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Közgylés

A BTFSZ 2012. május 18-án tartotta éves 
rendes közgyűlését, amelyen pénzügyi 
beszámoló, a Felügyelő bizottság beszá-
molója, valamint egyéb napirendi pon-
tok kerültek tárgyalásra.
Bugár József elnök beszámolt a közhasz-
núsági jelentésről, amelyet a közgyűlés 
a Felügyelő bizottság beszámolójával 
együtt elfogadott. Ezt követve az elhunyt 
Valkony Ferenc helyére megválasztotta 
a közgyűlés Vass Lászlót, az Etikai és 
Fegyelmi bizottság tagjának.

Elnökségi ülés
Az elnökség június 4-i ülésén beszá-
molót hallgatott meg a Budapest válo-
gatott tevékenységéről, megvitatatta 
BTFSZ honlap működését, felülvizsgálta 
az éves üléstervet, majd egyéb aktuális 
ügyeket tárgyalt.

Budapesti 
szervezés nyári 
edztáborok
Tipo TKE és a Tájoló Alapítvány közös 
edzőtábora 2012. 06. 16-19.
Sirályok SE utánpótlás edzőtáborai 2012. 
06. 18-21. és 2012. 08. 13-17.
HK Optimista Sportklub sporttábor 9-11 
éveseknek 2012. 06. 18-22.
Tabáni Spartacus sporttáborok 2012. 06. 
28-05.01. és 2012. 08. 06-10.

-as pályázati 
kiírások
Felkerült a honlapra a 2013. évi Budapest 
bajnokságok és a diákolimpia pályázati 
kiírása, amelyek megtekinthetők a doku-
mentumtár pályázati kiírások kategóriá-
jában. A határidő június 20.!

Állandó pontos 
tanpálya a 
Hármashatár-hegyen
Kedves Sporttársak!
Ezúton szeretnék hírt adni a budai 
Hármashatár-hegyen (Kecske-hegyi 
részén) a tavasz folyamán megvalósult 
Állandó pontos tájékozódási tanpályáról.
A tanpálya elsődleges célja, hogy sport-
águnk kipróbálását és népszerűsítését 
könnyen, széles körben, minden korosztály 
számára lehetővé tegyük, ugyanakkor az 
aktív tájfutóknak is kötetlen edzéslehető-
séget kívánunk ezzel nyújtani.
Lehetőségeinkhez mérten a kitelepített 
pontokat időszakosan ellenőrizzük, de saj-
nos megtörténhet, hogy egyes pontoknak 
idővel nyoma vész, aki ilyet tapasztal, kér-
jük jelezze felénk.
A tanpálya népszerűsítése céljából egy játé-
kot is meghirdetünk, melynek részletei a 
36. oldalon, illetve a térképen olvashatóak.
Akinek módjában áll, kérjük terjessze ezt az 
új edzéslehetőséget iskolák, pedagógusok, 
sportszervezők körében is.

Üdvözlettel, Nagy Krisztina, MTFSZ

Tájoló előfizetés
Még mindig várjuk a 2012-es  előfizetéseket. Az éves előfizetési díj 5000 Ft, 
külföldre 8000 Ft. Egy példány ára: 650 Ft Az előfizetési díjat átutalással (AXA 
Bank,  Számlaszám: 17000019-12846995 Budapesti Tájfutók Szövetsége) kérjük 
befizetni. Akik támogatják a szövetséget, azoknak tiszteletpéldányt küldünk. 
Előfizetni a nagyobb versenyeken vagy a BTFSZ-ben is lehet kedden és csütörtö-
kön 16 és 19 óra között.

Kedvezményes előfizetési akció!
Augusztus 1-től kedvezményes áron lehet a TÁJOLÓ 2011. évi számaira előfizetni.
Az előfizetési díj: 2500 Ft, ezért az összegért az előfizetők megkapják az eddig 
megjelent idei számokat, valamint az ezután megjelenő számokat is. Előfizetni 
lehet a Hungária kupán, az év nagyobb versenyein, Országos bajnokságokon, 
valamint a Budapesti Tájfutók Szövetségében is.
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De ne vágjunk a dolgok elejébe. 
Egy héttel az OB előtt volt még egy 
másik éjszakai verseny is.

Ráhangolódás az ország közepén

Jó ötlet volt a Postás rendezőgárdá-
jától, hogy alföldi terepre vitte ver-
senyét, ami így pompás felkészülési 
lehetőséget biztosított, sőt. A terep 
még bozótosabb is volt, mint aztán 
az OB-n, úgyhogy aki a Postás 
éjszakait végignyomta, annak utána 
az OB már valóságos felüdülés volt. 
A 2006-os nappali Postás Kupán 
megismert pusztavacsi terep már 
akkor is szúrósabb oldalát mutotta, 
és nem volt ez másként most sem. A 
zöldben igazi jó technikás éjszakai 
pályát kaptunk, sok ponttal, szinte 
mindegyik valami negatív dombor-
zati formába rejtve. Nem is nagyon 
tudta senki hiba nélkül végigcsinál-
ni, érdemes a Routegadget útvona-
lait tanulmányozni, meghökkentő 
megoldásokat láthatunk  még a 
győztesek esetében is.

Ismerős terepen - vagy mégsem?

No, de vissza az OB-hoz. A terep a 
tavaly októberi Normáltávú OB-ról 
szinte mindenkinek ismerős lehe-
tett – volna. Nekem mégsem tűnt 
annak, köszönhető ez talán az 
ügyes pályavezetésnek, meg talán 
annak a ténynek is, hogy éjszaka 
egyrészt másféle képet mutat egy 
terep, másrészt egész más tájékozó-
dási technikát kíván meg a futóktól 
az éjszakai versenyzés.
Így volt ez már három évvel 
ezelőtt is, amikor az Aggteleki-
karszton küzdöttünk az Éjszakai  

Bajnokságon, szintén az előző évi 
ONEB terepén. Akkor ott teljes 
mértékben nyilvánvalóvá vált, talán 
még emlékszünk is rá, hogy abszo-
lút máshogy kell éjszaka nekimenni 
a terepnek, mint ahogyan nappal 
csinálná az ember.
Egyébként tudomásom szerint 
eredetileg nem is ezzel a tereppel, 
hanem a Tázlárral pályázta meg az 
SZVSE az OB megrendezését, miu-
tán a két évvel ezelőtti Középtávú 
OB-ra elkészült annak frissen 
helyesbített térképe. Ha azon a nyílt 
ligetes-bokros terepen rendezik 
meg, talán még technikásabb lehe-
tett volna, és többen tartottak is 
tőle, hogy ez a pirtói túl egyszerű 
lesz.
Nekem még egy másik aggodal-
mam is volt, amikor a pályaada-
tokat megláttam. Mi az F45-ösök 
voltunk az egyik olyan kategória, 
amelyik fajlagosan (a távhoz viszo-

nyítva) a legkevesebb pontot kapta, 
nálunk is kevesebb csak az F35-nek 
volt. Én a sok pontos éjszakai pályát 
szeretem, mert szerintem éjszaka 
nem az átmenetek végrehajtása az 
igazi feladat, hanem inkább a pon-
tok megtalálása. Tehát annál nehe-
zebb egy pálya, minél több pontot 
tartalmaz. Már épp gondolkodtam 
azon, hogy megkérdezem a rende-
zőket, nem csak véletlen elírás-e 
az egész. Összehasonlításul: az F45 
pályájában egy kilométerre 2 pont 
jutott, míg például F40-ben 2,68. 
Egyszerűbben fogalmazva: nekik 
egy kilométerrel hosszabb pályán 
másfélszer annyi pontjuk volt. De 
aztán úgy döntöttem, hogy nem 
problémázok ezen, majd meglátjuk.

Viharfelhők alatt

Amint a bevezetőben írtam, egyre 
sötétebb felhők gyülekeztek az 
égen, aztán jött a villámlás és a 
mennydörgés is. Volt, amelyik 
akkorát szólt, mintha valami bomba 
robbant volna a közvetlen köze-
lünkben. Valaki azzal tréfálkozott, 
hogy lámpát nem is kell vinnünk, 
a villámok tökéletesen bevilágítják 
a terepet. Más komolyabbra fordí-
totta a szót, hogy ő ugyan ki nem 
megy a csapdosó villámok közé a 
sok helyütt nyílt terepre.

Koncentrálás rajt előtt

A magas aljnövényzetben nehezen 
lehetett észrevenni a pontokat

VIHAR HELYETT
Országos Éjszakai Bajnokság 2012

Az idei Éjszakai OB előtt nem csak a versenyzők gyüle-
keztek a Pirtó határában lévő Tájház melletti réten kiépí-
tett versenyközpontban, hanem a viharfelhők is fölöt-
tünk az égen. A rendezők és a versenyzők is egyre sűrűb-
ben az eget kémlelték, akinél pedig volt mobilinternet, 
az persze az előrejelzéseket, műholdképeket.
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Végül a tervezett nullidő előtt 
negyedórával Szokol Lajos elnök és 
Dénes Zoltán ellenőrzőbíró a rajtba 
kérte a csapatvezetőket, edzőket. 
Igen, a rajtba, mert a szokásostól 
eltérő módon ezúttal nem a cél volt 
a versenyközpontban, hanem a rajt. 
Itt aztán kihirdették, hogy a vihar 
és a felhőszakadás akár perceken 
belül is ideérhet, viszont remél-
hetőleg ugyanolyan gyorsan el is 
megy majd, ezért a rajtot egy órával 
elcsúsztatják.
Így hát a mezőny szépen visszavo-
nult az autókba meg a nagymére-
tű sörsátorba. De ezzel együtt úgy 
tűnik, a készülődő vihar is vissza-
vonulót fújt, a villámok abbama-
radtak, a mennydörgés is elhalkult, 
a felhőket meg messzire fújta a szél. 
Úgyhogy mire (korai induló lévén) 
az elcsúsztatott nullidő előtt 20 
perccel újból melegíteni kezdtem, 
már csillagos volt fölöttünk az ég.

Ravasz kezdés, cseles folytatás

A rajt után nem sokkal meg is tud-
hattuk, miért is volt az úgy és oda 
telepítve, ahova. Mert így az első 
pontjai szinte minden kategóriának 
egy lapos, szinte teljesen domborzat 
nélküli, bozótokkal, tisztásokkal és 
ligetes foltokkal tarkított erdőrész-
ben voltak. Aki csak úgy forró fejjel 
berontott ide, az ugyan lehet, hogy 
talált pontot, mert azzal bőven meg 
volt szórva ez a terület, de az már 
korántsem biztos, hogy a sajátját. 
Én magam is ott hagytam majd 
3 percet valahol az egyes környé-
kén, de tizen-, sőt huszonegyné-
hány perces részidők is akadtak az 
első pontokra. Volt akinek csak úgy 
sikerült megtalálni, hogy a rajtbójá-
ig visszament.
A hosszabb pályák elkalandoz-
tak a terep déli részén lévő egyes 
zöld ültetett fenyvesbe. Mivel itt 
a növényzet jókora flekkekben 
teljesen homogénnek tekinthető, 
nem szabdalják százméterenként 
jelleghatárok, nyiladékok, tuskóso-
rok, csupán a sötétben (de még 

igazából nappal is) csak lépésben 
és nagyítóval kiböngészhető (de 
valójában igen aprólékosan ábrá-
zolt) kis tisztások, ezért ez a terület 
tulajdonképpen olyan, mintha egy 
domborzati fázisnyomattal futna az 
ember. Abból is a nehezített fajta, 
mert a már említett egyes zöld feny-
ves na meg az éjszaka miatt nem 
látni benne túl messzire. Talán nem 
véletlenül iktatta a cseh válogatott 
is tavasszal az edzőtábori program-
jába ezt a részt is.
Tavaly az ONEB döntőn rögtön a 
rajt után vágtunk bele ebbe a feny-
vesbe, és sokan kóvályogtak benne 
hosszú percekig. Most sem volt ez 
másképp, és például F21A-ban még 
a pillangó is erre a részre „szállt le”. 
A mi pályánk még éppen nem, de 
a nálunk eggyel hosszabb F40 és 
gondolom a még hosszabbak pedig 
a terep déli csücskében a borókás-
bokros-ligetesbe is ellátogattak, így 
ők abból is ízelítőt kaptak, milyen 
lett volna ez az OB Tázláron.

Válaszúton

Aztán a legtöbb kategória kapott 
egy vagy több hosszú átmenetet 
is. Ami egyre szokatlanabb hazai 
versenyeinken, ehhez persze hozzá-
járul térképeink méretének csökke-
nése is, egy A4-es nagyságú 10 ezres 

lapon nem is igazán lehet nagyon 
hosszút kitűzni. Jómagam persze 
nem is igazán vagyok híve a hosszú 
átmenetnek, legalábbis az ész nélkül 
futósnak nem (a gondolkodtatónak 
persze igen). Útvonalválasztás ide, 
útvonalválasztás oda, szerintem 
az nem igazi tájékozódás, amikor 
pár másodperc alatt kell meghozni 
egy döntést, hogy „na most akkor 
jobbról kerüljek vagy balról” majd 
következik két kilométer agymun-
ka nélküli útonfutás, míg végül a 
verseny végeztével a részidőkből 
kiderül, hogy a két változat szin-
te másodpercre egyenértékű volt... 
Ettől már csak többet ér egy folya-
matos koncentrációra kényszerítő, 
folyamatos térképolvasást igénylő, 
rövidebb átmenetekkel kialakított 
pályarész.
De ez most tetszett! Nekünk három 
hosszabb átmenetünk is volt, azaz 
egy kilométernél hosszabb. És F21-
ben négy átmenet is másfél kilomé-
ter körüli volt, míg a leghosszabb 
a kétezer métert közelítette. Az 
alapdilemmát természetesen mind-
egyikben az kínálta, hogy az északi 
irányhoz képest 45 fokkal „elfor-
dult” úthálózaton kerüljön körbe az 
ember, vagy pedig menjen irányban 
átlósan. Úgy persze többet kellett 
a térképet nézni, na meg nem is 
mindig lehetett az irányt tartani, 
mert hát irtások, tuskósorok meg 
különféle sűrűségű ültetett feny-
vesek gazdagították a terepet, és 
hát az ültetési irány az soha nem 
esett jó irányba és a tuskósorok is 
pont keresztbe álltak. Ugyanakkor 
futni néhol jobban lehetett az erdők 
fenyőtűvel borított talaján, mint az 
utakon a mély homokban, aminek 
csak a felső hajszálvékony rétegét 
áztatta el az a pár csepp eső, ami 
leesett.
A térkép most a tavalyi ONEB 
döntőn megismert, A3-asnál is 
nagyobb méretű „lepedő” volt, de 
nem ugyanaz! Dicséret illeti a ren-
dezőket, hogy az OB mintegy 300 
indulója kedvéért egy tavaly óta 

A fenyvesekben az irány követése 
okozott nehézséget
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felülvizsgált, offszetnyomtatású, 
térképet kaptunk, és nem egy lám-
pafénynél esetleg nehezebben kiol-
vasható, ki-tudja-milyen minőségű 
digitális nyomatot.
Úton futni nem szeretek, így hát az 
átlós átvágásokat választottam, és 
hát bizony ezek a hosszabb, kevésbé 
gondolkodtató átmenetek is rava-
szak voltak. Hiába gondoltam azt, 
hogy „na itt akkor mehetek torony-
iránt, majd csak megfog az út pár 
száz méter múlva a másik oldalon” 
ha aztán mégis sikerült bekevered-
nem a nyiladékkocka közepén vala-
mi olyan bozótba, hogy sejtelemem 
sem volt merre lehetek. 

A végén még egy kis sűrű

Ügyes húzásnak tartom azt is, hogy 
sok pályában a néhány hosszú 
átmenet után a végére a pályakitűző 
(említsük meg nevét is: Bereczki 
Mátéról van szó) berakott még két-
három rövidet. Itt megint nagyon 
észnél kellett lenni! Aki ide úgy 
érkezett, hogy „na ezt már gyorsan 
lezavarjuk, aztán itt a cél”, az bizony 
könnyen eltölthetett még jó néhány 
percet, de akár negyedórát is itt a 
gyűjtőpont fél kilométeres sugarú 
körzetében.
Aztán csak vége lett. Kinél a roha-
násnak, kinél a komótosabb tempó-
nak. Én például az utóbbit választot-
tam, ugyan nem volt nehéz döntés, 
a gyorsabbra nemigen lettem volna 
képes. Ez sem volt teljesen rossz 
választás, a közvetlenül mögöttem 
induló, legendásan jó futótudású 
kategóriatársam négyszer ért utol a 
pályán, ötödször a célban. Frissítés 
után visszasétálhattunk a verseny-
központba. A térképünket ugyan 
nem vették el, de igazából nem 
is lett volna sok értelme, hiszen 
tavalyról ismert volt. És hát itt nem 
sok információt tudott volna átadni 
az ember később induló csapattár-
sának sem. Ezekkel a kihívásokkal 
úgyis ott a helyszínen, „egy-az-
egyben” kellett szembesülni, előre 
hiába latolgatta volna bárki.

Meglepetés nem született
Legalábbis ami a győztesek szemé-
lyét illeti. Olyan már inkább, hogy 
valakit esetleg dobogóra vártunk 
volna, mégsem került közelébe. De 
hát ez már csak ilyen.
Ifi lányoknál Szuromi Luca, és fel-
nőtt nőknél Szerencsi Ildikó két-
szeresen is duplázott,  mindketten 
megvédték tavalyi éjszakai bajnoki 
címüket (tegyük hozzá, Ildikónak 
ez harmadszor sikerült sorozat-
ban), másrészt a másodikat nyerték 
az idén a HOB után. Junioroknál 
aki végigment, bajnoki pontot 
szerzett, leggyorsabban ez Szokol 
Mónikának sikerült. Szintén tavalyi 
éjszakai bajnoki címét tudta meg-
védeni az ifi fiúknál Péntek Mátyás. 
A juniorok meccsét idén második 
alkalommal is Bakó Áron nyerte. 
A felnőtteknél Szabó András áll-
hatott a dobogó legtetejére, ez nem 
is meglepő, ő az aki korábban már 
bemutatta, hogy még egy Tio-Mila 

éjszakai etapot is le tud futni lámpa 
nélkül.
A legnagyobb és legkisebb időkü-
lönbségű győzelem is a szeniorok-
nál született a bajnoki kategóriák-
ban: F75-ben 19 perccel verte Pataki 
Zsolt Rácz Mártont, míg F60-ban 
csupán 6 másodperccel győzött Ládi 
János Hegedűs Zoltán előtt. A kísé-
rő kategóriákban, merthogy ilye-
nek is voltak, akadt még nagyobb 
különbség az első és második 
között. Szeniorok között öten voltak 
olyanok, akik a tavalyi év után idén 
is nyerni tudtak: Ebinger Mónika, 
Hanusz Mária, Viniczai Ferenc, 
Szabon János és Dudás István.
Aki nagyon megszerette ezt a 
terepet, az maradhatott vasárnap 
a Szeged Kupára is. Aki meg a 
Tázlárra vágyott, még várjon bő egy 
évet, jövő októberben az OCSB-
OEVB párosítást rendezi majd ott 
az SZVSE.  Kovács Gábor 
 Fotó: Máthé István

Az FN 21-es kategóriák dobogósai
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Sulyok Ábel
Kategória: F18
Születési dátum: 1993. január 20.
Válogatottság: 2010  - 2012 
Egyesület: Tabáni Spartacus Sport 
és Környezetvédő Egyesület
Edző: Gyalog Zoltán

2007 tavaszán halottam először a táj-
futásról. Korábban sok más sporttal 
próbálkoztam, de azok vagy nem 
nyerték el a tetszésemet, vagy nem 
jeleskedtem bennük igazán. Így végül 
benéztem a Tabáni Spartacus SKE 
pincehelyiségébe és néhány edzés 
után tudtam, hogy végleg maradok 
a tájfutásnál. A nyári versenysze-
zon idején, mikor én még abszolút 
kezdő voltam, látva az OB-król haza-
térők sikereit, már vártam a követ-
kező évet, hogy megmérettethessem 
magam. Addig is végigedzettem a 
telet mindenkori edzőm, Gyalog 
Zoltán pártfogásában, majd Krasznai 
Orsolya bátorításai mellett elindul-
tam az első Spartacus Kupámon, az 
első OB-mon és az első Hungária 
Kupámon egyre több sikerrel. 
Gyalog Zoli kemény edzései és bizal-
ma révén végül kijutottam a 2009-
es Serdülő EB-re (normál táv 32. 
hely), majd a 2011-es Ifi EB-re (váltó 
7. hely). Ezek mellett még büszke 
vagyok csapateredményeimre (2010 
POCSB és 2011 VOB 1. hely) vala-
mint az első egyéni dobogós eredmé-
nyeimre (2011 KOB és ROB 3.hely).

