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Három Budapest bajnokság márciusban!
Budapest hosszútávú bajnoksága
Új időpont és helyszín: márc. 12. Vadaskert
Az idei első Budapest Bajnokság hagyományosan a hosszútávú lesz. Sajnos
nagyszabású terveink dugába dőltek és
a zsúfolt versenynaptár miatt időpontot
is nehezen találtunk. Talán jövőre sikerül
megszerveznünk a Solymár környéki versenyt vadonatúj terepen és térképen.
Tartalék megoldásként a kész térképek
között néztünk szét és hosszú válogatás
után a Vadaskert – Hármashatár-hegy
térségét választottuk. Ebben a korai
időpontban mindenképpen szükség van
öltözőre, ezért a Cseppkő utcai nevelőotthonnal vettük fel a kapcsolatot, ahol
befogadtak minket.
A térképekből még bőven van a BTFSzben, ezért a nyomtatott térképeket
használjuk fel. (A 8 km-nél hosszabb
pályákhoz 1 : 15 000-est, a többieknek
1 : 10 000-est.) Így nem tudunk javítani
a kissé már elavult lapokon, de ez idénynyitó hosszútávún még éppen elmegy.
Sajnos a 2004-es felújításkor sem tökéletes térképek sokat avultak már, de a patkolgatás helyett egy teljesen új térkép
készítése lenne esedékes. Hogy legyen
valami újdonság is, a pályák végét egy
nagyon régen nem térképezett terület
térképecskéjén vezetjük.
A pályakitűző (Hegedüs András) jó sok
időt töltött már a terepen, hogy megtalálja a még használható részeket,
reméljük élvezhető pályák sikerednek.
Hosszútávút csak a 18 évesnél idősebb
kategóriákban írtunk ki, mindenki más
a három különböző hosszúságú nyílt
futam közül választhat. A tömegrajtok az
Árpád kilátónál lesznek, hogy ne hegymászással kezdődjön a verseny, a célt a
nevelőotthonnál tervezzük elhelyezni.
Nevezni már most lehet az Entry-n.
Várunk mindenkit a Cseppkő utcában
március 12-én!
Hegedüs Ábel, Vb-elnök
Budapest normáltávú bajnoksága
Március 14-én a Tavaszi Spartacus
Kupa keretében, annak első napja lesz
Budapest nyílt normáltávú baj-
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noksága. A verseny a Vértes hegységben Gánt-Bányatelep környékén a
Horog völgyben kerül lebonyolításra.
Pályakitűzők: Schönviszky György és
Horváth Attila.
Budapest középtávú bajnoksága
Március 26-án a Hegyvidék kupa keretében rendezi a MOM.
A versenyt Pilisborosjenő közelében, a
Köves-bérc legtechnikásabb, szabdalt
részén rendezzük. A terepen sok felhagyott kis kőfejtő, földletörés található,
sziklákkal, mélyedésekkel; igazi tájfutó
csemege a technikás versenyeket kedvelőknek.
A részletgazdag terepről két éve készített 1:5000, ill. 1:7500-as méretarányú,
aprólékos térképet a versenyre fölülvizsgáljuk, aktualizáljuk.
Hacsak nem lesznek nagyon rosszak
az időjárási körülmények, a Budapestbajnokságot kétfutamosra tervezzük. A
pályák mindkét fordulóban kicsit rövidebbek lennének a megszokott középtávnál, kb. 1500-2500 m hosszúak. Hogy
érdekesebb legyen a verseny, a második
futamban az első futam eredményei
alapján időkiegyenlítéssel, vadászrajtos
formában küzdhetnek a versenyzők a
Budapest-bajnoki címekért.
A két futam között rövid, kb. fél-1 órás
szünetet tartunk.
A verseny időpontja március 26., szombat; a pályakitűzők: Kisvölcsey Ákos és
Zsebeházy István. Információk a MOM
honlapján: www.mom-o.hu.
Kedvcsinálónak egy térképrészletet
mutatunk.
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Budapesti Tájfutó Napok
Január 22-23-án a Budapesti Tájfutók Szövetsége az idén
is megrendezte a Budapesti Tájfutó Napokat. Szombaton a
Budapesti Diák Teremtájfutó Bajnokság, a Szenior találkozó
és a Bajnokok vacsorája volt, amelynek keretében kerültek
átadásra a Budapest Tájfutója díjak. Vasárnap koszorúzás és
a Ripszám Henrik emlékverseny zárta az eseménysort.

Izgalmas pillanatok a Teremtájfutó Bajnokságon

Teremtájfutó Bajnokság
Szenior találkozó
Szombaton délelőtt az V. Diák Szombat délután a Curia utcai nagyteremTeremtájfutó Bajnokságon 42 iskolából ben tartott szenior találkozón a program
117 tanuló vett részt.
Mint azt megszokhattuk, idén is a
legfiatalabb, azaz az alsós kategória
képviselői jelentek meg a legnagyobb
létszámban.
A gazdagréti Törökugrató utcai iskolában lebonyolított rendezvény nem
csak a diákokat, a szüleiket is egyre
jobban vonzza. Minden évben nő a
nyílt kategóriában rajthoz álló kísérők
száma.
A dobogós helyezéseket minden kategóriában a tájfutók szerezték meg,
azon belül is a 16 éremből 11-et a
Tabáni Sparisok vihettek haza.
Jövőre új iskolában várjuk az alapozást,
egy kis tornatermi tájfutással színesíteni szándékozó tájfutókat, és családBogdány Miklós átveszi a
Budapest Tájfutó Sportjáért a díjat
tagjait, ismerőseit.
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egykori Jancsó film vetítésével kezdődött,
amelyben a 60-as évek válogatott versenyzőit és versenybíróit fedezhettük fel. Ezután
Bugár József elnök átadta a Budapest
Tájfutó Sportjáért Díjat Bogdány
Miklós sporttársnak a budapesti tájfutó
sportért végzett több évtizedes szervező munkája elismeréséül. Ezt követve Dr.
Fekete Jenő, a BTFSZ tiszteletbeli elnöke
tartott előadást a Szentföldön tartott túrájáról. Ezután Bugár József a nem túl biztató
jövőről mondott néhány szót, majd a résztvevők visszaemlékeztek a 30 évvel ezelőtti,
1981-as országos bajnokokra.
Átadták a Budapest Tájfutója díjakat
Szombat este a BTFSZ elnöksége az idén
is meghívta egy vacsorára azokat a fiatalokat, akik az elmúlt évben országos
bajnokságot nyertek. Az esemény a Hírtér
Kiadó – Horváth Magda szponzorálásával
valósult meg.
A bajnokok vacsoráján került sor a
Budapest Tájfutója díj átadására. A
2010. évben elért hazai és nemzetközi
eredményeik, sportszerű magatartásuk
alapján négyen érdemelték ki a BTFSZ
által alapított díjat:
Ifi lány kategóriában: Varsányi Kinga
a KST versenyzője. Edzője: Kovács
Zoltán. Kinga 2010-ben a Nappali Egyéni
Bajnokságon aranyérmet, a Középtávú
és a Rövidtávú Egyéni Bajnokságokon
ezüstérmet szerzett. Csapat és váltóbajnokságokon három aranyérmet vihetett
haza. Az Ifjúsági Európa-bajnokságon
rövidtávon 19. lett, a váltóban 7. helyezést
ért el csapatával.
Ifi fiú kategóriában Liszka Krisztián,
a Tabáni Spartacus versenyzője, edzője:
Gyalog Zoltán. Az összes bajnokságon
dobogón állt, nyolcszor kapott bajnoki
érmet, ebből három aranyat. Összetett
bajnoki 2. helyezett. Sajnos az Európabajnokságra nem tudott bekerülni a válogatottba, mert a vulkánkitörés miatt Dániából
nem ért haza a válogató versenyre.
Felnőtt női kategóriában Gyurkó Fanni
az OSC versenyzője. Edzője Gyurkó
László. A Hosszútávú OB-n harmadik,
az Országos Nappali Egyéni Bajnokságon
2. helyezést ért el. Nemzetközi eredményességét tekintve a Világbajnokságon
Tájoló 2011 1. szám
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A Budapest Tájfutója díj átadása

hosszútávon 40. középtávon 40. lett, váltóban a 12. helyezett csapat tagja volt.
Az Európa-bajnokságon középtávon 29.
helyen végzett, váltóban a 11. helyezett
magyar váltótagja volt. Meg kell jegyezni,
hogy a VB-n saját futamában az 1., az
EB-n az 5. legjobb időt futotta. A Főiskolás
VB-n hosszútávon 15., rövidtávon 21.,
középtávon 45. lett. A magyar váltó a 12.
helyen végzett, Fanni saját futamában a 4.
legjobb időt futotta.
Felnőtt férfi kategóriában Lenkei Zsolt
a TTE versenyzője. Nevelő edzője: Horváth
Magda.
A legeredményesebb felnőtt versenyzőnk,
három egyéni OB-n aranyérmet, a rövidtávú OB-n ezüstérmet szerzett. Három váltóill. csapatversenyen is érmes, ebből kettő
arany, és egy bronz. Nemzetközi eredményei: Világbajnokságon: hosszútáv 30.,
középtáv 30., rövidtáv 35., váltóban 20.
Az Európa-bajnokságon: rövidtávon 22.,
váltóban 12. A Főiskolás VB-n rövidtávon
11., középtávon 24., váltóban 7. helyezést
ért, ill. értek el.

Ripszám Henrik emlékverseny
Vasárnap délelőtt hómentes, fagyott talaj
fogadta a Ripszám Henrik emlékverseny
indulóit. A férfiaknál MOM-os siker született, miután Zsebeházy István nyert
Kisvölcsey Ákos előtt, míg a hölgyeknél
Gyurkó Fanni (OSC) volt a legjobb.

Még a verseny előtt került sor a 84 évvel
ezelőtti első magyarországi tájfutóverseny
emlékére állított emléktábla megkoszorúzására. A koszorút Bugár József,
a BTFSZ elnöke és Gyurkó Fanni főtitkár
helyezte el.
S. A.
Fotó: Nemesházi László

Eredményhirdetés a Ripszám Henrik versenyen

1%-os felajánlások
Támogassátok 1%-os felajánlásotokkal a Budapesti Tájfutók Szövetségét (adószám:
19622684-1-41) vagy a Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítványt (adószám:18015133-1-41).
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MONSPART SAROLTA KÖSZÖNTÉSE II.
Kedves MoSa!
Azért kértelek, hogy gyere le a
Spariba, mert van két tehetséges 13
éves lány, és el kellene döntened,
hogy az októberi OB-n milyen
sorrendben induljanak. (Monspart
arcán kifejezhetetlen ábrák jelentek meg. Hogy Őt ezért hívtuk ide?
Hogy … Erre megfordítottam a
papírlapot, hogy ja... a másik oldal
a téma. Az meglepetésemre üres
volt. Ezért a rögtönzés.)

Kedves Saci!
Amikor 1970-ben Fridrichrodában
kibukkantál az erdőből a VB váltó
ezüstérmeseként, egy feledhetetlen mosoly futott át arcodon.
Méterekre voltam tőled, ezt nem
felejtem el.
Amikor a Spariban virágot kapsz
tőlünk, mindig ezt a mosolyt
látom rajtad. Örülsz neki.
De ennek most vége. Indok kell
a virághoz, egy kerek évforduló
vagy valami jelentős dolog.
Hát nézzük, hogy az idei orchidea csokorhoz mit nyújtasz?
Születésnapod nem évfordulós,
sífutásban csak hatszor, tájfutásban egyéniben csak tizennégyszer voltál országos bajnok, VB
érmeid száma is csak három, ezek
nem kerek számok. A maratont
nem pont 3 óra alatt futottad,
hanem fél perccel gyorsabban, a
maratoni VB ezüstöd nem volt
hivatalos verseny, az O-ringenen
34 éve koppintottál az északiak
orrára. A Spariba 41 éve igazoltál, a Köztársasági elnöki érdemérmet csak 7 éve kaptad, kitüntetéseid száma tíz-tizenöt között
van, Botond is csak 29 éves.
Sehol egy kerek évforduló? De!
Egy van. 50 éve indultál először
tájfutó versenyen. Ezért a virág,
meg a fentiekért, meg ami még
kimaradt, meg azért, hogy szeretünk.
Máthé István

Elhangzott a Tabáni Spartacus SKE
elnökségi ülésén 2010. szeptember 6-án. Monspart Sarolta 2010.
december 3-án Príma díjas lett.
Monspart Sarolta Príma díjas

December 3-án este zajlott le a
Művészetek Palotájában a 2010.
évi Príma Primissima díjátadó.
Sport kategóriában a tájfutók
is érdekeltek voltak Monspart
Sarolta világbajnoknőnk révén. A
Príma Primissima díjat Buzánszky
Jenő, az Aranycsapat tagja kapta,
a Príma díjat pedig a másik két
apiráns, Monspart Sarolta és
Erdei Zsolt. Mindhárom díjazott
a Magyar Televízió által közvetített gálán vehette át megérdemelt
jutalmát.

TÁJKERÉKPÁR
MESTEREK VB
2012-BEN
VESZPRÉMBEN
Az IOF a januári elnökségi és
tájkerékpár bizottsági ülésén
úgy döntött, hogy a 2012-es
Tájkerékpár Mesterek VB rendezési jogát Magyarországnak
adja. Így 2012 augusztus 20. és
25. között egyszerre rendezhetjük a felnőtt, junior és mesterek
világbajnokságát Veszprémben.
Ez a lépés nagy elismerése a
magyar rendezők eddigi munkájának és komoly sportdiplomáciai fegyverténynek számít,
mert ez az első alkalom, hogy
az IOF hozzájárul e három verseny egyszerre történő megrendezéséhez.
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ALFÖLDI LÁNY A HEGYEK KÖZÖTT
Szerencsi Ildikó lett 2010 női összetett bajnoka.
Gratulálunk! Ez alkalomból kicsit kifaggattuk:
Melyik számokban nyertél?
Időrendi sorrendben az éjszakai, a
közép és a normáltávú OB-kat nyertem meg. Mindegyik különleges volt
valamiért. Az éjszakai egyrészt, mert
ez volt az első felnőtt bajnoki győzelmem, másrészt, mert eddig nagy
ellenállást tanúsítottam az éjszakai
versenyekkel szemben. Viszont a szó
szerint hazai terep, és hogy kaptam
egy megfelelő lámpát, belelkesített és
rengeteg éjszakai edzést csináltunk
előtte. Gyakorlatilag Ruzsán tanultam
meg tájfutni, innen indult az egész
történet. A középtáv egy csoda volt.
Imádom a tázlári terepet, de a verseny
az államvizsgám után volt közvetlenül,
előtte hetekig nem edzettem, a selejtező után ki se akartam menni, annyira
nem ment. Aztán abban maradtunk,
hogy megpróbálom, amíg nem hibázok, csinálom. Hát nem hibáztam.:)
Az ONEB-re egy jó őszi felkészülésből érkeztem és elég magabiztosan
nyertem, az volt a pont az i-re. Az
egyéni győzelmek mellé sikerült végre
behúznunk egy csapatgyőzelmet is,
ami szintén nagyon sokat jelentett.
Ha választanom kéne, melyik volt a
legjobb futásom idén, akkor ez lenne.
Mind taktikailag, fizikailag és technikailag is tökéletes volt!

Ahol nem nyertél, ott miért nem?
A hosszútávú OB volt az év kudarca.
Évek óta nem sikerül rajta kihoznom
magamból, ami bennem van. A hoszszú téli alapozás után a nagy akarásból
mindig nyögés lett a vége. Talán idén
sikerül ezen is túllépni! A sprint OB-n
a 2. hellyel pedig elégedett voltam.
Persze, ha az ember ilyen kis különbséggel marad le, mindig marad egy kis
szálka, de aznap ennyi volt bennem.
Év közben egyre jobb eredményeket értél
el a bajnokságban. Mi a tendencia oka?
Az idei tavasz, sőt még a nyár egy
része is ráment az államvizsgára.
Azzal, hogy azt kipipáltam óriási
teher esett le a vállamról. Az ősszel
már úgy tudtam készülni, hogy
sokkal több időm volt a tájfutással
foglalkozni, sokkal felszabadultabb
voltam. Persze, azért munka mellett
se olyan könnyű, de ha annak vége,
akkor jöhet a tájfutás. Nem kell zárthelyikkel és vizsgákkal foglalkozni.
Hányszoros magyar bajnok vagy egyéniben és csapatban?
Ezt sajnos nem tudom pontosan,
egyszer, ha sok időm lesz, összeszámolom.
Kikkel edzel együtt?
Szegeden mostanában Viczián
Petivel, Bereczki Mátéval futok, meg
az ifi fiúk is ott vannak a sarkamban!
Lányokkal már elég rég nem tudok
közösen edzeni, úgyhogy a srácokkal
próbálunk összefogni és mostanában
egész nagy a lelkesedés, rég volt ilyen
és ez sok pluszt ad nekem is! És
persze versenyekre, edzőtáborokba
továbbra is csatlakozom hozzájuk.
Augusztusban Budapestre költöztem,
azóta hétköznap nyilván nem vagyok
ott az edzésen, de azért igyekszünk
minél többet együtt futni. Próbálom
megtalálni itt Pesten is az edzőpartnereket. Füzy Annával sokat résztávozunk együtt, amikor nem bringázik,
Útban a bajnokság felé bármikor vevő egy közös futásra!
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Országos bajnok: Szerencsi Ildikó

Ki az edződ?
Gera Tibivel készülök, ő írja az
edzésterveimet, szervezi a versenyeket, edzőtáborokat. Emellett anya is
szokott segíteni, főleg erősítős, nyújtogatós gyakorlatokban. Bár ezekből jóval többet kéne csinálnom!
Hogyan lehet egy alföldi lánynak és
csapatának ilyen eredményeket elérni
ebben a szintes sportban?
Ez iszonyatosan nehéz. Most látom
csak igazán a különbséget, hogy itt
lakom Óbudán a hegy lábánál. Ha
felmegyek a hegyre, 70-80 percnél kevesebbet ritkán futok, és
csak úgy röpül az idő. Szegeden az
ember már 20 percnél az óráját lesi,
hogy jaj, még csak itt tartunk, és
így nehéz 100-120 perceket futni.
Arról nem is beszélve, hogy sokkal
„minőségibbek” a hegyi edzések.
Hol edzetek? Van-e valami speciális edzés,
vagy módszer, ami segít abban, hogy
kiemelkedő eredményeket érj el? Hogyan
pótoljátok, vagy szimuláljátok a szintet?
Szegeden a töltés, a salakos pályánk,
télen a város utcái voltak az edzéseink helyszínei. Persze igyekeztünk
valami szintes edzést is szimulálni,
a lelátó lépcsőjén vagy egy közeli
dombon, de ezeket össze se lehet
hasonlítani egy szintes tereppel.
De egyszerűen nincs más. Nekünk
ezért is muszáj minél több versenyre
menni, mert máshol nem tudunk
terepen edzeni. Mióta Budapesten
lakom, főleg a Hármashatárhegyen, a
Margitszigeten és a TF pályán edzek.

PO

Szerencsi Ildikó és érmes klubtársai Gera Tibor edzővel

Az egyik „legtöbbszörös” válogatott
vagy. Mióta vagy válogatott?
A kalinyingrádi ifi EB-n voltam
először válogatott, nagyon régen.
Azóta talán egy év maradt ki még
ifiben, sérülés miatt.
Milyen nemzetközi eredményeid vannak?
Ifi EB-n, sprinten voltam 2.
Pezinokban. Az a siker hasonlított
az idei KOB győzelemhez. Az érettségi után másnap volt a verseny és
teljesen váratlanul ért a jó szereplés,
szerintem nem csak engem, hanem
másokat is. Váltóban is voltunk harmadikok, de ez már történelem.
Felnőtt VB-n a legjobb helyezésem
a magyar VB hosszútávjának 27.
helye, váltóban a csehországi 10.
hely. Főiskolás VB váltóban pedig
ötödikek lettünk Szlovákiában.
Hívtak-e külföldre?
Egyszer-kétszer volt próbálkozásom
skandináv klubot keresni, de valahogy mindig abbamaradt. Nekem
elég kicsi volt a mozgásterem egyetem alatt is, egy hétnél többet nem
lehettem távol félévenként, így pedig
elég nehéz lett volna kiutazni.
Mit szeretnél még elérni?
Tavaly kimaradt a VB, idén már
készülök rá, nagyon nehéz lesz itthonról felkészülni! Nagyon nagy
dolog lenne kijutni a Világjátékokra,
ehhez jövőre Svájcban kell „csúcson”
lenni. Csehországban épphogy csak
lecsúsztunk róla, remélem, ennyit
előrelépünk addig! És persze szeretnék a legjobb helyezéseimből még

lefaragni. A magyar VB-n nem jött
össze a 10-en belüli váltóhelyezés, de
szerintem benne van a csapatban!
Hogyan kezdődött a tájfutás az életedben?
Családilag belenőttem, de ez fordítva is igaz. Anya akkoriban kezdett
el a tájfutással foglalkozni a suliban,
persze neki azért voltak középiskolás
emlékei, de volt közben egy kis szünet.
Úgyhogy először csak a környékbeli
versenyekre jártunk, majd ahogy egyre
jobb versenyzői lettek, a SZVSE segítségével egyre több országos versenyre
is mentünk. Aztán az edzőtáboraikban
is szépen lassan egyre szorosabb volt a
kapcsolat a két klub között.
Volt-e más sport is?
Volt persze! Általános iskolában kézilabdáztam is, és mint majdnem minden pusztamérgesi lány, ugróköteleztem. Talán már több tájfutó ismeri
őket a SZVSE-s versenyekről. Ez egy
nagyon látványos és élvezetes sportág.
Abban hasonlít a tájfutáshoz, hogy
mindenki tud benne sikerélményt
találni, nem kell hozzá profinak lenni.
Az egész család tájfut. Mennyit segít
ez, és miben?
Nagyon sokat segít abban, hogy 100%ban megértik és támogatják, hogy
nekem ez az életem. Biztos sok lemondást jelent nekik is. Gyakorlatilag 14
éves korom óta nem lakom otthon
és versenyidőszakban előfordul, hogy
akár több hónapon keresztül sem
tudok hazamenni. Ez biztos nehéz, de
sose volt belőle probléma.

