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Nyom da:
Keskeny és Társai 2001 Kft.

A tehetséges 17 
éves nagykani-
zsai tájfutó az 
elmúlt években 
nyolc alkalom-
mal állhatott fel a 
magyar bajnok-
ság dobogójára 
ZTC-s klubtár-
saival – Porgányi 
Márkkal és Fekete 
Ágostonnal. Trail-O szakágban 
további három bajnoki aranyat 
szerzett, 2013-as egyéni győzel-
me az OB abszolút legjobb tel-
jesítménye volt!  Most Tajvanra 
készül, a négyfős válogatott tag-
jaként, hogy a világ 80 országá-
nak legjobbjaival mérje össze 
tudását az idén 25. alkalommal 
megrendezendő Informatikai 
Olimpián, Tajpejben július 
13-20 között. Napi kétórás agy-
tornával hangolódik a viadalra, 
a feladatokat édesanyja, Erdősné 
Németh Ágnes állítja össze. A 
KOB-t sajnos ki kell hagyja, 
mert felkészülésként a Közép-
Európai Diákolimpián vesz 
ekkor részt Németországban. 
A versenyanyagokat nemzetkö-

zi bizottság állítja össze angol 
nyelven, amelynek megoldásá-
hoz a nyelvtudás mellett magas 
szintű programozói ismeretek 
és jó adag kreativitás kell. Marci 
még fiatal ebben a mezőnyben, 
de szívesen tölti idejét a szá-
mítógép előtt, háttérben futó 
programokat készít. Ilyen algo-
ritmusokkal később is szívesen 
foglalkozna, amelyek révén 
eltűnhet a képernyőről a kény-
szerű várakozást jelző homok-
óra. Hetente háromszor fut, a 
hétvégeken családi program a 
tájfutó verseny. Ez segíti ellazí-
tani, kikapcsolja az állandóan 
kattogó fogaskereket a fejében, 
és ezáltal újratölti azokat, érvel 
Marci.

Tájoló előfizetés 2014-re
2014-ban ismét 6 alkalommal jelenik meg a lap, valamennyi oldal színes kivitel-
ben, egy szám 48 oldalas lesz + középen az eredmények oldalai.
Az előfizetési díj nem változik. Tehát az idei árak:
Az éves előfizetési díj 2014-re 5000 Ft, külföldre 8000 Ft.
Egy példány ára: 850 Ft
Akik támogatják a szövetséget, azoknak tiszteletpéldányt küldünk.
Az előfizetési díjat az utolsó számhoz mellékelt csekken vagy átutalással (AXA 
Bank, Számlaszám: 17000019-12846995 Budapesti Tájfutók Szövetsége) kérjük 
befizetni.
A megrendelő nevét és címét olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük felírni a 
csekkre. Ugyanezen a csekken lehet a szokásos támogatásokat is befizetni, ebben az 
esetben a csekk „Közlemény” rovatába nem „Tájoló előfizetés”-t, hanem „Támogatás”-t 
kell írni. A nagyobb versenyeken, valamint a BTFSZ-ben személyesen is előfizethető az 
újság. Várjuk az előfizetéseket!

Erdős Márton  
a világ lEgjobbjai között
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Mikor lelkesen elvállal-
tam, hogy írok a 2014. 
évi Tájékozódási Futó 
Diákolimpiáról, nem sejtet-
tem, hogy milyen kemény 
fába vágtam a fejszémet. 
Bár versenyzőként, szü-
lőkét, edzőkét is érintett 
voltam, kiderült, az infor-
máció dömping ellenére 
is csak apró szeletekről 
tudok majd beszámolni. S 
ezek a szeletek bizony nem 
nélkülözik majd a szubjek-
tivitást. 

A 2014. évi Diákolimpia rendező-
jének nyilvánosságra kerülése-

kor voltak kételyeim a gyerekek szá-
mára tervezendő felkészüléssel kap-
csolatban, hiszen a Mecsek töbrösei 
nem tartoznak a hétköznapi terepek 
közé. Kételyeim végül a normál távú 
és váltó verseny helyszínének meg-
ismerése után oszlottak el, hiszen 
a régi melágmányi térkép mánfai 
része, metsződéseivel, meredek olda-

laival a normál középhegységi kate-
góriába sorolható. A terepről koráb-
ban 1981-ben készült térkép, a felké-
szüléshez jó kiindulási alapot adott, 
bár sejthető volt, hogy az új tér-
kép szemléletében, rajzában erősen 
eltér majd. Az új „Mánfa Pap-erdő” 
névre keresztelt térképet Dénes Zoli 
készítette a tőle megszokott magas 
színvonalon, megteremtve ezzel a 
jó verseny egyik legfontosabb kellé-
két. Nem tudom, ki hogy van ezzel, 