Weiler Virág
Kategória: N16
Születési dátum: 1996. január 14.
Válogatottság: 2010  - 2012 
Egyesület: Tabáni Spartacus Sport 
és Környezetvédő Egyesület
Edző: Gyalog Zoltán

Mivel a szüleim tájfutók, ezért már 
egészen korán elkezdtem a tájfutást. 
Első versenyemen 2,5 évesen voltam 
és a gyerekversenyen indultam. Ezután 
sokszor elkísértük szüleinket a verse-
nyekre, gyermekversenyen indultunk, 
majd mikor már elég idős lettem hozzá, 
anyukám vagy apukám kíséretével 
indultam 10D-ben. Így az alapokat szü-
leimtől tanultam meg. 6 évesen elkezd-
tem öttusázni, és ezt 15 éves koromig 
csináltam. Ekkor már országos bajnok 
voltam ebben a sportágban. Egy erős 
gimnáziumba jártam és a tájfutásban 
is kezdtem jó eredményeket elérni, így 
döntenem kellett, hogy az öttusát vagy 
a tájfutást és a tanulást választom. Én 
az utóbbi mellett döntöttem: 2009-ben 
átigazoltam a Tabáni Spartacus egye-
sületbe, és Gyalog Zoltán edzőmmel 
komolyan csinálom a tájfutást egy jó 
társasággal együtt. 
Eredményeim: Két Ifjúsági EB-n 
vettem részt. Legjobb nemzetközi 
eredményeim: 2010 EYOC 7. hely 
váltóban, 2011 EYOC 16. hely nor-
máltávon. 22011. évi legjobb ered-
ményeim: HOB 1. hely (N18.ban) és 
ROB 1. hely., PCSB és VOB 1. hely.

Horváth Marcell
Kategória: F20
Születési dátum: 1993. április 1.
Válogatottság: 2008 óta folya-
matosan
Egyesület: Kőbányai Sirályok 
Tájfutó Egyesület
Edző: Kovács Zoltán
2003-ban ismerkedtem meg a táj-
futással, két évvel később pedig a 
tájkerékpározással. A két sportág 
azóta kitölti minden szabadidőmet. 
2008-ban igazoltam a VBT-ből a 
KST-be, az elmúlt négy évben

minden évben tagja voltam a 
magyar válogatottnak. A diákolim-
piai győzelmek, országos bajnoki 
címek mellett fontosnak tartom a 
csapat és a váltó helyezéseket is, 
ezek segítségével lettünk egy jó kis 
közösség.
Az idei évben az érettségi-felvételi 
miatt a tájfutás kicsit háttérbe szo-
rul, csak a hazai rendezésű tájkerék-
páros Világbajnokságra készülök.
Mindkét sportágban elértem ifi-ju-
nior célom: bekerültem a nemzet-
közi élmezőnybe. . Tájkerékpárral 
háromszor voltam Európa Kupa 
győztes, Világbajnokságon 7. helye-
zett. Tájfutóként pedig 2011-ben az 
Európa-bajnokság sprint számában 
bronzérmet szereztem. 
A Magyar Tájfutó Szövetségtől 
kétszer kaptam meg az „Év tájke-
rékpárosa”, egyszer az „Év tájfutó-
ja” címet, kétszer lettem Budapest 
Bajnok.
2010-ben és 2012-ben is megkap-
tam a Magyar Köztársaság Jó tanu-
lója - jó sportolója címet, tanul-
mányaimat Budapesten, műszaki 
irányban szeretném folytatni.

BUDAPEST VÁLOGATOTTAK
Folytatjuk a Budapest válogatott tagjainak 
bemutatását, ebben a számban Sulyok Ábel, 
Weiler Virág és Horváth Marcell mutatkoznak be.
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Az elmúlt esztendő augusztusá-
ban megrendezett nagysikerű 

Homokháti Hungária Kupa nemzet-
közi tájékozódási futóverseny után 
Mórahalom ebben az évben ismét 
vendégül látta a tájékozódási futó-
kat. Ezúttal a pünkösdi hétvégén 
került megrendezésre a háromnapos 
versenysorozat Homokháti Maccabi 
Kupa néven, Balotaszállás körzeté-
ben. A verseny hangulatát is figye-
lembe véve akár „kis Hungária Kupa” 
versenynek is nevezhetnénk, mivel a 
közel 500 versenyző öt versenyszám-
ban is indulhatott. Nevezetesen: két 
középtávú, egy normáltávú, egy 
váltó és egy éjszakai versenyben 
mérték össze tudásukat, természete-
sen több kategóriában. A hazai ver-
senyzőkön kívül ezúttal Romániából, 
Ausztriából, Szerbiából, Szlovákiából 
és Szlovéniából érkeztek külföldi 
versenyzők. A verseny kuriózuma 
az éjszakai verseny, amely egyben a 
Dél-alföldi Nyílt Éjszakai Bajnokság 
is volt.
A versenytérképek a tavaly már jól 
bevált Hungária Kupa 1-2. napi tér-
képek részleges felhasználásával és 

egy ahhoz csatlakozó területrész új 
helyesbítésével készültek. Itt érde-
mes megjegyezni, hogy az újon-
nan helyesbített térképi területről 
igen régen, az 1985-ös Hungária 
Kupára készült utoljára tájékozódási 
futó térkép, akkor még 1:15000-es 
méretarányban. Ezúttal is a „Forrai 
testvérek” mint helyesbítők pontos, 
aprólékos és lelkiismeretes munkát 
végeztek.

A részletgazdag területrészek miatt 
az 1:10000-es méretarány alkalma-
zása minden kategóriában indo-
kolt volt. Három térkép kivágat is 
készült: Balota (Szőlészet), Balota 
(Hudák sor) és Balotaszállás néven. 
A térkép nyomtatása a pályákkal 
együtt, digitális technológiával tör-
tént. A térképek igen jó minőségű 
„víz- és tépésálló”, esztétikusak, egy-
séges megjelenésűek, és jól megter-
vezettek voltak. 
A célhely megválasztása igazodott a 
megközelítési és parkolási lehetősé-
gekhez. A cél elrendezése, felszerelt-
sége (mobil WC-k, mosdóvíz, tágas 
célsátor, büfé, sportszer- és élelmi-
szerárusok), az ellenőrzőbíró szerint 
is átlagon felüli volt. A parkolásra 
kellő méretű, frissen kaszált rét állt 
rendelkezésre, alig száz méterre a 
céltól. A parkoltatás jól szervezet-
ten, rendben és ütemesen zajlott. 
A rajtok jól kiépítettek, egységes 
elrendezésűek voltak. A „köcsög-
tartó térképállványok” ezúttal is 
mutatósak és áttekinthetőek voltak. 
A rajtszemélyzet az elmúlt évhez 
hasonlóan igen magas színvonalon 

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

„KIS HUNGÁRIA A HOMOKHÁTON”
Maccabi Kupa – Balotaszállás, 2012. május 26-28.

„Állatsimogatóban”

Az 50-es kategóriák eredményhirdetése
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végezte munkáját. A rajtban a ver-
senyzők ivóvízhez is juthattak.
A váltó közös tömegrajttal és hosszú 
első átmenettel indult. A csapato-
kat általában három fő alkotta, de 
voltak kétfős vegyes csapatok is. A 
cél közeli „átfutó-pontot” követően 
még egy kis kör következett a mos-
tanában egyre népszerűbb, ligetsze-
rű „vaddohányos virágos réten”!
A versenysorozat egyes futamain 
az alábbi számú versenyző rajtolt: 
a háromnapos összetett versenyen 
465-en indultak, a DAR éjszakain 
108 fő indult, míg a váltóversenyen 
123-an küzdöttek a helyezésekért. 
Az összesen 1588 rajthoz állás jónak 
mondható. Emellett igen népszerű 
volt a háromféle nyílt kategória is, 
ahol volt kezdő, technikás rövid és 
technikás hosszú változat is. Itt a 
rajthoz állások száma 213 fő volt.
A zárónapi küzdelmeket izgalmas-
sá tette a közbeiktatott labirintus. 
Ennek az alaprajza kinagyított for-
mában a térképen külön is fel volt 
tüntetve. A labirintusnak volt egy-
értelmű „belépőpontja”, és volt egy 
„kilépőpontja”. A két ellenőrzőpont 
között voltak a kategóriáktól függően 
a további labirintpontok. A pályákba 
illesztett labirintus mindenképpen 
színes foltja volt a versenynek.
Május utolsó hétvégéjén, a rendezők 
jóvoltából gyermeknapi kavalkád is 
volt kinn az erdőben. Nagyon nép-
szerű volt a célterületen elhelyezett 
színes „ugrálóvár”. Természetesen 
mindhárom versenynapon új pályák 
várták a legkisebbeket, kétféle táv-
val. Mindezen élmények külön-
legességnek számítottak és nagy 
sikert aratott az „állatsimogató” (kis 
bárány, kis kecske és kis borjú volt 
a kínálat). 
Közben a felnőttek sem unatkoztak. 
A célterületen működött a szokásos 
vásári kavalkád, volt fagylalt kimé-
rés, gyümölcspiac és a szokásos büfé 
is működött. A Hudák farmon, a 
terület gazdája jóvoltából frissen fejt 
tehéntej, és az abból készült füstölt 
sajt is kapható volt.

Az éjszakai versenynek és a váltó-
versenynek az eredményhirdetése 
Mórahalom központjában felál-
lított nagysátorban zajlott le még 
vasárnap, a tésztapartival fűszerez-
ve. A verseny harmadik napján, a 
Balotaszállási Hudák farmon a ver-
seny céljában került sor a Maccabi 
Kupa összetett eredményhirdeté-
sére, amely a nemzetközi verseny 
rangjához méltó és ünnepélyes volt. 
Az eredményhirdetésen megjelentek 
és a díjátadásban közreműködtek a 
támogatók képviselői: Sulyok Ferenc 
KEFAG vezérigazgató, Huszta István 
Balotaszállás polgármestere, vala-
mint Hudák István, a magánterület 
tulajdonosa. A dobogósok érmet 
és direkt erre a versenysorozatra 
készült, igényes kivitelű, a verseny 
emblémáját is megformázó, üvegből 
készült emléktárgyat vihettek haza.
Kedves színfoltja volt az eredmény-
hirdetésnek amikor Huszta István 
polgármester különdíjakat is átadott! 
Ebben a díjban részesültek: Kozma 
László (Budapest) a legidősebb ver-
senyző, Hudák Olivér (Balotaszállás) 
az egyetlen balotaszállási résztvevő, 
illetve Paskuj Mátyás (Szeged) a ver-
seny főszervezője.
Mivel a Homokháti Maccabi Kupa 
valamennyi versenyét a rendezők 
ugyanazon terepen és azonos cél-

hellyel tervezték megvalósítani, 
kézenfekvő volt, hogy az ellenőr-
zőbíró is ugyanazon személy legyen 
minden futam esetében. Így a ver-

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

A háromnapi egyéni összetett ver-
seny alapján mindháromszor győzni 
tudtak, azaz zsinórban nyertek:
F12C:  Horváth Csongor (MAT)
F16B:  Hetényi Péter (HTC)
F21BR: Spiegl Máté (KAL)
F45A:  Juhász Gábor (HTC)
F55:  Balla Sándor (HSE)
F60:  Bikki Sándor (VTC )
F75:  Rácz Márton (TTE)
N15:  Klepah Dalma (TTE)
N21B:  Kisháziné Z. Erika (HOD)
N21C:  Nagy  Nóra (SZV)
N21E:  Péley Dorottya (PVS)
N40A:  Wengrin Ágnes (TTE)
N65:  Csorja Ida (HTC)
Nyílt TH: Horváth Zoltán (TSE)
Nyílt TR: Vékony  Andor (ARA)

F21E (15 induló):
1. Maksimovic Blazo 147:27 
2. Turcsán Gábor 152:02 
3. Szabó Zsolt 153:30 

N21E (5 induló):
1. Péley Dorottya 130:06 
2. Jovanovic Sladjana 143:21 
3. Maksimovic Draga 192:58 

Különdíjasok: Kozma László és Hudák Olivér
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senybíróság elnökének felkérése 
alapján a verseny előkészületein túl, 
igencsak kivette részét Spiegel János, 
aki mint ellenőrzőbíró az alábbi 
összegző értékelést adta közre: 
 „A 2012. év Maccabi Kupa futa-
mai és kísérőversenye a Dél-alföldi 
Regionális Éjszakai Bajnokság átla-
gos adottságú kiskunsági terepen 
zajlott. A versenyzők aprólékosan 
kidolgozott, pontos és korrekt tér-
képet használhattak és a terep adott-
ságait jól kihasználó, változatos és 
sokpontos pályákon futhattak. 
A lelkes rendezőgárda szinte hibát-
lan munkát végzett. Hazai viszony-
latban összességében komoly lét-
számú, de az élversenyzők tekinte-
tében sajnos meglehetősen foghíjas 
mezőny élvezhette a rendezők ven-
dégszeretetét és az általuk nyújtott 
színvonalas szolgáltatásokat, tölt-
hette aktív pihenéssel a pünkösdi 
hétvégét a Dél-alföldön.”

Végezetül néhány egyéni vélemény a 
vendégkönyvi bejegyzésekből:

„A gyerekektől tudom, hogy szu-
perlatívuszokban nyilatkoztak a 
pályákról, a verseny körülményei-
ről, az eperről, az állatsimogatásról, 
az azonos célhelyről és még sok-sok 
mindenről.
Ami nekünk a legfontosabb volt, 
hogy a 10 éves versenyzőnk pályája 

fantasztikusra sikerült. Volt válasz-
tási lehetősége az átvágásoknál, 
amivel élt is. Nekem pontosan 2 
órát mesélt élményeiről a pályán és 
az utána eltöltött beszélgetésről a 
társaival. Eszter lányom 35BR-ben 
indult és azt mondta, hogy soha 
még ennyire jó pályája nem volt 
ebben a kategóriában. Nem vélet-
len, hogy ennyien voltak. Hiszen 
ez a korosztály az, akik már élik a 
saját kisgyerekes, dolgos napjaikat 
és nincs idejük nagyobb edzések-
re, de szeretik a verseny kihívását! 
Ha nincs N35BR akkor N21BR-

be mennek, ami nem ugyanaz. 
Egyébként Ő is dobogón volt. 
Így volt alkalmam látni a pom-
pás „üvegdíjakat” 3 példányban, 
amin szintén elámultam.” (Cser 
Krisztina)

„Szeretném megköszönni az idei 
Maccabi Kupa rendezőinek a tény-
leg nagyszerű versenyt, amely szinte 
minden vonatkozásban megfelelt, 
sőt túlszárnyalta várakozásaimat. 
Ez nekem az első Maccabi Kupám 
volt és bár hallottam, hogy Paskuj 
Matyiék jó versenyeket csinálnak. 
Persze mindenki prioritásai másak, 
így gondoltam majd én eldöntöm, 
hogy nekem tetszik-e?
Hát nagyon tetszett! Nemcsak a 
jó térképek, jó pályák és a tüze-
tes, megbízható rendezés volt kor-
rekt, hanem valahogy a hangulat 
is. Nekem különösen a gyümölcs-
árusok imponáltak, ilyen egészsé-
ges élelmet ritkán kap az ember 
a célterületeken. Köszönöm, és ha 
még élek és tudok futni, jövőre is 
ott leszek!” (Grant Júlia)

„A mórahalmi lelkes tájfutó gyere-
kek nevében köszönjük a lehetősé-
get, hogy indulhattak mindhárom 
versenynapon. Ők, és szüleik most 

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

Huszta István különdíjat ad át Paskuj Mátyásnak

„A három testőr Ausztriából” (OMAHA)
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érezhették először az ilyen nagy 
versenyek légkörét, hangulatát. 
Biztos nagy lendületet adott ez a 
verseny a további fejlődésükhöz, 
lelkesedésükhöz. Talán legközelebb 
még többen lesznek, hiszen nagyon 
jól érezték magukat.” (Szerencsiné 
Csamangó Jusztina)

„Köszönjük a színvonalas versenyt. 
Nagyon jól éreztük magunkat. A 
fürdő belépőnek köszönhetően igazi 
Wellnes hétvége volt. Jövünk máskor 
is.” (Goldmann Róbert)

 „Kedves Rendezők! „Nagyon tetszett 
a rendezés, a terep, a pályák, a célhely, 
a tésztaparti, a strand. De a LEG: a 

10D pályák! Minden nap, de főleg 3. 
nap nagyon ötletes volt a pálya és a 
szalagozás. Még útvonal választási 
lehetősége is volt annak, aki elhagyta 
a szalagozást. A két Levente megbe-
szélték, hogy merre mentek és több-
ször is más-más útvonalon futottak 
(rohantak), miközben végig néhány 
másodperc különbséggel felváltva 
vezettek. Érdekes, izgalmas és közben 
biztonságos pálya volt. Bár minden 
versenyen ennyi figyelem jutna a 
legkisebbekre, a legfontosabb ver-
senyzőkre! Köszönjük!” (Marosfalvi 
Eszter és a Toldi család)

Amint az köztudott volt és a ver-
seny szervezőbizottságának elnöké-
nek, Paskuj Mátyásnak az előzetes 
beharangozójából többször is meg-
tudhattuk, de az utólagos vélemé-
nyek igazolták, hogy ismét érdemes 
volt eljönni a Homokháti Maccabi 
Kupára. De miért is?
• Mert a legjobb felkészülési lehe-
tőség volt a 2012. évi Éjszakai 
Országos Bajnokságra!
• A változatos, érdekes, nagyon 
részletgazdag terep, 3 nap alatt 5 
rajthoz állási lehetőséget biztosított 

a zárónapi immár hagyományos 
labirintussal!
• Ismét volt Mórahalmon színvo-
nalas, „tésztapartival” összekötött 
esti eredményhirdetés! A verseny-
zők részére „megmaradt” a 3 napos 
fürdőbelépő a Mórahalmi Szent 
Erzsébet Gyógyfürdőbe.
Az eredményhirdetést követően 
egyébként Paskuj Mátyás főszerve-
ző röviden így értékelte versenyso-
rozatot: 
„Azt gondolom a tavalyi Homokháti 
Hungária Kupa után ismét egy 
feledhetetlen versenyt sikerült ren-
deznünk a tájfutó társadalomnak. 
Bízom benne, hogy a versenyeink 
hírneve egyre jobban beívódik a köz-
tudatba, és ezáltal minél többen fog-
nak idelátogatni a Homokhátságba.
A jövő évi Homokháti Maccabi 
Kupa 2013. március 29-31. között 
lesz ismét Balotaszállás környékén, 
de egy új tereprésszel fog kibővül-
ni a mostani térkép. Pénteken este 
éjszakai futammal kezdünk, majd 
másnap szombaton középtáv és 
váltó lesz, harmadik napon vasár-
nap egy normáltávú verseny, ami 
egyben WRE futam lesz.”