R T R É

Hogy állsz párkapcsolattal?
Még keresem.
Mi vagy civilben?
Augusztus óta gyógyszerészként dolgozom az Eurocenter gyógyszertárában. Szeretem csinálni nagyon, már
tévedtek be tájfutók is hozzánk:)
Hogy tudod összeegyeztetni a sporttal?
Nem könnyű, de egyetemistaként
sem volt könnyű. Most mások a
problémák. Az azért nagy előny, hogy
csak 6 órában dolgozom, viszont 2
műszakban és havonta egy szombaton is bent kell lennem. Most télen
azért nem rossz a délutáni műszak,
ugyanis akkor tudok világosban
edzeni, viszont akkor nehezebb
edzőpartnert találni. Azt már most
látom, a szabadság szinte semmire se
lesz elég, ügyesen kell beosztani.
Hogyan finanszírozod a sportolást?
Szerencsére ezzel a részével nem
sokat kell foglalkoznom, a SZVSEtől megkapok mindent, ami elvárható, amiért nagyon hálás vagyok!

A középtávú OB-n

Milyen terveid vannak a jövőre?
Egyszer majd szeretnék külföldön
is élni kicsit. De most nagyon jól
érzem magam itt, bejött a váltás. Egy
3 éves sulit is elkezdtem (szakgyógyszerész képzés) nem túl komoly, de
ezt előbb be szeretném fejezni.
Köszönjük a válaszokat, további sikereBacsó P.
ket kívánunk!
Fotók: Neda László / Réka és Stüszi,
Kopasz Sándor, Nemesházi László
Tájoló 2011 1. szám
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Beszámoló a sportágfejlesztési támogatások
. évi felhasználásáról
Már hagyománnyá vált, hogy a Tájoló
első számában összefoglaló jelenik meg
az Mtfsz keretein belül működő sportágfejlesztési támogatási programok előző
évi eredményeiről. Ez most sincs másképp, a rangsoroló versenyek nevezési
díja után befizetett „adó” felhasználását
továbbra is szeretnénk átláthatóvá tenni.
A 2010-re meghirdetett támogatási
programok kiírása megjelent az Mtfsz
honlapon, és a pályázatok az egyesületi
email listán is megjelentek. Az alábbiakban a megvalósulás forint összegeit vetjük össze a tervekkel, egy kis
kitekintéssel a támogatások több éves
hatásának vizsgálatára.
Program
Tervezett Megvalósult
Edzőképzés támogatása 200 000
0
Edzők munkájának elismerése 900 000 900 000
Up. csoportok támogatása 1 600 000 1 605 900
Új csoportok indítása
600 000 600 000
Up. nyári edzőtáborok
800 000 800 000
Iskolai népszerűsítés
500 000 200 000
Összesen, saját forrás 3 600 000 3 105 900
Összesen, külső forrásokkal 4 600 000 4 105 900
1. Utánpótlást nevelő edzők
képzésének támogatása
2010-ben nem jelentkezett igénylő a
támogatásra. Pedig a lehetőség évek
óta ismert, és az elszámolható képzések körét is rugalmasan szoktuk kezelni.
Júliusban az Mtfsz iroda közreműködésével körlevelet küldtünk az ősztől induló
TF sportoktatói és sportedzői képzésekről (mindkettőben meghirdették a
tájékozódási futást), de ez sem váltott
ki érdeklődést.
2. Utánpótlás edzők munkájának
elismerése
Összesen 12 pályázat érkezett, melyben
1 390.000 Ft támogatást igényeltek a
jelentkezők. A bíráló bizottság 11 pályázatot tartott támogathatónak, bár az
előző évi hiányos teljesítése miatt a KOS
és a VBT esetében kétséges volt a döntés.
Az év végi beszámolók értékelése még
folyik, és várhatóan nem mindenki tudja
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maradéktalanul teljesíteni a pályázatban
vállalt követelményeket.
Egyesület Edző
Támogatás
PVS
Viniczai Ferenc 115 000 Ft
SZV
Gera Tibor
115 000 Ft
SPA
Gyalog Zoltán
110 000 Ft
ZTC
Fehér Ferenc
95 000 Ft
DTC
Farkas Zsuzsanna 90 000 Ft
TTE
Tóth Eszter
80 000 Ft
ESP
Blézer Attila
75 000 Ft
SDS
Sramkó Tibor
75 000 Ft
KST
Kovács Zoltán
70 000 Ft
VBT
Hites Viktor
40 000 Ft
KOS
Szabon János
35 000 Ft
3. Utánpótlás csoportok támogatása
2010-ben 1.600.000 Ft-ot fordítottunk
erre a támogatási formára, amelynek célja
a klubok már működő utánpótlás csoportjainak támogatása és a lemorzsolódás
csökkentése. Az összegeket a minősítés
nyilvántartás alapján számítottuk ki, a
minősítettek 3 éves előéletét is figyelembe véve. A legjelentősebb részt idén is az
ismert, nagy létszámú utánpótlásnevelő
klubok kapták: SPA, SZV, PVS, DTC, ESP,
SDS volt az első hat az elnyert összeg sorrendjében (részletes táblázat a honlapon
közzétett beszámolóban). Mindenképp
kiemelendő a Tabáni Spartacus erősödése,
és a 2000-2010 közötti időszak jelentős
hullámzása több klub esetében, amint a
grafikonon látható.

4. Újonnan induló csoportok
támogatása
Erre a támogatási formára május végén
írtuk ki a pályázatot, amire legalább 8
főből álló új csoporttal (új = minősítéssel az előző évben nem rendelkező
gyerekek) lehetett jelentkezni. A cél
az egyszerű pályázás volt, könnyen
teljesíthető, de mérhető feltételekkel.
Egy-egy új csoportra legfeljebb 70.000
Ft-ot lehetett igényelni, amit készpénzben nyújtottunk. A pályázat határideje
folyamatos volt, és az érdeklődést jelzi,
hogy július közepére kimerült a 600.000
Ft-os keret. A pályázók között egyformán
fordultak elő ismert utánpótlás klubok
(DTC, MOM, SPA, SZV, VBT) akik további
bővülést vállaltak, és utánpótlás téren
újrakezdők (NYV, SMA, THS), akiket ez
a támogatás remélhetőleg motivált
abban, hogy belevágjanak a csoport
elindításába.
5. Utánpótlás nyári edzőtáborok
A nyári edzőtáborokra 11 tagszervezettől 15 tábor megrendezésére érkezett
pályázat, melyeket a bizottság előzetesen mind támogathatónak tartott.
Végül a VBT egyik tábora elmaradt, a KST
két tábora pedig egybevontan került az
értékelésbe.
A táborok szinte az egész nyarat átfogták. A 800.000 Ft-os keretösszeg felosz-

H
tásánál figyelembe vettük az edzőtábor hosszát és bentlakásos vagy otthonalvós jellegét is. Az egy főre jutó támogatás
1848 Ft (2009-ben 12 tábor és 1543 Ft/fő). Az összlétszám
idén 433 fő, tavaly 324 fő. Kijelenthető, hogy ez az egyik
legsikeresebb utánpótlás fejlesztő programunk, évről évre
növekvő méretekkel, és minden évben jelentős létszámú
kezdő bevonásával.
Rendező Dátum
Helyszín
Létszám Támogatás
SPA
jún.21-24.
Bükkszentkereszt 32 54 266 Ft
KOS
jún.21-25.
Budapest
35 51 934 Ft
DTC
júl.8-11.
Bükkszentkereszt 34 57 658 Ft
TSE
júl.10-16.
Gánt
15 31 797 Ft
KAL
júl.13-18.
Kaskantyú
35 89 030 Ft
SPA
júl.29- aug.1. Szögliget
27 45 787 Ft
ZTC
júl.30- aug.3. Lenti
37 78 431 Ft
GOC
júl.30- aug.5. Csörötnek
34 72 072 Ft
STE
aug.3-8.
Rudabányácska
12 25 437 Ft
SPA
aug.9-13.
Budapest
41 60 837 Ft
PVS-SZV-SZU aug.12-15.
Bükkszentkereszt 88 149 232 Ft
KST
aug.23-27.
Budapest
25 52 994 Ft
VBT
aug.23-28.
Balatonalmádi
18 30 525 Ft
6. Iskolai népszerűsítő rendezvények
Az előző 3 évnél lényegesen visszafogottabb keretek között,
havi 4-6 iskolai bemutatót tartottunk, elsősorban olyan helyeken, ahol a Diáktájfutás eredményeként kifejezetten hívtak.
Ezek egy része már fizetősen működik, azaz gyakorlatilag
megrendelik a rendezvény lebonyolítását. Az MTFSz részéről
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a programokat Scultéty Márton koordinálta, a gyakorlati lebonyolításban elsősorban Vásárhelyi Tass, Oszlovics Ádám, Ludvig
László dolgozott a Szövetség megbízásából. Ezen kívül sok
klubról tudunk, akik a körzetükbe eső iskolákba visszajárnak,
és saját erejükből rendszeresen tartanak rendezvényeket.
Végül, röviden szeretnék kitérni arra, hogy az egész sportágon
belüli utánpótlásfejlesztési-támogatási rendszernek milyen
mérhető hatása látszik. Erről jelenleg átfogó hatásvizsgálat
készül, aminek az eredményét a honlapon fogjuk közzé tenni.
Most csak egy gyors grafikont szeretnék bemutatni: az aktív
magyar tájfutók korfája 1994-2003-2010-re összehasonlítva.
Jól látszik az utánpótlás korosztályban bekövetkezett drámai
csökkenés 1994 és 2003 között (még akkor is, ha korábban
másfajta nyilvántartási rendszert használtunk, ami máshogy
definiálta az „aktív” tájfutókat), ez vetette fel a fejlesztési
program szükségességét. Látszik a szenior korosztályokon
végigvonuló több kisebb csúcs is, ami jól köthető az ország
történetéből ismert demográfiai csúcsokhoz. Az is látszik
sajnos, hogy 2003-ról 2010-re a felnőtt 22-30 éves korosztály
létszáma összezsugorodott, tehát a szeniorok utánpótlása sem
egyértelmű. Apró pozitív jelként értelmezhető viszont – és
talán a támogatási programokhoz is köze van – hogy a 15-20
éves korosztályban megfigyelhető egy csekély növekedés, ami
egyébként demográfiai okokból nem következne.
2011. január 23.
Kovács Balázs, Sportágfejlesztési és Ifjúsági bizottság

Tájoló 2011 1. szám

9

VERSENYBESZÁMOLÓ

A BORÓKA KUPA NÉPSZERŰSÉGE
MÁR KÜLFÖLDÖN IS ELISMERT
Az idei novemberi versennyel a HSE és a KAL közös
rendezésében ötödik évadát zárta a Boróka Kupa.

A

hogy az évek múltak úgy lett
megbízhatóan állandó, sőt
növekvő, rajongó gárdája ennek
a versenynek, annak ellenére,
hogy nem rangsoroló és a szezon elején/ végén sokszor rossz
időjárási viszonyok között zajlik.
Ennek titka abban rejlik, hogy itt
a szerintem legfontosabb szempontok dominálnak, melyből
sok más verseny rendezősége is
tanulhatna: a térkép, a pályák és a
terep mindig elsőrangúak. Mivel
nekem ez a három a fő ok, amiért
tájfutok, rendszerint benevezek.
Idén, azonban, vittem magammal egy minibusznyi külföldit is,
akiknek szintén tetszett a buli.
Ennek a sztorija a következő:
egy régi angol tájfutó barátnőm
újabban tájfutó versenyekre
szervez társasutakat és megkért, hogy segítsek a 2011-es
Mesterek Világbajnokságára tervezett csoportjával kapcsolatos
tennivalókban. Hát így lettem
beszervezve, hogy életem eddigi
különféle elfoglaltságai (adminisztrátor, családanya, titkárnő,
bérelszámoló, pedagógus, sportfejlesztő, edző stb.) után, most
mint idegenforgalmi szervező is
tevékenykedhessek. A jövő évi út
ízelítője lett így a Boróka Kupa.
Hiába magyaráztam nekik, hogy
a terep az igazán más, mint jövőre lesz, az általam beharangozott boróka dzsungel felkeltette
érdeklődésüket.
Péntek este érkeztünk a kiskőrösi
Imperiál Hotelba, ahol kényelmes kétágyas szobákban lettünk
elszállásolva. Még aznap este
mindenki kipróbálta a termál
fürdőt, amiből nehéz volt kihúzni
őket. A nap végül is egy ízletes
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és kiadós vacsorával végződött a
Kurta Csárdában, ahol egy meglepetésszerű 30%-os kedvezmény
tényleg elbűvölt mindenkit.
Másnap mindenki izgatottan
várta a rajtidejét, bár azok, akik
kinyomtatták a térképrészletet az
Internetről, kezdték megérezni,
hogy mi vár rájuk. A csoport úgy
nemzetiségileg, mint korosztályokban vegyes volt. Volt köztünk
brit, ír, svéd és magyar is. Az ifjúságot egy 4 főnyi baráti kör képviselte, akik Svédországból érkeztek, mivel ők ott élnek és dolgoznak. Egyikük, Nick Barrable,
a brit CompassSport magazine
főszerkesztője volt, és akik ott
voltak a Borókán látták, amikor
vasárnap kirakta a lap egy pár
régebbi példányát ízelítőül. John,
a barátja és az ő barátnője, SarahJane britek, míg John barátnője,
Elisabeth, svéd. A csoport többi
tagja az idősebb korosztályt képviselte: N50 és N/F60 között.

Carol Edwards harmadik N50-ben

Az első versenynap estéjén viszszatértünk a Kurta Kocsmába,
ahol részletes boncolás alá
vetettük mindenki pályáját és
az általános vélemény az volt,
hogy a boróka nagyon nehéz, de
igazán technikás és így élvezetes
pályákat tett lehetővé. A legfőbb probléma abból állt, hogy
a másnapi 10 ezres térképektől
már mindenki előre félt, hiszen
a 7500-ast is alig tudták olvasni.
Én azzal vigasztaltam őket, hogy
valószínűleg a vasárnapi pályák
könnyebbek lesznek, azért használják a 10 ezres térképet.
Ezzel szybillai jóslási készséget
mutattam, mert a vasárnapi
pályák tényleg kevesebbet tartózkodtak a boróka legsűrűbb
dzsungeljében, bár a pályák
zöme most sem volt túl könnyű.
Ezt a csoportunk ír hölgye bizonyította leginkább, mivel majdnem 2 és fél órát élvezte a boróka gyönyörűségeit. Ugyanakkor
nagy mosollyal arcán futott be,
közölve, hogy jön majd megint
a jövőben, hogy jobb eredményt
érjen el. Hosszú ideje ellenére
boldog volt, mivel nem hagyta,
Megérkezett a brit CompassSport hogy a boróka legyőzze.

VE
Kis csoportunk egy jó pár dobogós helyet gyűjtött össze: Nick
Barrable második lett F21-ben,
Elisabeth Hovmoller szintén második N21-ben, Carol
Edwards harmadik N50-ben,
míg jómagam második N60ban. Mivel a négy svédországi
fiatalt kivéve a többiek hétfőig maradtak, vasárnap este az
akasztói Halascsárda különlegességeit kóstolgattuk, talán még
nagyobb megelégedésre, mint az
előző két napon.
Útban hazafelé mindenki komolyan elégedett volt a hétvégéjével.
Talán az egyetlen kritikus megjegyzés az N60-as pályát illette,
amivel én is egyetértek, de ez
nem igazán rontotta el azt a pozitív összhatást, amit a verseny, a
magyar tájfutók barátságos hozzáállása, a hotel, a termálvíz, a
sok-sok finom enni és innivaló
keltett bennük. Kivétel nélkül
örömmel néznek a Mesterek
VB-je elé, és azok, akik még nem
döntötték el, hogy jönnek-e vagy

R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

Esti társalgás

nem jövő nyáron, a Boróka Kupa
után közelebb állnak egy pozitív
döntéshez, mint előtte.
Az eredményeket nézve, látom,
hogy idén az én kis csoportomon
kívül voltak más külföldiek is,
köztük olyanok, akiknek a neve
nem ismerős. Ez a verseny olyan

nívós terepeken, olyan jó térképekkel és pályákkal fut minden
évben, hogy érdemes költeni a
külföldi hirdetésekre, szerintem.
Az idei mezőny a 350 fővel eddig
a legnépesebb volt. Ez, szerintem, még bőven fejleszthető.
Grant Júlia
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2011: WMOC MAGYARORSZÁGON
(Harminc éve született meg a gondolat, amelynek eredménye a WMOC)

J

elentős szenior esemény lesz 2011-ben Magyarországon. Július 1. és 8. között a Mecsekben zajlik a
WMOC-2011, a szenior tájfutók világbajnoksága. A
rendezők a lap hasábjain eddig is több alkalommal hívták fel a figyelmünket a versenyre, s a közeledő második
jelentkezési határidő (2011. feb. 1.) előtt 38 országból
2600 (köztük 186 magyar) fő nevezése futott be.
Ezúttal néhány szó a kezdetekről. A január 22-i budapesti
Szenior Találkozóra készülve átlapoztam az MTFSZ hivatalos újságjának 1981. évi számait.
A legutolsó számban a következő
hírre leltem (192. oldal): „Végre
saját világkupa versenyükön indulhatnak a veterán tájfutók. 1983
nyarán a finn szövetség, a Lahden
Suunnistajat 37 egyesülettel karöltve a szenior kategóriáknak szervez
versenyt, melyet minden további
nélkül lehet nem hivatalos VB-nek
tekinteni. Úgy tervezik, hogy az esemény többnapos lesz, s
a végküzdelem mezőnye selejtezők során alakul ki. A versenyen minden 35 évnél idősebb tájfutó indulhat.”
A mai fiataloknak talán új lesz a következő, a verseny
évében, 1983-ban a TÁJFUTÁS 3-as számában Skerletz
Iván főtitkár aláírásával megjelent hivatalos hír: „Az
MTFSZ várhatóan 10 fő kiutazását tudja segíteni szolgálati
útlevéllel. A kiutazás költségei az egyéneket terhelik. Ilyen
irányú igényeket ápr. 1-ig kell bejelenteni az MTFSZ-ben.
Az elbírálásnál a jelenlegi versenyzői színvonal és a sportágban végzett tevékenység alapján döntenek.”
Az említett első szenior VB-t „Veteran World Cup-83”
elnevezéssel 1983. július 12-15. között rendezték, 19 ország
295 női és 1328 férfi versenyzője indult. Hazánkat öten
képviselték: Korik Vera, Danovszky Mária, Korik Andor,
Szebeli István és Csamangó Ferenc. A versenyről a TÁJOLÓ
olvasóinak Korik Vera számolt be (1983/7, 2-3. oldal).
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A következő lényeges hír a szenior VB-történet lapjain
1985-ből: a TÁJFUTÁS 1985/4-es számában az IOFhírek között szerepel, hogy az elnökség foglalkozott
az új, nagyobb nemzetközi versenyek neveiről: „…
5. Az idősebbek „nemhivatalos VB”-je még bizonytalan elnevezésű, mert 1985-ben WORLD MASTERS a
neve Kanadában és 1986-ban VETERAN CUP a neve
Norvégiában. Így 1987-től kétféle elnevezés használható – a kialakult hagyományoknak megfelelően: World
Veteran Orienteering vagy World
Masters Orienteering.”
Az első, 1983-as esemény óta
néhány év kihagyással számos
szenior világversenyt rendeztek.
(Magyar rendezés is akadt: az
1990-ben Körmend versenyközponttal rendezett Veteran World
Cup). A 90-es évek elején kétévenkénti a rendezés, de azóta
az IOF versenynaptárában minden évben szerepel az
1998-tól WMOC-nek nevezett verseny. Az IOF hivatalos honlapján az 1998-tól rendezett WMOC-versenyek
1-3. (az újabb versenyek esetében 1-6.) helyezettjeinek
eredményei (2008-tól a hagyományos normál-táv mellett a sprint döntők eredményei is) olvashatók.
Kíváncsian várjuk, hogy júliusban a baranyai WMOC
eredményeivel kiegészülő listára hány újabb magyar
tájfutó neve kerül fel.

Új Bajnoki Rendszer
Az MTFSZ Elnöksége elfogadta a 2011-től életbe lépő új bajnoki rendszert. A szenioroknál történt két lényeges változás: az
F65-ös kategória számára egyfutamos lesz az OKEB, OREB és
ONEB, s a női éjszakai OB-n bajnoki szám az N65, de az eredmény nem számít be az Összetett Egyéni értékelésbe. Agy.

