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HUNGÁRIA KUPA 
A VB ÁRNYÉKÁBAN

A fontosabb esemény mellett a kevésbé jelentőset árnyékba 
szorulónak szokták titulálni. De máris helyesbítek: Hungária 
Kupa a VB fényében. Mert a világbajnokság emelte 
kimagasló színvonalúvá a 2009. évi HK-t. 

Kissé meglepődtem, hogy az 
élménybeszámoló rám, az egy-

kori Hungária Kupák krónikására 
maradt. Pedig szívesen olvasnánk 
arról, milyen élményt jelentett ez a 
nagyszabású rendezvény egy olyan 
fiatal számára, akinek első ízben 
adódott lehetősége részt venni ilyen 
jelentős versenyen. Vagy milyen 
lökést adott a további edzésmun-
kához egy olyan sporttársnak, aki 
nemzetközi mezőnyben élete első 
sportsikerét most érte el.
A részletes versenyprogramot már 
a kiírás tartalmazta az egyes futa-
mok versenyformájának, helyszí-
nének és időpontjának közlésé-
vel. Egyértelműen megtudhattuk, 
hogy minden a VB programjához 
igazodik (hasonlóan a 2001-ben 
ugyanitt zajlott junior VB-hez 
kapcsolódott HK esetéhez), 
annak előnyeivel és hátrányaival. 
Helyszíni csodálói, szurkolói lehe-
tünk a VB minden egyes verseny-
számának, láthatjuk a „nagyokat” 

a versenyközpontban, a szállás-
helyeken, s mellékesen még jókat 
futhatunk is. Méghozzá VB szintű 
térképekkel, VB szintű terepeken, 
népes nemzetközi mezőnyökben. 
Viszont rövid időtartamba sűrített, 
gyorsított lebonyolítással, nem a 
szokásos kedvező délelőtti időben. 
Tehát „csak” kísérőverseny. És ez 
így van rendjén. Akit nem igazán 
vonzott a VB, vagy komolyabb, 
élesebb versenyben óhajtott futni, 
az választhatott számos nem túl 
távoli 5-6 napos verseny közül. A 
kevés külföldi tapasztalattal felvér-
tezettek furcsállták, hogy a neve-
zési díjat jócskán előre ajánlatos 
kifizetni. Pedig az így  elérhető 
kedvezmény révén az egy ver-
senynapra jutó 1500 Ft-os költség 
alatta maradt az idén a bajnoksá-
gokon, kiemelt versenyeken meg-
szokott indulási díjaknak. Igaz, 
ehhez még külön parkolási díj is 
járult, amihez más versenyeken is 
kezdhetünk hozzászokni, hiszen 

Sprintverseny Miskolc belvárosában
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nem igazságos a parkolás költségét 
a nevezési díjba foglalni, ezáltal 
az autósokkal azonos terhet rakni 
a sokkal kisebb terhelést jelen-
tő vonatosokra, kerékpárosokra, 
vagy a különbusszal érkezőkre.
A legfontosabbat, a versenypá-
lyákat illetően sokak véleménye 
alapján azt mondhatom, hogy a 
két klasszikus távú futamra alig-
ha lehet panasz. Zsigmond Tibi 
pályakitűzőtől azt kaptuk, amit 
évtizedek óta: kemény, változatos, 
korrekt, tehát élvezetes pályákat. 
A szoros program miatt 3 alka-
lommal is csak középtávra maradt 
idő, ami önmagában egyáltalán 
nem baj, hiszen sorozatversenyen 
és nyári melegben beérjük ennyi 
mozgással. Viszont némi jóindulat 
kell ahhoz, hogy a “kicsit sok a 
jóból” értékeléssel illessük a mind-
három verseny java részét kite-
vő ún. pillangókat, vagy lepkéket, 
vagyis az azonos pontra többször 
visszatérő kis pályaszakaszokat. Az 
alapötlet érthető, hogy 1 perces 
indítási időközzel se alakulhasson 
ki hosszan együttfutó boly. A való-
ság viszont sajnos az lett, hogy a 
szűk kis területen kényelmetlenül 
sokan mozogtunk egyidejűleg, 
és ha jó irányba indultunk el, a 
pontfogás már könnyedén ment 
az előttünk haladókat követve, 
függetlenül attól, hogy ők esetleg 
különböző kategóriákat képvisel-
tek. Hát hiába, a nyílt kategóri-
ák résztvevőivel együtt több mint 

kétezer futó gyakorlatilag egyszer-
re egy parányi területen, az már 
nem semmi! Az első napi pillan-
góra még kevesen panaszkodtunk, 
hiszen a terep legértékesebb részén 
köröztünk. A következő alkalom-
mal viszont a gallyazásban bukdá-
csolva bosszankodhattunk, hiszen 
a korábbi versenyekről ismertük 
a terep kellemes részeit, amelyek a 
középtávba is beleférhettek volna. 
De legnagyobbat az utolsó nap 
vesztettünk, amikor ugyan egy 
izgalmas töbrös területen pillan-
góztunk, és nem csak sziklákat, 
hanem államhatárt jelző köveket 
is sűrűn kerülgettünk (a cél is 
közigazgatásilag szlovák területre 
esett!), azonban normál vezetésű 
pályán sokkal jobbat tájékozódhat-
tunk (keverhettünk) volna a tájfu-
tásilag teljesen ismeretlen, remek 
terepen. Szerencsére a klasszikus 
OB még az idén kárpótlást nyújt 
a HK ezen fogyatékosságára. A 
rövidtáv mindig fűszerezése egy 
versenysorozatnak, a belvárosban 
futni különösen érdekes, bár a 
“kapualjba be – kapualjból ki” fel-
advány sokszori ismétlődése kissé 
monotonná tette a futamot. A 
kiegészítő programok széles kíná-
latából  bárki választhatott ízlése 
és tehetsége szerint: orientathlon, 
Multinavigátor Kupa, Trail-O 
nyílt, Mobil-O, mikrosprint.
 A HK összefoglalójában 
elemezni szoktam a szervezést. 
Ezúttal, úgy érzem, elegendő  csak 
azt feljegyezni, hogy a VB-re kiépí-
tett nagyszabású infrastruktúrából 
bőven maradt a HK részére is, 
így ilyen szempontból kimagaslót 
nyújtott az idei. Köszönet mind-
azon sporttársaknak a legkülön-
bözőbb egyesületekből, akik saját 
versenyzésükről lemondva szere-
pet vállaltak a rendezés egy-egy 
szakterületén. Meg kell azonban 
említenem, hogy panaszokat hal-
lottam információhiányra, nyilván 
nem alaptalanul. Nagyszerű, hogy 
a GPS koordináták által a célka-

puk helyét méternyi pontossággal 
tudtuk előre, azonban hiányzott a 
jól bevált vázlat a célterület beren-
dezéséről, s főként a parkolóról. 
Mekkora, milyen szilárd, meny-
nyire göröngyös, milyen hosszú 
torlódás várható a beállásnál, stb. 
Most éppen a legkényesebb utolsó 
napon, amikor már a szálláshelye-
ket elhagyva, csomagokkal zsú-
folásig teltek a járművek, okozott 
súlyos problémát, rajtlekéséseket, 
mivel a mező szűk, gödrös bejá-
rója nem tudta befogadni a sűrűn 
érkező járműveket. Azt is jó lenne 
előre tudni, hogy a cél fátlan prérin 
van-e, vagy lehet találni tűző nap-
tól, széltől, esőtől némi védelmet 
nyújtó árnyékot, mint Bánkúton 
az idős bükkösben.

A Hungária Kupa mindig nyaralás 
is. Ehhez kiváló keretet nyújtott a 
helyszín, a csodálatos Bükk és a 
kellemes, csendes Egyetemváros, 
nem különben a majdnem végig 
ideális, száraz, meleg, de nem 
kánikulai időjárás. A legközeleb-
bi szabadstrandra, Mályiba ugyan 
csak külön közlekedéssel lehetett 
eljutni, de a kettős program, és a 
hűs fennsík okán ez iránt nem is 
mutatkozott nagy igény. Hegedüs 
Ábel jóvoltából kaptunk egy igazi 
kulturális élményt: a selmeci 
műemlék-könyvtár mind tartal-
mát, mind az elhelyezési körülmé-

Apa és leánya (Szokol L. és Kamilla)

10 éves gyerekek versenye
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nyeit tekintve pozitív meglepetést 
okozott. De talán legnagyszerűbb 
eleme  a Hungi-hoz kapcsolódó 
nyaralásnak, hogy régi jó barátok-
kal, ismerősökkel találkozhatunk 
és tölthetünk el váratlanul kelle-
mes perceket, órákat. Különösen 
érvényesült ez most, hiszen a VB 
kapcsán számos olyan sporttárs 
is felbukkant, aki régóta nem jár 
versenyekre. Például mindjárt a 
Felsőhámorban választott szál-
láshelyemre érkezvén a szomszéd 
házból egy negyedszázada vissza-
vonult harcostárs szólított meg: 
Juhász Laci, a DVTK egykori 
csapattagja és edzője. Órákon át 
eszmecserézve elevenítettük fel 
a régi élményeket. Nem okozott 
meglepetést, de nagy örömömre 
szolgált, amikor a VB középtávú 
döntőjére kerekezvén régi brin-
gás barátom, Bán Sanyi ért utol 
a Lusta-völgyben. Volt miről tár-
salogni! Örömmel váltottam szót 
Hunyadi Jóskával, akivel megannyi 
HK-t küzdöttünk közösen végig 
a rendezői sátorban. Most végre 
ő is pályára léphetett. Bizonyára 
nagyon érdekes lehetett egykori VB 
csapattagjainknak találkozni az itt 
kísérőként, szurkolóként jelen lévő 
hajdani vetélytársaikkal. És foly-
tathatnám a sort, de helyette épp 
az ellenkezőjét említem meg: egy 
mondat erejéig találkoztam azzal 
a sporttársunkkal is, aki minden 
jelentős versenyünkön jelen van. 
A szövetségi kapitány, Kisdüdü, 
bokros teendői közepette termé-
szetesen csak a VB pihenőnapján 
indulhatott, de ezáltal folytatta 
páratlan sorozatát: ő az egyetlen 
versenyző, aki a HK történetének 
valamennyi rendezvényén, azaz 34 
helyszínen rajthoz állt.
HK 1975 Salgótarján óta nem 
hagyom ki élménybeszámolóim-
ban a lehetőséget, hogy népsze-
rűsítsem a kerékpárt, mint leg-
olcsóbb és legalkalmasabb köz-
lekedési eszközt egy többnapos 
versenyen. Sajnos mérsékelt siker-

rel. Pedig ez nem akadályoz jó 
futóeredmény elérésében, sőt! És 
ha valaki közben nagyon ráérez, 
átnyergelhet a másik szakágba, 
amely mostanában könnyebben 
hoz egyszámjegyű eredményeket 
a világbajnokságokról. Számomra 
ezúttal sem lehetett kétséges, hogy 
a versenyterepekre kibringázom, 
így könnyen adtam át kocsimat 
lányom és feleségem részére a 
trail-O VB rendezőinek szállítá-
sára. Még a legszorosabbnak ígér-
kező átmenetet – a középtávú VB 
bánkúti döntőjéről a HK 3.napi 
késő délutáni szentkereszti etap-
jára – is lazán vettem 70 perc 
alatt, hiszen én a Nagymezőn át, 
ellentétben az autósokkal, meg-
úsztam a fennsíkról leereszke-
dést, majd újbóli felmászást. A 
pihenőnapot pedig arra használ-
tam fel, hogy kerekezve bejárjam 
a Bükk-hegység déli részeinek 
azon tájait, falvait Tibolddaróctól 
Bükkaranyosig, amit mi tájfutók 
eddig még mindig elkerültünk. De 
hadd hívjam fel a figyelmet arra 
is, milyen nagyszerű dolog egy-
egy verseny vége után kimenni 
a terepre, és nyugodtan sétálva 
szemügyre venni azt a számtalan 
szépséget, amely a rohanás köz-
ben csak egy-egy pillanatra villan 
be. Így tettem én a változatosság 
kedvéért az 5. versenynap végez-

tével, amikor a célból a Sugaró és 
a Létrás vonzó formakincseit gya-
logosan becserkészve ereszkedtem 
le Miskolcra.
Amint a fentiekből kiderült, 
nagyon jól éreztem magam ezen 
a Hungária Kupán, annak ellené-
re, hogy jó futóteljesítményre még 
saját szintemen sem volt esélyem 
számos okból. De azért a hosszú 
kánikulai futáskihagyást követően 
kitűnő átmenetet és felkészülést 
jelentett ez a sportos hét a kemé-
nyebb őszi szezonra, amit én az 
Eötvös-napok keretében a leghosz-
szabb gyalogos pályával (110,8 km 
/ 4200 m / 14 e.p.), a BEAC Maxival 
nyitottam. Biztos vagyok abban, 
hogy sok száz sporttársam más 
okokból, más szervezéssel és rész-
ben más programokkal ugyan, de 
versenygyőzelem nélkül is hasonló-
an jól érezte magát ezen a Hungária 
Kupán. Ez lehet a biztosíték arra, 
hogy jövőre is sokan veszünk részt 
a legjelentősebb magyarországi 
tájfutó versenyen. Természetesen 
az idei 1719 tényleges versenyző 
és mintegy 400 egyéb próbálkozó 
megismétlődésére a közeli eszten-
dőkben nem számíthatunk, de bíz-
vást remélhetjük, hogy a HK a zöld 
sportok szerelmeseinek legnépsze-
rűbb találkozóhelye marad.

Scultéty Gábor
Fotó: Bódis Péter

Tömeges befutás
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(térkép a 6-7. oldalakon)

2009. augusztus 19. 
Bánkút, középtáv döntő: 
6600m/275m/25 pont
Pályaelemzés 
Kovács Ádám 25. hely, 42:17
1. pont: a jelleghatár mentén elin-
dultam fölfelé és a hegy tetején a 
tőlem jobbra eső rétet kerestem a 
szememmel. Ahhoz könnyen tud-
tam viszonyítani, és a pont meg is 
lett rögtön.
2. pont: viszonylag hosszú átmenet 
volt ez, de már az átmenet ele-
jén kinéztem a pont előtti völgyet 
felfogóvonalnak, odáig pedig a biz-
tonság kedvéért követtem a növény-
zet alakulását. A völgy után köny-
nyen megtaláltam a pontot, mind-
össze 8 mp-t kaptam az átmenet 
győztesétől.
3. pont: rövid átmenet, figyelmesen, 
biztonsággal fogtam.
4. pont: inkább egy kerülősebb, de 
biztonsági útvonalat választottam 
alulról az úton, ami utólag sajnos 
rossz döntésnek bizonyult, mert 28 
mp-cel kaptam ki ebben az átme-
netben a győztes Emil Wingstedttől, 
aki szintén került, úgyhogy valószí-
nűleg az útig kijutásban és az útról 
befutásban vert meg, ahol kicsit 
bebozótoltam.
5. pont: erre szintén a futhatóság 
miatt kerültem egy kicsit, ami miatt 
elcsúsztam, de nem tudtam hirtelen, 
hogy merre kezdjem a söprögetést, 
amíg be nem azonosítottam magam 
a ponttól keletre fekvő kis réten. 32 
mp veszteség soknak számít egy 
ilyen kis átmenetben.
6. - 7. pont: ezt a két pontot töké-
letesen oldottam meg, gyakorlatilag 
győztesidőt jöttem rajtuk (+1, ill. +2 
mp). A 6-ra pontosan tudtam, hol 
megyek a gerincen és jó helyen vág-
tam be, és utána a 7. pontra is maga-
biztosan és pontosan futottam rá.