Szöveg: Sindely Pál
Foto: Máthé Zs., H. Allwinger, 

Sindely P.

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

Az elit versenyzők a dobogón

A váltóverseny rajtja
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Május 31-én lezárult az idei Hungária Kupa első 
nevezési határidője. Ebből az alkalomból kerestük 
meg Zelei Ferencet, a versenybíróság elnökét.
Mennyi nevezés érkezett az első határidőig?
Nehezen indultak a nevezések. A határidő előtt 
két nappal még csak 200 körül volt a nevezések 
száma, de aztán az utolsó nap hirtelen megugrott a 
számuk. Végül eddig a határidőig 640 fő nevezett. 
Ezzel elégedettek vagyunk és bízunk benne, hogy a 
végül az indulók száma el fogja érni az 1000 főt.
Milyen a nemzetközi részvétel, milyen országokból érkeztek 
nevezések?
Eddig a hazai versenyzőkön kívül 11 országból 
érkeztek nevezések.
Megtudhatnánk melyek ezek az országok?
Igen, sorolom őket: Olaszország, Svédország, Svájc, 
Ausztria, Szlovákia, Oroszország, Ukrajna, Románia, 
Kanada, USA, Németország. A szomszédos orszá-
gokból még ezután várható nagyobb számú nevezés.
A sárospataki versenyközpont – TENGERSZEM Üdülőpark és 
Camping – közvetlen szomszédságában van a Végardó fürdő. 
Lesz-e kedvezményes belépő a fürdő teületére?

A strandbelépő 200 Ft/fő/alkalom lesz.
Milyen kulturális programra számíthatnak a verseny részt-
vevői?

A Hungáriával egy időben lesz a Zempléni fesz-
tivál, amelyre kedvezményes áron válthatók belé-
pők. A látogatók pincelátogatáson, borkóstoláson 
vehetnek részt, a Bodrogon pedig sok élményt fog 
nyújtani a hajókirándulás. 

B E H A R A N G O Z Ó

Az 5. napi Célterület környéke
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Május harmadik 
hetében Svédországban 
rendezték a tájfutó 
Európa-bajnokságot. 
A versenyprogram 
nagyon szoros volt, 
hiszen hét nap alatt hét 
versenyt bonyolítottak le.

A három egyéni döntő egyben az idei 
Világ kupa első három versenye volt.

Mint ahogy előző számunkban már 
írtuk, hazánkat hat fős csapat képvisel-
te: Bertóti Regina (középtáv, hosszútáv, 
váltó), Fenyvesi Laura (középtáv, hosszú-
táv, váltó), Gyurkó Fanni (minden szám), 
Kerényi Máté (rövidtáv, váltó), Kovács 
Ádám (váltó), Lenkei Zsolt (középtáv, 
rövidtáv, váltó).
A tájfutó EB-vel közösen Trail-O EB-t is 
rendeztek, amelyről külön cikkben szá-
molunk be.

Középtáv

A középtávú selejtezővel kezdődött az 
EB hét. A gyors pályákon a hölgyeknél 
az első futamban Bertóti Regina a 26. 
lett, Gyurkó Fanni  22. a második futam-
ban és mindössze 51 másodperc hiány-
zott a döntőhöz. A harmadik futamban 
Fenyvesi Laura 24. helyezést ért el. A 
férfiaknál Lenkei Zsolt a második futam-
ban indult és 26. lett, 1:28-cal elmaradva 
a bejutó helytől. Így egyik magyar ver-
senyzőnek sem sikerült döntőbe jutnia.
Végül a döntőben Simone Niggli és Olav 
Lundanes nyerték a középtávú bajnok-
ságot. A magyarok közül Fenyvesi Laura 
12., Bertóti Regina 26. helyezést ért el a 
B-döntőben.

Hosszútáv

A középtávúval azonos helyszínen lebo-
nyolított selejtezőn csak a hölgyek indul-
tak magyar részről. Az első futamban 
Bertóti Regina a 23. helyen végzett, a 
második futamban Fenyvesi Laura a 21. 
helyezést érte el. A harmadik futamban 
Gyurkó Fanni a 16. helyen ért célba és így 
a döntő résztvevője lett.

A döntőben a nőknél Simone Niggli újra 
ellenállhatatlan volt, és négy perccel 
verte a teljes mezőnyt. „Nagyon jól men-
tem. A hosszútáv a kedvenc számom, 
és nagyon élveztem az egész pályát. 
Az elején gyorsan sikerült felvennem 
a kontaktust a térképpel, és utána már 
csak gyorsítanom kellett.” - nyilatkozta 
az immár kilencszeres Európa-bajnok. 
Gyurkó Fanni a 41. helyezést érte el; 
míg Bertóti Regina 5., Fenyvesi Laura 7. 
helyen végzett a B döntőben.
A férfiaknál Olav Lundanes gyakorlati-
lag végig vezetve nyert bő egy perces 
előnnyel. "Technikailag minden rend-
ben volt. A tempó elmaradt a tegnapi-
tól, de tökéletesen elégedett vagyok." 
– nyilatkozta.

Rövidtáv

A sprint selejtezővel zárultak a kvalifi-
kációs versenyek. A házigazda városban 
rendezett futam lakott és erdős-parkos 
részeken egyaránt haladt. A pályákba 
csak elvétve sikerült gondolkodtató 
átmenetet elhelyezni, így a futógyor-
saság dominált, és nagyon szoros ered-
mények születtek. Az előző években 
megszokott tendenciának megfelelően 
hengereltek a svájciak, a hat futam-
ból négyet megnyertek, még úgy is, 
hogy a címvédő Fabian Hertner sérülés 
miatt kihagyta az EB-t. Jól szerepeltek a 
svédek is, akik a maradék két futamot 
nyerték és 12+1 versenyzőjük jutott a 
döntőbe. E két nemzeten kívül a nor-
végok voltak még, akiknek nem esett ki 
egy futójuk sem.
A nőknél a második futamban indu-
ló Gyurkó Fanni 1:40 hátránnyal a 15. 
helyen jutott be a döntőbe. 
A férfiaknál szintén a második futam-
ban induló Kerényi Máté a 24. helyen 
végzett, így 20 másodperccel lecsú-
szott a döntőről. A harmadik futamban 
Lenkei Zsolt 1:05 hátránnyal az utolsó 
bejutóként a 17. helyet érte el.
A lugnet-i síugró arénában zajlott a 
rövidtávú döntő. Az alaposan megte-
kert pályák a sok mesterséges akadály 

(kerítések , épületek) miatt elég sok 
útvonalválasztási lehetőséget kínáltak.
A férfiaknál az elsőséget meglepetésre 
az első felnőtt világversenyén szereplő 
(korábban már junior VB-ken érmet 
szerző) 22 éves Jonas Leandersson 
szerezte meg. A verseny szorosságára 
jellemző, hogy az első 20 egy percen 
belül volt. Lenkei Zsolt a 43. helyen 
ért célba.
A nőknél Simone Nigglinek nem akadt 
méltó vetélytársa, 32 másodperccel 
verte a hazaiak ászát, Lena Eliassont, 
ezzel tizedik EB aranyát nyerte. Gyurkó 
Fanni a 48. helyen végzett.

Váltó

A sprint döntő céljában követke-
zett a zárószám, a váltó az Európa-
bajnokságon.
A férfiaknál a svájci kettes váltó lett 
az Európa-bajnok Martin Hubmann-
Matthias Müller-Matthias Kyburz össze-
állításban. A második helyre a svédek 
második alakulata (Jonas Leandersson-
Fredrik Johansson-Anders Holmberg), a 
harmadikra a sérült Gueorgiou nélkül 
kiálló franciák (Frédéric Tranchard-
Philippe Adamski-François Gonon) 
értek oda.
Az első futóknál Lenkei Zsolt 2:42 
hátránnyal a 21. helyen jött, ami 
EB-számítás szerint (amibe nemzeten-
ként csak egy nemzet számít) 15. helyet 
jelentett. A második kör végén Kerényi 
Máté a 27. helyen (EB 18.) érkezett, 
de a hátrány már 9:13 volt. Az utolsó 
embereknél Kovács Ádám a 23. helyre 
(EB 17.) hozta be a magyar váltót. 
A hölgyeknél orosz győzelem született, 
második a finn váltó, harmadikok a 
svédek lettek. Az első futóknál Gyurkó 
Fanni a négyes pontig haladt az élme-
zőnnyel, ott egy hiba miatt leszakadt, 
és a 17. helyen (EB 12.) jött be, ami 
a harmadik boly elejét jelentette. A 
második futóknál Bertóti Regina a 25. 
(EB 17.) helyen érkezett. Fenyvesi Laura 
a 24. (EB 16.) helyre hozta be a magyar 
váltót.

Európa-bajnokság Svédországban
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JÚNIUSI 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

Mets Miklós beszámolójával indult az 
ülés az augusztusi tájkerékpáros világ-
események szervezéséről. Beérkeztek 
a nevezések és a szállás-étkezés igé-
nyek, ez alapján a verseny anyagi 
háttere biztosnak tűnik. A tervezett 
terepek engedélyei még nincsenek 
mind meg, így B-tervvel is készülni 
kell két versenyszám esetében.
Ezután Paskuj Mátyás a Marketing 
és Kommunikációs Bizottság idei 
tevékenységéről tájékoztatott. Az 
eddigi eredmények (szlogen, szóró-
lap, molinó, versenyértékelési kér-
dőív, sajtó szekció a honlapon) után 
video pályázat kiírását, új tájfutó 
térképek kiadásának támogatását és 
egy kullancs-ismertető szóróanyag 
elkészítését tervezik erre az évre.
Less Áron tájékoztatott a folyamat-
ban levő ügyekről. Az állami támo-
gatásunk összege nem csökkent, 
viszont a Paksi Atomerőműtől terve-
zett 5 millió Ft-os reklámbevételből 
csak 1 millió Ft realizálódik. A kieső 
összeg pótlására az elnökség egyelő-
re nem nyúlt bele a költségvetésbe, 
de megbízta a főtitkárt, hogy taka-
rékosan gazdálkodjon a következő 
elnökségi ülésig, ahol újra áttekintik 
a helyzetet. A kötelező sportorvosi 
engedély bevezetése 2013. január-
tól nem fog megtörténni, mivel az 
ehhez szükséges infrastruktúra nem 
épül ki addig. A Terephasználati és 
Környezetvédelmi Bizottság kez-
deményezte a Környezetvédelmi 
Szabályzat módosítását, miszerint a 
regionális rangsorolókon ne legyen 
kötelező a Környezeti Jegyzőkönyv 
kitöltése, ezt az elnökség megsza-
vazta.
A 2016. évi Junior VB magyarországi 
pályázójának kiválasztása követke-
zett. A pályázatra hárman jelentkez-
tek, akik közül egy előzetes bizottság 
kiválasztotta azt a két aspiránst, akik 
az ülésen prezentálhatták anyagu-

kat. A SZV-KAL-SZU Kecskemét, a 
MCB-TTE Szeged központtal ren-
dezné a versenyt; ebben a sorrendben 
adták elő prezentációjukat. Ezután az 
elnökség zárt ülésen, titkos szavazás-
sal (a pályázatokban érintett tagok 
nem voksoltak) úgy döntött, hogy a 
SZV-KAL-SZU hármas pályázhat a 
verseny megrendezésére.
Kovács Balázs kérte az elnökség állás-
foglalását, mivel az edzői támogatá-
sok idei elosztása kapcsán az Ifjúsági 
és Sportágfejlesztési Bizottság és az 
Élsport- és Edzőbizottság nem tudott 
közös nevezőre jutni a tájfutó múlttal 
nem rendelkező új edzők támoga-
tásáról. Az elnökség fontosnak és 
pozitívnak tartja a tevékenységüket, 
de mivel formailag nem feleltek meg 
a feltételeknek, jelen pályázat kere-
tében nem javasolja támogatni őket, 
de kéri a bizottságot, hogy találja 
meg a módját a más formájú támo-
gatásnak.
A világversenyekre utazó csapatok 
elfogadása következett, elsőként az 
Ifjúsági EB: Weiler Virág, Szuromi 
Luca, Viniczai Csenge, Liszka Eszter, 
Kinde Vanda, Varsányi Kinga, 
Faggyas Réka, Mészáros Mátyás, 
Miavecz Balázs, Dalos Máté, Peregi 
Dániel, Fehérvári Dániel, Tugyi 
Levente, Kovács Bertalan, Péntek 
Mátyás.
A felnőttek világversenyeire az aláb-
biak utazhatnak:
WOC: Szerencsi Ildikó, Novai Éva, 
Gyurkó Fanni, Domján Zsuzsa; 
Lenkei Zsolt, Kovács Ádám, 
Baumholczer Máté, Zsebeházy 
István;
JWOC: Kovács Filoména, Zempléni 
Réka, Kinde Vanda, Tóth Korinna 
vagy Szokol Mónika (KOB dönt); 
Baumholczer Máté, Liszka Krisztián, 
Bakó Áron, Bugár Gergely, Tugyi 
Levente, Sulyok Ábel;
WUOC: Gyurkó Fanni, Péley 
Dorottya, Zsigmond Száva, 
Zsigmond Vanda, Tóth Réka; Lenkei 
Zsolt, Kovács Ádám, Gösswein 
Csaba, Kerényi Máté, Mets Márton, 
Szabó András. (mtfsz.hu)

TÁJFUTÁSÉRT 
ALAPÍTVÁNY 
KÖZLEMÉNYE 

A kiemelkedő edzésmunkát végző 
és jó eredményeket elérő, de csa-
ládjuk nehéz anyagi körülményei 
miatt támogatásra szoruló gyer-
mek, serdülő és ifjúsági versenyzők 
egyesületei részére sportfelszerelés 
beszerzéséhez kiírt pályázat érté-
keléséről.
A Tájfutásért Alapítvány kurató-
riuma ellenőrizte és értékelte az 
MTFSZ 6 tagszervezetétől beérke-
zett pályázatokat. Megállapítottuk, 
hogy a pályázók mértéktartóan és 
nagy gondossággal választották ki 
egyesületükben a számos rászoru-
ló közül a leginkább rászorultakat. 
Sportágunk hangsúlyt helyez a csa-
ládok közös sportolására, mely szük-
ségességét a beérkezett pályázatok is 
igazolják.
Tapasztalható, hogy egyre több 
nagycsalád áll kapcsolatban sport-
águnkkal, ahol sok esetben 3-4 gyer-
mek is űzi szüleivel, nagyszüleivel 
egyidejűleg a tájfutást még akkor 
is, ha az anyagi háttér nem bizto-
sított. Kuratóriumunk a pályázati 
kiírásnak megfelelő korosztályok 
azon versenyzőinek tud támogatást 
nyújtani, akik példamutató edzés-
munkával, eredményeikkel már 
bizonyították elhivatottságukat a 
tájékozódási futás és szakágai iránt.  
Pályázati kiírásunkat sikeresnek 
tekintjük, mert egy olyan területet 
találtunk, ahol a korábban nyújtott 
– azonos célú – támogatásban része-
sülő versenyzők már bizonyították 
eredményeikkel, hogy egy kis össze-
gű támogatás is sokat segíthet.
Az alapítvány ezen célra versenyzőn-
ként 15 ezer Ft-ot, összesen 330.000.- 
Ft-ot tud juttatni az alábbi elosztás-
ban: PVS - 90 000 Ft, SPA - 120 000 
Ft, ZTC - 15 000 Ft, GOC - 15 000 Ft, 
STE - 15 000 Ft, SZV - 75 000 Ft

H Í R E K  A Z  M T F S Z - B Ő L
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Eltelt egy év
Nem is tudom, hogy nászutasoknak 
nevezhetők-e még Árpiék. Lassan 
a munka lesz pihentető számukra. 
Indiából úgy tűnik kicsit besokalltak, 
éppen ideje volt megint bringára száll-
ni, és továbbállni Nepálba. Ott egy kis 
dzsungel túra után most az Annapurna 
kört róják gyalogosan. Találkoztak a 
tragikus kimenetelű Himalája expedíció 
tagjaival. Árpi megszülte első vesekövét, 
és folyamatosan hasmenéssel küszköd-
nek. Talán jól jöhetne nekik pár jó tanács, 
hogy hogyan lehet megállapítani az okát 
és mi a kezelése: vírus, baci, parazita? 
Igyekeznek az utat minimál büdzsével 
teljesíteni, és Árpi ennek technikájával 
rengeteget foglalkozik a leírásokban. Pár 
idézet, és fotó a http://360fokbringa.hu/
hu blogról: 

„Hogyan gyere Indiába? Készülj fel lélek-
ben! India csodálatos hely, rengeteg 
szép élményt tartogat, de nehézségeket 
is, mert nem könnyű terep egy nyuga-
ti turistának. Mindig légy résen, nem 
akarnak-e átverni, de emellett próbálj 
meg pozitívan hozzáállni az emberekhez. 
Tudom, ez szinte lehetetlen egyszerre, de 
próbáld meg!  Hozz magaddal végtelen 
türelmet, kitartást, és tanuld meg elen-
gedni a dolgokat, ha nem jönnek össze. 

Mindig kérdezd a helyieket, és tudj meg 
mindent több forrásból. Alkudj kőkemé-
nyen, és pofátlanul, ők is pofátlanul sokat 
kérnek sokszor, de ez mégsem pofát-
lanság, mert ez itt „belefér”. Ha brin-
gázni szeretnél Indiában, ne úgy tedd, 
ahogy mi, próbálj meg ne feltűnősködni. 
Nekünk ez nagyon, de nagyon nem sike-
rült.  Hozz pálinkát, és igyál egy kupicával 
minden étkezés után gyomorfertőtlení-
tés gyanánt! Hozz valamilyen hordozható 
víztisztító készüléket, vagy hozz olyan 
víztisztító tablettákat, amiket bele tudsz 
dobni egy, vagy max. két liter vízbe.”

„Köszönjük India! Köszönjük minden 
kedves Indiai Barátunknak a barátságát, 
és a feltétel nélküli szeretetét, nagyszerű 
volt Veletek találkozni és megismerni a 
Világotokat! Egyúttal elnézést is kérek, 
mert sokszor negatív dolgokat is felem-
legettem, nem is keveset. Indiától azt 
vártuk, könnyebb terep lesz nekünk, és 
talán ezért is volt ez, nem számítottunk 
ennyi nehézségre és küzdelemre. Volt 
minden bajunk, rengeteg hasmenés, 
küzdelem a forgalommal, állandó „élő 
pénztárca vagyok” érzés, hajnali jegy-
vásárlások, rengeteg fárasztó éjszakai 
vonatozás, agresszió a Holi Fesztiválon, 
tapizás, hőség, csili, mindennapi küzdel-

KERÉKPÁRRAL A VILÁG KÖRÜL (9)

„Csövesek”

Dzsungel idill

Egyenruhás iskolások
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mek… Mégis, ha a jó és a rossz dolgokat 
mérlegre kéne tennünk, akkor a pozitív 
felé billenne a mérleg. De aztán rögvest 
középen ketté is törne a nagy súly alatt. 
A pozitív oldal alatt pedig beszakadna a 
padló.  Rengeteget kaptunk Indiától, és 
ezt a sok nehézség ellenére azért nagyon 
értékeljük, és sose felejtjük el!”