H
Változás a Budapest
bajnokságok időpontjában

Kérünk minden térképkiadót, aki
nyomdai sokszorosítású térképet
adott ki tavaly, jutassa el az MTFSZSok egyeztetés, alkudozás után be a térkép 50 példányát (minden
a BEAC által elnyert Budapest kivágat) és a számlát 30 példányról
Bajnokságok (remélhetőleg) vég- (á 100.–Ft bruttó) február 10-ig!
leges időpontjai (mindkét verseny
RR): Hosszútávú: március 12, szom- Skerletz Iván emlékkötet
Ahogy azt már jeleztem, a MoSa
bat. Váltó: augusztus 28, vasárnap
Az előbbiről részletes beharango- könyv nagy sikere és a gyűjtésből
zó olvasható 2. oldalon, az utóbbi megmaradt összeg legjobb felpedig az 50. Eötvös Loránd emlék- használása érdekében belevágok a
verseny része lesz. Az Eötvös idén Skerletz Ivánról szóló könyv megírácsak egynapos lesz, mivel szom- sába –összeállításába is. Úgy gondobaton a Budapesti Pontbegyűjtő lom, hogy alapító főtitkárunk emléCsapatbajnokságot rendezi a Tabáni két legstílszerűbben egy róla szóló
Spartacus. Így viszont az Eötvös könyvvel őrizhetjük meg az utókorkét sprintjével ugyanazok a verseny- nak. Ez a könyv más jellegű lesz,
számok lesznek, mint a következő mint az előző, kevesebb lesz benne
heti OB-kon. A BEAC várható- az önálló visszaemlékezés, inkább
an Káposztásmegyeren a Farkas- megpróbálok egy összefüggő életerdőben és környékén, új térképen, rajzot adni, kiegészítve Iván műveirészben soha nem használt terepen nek jegyzékével (térképek és írások),
jelentősebb sporteredményeivel stb.
rendezi versenyét.
A kötetben szerepel majd egy minél
Rejtvény
színesebb válogatás Gromek megjeAki végighaladt a tavalyi utolsó lent és kéziratban maradt írásaiból,
számban megjelent rejtvényes tere- sok (lehetőleg ismeretlen) fotó és
pen, annak kihúzatlanul 12 kereszt- sok más érdekesség. Mindenképpen
név maradt, ebből tíz a 14-21-es megemlékeznénk Iván szerepéről a
ONEB bajnokok keresztnevei, Térképbarátok köre alapításában és
a maradék kettő, Ágnes és István
viszont szenior bajnokok nevei, de
mindkettőt az ONEB bajnokai közül
hárman is viselték. Megfejtésül tehát
ezt a két nevet kellett beküldeni, a
fenti rövid indoklással. Tíz megfejtés
érkezett, lényegében mind helyes.
Feladat volt még a rejtvényszerző
azonosítása és címének megtalálása a lapban. ifj. Pavlovics György
annyival kerekedett a többi megfejtő
fölé, hogy két címemet is megtalálta
(egyik a térképtörténetnél, másik a
versenynaptárban) és mindkettőre
elküldte a megfejtést, így ő nyerte
a könyvet. Remélem minden rejtvényfejtő jól szórakozott.
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működtetésében, hegymászó tevékenységéről, a földvárak és határkövek kutatásáról. Úgy tervezem, hogy
a könyvben néhány közeli munkatársának is emléket állítanánk, elsősorban Balogh Tamásra és Hrenkó
Pálra gondolok. Az előszó megírását
Monspart Sarolta vállalta el felkérésemre.
Nemsokára közzétesszük a részt
vétel és a könyv megrendelésének részleteit. Előre láthatólag a
kiadvány csak megrendelésre lesz
kapható és támogatásokat is elfogadunk. A kivitel részletei (színes
oldalak száma, terjedelem) attól (is)
függenek, mennyi bevételre számíthatunk. A tájékoztatáshoz tartozik,
hogy ennek a könyvnek a munkálatait már nem tudom ingyen végezni,
tehát a bevételből magamat is fizetni
fogom. Mivel Holló József tábornok, az MTFSz tiszteletbeli elnöke már nem a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum főigazgatója, innen is
kevesebb támogatásra számíthatok.
Mindenesetre, aki részt venne a
könyv munkálataiban vagy már
most biztosítani szeretné magának a
kötetet, jelentkezzen! Hegedüs Ábel
abel.terkep@chello.hu, 20-91-14-014

Térképsorozatok idén is
A közgyűlésre idén is összeállítjuk
(a Térképtár Bizottság) a tavaly
megjelent térképek gyűjteményeit.

Még egy fotó a Monspart Saroltát köszöntő ünnepségről.
Az előző számból, az én hibámból, kimaradt,
hogy a nagyszerű képeket Kovalcsik István készítette. Köszönjük!
Tájoló 2011 1. szám
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Utánpótlásunk helyzete -ben
A tavalyi esztendőben egy rövid értékelésben megpróbáltam a 2009. év sportágbeli
utánpótlását bemutatni. A számok mellett röviden a sportágba való bekerülésről, a
kiválasztásról, és a motivációs bázis kialakulásáról Dosek Ágoston és Fehér Ferenc
által írt értekezésből idéztem. Ezúttal is számokkal követem tovább az esetleges
változásokat és válaszokat keresek arra, hogyan és miért is maradnak meg több
helyen a bevont gyerekek, míg másutt miért is nagy a lemorzsolódás, a fluktuáció.

S

portágunk utánpótlás helyzetében
évek óta nagy változást remélünk.
Az MTFSZ vezetése részéről nagyobb
figyelmet élvező Diáktájfutás programban több kiemelt jelentőségű szponzor
anyagi támogatásával rendkívül széleskörű programsorozatot sikerült megvalósítani. A sportági vezetésünk mellett
a helyi szinteken is egyre nagyobb
prioritásban részesülő és sok helyen
lassan önjáró programmá alakuló rendezvényeknek (teremtájfutó, sportági
bemutatók, iskolai versenyek) nem
csak a népszerűsítés volt a fő célja.
Elsődlegesen a bevont utánpótláskorú, vagyis a népszerűsítő programok
során megfogott gyerekek egyesületi
bevonása és megtartása volt a cél. Ez
utóbbi viszont csak akkor valósulhatott
meg, ha az adott térségben működő
és utánpótlással foglalkozó szervezet,
szakosztály fogékony volt a jelentkezők bevonására. A program értékelése
a Sportágfejlesztési bizottság feladata, így ezzel nem is igazán szeretnék
foglalkozni. Azzal viszont igen, hogy
látható-e a sportágunkban valamiféle
változás a több éves programot követően.
2010-ben 93 egyesületben, szakosztályban foglalkoztak valamilyen szinten a
sportággal, melyből 58-ban utánpótlás korosztályú versenyzőt is találunk.
Kimondottan utánpótlás neveléssel
jelenleg 25-27 egyesület foglakozik, ide
az utánpótlás korú versenyzők 70%-a
tartozik. Ez nem változott a korábbi évekhez képest, inkább egyfajta belső átalakulás történt, hiszen valahol elfogyott az
utánpótlás, míg másutt komolyabban
foglalkoznak egyesületi keretek között
sportágunk oktatásával. (ez utóbbinál az
edzőképzésben résztvevők tevékenységei is megjelentek, pl.: THS, SPA)
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Az alábbi táblázat az elmúlt év sportági
versenyengedélyesek számát mutatja.
2003 utáni emelkedés 2007-ben megállt, sőt 2008-tól kisebb csökkenés,
majd a tavalyi évben egyfajta megtorpanás tapasztalható. Ha arra gondolunk, hogy a versenyeztetés egyre
emelkedő költségei – és nem csak a
nevezési díjakra gondolok – mellett
a sportszférát is komolyan érintő gazdasági válság miatt történhetett a
csökkenés, akkor valószínű, nem állunk
messze a valóságtól. Az utánpótlásban is azok maradhattak meg, akik
esetében a szülői vagy az egyesületi
háttér megteremtette az anyagi feltételeket. Az utánpótlás csoportok is
csak a megfelelő mértékű pénzügyi
feltételek – versenyeztetés, felszerelés,
edzői juttatás – megléte esetén tudták, tudják foglalkoztatni a gyerekeket. Bár emelkedést vártunk a számos
programtól, jelenleg „csak” a szinten
tartásnak örülhetünk.

sek, felkészítések folynak, és ezt talán
még képzett edzők is végzik, ott joggal
mondhatják, hogy egy nevelőbázisa a
sportágnak.
18 év alattiak létszám megoszlása
az 58 egyesületben:
1-9 fő
41 egyesület
10-19 fő
10 egyesület
20-29 fő
4 egyesület
30-39 fő
DTC, GOC, KST, SDS, TTT, VBT,
40 fő felett ESP, PVS, ZTC,
50 fő felett SZV,
60 fő felett SPA,
Amennyiben a rajthoz állásokat vizsgáljuk, akkor jól látható, a versenyengedélyesek vizsgálata nagyon csalóka képet
mutat. Az összesen 823 főből mindössze
522 gyermek jelenik a sportág versenyrendszerében. (a rangsoroló versenyeken, hiszen ezt tudjuk jól mérhetően
elemezni) Ez az óriási különbség 1/3-val
nőtt a 2009-es évhez viszonyítva. A leg-

MTFSZ versenyengedéllyel rendelkezők létszáma az utánpótlás, a felnőtt
és az időskorú csoportokban:
2003 2005 2006
2007 2008 2009 2010
35 év felett 729
889
910
21-34 év 629
611
590 21 év felett 1723 1755 1736 1723
0-20 év
828
887
871
0-18 év 976 946 823 821
összesen: 2186 2387 2371 összesen: 2699 2701 2559 2544
A 2010-es évben 58 egyesületben 821
utánpótlás korú versenyengedélyt
váltottak ki. Ez természetesen nem
azt jelenti, hogy ennyi egyesületben
működik utánpótlás műhely. Azon
egyesületekben, ahol szervezett edzé-

alább 6 versenyen rajthoz állók száma
is csökkent, vagyis sokkal kevesebben
vannak azok, akik minősítést szereztek a
tájfutó sportágban 2010-ben (a táblázat
a csak a 10D korosztályban indulókat
nem tartalmazza).

fiúk 2009 fiúk 2010 lányok 2009 lányok 2010 össz. 2009 össz. 2010
358
346
254
176
612
522
rajthoz állások
legalább 6 futás 230
200
165
94
395
294

U
Az egyesületekben folytatott szakmai
munka nem csak az eredményességben
tűnik ki. A különböző utakon bevont
gyermekek létszáma a programtól függ.
Mit és milyen hatékonysággal mutattunk
be a sportágunkból. Lehetnek ezek akár
a diáktájfutás programbeli teremtájfutó
vagy szabadtéri bemutatóversenyek,
városi népszerűsítők, céges rendezvények, vagy csak egyszerűen jól megszervezett, meghirdetett nyílt edzések,
kisversenyek. A nagyobb utánpótlással
dolgozó egyesületek ezek közül biztosan
alkalmazzák valamelyiket, hiszen a családi-baráti kapcsolatokból kisebb hatékonysággal vonhatnak be gyermekeket.
De mi lehet az oka annak, hogy több egyesületben a bevontak száma egyre emelkedik, míg más klubok esetében a megtartás
csak rövid időre redukálódik, vagyis egy idő
után nagy lesz a lemorzsolódás és a versenyeztetés szintjére már kevesen jutnak el.
Két dologban kereshetjük ezeket az okokat. Az egyik a gyerekek számára nyújtott
motivációról már a tavalyi anyagomban
írtam (Tájoló 2010/1. 26. oldal). A másik
okot leginkább a befogadó szervezetben
működő edző szakmai munkájának minőségétől, alkalmazott motivációs tényezőinek hatékonyságától és leginkább az
edző(k) személyiségétől függhet. Ma már
kevés az elhivatottság, hiszen érteni kell
a gyerekek nyelvén. Alkalmazkodni a
mai kor megváltozott igény kívánalmaihoz, pedagógiai viszonyulás a különböző
korosztályokhoz, megfelelő szintű kommunikációs készség, elfogadó baráti és
egyben tanári-diák viszony kialakítása,
példakép funkció felépítése, tiszteletre és
fegyelemre tanítás elmélete, mind-mind
olyan újszerű képesség, mely elengedhetetlen egy jó edző tulajdonságtárában. Ha
az előzőek mellett szakmailag is elismert
és a tudást átadni képes edző, az általa a gyerekek számára befogadhatóvá,
megérthetővé, érdekessé és változatossá
fejlesztett képzési programot kínálunk,
akkor bizton állíthatjuk, hogy az edző
sok bevont gyerekkel együtt eredményes
munkát is végezhet. Az eredményeket
viszont nem csak érmekben, bajnoki
címekben mérhetjük, de az is lehet a jól
működő rendszer egyik eleme is.

A tavalyi évben is összegyűjtöttem a
nagyobb létszámú utánpótlás egyesületek
létszámát, hozzáfűzve egy kis eredményességet is. A táblázatban jó néhány változás
látható, melyek közül néhány klub megerősödése látható létszám és eredményesség
területén egyaránt. A diáktájfutás programból néhány klub komolyabban profitált,
de leginkább vannak klubok, amelyekben
a nagy mennyiségű program ellenére is
komoly visszaesés tapasztalható.
A nagy létszámokkal foglalkozó klubok
továbbra is tartják „vezető” helyeiket. A
PVSK a SZVSE hegemóniáját a Tabáni
Spartacus létszámban erőteljesen megtörte, de már eredményesség területén is
érezhető a nagy merítési lehetőség, mely a
bajnoki pontokban is az első helyre sorolta
a fővárosi klubot. Itt a PVSK kiemelkedő
szakmai stábbal dolgozó utánpótlás csoportja a kisebb létszám ellenére is rendkívül eredményes. A közép mezőnyben
a Tipo TE és a Köbányai Sirályok kisebb
létszámmal is kicsivel jobbak voltak a
szegedieknél. Az Egri Spartacusból, a Tatai
TT-ből, a KST-ből létszámhoz viszonyítva kevesen versenyeztek. A Spari mellett
legnagyobb létszámban a Zalaegerszegi
Tájfutó Clubból szereztek minősítést
(vagyis legalább 6 versenyen eredményesen szerepeltek) a 18 év alattiak.
Eredményes utánpótlás nevelés folyik
még a SDS-ben, a VBT-ben, a DTC-ben és
a gyöngyösiek utánpótlás csoportjában.
Szembetűnő a létszámban vagy eredményességben nagyon visszaeső ETC, VBT,
GOC, KOS és a BDI nevelő munkája.
A – Egyesület
B – versenyengedélyes
C – rajthoz állt
D – minősítést szerzett
E – bajnoki pont up. korosztályban
A
B
C
D
SPA
61
41
35
ZTC
42
40
28
SZV
50
32
22
SDS
32
30
20
PVS
42
31
19
KST
37
19
18
ESP
48
23
16
TTE
27
21
16
VBT
32
20
12

E
236
43
108
71
215
110
19
111
45

GYO
HTC
SKS
DTC
GOC
KOS
KAL
BDI
PAK
TTT
SZU
ETC
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12
15
16
39
34
24
20
21
16
30
16
15

11
15
12
30
24
14
15
12
12
7
12
6

11
11
11
10
9
6
6
6
6
3
3
2

59
12
2
50
0
0
21
6
0
0
0
4

Az elmúlt év számai tükrében lassan
megvonhatjuk a Diáktájfutás program
tanulságait. Hol és kiknek kell bemutatót
szervezni? Mi lehet a célunk, cél lehet-e
a létszámemelés tájfutástól „elzárt” területeken? Teremben vagy szabadban akarunk-e tájfutást népszerűsíteni? Meddig
marad játék a teremtájékozódás? Mivel
tudunk újabb edzőket megnyerni az
utánpótlás nevelés számára? Sok-sok
kérdés marad még, de a továbblépéshez
ezekre is választ kell adni. Ami biztos:
több ezer diák megismerkedhetett a tájfutó sportággal, ma már tudhatják mit is
jelent a tájékozódási futás. Ahhoz, hogy
megnyerjük és bevonjuk Őket, sokat kell
még dolgozni. Ehhez a fenti sikeres klubok munkájára is szükség lesz.
A nemrégiben elkészült és elfogadott
Sportágfejlesztési Terv számos elemében foglakozik létszámemeléssel. Ehhez
elengedhetetlenek a meglévő egyesületek, a szerzett tapasztalataik, a jól
és eredményesen tevékenykedő edzőik, a jól felépített klub hátterek és a
sok helyen jól menedzselt utánpótlás
csoportok. Ezeket továbbfejlesztve, új
edzőket és egyesületeiket (szigorúan
párban) kell bevonni, olyan területekről
ahol adva vannak a „túlélés” feltételei,
ahol nem csak az edző személyiségétől
függ a „megmaradás törvénye”, hanem
igen is komoly összefogással tesznek a
sportágunk továbbfejlesztéséért. Csak
úgy érdemes nagyobb összegeket fordítani az egyes területekre, ha azok bizton
meghozzák a várva várt változást, fejlődést. Ebben is a korábbi évek eredményes klubjai segíthetnek a legtöbbet.
Fehér Ferenc
Tájoló 2011 1. szám
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Elnökségi ülés - . december
Az elnökségi ülés a 2011-es országos versenynaptár
előterjesztésével kezdődött, amit vita nélkül fogadott el
az elnökség. Ezután a szövetségi kapitányok adták elő
a 2011. évre vonatkozó programjukat. Dénes Zoltán,
a felnőttek és juniorok számára meglehetősen telített
programot állított össze, amely közel tíz edzőtábor
mellett a válogatóversenyeket és felkészülési versenyeket is tartalmazza. Elmondta, hogy mind a junior,
mind a felnőtt világbajnokságon 4-4 fős csapat részvételét tervezi. A válogatóverseny mindkét eseményre a
Postás kupa, a Semmelweis EV. és egy zártkörű sprintverseny, valamint a juniorok számára a Hosszútávú OB
is. Az őszi időszakban egy kisebb csapat venne részt a
Junior EK-n, egy nagyobb pedig a cseh és svájci Világ
kupa futamokon. Kovács Zoltán utánpótlás szövetségi
kapitány programja az előző évekhez hasonlatosan a
nyári Ifi EB-ra lett kihegyezve, így a tavasz lesz a legsűrűbb időszak. A közeli helyszín miatt két alkalommal is
tervez edzőtábort az EB edzőterepeire. A válogatóversenyeken (Postás, cseh verseny, Tipo kupa, veszprémi
sprint) alakul majd ki a 4x4 fős csapat, akiknek az
utazását az előző években megszokott eredményorientált rendszerben kívánja finanszírozni. Az elnökség
mindkét programot elfogadta, azzal a kitétellel, hogy
a később elfogadandó költségvetés számai alapján
módosítani lehet majd őket.
A továbbiakban a 2011. évi rendes közgyűlés előkészítése volt napirenden, amire március 5-én 9.30-kor
kerül sor a Magyar Sport Házában. Az előkészületek
időarányosan jól állnak, az elnökségi ciklus lejártával
tisztújítás lesz, az új tisztségviselőkre Bugár József, a
jelölő bizottság elnöke várja a javaslatokat a tagszervezetektől. Az átadandó díjakra (Skerletz Iván-díj,
Ripszám Henrik emlékérem, Tájékozódási Futásért
plakett) pedig Sőtér János várja a felterjesztéseket.
Foglalkozott az elnökség a Közgyűlés által elfogadandó
jövő évi költségvetés fő számaival is. A költségvetés lényegi elemei nem változnak, azonban várhatók
nagyobb változások. A megemelkedő tagdíjbevételek
a Sportágfejlesztési Tervben leírt célokra fordítódnak,
a WMOC jogdíjából adódó egyszeri extra bevétel is az
elkövetkezendő évek folyamán sportágfejlesztésre lesz
költve a Szenior VB Szervezőbizottságával egyeztetett
módon. Az elnökség létrehozta az Elnöki Tanácsadó
Testületet, ettől nagyobb szponzori bevételt remélve.
Örvendetes tény, hogy a jövő évi állami támogatásunk
valószínűleg megegyezik az ideivel. A válogatottak
költségvetésében is változások vannak a tervezetben:
az utánpótlásé megemelkedik, a felnőtt-junioré csökken. A költségvetésben már megjelenik a januártól
alkalmazandó két fővel kapcsolatos költség is, egyikük
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szervező és kommunikációs szakember lenne, a másik
személy pedig a válogatott mellett dolgozna szervezőügyintézőként. Az elnökség a közgyűlésig tartandó
ülésein fogja majd végleges formába önteni az ott
beterjesztendő költségvetés tervezetet, így most nem is
született döntés a témában.
Ezután bizottsági beszámolók következtek, méghozzá
a Sportágfejlesztési és Ifjúsági, az Élsport és Edző, valamint a Naptárbizottságé. Általánosságban elmondható,
hogy mindhárom bizottság az előző években megszokott módon és formában folytatta tevékenységét. A
leghosszabb a SI bizottság beszámolója volt, hiszen az
tartalmazta a 2010. évi sportágfejlesztési támogatások
felhasználásáról szóló tájékoztatót is. Az ülés szokás
szerint az egyebekkel zárult.
(mtfsz.hu)

Elnökségi ülés - . január
Első napirendi pontként a 2011. évi költségvetés szerepelt, aminek a végleges – Közgyűlés elé terjesztendő
– javaslatát februárban fogadja majd el az elnökség.
A decemberi ülés óta az anyagban különösebb változások nem történtek, pozitív fejlemény, hogy a
Világjátékokra történő felkészülésre valószínűleg kap
támogatást a szövetség (1 millió Ft várható), ami a
válogatott költségvetését növeli majd. Hosszas vita alakult ki a személyi kifizetések mértékéről, az ezzel kapcsolatos döntés a következő elnökségi ülésre marad.
A 2009-es tájfutó világbajnokság pénzügyi lezárása
következett, az esemény 7.354.056.- Ft veszteséggel
zárt, így az előzetes megkötött szerződésnek megfelelően az MTFSZ ennek 40%-át, 2.940.000.- Ft-ot
vissza nem térítendő támogatás formájában átutalja a
Diósgyőri Tájfutó Club számlájára.
Less Áron tájékoztatott a közgyűlés előkészítéséről, ami
rendben halad. Bugár József, a jelölőbizottság vezetője
beszámolt az eddig elvégzett munkáról: az egyesületeket már kiértesítették, és érkeztek is jelölések. Szintén
a közgyűléshez kapcsolódott a következő napirend,
ami az alapszabály módosításáról szólt, amelynek fő
mottója annak egyszerűsítése, átláthatóbbá tétele. Az
előkészítő bizottság (Bíró Alma, Fehér Ferenc, Gyalog
László és a főtitkár) már dolgozott az alapszabályon, a
következő elnökségi ülésig várják az elnökségi tagok
véleményét is. Szintén a Közgyűlés hatásköre a 2012.
évi tagdíj megállapítása, ami az előterjesztett javaslat
szerint csak annyiban változna a 2011. évihez képest,
hogy a kiemelt rangsoroló versenyek 30.000 Ft-os jogdíját eltörölné, és az I.o. és aranyjelvényes versenyzők
átigazolási díját 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emelné.
A bizottságok közül az élversenyzői, a nemzetközi
regionális kapcsolatok és az informatikai és technikai
bizottság számolt be 2010-es és 2006-2010 közötti