8. pont: egyenesen vettem az irányt, 
csak a pont közelében a sziklacso-
port melletti völgybe futottam be 
egy kicsit jobban a kelleténél.
A 9. pontra szándékosan mentem 
fel a dombra, nem kerültem a nehe-
zen futható hegyoldalban, ez jó dön-
tés volt. Pontközelben lassítanom 
kellett, mert nem tudtam elsőre jól 
kiolvasni a kövekben részletgazdag 
környezetet.
Magam is meglepődtem, hogy a 10. 
pontra győztes átmenetet futottam, 
hiszen ott volt az az emelkedő, ami-
ben először éreztem, hogy fáradok 
és nehezebb a futás a vártnál. Az 
oldalban jól íveltem és a pontot is 
rögtön megfogtam. 
A 11. pont szintén ívelős volt, pont 
ott buktam át a lefutó gerincen, 
mint ahol terveztem és a pontot 
azonnal kikaptam. 
12. pont: Ebben az átmenetben 
kicsit fölé húztam véletlenül, ezért 
a pont fölötti zöld gerincen meg 
kellett állnom, hogy kiderítsem, 
valójában tényleg fölötte vagyok a 
pontnak, és nem alatta. 
A 13. pontra gyakorlatilag megint 
alig kaptam ki (+5mp), a helyes 
iránylevétel után csak a jellegha-
tárt követtem a szememmel és úgy 
futottam le a pontra. 
A 14-esre menet kicsit kihagyott 
az agyam. Először úgy terveztem, 
hogy teljesen körbefutok észak felől 
a nagy úton, de végül átvágtam, 
viszont a pont előtti kis ösvényen 
hirtelen azt hittem, hogy már a pont 
mögött lévő nagyobb úton vagyok. 
Pár lépésre vissza is szaladtam a 
fenyvesbe, amikor rájöttem a fatális 
hibára és korrigáltam. Fél percet 
kaptam ebben az átmenetben.
A 15-ös és 16-os pontok jól sikerül-
tek. A 15-ösre kikerültem a ligetest 
balról, amikor odaérve megláttam 
és nehezen futhatónak ítéltem meg. 
A pontra szépen ráfutottam az utak 
és a jelleghatárok beazonosításával. 

A 16. pontot irányba közelítettem 
meg és az irtáson hamar megtalál-
tam a völgy oldalában levő sziklát. 
18. pont: átfutó – ezt az átmenetet 
a magyar szurkolóknak köszönhe-
tően megnyertem. Hallottam a buz-
dítást, vittek a lábaim. A ponton az 
edzői, ún. coaching zónában nem 
kaptam semmilyen információt és a 
hangosbeszélőből sem tudtam meg 
semmit. Ez nem zavart, de azt már 
sejtettem, hogy nem állok túl jól. 
(szerk. mj.: Ádám ekkor 16. volt 
összetettben.)
19. pont: sajnos itt egy nagy, egy 
percen kívüli hiba csúszott be. Az 
irtásban a pont közelébe érve nem 
tudtam kiolvasni a térképet és a 
pont előtti gerincszerű vonulatot 
nem fedeztem fel a valóságban. 
Láttam a TV-s állványt és a 16-os 
pontomat is. 1 perc után lett meg.
A 20-as pontra rövid átmenetet 
kaptunk, nem is okozott gondot.
A 21-est ismét elrontottam, megint 
vesztettem egy értékes percet. Azt 
figyeltem, hogy az oldalban felhúzva 
a völgyet találjam meg, és ott lesz a 
pont, viszont ez nem volt ilyen egy-
szerű. Alácsúsztam és folyamatosan 
lefelé nézve kerestem a pontot, ami 
viszont fölfelé volt tőlem.
A maradék 5 pont megfogása már 
nem okozott nehézséget, jó tájéko-
zódással hibamentesen fogtam meg 
őket.

KOVÁCS ÁDÁM A VB KÖZÉPTÁVÚ DÖNTŐJÉN

VB középtáv döntő eredmények
Férfi középtáv döntő
1 Thierry Gueorgiou  FRA  37:14
2 Daniel Hubmann  SUI  37:42
3 Matthias Merz  SUI  38:10
25 Ádám Kovács  HUN  42:17
43 Gábor Domonyik  HUN  48:52
Női középtáv döntő
1 Dana Brožková  CZE  37:09
2 Marianne Andersen  NOR  37:19
3 Simone Niggli  SUI  37:58
37 Bernadett Kelemen HUN  48:44
43 Éva Makrai  HUN  50:49
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Az előzmények és az indulás

Egy őrült ötlet születése

Valamikor 2008 augusztusában jött 
az ötlet, hogy Európa legészakibb 
pontjáig, a norvégiai Nordkappig 
kellene biciklizni. Őrültségnek 
hangzott, de éppen ezért tetszett 
nagyon. Az álmodozásból hamar 
konkrét tervek lettek és sikerült 
útitársakat is találnom magam 
mellé. Ha már lúd, legyen kövér, az 
útvonalat nem egyenesen húztam 
meg, hanem belevittem a Duna 
völgyét és Párizst is. Innen pedig 
már következett, hogy a Benelux 
államokat is sorra kell venni, mie-
lőtt nekivágnék Skandináviának, 
ahol azelőtt még sose jártam. Év 
végére nagyjából összeállt az útvo-
nal és a csapat.
A legtöbben azt kérdezték tőlem, 
hogy hogyan volt minderre időm? 
No, ez egy jó történet! Röviden: 
„Arra van időd, amire szakítasz!” 
Bővebben: Első munkahelyemen 
lejárt a 3 év, azt mondják ilyen-
kor érdemes továbblépni. Nem 
kerestem a lehetőséget, de Ádám 
barátom – aki aztán szereplője is 
volt a túrának – beajánlott egy 
helyre, ahová pont olyan mérnö-
köt kerestek, mint én. Ekkor már 
biztosan tudtam, hogy áprilisban 
nagy útra kelek és ez összeegyez-
tethetetlen egy próbaidővel, 
de azért elmentem az interjú-
ra. Lement az interjú, azt hit-
tem, vissza se fognak hívni. Hát 
nem így történt, behívtak egy 
második körre, ahol a beszélge-
tés végén ajánlatot tettek. Ekkor 
már én is előálltam a progra-
mommal, amelyre a következők 
voltak a reakciók: Mit csinálsz? 
Hová mész? 3 hónap kerékpár-
ral? Megőrültél? Hány kilomé-
ter? Ne csináld már! – De igen, 
8000km, és ha esik, ha fúj, én 
elmegyek, ez mindennél fon-

tosabb nekem, mert még fiatal 
vagyok, szabad, most még meg-
tehetem, de később már nehe-
zebb lenne – válaszoltam abban 
a biztos tudatban, hogy ezen a 
ponton most szét is válnak az 
útjaink. Legnagyobb megdöbbe-
nésemre még így is kellettem, 
csak azt kellett megígérnem, 
hogy hazajövök az utazásomról. 
Ezt bevállaltam, kezet ráztunk és 
2009. január 1-jén az új munka-
helyemen kezdtem dolgozni.

Nem könnyű szponzorokat szerezni

Az indulás április 24-én volt, de 
addig rengeteg tennivaló akadt, 
még egy ilyen úthoz szükséges 
kerékpárom sem volt. Többen 
mondták, hogy ez a kaland 
már akkora volumenű, amihez 
érdemes lenne szponzorokat 
keresnem. Elindulni volt a leg-
nehezebb, de a sok-sok visz-
szautasítás és a még rosszabb 
üres ígérgetések, megválaszo-
latlan e-mailek és „hamarosan 

A tervezett útvonal

100 NAP BRINGA, AVAGY KERÉKPÁRRAL ÉSZAKRA  
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vissza(nem)hívjuk” után sem 
csüggedtem. Mindenki a gaz-
dasági válságra hivatkozott, így 
a bringát végül megvettem saját 
pénzből, de aztán csak fordult 
a szerencse és sikerült vízálló 
bringás táskákat szerezni az 
egész csapatnak az Evobike-tól. 
Nekik köszönhettük, hogy kint 
lehettünk a BringaExpó-n is, 
ami egy újabb áttörést jelentett. 
Fáradt voltam a rengeteg mun-
kától, de közben irtó lelkes is, 
látva a lehetőségeket, a potenci-
ális szponzorjelölteket! Tudtam, 
hogy most jött el az én időm, 
mindenkit megkérdeztem, akit 
csak lehetett, hiszen nem volt 
mit vesztenem. Némi referen-
ciám volt már, hiszen Rómát, 
Athént és a 2571 méter magas 
Grossglockner magashegyi utat 
már megjártam kerékpárral az 
elmúlt években. Személyesen 
már egyből más volt a helyzet. 
Igaz, a legtöbb helyről csak sok 
szerencsét kívántak és sajnálták, 
hogy nem tudnak támogatni, de 
a végén csak összejött néhány új 
szponzor: kaptunk kesztyűket és 
ruházatot az Ironclad-től, sisa-
kokat, sálat és napszemüveget 
az SH+-tól, médiatámogatónk 
lett a Velo.hu és ez akkora len-
dületet adott a lelkesedésem-
nek, hogy aztán még pénzt is 
kaptunk a Crystal-Denttől, cse-
rébe csak felmatricázva kellett 
keresztülkerekeznünk Európát. 
A Multinavigátortól, Guttmann 
Zolitól kaptunk GPS-t és nap-
cellás töltőt, a Tengerszemtől 
meleg hálózsákokat, sőt, amin 
még magam is meglepődtem, 
a Speedshoptól egy apró, 1 
kilós notebookot is naplóírásra 
és kommunikációra. A tavaszi 
Critical Mass felvonuláson sike-
rült összefutnom egy fickóval, 
aki agydinamós USB töltőket 
készít, így a tápáramot már 
borús időben is tudtuk biztosí-
tani a sok szerkezethez – csak 

tekerni kellett és tudtunk USB-s 
eszközt, telefont tölteni. Úgy 
tűnt, minden nagyon jól össze-
jött, de még nem volt vége! Volt 
egy RadioCafé-s beszélgetésem 
a túráról (amit ekkor már a 
szponzorok kedvéért expedíci-
ónak hívtunk) Ács Gáborral a 
„Milliók reggelire” című műsor-
ban. Ezután jelentkezett a Cason 
Mérnöki Zrt. hogy adnának 
nekem egy személyi nyomkö-
vetőt, amivel valós időben lehet 
majd követni az utunkat a tér-
képen, az interneten! Hoppá, ez 
nagyszerű, gondoltam, és már 
hívtam is fel őket: Mit kell ezért 
nekem adnom? Hány kiló a cucc 
és hogyan lehet tölteni? – kér-
deztem pesszimistán, rögtön 
arra gondolva, hogy ebben biz-
tos lesz valami buktató, mert túl 
szép lenne, hogy igaz is legyen, 
de a válaszuk ez volt: Semmit, 
csak egy ugyanakkora hirdeté-
si felületet kérnek, mint amit a 
többi szponzor kap, a telefon-
számlát is állják, a kis doboz 
pedig mindössze 85g és USB-ről 
tölthető! Nagyon örültem, ezt 
pont nekem találták ki!

Még egy tájfutóverseny is lehet 
a programban

Időközben Skuló Marci felhívta a 
figyelmemet egy tájfutóversenyre 
a norvégiai Bodø-ben. A 4 napos 
Midnattsolgaloppen, vagyis Éjféli 
Nap tájfutóversenyt a sarkkörön túl 
rendezik, ahol az egyik etap éjsza-
ka van, persze világosban, hiszen 
fent északon a nyári hónapokban 
sosem bukik le a nap a horizont 
alá! Ezt nem lehetett kihagyni a 
programból, gyorsan beneveztünk 
Harkányi Nándival, az unokatest-
véremmel, akivel együtt bringáz-
tunk azon a szakaszon. 

Mire jó egy farsangi buli?

Nagyon lelkes voltam és egyre 
jobban vártam az indulás nap-
ját. A vártnál jobban összejött 
minden, csak épp borzasztóan 
elfáradtam, mert persze a mun-
kahelyemen a próbaidőmet töl-
töttem, helyt kellett állni. Volt, 
hogy napi 10-12 órában, néha 
éjszaka és hétvégén is dolgoz-
tam, mindemellett az összes 
szabadidőmben a szponzorok-
kal tárgyaltam és egyeztettem, 
intéztem, amit kellett, pontosí-
tottam az útvonaltervet. 

Eső ellen öltözve

Az első napokon még könnyű, 
vidám volt az út
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Annyira azért mégsem lehettem 
elfoglalt, mert randizni még 
maradt időm. :) Február 20-án 
egy javarészt tájfutókból álló far-
sangi buli volt Nagy Gergő laká-
sán. Reggel egy e-mail címmel a 
karomon ébredtem, amire azon 
nyomban levelet írtam. Randit 
kértem, ahogy az a nagy könyv-
ben meg van írva. Találka talál-
kát követett, sőt még egy vértesi 
kerékpártúrát is tettünk Zitával 
kettesben. Sőt… megterveztük, 
hogy ő is csatlakozni fog hozzám. 
A Párizs és Koppenhága szakasz-
ra nem találtam útitársat, viszont 
neki volt egy kis szabadideje a 
vizsgaidőszak elején, így vettünk 
repülőjegyeket neki és a brin-
gájának Brüsszel Charleroi-ba 
és Amszterdamból vissza. Nem 
leszek egyedül a szülinapomon, 
valahol Hollandiában! Ha sike-
rül odáig eljutni… Mert bár volt 
már pár ezer kilométer a hátam 
mögött bringával, ekkora túrára 
még sosem adtam a fejem, fogal-
mam sem volt, hogyan fogom 
bírni fizikálisan és mentálisan, 
csak azt tudtam, hogy szinte már 
őrülten lelkes vagyok!

Végre eljött az indulás napja

Eljött végre az április 24-e, 
az indulás napja. Délelőtt még 

beszereztem ezt-azt, aztán indu-
lás előtt felálltam a megpakolt 
bringámmal a szobamérlegünkre: 
139,5kg. Felálltam bringa nélkül: 
78kg! Gyors fejszámolás: 61,5kg 
a bringa a táskákkal és bennük a 
felszereléssel! Úristen, ez renge-
teg!!! Mindegy most már, indul-
ni kell! A bicikli csak úgy ingott 
alattam, nehéz volt egyenesben 
tartani, mert az első villán is volt 
súly rendesen. A Clark Ádám 
téren volt a nagy találkozó, ott 
voltak a támogatóim, összejött a 
család, a barátok. Nem is gon-
doltam volna, hogy ennyi ember 
eljön, ezt ezúton is köszönöm. 