„Éjfél körül felkeltem, hogy kimenjek 
pisilni, de ahogy felültem a hálózsákban, 
őrült fájdalom nyilallt bele a hátamba, 
bal oldalt valahol a derekam felett. Úgy 
fájt, hogy komoly gondot okozott a háló-
zsákból, majd a sátorból való felkelés. 
Nem tudtam, mi történt, de nagyon rossz 
volt, őrült mód fájt a hátam. Kimentem 
pisilni valahogy, de az se sikerült iga-
zán, a fájdalomtól semmit nem bírtam 
csinálni. Próbáltam visszafeküdni, és 
valahogy úgy fordulni, hogy ne fájjon, 
de mindenhogy nagyon fájt. Valami 
nagyon nem volt rendben velem. Most 
megkapom, hogy nem csináltam a fek-
vőtámaszokat, gondoltam. Most először 
éreztem azt, hogy ez nagyon, de nagyon 
nem tréfadolog, hogy nem jó, hogy itt 
vagyunk, messze távol Magyarországtól, 
a biztonságos otthonunktól, egy olyan 
fejlődő országban, ahol nincs olyan 
egészségügy, mint nálunk. Haza akar-
tam menni, most először gondoltam 
rá, hogy legyen vége, hogy menjünk 
haza, és hagyjuk ezt az egész világ körüli 
nászutasdit a fenébe, mert semmi nem 
ér annyit, hogy tönkretegyem magam, 
a testem, amiben még szeretnék sokáig 
élni, és annyi mindent tenni. Ettől már 
Zita is megijedt, gondolom nem volt jó 
látni, ahogy négykézláb remegve és így 
beszélve hánytam és rosszul voltam, úgy, 
mint még soha… De még talán feleeny-
nyire sem eddigi életemben. Gondoltunk 
a vesekőre, mivelhogy mindig csak csep-
peket tudtam pisilni, de ugye semmi 
biztosat nem tudtunk, és ez a bizonyta-
lanság elég aggasztó volt.„”

„Amikor a buszon zötykölődtünk Pokhara 
felé, akkor különösen sűrűn frissítgettem 
a telefonomban az RSS olvasót, mert 
tudtam, hogy ekkortájt kell, hogy hírt 
kapjunk egy esetleges sikeres csúcstáma-

dásról. Sajnos nem ilyen hírt pillantottam 
meg az apró kijelzőn, hanem a lehető 
legborzalmasabbat: „Horváth Tibor lavina 
áldozata lett” – amíg a bejegyzés teljes 
szövegét töltöttem be, még reményked-
tem, hogy ez csak valami tévedés, vagy 
én értelmeztem félre a címet, de sajnos 
nem erről volt szó. Hosszú percekig csak 
bámultunk ki a busz ablakából, és próbál-
tuk felfogni, hogy a számunkra oly kedves 
csapat egyik tagja már nem fog visszatérni 
a hegyről, életét vesztette, és nem talál-
kozhatunk vele, nem rázhatunk vele kezet, 
se a családja, se a barátai, a társai…”

É L M É N Y B E S Z Á M O L Ó

Függőhidon

Szálloda

Szolár vízforraló
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„Jack minden eddiginél izgatottabban 
rázott fel, mondván, hogy „Rhinoooos, 
theereee! Looook!”, és közben olyan 
boldog volt, mint egy gyermek. Jack 
számára nagyon fontos, hogy mi elé-
gedettek legyünk, és minél több állatot 
minél közelebbről lássunk, mert ez egy 
Jack féle vezetőnek (Guide) a legfőbb 
célja. Ahogy a hegyivezetőknél azt 
mérik, hogy ki hány emberből hányat 
vitt fel a csúcsra, úgy a Bardia Nemzeti 
Parkban a vezetőknél azt nézik, hogy 
ki hány állatot tudott megmutatni a 
vendégeinek. „

„Az egész egy majdnem félgömb alakú 
tükör, amit mindig a nap felé fordítanak 
és a közepén ott egy lábos tele vízzel. 
A tükör összegyűjti a nap sugarait és a 
lábosra koncentrálja őket. Összegyűjt 
annyit, hogy erős napsütés esetén ele-
gendő legyen a néhány liter víz felfor-
ralásához.”

„Fadeszkákból és drótkötelekből össze-
eszkábált gyalogos függőhíd. Hát, azt 
kell mondjam, egy kicsit para volt, 
ahogy recsegtek alattam a deszkák és 
ahogy mozgott velem az egész híd.”

„A völgy oldalában, a takaros kis 
kert körül kukoricaföldek vannak. 
Pontosabban csak ilyenkor tavasszal. A 

kukoricát márciusban vetik, június kör-
nyékén aratják, hogy aztán a monszun 
idejére rizst ültessenek ugyanoda, ami 
legkésőbb októberben beérik, attól füg-
gően, hogy milyen fajta. Novembertől 
februárig pihen a föld. Ha ősszel terve-
zel itt túrázni, akkor a kukoricát mindig 
a rizzsel helyettesítsd be!  Minden tér-
képen és minden útikönyvben rizsföl-
dekről olvasunk, holott még egyet sem 
láttunk. Úgy látszik, minden útikönyvíró 
és térképkészítő a főszezonban járt itt, 
október, november környékén, amikor 
a földeken rizst termesztettek. 

„Az út szélén a hátukon hatalmas halom 
tűzifákat cipelő asszonyok pedig moso-
lyogtak, pedig én már a hátukon cipelt 
teher láttán is elszörnyedtem.”

„A korábbi tévedésünkkel ellentétben 
így helyes: a Serpa egy népcsoport, csak 
ők váltak híressé a hegymászó expedíciók 
miatt, ugyanis híresek erős, szívós mun-
kabírásukról. Szóval minden bogár…
nem, Serpa teherhordó, de nem minden 
teherhordó Serpa, ööö, na ez még így 
sem igaz, de sebaj… ) Óriási terhet 
cipeltek, több papírdoboz volt egymásba 
rakva, és kötéllel átkötözve. Két kötél 
futott a két válluk körül, egy vastag, 
széles anyaggal pedig a homlokuk felett 
tartották a rettentő súlyú csomagot. 
Egyszer meg akarok emelni egy ilyet 
így, csak kíváncsiságból, hogy milyen 
nehéz. Mindezt ők egy vacak műanyag 
papucsban nyomták, aminél különb van 
most nálunk. „

„Ahogy elindultunk, rögtön szembesül-
tünk a táskák irtózatos súlyával, amelyek 
aztán egyre csak húzták a vállunkat és 
nyomták a derekunkat. 2,6 km-t kel-
lett sétálni Pokhara turista negyedén 
keresztül az engedélyes irodáig, és ezek 
után bizony nagyon jólesett ledobni a 
táskákat. Olyannyira, hogy kicsit meg is 
ijedtem, hogy hogyan lesz ez így jó.”

B.P.

É L M É N Y B E S Z Á M O L Ó

Teherszállítás

Teherszállítás ez is
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KEDVES 
REJTVÉNYFEJTŐK!

Nagy örömömre fantasztikus megfejtések jöttek!
Az összetett szavak gyűjtésében minden elképzelést 
felülmúló szóáradat érkezett.
Az erre hirdetett külön versenyt KOVÁCS GÁBOR 
nyerte 117 szóval, Ő kapja Gyalog László jóvoltából a 
Szpari 60 évét bemutató könyvet.
Alig maradt el Tőle KUTNYÁNSZKY ERNŐ 93 
szóval, szintén komoly kutatómunkával. KORBÉLY 
BARBARÁ-nak is 75 szót termelt az agya, de több, mint 
50 szót küldött Novai Éva, Hidvégi Attila, Hegedüs 
András, Simon Alexandra Natália, Fehér Fecó és Divin 
Péter is. Most Ők kapják a Visegrád térképeket, átvehe-
tik a Középtávú OB-n a TÁJOLÓ pultnál. Aki nem lesz 
ott, annak postán küldjük el.
De a többiek is nagyon sok és érdekes szót találtak.
Azzal, hogy ilyen sokan és ilyen mélyen belemerültek 
a gyűjtögetésbe, olyan értékes szógyűjtemény keletke-
zett, melyet  örömmel teszek közkinccsé, hogy sokunk-
nak szerezzen szellemi kalandot:
TÉRKÉP előtagú összetett szavak:
KÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATOSAK: helyesbítő/
helyesbítés, rajzoló/rajzolás/berajzolás, javító/javí-
tás, frissítés, szerkesztő/szerkesztés, írás (régies kife-
jezés a térképkészítésre), készítő/készítés, csinálás, 
jel, jelkulcs, jelrendszer, szoftver, méretarány, méret, 
ábrázolás, vetület, tervező/tervezés, felelős, tulajdo-
nos, térképkoordinátor (az 1987-es tájfutó VB-ről 
szóló tudósításokban szerepel),térképellenőr/ellen-
őrzés ,felülvizsgálat, engedély, térképszabvány (pl. 
ISOM vagy ISSOM), térképdesign, torzulás, kiadó/
kiadás, nyomda, nyomtatás, másolat/másolás, gyártás/
gyártó, publikálás, kezelő/kezelés, mű, térképgép (a 
NatGeo programja: plasma.nationalgeographic.com/
mapmachine)
ÉRTÉKESÍTÉS: ár, árusítás, áruház,bolt/mintabolt, 
üzlet, vásár/vásárlás/vásárló, ügynök, Térképsarok, 
Térképcentrum, Térképkirály, Térképskála, terjesztés, 
térképgazdálkodás,
rendelés, megrendelő, ipar, állomány, díj, lelőhely, tér-
képellátás/ellátottság, igény/igénylés, térképhiány, tér-
képtermés (az egy meghatározott időszak alatt készült 
térképek összessége) 
HASZNÁLAT: használó/használat, olvasás/olvasó, 
ismeret, tájolás, nézés, beforgatás, elemző/elemzés, 
értékelés, kritika
GYŰJTÉS: gyűjtés/gyűjtemény, tár/tárolás/tároló, 
kereső/keresés, választás, lista, jegyzék, készlet, kataló-
gus, kalauz, nyilvántartás, archívum, csoport, kiállítás, 

bemutató, bank, börze, mustra, búvár, buzi, mánia, 
moly, függő, fanatikus, bolond, csomag/csomagolás, 
skála, sorozat, küldő/küldés, halmaz, kupac, válo-
gatás, szortírozás, füzet, vágás, fajta, típus, változat, 
figyelő/figyelés, akasztó,Térképszemle - a Tájoló újság 
rovatcíme volt régebben, térképbarát (ld.: Magyar 
Térképbarátok Társulata), Térképvilág (a Magyar 
Térképbarátok Társulatának kiadványa), térképrend-
szer (pl. EOTR)
RÉSZEI: részlet, szelvény, darab, kivágat, minta, papír, 
mozaik, ábra, modell, keret, oldal, név, sarok, szél, 
észak, ablak, szín, hely, tükör, cafat (ha szétázik az eső-
től, akkor a célban már csak ez marad)
KELLÉKEK: fólia, tartó, nylon, tok, táska, zseb, bevo-
nat, cső, tű, sín, léc, állvány (amiről a rajtban elvesszük), 
zacskó/zsák (amibe beletesszük a célban), doboz, ház, 
szekrény, mérő,
szögmérő, lámpa, asztal
TUDOMÁNY: tudomány, történet, történelem, 
Térképhistória (Csendes László könyvének címe, 
Magvető, Bp., 1980), térképkultúra (fejezetcímben 
szerepel a fenti könyvben), tan,tanszék, elmélet, tér-
képalgebra 
SPECIÁLIS TÁJFUTÓ SZAVAK: rajt, csere, váltás, 
osztás, térképfelvétel (pl. saját időből), térképleadás 
(célban) , hajtogatás,bizottság
EGYEBEK: térképdominó (tájfutó játék, leírva 
László F. Csaba: Tájfutók könyve, Kriterion könyvki-
adó, Bukarest, 1982), térképkirakó, térképösszerakó, 
térképpuzzle (1980-as években volt kapható) , adó (még 
nincs, de hamarosan bevezetik -Düdü szerint,dicséret 
(ilyet még nem hallottam - szintén Düdü megjegyzése, 
térképzuzmó - növény,térképnyelv   - betegség, tér-
képmelléklet (pl. telefonkönyvben, útikalauzban),  tér-
képtér  (A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Információs 
új térinformatikai alkalmazása), térképteknős,szoba, 
hamisítás
Még néhány csemege KOVÁCS GÁBORTÓL:
irodalmi kifejezések: (forrás: Dr. Kiss Lajos: Magyar írók 
a térképről, kiadja: Magyar Térképbarátok Társulata, 
Bp., 1999); térképcsomó (Vas Gereben: Egy alispán. 
Magyar korrajz. Pest, 1858.); térképatlasz (Ottlik Géza: 
Iskola a határon, Bp. 1975.); térképdolog (Mocsár 
Gábor: ...eleitől fogva. Irodalmi önéletírás. Bp., 1986)
térképészeti szakkifejezések:
(köztük egyetemi tantárgyak nevei ill. tankönyvek vagy 
jegyzetek címei) 
térképalkotás, térképátalakítás, térképfelismerés, tér-
képboncolás, térképfelvétel, térképmakett
térképkeret, térképszegély, térképszél, 
térképtechnológia, térképesztétika, térképlevilágítás, 
térképtorzítás (fejezetcímben Papp-Váry 
Á.-Klinghammer I.: Füldünk tükre a térkép c. könyvé-

R E J T V É N Y
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ben, Gondolat, Bp., 1983),térképáttekintő (szintén fenti 
könyvből), térképmutató (szintén fenti könyvből)
És KUTNYÁNSZKY ERNŐTŐL:
A hat szótag szabálynak nem felel meg, ill. többszörösen 
összetett: Térkép applikáció, térkép azonosító, térkép 
sokszorosítás, térkép csoportosítás, térkép helykereső, 
térkép helyrajz szám, térkép helymeghatározás, tér-
képhiba bejelentés, térképhiba bejelentő, térképismeret 
játék, térképismeret verseny, térképismeret gyakorlat, 
térképismeret feladat, térképjel magyarázat, térképjel 
rajzolás, térképjavító program, térképkészítő program, 
térképküldő szolgálat, térképküldő szolgáltatás, térkép 
navigáció, térképolvasó tanfolyam, térképolvasó lámpa, 
térképrajz-verseny, térképrajzoló program, térkép szak-
üzlet, térképtartó tok, térképtartó állvány, térképtartó 
táska, térképtartó sín, térképtartó szekrény, térképtartó 
tok, térképtan jegyzet, térképvázlat készítés…
Ebben a hónapban az idei TÁJOLÓ előfizetést Fazekas 
Gabriella nyerte.

És a következő feladvány:
1. Fejtsd meg néhány tavalyi  verseny helyszínét! (terep, vagy 
településnév)
 1.1 _ _ _ _ _ _   Azonos szülők gyermeke-szótagcserével és egy 
betű elvételével
 1.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Részekre: eleje: nem a felső, közepe: 
pete fele, vége: adat    
1.3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Eleje: nem kicsi ,közepe: hím állat, vége 
:kínai köret népiesen, kezdőbetű nélkül
1.4 _ _ _ _ _ _   Eleje: zavaró hang,vége: talán, röviden és 
visszafelé
1.5 _ _ _ _ _   Sajnálta, szótagcserével
1.6 _ _ _ _ _   Eleje: arcszín, vége állóvíz
1.7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Eleje: sok ága van, közepe: határozat-
lan névelő, vége: épülete
Ezeket a helyszíneket kell leírnod a következő 2 feladat által meg-
határozott gmail-s fiókba.
2. Az alábbi szavakban egy-egy betűt megváltoztatva egy terepi 

objektum nevét kapod. Azt a betűt kell összegyűjteni, amit csere-
ként beraktál. Ha ez ékezetes, azt hagyd le róla!
2.1 írok
2.2 őslény (most tekintsünk el a magánhangzó hosszától)
2.3 vödör
2.4 rőt
2.5 tölgy 
2.6 át
2.7 töltény  
3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ebből a számsorból húzd ki az alábbi kérdésekre adott választ 
jelentő számot.
A megmaradt két számot szorozd össze, és azt is írd a betűsor 
végére. 
3.1. Kazal Marci ennyiedik volt 2010-ben az Ifi EB-n
3.2. Ennyi bajnoki pontot kap az Egyesületi Váltóbajnokságon 
győztes egyesület
3.3  Wengrin Ági legjobb helyezése Szenior VB-n
3.4. 1:10 000-es térképen 110 méter ennyi milliméter
3.5. Ennyi verseny számít bele versenyzőnként a ranglista pontszá-
mításába a legjobb elhagyása után
3.6. Ennyi bajnoki pontot kap a felnőtt országos egyéni bajnok
3.7. Bajnokságokon (kivéve Diákolimpia) a legfiatalabb korcsoport
3.8. Kisdüdü helyezése a Pécsi szenior VB hosszútávú döntőjében
3.9. Horváth Marcell helyezése a tavalyi ifi EB sprint számában
3.10. Ennyi tájfutó bajnokságon szerzett pont számít bele a bajnoki 
pontversenybe
3.11. ÉOB-n és HOB-n ennyi utánpótlás kategória van
3.12. Aki ennyi éves lesz az évben, már csak 16-s korosztályban 
indulhat
3.13. Ennyi csapat kap pontot bajnoki csapatversenyen utánpótlás 
kategóriában
Tehát az így kapott 7 betűből és két számból álló karaktersor végé-
re illeszd a gmail.com-t, és ide küldd el az 1. feladat megfejtését 
augusztus 25-ig.
Ha elakadsz valahol, bátran kérdezz a bakrorsi@gmail.com címen!
 Jó játékot! Krasznai Orsolya
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Ajánlatunk:
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hímzett logo vagy név - lézeres gravírozás - érmek és díjak fából
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+36(1)376-51-96
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Krolopp Frigyes (30)5665-489, Dóra Judit (20)9642-957 
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JÖVŐRE IS 
OTT LESZEK

Mivel az idei Maccabi 
Kupáról már van egy 

beszámoló ebben a számban, 
rövidre fogom mondandómat. 
Azt hiszem, hogy eddig már min-
denki észrevette, hogy ha valami 
nem tetszik nekem, nem vagyok 
szégyenlős és közölni szoktam. 
Ebből kifolyólag most úgy dön-
töttem, hogy az ellenkezője is 
igaz kell, hogy legyen. Nekem 
nagyon tetszett a Maccabi Kupa, 
sőt még Roy-nak is.  Pedig ő 
aztán igazán nem szokott túl 
sokat foglalkozni mással, csak 
a célhoz vezető úttal, egy kis 
árnyékkal a parkolóban, az én 
eredményeimmel, a sörsátorral, 
meg esetleg a kajával. De még ő 
is mondta, hogy milyen hihetet-
lenül jól szervezett volt minden.  
Még neki is föltűnt. A parkolás 
is flottul ment, az eredmény-
hirdetés nemhogy időben, de 
korábban kezdődött. Az ered-
mények hamar fönt voltak, sok 
mindent lehetett kapni a célterü-
leten, stb., stb. Aztán az is föltűnt 
neki, hogy a rendezőgárda olyan 
hihetetlenül barátságos meg 
segítőkész volt, a hangulat is jó 
volt és így ő is jól érezte magát.  
Nem szólva arról sem, hogy ő 
is jókat úszkált a fürdőben, ami 
szintén kellemes volt.