H
tevékenységéről. Az élversenyzői bizottság első évében a válogatottal kapcsolatos kérdésekben (program,
költségvetés, bozótruha használat) hallatta a hangját.
A nemzetközi regionális kapcsolatok bizottsága az
elmúlt ciklusban segítette a többi bizottság munkáját a
külföldi országokban végzett tematikus felmérésekkel.
Az IT bizottság a honlap, a hozzá kapcsolódó adatbázisok és nyilvántartások, az ENTRY, a rangsorszámítás
kezelése mellett a SportIdent rendszerhez kapcsolódó
teendőket is végezte. A ciklusra tervezett feladataik
nagy részét teljesítették.
Az utolsó napirendi pont a 2011-re vonatkozó szabályzat módosítások végigrágása volt. A változtatások gyakorlatilag az összes szabályzatot érintették, a konkrét
döntéseket egy külön írásban soroljuk fel. (mtfsz.hu)

Eredményes volt
a Rendkívüli Közgylés
2010. november 21-én, vasárnap tartotta Rendkívüli
Közgyűlését a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség.
Az összejövetelre rendhagyó módon nem Budapesten,
hanem a jövő évi Szenior VB tiszteletére Pécsett került
sor. Alapszabályunk értelmében már nem kell 50%-os
részvételi arány a határozatképességhez, így 10:30-kor
a megismételt Rendkívüli Közgyűlés 35 delegálttal
belekezdhetett a munkába.
Elsőként Dr. Kiss Endre és Viniczai Ferenc a Szenior
VB szervezési munkálatairól beszéltek. Örömteli
hírként éppen a Közgyűlésen regisztrálták a 2500.
nevezőt, sajnos ezeknek mindössze 5%-a magyar. A
szervezési munkálatok jól haladnak, kisebb lemaradás
legfeljebb a térképjavítás területén akad.
A Sportágfejlesztési Tervet és a tagdíjemelési javaslatot
Juhász Miklós elnök, Kovács Balázs alelnök és Less
Áron főtitkár prezentálták. A Sportágfejlesztési Terv
világosan leírja a következő öt év elnökségének, hogy
milyen feladatokat kíván a Közgyűlés megoldatni vele.
A Sportágfejlesztési Terv megléte önmagában olyan
fegyver, amely segít a sportág elismertségének növelésében, az állami és a vállalati szférában egyaránt.
A Sportágfejlesztési Tervnek azonban ára is van. Jelen
gazdasági helyzetben a Sportágfejlesztési Terv csak
belső forrásból, tagdíjemelésből finanszírozható. Az
előterjesztés szerint a 18-70 év közötti tájfutók versenyengedélyének díja 2.000-ről 5.000 Ft-ra emelkedne, a 70 éven felüliek versenyengedély díja ingyenessé
válna.
Ezután másfél órán keresztül érkeztek a hozzászólások pró és kontra a beterjesztett javaslatokhoz. Volt,
aki teljes mellszélességgel kiállt mellettük és volt, aki
szkeptikus volt megvalósíthatóságukat, finanszírozha-
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tóságukat illetően. Összességében a Sportágfejlesztési
Tervet a tagság jónak ítélte, finanszírozhatósága kétségesebb volt.
A tagság a Diósgyőri Tájékozódási Futó Club azon
javaslatát, miszerint külön legyen szavazásra feltéve a
Sportágfejlesztési Terv, illetve a tagdíjemelési javaslat,
a delegáltak elutasították. A Hegyisport Szentendre
azon javaslata, mely szerint a Területi Szövetségek
kerüljenek megemlítésre a Sportágfejlesztési Tervben,
elfogadást nyert. Egyéb tagszervezeti módosító javaslatokat a Közgyűlés nem szavazott meg.
A zárószavazáson végül a delegáltak 24 igen és 7 nem
szavazat mellett 4 tartózkodással az MTFSZ 20112015. közötti időszakra kidolgozott Sportágfejlesztési
Tervét, illetve a 2011. évi szövetségi tagdíjra tett javaslatot elfogadták.
Juhász Miklós 14:30 perckor megköszönte a Terv
kidolgozásában résztvevők munkáját és a delegáltak
kitartását, a Rendkívüli Közgyűlést pedig bezárta.
(mtfsz.hu)

Nemzetközi szabályváltozások
Az IOF közzétette a január 1-től érvényes tájfutó versenyszabályzatot.
A dokumentumban az alábbi változások találhatók:
• lekövették a nyári IOF közgyűlés döntései nyomán
bekövetkező változásokat (pl. a társult tagság megszűntetése);
• tisztázták az Event Advisor és a Senior Event Advisor
státuszát;
• a Junior VB programja az eddig maximum hat
helyett hét nap lehet;
• módosították a világversenyek rendezési jogának
elnyerési procedúráját: a világbajnokságok esetében a
versenyt megelőző negyedik év január 1. a jelentkezési
határidő (eddig január 31. volt), és a páros években
a közgyűlés, a páratlan években az elnökség jelöli ki
a rendezőt október 31-ig; a Világ kupákra és a junior
VB-re három évvel korábban kell jelentkezni, és az
elnökség jelöli ki a rendezőket október 31-ig;
• a Szenior VB-k esetében változtattak a lebonyolításon: a selejtezőben nem indult versenyzők ezentúl
rajthoz állhatnak a legalacsonyabb fokozatú döntőben
a kvalifikált versenyzők előtt, de a versenyben nem
szerezhetnek helyezést.
• a világversenyeken a 4. bulletinben közzé kell tenni a
karanténnal kapcsolatos információkat;
• a Szenior VB utolsó nevezési határideje maximum
hat héttel a verseny előtt lehet;
• a Szenior VB sorsolásából kikerült az a kitétel, hogy
minden percben annyi versenyzőnek kell rajtolni,
ahány futam van.
• tovább csökkentették a váltóversenyek győztes időit:
Tájoló 2011 1. szám
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VB-n és VK-n 90-105 perc/váltó és 30-40/fő, a Junior
VB-n 75-90/váltó és 25-30/fő nemtől függetlenül;
• bekerült a karantén szabályozása;
• az egyéni indítású versenyeken a célvonal szélessége
1.5 méter lehet az eddigi 3 méter helyett;
• a másik versenyzőtől segítségnek már a kérése is
tilos;
• kihangsúlyozzák, hogy ha a versenyt veszélyessé
vagy unfair-ré tevő körülmények merülnek fel, akkor a
versenyt félbe kell szakítani.
A teljes dokumentum megtalálható angol nyelven az
IOF honlapján.
(mtfsz.hu)

Hazai szabályzatváltozások
Az alábbi változtatásokat fogadta el az elnökség:
Versenyszabályzat
• új kategóriaként vezették be a kezdők számára az
FN15-18C kategóriát;
• Br kategóriát mostantól bármilyen korosztályban
lehet rendezni;
• az E és A kategóriák győztes idői közötti különbséget
megnövelték (férfi 100-85, női 75-60);
• a váltók győztes időit az IOF szabályozással összhangban 105-75 perc közé csökkentették;
• az ellenőrző pontok közötti távolság ezentúl legalább
30 méter (jellegtől függetlenül), kivéve rövidtávú versenyen nem azonos típusú objektumok között, amik
bármilyen közel lehetnek;
• a pontérintés igazolása mostantól kizárólag a dugóka,
vagy a doboz nem működése esetén a tartalék eszköz
(pl. lyukasztó) segítségével lehetséges.
Bajnoki rendszer
• az egyéni bajnokságok döntőiben ezentúl a selejtezőn
nem indult versenyzők is elindulhatnak a döntőben a
legalacsonyabb szintű döntő elején, ahol helyezést nem
szerezhetnek, de minősítést futhatnak;
• az F65 kategóriában 4 percre csökkent a minimális
indítási időköz a bajnokságokon;
• az egyéni bajnokságok mellett párhuzamosan nyílt
versenyt is lehet rendezni;
• a bajnoki pontversenybe 2011-től a középtávú tájkerékpár bajnokság eredménye is beleszámít;
• elfogadták a Tájkerékpár Bajnoki Rendszert;

• az Éjszakai OB ezentúl az N65 kategóriában is kiírásra kerül.
Rangsoroló versenyek szabályzata
• a kiemelt versenyek javasolt lebonyolítása formája:
1. nap délelőtt rövid- vagy középtávú verseny, 1. nap
délután váltó, 2. nap kiemelt normáltávú verseny;
• kiemelt versenyek időpontja ezentúl lehet nyáron is,
bár nem javasolt;
• a kiemelt versenyek jogdíja (30e Ft) törlődik;
• a bajnokságok után fizetendő díjak rendszere egyszerűsödik: ezentúl az Éjszakai OB és a Diákolimpia csak
naptárdíjat fizet, míg az összes többi bajnokság válogatott és sportágfejlesztési hozzájárulást is fizet (10+8%);
• az éjszakai és váltóversenyek után csak naptárdíjat
kell fizetni;
• a regionális rangsoroló versenyek jelentkezési határideje ezentúl január 31. lesz, pótjelentkezés év közben
lehetséges 8 héttel a verseny előtt a megyei szövetség
jóváhagyásával; az év közbeni változtatások után pedig
2.000.- Ft adminisztrációs díjat kell fizetni;
• rangsoroló versenyekkel kapcsolatos dokumentumokat (kiírás, értesítő, eredmény) kötelező az MTFSZ
honlapra feltölteni, nem elég a verseny saját honlapján
szerepeltetni.
Minősítési szabályzat
• mostantól a vadászrajtos versenyek is lehetnek rangsorolók.
Szakosztályi pontverseny
• az a szakosztály, amelyik nem teljesítette adminisztrációs kötelezettségeit, nem kap pontot a versenyrendezésért.
Váltó Liga szabályzata
• az utánpótlás kategóriákban lehetséges korösszeg
alapján kategóriát hirdetni;
• ezentúl minden értékelhető váltó pontot szerez;
• az összetett verseny 1-6. helyezettje kap pénzdíjat az
eddigi 1-5. helyett.
Versenybírói szabályzat
• bekerült az ellenőrző bírói tevékenység a feljebb
minősítési feltételek közé;
• megemelkedett a versenybírók javasolt díjazása.
Az egyes szabályzatok módosított változata megtalálható a honlapon, a Dokumentumok/Tájfutás/
Szabályzatok menüpont alatt.
(mtfsz.hu)

2011. évi Rendes Közgyűlés összehívása
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 2011. évi Rendes Közgyűlését 2011. március 5. (szombat) 9:30 órára hívta össze az Elnökség.
Helyszín: Magyar Sport Háza Konferenciaterem
Napirendek: elnöki beszámoló, tájékoztató a 2011. évi Szenior Világbajnokság szervezési munkálatairól, díjak átadása,
jelentés a Szövetség 2010. évi gazdálkodásáról, mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés, a Felügyelő Bizottság jelentése,
javaslat az Alapszabály módosítására, a 2012. évi Szövetségi tagdíj megállapítása, javaslat a Szövetség 2011. évi szakmai és
pénzügyi tervére, tisztségviselők megválasztása, egyebek.

18 Tájoló 2011 1. szám

VÁ

L O G A T O T T

Tájékozódási Futó Válogatott
Junior és Felntt keret program 
Kitűzött cél: minél jobb eredmény elérése az ez évi világversenyeken egyéni
és váltó számokban egyaránt. Távlati cél: 2012-ben egyszámjegyű helyezéseket
elérni a Svájci Világbajnokságon. Kvalifikáció a 2013-as Világjátékokra.
(Magyarország pályázik a 2017-es világjátékok rendezésére.)
Válogatási elvek: Junior VB: A programban szereplő 4 válogató %-os eredménye
közül a legjobb 3 összegzése alapján 4-4
fő utazását javaslom (két kísérővel). A 4.
helyre indokolt esetben szubjektív alapon
is be lehet kerülni.
A Felnőtt VB-re 4-4 fő utazását javaslom
(egy csapatvezetővel), minden egyéni
számban egy futam. A futamgyőztesek
biztos indulók a VB-n az adott számban,
a maradék helyekre az összes futamon
mutatott teljesítmény (három futamból
a legjobb két %-os eredmény összege)
alapján lehet bekerülni a váltó összeállítás
érdekeit előtérbe helyezve. A váltók összeállításánál figyelembe vesszem a programban szereplő váltóversenyeken mutatott
teljesítményt is.
Részletes program, amely tartalmazza
az esemény időpontját, helyszínét, fontosságát. A várható költségeket egy külön
táblázat (mellékletben) tartalmazza. A
költségek megoszlanak a MTFSZ és a résztvevők között. Az MTFSZ részéről biztosított
támogatás (konkrét számadatokról még
nincs tudomásom) nagyobbik hányadát a
program finanszírozására kívánom fordítani. A maradék összeget, az elért eredményeknek megfelelően differenciálva, felkészülési támogatásként kívánom szétosztani
a kerettagok között. A felosztás objektív
módon, a 2011-re kiírásra kerülő pontrendszerben elért, pontok alapján történhet.
Program 2011:
Január 14-16. Évnyitó edzőtábor,
Ágasegyháza. Az első összetartáson mindenkire számítok.
Január 31. - február 6. Edzőtábor
Spanyolország, Malaga. Viszonylag
olcsón megvalósítható garantáltan
hómentes téli edzőtábor azoknak, akiknek
megfelelő anyagi keret áll rendelkezésre (a
tábor önköltséges).

Március 5-6. Beográd Open, Szerbia. A
környező országok Ifi és Junior versenyzőit
meghívták (szállás és nevezés) a rendezők.
Remélhetőleg hómentes terepen indulhat
a versenyidény. Buszos utazást tervezünk,
felnőtt versenyzők részvételére is számítok,
de nekik a következő program a fontosabb.
Március 12-15. Lipica Open és edzőtábor,
Szlovénia. Elsősorban felnőtteknek javasolt
program, a VB-hez alkalmazkodva, edzés
nehezen futható karsztos terepeken.
Április 2. Hosszútávú OB, Vértes. Első
válogató a Junior VB-re. A Junior VB-re
aspiráló ifiknek nem kell 20-ban indulniuk,
ha a másik 3 válogatón el tudnak indulni.
Április 9. Postás Kupa (középtáv).
Visegrádi hg. Felnőtt és Junior válogató. A
junior és az ifi pályák azonosak, mindenki a
saját kategóriájába nevezzen.
Április 21-24. Edzőtábor, Bakony.
Szeretném, ha a keret közös szálláson
aludna a válogató versenyek alatt, hogy
esténként technikai megbeszéléseket tudjunk tartani.
Április 22. Sprint válogató (alkalmas
terepen). Felnőtt és Junior válogató (a
pályák azonosak).
Április 24. Semmelweis ev. normáltáv.
Felnőtt és Junior válogató normál távon,
külön pályákon. (A Junior VB-re aspiráló
ifiknek 20-ban kell indulni.)
Április 30. Tiomila, Stockholm. Aki teheti, vegyen részt. Az itthon maradóknak a
Nógrád Nagydíjat ajánlom.
Május 8.? Fizikai felmérő, Hármashatárhegy.
Május 14. Éjszakai OB.
Május 22-27. Hivatalos VB edzőtábor,
Franciaország. A szűkös anyagi keretek
miatt ezt az edzőtábort a szövetség nem
tudja támogatni, aki azonban saját erőből
részt kíván venni a táborban, annak segítünk a szervezésben.
Május 25-29.? Junior VB edzőtábor (nem

hivatalos, az időpont változtatható). A junior csapatnak hasznos lenne terepszemlét
tartani a VB helyszínén, mivel hivatalos
edzőtábort nem írtak ki, saját szervezésben vagy más csapatokhoz csatlakozva
(az utóbbi lenne a célszerűbb). A tábor
gépkocsis utazással olcsón megoldható.
Szeretném, ha szövetség legalább 50%ban finanszírozná a költségeket.
Június 11-12. Középtávú és Váltó OB.
Forma ellenőrző verseny. Ha valamilyen
rendkívüli esemény miatt nem sikerül a
válogató versenyek alapján végleges csapatot hirdetni, a KOB-on elért eredményt
veszem figyelembe.
Június 17-25. Jukola és Skandináv VK
futamok. Én az őszi (Cseh és Svájci) VK
futamokat tartom fontosnak, ezért az
anyagi erőforrásokat arra kívánom koncentrálni, de aki teheti (a Skandináviában
élőkre gondolok elsősorban), az saját erőből részt vehet a futamokon. (A három
futamra csak egyben lehet nevezni.)
Július 1-9. Junior VB, Lengyelország. 4+4
fős csapat 2 kísérővel, utazás két gépkocsival. Terveim szerint a VB-n a kint tartózkodás költségeit (nevezés, szállás, étkezés)
teljes egészében a szövetség fizetné, még
az utazás költségeihez a válogató versenyek
eredménye alapján (egyfajta díjazásként)
fix összeggel járulna hozzá a szövetség. 1.
helyezett 20 000Ft, 2. h. 15 000Ft, 3. h. 10
000Ft, 4. h. 5 000Ft
Július ?? VB felkészülési edzőtábor.
Szükségesnek tartok egy 5-7 napos edzőtábort a VB előtt, a helyszín tekintetében
több lehetőség is adódik (Olaszország,
Bükk).
Július 21-26. OO Cup, Szlovénia. Ez a verseny a felnőtt VB-hez nagyon hasonló terepeken zajlik, ezért javaslom felkészülési
versenynek. A VB-re utazó csapattagokon
kívül szeretném biztosítani a részvételt
(nevezés és szállás) 3-3 fiatal felnőtt verTájoló 2011 1. szám
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senyző részére. Nekik ez legyen az év fő
versenye. A pontos csapatlétszám és a csapatba kerülés feltételeiről a költségvetés
elfogadása után.
Július 28-31. Szlovák Karszt Kupa. A
2012-es Junior VB előversenyén azoknak
a junior versenyzőknek biztosítanám a
részvételt, akik érdekeltek (1992-ben születettek).
Augusztus 11-21. Világbajnokság,
Franciaország. 4+4 fős csapat + 1 csapatvezető. Célszerű lenne egy kisbusszal
kiutazni, akár úgy, hogy a versenyzők egy
része repülővel utazik. Terveim szerint a
VB-n a kint tartózkodás költségeit (nevezés, szállás, étkezés) teljes egészében a szövetség fizetné, még az utazás költségeihez
a válogató versenyek eredménye alapján
(egyfajta díjazásként) fix összeggel járulna
hozzá a szövetség. 1. helyezett 25 000Ft, 2.
h. 20 000Ft, 3. h. 15 000Ft, 4. h. 10 000Ft
Szeptember 3-4. ROB és POCSB
Szeptember 15-18. Junior Európa Kupa,
Ausztria. Juniorok közül 3-3 fő részvételét
javaslom, 50%-os finanszírozásban.
Szeptember 24. - október 2. Cseh és
Svájci VK futamok és edzőtábor. A
hosszabbtávú célokban szereplő Svájci VB
közvetlen felkészülésének első állomása a
VK futamok között lévő edzőtábor, ezért
szeretnék nagyobb létszámú csapatot indítani (10-12 fő).
Október 15-16. ONEB
Október 22-23. OEVB – OCSB
Végezetül ajánlom mindenkinek a figyelmébe a váltóversenyeken való indulást, a
programban szereplő két nagy skandináv
versenyen kívül lehet indulni a hazai Váltó
Liga futamokon is.

Változás az erdészeti igazgatás
Szervezeti felépítésében
Megyei kormányhivatalokba tagozódik az erdészeti igazgatás. 2011. január elsejétől a közigazgatási hivatalok jogutódaiként létrejöttek a megyei kormányhivatalok, ahová
integrálódott a területi államigazgatási szervek jelentős többsége, köztük az erdészeti igazgatás is. A változás jogi alapját a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet és a Fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet biztosítja.
A kormányrendeletek értelmében az erdészeti igazgatás 19 megyei és egy fővárosi
kormányhivatal keretei között működik. Az erdészeti Igazgatóságok a korábbi felépítéshez hasonlóan 10 megyei hivatalba integrálódtak, illetékességi területük nem változik. A megyei hivatal élén a kormánymegbízott áll, mellette pedig a hivatalvezető
és az ő szakmai helyettese, a főtitkár irányít. A központi irányítást a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága látja el. A kormányrendeletek alapján
megváltozott a megyei erdészeti igazgatóságok elnevezése is.
Az illetékességi területek, ügyfélszolgálati helyek, és egyéb, az ügyfeleket érintő
jellemzők az erdészeti igazgatásban nem változtak.
Az erdészeti Igazgatóságok új neve és címe az alábbi:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 6000 Kecskemét, József
A. u. 2. 6001 Kecskemét, Pf. 130.
Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 7633 Pécs, Lázár Vilmos
u. 12. 7602 Pécs, Pf.: 274.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 3526
Miskolc, Blaskovics László u. 24. 3501 Miskolc, Pf.: 554.
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 1055 Budapest, Kossuth tér
11. 1369 Budapest, Pf.: 368.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 4025 Debrecen,
Bajcsy-Zsilinszky u. 16. 4001 Debrecen, Pf.: 9.
Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 3300 Eger Klapka Gy. u.
1/B. 3301 Eger, Pf.: 41.
Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 7400 Kaposvár, Petőfi
tér 1-3. 7401 Kaposvár Pf.: 149.
Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 9700 Szombathely, Batthyány
tér 2. 9701 Szombathely, Pf.: 24.
Veszprém Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 8200 Veszprém, Szent Margit
park 2. 8201 Veszprém Pf.: 122
Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u.
36. 8901 Zalaegerszeg Pf.: 209.