Később sok erőt adott, amikor 
visszagondoltam a rajt pillanatai-
ra! Az Esztergomig tervezett közös 
„Örömtekerés” inkább kíntekerés 
volt, nem könnyű együtt tarta-
ni 30-40 kerékpárost. Első este 
Esztergom mellett, Gellért Gábor 
telkén táboroztunk, itt még min-
dig egész nagy baráti társaságban. 
Másnap néhányan elkísértek min-
ket, 130km-t tettünk meg a Duna 
szlovák oldalán, este heten ültünk 
a tábortűznél, Bős után egy kis fél-
szigeten. Harmadnap leváltak az 
utolsó kísérőink is, Hegyeshalom 
után maradt az a négyes, akik 
együtt tekertünk egészen Párizsig: 
Ádám, barátom, akiről már volt 
szó, és aki azóta a tájfutásba is 
belekóstolt, BanziG, vagyis Gábor, 
jó barátom a régi munkahelyem-
ről, és az ő cimborája Bazsi, vagyis 
Balázs. Ja és persze én, Harkányi 
Árpi, aki felbujtotta a többieket 
erre a kalandra.
Sejtettem, hogy nem lesz egysze-
rű négyen együtt tekerni ekkora 
távot, és nem is volt az, de most 
azt kell írjam, hogy minden prob-
lémát megoldottunk e téren is. 
Az első négy nap sikerült kipi-
hennem a felkészülés fáradalmait, 
elég vidám volt az utunk a Duna 
mentén. Ausztriában jól kiépítet-
tek a bringautak és gyönyörű a 

É L M É N Y B E S Z Á M O L Ó

A Duna forrásánál

Budapest és Párizs között a csapat
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táj, mindehhez még hátszelet és 
napsütést is kaptunk, már-már 
túl szép volt minden. Várható 
volt, hogy ez nem tart túl sokáig, 
Linz előtt Gábor gépe szalajtani 
kezdett, majd este baljós felhők 
gyülekeztek a város felett. A brin-
gát sikerült megjavítani, viszont 
az eső ezután napokon keresztül 
áztatott minket. A híres Schlögeni 
Dunakanyar sem a szép kilátás 
miatt maradt maradandó élmény. 
Passau-nál már nagyon elég volt a 
folyamatos elázásból, de nem volt 
mit tenni, menni kellett tovább. 
Bazsi szülinapját egy kocsma tera-
szán ültük meg, Jagermaister-rel 
fűtöttük át a testünket és a lelkün-
ket. Csak egy kört ittunk, de úgy 
megvidámodtunk, hogy belene-
vettünk az eső képébe! Ha esik, 
hát essen, akkor elázunk, de így is 
jó, megyünk tovább…

Szakadó eső és hideg Németországban

Németországban már valamivel 
jobb lett a helyzet, itt is szin-
te minden nap kaptunk esőt, de 
közben napsütést is, amit ezek 
után igencsak tudtunk értékelni. 
Ekkor kezdtük csak érezni iga-
zán, hogy igen, elindultunk, van 
már valami a hátunk mögött, 

úton vagyunk. Sorra hagytuk el a 
városokat, Regensburg, Ingolstadt, 
UIm. Közben a Duna egyre kisebb 
lett és a táj egyre vadregényesebb. 
Két este is szakadó esőben áll-
tunk neki táborhelyet keresni, így 
a csapat hangulata egyre rosszabb 
lett, éreztem, nem lesz jó továbbra 
is sátorban éjszakázni! A helyi-
ek vendégszeretete megmentett 
minket. Egy este egy farmer, egy 
másik éjjel egy vállalkozó munká-
soknak fenntartott kis szobájában 
kaptunk menedéket a vihar elől. 
A németek vendégszeretete cso-
dálatos volt! Szinte már szégyell-
tük magunkat, annyira kedvesek 
voltak velünk. Hálálkodni csak 
egy kis zacskó pirospaprikával és 
képeslappal tudtunk, de valaki írta 
aztán, hogy valószínű nekik az 
is épp elég viszonzás volt, hogy 
találkozhattak négy őrülttel, akik 
ilyen útra adták a fejüket.
A Donaueschingen előtti este 
az ekkor már csak Ipoly mére-
tű Duna mentén táboroztunk 
egy mező szélén. Reggel olyan 
hideg volt, hogy a sátrakon kívül 
hagyott kulacsban megfagyott 
az innivalónk. Összepakoltuk a 
táborunkat a partról, kitoltuk a 
bringákat a főútra, majd behajtot-
tunk Eschingen-be. Megcsodáltuk 
a kastélyparkban a kiépített 
Duna-forrást, majd feltekertünk 
a Fekete-Erdőbe, Furtwangenbe. 
Ádám barátja révén egy kollégi-
umban tudtunk lakni. Veszélyes 
helyek ezek a kollégiumok, köny-
nyen nagy bulik kerekedhetnek, 
pláne, ha beállít néhány távolról 
érkezett bringás. Ez történt velünk 
is, éjfélkor azon kaptam magamat, 
hogy vízzel itatom a kiscsapatot, 
nehogy probléma legyen a másna-
pi fekete-erdei átkelésnél. 
Enyhén másnaposan, a bajszunk 
alatt mosolyogva tekertünk fölfelé 
az egyre meredekebb völgyben. 
A Duna forrásfolyója, a Breg már 
csak egy apró erecske volt mel-
lettünk. Bizony megküzdöttünk, 

mire felértünk 1078m-re, a forrás-
hoz. Nagy pillanat volt ez, 13 napja 
indultunk el otthonról, több mint 
1300km-t tettünk meg kerékpá-
ron. Ültünk a köveken, néztük a 
sziklák közül kibuggyanó kristály-
tiszta vizet, és alig akartuk elhinni, 
hogy megcsináltuk, itt vagyunk, 
ahol a Duna ered!
A Fekete-erdő tartogatott még 
meglepetéseket. A Duna-Rajna 
vízválasztó gerincén átkelni nem 
volt egyszerű. Nem számoltunk 
azzal, hogy Németország egyik 
leghidegebb vidékén, május 
elején, 1100 méteren még nem 
mindenütt fog elolvadni a hó. Itt 
erdészeti utakat néztem ki foly-
tatásként, hogy ne kelljen felesle-
gesen leadnunk a forráshoz jövet 
felvett szintet. Néhány kilométe-
ren keresztül csak tolni tudtuk 
a bringákat ezeken a havas-jeges 
utakon. Persze ez még belefért a 
kalandba, már ott, akkor is inkább 
csak mulattunk, mint bosszan-
kodtunk az ilyen nehézségeken, 
de most utólag meg aztán végképp 
csak nevetünk a történteken.
Folytatása következik…

Szöveg és fotó: Harkányi Árpád

A 100 nap bringa szabályrendszere:
Enjoy the Ride – Első és legfonto-
sabb élvezni az utat! Ezt talán nem 
szükséges magyarázni, egy álom 
megvalósulása semmit sem érne, 
ha nem élveznénk.
Nincs motorizált kíséret vagy 
segítség. A hajót leszámítva nem 
veszünk igénybe semmilyen szállí-
tást, se kíséretet, mert ezek nagy-
ban rontanák a túra teljesítmény és 
kalandértékét. A sátor, a konyha, az 
iroda, a ruhák, minden nálunk van 
a bringákra pakolva – súlyos a cso-
mag, de ez a totális szabadság ára.
Szállásra nem költünk! Egyrészt 
drága lenne 100 éjszakán át, más-
részt a természetben, a millió csil-
lagos „Open Sky Hotel”-ben (a sza-
bad ég alatt) alvás az igazi szabad, 
outdoor érzés.

A Fekete-erdőben
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Pályázati kiírások

A Budapest Tájfutója díj elnyerésére

A BTFSZ 2009-ben is kiírja a „Budapest 
Tájfutója” pályázatot. A díj négy kate-
góriában kerül kiosztásra:
Felnőtt férfi, beleértve a szenior és juni-
or korosztályt is. Felnőtt női, beleértve a 
szenior és junior korosztályt is. Ifjúsági fiú, 
beleértve a serdülő korosztályt, és fjúsági 
lány, beleértve a serdülő korosztályt is.
A díj odaítélhető annak a versenyzőnek, aki 
a következőkben ismertetett feltételeknek 
megfelel és 2009-ben, valamint az értékelés 
időpontjában is budapesti klub igazolt ver-
senyzője, függetlenül attól, hogy kimagasló 
eredményeit tájfutásban, vagy a tájékozó-
dási sport más szakágaiban (tájkerékpár, 
sítájfutás) érte el.
A Budapest Tájfutója díj elnyerésére a BTFSZ 
valamennyi tagszervezete és azok tagjai 
külön-külön, vagy együttesen is javaslatot 
tehetnek. Egy tagszervezet, ill. egy tag kate-
góriánként azonban csak 1-1 főt javasolhat. 
Javasolt személyenként – külön lapon – egy 
oldal indoklást kell adni. Az indoklásnak 
legalább a következő szempontokat kell 
tartalmaznia: a javasolt sportoló legalább 
I. osztályú, vagy aranyjelvényes kell hogy 
legyen, nemzetközi eredményessége legyen 
kiemelkedő, hazai eredményessége, külö-
nösen az országos bajnokságokon nyújtott 
teljesítménye legyen kiváló, sportszerű 
magatartásával járuljon hozzá sportágunk 
elismertségéhez, edzésmunkájában, közös-
ségi magatartásában legyen példamutató, 
egyéb, egyéni erényekben is bővelkedjék.
Kizáró okok: ha a versenyző ellen fegyelmi 
eljárás van folyamatban, ha a versenyző a díj 
eredményhirdetéséig vidéki klubba igazol, 
ha az év folyamán rajtengedélyét bevonták.
A javaslatokat 2009. november 30-ig kérjük 
a BTFSZ címére (1053 Budapest, Curia u.3. 
II. em. 2.) beküldeni, vagy behozni. A határ-
időre beérkezett javaslatokat egy 5 tagú 
Bizottság bírálja el és dönt a díj odaítélésé-
ről. A Bizottság vezetője a BTFSZ elnöke.
A pályázatok kezelése titkos. Eredmény-
hirdetés 2010. januárjában lesz a Budapesti 
Tájfutó Napok keretében.

Budapest, 2009. szeptember
a BTFSZ Elnöksége

Budapest tájékozódási bajnoksá-
gainak 2010. évi megrendezésére
A BTFSz elnöksége pályázatot hir-
det az alábbi versenyeinek meg-
rendezésére:
Budapest Normáltávú Egyéni Bajnoksága
Budapest Középtávú Egyéni Bajnoksága
Budapest Rövidtávú Egyéni Bajnoksága
Budapest Hosszútávú Egyéni Bajnoksága
Budapest Éjszakai Egyéni Bajnoksága
Budapest Váltóbajnoksága
Budapest Csapatbajnoksága
Budapest Tájkerékpáros Bajnoksága
Budapest Sítájfutó Bajnoksága
A pályázat célja: a bajnokságok szín-
vonalas megrendezésének biztosítása.
A bajnokságok ideje, helye, formája 
- országos, vagy regionális rangsoroló, 
nyílt bajnoki verseny,
- az országos bajnokságokhoz illeszke-
dő lebonyolítási rend,
- önálló versenyként a naptárban az 
erre a célra kijelölt megyei hétvégén,
 - vagy bármely egyesületi kupaverseny 
keretében időponti megkötés nélkül,
- budapesti helyszínen, de legalábbis 
Budapestről könnyen elérhető terepen.
A pályázók köre. A BTFSZ tagszer-
vezetei, vagy versenybírók társulásai. 
A szervezetek pályázhatnak önállóan, 
vagy (főként többnapos verseny ese-
tén) összefogva, közösen.
A rendezés támogatása. Valamennyi 
meghirdetett bajnoki verseny rendezési 
költségeihez a BTFSz egységesen 50 000 
Ft-tal járul hozzá. Ennek elszámolása a 
megbízó részére kiállított költség- és 
szolgáltatási számlákkal történik.
A pályázat tartalmi és formai 
követelményei. A pályázatot egy pél-
dányban írásban (amely természetesen 
lehet elektronikus levél formájában is) 
kell benyújtani a BTFSz-nek a megadott 
határidőig. A pályázatban röviden meg 
kell jelölni a verseny minden lénye-
ges paraméterét, ismérvét a szokásos 
versenykiírási minta szerint, beleért-
ve a nevezési díjat. Be kell mutatni 
a versenyrendezésben elvárt szakmai 
színvonal biztosítékait (terep, térkép, 
versenyközpont, rendezőség, engedé-
lyek, marketing és média tevékenység, 
stb.) Az elbírálásnál nem kizáró ok, ha a 

beadáskor a verseny tervezett időpont-
ja és pontos terepe még nincs végle-
gesítve. Az elbírálásnál előnyt jelent a 
pályázó által frissített tartalmú térkép 
biztosítása.
Beadási határidő: 2009. október 30.
A pályázatok elbírálása. A pályá-
zatokról a versenybizottság javaslata 
alapján a BTFSz elnöksége a novemberi 
ülésén dönt.
A részleteket a nyertesekkel kötendő 
szerződésekben rögzítjük. A szerző-
dések szokásos tartalma mellékelten 
olvasható.
Felvilágosítást adnak bármely, a pályá-
zati kiírásban nem részletezett kérdés-
ben:
Scultéty Gábor versenybiztos, 06-23-
446-175, gabor.scultety@gm.com, 
vagy Lengyel Andrea főtitkár, btfsz@
dpg.hu.

Budapest, 2009. szeptember 7. 
BTFSz Elnöksége

a Budapesti Tájfutó Diákolimpia 
2010. évi megrendezésére

A pályázat célja: a diákolimpiára 
hathatós mozgósítás biztosítása, és a 
verseny színvonalas megrendezése.
A bajnokságok ideje, helye, formája
- Időpontját az országos döntőhez iga-
zodóan, a Bp. versenybiztossal egyez-
tetve a rendező határozza meg,
- Helyszínét Budapest területén szintén 
a rendező választja ki, lehetőség szerint 
200 fő befogadására alkalmas fedett 
versenyközponttal (pl. iskola, tornate-
rem, tábor).
- Formáját, lebonyolítási módját az 
érvényes tájfutó diákolimpiai szabály-
zat határozza meg.
A pályázók köre. A BTFSZ tagszer-
vezetei, vagy versenybírók társulásai. 
A szervezetek pályázhatnak önállóan, 
vagy összefogva, közösen.
A rendezés támogatása. A verseny-
rendezés költségeire a BTFSz 150 000 
forintot biztosít. Ennek elszámolása a 
megbízó részére kiállított költség- és 
szolgáltatási számlákkal történik. A 
rendező a szabályosan benevezett indu-
lóktól semmilyen díjat nem szedhet.
A pályázat tartalmi és formai 
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követelményei. A pályázatot egy pél-
dányban írásban (amely természetesen 
lehet elektronikus levél formájában is) 
kell benyújtani a BTFSz-nek a megadott 
határidőig. A pályázatban röviden meg 
kell jelölni a verseny minden lényeges 
paraméterét, ismérvét. Be kell mutatni 
a versenyrendezésben elvárt szakmai 
színvonal biztosítékait (terep, térkép, 
versenyközpont, rendezőség, engedé-
lyek, marketing és média tevékenység, 
stb.) Az elbírálásnál nem kizáró ok, ha a 
beadáskor a verseny tervezett időpont-
ja és pontos terepe még nincs végle-
gesítve. Az elbírálásnál előnyt jelent a 
pályázó által frissített tartalmú térkép 
biztosítása.
Beadási határidő: 2009. október 30.
A pályázatok elbírálása. A pályá-
zatokról a versenybizottság javaslata 
alapján a BTFSz elnöksége a novemberi 
ülésén dönt. A részleteket a nyertessel 
kötendő szerződésben rögzítjük. Ennek 
szokásos tartalma mellékelten olvas-
ható.
Felvilágosítást adnak bármely, a pályá-
zati kiírásban nem részletezett kérdés-
ben:
Scultéty Gábor versenybiztos, 06-23-
446-175, gabor.scultety@gm.com, 
vagy Lengyel Andrea főtitkár, btfsz@
dpg.hu.

Budapest, 2009. szeptember 7.
BTFSz Elnöksége

a Budapesti Tájfutó Fesztivál 2010. 
évi megrendezésére

A BTFSz elnöksége pályázatot 
hirdet tagszervezetei számára a 
Budapesti Tájfutó Fesztivál 2010. 
évi megrendezésére. A tagszerveze-
tek pályázhatnak önállóan, vagy több 
egyesület közösen. A pályázatot azoktól 
várjuk, akik a rendezvényhez szervezési 
háttérrel rendelkeznek, és olyan prog-
ramhoz tudnak kapcsolódni, melyen 
a nagyszámú résztvevő mások által 
biztosított (például lakóhelyi sportnap, 
kerületi ünnepi napok, iskolai rendez-
vények).
A rendezvény célja, feltételei, 
körülményei. A tájfutó fesztivál célja 
a tájfutás és a kapcsolódó szakágak 

élő bemutatása kötetlen formában, 
és minél több érdeklődő bevonása a 
sportág kipróbálására. A fesztivál ver-
senyszámait játékos formában kell 
megszervezni, a versenyszabályzatot 
figyelmen kívül hagyva. A résztvevők a 
szabadtéri mozgás öröme mellett kap-
janak előkészületek nélkül is teljesít-
hető, sikerélményt kiváltó tájékozódási 
feladatot.
A fesztivál helyszínét a rendező választ-
ja meg, de Budapest területén belül.
Az időpontot szintén a rendező választ-
ja, de az segítse elő iskolások, családok 
tömeges mozgósítását.
A versenyszámokat, és azok hosszát, 
nehézségét a rendező jelöli ki.
A tájfutásban teljesen járatlan érdeklő-
dőket rövid írásos ismertető anyaggal 
kell segíteni a helyszínen.
A fesztivál keretében rendezhető 
hivatalos minősítő verseny, esetleg 
Budapest bajnokság is. Ez utóbbi eset-
ben a váltó, vagy csapat versenyformát 
preferáljuk.
A rendezvény előkészületeiről a ren-
dező köteles tájékoztatást nyújtani a 
BTFSz részére. A lebonyolításról szintén, 
a támogató fővárosi önkormányzat elő-
írásainak megfelelő részletességgel.
A rendezéshez a BTFSz által nyúj-
tott támogatás összege a pályázaton 
elnyerhető összeg függvénye, várható-
an 200 ezer Ft.
A fővárosi önkormányzat mellett továb-
bi támogatók bevonása lehetséges, és 
kívánatos.
A pályázat tartalmi és formai köve-
telményei. Beküldendő írásban a 
BTFSz részére 2009. október 30-ig.
A rövid anyagnak tartalmaznia kell
- a tervezett helyszínt és időpontot,
- a mozgósítás tervezett formáit és 
eszközeit,
- a média kapcsolatot (ha van),
- a további támogatókat (ha van).
A pályázattal kapcsolatban szükség 
esetén további információt ad:
Scultéty Gábor versenybiztos, 06-23-
446-175, gabor.scultety@gm.com, vagy 
Lengyel Andrea főtitkár, btfsz@dpg.hu.