O L V A S Ó I  L E V É L  -  B E H A R A N G O Z Ó

Én inkább a térképek és pályák 
ügyében nyilatkoznék.  Nemcsak 
jók voltak, de érződött, hogy a 
szervezés profin viszonyult az 
egész rendezéshez. Majdnem azt 
mondhatnám, hogy körülnéztek, 
merre lehetne nívós térképésze-
ket meg pályakitűzőket szerezni, 
és megtették.  Semmi klikkese-
dés itt – azok kapták a munkát, 
akikről úgy tudták, hogy nívós 
szinten tudnak teljesíteni.  Ezt én 
csak gyanítom, senki nem mondta 
ezt nekem, de a Forrai ikrek meg 
Mihók jelenléte nekem ezt sugall-
ja. Az is imponál nekem, hogy 
pályakitűzői tanácsra olyan helyre 
tették a célt, hogy mindenki, még 
én is N60-ban, olyan pályákat kap-
hattam amelyek többnyire a terep 
nívós részein futottak. Az egész 
tónus olyan volt, én úgy éreztem, 
hogy ezen a versenyen mindenki 
fontos, a gyerekektől a nagyma-
mákig.  Csak így tovább! Mint 
már írtam a levlistára: ha még élek 
és tudok futni, akkor jövőre is ott 
leszek! Grant Julianna

EGY ÚJFAJTA 
BUDAPEST 

BAJNOKSÁG

A BTFSz elnöksége baj-
noki rangra emel-

te – tudtommal hazánk-

ban először – a sprint váltót. 
A szám már világversenyeken is 
szerepelt és az új VB program 
vitaanyagában is benne van.
A sokféle lebonyolítási mód közül 
a 2x2 futamos fajtát választották, 
ez megfelel a várható mezőnynek 
és figyelembe veszi az előtte lefu-
tott egyéni (szintén sprint) futam 
miatti fáradtságot is.
Időpontnak kínálta magát a ROB 
előtti hétvége, rendezőnek pedig a 
BEAC gárdája, akik talán a legna-
gyobb gyakorlattal rendelkeznek 
e szám lebonyolításában.
A versenyre az Eötvösön tavasszal 
megismert terepet választottuk, 
mivel akkor a technikailag nehe-
zebb részeket használtuk, szep-
tember elsején pedig az akkor 
kihagyott vagy csak futólag érin-
tett, sprint pályába remekül illő 
gyors részekre tervezzük a pályá-
kat. A versenyközpont a Szél-hegy 
nyergében lesz, a kálvária alatt, 
egy tájfutó szemmel is megkapó, 
sziklákkal és domborzati formák-
kal tarkított részen. A váltóra egy 
új 1 :3000-es térkép készül, ami 
lehetőséget ad a farsta pályák jó 
kitűzésére.
Mindenki ugyanazt a pályát tel-
jesíti (talán a legfiatalabbaknak 
és a legidősebbeknek rövidítünk), 
de útközben többször elágazik a 
pálya, tehát senki nem tudhatja, a 
mellette futó mikor melyik pontra 
megy. Ez persze azzal jár, hogy 
a csomópontokat mindkét futás-
kor érinteni kell, de reményeink 
szerint ez nem rontja majd a ver-
senyélményt. Nagy előny viszont, 
hogy így várhatóan mindenki fut-
hat minősítést a két pálya összesí-
tett eredménye alapján.
A rendezésben a BEAC mellett a 
MAFC és a Mazsola tagjai is részt 
vesznek, egy remélhetően hosszú 
távú együttműködés részeként, 
a segítségért előre is köszönetet 
mondunk.
Kiírás a honlapon, az Entry is 
működik már. BEAC tájfutók
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VERSENYNAPTÁR (július 1–25.)
Internet info: www.mtfsz.hu (versenyek) és www.btfsz.hu (versenyek), valamint a megyei szövetségek honlapjai. 

07. 01. (v) Vasi  Kupa III. forduló  /rR, rt., rt./ SI  R:KTT   Nh.: 06. 26(beérk.). C: verebelyizsolt@globonet.hu. H: 
Jánosháza. Program: 1. futam 10 órától, 2. futam 14 órától. Nd.:  1400Ft/fő (FN 10-18, Ny-K: 1000Ft), 
(június 26-a után: pótdíjjal az üres helyekre). K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21B 35 40 50 60 +Ny-K. 
Szállás (tornateremben s.f. 800Ft/fő/éj) kérhető. 

07. 11. (sze) Göcsej Kupa (3SZ) SI R: GOC   Kiírás később a BTFSZ honlapon.

07. 14-15. (szo-v) Simon Lajos ev. /rR/ SI R: TTT  Nh.: 07. 08(beérk.). C: xx.simon.lajos.ev@t-online.hu. Program: 
14-én 11 órától: 1. futam /nt./, VK: Natura Camping /Komáromtól kb. 7 km-re, Ács közelében/, 15-én 
10 órától 2. futam /rt./, VK: Komárom, Vág utca. Nd.: 1600Ft/fő (helyszínen üres helyekre 2400Ft), 1 
napra: 800Ft (1200Ft), nyílt: 600Ft/nap/fő. K: FN: 12C 15-18C 14B 16B 18B 21B, szeniorok: piros (FN 
35 40), kék (FN 45 50 55), zöld (FN 60 65 70), nyílt (Az F65 kategória Kész István emlékverseny). Megj.: 
Az 1. napon 11 órától MH egyéni, 14.30-tól MH csapatverseny. I: http://ttt-tata.etata.hu. 

07. 18. (sze) 3M (3SZ) /-/ SI R: KST(Nagy Sándor) Hsz. H: Városliget. VK: a Közlekedési Múzeum épületének ÉNY-i 
sarkánál a parkolóban (Zichy Mihály út és a Városligeti krt. sarka). Jelentkezés 14.30-tól, „0”-idő: 15.00, 
utolsó rajt 18.45. Nd: 500Ft, a második pályák: 200Ft. Pályák: profi memória, hagyományos memória és 
egyszerű hagyományos pálya. I: (előnevezés is /07. 10. után/): ns@turavezetes.hu. Új térkép! A pályaki-
tűző ajánlása:  A profi memória pálya egy teljesen új versenyforma, kemény és izgalmas.

07. 25. (sze) Botorka Kupa  /3Sz/  /-/   R: BAL (Horváth Imre) Hsz. H: Vadaskert (VK: Macis parkoló, meg-
közelíthető a Batthyány térről induló 11-es autóbusz felső végállomásától tovább egyenesen kb. 800 
méter a Vitorlázó reptér felé). T: 14.30-tól a VK-ban, rajt 15.00-tól, pályabontás 18.30-tól. Nd: 500Ft, 
diákigazolvánnyal 300Ft. Pályák: Hosszú: 7 km (nagyon kemény), Közepes: 5 km (erős), Rövid: 3 km 
(barátságos), Kezdő: 1,5 km (tanuló)! Térkép: Vadaskert 1:10000, I: 30-6765105 (Horváth Imre). 

VERSENYNAPTÁR (július 23-tól szeptember közepéig)
08. 01. (sze) Péter Kupa /3SZ/ /-/ SI R: KST(Hegedűs Béla) Hsz. 
 H: Péterhalom (Bp. XVIII. kerület), T: 14.30-tól a VK-ban (Sas utcai játszótér); Rajt: 15.00 és 18.30 

között. Nd: 500Ft/fő. K: FN10-12, F: 21 40 50 60, N: 21, 40. I: hbfort@gmail.com. 

08. 04-05. (szo-v) Káld Kupa  /rR, kt., kt., r-nt./ SI  R:KTT   Nh.: 07. 31(beérk.). C: verebelyizsolt@globonet.hu. H: 
Hosszúpereszteg – Szajki tavak. Program: 4-én: 1. futam 10 órától, 2. futam 15 órától, 5-én: 3. futam 10 
órától. Nd.:  800Ft/fő/futam (FN 10-18, Ny-K: 600Ft), (július 31-e után: pótdíjjal az üres helyekre). K: 
FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21B 35 40 50 60 +Ny-K. I: kttse.vernab2006.hu .

08. 08. (sze) Nyári Spartacus Kupa (3SZ) /rt.,-/ SI R: SPA Hsz. H: Tabán, VK: a Tabáni Spartacus SKE klubhelyisége 
(1013 Bp. Attila út 2, alagsor /bejárat a villamossínek oldalán), megközelíthető 18-as villamossal, 5-ös, 
178-as busszal (Dózsa György tér megálló). Jelentkezés 14.30-tól, pályazárás: 18.00. Nd: közepes vagy 
rövid pálya 500Ft (18 év alatt 300Ft), hosszú pálya 700Ft (18 év alatt 500Ft), a második pálya 100Ft 
(közepes/rövid), ill. 300Ft(hosszú), a 3-ik pálya ingyenes. Pályák: rövid (2 km), közepes (3 km), hosszú 
(5 km). I: (előnevezés is): abako@citromail.hu vagy t: 06-20/2218-218. Megj.:1. a VK épületének két 
oldalán lévő kis parkolókban vagy az Attila úton a parkolás ingyenes. 2. A hosszú pálya térképcserés, a 

Rövidítések: 
Rangsorolók: /KoR/ kiemelt országos, /oR/ 
országos, /rR/ regionális, /-/ nem rangso-
roló; SI SportIdent, R: rendező, Nh: nevezési 
határidő, C: nevezési cím, Nd: nevezési díj, 
H: helyszín, T: találkozó, VK: versenyköz-
pont, K: kategóriák, Hsz.: helyszíni nevezés, 
I: információ
Versenytávok: ht., nt., r-nt., kt., rt.  
(hosszútávú, normáltávú, rövidített nor-
máltávú, középtávú, rövidtávú)
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Hegyalja-úton a gyalogos átkelés fokozott figyelmet igényel (SI-vel időlevonás!). 3. Öltözés és melegvi-
zes zuhany a klubhelyiség öltözőjében.

08. 15-19. (sze-v) Hungária Kupa /oR/ SI R: SzSzB megyei TFSZ  Nh.: 07. 23(beérk.). Részletes infó: http://www.
szszbtfsz.hu. C: MTFSZ/ENTRY.   Nd: 12000Ft/5nap, 2400Ft/nap (FN-14, 65- : 8000Ft/5nap, 1600Ft/
nap). Nyílt: 1000Ft/nap. Nh. után és a helyszínen: 15000, 3000, (FN-14, 65-: 10000, 2000), nyílt: 1000Ft/
nap. H: Zempléni terepek, VK: Sárospatak, Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium. Terepek: 1-2-4. 
nap: jellegzetes zempléni terep, 3. nap: Kastélypark, 5. nap: városi parkok, lakótelep, ligetes folyópart.  
K: FN: 10DK 10C 12CD 14B 16B 18B 15-18C 20A 21ABBrC 35ABr 40A 45A 50 55 60 65 70, F: 75 80, 
Nyílt kategóriák: NyK, NyT-rövid, NyT-hosszú +gyermekverseny(ingyenes).  Kiegészítő rendezvények: 
Trail-O, mobil-o, mikrosprint, tájkerékpár, tájtriatlon, tájékozódási túraverseny. Bővebb információ 
(szállásajánlat is!) folyamatosan a honlapon.  

08. 22. (sze) 3SZ a Hárshegyen /-/ nyílt edzés R: KOS Hsz.
 T: Gyermekvasút Hárshegy állomása, 500 m sárga turistajelzésen a StopShop parkolóktól (750 m a 

61-es villamos végállomásától). „0”-idő: 15.30, jelentkezés 18.30-ig. Nd: 500 Ft (Nyílt 300Ft). Pályák: 
4750/160 m, 3500/140 m, 2250/120 m és Nyílt: 1600/ 50. Térkép: Hárs-hegy (Fekete-fej) 1:7500/5 m.

08. 25-26. (szo-v) Dobó István ev. (háromfutamos) /oR, rt../ SI R: ETC Nh.: 08. 14(beérk.). C: ENTRY, vagy lajszi@
freemail.hu, vagy ETC, 3300 Eger, Klapka Gy. út 1. Nd: 3600Ft/fő, 1 futamra: 1800Ft/fő, FN10-12, 60- : 
3000Ft, 1 futamra: 1400Ft. Nh. után az üres helyekre +500Ft, helyszínen az üres helyekre +1000Ft, nyílt 
kategóriában: 1800Ft/fő, 1 futamra 800Ft/fő. H: Eger térsége. Program: 25-én 13 órától 1. futam: „erdei 
ultrasprint”, 26-án 10.30-tól: 2.futam: rt. városi parkverseny,  15.30-tól: 3. futam: rt. városi parkverseny. 
K: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 20A 21AB 35 40 45 50 55 60 65, +Nyílt, Gy.  Szállás kérhető. I: egritc.
hu, lajszi@freemail.hu. Megj.: 1. Új térképek (2012-ben helyesbített, 1:7500, ill. 1:4000). 2. Kiemelkedő 
díjazás az elit futamokban (F21A, N21A), értékes tárgyjutalmak F18-, N18-ban.

08. 25-26. (szo-v) Kecskemét Kupa /rR/ SI R: KAL, KZS    Kiírás nem érkezett

08. 29. (sze) Lázár deák emlékverseny (3SZ) /kt.,-/ SI R: TTE  Hsz. (előnevezés!)
 H: Budapest, Pestszentimre, Cél: Budapest-Pestszentimre vasútállomástól szalagozva. „0”-idő: 15.00, 

pályabontás 19 órától. Előnevezőknek (27-én 14 óráig: nevezes@tipotke.hu ) ill. pályánként az első 35 
jelentkezőnek színes térkép. Nd: 600Ft (18 éves korig 400Ft), Pályák: a: F21, b: F18, F40, N21, c: N18, 
F55, N35, d: F65, N50, ill. Nyílt A – D, +Nyílt-könnyű. Új térkép (1:10000).  I: www.btfsz.hu. 

09. 01. (szo) Budapest Rövidtávú Bajnoksága és 2x2-es (rövidtávú) Váltóbajnoksága /rR, rt., váltó: rR/ SI R: BEAC 
Nh.: 08. 27. H: Solymár (VK: Solymár ÉNY-i részén, a Szél-hegy (Kálvária-domb) mellett, a 164-es 
busz végállomásától Ny-ra kb. 600m. „0”-idő: 10.00, ill. 13.00 (váltó). C: ENTRY, vagy beacnevezes@
freemail.hu. Nd: egyéni: 800Ft (FN-14-ig, Nyílt: 600Ft), váltó(2 fős): 1600 Ft. Nh. után pótdíj: 200Ft/
fő, kivéve: Nyílt. K: egyéni: FN: 10D 12C 14B 16B 18B 21B 40 50 60 70, 15-18C, Nyílt-K, Nyílt-T, 
Gyermek, váltó(2 fős): FN30 és 38 ( maximális korösszeg); FN21; FN90 és 120 (minimális korösszeg). 
Megj.: 1. A versenyen ingyenes a gyermekverseny, továbbá az ELTE hallgatóknak, dolgozóknak ill. a 
solymári lakosoknak a nyílt kategóriákban való indulás, ha határidőig neveznek. 2. A váltón mindenki 
kétszer fut (FARSTA pályák)! 3. A versenyértesítő és a rajtlista az mtfsz honlapon lesz olvasható (sor-
solás aug. 29-én)!. I: abel.terkep@chello.hu. 

09. 02. (v) Budapest Pontbegyűjtő Csapatbajnoksága /rR/ SI R: SPA Hsz. (8.30-tól!) 
 H: Gazdagrét - Hosszú-hegy. VK: Gazdagrét – Törökugrató Általános Iskola /Bp. XI. Törökugrató 

u. 15./, oldalsó nagykapunál lehet bemenni az iskola udvarára (megközelíthető a 153-as busszal a 
Törökugrató u-i megállóig, vagy a 153-as busszal a Móricztól). Nd.: 700Ft/fő (2100Ft/csapat).  K: FN 
14, 18, 21, szenior (35) + egyéni pontbegyűjtő. „0”-idő: 10.00. Térkép: 1: 5000. Parkolás ingyenes.  
Előnevezés lehetséges (tabanispartacus@gmail.com). I: zoligyalog@gmail.com /06-70-2298132/.  

 Figyelem! A naptárban szereplő, szept. 1-2-i hétvégére tervezett további területi bajnokságok kiírása 
később (feltehetően csak augusztusban) kerül fel az MTFSZ-honlapra!!!
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09. 05. (sze) 20. Lindenberg Kázmilla Szupersprint Games, (3SZ) /-/ SI R: BEAC, Hsz.  Nd: 500 Ft, nyugdíjasoknak 
és munkanélkülieknek, valamint 14 évig: 300 Ft. Pályák: szupersprint kb. 4, 2 és 1km (40, 20, 10 pont-
tal). T: Hűvösvölgyi Nagyrét, Bobó padjainál. „0”-idő: 15.00, rajt folyamatosan, utolsó rajt: 18.00. 

09. 08. (szo) Országos Rövidtávú Egyéni Bajnokság /KoR/ SI R: ZTC. Nh: 08.19(beérk.) C: MTFSZ/
ENTRY, vagy e: nevezes@ztc.hu . Nd: 2400Ft(kétfordulós), 1800Ft(egyfordulós), nyílt: 800Ft. H: 
Balaton-felvidék, Zánka. „0”-idő: 9.00(selejtező), ill. 14.00(döntő). K: FN: 14 16 18 20 21 35 40 45 50 
F: 55 60 65, ill. csak döntős kategóriák: N55 60 65, FN: 70 75, F: 80 85. +Nyílt (egyfordulós, délelőtt). 
Szállás (Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, hotelben, üdülőházakban ill. kempingben a kiírásban 
részletezett kedvezményes áron) a nevezéssel együtt rendelhető péntek, ill. szombat éjszakára. Megj.: 
1. Terep a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum zárt területe, itt a versenyig tájfutó tevékenység nem 
engedélyezett. 2. A szept. 9-i OPCSB Zánka 30 km-es körzetében kerül megrendezésre. 3. A rendezőség 
a nyílt kategóriára csak az első 70 nevezést fogadja el.  I: http://www.rob12.ztc.hu.

09. 09. (v) Országos Pontbegyjt Csapatbajnokság /KoR/ SI R: MOM. Nh: 08.19(beérk.). C:  MTFSZ/
ENTRY, vagy e: nevezes@mom-o.hu. Nd: 6600Ft/csapat, (FN14-18: 5400Ft/csapat), NyK: 1000Ft/fő, 
NyT: 1400Ft/fő. H: Tapolcai medence. „0”-idő: 10.00. K: FN: 14 16 18 20 21, Szenior: FN:105, 125, 
145, 165, F:185, 205 (3 fős csapatok) és NyK, NyT-R, NyT-H (egyéni kategóriák). Szállásrendelés: lásd 
OREB. Végleges kiírás az mtfsz-honlapon lesz olvasható. I: http://www.mom-o.hu. 

09. 12. (sze) Kőbánya Sprint Bajnoksága (3SZ) /rt.,rR/ SI R: KST  Hsz.
 H: Budapest, Népliget, VK: a Népliget legdélibb sarka (az Üllői út és a vasút kereszteződésénél). Rajt 

15.00 és 18 óra között. Nd: 600Ft. K: FN 12 14 16 18 21 40 50 60 70. Új térkép!!!

09. 19. (sze) 3SZ a Virágvölgyben /-/ nyílt svéd-pályás edzés R: KOS (Szabon János) Hsz. SI (kölcsönözhető, 100Ft 
+igazolvány!) T: Gyermekvasút Virágvölgy állomása, 600 m a Normafa parkolóktól. „0”-idő: 15.00, 
jelentkezés 18.30-ig. Nd.: 500 Ft, második pályán 300Ft. Diákcsoportoknak ujj- vagy laptájoló kölcsö-
nözhető (előjelentkezéssel /jszabon@yahoo.co.uk/ díjmentes). A svéd-pályák (iránymenetek hossza): 
700 m-es, 10 ell. pontos (50-80 m); 2100 m-es 20-pontos (70-130 m, álbójákkal nehezített), és 2700 
m-es 20-pontos (100-150 m, álbójákkal nehezített). Jól futható szálerdőben.

Kérés a rendezőkhöz: 
A következő számok lapzártái: 2012/6-os: augusztus 28 (megj.: az OREB-re). 2012/7-es: október 02 
(megj.: az ONEB-re). Amennyiben lapzárta előtt nincs versenykiírás az MTFSZ-honlapon, előzetes 
információt kérünk a versenyről (email-cím: argaygyu@t-online.hu).