Tájoló előfizetés

Akik támogatják a szövetséget, azoknak tiszteletpéldányt
küldünk, az Arany és Ezüst fokozatú támogatóknak DVD-t is.

Idén nem lesz változás a Tájoló kivitelében. Továbbra is 8
szám fog megjelenni, egy szám 40 oldalas lesz + középen az
eredmények oldalai. Minden számban 24 színes oldal lesz,
így könnyebb lesz térképeket, színes fotókat közölni.
Az előfizetési díj csak minimális mértékben változik.

Az előfizetési díjat a tavalyi utolsó számhoz mellékelt csekken
vagy átutalással (AXA Bank, Számlaszám: 1700001912846995 Budapesti Tájfutók Szövetsége) kérjük befizetni.
Figyelem! A régi OTP-s csekkek már nem használhatók!
A megrendelő nevét és címét olvashatóan, nyomtatott betűkkel
kérjük felírni a csekkre. Ugyanezen a csekken lehet a szokásos
támogatásokat is befizetni, ebben az esetben a csekk„Közlemény”
rovatába nem „Tájoló előfizetés”-t, hanem „Támogatás”-t kell írni.
A BTFSZ-ben és a téli edzéseken személyesen is előfizethető az
újság. Várjuk az előfizetéseket!

Tehát az idei árak:
Az éves előfizetési díj 2011-re 5000 Ft, külföldre 8000 Ft.
A DVD melléklet költsége további 1000 forint.
Egy példány ára: 650 Ft
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Rövidítések:
Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/
országos, /rR/ regionális, /-/ nem rangsoroló; SI SportIdent, R: rendező, Nh: nevezési
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj,
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyközpont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni nevezés,
I: információ
Versenytávok: ht., nt., r-nt., kt., rt.
(hosszútávú, normáltávú, rövidített normáltávú, középtávú, rövidtávú)
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VERSENYNAPTÁR (február 19.–április 10.)
Internet info: www.mtfsz.hu (versenyek) és www.btfsz.hu (versenyek)

02. 19. (szo) Kőbányai ált. iskolai teremtájfutó bajn. 2. forduló R: KST(Valkony Ferenc) H: Széchenyi
ált. iskola (X. ker. Újhegyi sétány 1-3.). K: alsós fiú, lány, 5-6.o. fiú, lány, 7-8.o fiú, lány.
Kőbányai általános iskolások és kerületi egyesületek általános iskolai tanulói részére. Kezdés
10 órakor.
02. 23. (sze) Parkverseny. /3SZ/ /-/ SI R: BIMAHEV(Bíró Aletta) Új helyszín! Nem sikerült engedélyt
szerezni a Millenáris használatához, ezért a február 23-i szerdai versenyt a tavalyi Eötvös
egyik térképén, a Kiscellen tartjuk. A térképet kiegészítettem egy izgalmas darabbal és így
télen ugye a bozótok is szelídebbek. Találkozó a Doberdó úton, a pontos helyet bója jelzi,
talán sikerül öltözőt is szerezni. Parkolás a környező utcákban, BKV-val a Nagyszombat
utcáig kell utazni. Hsz. Jelentkezés 14.30-17.30 között, Nd.: 500Ft, diák és nyugdíjas 300Ft.
Benyomtatott térkép(2011. február), A/4 genotherm elvehető. Kis papírbóják, SI. Rajt 15.00tól, pályazárás 18.00 (napnyugta 17.29). Kibővített, felújított térkép! I: Hegedűs Ábel 06/2091-14-014, abel.terkep@chello.hu.
02. 26. (szo) Dél-Dunántúli Teremtájfutó Bajnokság R: Somogy m. TFSz
H: Klebelsberg Kollégium, Kaposvár, Álmos vezér u. 1. 13.30-tól helyszíni nevezés, 14.3016.00: normál verseny (4 futam), 16.00-17.00: csapatverseny (4 futam), 17.45-18.45: éjszakai
verseny (4 futam). Kategóriák: a Diákolimpia korcsoportjai + Felnőtt (F/N). I: www.smtfsz.
hu.
02. 26-27.(szo-v) Tavaszi Boróka Kupa /-/ (1.n.: r-nt., 2.n.: nt.) SI R:HSE, KAL Nh: 02.21.
H: Tázlár térsége. C: MTFSZ/ENTRY, vagy boroka.kupa@gmail.com, ill. Jankó Tamás 2040
Budaörs, Aradi u. 15. Nd: 2400Ft/2nap, 1 napra: 1400Ft, (FN-16, N60, F70: 1600Ft/2nap, 1
napra: 1000Ft) Nyílt (helyszínen is) 800Ft/nap. Nh. után 200Ft/nap, helyszínen 400Ft/nap
pótdíj az üres helyekre. „0”-idők: 12.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10D 12CD 14 16 18 20
21ABBrC 40 50 60 F: 70 + NyK. Szállás egyénileg intézendő (Kiskunhalas, kollégium). I:
http://www.atlas.hu/boroka, e: boroka.kupa@gmail.com.
03. 02. (sze) Parkverseny-5: Major Kupa /3SZ/ /-/ SI R: TTE (Miháczi Zoltán) Hsz.
H: Városmajor (VK: BSE kosárcsarnok Maros utcai parkolójában). T: 14.30-tól a VK-ban, rajt
15:00-től, pályabontás 18 órától. Nd: 500Ft, diákoknak 18 éves korig 300Ft. Előnevezőknek
(02. 28. 14 óráig: nevezes@tipotke.hu) ill. az első 100 jelentkezőnek színes térkép. Pályák:
Rövid, Közepes, Különc (térkép: Városmajor). Megj.: A parkoló díjmentes, de a környező
utcák már fizetősek! A térképek nincsenek fóliázva! I: www.btfsz.hu.
03. 09. (sze) Parkverseny-6. /3SZ/ R: HSP Helyszín: Margitsziget (Érdeklődni: lenkei.gyozo@t-online.
hu), Hsz. nev., Nd.: 500Ft (FN 10-18 300Ft), K: Rövid, Közepes, Hosszú T: 15.00. – 18.00
között a VK-ban (Árpádhíd lejáró alatti parkoló). ”0”-idő: 15.00. Időmérés: SI.
Tájoló 2011 1. szám
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03. 12. (szo) Budapest Hosszútávú Bajnoksága /rR, ht./ SI R: BEA Nh.: 03. 08.
H: Budai hg., Vadaskert- Hármashatár-hegy, VK: Cseppkő utcai gyermekotthon (II. ker.,
Cseppkő u. 74., megközelíthető a 11-es vagy 29-es buszokkal ill. személygépkocsival, parkolás a környező utcákban, a KRESZ előírásait betartva). Rajt: 9.45-10.00 között. K:. Bp. bajn.:
FN: 18A 20A 21A 35 45 55 65 +F75, Nyílt: NyR/3km/, NyK/5km/, NyH/7km/. Nd: 800Ft/fő
(Nh. után: 1000Ft). C: MTFSZ/ENTRY, ill. Hegedűs Ábel 1089 Bp. Visi u. 14 címen. I: a btfsz
honlapon ill. abel.terkep@chello.hu.
03. 13-14. (v-h) Csokonai Kupa, Alföld Kupa és Nagy Albert ev. /oR, nt./ SI R: HBm-i és Debrecen
városi TFSZ, Nh: 03. 7(beérk.) C: www.hbdbtfsz.extra.hu, vagy e: toltelek@freemail.hu. H:
Debrecen – Debrecen térsége. „0”-idő: 12.00(v) ill. 11.00(h). Nd: 3200Ft/2 nap, 1900Ft/1
nap. Nh. után 3800(2200)Ft, helyszínen 5000(2600)Ft; kedvezményes kategóriák (FN: 12, 14,
65) nevezési díja 2200Ft/2 nap, vagy 1400Ft/1 nap. K: FN: 12CD 14B 15-18C 16B 18B 20B
21ABBr 35AB 45 55 65 +NyK, Gy. Szállás egyénileg intézendő (kérésre segít a rendezőség!),
szállítás (Debrecenből 2000Ft/nap) kérhető. Megj.: Értékelés és díjazás a két nap összetett
eredménye alapján. Vándordíjak: Csokonai Csikóbőrös Kulacsa és a NAGY ALBERT örökös
vándordíj a legjobb egyesületeknek (az egyéni 1-6. helyezések alapján).
03. 14-15.(h-k) Tavaszi Spartacus Kupa /oR, nt./ SI R: SPA Nh: 03. 07.
C: MTFSZ/ENTRY, e: tabanispartacus@gmail.com vagy Tabáni Spartacus SKE, 1013-Bp.
Attila út 2, Nd: 3800Ft/2nap vagy 2000Ft/nap (FN10D,12C: 1900Ft/2nap, vagy 1000Ft/nap,
Nyílt: 2100Ft/2nap vagy 1100Ft/nap, Gy: ingyenes), Nh. után csak az üres helyekre (esetenként pótdíjjal, a pótdíj összege 1000Ft/2nap ill. 500Ft/nap) lehet nevezni (FN 21BrC 10D, 12C,
14C, F35Br: pótdíj nélkül), H: Gánt-Bányatelep, Horog-völgy (Vértes hg.), „0”-idők: 10.30(h),
9.30(k). K: FN: 10D 12C 14BC 16B 18B 20A 21ABBrC 35A 40 45 50 55 60 65 +F: 35Br 70 75
+NyK, NyT +Gy. Szállás (Csákvár, Gánt turistaház 2300Ft/fő/éj, Csákváron tornateremben
700Ft/fő/éj) rendelhető. Megjegyzések: - A verseny 1. napja egyúttal Budapest nyílt normáltávú bajnoksága külön díjazással (K: FN: 12C 14B 16B 18B 20A 21A 35A 40 45 50 55 60 65, F:
70 75). - Az F14B, N14B kategóriák egyúttal Gránás Kupa. I: www.tabanispartacus.hu.
03. 16. (sze) Kertváros Kupa /3SZ/ /rR, rt./ SI R: KST Hsz.
H: Kőbánya-Kertváros (X. kerület), T: 14.30-tól a VK-ban: Kertváros általános iskola (Jászberényi
út, Rézvirág u. sarok, megközelíthető a Kőbánya-Kispest metróvégállomástól a 202-es, vagy
68-as busszal, az Örs vezér tértől a 161-es busszal a Rézvirág utcáig), parkolás az iskola előtt. Rajt:
14.30-tól. Nd: 500Ft/fő K: FN: 12C 13-18C 21B 40, F: 50 60 70, nyílt. Megj.: 1:4000-es térkép.
03. 19-20. (szo-v) Tájfutó Maraton /oR, 1.n.: rt., 2. n.: nt./ht./ SI R: VBT Nh: 03. 10.
C: www.mtfsz.hu/ENTRY. Nd: 3000Ft/2nap (1. nap: 1200Ft/fő, 2. nap: 2000Ft/fő, FN10,12,
N60, F65-: 1000Ft/nap). Nh. után (az üres helyekre) 4000(1500, 2500; 1500)Ft, helyszínen:
4200(1600, 2600; 1500)Ft, nyílt: 800Ft/nap (hsz.-en is!). Terep: 1. nap: Veszprém, lakótelep, 2.
nap: Veszprém 20 km-es körzetében, „0”-idők: 16.00(szo), ill. 10.00(v). K: FN: 10C 12C,DK
14BC 16B 18BC 20A 21BC 35Br 40 45 50 55 60 +F: 65 70 75 +NyK, NyT, Gy., valamint FN:
21A, 18A, 35A: „maraton-táv”. Szállás (tornateremben s.f. 1000Ft/fő/éj) rendelhető, más
szállás egyénileg intézendő. I: (88)-421-404, Hites Viktor 8200-Veszprém Gyöngyvirág u.
16/F, e: tajfutas@freemail.hu, ill. http://tajfutomaraton.blogspot.com/ (versenyértesítő itt
jelenik majd meg!).
03. 20. (v) Tavasz Kupa /rR, kt./ SI R: HBS
I: a megyei szövetség honlapján: http://www.szszbtfsz.hu/
03. 23. (sze) Parkverseny-8. /3SZ/ R: MOM
H: Budaörsi lakótelep. I: TÁJOLÓ 2011/2, ill. a MOM honlapján: www.mom-o.hu.
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03. 26. (szo) Hegyvidék Kupa - Budapest Középtávú Bajnoksága (rR., kt., kétfordulós, a második forduló vadászrajtos) SI R.: MOM Nh.: 03. 20. (beérk.) C: nevezes@mom-o.hu vagy Borosznoki
László, 1126 Bp., Hollósy S. u. 20. Nd.: 1200 Ft (csak az első futamra 800 Ft, Nyílt 600 Ft).
Késői nevezés csak az üres helyekre. K.: Bp.-bajn: FN 14A, 16A, 18A, 20A, 21A, 35A, 40A,
45A, 50A, 55A, 60A, 65A, 70A; Hegyvidék Kupa: FN 12B, BPáros, 14C, 18C, 21B,C, Nyílt
könnyű. Terep: Pilisborosjenő, a Köves-bérc legtechnikásabb, szabdalt része, felhagyott kis
kőfejtőkkel, földletörésekkel, sok sziklával, mélyedéssel. „0”-idő: 9.30, vadászrajt: 11.30. I.:
http:// www.mom-o.hu, ill. bossy2@t-online.hu.
03. 26-27. (szo-v) Szabolcs-Nyírség Kupa /1.n.: koR,nt., 2. n.: Váltóliga 1.f./ SI R: SzSzB m.
I: www.szszbmtfsz.hu.
03. 30. (sze) Parkverseny-9. /3SZ/ R: BAL(Horváth Imre) I: TÁJOLÓ 2011/2.
04. 02. (szo) Nyílt Országos Hosszútávú Egyéni Bajnokság /KoR/ SI R: HSP Honlap: www.
hspartacus.hu/hob2011, Helyszín: Vértes-hegység – Öreg Kotló-hegy, VK: Vérteskozma
előtti parkoló, K: F/N21E, 20E, 18E, 35A, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 65A, 70A, és F75A,
80A, 85A; Hi.: 2011. március 21. (hétfő), Nd.: 2300Ft/fő, Térkép: 2010-2011-ben helyesbített,
1: 10.000 és 1:15.000/5m.
04. 03. (v) Maccabi Kupa /rR, nt./ SI R: MCB Nh: 03. 28.
C: online (a verseny honlapján), vagy e: paskuj@maccabi.hu, vagy Paskuj Mátyás 6724
Szeged, Makkoserdő sor 9 postacímen. Nd: 800Ft (FN 10-14: 600Ft). H: Ruzsa (Mérgesi
erdő) VK megközelítése: a Ruzsát és Pusztamérgest összekötő úton Pm. felé haladva a 2-es
km-táblánál jobbra kanyarodva útjelzőtáblák segítségével. „0”-idő: 11.00, jelentkezés 10.00ig a Cél-ban. K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21BBr 35 45 55 +Nyílt, Gy. Megj.: A verseny
2010-ben helyesbített térképeken zajlik! A VK menetrendszerinti autóbusszal (a szegedi
Mars térről 8.30-kor indul) is megközelíthető. I: http://www.tajfutas.maccabi.hu.
04. 06. (sze) Újhegy Kupa /3SZ/ /rR, rt./ SI R: KST (Valkony Ferenc) Hsz.
H: Újhegyi ltp. VK: Széchenyi ált. iskola (Újhegyi sétány 1-3, megközelíthető a KőbányaKispest metróvégállomás és Örs vezér tér között közlekedő 85-ös busszal az Újhegyi sétány
megállóig). Öltözés tornateremben. Rajt: 14.30-17.00 között. Nd: 500Ft/fő. K: FN: 12C
13-18C 21 40, F: 50 60 70, nyílt. Megj.: 1:4000-es térkép.
04. 09-10. (szo-v) Postás Kupa SI R: PSE Nh: 03. 20.
Program: szo: 11 órától: Kt. ranglistaverseny, 16 órától: váltóverseny, v: 10 órától: Nt. kiemelt
ranglistaverseny. C: MTFSZ/ENTRY, vagy e: rijo@t-online.hu, vagy Riczel Zsuzsanna
2145-Kerepes Wéber Ede park 50. Nd: egyéni: 4000Ft/2nap (FN 10, 12, 65-: 2000Ft), váltó:
1800Ft/váltó. Nh. után: 4500/2500/2400, Helyszínen (ápr. 8-tól): 5000/3000/3000, nyílt:
1000Ft/nap; módosítás: Nh. után: 500Ft, jelentkezéskor: 1000Ft. Nevezni 1 napra is lehet!
Terep: Pilisszentlélek térsége, K: Egyéni: FN: 10D 10C 12C 14EC 16EC 18EC 20E 21EBBrC
35A 40A 45A 50A 55A 60A 65A +F: 21A 35Br 70A 75A 80A +NyK, NyT, Gy. Váltó(3 fős):
FN: 14B 18B 21A 135 MIX. Szállás (Bp.-en, Esztergomban, Pomázon, I: később a verseny
honlapján) rendelhető. I: http://postas.mtfsz.hu. Megj.: A verseny az idei Szlovák-Magyar
Szenior Találkozó 1. fordulója.
Kérés a rendezőkhöz: A következő számban a május végéig terjedő időszak versenyeiről közlünk adatokat. Lapzárta: márc. 1, tervezett megjelenés: márc. 14(Tavaszi Spartacus Kupa). Amennyiben lapzárta
előtt nincs versenykiírás az MTFSZ-honlapon, előzetes információt kérünk a versenyről (email-cím:
argaygyu@t-online.hu). A kapcsolatteremtés miatt célszerű, ha a rendezők email-címe megtalálható a
honlapon.
Tájoló 2011 1. szám
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Csekk
Sándor
1955–2010
1972 őszét írtuk, amikor
Sátoraljaújhely-Mikófalván
a Jósa András emlékverseny
céljában megismerkedtem
vele. Nem tudom miért, de
az akkori résztvevőkből, ma
már csak a gyöngyösi Bodor
Ilona és Csekk Sándor neve
maradt meg bennem.
Sanyi akkor a nyíregyházi 107. sz. ITSK színeiben futott.
Emlékszem, nagy dirrel-dúrral jött oda hozzám és kemény, számomra értetlen hangon érdeklődött ki vagyok én…, miként
tudtam egy óra alatt teljesíteni a pályát, miközben neki erre
több, mint három óra kellett (ifiben én első, ő az utolsó mért
időeredményt érte el).
Elbeszélgettünk. Kiderült, mindketten atletizálunk és néhány
évvel azt megelőzően, ismeretlenül már együtt küzdöttünk a
Népstadion betonkörén lebonyolított serdülő, magyar 5 km-es
gyaloglóbajnokságon. (Jól elvert!)
Később Csekk Sanyi állandóan invitált a nyírségi versenyeire,
egyszer aztán rászántuk magunkat és egy nagy autóbusszal
mi, pásztóiak úgy utaztunk le Nyíregyházára, hogy vittük
magunkkal a tarjániakat, bátonyiakat, gyöngyösieket. Sanyi
már ekkor fő szervezője volt a Nyíregyházi Konzergyár SK által
fémjelzett Glóbus kupának.
Nem bántuk meg a hosszú utat, ugyanis a jelentkezéskor rögtön kaptunk egy nagy táska gyári terméket – konzerv, lekvár,
dzsem – a gyerekek nagy, felhőtlen örömére. Aztán még ott
volt a rendezők által biztosított esti, ingyenes tésztaparti.
Ezek a versenyzőt csalogató dolgok mind-mind az Ő érdemei
voltak. Boldog volt, ha másoknak örömet tudott szerezni,
miközben a saját életével, egészségügyi állapotával nem
nagyon foglalkozott. Erre hamar ráment a házassága is.
A svédországi felnőtt VB-n – Skövde – is együtt voltunk
hárman, Garay Gyuri (akkori nyíregyházi szakosztályvezető),
Csekk Sanyi és jómagam. Emlékszem, a szesztilalom miatt
Svédországban az illemhelyekre vittük be a melegítő felső alá
dugott pálinkás üveget és ott húztunk belőle egy nagyot. Egy
alkalommal Gromek emiatt nagyon mérgelődött, Somogyvári
doki meg csak mosolygott, érezve a WC levegőjét felülíró hazai
kisüsti illatát. De hát nem volt mit tenni, nekünk akkor szükségünk volt erre a „gyógyszerre”.
Egyébként a sportág keretein belül a fővárosi Valkony Feri bá’val is kiemelkedő sportági kapcsolatot tartott fenn.
A tavalyi Keleti Tájfutó Napok (talán jogutódja a Globus kupának) annak ellenére, hogy már én, mint megtört embert
láttam benne, örömmel újságolta az egész éves szervezés moz-
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zanatait. Az első napi futam végeztével gyorsan el akartam
húzni a helyszínről, de Sanyi nem engedte, azonnal beinvitált
a csapatvezetői álló-, illetve ülőfogadásra. Akkor beszéltem
vele utoljára, de másnap még láttam, milyen boldog volt
azon a színpompás eredményhirdetésen, melynek előzetes
részmunkáit ő szervezte le.
Sokan nem tudták, hogy már 33. éve robotol azért, hogy ez a
verseny minden évben megrendezésre kerüljön.
Vezetőségi tagként tevékenykedett a Konzerv SE-nél, de az
ezredfordulón már átvette az egyesület vezetését. A SzabolcsSzatmár-Bereg megyei tájfutó szövetség elnökségének 1990
és 1998 között tagja volt. Az országos szövetségtől 1998-ban
a nyírségi világranglista verseny szervezéséért „Tájékozódási
futásért” plakett kitüntetésben részesült.
A természetjáróknál is aktív munkát végzett. Több mint egy
évtizedig volt elnökségi tagja a megyei természetbarát szövetségnek. Tevékenységét a „Természetjárásért” érdemérem bronz
fokozatával ismerték el.
2010. december 8-án szomorú időben, szomorúan keltem
útra. Egy távoli temetésre, Csekk Sanyi nyíregyházi temetésére
igyekeztem.
Amikor a koporsóját kihozták a ravatalozóból, megpillantottam a tolókocsiba kényszerült édesanyját, nagylányát, Dórát,
már nem tudtam uralkodni magamon…, bőséggel hagytam
azokat a „saját esőcseppeket” arcomon végigfutni, melynek
forrását ezúttal a két szemem adta. Nagyon szorított a szívem,
fájt a megmásíthatatlan eset miatt.
E szomorú napon, a sírhant felé hosszú kígyózó sorokban
rengeteg ember, hozzátartozó, rokon, ismerős, barát, helyi,
még aktív tájfutó, régi versenyző, klubtárs, megyei és helyi
sportvezető kísérte utolsó „átmenetére” – sportági nyelvezetre
fordítva a gyűjtőpont és a célig tartó szakaszra –
Csekk Sándor koporsóját.
Isten veled Csekk Sanyi! Nyugodj békében! Emlékedet örökké
megőrizzük!
Zentai József

A 2010. évi Keleti Tájfutó Napok eredményhirdetése
(a kép jobb szélén Csekk Sándor) Fotó: Nemesházi L.
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Mködik-e az esélyegyenlség elve
a tájfutásban?