Budapest, 2009. szeptember 7.
BTFSz Elnöksége

Megérkezett 

az !

Értesítést kaptunk, hogy az adófize-
tők rendelkezése alapján a Budapesti 
Tájfutók Szövetsége az 1%-ból 427 
133 Ft-ot kapott. Köszönjük mind-
azoknak, akik ezzel is támogatták a 
szövetséget.

BTFSZ Elnöksége
Elnökségi ülés
A BTFSZ Elnöksége soron következő 
ülését 2009. szeptember 7-én tartot-
ta a Szövetség hivatali helyiségében. 
Ezen megtárgyalta a BTFSZ első félévi 
gazdasági helyzetét, a 2010. évi buda-
pesti versenyek pályázati kiírásait, 
valamint a Budapest Tájfutója pályá-
zat kiírását.

Köszönet 

és felhívás!
A Budapest Tájfutó Sportjáért 
Alapítvány ezúton mond köszöne-
tet a 2009. évi személyi jövedelem-
adó 1%-ának felajánlásából befolyt 
323.394- Ft-ért. Ez az Alapítvány 
egyetlen bevételi forrása.
Sajnos minden évben egyre draszti-
kusabban csökken a felajánlott összeg 
nagysága, hiszen az alapítványok gom-
bamód szaporodnak, a tájfutók tábora 
pedig sajnos évről évre csökken.
Az összeget a budapesti utánpótlást 
nevelő egyesületek, és a Budapest 
válogatott
támogatására fordítjuk.
Még egyszer köszönjük a támogatást, 
és jövőre is számítunk a felajánlá-
sokra. 

az Alapítvány Vezetősége

A Hangya SZKE
köszönetet mond sporttársainak 
a 2009. évi személyi jövedelemadó 
1%-ának felajánlásából befolyt 579 
267 Ft-ért.

Vezetőség
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Valtinyi 
László

1939-2009
Az ötvenes évek második felében jelent-
kezett a MAFC tájékozódási futó szakosz-
tályába egy feltűnően szemüveges ifjú 
mérnökhallgató, akit szeretettel fogad-
tunk, és akit névadási szokásaink szerint 
azonnal el is kereszteltünk Áspisnak - 
ezt a becenevet haláláig viselte. Az ifjú 
hamar beilleszkedett a szakosztály életé-
be, és bár falrengető tehetség nem volt, 
megbízható, ha nem is állandó csapat-
taggá vált a MAFC legendás négyszeres 
bajnokcsapatában (1957-60), és így két 
bajnoki aranyat őrizhetett. Értelmessége, 
lelkesedése, ügyszeretete predesztinálta 
volna komoly versenybírói, sportvezetői 
pályára, űzte is mind a kettőt. Mielőtt 
további életpályáját ismertetném, meg 
kell említenem három olyan tulajdon-
ságát, amely döntő hatással volt egész 
életére, nemcsak sportpályafutására. 
Egyik a vitathatatlan okosság, a másik a 
depresszióig is eljutó mindent feladás, és 
a harmadik a legendás sértődékenység. 
Versenyzőként a hatvanas évek elején 
elhagyta anyaegyesületét, folytatta a 
BSE-ben, majd később a Postásban, hogy 
a kilencvenes években végleg búcsút 
mondjon a tájfutásnak. A sport azért 
maradt: a teljesítménytúrázók között 
fellelhettük a nevét még a legutóbbi 
években is.

Ami a sportvezetői-térképhelyesbítői-
versenybírói pályafutást illeti, az újságíró 
Ady Endre talán úgy nevezte volna: „a 
nagy nekibuzdulások embere”. Amihez 
hozzányúlt és elvégzett (ez a kulcsszó!), 
az kincs volt. Ha térképhelyesbítést vállalt 
és el is végzett, az mestermunka volt - de 
rossz periódusaiban hányat adott vissza! 
Sok munkának vágott neki, keveset vég-
zett el. Ilyen volt, ilyennek kellett elfo-
gadnunk, mert tudtuk, megéri kivárni, ha 
mégis befejez valamit. Így is szerettük!
Nagy nekibuzdulásai között két olyan ese-
tet említek, amelyek miatt ez a nekrológ, 
mint sportágunk jeles emberét említhe-
ti. Ezekben az esetekben a nekibuzdu-
lás addig tartott, amíg kellett. Amikor 
a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 
megalakult, Áspis barátunk sok hónapon 
keresztül minden megnyújtott ebédszü-
netét az új MTFSz-ben töltötte, és néha 
az estéit is, hogy segítse a szinte odacsöp-
pent és e téren gyakorlatlan Skerletz Iván 
főtitkár munkáját. A Szövetség évekig élt 
abból a beindító-rendszerező munkából, 
amelyet ő alkotott meg - társadalmi mun-
kában. Hogy miért szállt ki elég hamar? 
Munkáját elvégezte, a nekibuzdulásnak 
vége volt - és talán már nem is igen volt 
rá szükség.
Az új nekibuzdulás a nyolcvanas évek 
végén ment végbe, amikor 1989-91-ben a 
BTFSz elnöke lett. A nekibuzdulás a vállalt 
feladat végéig kitartott. Amikor onnan 
távozott (nem vállalta tovább a munkát), 
jó emlékek maradtak utána.

Ezután kapcsolata a tájfutással megsza-
kadt. Pedig milyen sok feladat várhatott 
volna még rá! Persze a hegyekkel nem 
szakított, a teljesítménytúrázás biztosítot-
ta a további kapcsolatot.
Az utóbbi években számtalan kísérletet 
tettem, hogy ismét bevonjam a tájfutás 
vérkeringésébe, legalább egy kicsit... 
Leveleimre ritkán válaszolt, és ha egyszer-
egyszer versenyeimen megjelent, idege-
nül mozgott, nem is erőltettem tovább a 
kapcsolatot.
A tájfutás múltjának érdekes-értékes 
alakját veszítettük el. Ha okossága és lel-
kesedése mellé kitartás is társult volna, 
ma a nagy sportvezetők között tartanánk 
nyilván. Így is nekibuzdulásainak felmenő 
ágaiban végzett munkái nyomot hagytak 
sportágunk történelmében. Sokan pedig 
olyan barátot veszítettek el, aki minden 
furcsasága ellenére mindig barát maradt.

Nekem hiányozni fog.
dr. Szarka Ernő

Orosz 
Attila

1976-2009
 Orosz Attila tragikus hírtelenséggel szep-
tember 21-én 33 éves korában elhunyt.
Attila 1988-ban a demecseri iskolá-
ban kezdte a tájfutást Zarnóczay Klára 
testnevelő ,tájfutó segítségével. Pár 
évig a Konzervgyár SE színeiben futott, 
majd amikor javultak eredményei az 
Mezőgazdasági Főiskolához került 
Marina Györgyhöz. 1991-ben aranyjelvé-
nyes minősítést szerzett, majd 1993-ban 
országos csapatbajnoki címet szerzett 
társaival. 1993-ban az ifjúsági ranglistán 
16.-ként ismét aranyjelvényes sportoló 
lett. 1993-ban az ifjúsági éjszakai bajnok-
ságon bronzérmet szerzett.  Tájfutóként 
ismerte meg Tóth Zsuzsát és a Fabulon  
klubban futott tovább. Két gyermeke szü-
letett és a munka,családfenntartás miatt 
már csak nézőként jelent meg néhány 
versenyen. Emlékét örökké megőrzöm és 
fájó szívvel búcsúzom tőled Attila.

Regályné Zarnóczay Klára

Egykori versenykép „Áspis”-ról
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Magyarország, azon belül a 
PVSK, PVM, POEÜ Tájékozódási 
Futó Szakosztályai  nyerték el a 
2011-es WMOC /World Masters 
Orienteering Championships – 
azaz a Tájékozódási Futó Szenior 
Világbajnokság rendezési jogát. A 
rendezvény előkészületeinek és lebo-
nyolításának feladatait a WMOC 
2011 szervezőbizottsága látja el, 
mely a Tájfutásért – Pécs Alapítvány 
keretein belül működik. Ez az ese-
mény a sportág legnagyobb sza-
bású rendezvénye s – a résztvevők 
száma szerint biztosan – a valaha 
volt legnagyobb sportesemény lesz 
a Dél-Dunántúli Régióban. Közel 25 
kategóriában 2 versenyszám 5 ver-
senynapján mintegy 4-5000 fő (ver-
senynaponként!) áll majd rajthoz 
2011 június 30. – július 8-a között. 
A normáltáv selejtezői és döntője a 
Mecsek erdeiben, a sprint verseny-
szám döntője Pécs történelmi belvá-
rosában kerül megrendezésre. 
Így Pécs város és környéke tízez-
res nagyságrendű tájfutó sportolót 
és kísérőjét, családtagjait láthat-
ja vendégül tíz napig - két hétig 
Magyarországról és a világ min-
den tájáról, turisztikai szempont-
ból nem mellékesen a 35 év felet-
ti, sportos életvitelű, rendszeresen 
utazó célcsoportból. Ebből Pécs 
városa gazdaságilag is sokat profi-
tálhat, mind 2011-ben, mind már 
a megelőző években. (Ha csak a 
WMOC-n résztvevőket számítjuk, 
akkor a város várható IFA bevé-
tele közvetlenül a rendezvénynek 
köszönhetően több tízmillió Ft, az 
ebben az időszakban igénybe vett 
étkezés- és szállás-szolgáltatás vár-

ható értéke pedig meghaladja majd 
a 300.000.000 Ft-ot!)
A baranyai rendezők szakmai elis-
mertségét jelzi, hogy a nemzetkö-
zi sporteseményeknél szinte példa 
nélküli módon elsőre sikerült 
elnyernünk a rendezési jogot az IOF 
(Nemzetközi Tájfutó Szövetség) 
kongresszusán – a pályázók között 
olyan tájfutó „nagyhatalmakkal” 
is megküzdve, mint Svédország, 
Németország, Litvánia. A pécsi ren-
dezőgárdára hárul az a nem kis 
feladat, hogy a rendezvény sport-
szakmai lebonyolítása mellett 
mindenben kiszolgálja a vendége-
ket: a szállásfoglalástól, az utazás-
szállítás, étkezés megszervezésén 
keresztül, a kísérő rendezvényekig 
(előversenyek, edzőtáborok, kísérő-
verseny, bankett…) és szabadidős 
programokig (városnézés, kul-
túra, wellness, gasztronómia…). 
Természetesen a feladat nagyságá-
hoz mérten ehhez évekig tartó igen 
komoly előkészítő munkára, a mint-
egy 4-500 önkéntes segítő magas 
fokú koordinációjára és együttmű-
ködésére van szükség, mely elkép-
zelhetetlen megfelelő informatikai 
háttér nélkül. 
Az előkészítő munka már megkez-
dődött és 2008 nyarától érezhető a 
nemzetközi tájékozódási futó köz-
vélemény fokozott érdeklődése Pécs 
iránt. Ezt kihasználva, erre komoly 
marketingmunkával „rádolgoz-
va” szeretnénk minél több tájfutót 
városunkba csábítani, nem csak 
a WMOC-ra, hanem a megelőző 
rendezvényekre (pl. 2010-ben sze-
retnénk a társ EKF városok, Essen 
és Isztanbul tájfutó csapatát meg-

hívni, valamint edzőtáborok, felve-
zető versenyek) és természetesen 
az EKF-hez kapcsolódó valamennyi 
programra.
A 2011-es Szenior Világbajnokság 
pályázat sikerének egyik kulcsa 
minden bizonnyal az, hogy a legné-
pesebb nemzetközi tájfutó esemény 
és Pécs nagyszabású „vállalkozása” a 
2010-es Európa Kulturális Fővárosa 
projekt jól kiegészítik, és kölcsönö-
sen erősítik egymást.
Az EKF kulcsprojektjei által kiala-
kításra kerülő terek, létesítmények, 
valamint a kapcsolódó turisztikai és 
egyéb beruházások ideális hátteret 
adnak a WMOC-hez, mint prog-
ramhelyszínek, háttérinfrastruktúra 
és mint az idelátogatók számára 
vonzó turisztikai célpontok egy-
aránt. Az Európa Kulturális Fővárosa 
rendezvénysorozat eseményei pedig 
számos kulturális csemegét, kiegé-
szítő programlehetőséget kínálnak 
a WMOC-ra, illetve az „előkészí-
tő” 2010-es évben edzőtáborokra, 
versenyekre ideérkező tájékozódási 
futóknak.
Másik oldalról a WMOC előkészí-
téséhez kapcsolódó több éves, szé-
leskörű reklám – valamennyi nagy 
nemzetközi tájékozódási futó ese-
ményen 2009-2010 során és termé-
szetesen az Interneten, eljutva a világ 
valamennyi tájfutó szövetségéhez, 
egyesületéhez, versenyzőihez – egy-
ben az Európa Kulturális Fővárosa 
projektet is népszerűsíti. A sport-
ág legnagyobb, „jamboree” jellegű 
találkozója minden bizonnyal szép 
számmal olyan látogatókat is Pécsre 
csalogat, akik különben nem jönné-
nek el az EKF rendezvényeire.

W M O C 2 0 1 1

SZENIOR TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ 
VILÁGBAJNOKSÁG 2011-BEN

A szervezőbizottság 2009. augusztus 24-én megtartotta a 
rendezvénnyel kapcsolatos első sajtótájékoztatóját a pécsi 
Városházán, amelyen részt vett dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei 
Jogú Város polgármestere és Jan R. Lien, az IOF megbízottja is.
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 VERSENYNAPTÁR KIEGÉSZÍTÉS (november 1-ig)
Internet info: www.mtfsz.hu (versenyek) és www.btfsz.hu (versenyek) 

10. 10 (szo) Szélrózsa Kupa, Budapest Nyílt Éjszakai Bajnoksága /oR/ SI R: TTE  Szeptember 18-ról erre 
az új időpontra áthelyezve (I: TÁJOLÓ 2009/7.)  

10. 10. (szo) Veszprém megyei nt. egyéni bajn. /rR, nt./  R: VHS.  H: Hódos ér. I:  http:www.vmtfsz.hu.

10. 10. (szo) Baranya megyei CSB /rR /  R: Baranya m. TFSZ. Kiírás nem érkezett.

10. 10-11. (szo-v) Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság  SI R: Pannon Egyetem.  A nevezési határidő 
okt. 2-a volt. Részletes kiírás az MTFSZ-honlapon. 

10. 11. (v) Fejér megyei nappali egyéni bajn. /-, nt./ SI R: Fejér m. TFSZ. Nh.: 10. 07(beérk.).  H: 
Pusztavám térsége. VK: Bányatavak, É-i parkoló. I:  http://arak.freeblog.hu/

10. 11. (v) Igaz Béla ev. /rR, nt./  R: PVS  Kiírás nem érkezett.

10. 14. (sze) 5. Gazdagrét Kupa (10. parkverseny, 3SZ) /-/ SI R: MOM  Hsz.  H: Gazdagréti lakótelep, 
Előnevezés: oszibkv@freemail.hu, Pályák: rövid, hosszú és bringás. Nd.: 500Ft (nem keresőknek: 
400Ft). Plusz pálya: ingyenes. I: a MOM honlapon (www.mom-o.hu), vagy oszibkv@freemail.hu. 