Az idei második Szlovák-Magyar Szenior Találkozó a július 12-15 között rendezett Szlovák Karszt 
Kupa harmadik napján lesz (a második napi verseny lesz a „válogató”).  A négynapos verseny kiírása a 
http://web.tuke.sk/obeh/karst/Invitation_Karst_2012.pdf címen érhető el (angol nyelven). Az aktuális 
nevezési díj 45EUR (65 év felett 26 EUR). A versenyközpont a Kassától kb. 15 km-re fekvő Jahodna 
településen van. A kiírás szállásajánlatot is tartalmaz (Kassán illetve a versenyközpontban).   

TÁJBRINGA versenyek
A fenti időszak jelentős hazai tájbringa versenyeire hívjuk fel az olvasók figyelmét – megadva a részle-
teket is tartalmazó internetes címeket:

Július 21-22:  HOSSZÚTÁVÚ OB 
 A verseny helye: Zebegény, Nh.: július 16. (http://hosszuob2012.mindenkilapja.hu/)
Augusztus 11-12.: VÁLTÓ OB
 VK: : Érd, Napközis tábor, Nh.: augusztus 5. (http://pannonbike.mindenkilapja.hu/)
Augusztus 20-25: VB, JUNIOR VB, SZENIOR VB
 Színhely: Veszprém térsége. (http://www.mtbo.hu/mtbwoc2012.php/)  
Szeptember 15-16.: KÖZÉPTÁVÚ OB
 A verseny helye: Biatorbágy, Nh.: szeptember 11. (http://kozepob.5mp.eu/)

V E R S E N Y N A P T Á R
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A Tájoló idei 2. számában 
megjelent cikk folytatása-
ként részleteketidézünk 
– név nélkül, csak a monog-
ramokat jelölve – a további 
legérdekesebb válaszokból:
Sz. N.: - Lehetőleg a verseny után vagy 
még aznap berajzolom rajta a megtett 
útvonalat (2 napos verseny esetén ez 
előfordulhat, hogy a 2. nap végén egy-
szerre történik meg). Erre tanítottam 
gyermekeimet is, ők is ezt teszik.
- Hozzátűzöm az SI eredményt (és ha 
nincs a térképen szimbol, akkor azt is)
- Verseny után (a nagyobb térképek) 
„félbehajtva”, kisebbek szépen kisimít-
va a térképgyűjteményembe kerülnek. 
Adott verseny térképei a családban egy-
ben, akár egy „bugyiban” landol.
Volt már olyan, hogy kirándulni men-
tünk ismerősökkel, s nem csak a turista 
térképpel készültünk, hanem egy tájfu-
tó térképpel is, mivel az részletesebb. S 
jó volt akár az évekkel korábbi térké-
pet ismét kézbe venni, mert eszembe 
juttatta a helyszínen a verseny egyes 
részleteit, átmeneteit.

K. B.: Közvetlenül a célban, ha le kell 
adni, akkor mielőtt leadnám böngé-
szem még kicsit a térképet, átnézem 
újra az általam bejárt útvonalat (ez 
azért is jó, mert jobban megmarad 
merre jártam). Ha többnapos ugyanott 
a verseny, akkor még pluszban néze-
getem, hogy a térkép „színei”, az erdő 
és a domborzat, úthálózat jellege is 
kicsit a fejemben maradjon. Ha nem 
kell leadni a térképet, akkor is ezt csi-
nálom, csak előtte szusszanok egyet. 
Aztán berajzolom az útvonalat (jó eset-
ben, rosszabb esetben csak este vagy 
rákövetkező nap). A térképre ráragasz-
tom a részidőket és időnként ráírom 
az esetleges hibázásokat, vagy egyéb 
megjegyzéseket (pl. valahol elestem 
ezért lelassultam vagy valaki/valami 
megzavart, ezért elkevertem..., nem 
vettem észre valamit..., jól ment a futás 
vagy sem, esetleg időjárás /dögmeleg 

volt vagy épp nagyon hideg/...stb). És 
végül irattartó tasakba teszem, lefűzöm 
vagy hanyagabb esetben a többi közé 
teszem és utólag fűzöm le. A netről 
le szoktam szedni az eredménylistát, 
kinyomtatom és azt is a térkép mellé 
(mögé) teszem a tasakba.
A barátokkal, ellenfelekkel való ele-
mezgetés, „részidőcsata” a célban vagy 
a szálláson, esetleg otthon szokott 
megtörténni.
Amikor új verseny előtt állok, időnként 
előveszem a régi térképet, nézegetem, 
próbálok visszaemlékezni a terepre. 
Előfordul, hogy „csakúgy” is előszedem 
a régi térképeket.

H. V.: Időnként berajzolom, és elteszem 
az íróasztalom fiókjába, amiből kezde-
nek már kifolyni.

B. A.: Minden versenytérképem mellé 
odatűzöm az eredménypapírt és ráírom 
a verseny dátumát, a kategóriám győz-
tes idejét és a helyezésemet, majd 
berajzolom az útvonalamat, kielemzem 
magamban a futásomat és időrendben  
évenként lefűzöm 1978 óta. A térkép 
egy szép kézzelfogható emlék a ver-
senyről, mely alapján bármikor vissza-
idézhetjük annak részleteit, élményeit, 
megmutathatjuk a fiataloknak, isme-
rősöknek, sporttársaknak. Jó, hogy a mi 
sportágunk ilyen maradandó emlékkel 
ajándékoz meg minket.

Cs. K.: Én verseny után beszkennelem, 
ráteszem a GPS útvonalat, fölteszem a 
webes archívumba.. Minden szkennnelt 
térkép dátummal van kódozva (ééhhnn 
– pl. ma 111212).
A papír térképet pedig elteszem egy 
nagy dobozba, amelyikben gyűjtöm a 
térképeket (tervezem a doboz felszá-
molását és a térképek mappába gyűjté-
sét, de hát ott van az online archívum, 
ezért csúszik a mappázás...).

Cs. É.: Ha van  rá időm verseny után és 
nem felejtem el, berajzolom, majd ott-
hon berakom egy átlátszó tasakba, és 

mappába lefűzöm. Minden térképemet 
megőrzőm.

R. L.: Én a versenyek után mindig 
berajzolom a lefutott útvonalat és ha 
van beírom az időket, majd még egy-
szer átgondolom, hogy hol hibáztam. 
Általában egy évig az iróasztalomon 
tárolom, majd megy a padlásra a régiek 
mellé.

M. Z.: Általában szkennelem, és terüle-
ti csoportosításban gyűjtöm, tárolom.

T. Á.: Verseny után minél hamarabb(ami 
nálam pár nap) átnézem az útvona-
lakat, amiket választottam, és amiket 
esetleg kellett volna választanom. Nem 
minden térképen, de be is rajzolom az 
útvonalam (ez attól függ, hogy sze-
retnék-e még edzeni rajta, mert akkor 
nem firkálom össze, ha már van ilyen 
térképem, akkor mehet a piros tinta). 
Amint az online eredmények is fenn 
vannak, megnézem hol, mennyit kap-
tam és a részidős papírra írom. Továbbá 
az első három helyezett nevét és idejét 
is (ha nem tartózkodom az első három-
ban, akkor odafirkálom magam is a 
végére) és ezt ráragasztom a térképre. 
A térképeket pedig ország/hegység/
város szerint gyűjtöm cipős dobozba/
mappába.

S. L.: Én elteszem a térképemet. 
Évenkénti sorrendben vannak rendezve. 
Másnap vagy pár nap múlva elő szok-
tam venni, hogy kielemezzem hibái-
mat. Utána elteszem és később, főleg a 
téli időszakban, újra átnézem az előző 
versenyidény pályáit. Van úgy, hogy 
később (akár évek múlva is) kimegyek a 
terepre, és vagy ugyanazt a pályát, vagy 
egy másik útvonalat azon a térképen 
lefutok. Lakóhelyemhez közeli térképe-
imet gyakrabban veszem elő, gyakran 
futok azokon a terepeken, távolabbi 
versenyekét csak alkalmanként. Van 
olyan is, amikor családi kiránduláshoz 
használom. Térképgyűjteményem per-
sze folyton növekszik. Érdekes elővenni 
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egy 20-30 évvel ezelőttit és összehason-
lítani egy maival. Változott a növényzet, 
de még a részletesség is. 

P. S.: Elteszem egy erre a célra fenntar-
tott dobozba. Később gyakran felhasz-
nálom túrákon, futásokon. Gyűjtöm 
őket. (Amatőr tájfutó vagyok, mostan-
ság ritkán versenyzem.)

T. A.: Beajzolom a pályám.  Cetlit hoz-
zátűzöm. Elteszem. Évekig. Nézegetem.

Pné. H. P.: Én verseny után a tér-
képemet belehelyezem egy mappába, 
szezon végén vagy közben rendezgetni 
is szoktam.

W. Zs.: Útvonalat berajzolom, SI papírt 
hozzátűzöm, dátumot, helyezést, 
mezőny nagyságát ráírom, idővesztesé-
geket az útvonal mellé beírom, bugyi-
ba teszem, és idő szerint lefűzöm egy 
dossziéba a verseny nyomtatott kiírá-
sával, ajándékaival, esetleges oklevél-
lel együtt. Évenként külön dosszé(ka)
t nyitok

B. Gy.: - A versenyen sokszor kérek 
a rendezőktől F-N 21-es pályával 
benyomtatott térképet a gyűjtemé-
nyembe.
- A saját térképemen a pályámat beraj-
zolom, az SI részidők birtokában a ver-
senyt otthon kiértékelem. 
- Az összegyűlt térképeket az éjjeli 
szekrényemen tartom esténként még 
nézegetem.
- Egy-két hónap után a térképeket a 
gyűjteménybe lerakom.
- Ha komolyabb versenyre készülök a 
régebbi térképeket újra előveszem és 
igyekszem felidézni a dolgokat.
- egyébként is szívesen nézegetek ver-
senytérképeket.

K. F.: F. tanácsára a wc-ben tartom, és 
minden alkalommal alaposan tanulmá-
nyozom őket! (Egyébként nem dobom 
ki őket, mind megvan.)

Z. A.: Szeretném mindig berajzolni az 
útvonalam, de erre nem mindig jut 

időm. Az is jó lenne, ha a részidőket 
tartalmazó kis nyomatot mellé tudnám 
tűzni, de ezt meg gyakran nem találom 
meg, mire hazaérek. Ami azért mindig 
sikerül, az a térképek időrendben tör-
ténő lefűzése, mappába rendezése. Így 
legalább vissza tudom keresni, ha vala-
mely korábbi konkrét versenyre vagyok 
kíváncsi. Persze, ha a verseny fel van 
töltve a Route Gadget-ba (szerencsére 
egyre több ilyen van), akkor tulajdon-
képpen nem is kell a papíralapú térkép 
– ott is berajzolhatnám az útvonalam, 
ha lenne hozzá időm és bátorságom 
(merthogy néha igencsak kacifántosra 
adódna, amin igencsak elcsodálkoz-
nának a többiek). Ez eddig, talán ha 
egyszer megtörtént...

Dr. K. T.: A verseny után berajzolom 
az útvonalat (már ahol tudom merre 
jártam...  Ezt még vagy rögtön, ahogy 
megkaptam a térképet, vagy a hazaér-
kezés után szinte azonnal megteszem, 
közben végiggondolom, mit, és hogy 
csináltam a versenyen. Majd mellékelve 
a részidőket egy „bugyi”-ba rakva lefű-
zöm, általában a versenyek sorrendjé-
ben. Kb. az esetek felében a lefűzésre 
nem azonnal kerül sor, csak 3-4 hét 
múlva, egyszerre többet (addig általá-
ban a kesztyűtartóban gyűlnek). Akkor 
általában újra végignézem a pályákat, 

útvonalakat, végiggondolom hol, miért 
hibáztam, mi lett volna jobb útvonal, 
stb.
Egy évben többször is előveszem a régi 
térképeket hasonló céllal;  ha olyan 
terepre megyünk, ahol volt korábban 
verseny, akkor előtte megnézem a régi 
térképeket, pályákat.

Tné. T. E.: Én még csak 11 éve futok, 
tehát meg tudom tenni, hogy minden 
térképemet elrakom mappába, hozzá-
teszem az eredmény papíromat, eset-
leg még be is rajzolom az útvonalamat. 
Később, ha ugyanott van verseny, jól 
jöhet segítségként.

Sz. J.: Még a verseny napján, amíg 
friss az élmény, alaposan tanulmányo-
zom, hogy hol hibáztam, mit kellett 
volna másképp tennem. Gyakran be 
is rajzolom feltűnő színnel az általam 
választott útvonalat. Mint kezdő, meg-
mutatom a térképet egy tapasztaltabb 
versenyzőnek és kikérdezem, hogy 
ő merre futott volna. Aztán egy régi 
ládába teszem, ahol már jó néhány 
összegyűlt, a későbbiekben pedig, ha 
közeli a terep, akkor edzőtérképként, 
ha távolabbi, akkor akár egy esetleges 
kiránduláskor/túrázáskor is felhaszná-
lom.

Schell A., Fotó: Sindely P.
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Először is szeretném az 
olvasókat megnyugtatni, 
nem kívánok sorozatot 
indítani.

Ami mégis ide ültetett a szá-
mítógéphez, azaz élmény, 

amit a MACCABI  Kupa  nyúj-
tott.
Az előző írásomban szóltam a 
Postás Kupán való indulásról, azt 
szeretném kiegészíteni pozitív 
gondolatokkal. A térképről nem 
szeretnék nyilatkozni, mivel ha 
jól sikerült utána néznem, ilyen 
jellegű tevékenységem (térképja-
vítás) 1986-ban volt utoljára. A 
versenyen résztvevőként a ren-
dezés és a versenyhez tartozó 
járulékos körülmények számom-
ra magas színvonalú volt.
A Tipó Kupa, mint már a múlt-
kor is említettem, olyan volt, 
mint valami majális az erdő 
közepén.
Ilyen élmények után az elszántsá-
gom nem csökkent. Elhatároztam, 
hogy edzésképpen el (és fel) 
futok a Janda-házhoz. Ez terv-
nek egyszerű volt, a kivitelezés-
nél egy pár nehezítő körülmény 
adódott. Először is, alighogy 
kiértem a főútra, a kastély előtti 
buszmegállóban két utcabeli gye-
rek várakozott. Nem égethettem 
magam totyorgással, még kisem 
liheghettem magam, jött szem-
ből a szomszédasszony biciklivel 
(munkából), hát megint próbál-
tam futást mímelni, ráadásul az 
elágazásig enyhén emelkedik az 
út. Ahogy kiértem a dobogókői 
útra, naivan gondoltam, hogy 
a csikóvári elágazásig már nem 
jöhet több ismerős. Tévedtem, 
szentkereszti ismerősök integet-
tek kocsijukból. Aztán kiderült, 
hogy Gyopár-forrásig is emel-
kedik és a Janda-ház is mesz-
szebb ment az elmúlt 25 évben. 

Kárpótlásként visszafelé már alig 
volt emelkedő, de gyorsító hatású 
ismerős volt. Így az első hosszabb 
futás kicsit túl méretezett lett.
A következő héten  az Oszolyt 
hanyagolva, inkább Kiskovácsiból 
indulva, a  Gyopár-forrást érint-
ve, „felfutottam” a Holdvilág-
árok felső részéhez. Elkövettem 
azt a hibát, hogy lefelé, kerülő út 
helyett, az árokban (néha mel-
lette) jöttem le. Ez a sok lépcső 
miatt nem igazán futó útvonal. 
Szóval minden kezdet nehéz, 
nem hogy az újrakezdés. A régi 
emlékek meglepetéseket okoz-
nak. A következő hétvégén újabb 
nagy fába vágtam a fejszém. 
Régen, mikor még Pomázon 
laktam, rendszeresen felfutot-
tam Lajosforráshoz. Most ezt 
Csobánkáról akartam teljesíteni.
Könnyítésképpen átautóztam 
Kiskovácsiba, és vasárnap délelőtt 
nekirugaszkodtam. Csikóvári 
turistaház, Gyopár-forrás, Janda-
ház, Lajosforrás. Felérve meg-
állapítottam, hogy Lajosforrás 
is odébb ment. Visszafelé más 
útvonalon (Holdvilág-árok felé) 
meglepetésként hatott, hogy  
megint felfelé kell menni, ráadá-
sul  a turisták miatt még a gyor-
saságot is imitálni kell.
 A legmagasabb ponton egy 
elágazásban fellélegezve jött az 
újabb csapás. Messzebb újabb 
turisták a láthatáron, miközben 
azt próbáltam megfejteni, hogy 
jönnek e vagy mennek, fáradt 
lábaimat nem kellő mértékben 
megemelve egy kőben megbo-
tolva óriásit terültem, kezem 
lábam csupa plezúr.
Szerencsére mentek, így nem 
láthatták bénaságomat. A lefelé 
út elég hosszúnak tűnt a szer-
pentinen.(amelyet Atilla sírjának 
Holdvilág-árokban keresésére 
csináltak).

Nem voltak haszontalanok ezek 
a hosszabb futások. Egy mini-
mális alap kondíciót sikerült két 
hónap alatt összeszedni.
Már nem emlékszem a Postáson 
vagy a Tipón osztották a Maccabi 
szórólapos kiírását, de már akkor 
felvillanyozott egy homokbuckás 
verseny. Ráadásul a nyílt techni-
kás rövid felkínálta a lehetőséget 
az edzettségnek megfelelően.
Az indulási lehetőséghez némi 
akadályokat le kellett küzdeni. 
Megoldani, hogy majdnem 100 
éves Anyám ne keressen három 
napig, továbbá a kettő db kutya 
ne egymást egye ez idő alatt.
Ha nehezen is, de ezt a prob-
lémát is sikerült megoldani. A 
neheze ezután jött, meggyőzni 
Mártit, hogy  el kell menni, mert 
biztosan jó verseny lesz (aggályai 
voltak a homokos terep miatt). 
Kezdtem egy nappal, aztán eset-
leg két nap (gondoltam, ha már 
két nap indultunk csak mara-
dunk a harmadik napra is).
Szóval neveztem magamat a 
Nyílt technikás rövidbe, Mártit a 
korának megfelelő kategóriába
(időközben kiokosodtam, hogy 
egyesületen kívüliként is lehet 
indulni, csak aztán akármi…)
Vártam a versenyt és izgultam, 
lesz e három napig kutya etető 
vagy vissza kell jönni.
Az élet megoldotta, a fiatalab-
bik gyerek programja változott 
és vállalta a feladatot (ugyan, ez 
véglegessé, csak az első nap este 
vált).
Verseny előtti napon még szál-
lást is sikerült szerezni. Ami a 
helyszínen kiderült, Mórahalom 
külső területén (tanyán) volt. 
Mindenkinek tudom ajánlani, ha 
arra jár Brunner Valéria Borháza 
és Szabadidőközpont.
Eljött a verseny napja. 
Indulásként tankolás, matrica 
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vásárlás, út közben kaja vétel 
(mivel Pünkösd miatt a követ-
kező két nap az üzletek zárva). 
Útközben még tartott a „nyűg-
lődés” Márti részéről, hogy mi 
lesz itt az akácosban. Sikerült 
megtalálni a versenyközpontot, 
jelentkezés fizetés, aztán lassan 
Márti is kezdett megbarátkozni 
a helyzettel, de még mindig nem 
akart indulni. A rajtba menet (2 
km) átlagos alföldi terep mutat-
kozott (Márti kikísért, hogy ne 
féljek egyedül, de gyanús volt 
hogy beöltözött versenyruhába). 
A rajthoz érve a látvány, hogy 
milyen 
a terep, már nem volt kétségem, 
hogy mindketten versenyezni 
fogunk.
Első nap még elég jó eredmé-
nyünk volt. Este a lehetőség, 
hogy akár végig maradhatunk, 
és a szuper szállás (és még az 
ára is elfogadható volt) úgy 
feldobott bennünket, hogy  az 

egész napi fáradtságot elfelejt-
ve megnéztük MÓRAHALOM 
város központját. Nagy betűvel 
írtam, mert fantasztikus telepü-
lés .Rászolgált a Hild dijra, alig 
győztem fotózni az épületeket, 
a tereket.
Öröm volt látni, hogy ilyen is 
van, ahol a városszéli mellékut-
cán is végig rövidre van nyír-
va a fű és virágok mindenhol, 
és rendbe tartott házak, kertek. 
Remélem, nemcsak mi töltőd-
tünk fel a látványtól.
Második napi verseny megint 
nagyon jó terep, kellemes pályák. 
Részemről kisebb hiba az egyik 
pont mellett pár méterre elmen-
tem, aztán új támadópont keresés 
és pontfogás pár percbe tellett.
(visszacsúsztam ötödik helyre) 
Ennek ellenére elégedett voltam. 
Délután Szeged belvárosában 
kóboroltunk. A Szegedi Napok 
miatt rengetegen voltak így a 
látogatás rövidre sikerült.