M

agyarországon, mint majdnem mindenütt – kivéve a skandinávokat
– a tájfutás kisebbségi sport. A lakosság
nagyon kicsi százaléka űzi és azon belül is
inkább férfiak és inkább a fiatalok. Így ha
valaki nő, mint én, és már hatvanon felül
van, mint én, akkor már eléggé unikumnak tekinthető a tájfutó rajtvonalon. Ez
engem soha nem zavart, mivel mindig
is szerettem kilógni a sorból és van annyi
önbizalmam, hogy ne foglalkozzak túlságosan azzal, hogy mások mit gondolnak.
Ha viszont ebből diszkrimináció alakul,
ha olyasmiért amiről nem tehetek (mint
korom és nemem) megkülönböztetésben van részem, azt már nagyon nem
kultiválom. Sajnos azt kell mondanom,
hogy mióta Magyarországon elkezdtem
tájfutni, és leginkább 2006 óta, mivel
most már állandóan itt lakom megint,
egyre jobban bánt és újabban már felháborít ez a diszkrimináció.
Mint egyik jó barátnőm mondta nem
is olyan régen: „Mi csak öregszünk és
emiatt lassulunk, de nem hülyülünk”.
Legalábbis nem annyira, amennyire a
pályakitűzők szeretnek unalmas, rövid és
technikailag teljesen az intelligenciánkat
sértő, buta pályákat tervezni nekünk.
Az egyik legkirívóbb példája ennek a
felháborító, már majdnem, hogy inzultusnak nevezhető gyakorlatnak a
2008-as ONEB N60-as pályája volt. Egy
egyébként kitűnő, technikailag magas
szintű terepen a pályakitűző úgy döntött,
hogy az öreglányoknak elég lesz a rajt
és cél között egy kicsit körbeszaladgálni egy közeli tetőt, aztán már jöhetnek
is be. Ez a kisgyereknek is unalmas
és buta pálya nem volt méltó egy bajnokságra, pláne amikor az összes többi
pálya nagyon jónak látszott. Mintha a
mi pénzünk nem lett volna egyenértékű
másokéval. Mintha azt a filozófiát követte volna a pályakitűző, hogy öreglányok
maradjanak otthon a tűzhely mellett és
pátyolgassák az unokáikat. Nekem akkor
még nem volt unokám és bár most már

van, most se szeretném, ha valaki más,
akinek a véleményét nem kérdeztem,
döntené el, hogy az én pályám fontos-e
vagy nem. Nem szólva arról, hogy engem
különösen meglepett, a pályakitűző elveit ismerve a szabályzat betartásáról és
betartatásáról, hogy valószínűleg ezúttal
ő sem olvasta el a várt nyertes időt egy
N60-os pályáról az ONEB-en. A nagy
könyv azt írta, hogy 35 perc, míg ezen
a versenyen az első 4 helyezett N60as versenyző ideje 20 percen belül volt.
Nagyon szerettem volna megkérdezni
tőle akkor, hogy miről volt itt szó: arról,
hogy nem olvasta el és nem tudta, vagy
hogy abszolúte nem érdekelte őt, hogy
milyen pályát tűz ki nekünk, függetlenül
a szabályzat elvárásától. Mondanom sem
kell, hogy nem kérdeztem én semmit,
mert baráti viszonyban szeretek maradni
mindenkivel és már észrevettem, hogy a
kritikát akármennyire jogos vagy konstruktív nem viseli túl jól senki errefelé.
Aztán jött a 2010-es év. Nem mintha
2009-ben nem lettek volna rossz, primitív pályák N60-asoknak, de ha mindent
ide írok, a szerkesztő nagyon meg fogja
húzni a cikket a mérete miatt. Többen
tudják, hogy idén beteg voltam és még
most is csak lassan javulok, gyakori viszszaesésekkel. Ilyenkor, amikor az ember
fizikailag nem túl felkészült, a technikai
kihívás még fontosabbá válik. Én hála
az égnek még tényleg nem hülyültem
meg annyira, hogy ne tudnám olvasni a
térképet és egy jó, nívós és technikailag
a terep maximumát nyújtó pályán még
most se lennék utolsó. De egy olyan
pályán amilyet a Boróka Kupa második napján kaptunk, hát azon tényleg
éreztem a hiányát a fizikai erőnlétnek.
Terepfutó pályának nagyszerű volt, de én,
ha jól emlékszem ez tájfutó versenynek
volt meghirdetve.
Még mielőtt bárki rám szólna, hogy ez
az én problémám, ha nem vagyok eléggé fitt, ne menjek versenyezni. Ebben,
akárki mondaná is, teljesen igaza lenne.

Én nem azt bánom, hogy megvert az Ildi
(bár túl nagyon nem örülök neki), hanem
azt, hogy az a vasárnapi pálya engem
nagyon csúnyán lejáratott azelőtt a külföldi csoport előtt, akiket én szerveztem,
hogy jöjjenek el Angliából, Írországból
és Svédországból a Borókára, azzal az
ígérettel, hogy bár nagy flanc nem lesz,
a terep, a pálya és a térkép mindig kitűnő. A csoport zömének ez be is vált,
de az egyetlen angol N60-as hölgynek
nem. Nemcsak, hogy a pálya szükségtelenül rövid volt (alig hosszabb az N50-es
felénél), de ugyanakkor a pontok zöme,
majdnem hogy látható volt az utakról
és még egy intelligensebb gyerek is unta
volna magát rajta. Mindennek tetejébe
a mi pályánk volt az egyetlen, amely
egy 2 éves régi térképre volt felrajzolva,
ami komolyan sokkolta az angol hölgyet,
mivel otthon nem ehhez van szokva. És
hogy őszinte legyek, engem is nagyon
meglepett ez a pálya, hiszen múltbeli
tapasztalataim alapján többet vártam
volna ezen a mindig nívós, nagyon jó
pályáiról híres versenyen.
Szóval milyen opcióim vannak a jövőre
nézve? Mit gondolnak a Tájoló kedves
olvasói, mire számíthatok én most már
a tájfutó pályafutásom alkonyán? Van-e
bármi értelme tovább is csökönyösen
remélnem, hogy tisztességesen megtervezett, nívós pályákat fogok kapni
N60 és később N65 vagy N70-ben, ha
elélek addig? Vagy adjam föl ezt a hiú
reményt már most és nevezzek a Nyílt
Technikásba, ameddig bírom a hoszszát fizikailag és azután meg talán az
N21BR-be? Én most már nagyon hajlok
efelé, de azért a bajnokságokon illik az
embernek a saját kategóriájában indulnia. Remélem, hogy legalább azokon
lesznek majd fizikailag nem túl kimerítő,
de technikailag érdekes, nívós pályák,
amelyek intelligensen és diszkrimináció
nélkül fogják majd eldönteni a jövő bajnokságait. Még N60-65-70-ben is.
Grant Júlia
Tájoló 2011 1. szám
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MIRELIT ÉS ZIMANKÓ KUPA
KELLEMESEN ENYHE IDŐBEN

J

ó térképekhez tűzött remek
pályákkal kerültek megrendezésre a 2010-ben először (regionális) rangsoroló Mirelit és Zimankó
Kupa tájfutó versenyek. Sajnálatos,
hogy a hazai részről tanúsított
érdeklődés csekély volta miatt – az
időközben elkészült rangsorpontos
eredmények szerint – csak az első
napi Mirelit Kupa lett ténylegesen
is rangsoroló, az is csak az F21
és F55 kategóriáknak, a Zimankó
Kupán pedig egyetlen kategóriában sem volt 5 érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyző
ahhoz, hogy rangsorpontot lehetett
volna számítani. Annak ellenére,
hogy ez a hétvégi kétnapos verseny
tudomásom szerint nem ütközött
más tájfutó versenyekkel. Számos
osztrák és szlovák résztvevő volt,
de velük együtt is összesen csak
kb. 70-80 versenyző állt rajthoz..
Szlovákok nemcsak Pozsonyból,
hanem a jóval távolabbi Kassáról is
érkeztek erre a versenyre.
Az első nap (Mirelit Kupa) futópálya volt, ami szerintem rövidtávú (de szintes: F21-nek 230 m
szint) versenyen egyáltalán nem
baj. A leghosszabb pálya 25 pont-
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jával a lankadatlan figyelmet tette
csak próbára. A változatos pálya
ellenőrző pontjai közül 9 pont az
egyetemi botanikus kert területén,
ill. határán volt, 5 pont erdőben, 11
pont lakott területen, az utóbbiak
közül 6 pont a versenyközpontnak
helyet adó iskola sportpályáján és
udvarán. A versenyen osztrák válogatottak is rajthoz álltak, magyar
részről azonban sajnos nem jelent
meg senki a tágabb értelemben vett
felnőtt élmezőnyből (I., II. osztályúak). Ezért, valamint az első napi
verseny futópálya jellege miatt az
összes résztvevő a teljesítményéhez
képest jóval kisebb rangsorpontot
tudott csak szerezni, valószínűleg
senki sem tudott javítani – kivéve esetleg Pálinkás Andrást, ha a
rajtengedélyszámát nem gépelték
volna el a rangsorpontos eredményben, mivel neki így lenne meg
2010-re a hatodik rangsorpontos
eredménye. Hosszú idő után először állt rajthoz hazai versenyen
Vajda Kolos, ami nagyon örvendetes, viszont a versenyzés kihagyása
miatt nem volt, nem lehetett a 3
legjobb pontértéket adó versenyző között. E sorok írója, korához

képest remek futással, csak 16 perccel maradt le az F21 kategória osztrák győztesétől, és alig 13 perccel a
legjobb magyartól, mégis 0 (nulla)
rangsorpontot szerzett ezen a szintes rövidtávú versenyen.
A második napi (Zimankó Kupa)
normáltávú verseny ellenőrző pontjai között már néhány igen nehéz
pont is akadt. A leghosszabb pálya
16 pontja közül 12 pont erdőben, 4
pont lakott területen volt. Míg az
első nap egyet sem, a második nap
5 pontot találtam többé-kevésbé
nehéznek. (Ezek a 33, 34, 35, 38, 40
kódú pontok voltak.) A 41-es pontnál nem értettem a szimbolt, ezért
először egy kerítés mentén kerestem a Citadella fala alatt elhelyezett
pontot. (Nem néztem meg azt a
kiegészítő információt, hogy „az
objektumon belül” van a pont.)
A két versenynap összetett győztesei:
F12 Mesics Mátyás, SMAFC, 38:48;
F16 Martin Jonas, Kobra Bratislava,
1:23:29; F18 Jakus Bertalan, FSC,
1:46:43; F21 Georg Wittberger,
OLC Wienerwald, 1:13:51; F21BR
Brolly Gábor, SMAFC, 1:51:27; F35
Schlosser Balázs, SMAFC, 1:28:24;
F45 Schweifer Erwin, Wienerneustadt,
1:14:48; F55 Rétfalvi Lajos, SMAFC,
1:06:22; N12 Mérő Dominika,
Veszprémi Bridzs és Tájékozódási
SE, 0:53:02; N35 Németh Tünde,
SMAFC, 1:50:54; N55 Szopori Éva,
Kristály SK, 1:34:30; Nyílt Rétfalvi
Hunor, SMAFC, 39:23.
Néhány szó az időjárásról: az első
napi verseny kellemes napsütéses
időben, a második napi verseny
már borult, hideg időben zajlott le.
A hó jóval kisebb volt, mint mondjuk, szombat reggel Budapesten. Az
erdős részeken észlelt vékony hóréteg szerintem nem tett lehetővé
nyomolvasást, ilyen szempontból
nem ártott a versenynek.
Remélem, hogy a jövőben valamivel több versenyzővel (és jó volna,
ha lényegesen többel) üdvözölhetjük egymást a soproni rendezésű
versenyeken.
Kéri Gerzson

H

Hírek
innen-onnan

sikeréről. Az ausztrál VB 4. helyezett
váltójának start embere, balatonfüredi
vállalkozó három éve szállt nyeregbe és
mára 52 évesen amatőr országos bajnok
lett. 2010-ben rendkívüli rekordot ért
Tájfutó díjazottak
el: 4 óra 53 perc alatt tekerte le a Tour
Veszprém megyében
de Pleso-t, vagyis bő 200 km-es körön
Az elmúlt év végén került sor a hagyo- kerülte meg a Balatont. Bercit csak egy
mányos Veszprém megyei sport díjátadó valaki hajrázta le a versenyen, de kideünnepségre, ahol idén is több tájfutó rült, hogy az illető komppal rövidített.
díjazottat találhatunk.
Péntek Mátyás (Veszprémi Bridzs és 2011-es Világ kupa naptár
Tájékozódási SE, edzője Hites Viktor Az IOF közzétette a 2011. évi Világ kupa
és Stupián Anikó) a „Veszprém Megye futamok listáját. A 10 versenyből 2 norLegjobb Sportolója 2010” díjat nyerte el mál-, 5 közép- és 3 rövidtávú verseny
lesz, és lesz vadászrajtos valamint kieséa serdülő fiúk között.
Horváth Marcell (Táncsics szakközépis- ses futam is.
kola, Veszprém) és Péntek Gréti (Árpád A versenyek:
fejedelem általános iskola, Litér) a Június 16.: Nordic O-Tour 1., Finnország, középtáv
„Veszprém Megye Jó tanulója - Jó spor- Jún. 21.: Nordic O-Tour 2., Svédo., kieséses sprint
Jún. 25.: Nordic O-Tour 3., Norvégia, vadászrajtos
tolója” címet érdemelte ki.
A „Veszprém Megye Tájfutásáért” díjat Augusztus 16.: VB rövidtáv döntő, Franciaország
Aug. 17.: VB normáltáv döntő, Franciaország
pedig Hornák Zoltán kapta.
Augusztus 19.: VB rövidtáv döntő, Franciaország
Benedek István nyeregben
Szeptember 24.: Csehország, középtáv
„Győztes akarat” címen számolt be a Szept. 25.: Csehország, vadászrajtos normáltáv
veszprémi Napló október 19-i száma a Október 1.: Postfinance 1., Svájc, középtáv
'80-as évek kiváló tájfutójának legújabb Október 2.: Postfinance 2., Svájc, rövidtáv
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Montenegro
az IOF 72. tagországa
Az IOF elnökség előzetesen elfogadta a
balkáni ország jelentkezését.
A tagság véglegesítéséhez a döntést
a jövő évi svájci VB alatt megtartott
közgyűlésnek kell ratifikálnia. A helyi
szövetség neve 'Mountaineering
Federation of Montenegro', vagyis a
tájfutásnál szélesebb spektrumot fog
be, honlapjuk (http://www.pscg.
me) tanulsága szerint barlangászat,
kanyoning, hegymászás, túrázás is a
palettájukon található.
Mindenesetre az elmúlt években
több verseny és edzőtábor házigazdái is lehettek, tavaly novemberben
például a World Wide Orienteering
Promotion szervezésében a volt
jugoszláv tagköztársaságokban zajló
versenysorozat keretében két futam
is volt náluk, amelyeken több, mint
100 – nagyrészt skandináv – induló volt. Emellett Montenegro lesz a
házigazdája márciusban a délkeleteurópai országok számára tartott IOF
szemináriumnak is.
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Mirl fotózták korai térképeinket?
A levelezési listán örvendetes beszélgetés alakult
ki korai (fotózott) tájfutó
térképeinkről. Ebben
a cikkben összefoglalom, milyen térképeket
használtak alapul ezen
versenytérképek készítéséhez. A cikksorozat a HM
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum támogatásával
jön létre.

A

turista terepgyakorlatokhoz egyszerűen előírták, milyen térképet
kell magukkal vinni a részt vevő csapatoknak, ez legtöbbször az angyalos
turistatérkép volt. 1945 után begyűjtötték az összes topográfiai térképet, ez
a turistatérképekre ugyan nem vonatkozott, de a térképek igen ritkák lettek,
és akinek megvolt, nem szívesen vitte
terepre.
Mit lehetett tenni? A nyomdai sokszorosítás nagyon drága és szigorú engedélyekhez kötött volt, ez csak később
jött szóba és kezdetben csak egyes
versenyekre. Fénymásolni ebben az
időben csak szalmiákos eljárással és
csak átlátszó (főként pauszpapírra
készült) rajzokat lehetett. Ezt még
rajzok sokszorosítására is csak elvétve
használták tájfutók, mert a másoláshoz elég gyenge papírt használtak,
terepi körülmények között gyorsan
elhasználódott. Maradt egyedül a
fényképezés, bár ez is elég drága volt
és kellett hozzá speciális felszerelés is.
Ez utóbbit (sötétkamra, nagyítógép,
vegyszerek stb.) azonban nagyon sok
munkahelyen megtalálták, mivel más
mód rajzok, képek többszörözésére
nem akadt.
Milyen térképek álltak rendelkezésre?
A harmadik katonai felmérés során
(részletesen lásd: Tájoló 2006/4) készült
1: 25 000-es felmérési térképek („A”
térkép), és az ezekből levezetett 75ezresek (B). Az önálló magyar térképészet
(T6/5) ezeket újította fel, illetve kisebb
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részben tejesen új felmérést készített (C
és D). A munkálatoknak nem jutottak
a végére, az ország közel feléről nem
készült új térkép. Szerencsére a turista területeket előnyben részesítették
és a legtöbbről elkészült az angyalos
turistatérkép is (T6/7), általában 1 : 50
000 méretarányban (E). Más turistatérképek is készültek ebben az időben,
például a Mecsekről (F).
A második világháború folyamán a teljes országról készült egy 50ezres sorozat
(T6/9), de ez leginkább csak a meglevő
térképek átalakításával készült (G).
1950-től szovjet típusú térképek készültek hazánkban (is), a katonai térképek
legnagyobb méretaránya 1 : 25 000
volt. 1950-52-ben (H) a meglevő térképeket helyesbítették (ún. gyorshelyesbítés, T7/2) majd 1953-59-ben (J) újra
felmérték az országot (T7/3). Ennek a
térképsorozatnak készült egy barnafekete nyomású, polgári változata is a
hatvanas évek második felében (K).
Közben polgári célokra megkezdődött
az ország legrészletesebb, 1 : 10 000
méretarányú felmérése (L), ami egészen 1980-ig tartott (T7/7).
Mai tudásunk szerint fentiek majdnem
mind szerepeltek tájfutó versenyeken,
de eltérő gyakorisággal. A legtöbbször
a turistatérképeket használták (E, F),
mivel ezek jól olvashatók, szintvonalasak, és használatuk nem ütközött jogszabályba (még a szerzői jogba sem,
a szocialista időszak katonai térképészete ugyanis nem tekintette magát a
háború előtti intézet jogutódjának).
A többi térkép használatához azonban
engedély kellett (volna). Az A–D és
G szelvényeket a háború után még az
intézmények zömétől is bevonták, csak
ott maradhatott, ahol „népgazdaságilag” fontos volt és titkos ügykezelés
folyt. A többi térkép eleve titkos minősítéssel készült és polgári szerveknek
csak feltételesen adták át. Kicsit könynyebben az újfelmérés (J) elkészülte után a gyorsfelmérés lapjait (H).
Még könnyebben az eleve polgárinak

készült 10 és 25 ezrest (L, K), ezek
azonban a fotózott térképek „fénykorában” (kb. 1955–1965) még nem álltak
rendelkezésre.
Kelemen Janó nemrég feltette a listára
a túloldali 1969-es tájfutó térképet,
amely Kovács Péter kollégám szerint
talán a polgári 25ezres (K) fotója lehet.
A túloldalon alul balra az 1954-es
újfelmérésű (J) térkép, jobbra ennek
polgári változata 1968-ból (K). A két
térkép tartalmában nincsen különbség, csak a polgáriról elhagyták a koordináta hálót és az összes számszerű
adatokat. Ezen kívül „A csatlakozó szelvények a széleken fedik egymást, így
azok a szelvény szegélyvonalán nem
csatlakoztathatók. A csatlakozást az
átfedő térképi tartalom biztosítja.” Erre
azért volt szükség, mert valamilyen
rejtélyes okból a sarokpontok koordinátáit tekintették legtitkosabbnak a
katonák.
A kiadó a Magyar Néphadsereg
Vezérkara helyett az Országos Földügyi
és Térképészeti Hivatal lett, de a nyomás
a katonáknál készült és természetesen
az elkészült térkép is TITKOS minősítésű
lett. Ez az 1953–1959 közötti adatokat
tartalmazó polgári térkép lett minden
későbbi turista-, megye- és más térkép
alapja, egészen a rendszerváltásig. A
sorozat elkészülte után (tudomásom
szerint) semmilyen polgári célra nem
adtak ki katonai térképet.
Valószínűleg vezetéképítéshez vagy
valami más fontos célra kaphatta meg
az ELMÜ (?) az újfelmérésű lapokat,
nemigen hiszem, hogy valaki katonai
szervtől merte volna kicsempészni azokat. Nagyon jó lenne tudni, hogyan
zajlott a térkép elkészítése.
Ennek a térképnek a publikálásáért
nemhogy seggberúgás (KP), hanem
többéves börtön járt volna, 1969-ben
talán már csak felfüggesztve.
Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@hm-him.hu