10. 28. (sze) 12. parkverseny (3SZ) /-/ SI R: HSP H: Városmajor, I: http://hspartacus.hu

 VERSENYNAPTÁR (november 2-től)
11. 04. (sze) 13. parkverseny (3SZ) /-/ SI R: SIR  I: a www.siralyok.hu honlapon (versenyeink) 

11. 07-08. (szo-v) Őszi Spartacus Kupa /oR, nt./ SI R: SPA  Nh.: 10.26(beérk.) C: MTFSZ/ENTRY, vagy 
e: tabanispartacus@gmail.com, vagy Tabáni Spartacus SKE, 1013 Budapest, Attila út 2. Nd: 
3600Ft/2nap, (FN-12, F70-, N65: 1800Ft). Nevezni 1 napra is lehet: 2000Ft/nap (1000Ft/nap). 
Módosítás, ill. Nh. utáni nevezés 1000Ft pótdíjjal. Nyílt: 1000Ft/nap. Gyermekverseny: ingyenes. 
H: Gánt térsége (Vértes hg.), „0”-idők: 10.00(szo), 9.00(v). K: FN: 10D(sz), 12C 14B 16B 18B 20A 
21EBBrC 35A 40 45 50 55 65, F: 35Br 70 75, +NyK(OB), NyT(OA), Gy.  Szállás (tornateremben 
Csákváron, s.f. 700Ft/fő/éj, vagy kollégiumban Székesfehérváron 2300 Ft/fő/éj áron) rendelhető. 
Megj.: Egyes kategóriák a rendező szakosztály elhunyt versenyzőinek emlékére emlékfutamok 
(F21E: Balogh Tamás, F35A: Tarjáni Tibor, F60: Csurgó Mihály, N16B: Szentpétery Ákos emlék-
futam), az F14B és N14B futamok: Gránás Kupa. I: www.tabanispartacus.hu.  

11. 11. (sze) Postás-ka parkverseny (3SZ) /-/ SI R: PSE Hsz.   T: 12 óra 30-tól a VK-ban (Margitsziget 
Árpád híd felőli vége, a Zenélő kút és a fizető parkoló közötti tisztáson). „0”-idő: 13.00. 
Pályazárás: 17.00. Benyomtatott pályák: Hosszú: 5,8 km, Közepes: 4,2 km, Rövid: 3,0 km. Nd.: 
300Ft, diákoknak 200Ft. I: Nemesházi László (t: 20-9344232).  

11. 14. (szo) Salgó Kupa 3. forduló /rR, nt./  R: SDS  Nh.: 11. 09. (beérk.)   C: sdsnevezo@gmail.com, 
H: Salgótarján –Tóstrand, „0”-idő: 11.00. K: FN: 12CD 14B 16BC 18B 21BC 35 40 50, F60B, 
Nyílt-T, Nyílt-K. Nd.: 800Ft. Helyszíni nevezés esetén 500Ft pótdíj. I: http://www.dornyaise.hu.  

11. 15. (v) Less Nándor ev. /rR, nt./ SI R: DTC  Kiírás a DTC honlapján lesz. 

11. 18. (sze) 15. parkverseny (3SZ) /-/ SI R: SIR I: a www.siralyok.hu honlapon (versenyeink) 

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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11. 21. (szo) XIV. Dobogókői Hegyi Futóverseny /-/  R: SPA  Rendezők: Tabáni Spartacus SKE Tájfutó Szakosztály 
(hegyifutó-kategóriák), valamint az MTE Dobogókői és Zsitvay Tibor Osztálya (teljesítménytúrák). H: Pilis-
Visegrádi-hegység, Dobogókő. VK: Dobogókői báró Eötvös Loránd Menedékház. Rajt és Cél: a Menedékház 
előtt. Nevezés: előzetesen e-mail-ben: dobogoko.futas@gmail.com, a helyszínen 8:00-9:30 óra között, telje-
sítménytúra 10:30-ig. Nevezési díj: férfi hegyi maraton, női és férfi félmaraton: 1200 Ft, női és férfi hegyi 
kismaraton: 800 Ft, nehéz és könnyű teljesítménytúra 600 Ft  Kategóriák és rajtidők: Skerletz Iván férfi hegyi 
maratoni: táv: 32,0 km, szint: 1350 m, tömegrajt: 9:30 órakor, szintidő: 5 óra. Hegyi férfi és női félmaratoni 
(külön értékelve): táv: 20,0 km, szint: 830 m, tömegrajt: 10:00 órakor, szintidő: 4 óra (férfiak), 5 óra (nők). 
Dr. Somogyvári Károly hegyi férfi és női kismaratoni (külön értékelve): táv: 13,0 km, szint: 350 m, tömegrajt: 
10:30 órakor, szintidő: 3 óra (férfiak), 3,5 óra (nők). Dr. Téry Ödön nehéz teljesítménytúra: táv: 14,0 km, 
szint: 710 m, rajt: 9:00 és 10:30 között, szintidő: 5 óra. Dr. Zsitvay Tibor könnyű teljesítménytúra: táv: 13,0 
km, szint: 350 m, rajt: 9:00 és 10:30 között, szintidő: 4 óra. Díjazás: a férfi hegyi maratoni győztese megkapja 
a Skerletz Iván örökös Vándordíj kicsinyített mását, valamennyi hegyifutó-kategória győztese kupát, első 
három helyezettje tárgyjutalmat kap. A teljesítménytúrákon a szintidőkön belül teljesítők oklevelet kapnak. 
Minden induló ajándékot kap. Információ: a http://www.tabanispartacus.hu/tajfuto honlapon.

11. 21-22. (szo-v) Őszi Boróka Kupa  R: HSE és KAL. I: TÁJOLÓ 2009/9.

11. 25. (sze) 16. parkverseny (3SZ) /-/ SI R: MOM   H: Feneketlen-tó környéke (Bp. XI. ker.). I: TÁJOLÓ 
2009/9 és www.mom-o.hu. 

Kérés a rendezőkhöz: A következő, 9-es szám lapzártája: október 27, elkészül november 6-ra (kiosztás az 
Őszi Spartacus Kupán). Novemberi, decemberi tájfutó rendezvényekről - amennyiben lapzárta előtt nincs 
versenykiírás az MTFSZ-honlapon - előzetes információt kérünk (email-cím: argaygyu@t-online.hu).

Hírek innen-onnan: Thuróczy Lajos a magyar köztársasági arany érdemkereszt birtokosa! Sólyom 
László köztársasági elnök az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmával adta át a magas kitüntetést a Magyar 
Természetbarát Szövetség tiszteletbeli elnökének sok évtizedes sportvezetői munkája elismeréseként. Thuróczy 
Lajos személyében kétszeresen is első magyar tájékozódási bajnokot tisztelhetünk. 1950-ben a Bp. Lokomotív 
győztes csapatának tagjaként lett aranyérmes az első OCSB-n. 1952-ben pedig megnyerte az első ízben meg-
rendezett egyéni bajnokságot. Erről a győzelméről részletes beszámoló olvasható a Tájoló  2007/2 számában.  
Thuróczy Lajos 1950-ben, 25 évesen  kapcsolódott be az MTSz munkájába, először társadalmi aktívaként, majd 
1958-tól a Szövetség titkáraként dolgozott nyugdíjazásáig, sőt még azon is túl, mind a mai napig. Gratulálunk!

Jó hír a közutálatnak örvendő rettegett kullancsokról: Az MR1 augusztus 31-i Hétköznapi tudo-
mány című műsorában hallhattuk a Sāo Paolo-i Butanta intézet kutatóinak felfedezéséről. Brazil kullancsok 
nyálának véralvadásgátló hatását vizsgálva megállapították, hogy a benne lévő fehérje a rákos sejteket elpusztí-
totta, az egészségeseket nem támadta meg. A hatást patkányokon is tesztelték, ami azt az eredményt hozta, hogy 
két hetes kezelés után a sejtek fejlődése megállt, hat hét után a rákos sejtek eltűntek. A Die Presse cikke szerint 
a felfedezés alapján bőr-, nyál, illetve hasnyálmirigy rák elleni gyógyszer kifejleszthető. Amíg ez valósággá nem 
válik, bízzunk a hazai kullancsok nyálának hasonló adottságaiban... 

2013-as világbajnokság: Az IOF elnöksége Finnországnak ítélte a 2013-as világbajnokság rendezési jogát, ezzel 
az északi ország a sportág történetében elsőként negyedszer lehet a verseny házigazdája 1966, 1979 és 2001 után. A másik 
pályázó Olaszország volt, akik pályázata szintén elismerést kapott, és bíztatást a jövőbeni újabb benyújtáshoz. A finnek 
Vuokatti-ban, a népszerű sportközpontban rendezik a versenyt, ahol változatos terepek találhatók. A finn pályázat fő 
erőssége a TV közvetítések előtérbe helyezése és a nagy számú néző megjelenése volt (a nézők versenyének szánt Kainuu 
O-Weekre 10.000 indulót várnak). 

Pályázati konferencia: A versenyidőszak lezárulta után pályázati konferenciát szervezünk az MTFSz 
tagszervezetei - és minden más érdeklődő - részére. A konferencián bemutatjuk a többség által ismert hazai 
lehetőségeken (NCA) túlmutató, összegében is komolyabb pályázati lehetőségeket (Új Magyarország Fejlesztési 
Terv kiírásai, brüsszeli beadású EU-s pályázatok) kifejezetten a zöld sportok - azon belül is természetesen a tájé-
kozódási szakágak - szemszögéből, valamint részletesen ismertetünk néhány sikeres projektet, amiket az MTFSz 
ill. más szervezetek hajtottak végre az elmúlt években. A konferencia időpontja: 2009. november 28., szombat 
Helyszíne: Magyar Sport Háza (Budapest, Istvánmezei út 1-3.)  A részvétel nyílt és ingyenes, minden résztvevőt 
szívesen látunk - akár a sportágon kívülről is. A részvételi szándékot a teremfoglalás végett kérjük a marton.
scultety@mtfsz.hu mail címen jelezzétek! Az érdeklődőknek később részletesebb programtervet is küldünk.
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PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁS

a Sportident rendszer tárolására-
karbantartására 2010-2011-ben

A pályázat tárgya
Az MTFSZ Informatikai és Technikai 
Bizottsága pályázatot ír ki a Sportident 
rendszer tárolási, karbantartási, köl-
csönzés-bonyolítási feladatainak ellá-
tására a 2010. és 2011. évre.
A pályázóval szemben támasztott 
követelmények
A pályázónak be kell mutatnia a fel-
adatot ellátó személyek alkalmasságát, 
felkészültségét. A pályázó szakembere-
inek ismerniük kell az MTFSZ által fenn-
tartott Sportident rendszer technikai 
elemeit, karbantartásának szakszerű 
módját. Ezen kívül a pályázónak ren-
delkeznie kell folyamatosan működő 
email és telefon elérhetőséggel.
Az üzemeltetési feladatok leírása
A pályázónak vállalnia kell, hogy az 
MTFSZ-t képviselő Informatikai és 
Technikai Bizottság szakmai irányítá-
sa és felügyelete mellett, az elvárható 
legnagyobb gondossággal tárolja és 
tartja karban a Sportident rendszert, 
valamint bonyolítja az igénylőkkel a 
rendszer használatba adását és vissza-
vételezését.
A feladatok részletes leírása az 1. sz. 
Mellékletben található.
A Sportident rendszer jelenlegi eszköz-
leltára a 2. sz. Mellékletben található.
A pályázat tartalma
A beadott pályázatnak tartalmaznia 
kell a következőket:
A pályázó neve, címe, elérhetőségei 
(telefon és email)
A pályázó bemutatása, a 2. pontban 
leírt követelményeknek való megfe-
lelése
A mellékletben részletezett feladatok 
ellátásának vállalása, a teljesítés mód-
jának leírása (pl. tárolásnál a telephely 
címe, tárolás körülményei)
Árajánlat: az ajánlatban vállalt szolgál-
tatások vállalási ára, amit az üzemel-
tető az MTFSZ felé kíván elszámolni. 

(Tájékoztatásul: a jelenleg érvényes díj 
32 000 Ft+áfa /hónap.)
A pályázatok beadása
A pályázatot írásban, elektronikus for-
mában, email útján az MTFSZ irodába 
kell eljuttatni. Email cím: iroda@mtfsz.
hu
Beadási határidő: 2009. október 30.
A pályázat értékelése
A pályázatokat az Informatikai és 
Technikai Bizottság tagjaiból létrejött 
bíráló bizottság szakmailag értékeli, és 
a főtitkárral egyetértésben döntést hoz 
a nyertesről, az Elnökséget a döntésről 
tájékoztatja. A nyertes pályázóval az 
MTFSZ 2 évre szóló vállalkozási szerző-
dést köt. Az MTFSZ fenntartja a jogot a 
pályázat sikertelennek nyilvánítására, 
és szükség esetén új pályázat kiírására.
Értékelési szempontok:
a tárolási, karbantartási, kölcsönzés 
bonyolítási feladatok megfelelő szín-
vonalú ellátása, ennek egyértelmű vál-
lalása a pályázatban 40%
vállalási ár (a nyújtott szolgáltatások 
árainak értékelése összességében) 
60%

Budapest, 2009. szeptember 29.
Az MTFSZ Informatikai és Technikai 

Bizottsága
1. sz. Melléklet: a tárolási, karbantar-
tási, kölcsönzés-bonyolítási feladatok 
leírása
Tárolás
A vállalkozó a saját maga által bizto-
sított telephelyen folyamatosan ellát-
ja a rendszer tárolását. A tároláshoz 
biztosítja a vagyonvédelem érdekében 
szükséges feltételeket és az eszközök 
állagmegóvása érdekében szükséges 
körülményeket.
Karbantartás
A vállalkozó elvégzi a Sportident rend-
szer eseti és időszakos karbantartási 
feladatait. Ezen feladatok a követke-
zők:
a rendszerhez tartozó számítástech-
nikai eszközök (elsősorban nyomtatók 
és számítógépek) rendszeres tisztítása, 
működőképességük ellenőrzése
a rendszerhez tartozó számítógépeken 
a versenyrendező szoftverek műkö-
dőképességének ellenőrzése, szükség 

esetén helyreállítás egy lementett álla-
potból, vagy újra telepítés
az ellenőrzőpontok (dobozok) tisztítása, 
működésének rendszeres ellenőrzése, a 
bennük lévő elem elhasználódásának 
figyelése és szükség esetén csereigény 
jelzése, a belső óra rendszeres ellen-
őrzése és beállítása, szükség esetén 
programozás elvégzése
a rendszerhez tartozó akkumulátoros 
egységekben (elsősorban hőnyomtató, 
UPS, rajtoltató óra) az akku ellenőrzé-
se, használat előtt feltöltése
minden egyéb, előre nem látható, a 
használat során a biztonságos üzemel-
tetéshez szükségessé váló karbantartás 
elvégzése.
Kiadás, visszavételezés
A vállalkozó nyilvántartást vezet a 
Sportident rendszer bérleti igényeiről, 
és ez alapján önállóan egyeztet az 
igénylőkkel, közreműködik az esetleges 
ütközések feloldása érdekében.
A vállalkozó a Sportident rendszer 
bérbevevői (a továbbiakban: verseny-
rendezők) részére a rendezvény előtt, 
egyeztetett időpontban átadja a rend-
szer igényelt elemeit. Az átadáskor 
jegyzőkönyvet készít az átadott esz-
közökről, a versenyrendezővel pedig a 
jegyzőkönyvön elismerteti az eszközök 
működőképes állapotban történő átvé-
telét. A vállalkozó a versenyrendezőtől 
a rendezvény után egyeztetett időpont-
ban visszaveszi a használatba adott 
eszközöket, és ennek során ellenőrzi 
azok hiánytalan meglétét és működő-
képességét. Hiány vagy sérülés, meg-
hibásodás esetén az esetet jelenti az 
MTFSZ-nek, és egyeztetett módon, az 
MTFSZ költségére gondoskodik a szük-
séges javíttatásról vagy pótlásról.
A vállalkozó az MTFSZ honlapon közzé-
tett bérleti feltételeknek megfelelően 
(általában a verseny adatbázisából 
kinyert létszámadatok alapján) kiszá-
mítja a versenyrendező által fizetendő 
rendszerbérleti és dugóka bérleti díja-
kat, és ezt 15 napon belül email útján 
továbbítja az MTFSZ-nek.
Fogyóeszközök pótlása
A vállalkozó a Sportident rendszer 
rendeltetésszerű használata során 
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jelentkező fogyóeszköz igényeket 
(elemcsomagok, nyomtató toner, 
papír, dobozrögzítő pántok, aggregátor 
üzemanyag) nyilvántartja, a szükséges 
fogyóeszköz beszerzésekre idejében 
figyelmezteti az MTFSZ-t. A fogyóesz-
közöket egyeztetés után az MTFSZ költ-
ségére a vállalkozó szerzi be.
2. sz. Melléklet: a Sportident rendszer 
eszközleltára
Megnevezés                         mennyiség
3-as elosztó 3 db
50 m-es hosszabbító 1 db
2kW benzines aggregátor 1 db
10 l-es műa. benzinkanna 1 db
Centralion Blazer1400 UPS 2 db
Albacomp Activa notebook 1 db
Dell Latitude notebook 3 db
Vezeték nélküli hálózati adapter 4 db
Samsung ML3050 nyomtató 2 db
Programozó (RS232) doboz 7 db
USB kiolvasó doboz 2 db
kézi időmérő + SI Sprinter doboz 1 db
Epson TM-T70 hőnyomtató 1 db
SEIKO DPU3445 hőnyomtató 2 db
Leolvasó doboz a hőnyomtatóhoz 2 db
Quad Serial I/O PC kártya  1 db
soros kábel 600 m
SI dobozok 140 db
dugókák (bérelhető, kék) 360 db
SI master doboz 1 db
LED kijelzős rajtoltató óra 1 db
Vágógép 1 db
Sportsoftware szoftver licencek:
(szoftverenként különböző példányszám)
OE2003 (egynapos egyéni)
MT2003 (többnapos egyéni)
OS2003 (váltó)
OEspeaker (egyéni szpíker)
OSspeaker (váltó szpíker)
OEsprint (selejtező-döntő)
MTpoints (többnapos pontszámításos)
OT2003 (csapatverseny)

A Tájfutásért 

Alapítvány 

közleménye
Az Alapítvány hátrányos anyagi helyzet-
ben levő tehetséges fiatal gyermekek 
támogatására ír ki pályázatot. 