Vissza Mórahalomba. Magam 
részéről gyógyfürdő különböző 
medencéinek kipróbálása, majd 
este tészta parti.
Harmadik nap (amit a labirin-
tus miatt nagyon vártam), elég 
bágyadtan éreztem magam, ez az 
eredményen is meglátszott. Olyat 
csináltam, amit még soha, csak 
mások rémtörténeteiből hallot-
tam ilyenről.
A hármas pontról elindultam a 
négyesre, az átmenet közepén 
nem értettem, hogy az ötösre 
menet hogy keveredtem meg. Az 
ötös pont közelében állt helyre a 
memóriám, hogy még a négyes 
pontot se fogtam meg, irány visz-
sza. A labirintus nagyon jó volt.
Mindent összevetve örülünk 
hogy részt vettünk a versenyen. 
Nagyon jó volt a terep, tetszettek 
a pályák, kiváló volt a rendezés. 
Köszönjük Paskuj Mátyás.
Ezért érdemes volt újra kezdeni!

Kéki Miklós
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Nincsen térkép hiba 
nélkül, csak az hibázik 
aki dolgozik – néhány 
közhely a témából. Hiba 
és hiba között azonban 
nagy különbségek van-
nak. A cikksorozat a HM 
Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum támogatásával 
jön létre. 

A Régóta gyűjtöm a térképhibákat, a 
Térképbarátok Körében is erről szólt 

az első előadásom, még 1994-ben, ami-
kor a Társulatot még Skerletz Iván igaz-
gatta. Fáradhatatlanul bújok mindenféle 
nyomtatványt, barátaim, munkatársaim 
is megörvendeztetnek néha egy-egy 
gyöngyszemmel. Hibás térkép rengeteg 
akad, (főként) nem is ez a gyűjtés tárgya, 
hanem a különleges, sőt néha humoros 
hibák.
A térképkészítés bonyolult folyamat, 
különösen az volt a számítógépes szer-
kesztés előtt. Paradox módon mégis 
– sőt talán éppen ezért – a mai tér-
képekben sokkal több a hiba, mint a 
régiekben. (Nem beszélek most persze 
a tudatos elrajzolásokról, torzításokról.) 
Régebben a könyvkiadók hétszer (7x) 
olvastak át egy könyvet a végső nyom-
tatás előtt, manapság némelyik kiad-
ványról úgy tűnik, még az automatikus 
helyesírás-ellenőrzést sem engedték rá 
a szerző munkájára, máris nyomdába 
került. Ugyanígy felhígult a térképké-
szítés „mezőnye”: hiszen azelőtt a tech-
nikai felszerelés sem volt meg, ami a 
nagyobb térképek készítéséhez kellett, 
csak egy-két helyen az országban, a til-
tásokról, titkosításokról nem is beszélve, 
ma pedig bárki leül a gépe elé és összeüt 
valamit, amit ő térképnek gondol. (És 
itt még egy személyes emlék: régmúlt 
fiatal koromban, abból a célból, hogy 
egy térképet az ötlettől a nyomatig 
egymagam csinálhassak, meg akartam 
tanulni a rézmetszést. Épp nemrég 
merengtem el rajta: ez a vágyam (sok 
másikkal ellentétben) alaposan teljesült: 

csak odaülök hajnalban az íróasztalhoz 
és délben már nyomtatom is a délutáni 
verseny térképét.)
A tájfutó térképeket sem kíméli a nyom-
da ördöge, de itt sem a kijavítatlan, 
elrajzolt tereprészletekre gondolok, 
hanem az érdekességekre. Előfordult, 
hagy a helyszínelő leadta a munkáját 
a rajzolónak, az egyik szép szálerdő-
be T (=tiszta erdő) betűt írt. Meglepve 
látott a kész térképen az ominózus 
helyen egy magaslest. A már említett 
főtitkárunk kedvenc terepén, az egyet-
len általa egyedül készített térképen, 
a Nagyszénás 1972-es, első kiadásán 
két horhos közt négy szintvonal kima-
radt, így szerepelt az első többnapos 
Hungária kupán. (Hibáztam is ott egy 
szép nagyot, de nem csak ez volt az oka 
gyenge szereplésemnek.) Ide sorolható 
még a Mecsek-4 térkép tükörnyomata 
(végül pályakitűző versenyt rendeztek 
rajta) és a Tóthegyi-Gyűr-tető, amelyen 
a zöld és sárga színeket cserélte fel a 
nyomda. (Az ilyesmit elkerülendő nézte 
át és feliratozta, méretezte az MTFSz egy 
munkatársa később a leadott rajzokat.)
Bemutatásra mégis inkább általános 
térképeket választottam: felül két 
„klasszikus” hiba látható. Baloldalt egy 
vadonatúj térkép a HVG-ből: feltünte-
ti Dél-Szudánt, ami még egy éve sem 
független ország, de Burundi helyett 
Burma szerepel. A Köztársaság szó 
előtt a kötőjel csak ráadás. Jobboldalt a 
Kartográfiai Vállalat Budapest térképe 
sokadik kiadásának részlete: ekkor nyílt 
meg a Vadaspark, melyik településen 
is? (A részlet rajza egyébként is kusza, 
csúnya.)
Középen egy igazi szépség látható két 
fázisban: az 1 : 10 000-es topográfi-
ai térkép rajzolásakor az ellenőr egy 
részhez odaírta: Csúnya munka. Már 
az, hogy ez rákerült a végső nyomatra 
(308-242 szelvény, 1974), nagyon bájos 
(és a korabeli, többszöri szigorú és ala-
pos ellenőrzést ismerve elképesztő), de 
hogy az EOTR-be való átdolgozás során 
(77-214 szelvény, 1989) ezt a nevet 

területnévként, egybeírva, megtartotta 
a topográfus, az már tényleg túlzásnak 
tűnik. (A hely Eger mellett, Ostoros hatá-
rában található, érdemes lenne rá egy 
geoládát telepíteni.)
Alul baloldalt egy igazi skandalum, a 
korabeli sajtó is sokat foglalkozott vele. 
Történt ugyanis, hogy 1989 májusá-
ban kiállítást rendezett Budapesten 
a Kongresszusi Központban Bajor 
Szabadállam – Hagyomány és jövő 
címmel a müncheni Bajor Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium. A gaz-
dag bemutató célja valami módon a 
rendszerváltás segítése és a gazdasági 
kapcsolatok élénkítése lehetett A kiállí-
táshoz egy 234 oldalas, pazar katalógus 
is készült. Tényleg bedobtak mindent 
(akkoriban még sokkal nagyobb becsü-
lete volt a szép színes kiadványoknak, 
mint manapság) két miniszterelnök és 
még két miniszter fényképes köszön-
tőjével indul a végig színes, szép kivi-
telű kiadvány, a hátsó kihajtható borí-
tón a kiállítás alaprajza látható. A 91. 
oldalon a Neoplan autóbuszt dicsérik 
és ehhez mellékeltek egy kis térképet, 
amely az egyik ilyen busz útvona-
lát mutatja Japánig. A térképbe csak 
egy aprócska hiba csúszott: hazánkat 
Csehszlovákiához csatolták. Erre szokták 
mondani: No comment…
Az én legnagyobb kedvencem mégsem 
ez, hanem a jobb alsó sarokban látható 
egyszerű vázlat. A múlt század nyolcva-
nas éveiben, évszám és alkotók feltün-
tetése nélkül adták ki a Pannonia szál-
lodáit és éttermeit ismertető kis füzetet. 
Minden egység ismertetéséhez egy kis 
térképvázlat is tartozik. A pesti Belváros 
déli részét bemutató, többször szereplő 
kis térképecske alkotója a Ferenc és a 
József körutat összevonta Ferenc József 
körúttá. Végül is nem nagy dolog, a 
(Habsburg) családban maradt…

Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@mail.militaria.hu

Furcsa térképhibák





30 Tájoló 2012 5. szám

V E R S E N Y B E S Z Á M O L Ó

VÉRTESI 
DIÁKOLIMPIA
A Magyar Tájékozódási Futó 

Szövetség és az Országos 
Diáksport Szövetség megbí-
zásából a Tabáni Spartacus 
SKE május 19-20-án ren-
dezte a Vértesben, Csákvár 
és Csákberény térségében 
a 2012. évi Országos Tájfutó 
Diákolimpiát. A nagysza-
bású rendezvényre az ország 
valamennyi megyéjéből és 
Budapestről közel 520 tájfutó 
„palánta” gyűlt össze a 10-20 
éves korosztályból, az általá-
nos és középiskolák képvisele-
tében. 5 lány és 5 fiú, összesen 
10 (II-VI jelű) korcsoportban 
lehetett a megyei rendezvé-
nyekről kategóriánként 5 főnek 
feljutnia.

A Diákolimpián három ver-
senyszámban, szombat délelőtt 
a rövid-, vasárnap a normáltá-
von, valamint szombat délután 
váltóban küzdhettek a verseny-
zők, iskolájuk színeiben, illetve 
megyei váltókon. Köztük vol-
tak ifi EB-n vagy Junior VB-n 
indult válogatottak éppúgy, 
mint olyanok, akiknek ez volt 
az első komolyabb tájfutó ver-
senyük.
A rövidtávú és a váltóverseny 
színhelye szombaton a csákvári 
Eszterházy park és környéke 
volt. A szép környezetben, nap-
sütéses időben zajlott rövidtávú 
versenyen 50-70 fő indult 1-1 
kategóriában. A versenypályák 
első része kicsit bozótos volt, 
de a pályák második felében 
már a parkban futottak a ver-
senyzők.
A délutáni váltókban nagy volt 
a budapesti csapatok fölénye. A 
női és férfi kategória 6 dobogós 

helyéből 5 Budapestnek jutott. 
A fiúknál a dobogó mindhárom 
fokán budapesti csapatok áll-
tak, csak a női győzelem került 
a pécsiek tarsolyába, akiket 2 
budapesti csapat követett.
Az első napi versenyszámok 
ünnepélyes eredményhirde-
tésén a díjakat többek között 
Monspart Sarolta, a Magyar 
Olimpiai Bizottság alelnöke, 
valamint Katonáné dr. Venguszt 
Beatrix, Csákvár polgármestere 
adta át.
Másnapra átköltözött a mezőny 
Csákberénybe. A normáltávú 
bajnokság és az iskolák közötti 
összetett verseny eredmény-
hirdetése is ünnepélyesen zaj-
lott, a díjakat Vécsei László, 
Csákberény polgármestere 
adta át.
Külön hirdettek eredményt 
a legjobb iskola csapatának 
(az egyéni versenyek első 8 
helyezettjének eredménye-

Rajtolnak a nők a váltón
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it összegezve). A 76 pontot 
szerzett iskola közül a pécsi 
Szent Mór Iskolaközpont lett 
az első, 75 ponttal (ahol 7 ver-
senyző gyűjtött pontot), nagy 
fölénnyel megelőzve a máso-
dik Telki Általános Iskolát 
(29 pont, 2 versenyző). 3–5. 
helyezett 21–21 ponttal (2 ver-
senyzővel) a veszprémi Lovassy 
László Gimnázium, az ELTE 
Gyakorló Általános Iskolája 
(Budapesten) és a tatai Eötvös 
József Gimnázium. Már csak 
1-1 sikeres (mindkét távot meg-
nyert) versenyző sikerét mutat-
ja 20–20 ponttal a 6-7. helyezett 
budapesti Bornemisza Péter 
Gimnázium és a székesfehér-
vári Kozma Ferenc Általános 
Iskola eredménye. 
(mtfsz.hu) Fotó: Nemesházi L

Részlet a sprintverseny térképéből

Eredményhirdetés
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Rendkívüli gyerekversenyen 
vehettünk részt a Postás Kupán. 

A Pilisszentkereszti Szurdokvölgy 
környékén, tipikusan olyan helyen, 
amit a legtöbb gyerek imád, s ami-
lyet imádunk mi is – tán mond-
hatom a kedves olvasóval együtt 

– már gyermekkorunk óta. Patak, 
izgalmas átkelőkkel, árkok, szaka-
dékok, s gyönyörű erdő. A gyer-
mekek pályája pedig ezen belül is 
úgy tekergett, hogy az  a legszebb 
legyen. Az útvonal – akármilyen 
mesés is volt – itt most a kisebbik 

része volt a csodának. A szerve-
zőknek most valami más is igen 
fontos volt: az, hogy a gyerekek 
kalandozzanak a mese világában, 
átélhessenek klasszikus szimbólu-
mokat. Ezt segítették az igényes 
kellékek, díszletek, jelmezek, – 
amikbe a szervezők beöltöztek – s 
maga a mese. A királylány, akinek 
meg kell keresni a gyöngyeit, a 

G Y E R M E K V E R S E N Y

MESÉS PÁLYA A POSTÁS KUPÁN

Mesetérkép
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sárkány, akit meg lehet szelídíte-
ni, a Koponyányi Manyó, vagy az 
öreg anyó. Lenyűgöző volt a térkép, 
ami egyszerre volt tájfutó térkép, 
illetve meseillusztráció. Minden 
helyszínhez, azaz ponthoz művészi 
színvonalú rajz (pontmegnevezés) 
tartozott. Jó volt látni, hogy nem a 
fiókból előkapott, valami játékgyár 
hömpölygő melléktermékét kapták 
a gyerekek. Félreértés ne essék, 
nem akarom bántani más gyerek-
verseny rendezőit, tudom, hogy 
nem mindig van erő egyébre. 
 Kislányom ötször is végigment a 
pályán, s nem a bizonyítási vágy 
hajtotta. Visszaszaladt a király-
lányhoz, hogy vigasztaljon rajta 
egy sort, találkozzon az anyóval is, 
vagy csússzon a csúszókán, mert 
ilyet is készítettek a rendezők. 
Szviatovszki Balázs volt, aki meg-
álmodta ezt a kalandot. Nagyon 
sok munka lehetett az egész meg-
alkotása, de nekem úgy tűnt, hogy 
ez nem számított a szervezőknek, 
mert ez mintha valami szerelem-
féle lett volna számukra. Szerintem 
ők is jót buliztak, miközben össze-
hozták ezt a csodát, körülbelül 
ötször annyi munkával, mint egy 
rutinszerű, letudandó gyerekpá-
lya megépítése lett volna. Kívánok 
mindenkinek hasonló élményeket 
akár szervezőként, akár résztvevő-
ként! G R
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Koponyányi Manyók

LukasztásKirályi vár (2. pont)
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Kemény fizikai teljesítmény, 
„kaland” a javából. Nagy 
sikerrel zárult Pósteleken a 
Közép-Európában elsőnek 
megrendezett Fighters’ Run.
Debrecen város sportolója, a 
Debreceni Nagyerdő Sportkör tájé-
kozódási futója, Pusztai Árpád (48 
éves) ért elsőnek a célba a 14 km-es, 
úgynevezett „király kategóriában” 1 
óra 11 perc 08 másodperces idővel, 
leküzdve a kétkörös 2x14 akadállyal 
nehezített pályát.
Vozár Attila főszervező (a Bécs-
Budapest szupermaraton több-
szörös győztese) által kitűzött, 14 
akadállyal nehezített erdei pálya, az 
indulókat előzetesen komoly felké-
szülésre késztette, mely a verseny 
során szinte „gyilkos pályává” válto-
zott, kivéve az összes energia tarta-
lékot az indulókból. A célba érkezés 
után többen kapkodták a levegőt, 
de a légszomj elmúlta után csak 
elismeréssel szólt mindenki a meg-
mérettetésről. A több száz induló 
közül mindenki célba ért.
Ismerkedjünk meg e nagyszerű 
sportolóval, Pusztai Árpáddal.

Így mutatta be magát:
16 éves korom óta tájékozódási futó 
vagyok kisseb-nagyobb megszakí-

tással, ezt azóta űzöm nagy sze-
retettel. 1988-ban indultam a Vasi 
vasemberen, és 2003-ig aktívan 
triatlonoztam. Triatlonban a legjobb 
eredményem középtávon OB 6.hely. 
Az Iron Man versenyen hatszor 
vettem részt, legjobb eredményem 
10 óra 17 perc Nagyatádon, úgy, 
hogy a kerékpározást megnyertem 
5 óra 03 perccel. Maratont 29-szer 
teljesítettem, legjobb időm 2:53 
:17. Rendszeres résztvevője voltam 
a Bécs - Budapest futóversenynek, 
váltóban 20 éven keresztül 6-szor 
futottam a Békéscsaba - Arad távon. 
Amire nagyon vágytam: egyszer 
futni 100 km-t. A TEREP 100-ason 
12 óra 42 percet sikerült teljesíte-
nem.
2007-ben volt egy komolyabb sérü-
lésem (meniscus szakadásom), és 
így kihagytam néhány évet.
Az idei a visszatérésem éve. Az edzé-
sek mellett félmaratonokat futok, az 
idei legjobbam 1:23, és tájékozódá-
si futó versenyeken indulok, több 
dobogós helyezést értem el.
Kérdezheti bárki, hogy miért is: 
a válaszom, mert mozgás nélkül 
nem tudok meglenni, a legnagyobb 
élvezet számomra a természetben 
bármilyen sportot űzni, legyen az 
tájékozódási futás, triatlon, terepfu-
tás, túrázás, MTB, stb.

Most ez a versenyforma került 
a kiemeltek közzé számomra, ez 
motivál, természetesen indulok is 
minden versenyen ahol lehet, leg-
közelebb Debrecenben augusztus 
18.-án.

A felkészülésről, versenyről:
A verseny megrendezéséről, a táv-
ról, a teljesítendő akadályokról az 
interneten tájékozódtam.  
Az akadályokról: volt mocsár, 
mellig érő csatorna, vizes geren-
dák, autógumi hegy, tüzes akadály, 
többféle kúszás (szögesdrót, és 
álcaháló alatt), akadályon víz alatti 
merüléssel áthaladni, gerendán víz 
felett menni, sötét alagút, fapalánk, 
függesztett autógumik között, cső-
ben kúszás, meredeken lecsúszás, 
ferdepalánkon kötél segítségével 
átmenni.
Magam állítottam össze a felké-
szüléshez a programot, melyben 
voltak versenyek is. Az akadályok 
ismeretében állt össze edzéster-
vem, melyben a futáson kívül sok 
erősítő gyakorlat szerepelt. Heti 3x 
konditerem, sok húzódzkodás és 
hasizom. Figyelembe véve hogy az 
izomtömeg jelentősen ne növeked-
jen.  Verseny előtt semelyik akadályt 
nem tudtam kipróbálni, de emlé-

A GYŐZELEMHEZ TŰZÖN-VÍZEN ÁT VEZETETT AZ ÚT (A PÁLYA )
20012. FIGHTERS’RUN Póstelek

Pusztai Árpád a célban

„Szalma” akadály
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keztem gyerekkori és katona élmé-
nyekre, falra, fára, kerítésre mászás, 
kuszás stb. Ezeket felidézve, meg a 
tájékozódási futó rutin segítette a 
felkészülést.
A versenyen több neves sporto-
ló állt rajthoz, olimpiai bajnokok, 
judósok, kenusok, hosszútávfutók, 
triatlonisták, tájékozódási futók, és 
más sportot űző versenyzők, kato-
nák, rendőrök, kommandósok, az 
amatőrök mellett.
A rajthoz úgy álltam, hogy meg-
tettem mindent a jó szerepléshez. 
Nyugodt voltam, jó fizikai és lelki 
állapotban.
Nagyon jól szervezett verseny volt, 
ötletes, változatos pálya, látszott 
rajta hogy hozzáértő sportoló, futó 
tervezte.

