppi végül megráz-
ta magát és lenyomta Elise 
Egseth-et, így finn ezüst- és 
norvég bronzérem született. 
A verseny legeredményesebb 
nemzete így Oroszország lett 2 
arany-, 1 ezüst- és 1 bronz-
éremmel, és ők adták a legered-
ményesebb egyéni versenyzőt 
is Andrej Kramov személyé-
ben (2-0-1). Kicsivel gyen-
gébben szerepeltek a finnek 
(1-2-1), akiknek Minna Kauppi 
volt a húzóemberük (1-2-0). 
A többi érem négy nemzet 
(Svájc, Ausztrália, Norvégia, 
Svédország) között oszlott 
meg.

mtfsz.hu – Molnár P.
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Tömördi Ágnes és Boros Zoltán 
2009. augusztus 21-én 9 órakor, 
Répáshután házasságot kötnek. 
A pontos helyszínre szalagozás 
vezet a lillafüredi leágazástól. 
Rossz idő esetén a Faluházban 
kerül sor a nem mindennapi 
eseményre.
Az ötszörös magyar bajnok 
Boros Zoltán a 70-es években 
két alkalommal is a Bükk hegy-
ségben szerzett bajnoki címet, 
így nem csoda, hogy szíve 
(választottjával) most is e tájat 
kedveli. 

Zalai hír

A Zala Megyei Tájékozódási 
Futó Szövetség weblapos meg-
jelenési lehetőséget kapott a 
Zala Megyei Sportszövetségek 
Egyesülésétől. A megyei táj-
futó sportot érintő események 
információit - kiírások, ered-
mények, programok - híreket, 
érdekességeket olvashatnak az 
ide látogatók. (e mellett további 
29 szakszövetség eseményeiről 
- pl. Zala megye körbe futása): 
www.zmse.hu    Ezzel együtt új 
e-mail-s elérhetősége is van a 
Szövetségnek: tajfutas@zmse.hu 

DVD rEndElhEtő a 
vb fényKépEiből
A világbajnokság ideje alatt 
készült képek megvásárolható-
ak lesznek DVD-n, amiket már 

előzetesen meg lehet rendelni a 
készítőktől. 
A Tájfutó VB, a Trail-O VB  és 
a Hungária Kupa felkért fotósai-
nak képeiből,
valamint videóiból emblémával 
ellátott DVD lemezre összefog-
laló készül az alábbi módon:
- VB képek naponta külön 1-1 
lemezen,
- VB képek napi bontásban 1 
lemezen (utólagosan postán 
küldjük),
- HK képek naponta külön 1-1 
lemezen,
- HK képek napi bontásban 1 
lemezen (utólagosan postán 
küldjük) ehhez grátisz jár a napi 
esti  videóösszefoglaló lemeze,
- A HK orientathlon versenyé-
nek videófelvétele 1 lemezen. 
Az igények felmérése érdekében 
(lemez, nap, darabszám meg-
jelölésével) előrendelést felve-
szünk az alábbi címen: torok.
tibor@gmail.com

A sziklaváros

H í r e k

faKultatív hungária 
és vb program



A BUDAPESTI  TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Címlap: Gyurkó Fanni a Honvéd kupán
Hátsó borító: Bereczki Máté és Mets Márton a Junior VB hosszútávú versenyén
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