TÜ

K Ö R C S E R E P E K

A

T É R K É P T Ö R T É N E T B Ő L

Tájoló 2011 1. szám

29

VE

R S E N Y E L E M Z É S

VELENCE VAGY BORÓKA? VELENCE ÉS BORÓKA
A
mikor megkaptam a felkérést,
hogy írjak párhuzamos cikket
a velencei versenyről és a Boróka
Kupáról, egy pillanatra nem értettem, mi a hasonlóság a kettő között.
Aztán a következő pillanatban az
ugrott be, hogy igen, ez az a két
őszi verseny, amire ha lehet, minden
évben elmegyek. Tovább gondolva a
dolgot, ez azért biztos nem véletlen,
s ha a két verseny legfőbb vonzerejére gondolok, rögtön meg is van az
első, s talán legfontosabb hasonlóság: a terep, illetve a tájékozódási
feladat.
Mindkettő a maga nemében különleges, mind Velencében, mind a
Kiskunságban. A lagúna közepére
épült városnak nincs párja, sehol
máshol nem lehet ilyen versenyt
rendezni. Maga a város is turisták millióit vonzza a világ minden
tájáról, s a tájékozódás is folyamatos koncentrálást, nagy odafigyelést
igényel. Tényleg páratlan élmény a
versenyzés itt, máshol nem sok esélyem van megismételni azt a mutatványt, amikor a térképnézős futás
közben véletlenül felkentem a falra
egy elém kilépő pincért két nagy
pizzával együtt. Lelkiismeretem
nem teljesen tiszta, szerencsére ez
még a verseny elején volt, így én
futottam gyorsabban ...
Velencében egyetlenegyszer, egy
rövid pályán sikerült már hibamentesen végigmennem, a Boróka
Kupán ez egyelőre álomnak tűnik.
Viszont 5-6 perc hibával is voltam
már dobogós BR-ben, ami jelzi,
hogy a tökéletes technikai kivitelezés
másnál sem jellemző. A tájékozódási feladat itt még keményebb, mint
Velencében, a borókafoltok közötti átjárókban hiba nélkül navigálni
embert próbáló. Ha valaki elveszti
a fonalat, Velencében és a borókásban is könnyen kerülhet olyan
helyzetbe, hogy halovány segédfogalma nincs, pontosan hova került.
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Velencében azért egy fokkal könynyebben teszi helyre magát az ember
egy-egy jellegzetesebb híd, vagy tér
segítségével, a borókásban viszont
az is komoly nehézségeket okoz,
ha valaki irányban próbál eljutni
egy nagyobb rétre, vagy úthoz.
Beszedett tüskéim száma a letudott
borókás versenyek mennyiségével
szerencsére fordítottan arányos, de
néhány szúrt seb nélkül manapság
sem úszom meg a dolgot.
Velence sokak számára az idény
végi összetartást, kirándulást, bulit
jelenti. Én már eléggé unom a
hosszú földi utazásokat, ha nem
lenne párezer forintos repülőjárat,
valószínűleg nem utaznék minden
évben az olasz városba. Az viszont,
hogy több száz magyar tájfutó vállalja a 7-10 órás autóutat, vagy az
akár 15-18 órás buszozást, mindennél többet elmond vonzerejéről.
Velencébe sok nem tájfutó is eljut,
aki ott ismerkedik a sportággal. A
Boróka Kupa más jellegű közönséget vonz. Ide főleg a hardcore
mag jár vissza, akik elsősorban a
tájékozódási kihívást keresik. Itt a
legkisebb hátrány, ha valaki lassú,
itt van jó esélyük a kevés hibát vétő
versenyzőknek elkapni a futógépeket. Egy 5 perces hiba bármikor

bárkinek becsúszik, de sok profi
is hagyott már benne negyed óra
felett. Ez a terep alapvetően legyőzhetetlen, valószínűleg életem végéig
nem lesz olyan versenyem rajta,
mely után ne azt elemezném ki,
hogy pár dolgot máshogy kellett
volna csinálni.
És akkor egy kicsit a rendezésről. Velence legfőbb gondja, hogy
miként tudnának valami újat adni
a megszokotthoz, a Boróka kupa
esetében viszont a népszerűsítés a
legnagyobb feladat, mert egy felívelő szakaszban levő, viszonylag
új versenyről van szó. Pár éve talán
Hegedüs Ábel kritizálta itt a Tájoló
hasábjain a velencei rendezőket,
hogy rutinból dolgoznak. Ott van
nekik az egyedülálló „terep“, a térképhez azon túl, hogy az épp lezárt
hidakat bejelölik, nagyon nem kell
hozzányúlni, a versenyközpont
adott, a pályákat rutinból megoldják, s ezért beszedik a jó magas
nevezési díjat. Ráadásnak szombaton rendeznek egy terepében már
egyáltalán nem különleges részen
egy kisversenyt, ami szintén szépen
hoz a konyhára. Nos, noha ebben
sok igazság van, én összességében
nem tartom soknak a kapott szolgáltatásért a 10 eurót. A tornaterem

egész napos bérléséért biztos fizetni
kell, s noha a résztvevők számához
képest a rendezők száma nem egetverő, s a szolgáltatás is alap (persze
hihetetlen jól tud esni a befutáskor
a forró tea-keksz kombó) ez az
összeg a nyugat-európai átlag alatt
van már. Én inkább attól tartok,
hogy a rendezőktől idővel több
pénzt akar majd legombolni a
város. Persze a helyiek a turistákból
élnek, ezért elviselik őket, de tavaly
is épp egy turistaellenes tüntetésbe
botlottunk, kifelé jövet a városból.
A Boróka Kupa messze a legjobb
ár-érték arányú hazai verseny. Aki
(hozzám hasonlóan) tesz arra, hogy
mi rangsorol, meg mi nem, azt látja,
hogy az ország egyik legjobb terepén, s térképein, gondosan tervezett pályákon futhat potom pénzért, 800-1000 forintért. (Hasonló
ár-érték arányt, illetve jó pályákat
még a Páhy-Kerényi féle téli vértesi
edzések jelentenek, de persze egy
edzés szolgáltatásai nem összevethetők egy versenyével.) A rendezők
felismerték, hogy aki ide eljön, az a
terepért és a pályákért jön, s szerintem nagyon helyesen rendeltek alá
ennek minden mást.
Persze fejlődni mindig kell, s tavaly
mindkét verseny előrukkolt újdonságokkal. Velencében már a korábbi
években is látszott, hogy próbálnak
újat adni, kifejezetten jó húzás volt

VE

R S E N Y E L E M Z É S

például, amikor pár éve elkezdték
a térképen jelölni a turistákkal teli,
vagyis általában lassabban futható
utcákat. Idén vendég pályakitűzőt
hoztak osztrák barátunk, Wolfgang
Pötsch személyében, aki tett is arról,
hogy a versenyzőknek feltűnjön
a változás. A pillangó beépítése a
pályákba, ahogy hallom megosztotta a versenyzőket. Én kimondottan untam, amikor harmadszorra
mentem vissza ugyanúgy, ugyanarra, térképnézés nélkül a pontra,
s komoly tömeg is kialakult ott,
de hallottam elismerő véleményeket is. Poénnak jó volt az is, hogy
a pályakitűző megtalálta Velence
leghosszabb, csigavonal alakú zsákutcáját és betette a végére a pontot,
de ezzel nagyban könnyítette a tájékozódási feladatot. Amíg a pontra
befutottam, majd ki, volt idő szépen
eltervezgetni a következő átmeneteket. A pontelhelyezéssel, hosszú
és rövid átmenetek váltogatásával
már sok újat nem lehet Velencében
alkotni, nem véletlen, hogy főleg
az előbbi két dolog miatt éreztem
másnak a tavalyi pályákat, mint a
korábbiakat. Volt viszont egy olyan
átmenet is, melyre a Canal Grande
két különböző hídját használva két
közel egyenértékű megoldás adódott, s ez rendes útvonalválasztós
feladatot adott – köszönet a pályakitűzőnek.

Míg tehát Velence azzal küzd, hogy
miként lehetne a megszokotton túl
újat adni, a Boróka Kupa feltörekvő verseny. Itt inkább az ismertség növelése a nagy feladat, ezért a
rendezők komoly marketingmunkát
végeznek. Amit az internetes népszerűsítésből ki lehet hozni, szerintem már szinte mindent kihoztak.
A verseny weblapján fenn vannak
összegyűjtve a résztvevő versenyzők
élménybeszámolói, s ezek valóban
kedvet csinálnak ahhoz, hogy az
érdeklődők eljöjjenek ide. Tavaly
ősszel újdonságot jelentett, hogy volt
büfé, valamint szpíker és szólt a zene
a versenyközpontban. Számomra
a szóbeli eredményközlés ezen a
versenyen épp nem hiányzott, de
itt is akadtak, akik örültek neki, s
a nagykorúság jelét vélték benne
felfedezni. Én szívesebben venném
például, ha a létszám növekedésével
megérné a rendezőknek belevágni a
merchandise-bizniszbe. Velencében
százszám veszik a pólókat, poharakat, szerintem ez a verseny és terep
is van olyan különleges, hogy sokan
vennének emléktárgyakat, én például biztosan. Egy jól eltalált póló
pedig figyelemfelhívásként is szolgál más versenyeken.
Ami még nekem, hosszan előre tervező embernek kissé zavaró, hogy
sokszor elég későn derül ki a Boróka
Kupák időpontja. Az ide vonzható
külföldiek számára ez a szempont
szintén fontos, az éves versenynaptárakat a többség jó előre elkészíti.
Ezzel együtt biztos vagyok abban,
hogy a Boróka Kupa résztvevőinek
száma a következő években is lassan
növekedni fog, s remélem, hogy a
népszerűsége úgy tud javulni, hogy
közben a jelenlegi családias, barátias
hangulat is megmarad a versenyen.
Ja, hogy a tavaly őszi futam milyen
volt? Nos, ha lenne versenynaplóm,
valószínűleg ugyanazt írnám bele,
mint korábban már sokszor: még a
szokottnál is jobban megtréfált, de
majd legközelebb ügyesebb leszek.
Ács Gábor
Tájoló 2011 1. szám
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VILÁGBAJNOKSÁG TRONDHEIMBEN
– RENDEZŐI SZEMMEL (3)
08.11. Szerdán városi sprint van,
a Kristiansten erőd környékén.
Szokás szerint gyalog indulok, és
végre veszek a városban egy teljes Trondheim térképet, eddig a
buszvonalhálózat sematikus térképével közlekedtem. A rajt egy
piros fatemplom melletti téren van.
Legelőször Håvard érkezik biciklivel, majd sorban a többiek, a többség bringával, egyedül Tor Inge
jön kocsival, ő hozza a felszerelést.
Eldöntik, hogy hogyan, s merre
álljanak a sátrak, aztán hajrá, 11-re
már majdnem készen is vagyunk
mindennel. Ma nagyon meleg van,
de a tér egy része árnyékos, oda
húzódnak be a versenyzők. Bontás
után még egy jó darabig meditálnak, hogy holnap mikor kezdjünk
építkezni, de mindenki látni akarja
a hosszútáv döntőt, tehát utána.
Elköszönök, lesétálom a D40-es
pályát, nagyon figyelni kell, az eleje
tele van pici sikátorokkal, könynyű túlmenni rajta. Néhol még
kint vannak a pontok, de az erőd
környékén lévőket már begyűjtötték. Nem baj, az objektumot kell
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megtalálni Így aztán megnézem
a erődöt is, hegytetőn van, szép
kilátással. Hazafele busszal szándékozom menni. Megvárom a 8-ast,
felszállok, megyünk, egy idő múlva
azt veszem észre, hogy K-nek fordulunk. Te jó ég, a fáradtság miatt
rossz irányba tartó buszra szálltam.
A buszjegy 1 óráig érvényes, fogok
egy másikat, majd némi gyaloglás
után hazaérkezem az Ugla skolába.
Az Ugla egyébként baglyot jelent,
és a városrésznek is ez a neve.
Az iskolák itt egy kupacban vannak az óvodával, mellette fogászat, belátni az üvegfalon, hogy ott
fekszik a beteg, a doki meg fúrja
a fogát, ez elég szokatlan nekem.
Főzőcskézni csak az épületen kívül
lehet, esténként ott folyik a társadalmi élet, Réka és a svéd „családja”, a francia Annie és 2 lány,
a horvát Matjaž, aki tájfutó, és
kolléga is (geodéta) így verődtünk
össze. Többnyire angol a társalgási
nyelv, de a francia csajjal németül beszélgetek, a svédek egymás
közt svédül, Rékával magyarul, jön
egy svájci fiú, ők franciául, tisz-

Sprint döntő

ta bábel, de jó értelemben. Végig
lehet csodálni a nemzetek konyhaművészetét. A francia lányok nyers
répát ettek, majonézbe mártogatva,
majd tésztát üresen, némi sonkafelvágottal és tejföllel. A svájci srác
főzött egy jó adag rizst, húst meg
szószt porból, és mind meg is ette.
Svéd asztaltársaim tésztát szoktak, különböző kész, vagy helyben
mixelt dolgokkal. Nagy divat a kész
grill, alutálcában árulják különböző tartalommal, és csak meg kell
gyújtani a benne lévő tüzelőanyagot, akár egy parkban is el lehet
készíteni. Gasztronómiai különlegesség by Slovakia: zacskós leves,
van benne hús meg ez-az, + főznek
egy adag rizst, a kettőt összeöntik,
a rizs felszívja a leves víztartalmát,
szósz állagú a végeredmény. Aztán
kölcsönkérem az írek vödrét, mert
mosni nem szabad a benti mosdóban, és kiadós nagymosást tartok.
A suliban kineveztek egy szobát
szárítóhelyiségnek. Ez a földrajz
terem, fura látni lepedőnyiben
Norvégia térképét, aztán rájövök,
hol vagyok.
08.12. Ma „szabad” nap van, csak
este kell építkezni. Délelőtt kigyalogolok a Granåsen sícenterbe, itt
volt ’97-ben az északi sí VB, a
Trail-O 2. napjából szeretnék valamit látni. Egy magyar rendszámú
kocsi kanyarodik a parkolóba, ez
itt nem gyakori, Szaki és a kis Sára.
Rajtolás EMIT-tel Fruzsi 1 órája indult el a Trail-O-n,
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3 óra a versenyidejük, és nagyon
hosszú, 3 km-es pálya van, 20 pont
+ 2 időmérő. Együtt izguljuk végig
a hátralévő időt. Tegnap Fruzsi
nagyon jól ment, hibátlan(!) volt
és a 4. helyen állt. Közben már
elindul a hosszútáv döntője, látni
a kivetítőn. Mikor megjön Fruzsi,
meséli, hogy nagyon nehéznek
érezte a mai napot. Együtt lessük
az eredményeket, később Zetorral
kiegészülve. Ma 19 pontot szerzett
Fruzsi, összetettben 5. helyezett,
ki fogják hívni az eredményhirdetéshez! A hosszútáv döntőben a
férfiaknál kettős norvég győzelem
születik, Lundanes nyeri Nordberg
előtt, van ünneplés. A másnapi rajt
sima ügy a korábbiakhoz képest,
autóval meg lehet közelíteni. Csak
egy sorompó állja utunkat, mármint azokét, akik nem bringával
jöttek, kicsit várni kell, míg hoz
valaki kulcsot. Miután eldöntik,
hogy hogyan álljanak a sátrak, már
villámgyorsan megy az összerakásuk. Ha nincs elegendő sátorcövek, itt egyszerűen fognak egy
letört ágat és beszúrják a földbe, és tart is, de olyan puha a
talaj, hogy ezt meg lehet csinálni,
nálunk ez nem menne. A szemetet
nagyon szigorúan összeszedik, a
használt tűzőkapcsot sem dobják
le, és a műanyag palack mindig
külön megy. A VB-n vannak olyan
gyűjtőboxok, amibe ha bedobod a
műanyag palackot, akkor az abból
befolyt bevételt a klubok kapják.
08.13. A korábbiakhoz képest keleti
kényelem, nem volt nedves szivacs
a talaj, a rajtóra alatt áfonyabokrok
voltak, lehetett közben ,,legelészni”.
Viszont rengeteg nyílt A1 kategóriás jelentkező volt, szegény Linda
alig győzte, hosszú sor alakult ki,
aztán elfogyott a térkép. Biciklis
futárral hoztak ki tartalékot, nem
tudom, mennyi készült belőle eredetileg, ezek nyomdai nyomatok
voltak, csak befóliázva nem voltak,
azt ott helyben kellett. Itt alapból
fóliába hegesztve adnak minden
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térképet, nincs vita, hogy kell-e
vagy nem. Csak kezelni rossz a térképcsomagot, megvan az a jó tulajdonsága, hogy amint felveszem,
rögtön szétcsúszik az egész. Kijött
az egész magyar válogatott is, Skulo
vezetésével. (Nekik ma szünnap
volt) Mondja, hogy leejtette a rajtszámokat és az EMIT-eket, összekeveredtek, lehet, hogy pl. Detti
nevén fog futni, vagy viszont? A
résztvevők szerint a mocsarakban
elég jól lehet futni, nem túl mélyek,
nincs szint, és jó tájékozódási pont,
csak meg kell szoknod, hogy a
lábad folyton vizes. Bontani ma

kell az EMIT-et és mehetnek is.
Az elején nagy a tömeg, de aztán
ritkulnak, minden lemegy rendben. Összecsomagolunk, utoljára.
Minden bekerül Lars vagy Robert
kocsijába, még a sorompó is nyitva
van, ki tudunk jutni. És tegyük
hozzá, pakolás után még volt
néhány percünk beszélgetni, Trond
megköszönte egész hetes munkánkat. Tulajdonképpen majdnem
minden fennakadás nélkül lement
az 5 versenynap, időre kész volt
minden, de ehhez az is kellett,
hogy legyen elég ember és legyen
egy szabad ember, akit el lehet

nem kell, innen rajtol a holnapi
futam is. Trond és Lars hosszasan
megvitatta, hogy hogyan legyen a
másnapi vadászrajt, több emberre lesz szükség. A rajtszemélyzet
zömét a trondheimi műszaki egyetem tájfutói alkotják, az ő klubjuk
az NTNUI. Kérdeztem, kb. 100
fő van a klubban, így nem nehéz
versenyt rendezni.
08.14. Utolsó munkanap: vadászrajt. Korán kezdünk, és mára jött
pár új ember segíteni. Eirik rondán lenyúzta a lábát, bringával
elesett. Most a ragyogó mosolyú
Lars a főnök, kiosztja, hogy ki
hova menjen, én a nyílt kategória
térképfelvételénél vagyok. Nekik
szabad rajtidejük van, csak törölni

küldeni, vagy intézkedik, ha valami nem várt történik. Egy átlagos
napon 9 főből állt a rajtszemélyzet,
igaz, az EMIT-hez több ember kell.
A felvezetés előző napon megvan,
reggel az előfutók tesztelik a pályákat, hogy minden rendben legyen.
Délután végignézem a középtáv
döntőket, a lányoknál Fanni fut,
meg Fey Zsuzsa román színekben,
a fiúknál Zsolt és Ádám. A 2 évvel
ezelőtti csehországi VB-n találkoztunk egy öreg litván bringással, aki
most újra itt van. A változatosság
kedvéért a Balti-tengert biciklizi
körbe, ezt reklámozza a kerékpárján.
Folytatjuk
Kép és szöveg: Pózna Edit

A csapat

PO

R T R É

TÚL A NEGYEDIK X-EN KERÜLT
AZ ORSZÁG ÉLVONALÁBA
Kétségtelenül az elmúlt év egyik hazai meglepetését
szolgáltatta a salgótarjáni Boros Anna, aki az országos
felnőtt női tájfutó ranglistán az előkelő tizedik helyen
végezve, már szenior korú sportolóként, a negyedik
évtizedét megélve I. osztályú minősítési szintet ért el.