Jó ötletnek bizonyult az elején a 
közel 2 km-es akadály nélküli „csak 
futás”, ez szétszórta a mezőnyt, így
nem volt torlódás az akadályoknál.
Mivel nekem triatlonos múltam 
van, nem volt különösen nehéz 
elviselni a vizes akadályok utáni 
kellemetlen érzést, szerintem ez 
sokaknak jelentett nehézséget. A 
tájékozódási futó múlt pedig segí-
tett a terepi akadályok leküzdésé-
ben. Szerintem ez a két sportág a 
legjobb előképzettség ehhez a ver-
senyformához. Nem véletlen, hogy 
a második Nagy Gergely triatlonista 
(Iron Man), a harmadik Vass Tibor 
tájékozódási futó lett.
A legnehezebb akadály a szegesdrót 
volt, az fájt rendesen! A versenyt a 
mocsárban nyertem meg, sokkal 

gyorsabban haladtam, mint a kör-
nyezetemben lévő versenyzők.
Úgy gondolom nagy jövője van 
ennek a versenyformának, az 
emberek mindig vágynak az újra. 
Itt csak a fantázia szab korláto-
kat. Mindenki, aki szereti, az ext-
rém helyzeteket itt megkapja, amit 
keres.
Holtpont a verseny alatt gyakor-
latilag nem volt, fel voltam úgy 
készülve fizikailag, hogy ez az alig 
több mint egy óra nem jelentett 
különösebb gondot. Ezt az is bizo-
nyítja, hogy az első és második 7 
km-es köröm között 5 mp volt a 
különbség, és a második volt jobb!
A mi nem esett nagyon jól: az 
elején 2 km futás 30 fokban és 
utána beleugrani a 10 fokos öntö-
ző csatornába. Nem lepett meg, 
csak már elszoktam tőle, régen 
indultam triatlon versenyen. 9-10 
km-nél már a 3. helyen futottam, 
akkor gondoltam, hogy itt akár 
még győzhetek is. 
A második kör mocsár futásában 
szereztem nagyobb előnyt, amit a 
táv további részén sikerült meg-
őrizni a verseny végéig, és több 
mint 2 perccel beérni a 2. helyezett 
előtt. 
Gratulálunk a győzelemhez! – vár-
juk a további hasonló eredményei-
det.  Virág István

„Vizes” akadály

Eredményhirdetés
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Kedves természetjáró 
Barátunk!

A budai Hármashatár-hegy felfede-
zésére hívunk minden természet-
kedvelő ifjat és idősebbet, családi, 
baráti társaságot vagy iskolai diák-
csoportot, egyszóval mindenkit, 
aki szeret kirándulni és emellett 
szívesen kipróbálna egy érdekes 
tájékozódási játékot is. A budai 
Kecske-hegyen kialakított Állandó 
pontos tájékozódási tanpálya bárki 
által kipróbálható és teljesíthető.
A tájékozódási tanpályán 12 db 
erdei pont található (A-L-ig jelöl-
ve), egymástól különböző távol-
ságokra. Ezek az erdei pontok a 
nagyobb turistautak mentén, de 
akár azoktól távolabb eső, rej-
tettebb helyeken bújnak meg. A 
pontokat térkép segítségével lehet 
megkeresni, amelyen valamennyi 
tájékozódási pont azonosító kód-
dal és pontmegnevezéssel együtt 
jelölve van.

A részletgazdag térkép – amit a 
tájékozódási sportolók (tájfutók, 
tájbringások) is használnak – segít 
a könnyebb, pontos tájékozódás-
ban. A pontok megtalálása sem 
számban, sem időben nincsen kor-
látozva, mindenki a maga tempója, 
kedve szerinti útvonalon teljesíthe-
ti a tanpályát, tetszőleges sorrend-
ben gyűjtheti be a pontokat.

JÁTÉK
Akik 2012. június 1. és 2013. 
május 31. között az info@tajfutas.
hu e-mail címre beküldik bár-
melyik, tetszőlegesen választott 9 
db erdei pont azonosítóját (min-
den pontról 1 betűt + 1 számot), 
azok között negyedévente értékes 
könyvjutalmat és térképcsomagot 
sorsolunk ki a JAFFA Könyvkiadó 
és a Magyar Tájékozódási Futó 
Szövetség felajánlásával.
Az e-mailben kérjük megadni: név, 
iskola és osztály (diák esetén), élet-
kor, elérhetőség, megoldások.

A sorsolások időpontja: 2012. 
augusztus 31. | 2012. november 30. 
| 2013. február 28. | 2013. június 1.
A szerencsés nyerteseket a meg-
adott elérhetőségükön értesítjük.

További információ kérhe-
tő: Magyar Tájékozódási Futó 
Szövetség, 1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1–3., III. em. 309.
info@tajfutas.hu | +36 70 3348 367 
| www.tajfutas.hu

A Kecske-hegyi tanpálya megkö-
zelíthető: BKV-val: Bp., I. ker., a 
Batthyány térről induló 11-es autó-
busz Nagybányai úti végállomá-
sától gyalogosan a Görgényi úton 
az erdei parkolóig. Gépjárművel: 
Bp., II. kerület, Görgényi út végén 
található erdei parkolóig.
 
A térkép letölthető: www.tajfutas.
hu/tanpalya oldalról, vagy előzetes 
egyeztetés után átvehető az MTFSZ 
irodájában.

T Á J É K O Z Ó D Á S I  T A N P Á L Y A

KALANDOS TERMÉSZETJÁRÁS A BUDAI HÁRMASHATÁR-HEGYEN
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Új TrailO 
bajnokok

Kitűnően sikerült május közepén az 
Országos Diákolimpiával egybekötött 

TrailO OB: kellemes időben, szép környe-
zetben jól debütált az első komolyabb 
trailo rendezésével a Tabáni Spartacus és 
Sulyok Ábel pályakitűző.
A csákvári Kastélypark kevésbé parko-
sított részén, tisztások, jó láthatóságú 
ligetesek között, többnyire kerekesszék-
kel is könnyen járható utakon zajlott a 
verseny. A pontok között a növényzeti 
elemek domináltak, de szerephez jutot-
tak a mesterséges tereptárgyak is. A fel-
adatok technikai nehézsége széles ská-
lán mozgott (jó válaszok aránya 32-83% 
között mozgott az egyes pontokon).
Örvendetes a versenyzők magas száma 
(72-en indultak), emiatt volt némi tor-
lódás az időmérő állomásokon, melyek 
a pálya közepébe voltak ékelve. Az egyik 
pontot (3-as) nem teljesen pontos kihe-
lyezés miatt a rendezőség végül kiemelt 
az értékelésből. Az elérhető 14-ből 12 
pontot szerzett  paralympiai kategóri-
ában Laáber Miksa (Merek), aki a kupa 
mellé a Meyra-Ortopedia Kft. 20.000,- 
forintos kerekesszék-szerviz utalványát is 
megnyerte. Az ezüstérmet Tömő József, a 
bronzot a korábbi válogatott Beke Viktor 
szerezte meg.

Jó döntésnek bizonyult a diákolimpiához 
kapcsolni a versenyt, így a junioroknál is 
népes mezőny indult. A korábbi ismerősök 
között egy új tehetség is feltünt Darabos 

Dorottya (THS) személyében, akinek sikerült 
hiba nélkül és 69 mp-es idővel végeznie. Így 
ő kapta Pataki Gábor és a Siven Sport által 
felajánlott különdíjat, a futófelsőt. A követ-
kező helyeken az óra döntött: egyaránt 
13 pontot szerzett Zacher Márton (SPA), 
Porgányi Márk (ZTC) és Miháczi Ádám (TTE), 
de ebben a sorrendben pár másodperccel 
több időre volt szükségük a három mért 
ponton (23, 38, 46 mp).
Felnőtt nyílt kategóriában is új bajnokot 
köszönthettünk, Sárecz Éva (ZTC) hiba 
nélkül 50 mp. idővel nyert. Nyomában 
végzett Erdős Gábor ugyanannyi ponttal, 
plusz 7 másodperccel és egy kis rende-
zési hiba miatt igazságosabb lett volna 
döntetlent hirdetni köztük (az egyik idő-
mérőn nem irányba fordítva adták oda a 
térképrészletet). A 3. helyért itt is szoros 
volt a küzdelem: Kisházi Gábor (HOD) 
csípte el pár másodperces előnnyel.

Nemzetközi 
TrailO 

versenyek
Európa-bajnokság

A TrailO Európa-bajnokságot a tájfutók 
kontinensviadalával együtt rendezték 
meg május közepén, Svédországban. A 
Tempo versenyt Falun Lugnet síközpont 

T R A I L O
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mellett tartották, ahol a futók sprint és döntő számát is. Új 
lebonyolítási móddal próbálkoztak a hosszú várakozásokat 
megelőzendő: négy 30 fős selejtező csoportba sorolták a ver-
senyzőket. Innen 5-5 ember jutott tovább a döntőbe. Azoknak 
volt erre esélye, akik átlagosan 10 mp alatt válaszoltak, max. 
1-2 hiba mellett (az összesen 15  pontból). A 30 pontos dön-
tőben skandináv fölény mellett végül Stig Gerdtman (Svédo.) 
nyert 272 mp-cel, Martin Jullum (Norv.) és a tavalyi győztes 
Lauri Kontkanen (Finno.) előtt.  
A hagyományos versenynapokon magas színvonalú, izgalmas 
22 pontos pályákat kaptunk. Az egyik napot a bemutatóval 
azonos helyszínen, mondhatni átlagos svéd erdei terepen 
tűzték ki, a másodikat viszont a műemlék rézbánya körül, 
nyitott területen.

Az EB mezőny rendszerint a lehető legerősebb, mert nem-
zetenként hat-hat indulót enged. Openben 9 hibátlan telje-
sítmény volt, közülük Marit Wiksell a leggyorsabb (13 mp), 
nekem (BF) négy hibám és 29 mpercem lett. Parában csak Ola 
Janssonnak ment maximálisan.
A 2. napon a domborzati elemek domináltak, más nem is 
volt, kúpok, orrok és két horpadás. Kicsit könnyebb lehetett, 
mert 17 hibátlan eredmény született – a leggyorsabb és 
összetettben is győztes a fiatal svéd Marit Wiksell. Mögötte 
egy norvég és további svéd, finn versenyzők; a legjobb nem 
skandináv Guido Michelotti Olaszországból. 35 pontommal 
az 57. helyen végeztem, ha a kartonos malőrt nem számítom 
37 pont, 47. hely.
Paralympiai kategóriában Ola ismét nem tudott hibázni és így 
Európa-bajnok lett. Mögötte még három svéd versenyző, majd 
a horvát Ivica Bertol.
A csapatversenyben a Svéd 1. három hibátlan futóval meg-
előzte a Svéd 2. triót, akik szintén három maximális pontot 
hoztak, a 3. helyet Finnország szerezte meg.
Egyedüli magyar versenyzőként nem voltak komoly céljaim 
az eredményt illetően, csak erős pályán akartam versenyezni. 
Fontos tapasztalatokat gyűjtöttem, mellesleg sokat kirán-
dultam és bringáztam, valamint a közeli EOC eseményeket is 
megnéztem.

Világbajnokság
Alig emésztettük meg az EB-n szerzett élményeket, már cso-
magolhattunk a VB-re. Június 6-9. között, Kelet-Skóciában 
bonyolította le az eseményt a brit szövetség. Felvállalták a 
rendezést, és minden szempontból kiválóan meg is csinálták. 
A bemutatópályát ugyan egy vihar általi tereprendezés miatt 
sebtiben kellett összedobniuk, de a fő pályák kimagasló szín-
vonalúak voltak. 
Hazánkat Laáber Miksa kerekesszékes versenyző, a kísérőként 
amúgy is utazó Forstreuter Tünde és Biró Fruzsina képvisel-
ték. A lehető legolcsóbb megoldásra törekedtünk, ezért több 
átszállással repülővel-vonattal utaztunk, a hivatalos szállástól 
távolabbi hotelben laktunk és a bankettet is kihagytuk. 

A világversenyeken immár állandó program, a TempO Trophy 
lebonyolításában a britek maradtak a hagyományos  rendnél: 
mindenki teljesítette az egész pályát, emiatt elég sokáig 
tartott, de nagyon megérte. A Camperdown Park állatoktól 
mentes részén (egyébként itt zoo működik), egy hatalmas rét 
körül futott a pálya. Hol a tisztáson messze kihelyezett bóják-
ra, hol a sűrű erdőbe kellett nézzünk, így elég változatos volt. 
Az időjárás egy kissé rontott az összképen (szó szerint is), 
végig zuhogott az eső.
A 8*3 feladaton leggyorsabbnak a svéd Marit Wiksell bizo-
nyult két hibával és 220 mp-cel (átlag 6,6 mp / pont), máso-
dik az olasz Guido Michelotti (223 mp.), harmadik Martin 
Jullum (268) lett Norvégiából. 

26. Biró Fruzsi 5 hiba, 485 mp.
56. Forstreuter Tünde 10 hiba, 780 mp.
59. Laáber Miksa, 11 hiba, 851 mp.

A világverseny normál futamait a Tentsmuir Forest nevű 
természetvédelmi területen tartották, amely egy, a tenger-
parton fekvő lenyűgöző fenyves, homokdűnékkel és finom 
domborzattal (alapszintköz: 2,5 m.) Az első napon openben 
némi meglepetést okozott a fiatal amerikai Richard Ebright 
vezető helye, ami pechjére nem is bizonyult hosszú életűnek. 
Ugyanis az első pontot a finnek megóvták: így estére sokan 

T R A I L O
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– a magyar csapat összes tagja, de még a finnek paralympiai 
bajnoka is – elvesztettek egy pontot.
Teljesítményünk értékeléséhez mindenképpen számításba 
kell venni, hogy a futam a nehezebb pályák közé tartozott. 
Ezt mutatja, hogy nem született maximális pont: openben 
a legjobbak 20 pontot értek el a maximális 22-ből (csak hár-
man), parában 18-at (ketten). Pedig egy-két tökéletes meg-
oldás rendszerint szokott lenni. Ezzel együtt mindannyiunkat 
megviselt a gyenge szereplés: Tünde első világversenyén, 
életében először látva technikás pályát 6 pontot ért el; Miksa 
11-et szerzett, de időtúllépés miatt egyet elvesztett, nekem 
a 14 pont után olyan kérdések zümmögtek a fejemben, hogy 
érdemes-e ezt így csinálni? 
Az esti csapatértekezleten azt a célt tűztük ki a második 
napra, hogy mindannyian javítunk 3-4 pontot az eredmé-
nyünkön.  
A 2. napon is az időmérőkkel kezdtünk, a spórolás (öt bójából 
megoldva mind a négy feladat) nem ment a minőség rová-
sára. A pálya javarészt keskeny erdei ösvényen haladt, ahogy 
erre előre fel is készítettek minket. Annyiszor elmondták, 
hogy gondot okozhatnak a homokos részek (műanyag háló-
val tették alkalmasabbá a közlekedésre) és a kiálló gyökerek, 
hogy sokkal rosszabbra számítottunk. A szűk ösvény sem 
okozott nagy gondot. 
Ezen a napon az időbeosztást nehezítette (openben 135, 
parában 150 perc), hogy a 18. pont után következett egy nem 
mért átmenet, benne a csapatversenyben indulók időmérő 
feladataival. A pályán nagyon finom domborzati elemek, 
néha lehetett a növényzetre is támaszkodni és többnyire nem 
túl távoli, és a kellemes sűrűségű erdőben jól látható bóják.
A második szakaszra (5 pont) se Miksa, se én nem tudtuk a 
tervezett időt meghagyni, az már elég rohanós lett. 

Tünde, aki elsőként rajtolt, 12 pontot és 109 mp-et futott 
-  így a tegnapin jelentősen javított.
Miksát 13 ponttal rakták ki és 153 mp-cel (sajnos mindkét 
időmérőn hibázott), amitől elég szomorúak voltunk, mert 
ennél jobbnak érezte... Aztán kiderült, hogy majdnem min-
den parást hibásan számoltak, mert a terep miatt kapott 

plusz 15 percet nem rögzítették, így aki ezt kihasználta, 3 
büntetőpontot kapott. Szóval 16 jó válasza lett, ami szép 
eredmény.
Az én kartonomat is elnézték, és bár a 23 pontnak is mód-
felett örültem, a 24 még jobban hangzik. (Ha nem éppen az 
egyik időmérőt hibázom el, az előkelő 5. helyet szereztem 
volna meg ezen a napon, így 12. lettem.) 
Így végül minden egyéni számot svéd versenyző nyert és 
ugyanők a csapatversenyben másodikok lettek. Az össze-
tett eredményekből is kitűnik, hogy egy napon jót futni 
kevés - azok állhattak a dobogóra, akik mindkét nap jól 
teljesítettek.
Openben az élen az döntött, hogy ki hibázott el a két nap 
alatt kevesebb időmérőt és a 3-7. helyeken is csak másod-
percek. Mindenképp kiemelkedő az ukránok teljesítménye, 
Sergej Stojan először állt dobogón. A hazaiak be kellett érjék 
Ian Ditchfield ötödik helyével.
Paralympiai kategóriában Ola Jansson többedszerre nyert 
világversenyt. Mögötte is korábbi bajnokok, dobogósok sora-
koznak: a finn Pekka Seppa, a tavalyi világbajnok Dimitrij 
Kucherenko, a litván Evaldas Butrimas. 
Régiónkból a horvátoknak sikerült csapatban a harmadik 
hely, cseheknek az ötödik. A csapatbajnokok a finnek lettek, 
szép egyenletes teljesítménnyel. Mi a 15. helyen végeztünk.

 (BiróF)

T R A I L O

Az összetett eredmény (pont (max. 47), mp): 

Paralympiai kategória Össz

1 Ola Jansson Sweden            42    138

2 Pekka Seppä Finland           41      75

3 Dmitry Kucherenko Russia   40   252.5

4 Evaldas Butrimas Lithuania   39      66

5 Ivica Bertol Croatia               39    177.5

6 Kari Pinola Finland            38    191.5 

29 Miksa Laáber Hungary    26    235.5

Open kategória

1 Stig Gerdtman Sweden         44  118.5

2 Vitaliy Kyrychenko Ukraine   44  159

3 Sergiy Stoian Ukraine           43    60

4 Christian Gieseler Germany  43   68.5

5 Ian Ditchfield Great Britain    43   71.5

6 Mark Heikoop Netherlands   43   79

33 Fruzsina Biró Hungary        38  112.5

61 Tünde Forstreuter Hungary  18  155.5



A BUDAPESTI  TÁJFUTÓK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Címlap: Szegediek az Éjszakai OB térkprajtjában: Vajda Balázs és Novai György
Hátsó borító: A férfi váltó eredményhirdetése: I. Bp. 2-es csapata (Liszka Krisztián, Dalos Máté, 
Horváth Csongor), II. Bp. 1-es csapata (Bakó Áron, Peregi Dániel, Ormay Mihály), III. Bp. 3-as 
csapata (Bugár Gergely, Zacher Márton, Kálmán Erik)
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