Alapítványunk támogatni kíván-
ja 2009. évben 10-15 olyan hátrányos 
helyzetű gyermek (14-16-os korosztály) 
versenyzését, akik tehetségesek, de a 
sportolásuk
a családjuk anyagi helyzete miatt nem 
biztosított, és az elmúlt évben legalább 
ezüstminősítést szereztek, jelenleg is 
rendszeresen részt vesznek az edzé-
seken, versenyeken, magatartásuk és 
szorgalmuk példamutató. A támogatás 
összege függ a nyertes pályázók számá-
tól, de minimum 20.000.- Ft. 
A pályázatot a versenyző egyesülete / 
szakosztályának elnöksége nyújthatja 
be a rászorultságot indokolva, amely-
nek tartalmaznia kell a versenyző nevét, 
sportági igazolási számát, eredményeit, 
a számlaszámot, melyre eredményes 
pályázat esetén a támogatás összege 
átutalásra kerülhet. 
A pályázat alapján odaítélt támogatás 
a versenyző edzéshez, versenyzés-
hez szükséges sportfelszerelésének 
– futócipő, bozótruha, hátizsák, stb. 
– vásárlására fordítható és a felhaszná-
lás jogszerűségét a számlák másolatának 
Alapítványhoz történő megküldésével 
igazolni kell a támogatás átutalásától 
számított 6 hónapon belül. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. október 31. 
Pályázatokat az aláb -
bi címekre kérjük megküldeni:
Scultéty Gábor gabor.scultety@gm.com 
Veresné Sipos Etelka sipieti@freemail.hu 
dr. Dobrossy István dobmobil@t-online.
hu 

Tájfutásért Alapítvány kuratóriuma

. évi Hungária 

kupa és országos 

bajnokságok

Az MTFSZ Naptárbizottsága elbírálta a 
2011. évi Hungária kupa és országos 
bajnokságok rendezésére beérkezett 
pályázatokat.
A döntés értelmében a versenyek ren-
dezési jogát az alábbi tagszervezetek 
nyerték el:

Április 02.:  Hosszútávú OB – Hidegkúti 
Spartacus
Május 21-22.:  Országos Diákolimpia – 
Zalaegerszegi Tájfutó Club
Június 11-12.: Középtávú és Váltó OB 
– Postás SE
Július 02.:  Éjszakai OB – Hegyisport SE 
Szentendre
Augusztus 17-21.:  Hungária kupa – 
Maccabi VAC
Szeptember 3-4.:  Rövidtávú 
és Pontbegyűjtő Csapat OB – 
Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club
Október 15-16.:  Normáltávú OB – 
Szegedi Vasutas
Október 22-23.:  Egyesületi Váltó és 
Csapat OB – Tipo TKE

Naptárbizottság

-es kiemelt 

rangsoroló és 

WRE versenyek
Szeptember 15-én járt le a 2011-es 
kiemelt rangsoroló és WRE verse-
nyek jelentkezésének határideje. Az 
MTFSZ elnökség idén januári döntése 
értelmében (a HOB, KOB, ROB, ONEB 
mellett) évi 4 kiemelt rangsoroló 
kupaverseny rendezhető és a WRE ver-
senyek nem automatikusan kiemeltek! 
(Ez természetesen nem zárja ki, hogy 
valaki WRE és kiemelt rangra egyaránt 
jelentkezzen és el is nyerje.) Szintén 
újdonság, hogy a kiemelt rangsoroló 
versenyek dátuma kötött helyen szere-
pel a versenynaptárban és csak ezekre 
a dátumokra lehet kiemelt rangra 
pályázni. Ezek a dátumok 2011-ben 
a következők: április 23., május 28., 
szeptember 24., október 29.
A kiemelt rangsoroló versenyek 
rendezésével kapcsolatos szabá-
lyok részletesebben megtalálhatók 
a Rangsoroló versenyek irányel-
vei című szabályzatban itt: http://
mtfsz.hu/index.php?option=com_
d o c m a n & t a s k = d o c _
download&gid=298&Itemid=258
A döntések hamarosan megszületnek.

Naptárbizottság
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A magyar 
tájékozódási 

futó szövetség
pályázati kiírása

szövetségi kapitányi pozíciók betöltésére

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 
Elnöksége az Alapszabályban megha-
tározott hatáskörrel eljárva nevezi ki a 
szövetségi kapitányt.
Az Elnökség 2009. szeptember 21-i ülé-
sen elfogadta, hogy a szövetségi kapitá-
nyi pozíciók betöltésére pályázatot ír ki.
 A szövetségi kapitányok feladatát és 
hatáskörét részletesen az Alapszabály 
és a Szervezeti és Működési Szabályzat 
határozza meg. Az Elnökség arra törek-
szik, hogy olyan személyeket válasszon 
ki, akik feladataik magas szintű ellá-
tásán túl a magyar tájékozódási futás 
hagyományait ismerik és a válogatotta-
kat az eddigi hagyományoknak megfe-
lelő eredményességgel képesek vezetni. 
Munkájával hozzájárul ahhoz, hogy a 
válogatott keret tagjai felzárkózzanak a 
világ élmezőnyéhez.
Szövetségi kapitányi pozíciók meg-
osztása
Pályázni lehet a felnőtt és junior, illetve 
ifjúsági és serdülő szövetségi kapitányi 
feladatkörökre.
Vezetői megbízás időtartama
2-4 év. A konkrét elképzeléseket a pályá-
zatban kérjük ismertetni. A szerződés 
egyéves próbaidővel kerül megkötésre. 
 A feladatkörhöz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok
a tájékozódási futó felnőtt, junior, ill. 
ifjúsági és serdülő válogatott keretek 
munkájának szakmai irányítása, a vonat-
kozó válogatott keretek éves felkészü-
lési és versenyeztetési tervének össze-
állítása, hazai és nemzetközi sportági 
versenyeken való részvétel, a sportág 
válogatott keretének, válogatási elvei-
nek kidolgozása, gyakorlatának betar-
tása és betartatása, együttműködés, 
kapcsolattartás a válogatott versenyző-
ket adó egyesületekkel, edzőkkel, meg 
nem engedett teljesítményfokozó sze-
rek, módszerek használati tilalmának, 

szabályainak betartása és betartatása, 
a programokkal kapcsolatos pénzügyi 
tervezés és elszámolás az MTFSZ irodá-
val, beszámolási kötelezettség az MTFSZ 
elnöksége felé várhatóan évente 3-5 
alkalommal.
Költségtérítés
A megbízott szövetségi kapitányok költ-
ségeit a megbízó költségtérítéses for-
mában téríti. Ennek mértékét, igényeit 
(csapat esetében az összes csapattagra 
kiterjedően) kérjük a pályázatban fel-
tüntetni.
Pályázati feltételek, követelmények a 
tájékozódási futás sportágra vonatkozó 
legalább középfokú edzői végzettség, 
naprakész ismeretek az adott korosztály 
nemzetközi és hazai versenyzőiről, nap-
rakész, nemzetközi szintű módszertani 
ismeretek az adott korosztály képzé-
séről (fizikai, technikai, taktikai), nap-
rakész pedagógiai ismeretek az adott 
korosztállyal való együttműködéshez, 
a pályázati időszakra készített, a kiírás-
sal összhangban lévő programterv, a 
program megvalósításához szükséges 
munkaszervezési terv, részletes ese-
ményterv a 2010. versenyévadra, szá-
mítógépes alapismeretek (Word, Excel, 
PowerPoint, OCAD), magyar és angol 
nyelv ismerete.
Pályázatot benyújthat bárki, aki a pályá-
zati feltételeknek megfelel. A pályá-
zathoz csatolni kell a pályázó személyi 
adatait tartalmazó szakmai önéletrajzot, 
a munkakör betöltéséhez szükséges 
végzettséget igazoló okirat másolatát, 
továbbá nyilatkozatot a büntetlen elő-
életről.
A pályázónak írásban ismertetnie kell 
szakmai koncepcióját a feladatkörben 
meghatározott feladatokra vonatkozóan 
(legfeljebb öt oldal), mely tartalmazza 
a fenti pályázati követelmények szerinti 
terveket is.
A pályázónak ismertetnie kell az adott 
válogatott keret finanszírozására vonat-
kozó elképzeléseit, a válogatott költ-
ségvetésének felosztását (legfeljebb két 
oldal). A tájékozódási futó válogatottak 
jelenlegi pénzügyi helyzetéről felvilá-
gosítás Less Árontól (aron.less@mtfsz.
hu) kérhető.

Pályázni csoportokban is lehet, azonban 
a pályázatban világosan fel kell tüntetni 
azon személy nevét, aki felelős a fel-
adatkör ellátásáért és egyben megfelel a 
pályázati feltételeknek.
A pályázat elbírálásánál kizáró ok, ha 
valaki: sportfegyelmi eltiltás alatt áll, a 
157/2004 (V.18.) Korm. követelményé-
nek nem felel meg.
A pályázat elbírálásának szem-
pontjai
a pályázó eddigi szakmai életútjának a 
jelenlegi feladat szempontjából értékel-
hető eredményei
a pályázó által benyújtott szakmai és 
pénzügyi elképzelések megvalósítható-
sága, megalapozottsága, kidolgozott-
sága
a pályázó szervezői és vezetői képes-
ségei
a pályázó szakmai és személyi elfoga-
dottsága és támogatottsága az élver-
senyzők és edzőik körében
A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. november 3. 22.00
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot elektronikus formában 
(Word dokumentum) kell benyújtani az 
aron.less@mtfsz.hu címre, visszaigazolás 
kérésével.
Bővebb felvilágosítás
Az MTFSZ főtitkárától, Less Árontól 
kérhető, elektronikus úton: aron.less@
mtfsz.hu 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2009. november 30.
A pályázat elbírásáról az elbírálást 
követő 15 napon belül valamennyi 
pályázó írásbeli értesítést kap. A pályá-
zatok részletes elbírálását az Elnökség 
által erre felkért Előkészítő Bizottság 
végzi. Az MTFSZ elnöksége bizonyos 
pályázatokhoz hiánypótlást kérhet. 
Az Előkészítő Bizottság előterjesztése 
alapján az MTFSZ elnöksége november 
30-án személyesen hallgatja meg a leg-
jobb pályázatok benyújtóit. A szövetsé-
gi kapitányok kinevezéséről a Magyar 
Tájékozódási Futó Szövetség Elnöksége 
dönt.

Budapest, 2009. október 1.
Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 

Elnöksége
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IOF ügyek 
a VB alatt

A világbajnokság idején több olyan 
tanácskozás, ülés is lezajlott, amelynek 
eredményeit már itt-ott lehetett olvasni. 
Tanácskozott az Elnökök konferenciája, 
amely a kétévente rendezett közgyű-
lések között teremt szakmai fórumot a 
világbajnokságokon jelen lévő szövet-
ségi vezetők számára. Voltak regionális 
tanácskozások is, ahol a kontinensbaj-
nokságokkal kapcsolatos döntések szü-
lettek. Több (már odaítélt) IOF verseny 
rendezői is erre az alaklomra időzítették 
a bulletin megjelenését.
Összefoglalva a történéseket:
A 2013-as tájfutó VB-re két pályázat 
érkezett (Finnország, Olaszország). A 
2006-ban megváltoztatott alapszabály 
először adott arra lehetőséget, hogy a VB 
helyszínéről nem a közgyűlés, hanem az 
elnökség döntött. A nyertes Finnország 
lett, a helyszín Vuokatti. Finnország a 
Trail-o VB rendezését is felvállalta.
2012. július 7-14. között Kassa rendezi 
a junior VB-t (további pályázók voltak 
Csehország és Bulgária).
Nagyon sajátos helyzet állt elő a 
2012-es szenior VB-vel kapcsolatban, 
melyre igen sok pályázat érkezett 
(Brazília, Észtország, Kína, Lettország, 
Németország, Olaszország, Svédország). 
Olaszország és Németország lehet a 
befutó, de a döntést az IOF a novem-
beri elnökségi ülésre halasztotta, mivel 
kiderült, hogy 2013-ra Torino kapta meg 
a World Masters Game rendezési jogát, 
ami azt jelenthetné, hogy Olaszország 
két egymást követő évben rendezne sze-
nior tájfutó VB-t. Olaszország esetében 
Puglia tartomány (a csizma sarkantyúja) 
lenne a rendező, míg Németország ese-
tében a Harz-hegység lenne a helyszín.
Magyarország 2012-re egyedüliként 
megpályázta a tájékozódási kerékpáros 
VB-t (Veszprém), de ebben a kérdés-
ben most még nem született döntés. 
Elfogadták viszont, hogy 2010-től 
újra lesznek Világ Kupa versenyek táj-
bringában (2010-ben Lengyelország, 
Magyarország és Portugália rendezne 
futamokat).

Nem volt jelentkező a 2011-es tájbringa 
EB-re, de a helyszínen Olaszország (a VB 
mellett) és Oroszország is gondolkodik 
rajta.
Még mindig nincs pályázó a következő 
(2011-es) sítájfutó VB-re. A korábban 
érdeklődő Svédország végül nem nyúj-
tott be pályázatot, de EB-t hajlandó 
rendezni.
A 2010-es csíkszeredai junior sítájfutó VB 
egyben felnőtt EB is lesz (meg Világ Kupa 
futam, szenior VB és ifi EB).
A 2011-es sítájfutó ifi EB rendezésére 
nem volt jelentkező (de Szlovákia érdek-
lődik).
Európa bajnokságok:
Tájfutó EB, 2012: Svédország (Falun/
Mora/Orsa), Trail-O EB is lesz ugyanitt.
Ifi EB, 2011: Csehország (Jindichuv 
Hradec), pályázott még Észtország is
Oroszország javasolta tájbringa EB éven-
kénti megrendezését. Az IOF javaslata, 
hogy a kontinensbajnokságok minden 
szakágban csak kétévenként legyenek. 
A jelenlévők végül nem fogadták el a 
javaslatot.
A tájbringa EB programjába felvették a 
sprintet, de nem lesz hosszútávú selej-
tező.
Érdekes módon a sítájfutó bizottság 
által tett hasonló évenkénti EB javas-
lat el lett fogadva, köszönhetően annak 
is, hogy minden 2 évben a skandináv 
sítájfutó bajnokság lenne a házigazda 
(2011, Lillehammer). A sítájfutó ifi EB 
programjába is bekerült a sprint (ezt a 
versenyt általában a junior VB-vel együtt 
rendezik).