A

z ezredfordulót követően az
országban ő a második nő
(2009-ben Wengrin Ágnes elsőként
I. oszt teljesített, a szerző), aki 40.
életévében ezt a nagyszerű fegyvertényt véghez tudta vinni. Ann
eredményével egyébként jelentősen hozzájárult egyesületének, a
Salgótarjáni Dornyaynak az országos egyesületi bajnoki pontversenyben elért igen előkelő hetedik helyezéséhez is. Eddigi pályafutásáról,
életéről, munkájáról, családjáról az
újév első napjaiban beszélgettünk.
Mikor és hol kerültél kapcsolatba a
sportággal?
Szolnokon 1987-ben, akkor ott
éltem. Eleinte csak hobbiból kezdtem el a Zagyva gáton futogatni,
aztán az egyik napon a helyi újságban olvastam a tájfutókról, majd ezt
követően felkerestem Veresné Sípos
Etelkát, az ottani edzőt. Kedvesen
fogadtak, s úgy tűnt, attól fogva
örök szerelemre léptem a tájfutással, a futással. A szolnoki Tiszaliget
SE (ma HRF) sportolója lettem.
Néhány évi versenyzést követően
családommal, férjemmel, gyermekeimmel Salgótarjánba költöztem és
ide is igazoltam.
Kezdeti éveid közül mely küzdelmedre
emlékszel vissza a legszívesebben?
1991-ben egy három napos délalföldi versenysorozaton lettem
második N21B-ben. Akkortájt ez
igen nagy örömöt okozott számomra. Igazából kiemelkedő teljesítményeim korábban nem voltak. Egykét országos, nemzetközi részvételű
hazai versenyen azért becsúszott
néhány dobogós helyezés, majd jött
a szenior korosztály.
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Ilyenkor, 35 évesen már sokan – család,
gyermek, munkahely – abbahagyják a
sportolást, te meg éppen ekkor robbantál be a hazai élmezőnyébe. Mi történt?
35 éves korom után jött egy nagy
változás – a három gyerek?! –, egyre
jobban ment a futás és a tájékozódásban is sokat fejlődtem. 2007-ben
két országos egyéni bajnoki címet
szereztem. Tavasszal Mátrafüreden
megnyertem a hosszú távút, majd
késő őszön Pusztavám térségében a
legértékesebb normáltávú egyéni bajnokságon is az eredményhirdetéskor
a dobogó legfelső fokára szólítottak
ki. Ezt követően a szenior korosztályban szinte minden országos egyéni
bajnokságon felállhattam a dobogó
valamelyik fokára. Többen megkérdezték: Hol voltam eddig? Az elért
eredmények végül fellelkesítettek, és
tavaly 40 évesen úja megpróbáltam
a fiatalabbak, a felnőttek között, na
nem a másodosztályban, hanem az I.
osztályban való küzdelmet.
Az elmúlt évi eredmények összegzése
alapján két, már szenior korú élversenyzőnket, Simon Ágnest és Wengrin Ágnest
is megelőzve, a hazai magyar ranglista
10. helyén végeztél, teljesítve a felnőttek
I osztályú minősítését Ezt a szintet mintha
játszi könnyedséggel vitted volna véghez!
Már a tavaszi hosszú távú ob-n
első osztályú minősítést futottam.
Magam is meglepődve tapasztaltam,
hogy fél év kemény versenyzést követően, akkor júniust írtunk, amikor
a kánikulai hőségben lebonyolított
alföldi középtávú országos egyéni
bajnokságon már megvolt az I osztályú minősítésem. Természetesen
ismerem a korlátaimat, képességeimet, de nagyon büszke vagyok

Boros Anna

magamra, nem bánom a későn jött
sikert. Sokan gratulálnak, s egyre
többen ismernek a tájfutók közül,
ez így nagyon jó érzés! Úgy érzem,
sikerült a helytállás!
Na és miként viselik el a férjed és a gyerekek anya rendszeres hétvégi távollétét? Vagy nálatok is, mint sokan máshol
a tájfutóknál ez a család sportja?
Igen, nálunk is a tájfutás, a CSALÁD
sportja. Férjemmel, Goldmann
Róberttel (jelenleg a Nógrád Megyei
Tájfutó Szövetség titkára. a szerz.)
egy főiskolás bajnokságon ismerkedtünk meg 1991-ben. Akkor
már mindketten nagyon szerettük
a tájfutást, egymástól függetlenül.
Hobbink töretlenül fennmaradt
három lányunk születése közben és
utána is. A lányok, Dorka (aranyjelvényes, a Dornyay országos ifjúsági
csapatbajnokságot nyert együttesének a tagja. a szerz.), Julcsi (ob 4.
helyezett csapat tagja) és Kata (a
gyerekversenyek érmes helyezettje)
valóban az anyatejjel szívták magukba a futás, tájfutás szeretetét.
Sikeres próbálkozásod a felnőttek között
csak a tavalyi évre szólt, vagy idén is felveszed a küzdelmet a „fiatalokkal” szemben?
Igazából azt tervezem, terveztem,
hogy a koromra való tekintettel
inkább már csak a szenior 40-44
évesek között fogom megmérettetni
magam, de ez természetesen majd
nagyban fog függni a tavaszi erőnléti
állapotomtól. Jelenleg is edzek, bár
nekem ez már szinte inkább létszükséglet, a mindennapjaimhoz tartozik.
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Lakóhelyünkön, Somoskőújfaluban
remek terepek vannak a futáshoz.
Gyakran a Salgó vára körül futok,
de a kedvenc terepem a Medvesfennsík. Amikor ide kijutok teljesen szabadnak, a természet részének érzem magam. Nagyon szeretek
egyedül futni, ilyenkor kikapcsolódom, feltöltődöm.
Miként tudod összeegyeztetni a Nógrád
megyei TEGYESZ- nél a gyermekvédelem rendszerében végzett napi munkádat a tájfutással?
Valahogy mindig összejön dolog.
Sőt időközben egyik munkatársamat is sikerült a futás szeretetével megfertőznöm. Rezesné Andó
Csilla annak ellenére, hogy csak
néhány éve kezdett el futni, már
legyűri a félmaratoni távot is, legutóbb a Mátrában a tájfutó verseny
alapjaival ismerkedett meg. Idén
nyíltban már vele is találkozhatunk
a versenyeken. Itt említeném meg,
hogy munkahelyemen a megyei
gyermekvédelmi szakértői bizottság
tagjaként olyan gyermeksorsokkal
találkozom, melyek újra és újra alá-

zatra késztetnek. Munkám során a
megye legnehezebb sorsú gyermekeinek, családjainak mindennapi
küzdelmét tapasztalva a saját életem problémái eltörpülnek. Ezért is
érzem úgy, hogy számomra a futás
az élet ajándéka, s bízom benne, ezt
minél tovább lesz alkalmam gyakorolni. Szeretném megköszönni
egykori edzőmnek, Veresné Sípos
Etának a segítségét, aki megalapozta
bennem a tájfutás szeretetét, Sramkó
Tibornak, jelenlegi edzőmnek, aki
elősegíti a folyamatos versenyzést,
és férjemnek, aki rendületlenül próbálja erősíteni önbizalmamat.
Most a „holt időben” mennyi Boros Anna
napi, heti kilométer edzésadagja?
Heti 35-45 km-nél nem futok többet,
de ennek szinte minden percét élvezem. A hosszú futásaim 15-18 km
között váltakoznak, a „rövid” 8-10
km távolságot tesz ki. Ilyenkor télen
inkább csak hosszúkat futok, majd
tavasszal gyorsító és intervallumos
edzéseket is végzek. Nem futok szigorú edzésterv szerint, de szeretem
az erős, lendületes hosszabb futáso-
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kat. Az atlétikus futás nem tartozik
az erősségeim közé, sokkal inkább a
hosszabb terepfutások, kisebb emelkedőkkel, változatos terepfedettséggel áll közelebb hozzám. Ezt az egész
futás történetet nem az eredményekért csinálom, hanem mert nagyon
szeretem. Ahogy Székely Éva a „Sírni
csak a győztesnek szabad” c. könyvében az úszásról írt, hasonlóképpen
érzek én is a futással.
Beszélgetésünk végén, úgy látom,
mintha maradt volna még benned
kimondatlan szó. Bátran, ki vele!
Csak az, hogy ilyen jellegű felkérés
– elismerés –, mint amit most tőled
is kaptam, ezt a sajtó-megnyilvánulási lehetőséget, valamint az elért
eredményeim után kapott sorozatos
személyes gratulációk, egyre jobban
meggyőznek! Szóval, lehet, hogy
idén mégiscsak úgy döntök – amíg
ki nem nevetnek –, hogy 2011-ben
ismét bevállalom a felnőtt női I. osztályú mezőnyben való versenyzést.
Úgy legyen! Hajrá Boros Anna!
Zentai József
Fotó: Józsa András
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OTTHONOSAN PIRI NÉNI VENDÉGLŐJÉBEN
Vértes Vendéglő 1915
A Vértes egyik közkedvelt
idegenforgalmi célpontja a
zömmel német nemzetiségű Gánt kisközség, amely
csodálatos erdei környezetben fekszik. Ez a kedvelt
kirándulóhely, a hegyekkel-dombokkal körbevett,
gyönyörű fekvésű, tiszta
levegőjű kistelepülés méltán érdemelte ki a „Vértes
gyöngyszeme” elnevezést.

A

környék
versenyterepei
nekünk, tájékozódási futóknak évtizedek óta különleges csemegének számítanak. A település
központjában ugyancsak különlegességnek számít a Zimmermann
család által üzemeltetett Vértes
Vendéglő és Fogadó.
A fogadóba betérve előbb-utóbb feltűnik egy „örökmozgó” asszony, aki
az évek során semmit nem változott, s aki szívvel és lélekkel irányítja, szervezi, immár évtizedek óta
ezt az otthonos vendéglátóegységet.
Mi, tájékozódási futók őt egyszerűen „csak Piri néninek” szólítjuk és
emlegetjük. Vele beszélgettem.
Kedves Piri néni! Mikorra tehető az
étterem működésének kezdete és kik
voltak az alapítók, az eredeti tulajdonosok?
Az éttermet Schweighardt Mihály
és Mária alapították, még 1915-ben.
Abban az időben ez a gánti étterem
szálló és vendégfogadóként is egyaránt működött. A vendégszobák
mellett a lovas kocsiknak is volt
helye az istállókban. A településen
vezetett keresztül az Alsó-Galla,
Felső-Galla, Oroszlány és Fehérvár
közötti vásári útvonal, ahol még a
postakocsik is jártak. A vásározók
gyakran megszálltak a fogadóban.
Akkoriban, téli időben a vendégfogadósok még téglát is melegítettek,
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Piri néni, a vendéglő „mindenese”

és azt rakták az ülésre, hogy a vásárosok ne fázzanak.
Hogyan alakult a vendéglő sorsa az
évtizedek folyamán?
1944-ben, amikor édesapánk meghalt, Kopp János és felesége, Margit
irányították a vendéglőt. Itt a nővéremmel, Margittal, aki 1938-ban
született, gyerekkorunk óta szorgosan tevékenykedtünk a mindennapok során. 1952-ben sajnos
államosították az épületet. Ekkor
iskola és gabonaraktárként működött. A nővéremmel továbbra is itt
maradhattunk. A későbbiek során
a férjem, Zimmermann Sebestyén
révén került ismét vissza hozzánk
a vendéglő. Közben kitanultam a
cukrász szakmát. 1965-ben végeztem a vendéglátós szakmunkásképzőben. A fiaim Róbert, Miklós és
Imre ugyancsak vendéglátósok és
itt! Ami nagy öröm számomra. Így
hát nem véletlen, hogy az 1915ben alapított Vértes Vendéglő ma a
Zimmermann Család étterme.
Úgy látom, hogy mindennap fogadni
tudják a betérő vendégeket, és csoportokat is.
Egész évben és mindennap üzemelünk. A vendéglőt családi vál-

lalkozásban üzemeltetjük. Az
étterem hangulatos helyiségei és
fedett sörkertje 200 fő fogadására
alkalmas. Házias ízekkel, vadétel
különlegességekkel, bőséges italválasztékkal, családias vendéglátással,
szolid árakkal várjuk vendégeinket.
Fogadónkban pedig kényelmes, jól
felszerelt szobákban szállhatnak
meg a vendégek. A vendéglő gyakran ad helyet családi és társas összejöveteleknek (lakodalmak, bálok
stb.), csoportok étkezéseinek.
Kik azok a neves személyek, akik megfordultak e patinás vendéglő falai között?
Hát ezt nagyon nehéz lenne felsorolni. Balás Jenő nevét mindenképpen meg kell említenem. 1926
novemberében kezdődött meg a
bauxitbányászat itt Gánton. A bauxitbánya lelőhelyét Taeger Henrik
kutatásai alapján Balás Jenő székely
származású bányamérnök fedezte
fel. Akkor a bánya Európa leggazdagabb bauxitbányája volt. Nagyon
sok amerikai kutató, bányász is
megfordult itt. Ismerték a jobbnáljobb falatokat. Balás Jenő egyébként állandó jelleggel itt lakott. Az
irodája itt volt a jelenlegi vendéglőben. Nagyon sok fontos üzlet is
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itt köttetett meg. Napjainkban a
helyiség emlékszobaként tekinthető meg. De gyakran jöttek hozzánk
vadászok, színészek, énekesek is.
Bodrogi Gyula, Váradi Hédi, Szűcs
Judit és még sokan mások.
A természetbarátokkal és tájékozódási
futókkal is már régóta kialakult egy
igazán családias összhang. Hogyan
emlékszik vissza a kezdetekre?
Vendégfogadónkat a természetbarátok mindig is szívesen látogatták.
A tájékozódási futókkal való szorosabb kapcsolatom még a ’65-70-es
évekre nyúlik vissza. Már akkor is
többször kértek segítséget tőlünk.
Jöttek nem egy alkalommal, hogy
segítsünk nekik. Előre jelezték,
hogy ilyen meg olyan versenyeket
rendeznek, vagy csak éppen edzeni fognak. Kérésüknek megfelelően
összeszedtük a régi asztalokat. Több
ezek közül javításra szorult. Még az
asztalok javítását is vállalták. Már
akkor is igényelték a büfét tőlünk.
Teát mindig, és forralt bort a télies
időszakokban mindenképpen igényeltek tőlünk. És mi teljesítettük
kérésüket.
Az természetes, hogy Piri nénit név
szerint is ismerik és emlegetik. Sokszor
tapasztaltam, hogy Piri néni is nagyon
sok versenyzőt ismer, s nemcsak látásból, hanem el is beszélget velük.
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A különleges „büfésbója”

Igen! Valóban így van. Évtizedekre
visszamenőleg is többekre még ma
is nagyon jól emlékszem, így például Vizkelety Lászlóra, Monspart
Saroltára, Bozán Györgyre,
Schönviszky Györgyre, vagy a
Schőnviszky Lászlóra. De a későbbiek során is nagyon sok tájékozódási futó megfordult itt. A Páhy
Tibor, a Pólya Jenő bácsi vagy a
Simon Lajos. Mindig nagyon sok
versenyzővel jöttek. Az évek során
Monspart Saci is számos alkalommal megfordult itt. Az egyik alka-

lommal még férje, a Feledi Péter
is eljött vele. Sőt! Még riportot
is készítettek velem! A hazai versenyzők gyakran megfordulnak a
vendéglőben, de nagyon sok külföldi versenyző is meglátogat bennünket, mint visszatérő vendégek.
Szegedről is voltak itt versenyzők.
Többek között itt is készült fel Oláh
Kati a világbajnokságra. Az évek
során nagyon sokszor láttuk vendégül a különböző szakosztályokat,
versenyzőket egy-egy összejövetel
alkalmából is.
Beszélgetésünket megelőzően vettem
észre, hogy a népszerű Herczog Emil
bácsi is gyakori vendég itt, s ami nem
meglepő, ő is nagyon sok tájékozódási
futót ismer!
Az Emil bácsi? Hát igen. Külön
egyéniség, egy élő lexikon Gánton.
Rendkívül jól ismeri az itteni
eseményeket, történéseket. Neki
köszönhetően nagyon sok híres
versenyló nevelődött itt Gánton. A
falu végén lévő nagyhírű „Herczog
Emil féle” lovarda évek óta színvonalas lóversenyek, lovas díjugratóversenyek helyszíne.
A tájékozódási futók gyakran hagyják itt
a „lábnyomukat”. A vendéglő belső falán
is bekeretezett különleges képek találA népszerű „gulyáságyú” hatók. Milyen alkalomból kerültek oda?
Tájoló 2011 1. szám
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Az egyiket Norvégiából kaptuk.
Az 1966-ban alapított HAMAR
Orienterings Klub csoportképe és
köszönő sorai találhatók rajta. A
másik kép 2002-ben készült, amikor itt rendezték a Szondi Kupa
versenyt. A kupagyőztes THAC
tájfutó csapatával vagyok lefényképezve. De megörökítettek akkor
is, amikor a kupából nekem kellett
meginnom az első kortyot.
Mint tájékozódási futók szinte már természetesnek vesszük, hogy a Gánt környéki versenyeken Piri néni jóvoltából
egy sajátos „mozgó vendéglő” is üzemel.
Amint már említettem, családi vállalkozásban működünk. Robi fiam
irányításával működik egy speciális
„mozgó büfé”. A kocsi oldalát nem

Akik a „mozgó vendéglőben” tevékenykednek
(Schöfferné Sötéth Ibolya, Zimmermann Róbert, Spergel Karolina)

„Vendégkönyvi és blogbejegyzések”
• Decemberi gánti fizikai edzőtábor 2005. december 16-18. Piri néni – padlásszoba
(Gém-hegy, Mindszentpuszta, Kápolnapuszta, bánya)
• „Téli Arakos Tájfutó Edzőtábor: 2007. december 27-30. Gánt, Piri néni.”
• 2009. dec. 30. ... Sparis évzáró, Gánt / Piri néni, mindenki + szülők, mindenki
kap meghívót .... vas. technikai edzőtábor, Gánt, mindenkinek, Piri néni ... www.
tabanispartacus.hu/tajfuto/index.php
• „Fizikai edzőtábor: 2010. január 08-10. pén.-vas. Gánt/ Piri néni. A 16-osok és idősebbeknek csak futás, de abból sok!”
• „Technikai edzés: 2010. január 16-án szombaton. Gánt/Piri néni. Első nap a Gémhegy Gánt feletti csipkés oldala vár benneteket! /Páhy/.”
• „Sparis évzáró: 2010. január 23-24. szo.-vas. Gánt/Piri néni. (mindenki + szülők).
Mindenki kap meghívót.”
• „A kajával sem volt gond, hiszen kaptunk egy kiadós ebédet, Piri nénitől pedig rengeteg sütit, ezúton is köszönjük!”
• „A Vértes vendéglőben továbbra is megvannak a pecsétek. A kéktúrásat benyomtuk
a megfelelő rublikába, az ovális őzikés pecsétet pedig (felirata: VÉRTES CSÁRDA, GÁNT)
beütöttük a füzet utolsó oldalára (jól megfér a szép dobogókői extra pecsétek mellett).”
• „A Vértes vendéglőben mindkét pecsét rendben és épségben megvolt. Szép lenyomatot adtak. A szállás lehetőség és a menü jó és olcsó, Piri néni pedig segítőkész. Nem
számított, hogy elázva, havasan érkeztünk. Na meg a pörkölt is finom volt!”
• „Az edzőtábort Tibi bácsi edzése nyitotta meg a TTEV keretén belül: szegény mesélte,
hogy eléggé szörnyű időjárási körülmények között telepítette a pontokat, szerencsénkre
nekünk jobb időnk volt!”
• „13:00 kezdődik az ebéd a Vértes Vendéglő (Piri néni és csapata) értő közreműködésével: mindez a célban. A finomságok tehát házhoz jönnek! Két menü közül választhatsz:
1. babgulyás és házi rétes, 2: palócleves és palacsinta!”
• „Piri néni, Gánt szíve!”
• „Túléltük a gánti válogatott edzőtábort. /Makra/”
• „A téli alapozás megkezdését követően úgy éreztem, el kell vinnem a srácokat egy hétvégére, és egy pár kemény edzéssel ráhangolni őket a télre. Helyszínünk mi más lehetett
volna, mint a jól bevált Gánt. Piroska néni padlásszobája most is tárt karokkal, befűtve
várt bennünket, mint mindig. Gyalog Zoli”
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véletlenül festettük be a tájfutó bója
színeivel. Beszereztünk egy régebben is használt „gulyáságyút” is, így
rendszeresen tudunk a tea mellett
meleg ételeket is kiszolgálni. De
különféle házias ízű süteményeket is
viszünk ki a célba a versenyzők igényeinek megfelelően. Ezer főnél is
nagyobb létszámot ki tudunk szolgálni, nemcsak a közeli, de a távolabbi országrészeken is. Az elmúlt
esztendőben például az Alföldre is
kiköltöztünk a Postás Kupára. De
úgy érezzük, hogy közmegelégedésre szolgáltuk ki a vendégeket a
miskolci rendezésű VB-n is.
Kedves Piri néni! Kívánom, hogy a jövőben is ilyen lelkesedéssel irányítsa a
Zimmermann Család vendéglátói tevékenységét. Kívánom, hogy a versenyek
céljában a jó hangulatú kis csapatok
egy-egy forró ital és finom bográcsgulyás mellett meséljék el a verseny
során szerzett élményeiket, elemezzék
a részidőket, a nehezebb, érdekesebb
átmeneteket. Remélve, hogy a vendéglőben a finom étkekből a jövőben
is válogathatunk és Piri néninek bizonyára minden vendéghez lesz egy-két
jó szava, ott, ahová mi tájékozódási
futók gyakran „hazatérünk”. Köszönöm
a beszélgetést.
dr. Sindely Pál, Szeged

Címlap: Folyik a verseny az V. Diák Teremtájfutó Budapest Bajnokságon
Hátsó borító: Rajtolnak a versenyzők a Ripszám Henrik emlékversenyen
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