ZL

Mihályi Ferenc 
bronzérmes 

a Siketlimpián
Jól szerepeltek hazánk képvise-
lői a Tajvanban megrendezett XXI. 
Siketlimpián: Mihályi Ferenc középtá-
von harmadik, Kormány Anita a sprinten 
negyedik helyezést ért el. 
A  rövidtávú versennyel indult a program, 
amire a Yangmingshan Nemzeti Parkban 
került sor. A hölgyeknél a hazai pálya 

előnyét alaposan kihasználó Chia Mi Kuo 
nyert három perccel két ukrán versenyző 
előtt, Kormány Anita pedig a negyedik 
helyen ért célba. A férfiaknál az orosz 
Viktor Dinges is közel másfél percet vert 
tajvani és két percet litván ellenfelé-
re, Mihályi Ferenc a 13. helyen végzett.
Másnap következett a középtáv 
Chingteingang térségében. A nőknél 
szoros versenyben teljes ukrán dobo-
gó alakult ki, Tetjána Bida győzelmé-
vel, Kormány Anita 11. lett. A férfiak 
versenyében megszületett az egész 
hét legszebb magyar eredménye: az 
ismét magabiztosan diadalmaskodó 
Victor Dinges mögötti szoros verseny-
ben Mihályi Ferenc bronzérmes lett 
két litván versenyző közé beékelődve.
A középtávval azonos helyszínen zajlottak 
a zárószám, a hosszútáv küzdelmei. A női 
mezőnyben az ukrán Marina Csehunova 
lett a bajnok nagy különbséggel hon-
fitársa és egy litván futó előtt. Érdekes, 
hogy a mezőny felének nem sikerült 
teljesíteni a pályát, köztük Kormány 
Anitának sem. A férfiaknál a litván 
Tomas Kuzminskis simán nyert, Mihályi 
Ferenc a kilencedik helyezést érte el.
Összességében a verseny legeredmé-
nyesebb nemzete a lehetséges 18-ból 
8 (a nőknél 9-ből 7!) érmet megszerző 
Ukrajna lett, megelőzve a Victor Dinges 
révén két aranyat szerző oroszokat és az 
elsősorban a férfi mezőnyben jól teljesítő 
litvánokat (5 érem). Meglepetés a haza-
iak két érme (máshol nem valószínű, 
hogy összejött volna), és jó érzés látni 
Magyarországot is az éremtáblázaton. 

Molnár Péter

Mihályi Ferenc
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2009. 09. 16-21. Bulgária

Öt magyar szerzett érmet

„Így fuss majd az Európa-bajnokságon 
is!”- szólítottam fel augusztus közepén 
László Karcsit Salgóbányán, miután fan-
tasztikusan remek idővel nyerte meg az 
idei rádiós tájfutó OB ultrarövidhullámú 
(URH) versenyszámát kategóriánkban, 
az F50-ben.
Azután két héttel később ugyanezt 
kértem másik kategóriánkbeli csapat-
társamtól, Moravszki Janitól is, a válo-
gatott EB-re felkészítő edzőtáborában a 
Mecsekben, mikor az utolsó napi URH 
edzésen ő is hasonlóan kiváló időt futott.
Már csak azért is kíváncsian vártam a 
nekem hatodik, hivatalosan 17. ARDF 
Európa-bajnokságot, hogy kiderüljön, 
mennyire szívlelik meg kívánságaimat 
társaim.
Bulgária amiatt kapta meg újból a ren-
dezés jogát (1996-ban Borovecben EB, 
2006-ban Primorskoban pedig VB házi-
gazdái voltak), mert a sportág éppen fél 
évszázaddal ezelőtt kezdődött náluk. 
Rögtön leszögezhetjük, csakúgy, mint 
korábban, most is emlékezetes, jó ver-
senyt rendeztek, amit már az előkészü-
letekből sejteni lehetett. Ez is lehet az 
oka, hogy – versenyen kívül – a teljes 
kínai válogatott is rajthoz állt. De lehet, 
hogy csak a Thaiföldre tervezett Ázsia-
bajnokság elmaradásáért akarták így 
kárpótolni magukat.

A magyar csapat

A magyar csapatot – a lehetséges 27 
helyett – csak 18 versenyző és 2 kísé-
rő alkotta. Eredetileg 19-en futottunk 
volna, de Varga Julianna már a mecseki 
edzőtábor vége felé úgy döntött, nem 
fog kiutazni, bár be volt nevezve. Így a 9 
közül csak 7, az N19, N50, F19, F21, F40, 
F50 és F60 kategóriában volt magyar 
induló, de csapatunk ott sem volt mind-
egyikben.
Több részletben utaztunk Obzorba, 
a Fekete-tenger partjára. Szűk Zoli 
praktikusan korábban kiautózott, rész-

ben nyaralni, részben néhány, a szer-
vezők rendezte edzésen is részt venni. 
Hasonlóan tett a László család, Dóra és 
Karcsi, Cserpákné Piroskával kiegészülve. 
A zöm 2 mikrobusszal tette meg a hosszú 
utat, de így legalább egy nappal tovább 
élvezhették a tengert és a négy csillagos 
Hotel Miramare all inclusiv ellátásának 
előnyeit. Én szokás szerint egyedül utaz-
tam, Szófiába repülővel, onnan meg a 
német és a francia csapat és néhány 
hazai versenyző társaságában, még több 
mint hat órás buszozás után, éjfélre 
értem oda.

Öt magyar állhatott dobogóra

Másnap délelőtt már adópróbára vitték 
a buszok a közeli terepre a mintegy 300 
sportolót. Tölgyessel, itt-ott fenyővel 
fedett dombvidék, markáns völgyek, 
metsződések jellemezték az erdőt, ami-
nek „fehérsége” azért zöldebb volt az 
itthon megszokottól. Az adók viszont 
jól szóltak.
A délutáni ünnepélyes megnyitó legna-
gyobb pozitívuma szerintem, hogy ülve 
nézhettük végig.
Másnap kora hajnali ébresztő és 7-kor 
már indult is buszkaravánunk. Nem 
tudni miért, de megváltoztatták az ere-
deti programot és az első versenynapon 
a rövidhullámú (RH) versenyre került sor. 

Mintegy 30 km-re Várna felé építették 
ki a rajtkarantént, kissé kevés sátortető-
vel, de szerencsére nem adódott belőle 
gond, olyan jó időt fogtunk ki. Vad, mély 
völgyek árkolták fel a versenyterepet és 
a telepítők sem kímélték a mezőnyt. Jó 
hosszú, szintes, kemény pályát kaptunk 
a talpunk alá.
A célt egy erdőbe nyúló tisztáscsíkra 
rakták, amin friss mélyszántás is nehezí-
tette a „bacon” pont, azaz a céladó meg-
fogását. Nem is láttam olyan befutót, aki 
vígan ért volna be.
Az SI-dugókás rendszer jóvoltából azon-
nal megtudhattuk az eredményeket a 
kitett számítógépeken. Örömre is adó-
dott okunk, hiszen N 50-ben Cserpák 
Ferencné Piroska a harmadik legjobb 
időt futotta (új „edzője”, László Karcsi 
praktikus tanácsainak is köszönhetően), 
és Fent Mariannal ezüstérmesek lettek.  
S bár az én csapattársaim nem egészen 
váltották valóra kívánságaimat (lásd a 
cikk elejét), azért mi is felfértünk az 
oroszok és ukránok mellé a dobogóra. 
Az esti ünnepélyes eredményhirdeté-
sen tehát örvendezhettünk. Talán nem 
véletlen, hogy mind az öt éremszerzőnk 
tájfutó is…
A pihenőnap délelőttjén a köze-
li Neszebarba vitték el a társaságot. 
Délután pedig, szezon vége ide vagy oda, 

17. RÁDIÓS TÁJFUTÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG 

A magyar csapat éremszerzői



Tájoló 2009 8. szám 23

R Á D I Ó S  T Á J F U T Á S

a látványosan háborgó tenger jelentett 
felüdülést. Meg is jegyezte utóbb 
Börcsök Pubi, „úszóleckémet” figyelve: 
„Láttam, hogy egy szakállas, deltás 
manusz támasztotta a hullámokat, aki-
nek a szitaszövésű, fekete fürdőgatyáján 
át, világított a hátsója.”

Az urh most nem a mi számunk lett

A másnapi URH rajtlista újdonságát Szűk 
Zoli F21 kategóriába való sorolása adta. Ő 
ugyanis, mivel nem fért be a három fős  F50 
csapatunkba, az első napon az egy korosz-
tállyal fiatalabbak között, F40-ben futott. 
Bár Zoli nem veszélyeztette az élmezőny sor-
rendjét, valakinek mégis nagyon csíphette 
a szemét, aki kibogarászta a szabályzatból, 
hogy a nem saját korcsoportjukban indulók 
csak F 21-ben állhatnak rajthoz. Nem értem, 
hogyan lehetett akkor tavaly Dél-Koreában a 
világbajnokságon például a svédeknél, akik 
a Stockholmban élő Paál Bandi szerint mind-
nyájan hatvan évesnél idősebbek voltak, de 
indultak  F50-ben és F40-ben is…
Az URH mindenesetre még gyilkosabb túl-

élőversenynek bizonyult. Igen mély, bozótos 
és szerteágazó horhosrendszerek, meredek 
oldalak nehezítették az amúgy is hosszú 
pályát. Ráadásul az adók többségét sem 
magaslatokra rakták, mint nálunk szokás 
többnyire, hanem inkább a hegylábak alja 
felé. A befutószakasz meg a tengerparti, 
süppedő homokú dűnesoron, viharos szem-
beszélben készített ki bennünket.
A technika ördöge is közbeszólt: az 5-ös 
adó SI-doboza bedöglött és ez mindenki-
nek hiányzott a részidejéből, mintha nem is 
fogta volna. Még szerencse, hogy éppen ott 
videóztak is. Az eredményszámító rendszer 
meg a vasárnap ellenére csütörtököt mon-
dott. Így csak valamikor az este tudhattuk 
meg az eredményeket. Vagy inkább az ered-
ménytelenséget.
Mert hiába sulykoltuk az edzőtáborokban 
az URH-t, itt mégsem sikerült. Nálam még 
a 140 perces szintidő is veszélyben forgott. 
S mivel csak Móró futott elfogadható időt, 
csapatban a szlovákok leszorítottak a dobo-
gó árnyékába. Nagyobb szerencséjük a höl-
gyeknek sem lett, s mivel Piroska kihagyott 

egy adót, nekik is meg kellett elégedniük 
a negyedik hellyel. Többi csapatunk sem 
veszélyeztette az ukrán és orosz hegemóniát, 
aznap nem szereztünk érmet.
Úgy gondolom, azért nincs okunk szégyen-
kezni. A nagyon kevés, évi 8 hazai verseny 
jelenleg erre predesztinálja a magyar rádiós 
tájfutó válogattat…
A 17. EB részletes eredményei a www.ardf.hu 
honlapon érhetők el.
Csapatunk nevében köszönöm a verseny 
előtti és alatti biztatást és buzdítást, az 
edzők, a felkészítésben segítők, a szponzo-
rok és a szövetségi kapitány önzetlenségét. 
Magam külön is köszönettel tartozom a 
Miskolc városi és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei önkormányzatnak és többi támo-
gatóimnak.
A jövőben mindenesetre nagyobb létszámú 
magyar csapat indulására van lehetőség, 
hiszen jövőre a VB Horvátországban, 2 év 
múlva az EB Romániában és 3 év múlva a 
következő VB Szerbiában lesz.

Kovács Attila
Zöld Sportok Clubja, Miskolc
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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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Ennyit hát az előítéletekről. Mert 
helyben kiderült, hogy Izrael 

kimondottan barátságos ország, 
tele van kiváló bringás terepekkel, 
ráadásul remek világbajnokságot 
rendeztek. Egyetlen dologban nem 
csalódtunk: ez pedig a meleg. Illetve 
annyiban igen, hogy az itthoni 
30-35 fokokat megfelelő edzésnek 
gondoltam, de helyben valahogy 
sokkal drámaibbnak éreztük a 
papíron ugyanolyan időjárást.
Sajnos, igen limitált csapattal men-
tünk, a helyszínnel kapcsolatos 
sztereotípiák miatt eleve csak keve-
sen tervezték ezt az utat, és még 
annál is kevesebben maradtunk, 
mikor először kiszámoltuk, hogy 
mennyibe fog ez nekünk kerülni. 
A női váltót próbáltuk erőltetni, de 
miután Kiskorú mereven elzárkó-
zott a közel-keleti kalandtól, végül 
hárman maradtunk, Anna és én, 
mint versenyzők, Sün pedig csa-
patvezetőnek. 
Nagyon megérte, és ezt nem azért 
mondom, hogy sajnálja, aki itthon 
maradt, hanem mert nem tudok 
mást mondani. Ez a VB már majd-
nem ott volt a számomra máig 
etalon, tavalyi litván EB szintjén, 
igazából csak gyatra eredményeim 
miatt pontozom le, önző módon. 
Az első meglepetés maga Izrael 
volt. Igaz, hogy mi csak a központi 
részét láttuk, távol minden prob-
lémás területtől, és sejtem, hogy a 
palesztinok véleménye kicsit sar-
kosabb ugyanerről, de rám ez az 
ország kifejezetten jó benyomást 
tett, kb. ötvözve Svájc precizitását 
és gazdagságát a mediterrán bájos 

lazaságával, és mondjuk New York 
sokszínűségével. Sokan kérdezték 
már, hogy mi van a biztonsággal? 
Nos, a hétköznapi életre szinte nincs 
hatása a zilált politikai helyzetnek. 
Láttunk egy épülő falat, találkoz-
tunk összesen két check-pointtal 
– itt le kellett lassítani az autóval, 
hogy a katonák benézhessenek, de 
minket minden alkalommal moso-
lyogva engedtek tovább – illetve 
a boltban a biztonsági őr befelé 
vizsgál, nem kifelé. Amúgy teljes a 
béke. Igaz, ismét ki kell emelnem, 
hogy Gázában nem jártunk, ahol 
egyébként éppen ottlétünk alatt 
vertek le egy szalafista lázadást, 
potom 28 halottal, de erről csak 
itthon értesültünk.
Kulturális téren a hely verhetet-
len. Meg sem próbálom számba 
venni, hogy hány kisebb-nagyobb 
vallás kötődik ehhez a földhöz, 
itt minden kőnek jelentősége és 
több ezer éves múltja van, amely 
azonban zavartalanul illeszkedik 
a jelenbe, nem kísért a nyomasz-
tó, steril, múzeumlátogatós érzés. 
Mindennek az esszenciája persze 
Jeruzsálem, amely pár négyzetki-
lométeren összefoglalja az elmúlt 
3000 év történelmét. Remek sprint 
terep, egyébként, csak nagyon 
nehéz lenne megegyezni a faltól-fa-
lig kitelepülő arab árusokkal, hogy 
vonuljanak vissza egy kis időre, 
illetve szinte kizárt olyan napot 
találni, amikor minden verseny-
ző eljuthat az összes pontra, mert 
valakiknek mindig éppen szent 
napja van. Direkt nem szomba-
ton mentünk, hogy a Siratófalnál 

ne legyen gondunk, erre a 
Szikladómhoz nem sikerült bejut-
ni, mert aznap csak és kizárólag 
hithű muzulmánok mehettek be 
imádkozni, ráadásul ennek fegy-
veres őr adott nyomatékot a kapu-
ban. Ez a kizárólagosság egyébként 
máshol is állandóan jelen volt, a 
szállásunkhoz tartozó úszómeden-
cét például összesen egyszer sike-
rült becserkészni, máskor mindig 
éppen csak zsidó férfiak fürödhet-
tek. De hamar megszoktuk, mint az 
összes hasonló vallási furcsaságot. 
Az ilyenekkel nem lehet vitatkozni, 
sőt, valahol a hely szelleméhez is 
tartozott. Turistaként két és fél nap 
állt rendelkezésünkre, amit mara-
déktalanul ki is használtunk bejár-
va Tel-Aviv-ot, mert közel volt, 
Jeruzsálemet, mert azt nem lehet 
kihagyni, és tettünk egy szintén 
obligátnak számító körtúrát a Holt-
tenger felé. Ez volt ez egyetlen nap, 
amikor egy pillantást vethettünk a 
palesztin területekre. Mi tagadás, 
volt némi kontraszt, olyan porlep-
te, lepukkant bádogvárosok mellett 
autóztunk el, melyekhez képest a 
bódvalenkei faluvége luxusnegyed.
A többi napon lefoglalt minket a 
versenyzés, amelyről megint csak a 
legjobbakat mondhatjuk. A rende-
zés nem akart erején felül csillogó 
lenni, de arra gondosan ügyeltek, 
hogy erről apró ötletekkel elterel-
jék a figyelmet. Csak hogy kira-
gadjak példákat: minden második 
napra jutott valami szóróajándék, 
hol egy póló, hol egy sapka, fej-
pánt vagy akár itatózsák-betét. Az 
ember mindjárt megértőbb, ha 
elhalmozzák üveggyöngyökkel, 
még akkor is, ha könnyen felismer-
hető a mögötte rejlő üzleti szándék, 
mondjuk abból, hogy mindezeket 
csak e-mail cím megadása után 
lehetett átvenni (azóta is várom a 
szponzor hírlevelét, de eddig még 
nem bombáztak ajánlatokkal). 
Nem tudtunk olyan problémával 
fordulni a rendezőkhöz, amit azon-
nal ne próbáltak volna orvosolni, 

T Á J K E R É K P Á R

VILÁGBAJNOKSÁG IZRAELBEN
Izrael... Bevallom, sosem jutott eszembe, mint úti cél. 
Annyi hely van a világon, miért pont oda menjek, ahol meleg 
van és nem mellesleg néha lőnek? Montis körökben sem 
szokták könnyes szemmel emlegetni az ottani terepeket, 
illetve tájbringában sem igazán hallattak eddig magukról. 
Tulajdonképpen az izraeli szövetség első életjelének az tűnt, 
hogy bevállalták a VB rendezését.
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sőt, időnként már túlzásba is for-
dult a gondoskodás, például min-
ket egyáltalán nem zavartak azok 
a lódarazsak, melyekkel a házunk 
tetőszerkezetét osztottuk meg az 
első napokban, de aztán arra járt 
az egyik önkéntes, elszörnyedt, 
elrohant rovarirtóért, minket meg 
soron kívül áthelyeztek a főépü-
letbe, hogy ne váljunk a cián áldo-
zatává. Ugyanilyen lelkesedéssel 
foglalkoztak a repülőjegyem áthe-
lyezésének kibogozásával, illetve 
figyelték árgus szemekkel, hogy 
eleget eszünk-e az egyébként kivá-
ló kóser vacsorából. Nem vicc, volt 
saját dietetikusunk, aki összeállítot-
ta a speciálisan sportolóknak szánt 
menüt, majd gondoskodott arról, 
hogy azt meg is együk. Mondjuk 
nagyon tukmálni nem kellett, 
konfliktusba csak egy olasz lány 
keveredett, aki egy tál üres rizzsel 
próbálta meg kihúzni reggelig, de a 
szakember rászólt.
Mindez persze önmagában nem 
lett volna elég, ha nem tartoznak 
hozzá jó versenyek. Ezek azonban 

hibátlanul lementek, sőt, megle-
petésre kifejezetten jó és változa-
tos terepeken. Az én ízlésemnek 
kicsit túl kövesek voltak, de ezért 
nem a rendezőkön kell elverni a 
port (pedig ehhez por lett volna 
dögivel). 
Kiderült, hogy Izrael meglepően 
sok erdővel rendelkezik (területé-
nek 10%-a, bár ezt a számot nagy 
mértékben bizonytalanná teszi, 
hogy mi is számít Izrael terüle-
tének, de ez innentől már randa 
politika). Ezek szinte kizárólag 
mesterséges, sok esetben öntö-
zött(!) erdők, mondhatni parkok, 
rengeteg úttal, hősi emlékművel és 
hihetetlen mennyiségű piknikező 
hellyel. Ezeket esténként el is lep-
ték a helyi lakosok és azon kívül, 
hogy valahol vicces látvány egy 
pajeszos, ortodox zsidó családapa, 
amint talpig fekete öltönyben húst 
süt az erdő közepén, meglepő volt, 
hogy az emberek vigyáznak a kör-
nyezetükre, nem szemetelnek és 
nem tüzelik el a padokat az első 
héten. Komoly bringás kultúrá-

val is találkoztunk, sőt, dedikált 
montis ösvények is vannak szép 
számmal, bár ezeket nem nagyon 
tudtam megszeretni, mert közel 
triálos képességek kellettek a hasz-
nálatukhoz, szerencsére a pályák 
sem ezekre alapoztak.
A terepeket nagyon jól osztották 
el a különböző versenyszámok 
között, a három, meglehetősen 
különböző tereptípus változatossá 
tette a versenyzést, a sprint példá-
ul szinte semmiben sem hasonlí-
tott a másnapi hosszú döntőhöz, 
előbbi egy régészeti parkot fedett 
le, sok kis betonozott ösvénnyel, 
míg utóbbi markáns domboldala-
kon szinte kizárólag vastag dóze-
reket használt. A középtáv és a 
váltó került a bringástechnikailag 
legmacerásabb terepre, amelyet 
kőmennyiségben csak a terepbe-
mutató tudott felülmúlni. Egyedül 
a pályák végét érhette kritika, de 
az meg erős kompromisszum 
következtében lett általában meg-
lehetősen primitív, mivel a ren-
dezők igyekeztek minél több célt 

A középtáv térképe
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medence mellé telepíteni. Ezt 
ötből háromszor sikerült is meg-
valósítaniuk, és színvonal ide vagy 
oda, én bizony nem bántam, hogy 
az utolsó egy kilométer technikai 
sivársága után a vízben lubickolva 
moshattam le az út porát, illet-
ve hűlhettem vissza megszokott 
üzemi hőmérsékletemre. Hogy a 
trópusi nyaralás feeling még telje-
sebb legyen, a célokban kislányok 
kínálgatták körbe a hideg dinnye-
szeleteket – íme a gondoskodó, 
barátságos rendezés szép példája.
Eredményeink közül az enyéme-
ket talán hagyjuk is, se az 50., se 
az 53. hely nem ad okot örömre, 
nem is beszélve a sprint diszkóról, 
amelyet a végtelen körben foga-
nó tövisek egyikének köszönhet-
tem, pedig készültünk mindenféle 
defektmentes gumikkal, de azok 
is megadták magukat, esténként 
átlag két órát szereltünk, így sike-
rült fejenként csak egy defekttel 
megúszni a versenyeket. A férfiak-
nál előbb a dán Torbjorn Gasbjerg 
örülhetett a középtávon, majd az 

orosz váltó, miután a toronymagas 
esélyes dán váltó első futójának 
a rajt után felrobbant a kereke. 
A hét második felét viszont egy-
értelműen az ausztrál Adrian 
Jackson dominálta, aki egymás 
után megnyerte a sprintet majd a 
hosszútávot, ami jókora előnyén 
kívül azért is imponáló, mert két 
teljesen különböző képességeket 
igénylő számról van szó. 
Anna sokkal értelmesebb eredmé-
nyeket ért el, ez igazán neki való 
terep volt, amit előbb a középtáv 
6., majd a sprint alig rosszabb 
9. helye bizonyított. Leginkább 
a hosszútáv feküdt volna neki, 
de egy mocsok tüske közbeszólt, 
így 5-6 perc szereléssel sújtva 
csak a 13. helyre ért be. Hogy ezt 
értékelni tudjuk: szokott ő 5-10. 
között végezni, de ilyenre még 
nem volt példa, hogy minden 
számban egyenletesen jól menjen. 
A nők versenyének nem volt egy-
értelműen kiemelkedő alakja: a 
finn Marika Hara nyerte a közép-
távot, majd drámai küzdelemben 

az osztrák váltó szerezte meg rég 
esedékes aranyát. A sprinten a 
szlovák Hana Bajtosova megvédte 
címét, majd ugyanezt tette a svájci 
Christine Schaffner a hosszún.
A versenyhetet egy nagyon kel-
lemes bankettel zártuk, mely 
különlegessége volt, hogy a tradí-
ciótól eltérően alkohol szinte alig 
tartozott hozzá, a jó hangulatot 
azonban garantálta a szokásos 
medence, amelybe az osztrák férfi 
csapat akkurátusan minden női 
versenyzőt ruhástól bedobott.
Izrael búcsúzóul még megmutat-
ta, milyen is az igazi biztonsági 
ellenőrzés, a reptéri beléptetés 
– írd és mondd – két órán át 
tartott, közben az utolsó büdös 
zoknit is kipakoltatták és tüzete-
sen átvizsgálták. Többször is. De 
ezt is fel lehetett fogni egzotikus 
élménynek, ami semmiképp sem 
homályosíthatta el, hogy remek 
másfél hetet töltöttünk el itt, és ha 
Anna eredményeit nézzük, nem is 
eredménytelenül.  

Kép és szöveg: Marosffy Dániel

T Á J K E R É K P Á R

Anna a sor végén
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Így nézett ki a rövidtávú 
döntő férfi pályájának állat-
kerti része, mielőtt különféle 
okok miatt többször átalakult 
volna. Zsigmond Száva szelle-
mes alkotása. Érdemes össze-
vetni a véglegessel…

Hegedüs Ábel
VB sprint és váltó 

Nemzeti Ellenőr
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Idén is beneveztem a 
Szentendre Kupára, amelyet 
immár szokás szerint 2 külön-
böző helyszínnel és időpont-
tal is azonosíthatunk. 

Az augusztus 8-i hétvégén – szik-
rázó napsütésben – a visegrádi 

Mogyoróhegyet kerestük fel. 
Budapestről indultunk kerékpárral, 
csomagokkal megrakodva, összesen 
4-en. A mogyoróhegyi sípálya alján 
helyezkedett el a versenyközpont 

és a cél. A szervezők felkészültsé-
gét dicséri, hogy a sípálya lanká-
sabb részét és a szalagos gyerek 
pályák, réteken átvezető ösvényeit 
is lenyírták. Az első nap középtáv 
volt, gyors, futós és néhol nehe-
zebb pontokkal tűzdelt pályákkal. 
Az erdő aránylag jól futható, sok 
helyütt rétes-csalitos foltokkal vál-
takozott. A bob-pálya dombját – 
ami a sípálya másik oldala – majd 
minden kategória kénytelen volt 
„megfutni”. A középtáv, a káprá-

zatos kilátás a Dunakanyarra és a 
frissítő a célban gyorsan feledtette 
a kemény szinteket.
A napi verseny után Esztergomban 
szálltunk meg Gábornál, ahol 
Ádám csodálatos pulyka pör-
költet készített, és egy sör mel-
lett filozofálva lassan aludni is 
tértünk. Másnap korán keltünk, 
hogy kerékpárra pattanva elér-
jük a reggeli rajtokat. A verseny 
célja és rajtja is maradt a tegnapi 
helyen, amivel én egyet is értettem. 
(Lényegében azonos térképen és 
terepen versenyeztünk, felesleges 
munka lett volna a rajtot áthur-
colni máshova, amellett nekünk 
is kényelmesebb volt, hogy már 
az ismert szalagozáson kocogtunk 
a rajtba.) A vasárnapi pályák már 
normáltávú pályák voltak, szintén 
kemény fizikai és mentális terhe-
léssel fűszerezve. Volt pár olyan 
átmenet, ahol a futás hevében 
rossz döntést hozhatott az, aki nem 
figyelt volna oda. A nagy meleg 
és a szintekben bővelkedő pályák 
igen csak megterheltek mindenkit, 
de köszönhetően a pályakitűzés 
változatosságának, mégis izgalmas, 
élvezhető versenyben volt részünk.

F21B Középtávú pályarészlet

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

SZENTENDRE KUPA - VB KÖRNYEZETBEN
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A szeptember 5-6-i, immár ausztri-
ai Szentendre Kupára sikerült autót 
szerezni, így hármasban indultunk 
a Bécsújhely melletti katonai gya-
korlótérre. A verseny egy többsé-
gében nyílt, lapos, katonai objek-
tumokkal teletűzdelt területen 
zajlott, melyet a honlapon közölt 
információk alapján könnyen 
megtaláltunk. Ezúton is szeretném 
kiemelni, hogy a Szentendre kupák 
honlapjai véleményem szerint 
kitűnőek. A honlapokon 3 nyelven 
egyszerűen és könnyen átláthatóan 
értesülhetünk az információkról. A 
nevezés az Entry-n keresztül zajlott 
(online), a terepekről térképrészle-
teket is láthattunk a honlapon és a 
helyszínt a Google Maps-en beje-
lölve is megtekinthettük. Utóbbit 
minden leendő versenyrendezőnek 
javaslom. A terep első nap közepe-
sen technikás, inkább keményen 
hajtós, futós volt, már csak a 0 
méter szintnek köszönhetően is. 
Több helyen katonai bunkerek és 
lövészárkok között manőverezve 
kerestük a néhol igen csak elrej-
tett ellenőrző pontokat. A hétvégi 
időjárás kegyes volt velünk, így 
mindkét nap szép, napos időnk 
volt, szombaton erősebb széllöké-
sekkel. Szombat délután átnéztünk 
még a közeli Hohe Wand nem-

zeti parkba, de a késői érkezés 
miatt „csak” egy várromot néz-
tünk meg Emmerberg felett. Még 
sötétedés előtt visszaindultunk, és 
felkerestük a következő napi célt, 
Wöllersdorf erdei focipályáját. A 
vasárnapi terepet megpillantva már 
tudtam, hogy aznap igényes, szép 
alpokaljai terepen koptathatom a 
sportcipőimet. Rég nem futottam 
ilyen szép és technikás környezet-
ben. Mindenütt a méltóságteljes 
és nyugalmat árasztó fekete-fenyő, 
dús, de alacsony, jól futható aljnö-
vényzettel. A terepet enyhén lejtő 
dombok, domboldalak, sűrű úthá-
lózat, finoman szabdalt területek, 
apró völgyek, árkok, mélyedések 
és sziklák alkották. Az erdei kör-
nyezet kitűnő adottságokkal bírt az 
osztrák tartományi váltóversenyek 
megrendezésére és komoly feladat 
elé állította az egyéni indulókat 
is. Nem véletlen, hogy a szeni-

or VB selejtezők is itt zajlottak. 
A pályák igen technikásra sike-
rültek, így sokan hosszú órákat 
töltöttek az amúgy igen barátsá-
gos terepen. Ádám barátom élete 
első tájfutó versenyén vett részt a 
két nap során, és új tapasztalatok-
kal, sikerélménnyel és versenyzé-
si kedvvel fertőzötten tért vissza 
velünk a hétköznapokba.
Összességében nagyon szép hétvé-
gét töltöttünk a nálunk még mindig 
sokkal kulturáltabb Ausztriában. 
A rendezők korrekt és gondos oda-
figyelése, a pályák minősége és a 
verseny lebonyolításának gördü-
lékenysége mindkét versenysoro-
zaton egyöntetű volt. Én nagyon 
élveztem a versenysorozat minden 
napját és remélem, jövőre Veled is 
találkozunk!
A fotó és térképrészletek az ausztri-
ai versenyről készültek.

Fekete András

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

A Célterület

F21B Normáltávú pályarészlet



A BUDAPESTI  TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Címlap: Füzy Anna az izraeli tájbringa világbajnokságon középtávon a 6. helyen végzett.
Hátsó borító: Hamarosan Célba érnek a versenyzők Bükkszentkereszten, a Hungária Kupa 2. napján. 
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