én a célversenyeknél igyekszem a 
pályakitűzőből is felkészülni (Egy kis 
versenyzői múlt elemzés a számomra 
ismeretleneknél, a korábban terve-
zett pályák átnézése). A Diákolimpia 
három, illetve a Mecsek Kupa két 
versenyszámán három pályakitűző 
osztozott. Mind a hárman a fiatal 
versenybírók közé tartoznak külön-
böző versenyzői múlttal, jelennel 
és pályakitűzői tapasztalattal. Úgy 
vélem, a normáltáv pályakitűzőjé-

v e R s e n y b e s z á m o l ó

Rajtra várva

diákoliMpia és MEcsEk kupa - 2014
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nek felkérése mellényúlás volt. A 
Diákolimpia normál távú pályái még 
elfogadható színvonalúak voltak, bár 
a terep keleti, jellegtelen oldalában 
egymással szemben futtatni egy idő-
ben és ugyanazokra a pontokra a 
FV és FVI kategóriát, nem a leg-
szerencsésebb megoldás. A Mecsek 
Kupa normál távú pályáiba pedig a 
hibás résztávok sokasága került. A 
Főiskolás Világbajnokságra válogató 
F21A kategória futói például ugyan-
azt az útvonalat használták a 4. és 
5. pont közötti és a 17. és 18. pont 
közötti átmenetekben, továbbá a rajt 
és 1. pont közötti és a 21. és 22. pont 
közötti átmenetekben, vagy az F35 
kategóriában a 10. és 11. pont közöt-
ti átmenet megoldható volt a 13. 
ponton átvezető útvonallal. (Ha eset-
leg kérdés: A tavalyi Mecsek Kupa 
középtávú pályái sem sikerültek jól.)
Pécs építészeti kialakításának, az 
élhető városra törekvés szellemé-
nek köszönhetően sok lehetőséget 
ad rövid távú verseny(terep) hely-
színeknek. Az idei Diákolimpia 
indulói az Uránváros városrészben 
kalandozhattak néhány perc erejé-
ig, Kelemen Janó precíz térképén, 
Baumholczer Máté érdekes, gondol-
kodásra késztető pályáin. 
Ha már voltak térképek, pályák, 
indulók születtek jó és rosszabb 
eredmények is, amit az érdeklődők 

itt az újságban a szokott helyen 
elolvashatnak. A dobogós és pont-
szerző helyeken az esélyesek osz-
toztak, meglepetés talán csak NV 
kategóriában Makovinyi Dorottya 
szereplése, aki rövidtávon bronzér-
mes lett, normál távon pedig a hato-
dik helyen végzett. Négy rövid távú 
győztes a vasárnapi normál távon 
is aranyérmes lett: Gárdonyi Csilla, 
Szuromi Hanga, Viniczai Csenge 
és Horváth Csongor. Váltóban a 
baranyai fiúk Veszprém és Budapest 
előtt nyerték az aranyat, a lányoknál 
ez Budapestnek sikerült a baranyai 
és a csongrádi váltókat megelőzve. 
A Diákolimpián mintegy 460 fő 
indult el, (a 400 fős Mecsek Kupa 
indulóval együtt ez egy igen komoly 

mezőny). Kiss Endrének, a ver-
seny elnökének a DOL honlapján 
olvasható írása szerint 223 tanin-
tézet nevezett a versenyre, az 1-6 
helyezések pontszámainak össze-
számlálásakor a pécsi Szent Mór 
Ált. Iskola és Gimnázium nyerte el 
ismét a Diákolimpia Tájfutó Szakág 
Legeredményesebb Tanintézete 
címet. A verseny színvonalas ered-
ményhirdetésein kiosztott 60 egyé-
ni éremből 10 Baranyában maradt, 
ami a pécsiek kiemelkedő utánpót-
lás nevelő munkáját dicséri. Igen, 
és hasonlóan színvonalas (és már 
esőmentes) volt a Mecsek Kupa ered-
ményhirdetése, ahol a dobogósok a 
rendezőknek és a támogatóknak 
köszönhetően értékes tiszteletdíjak-
kal is gazdagodtak. 
És az ESŐ: Vasárnap a verseny 
80-90. percétől a verseny hívatla-
nul is meghatározó résztvevője. A 
lezúduló víz a későn indulóknak 
nagyban rontotta az eredményét, 
néhányan nem is vállalták az ele-
mekkel való küzdelmet és a fel-
adás mellett döntöttek. A célterület 
néhány részén hömpölygő 10-20 cm 
víz ellenére a rendezők erőfeszíté-
sének köszönhetőn a számítógépes 
rendszer üzemképes maradt, volt 
kiolvasás, eredményközlés, no és 
az élményfürdőre hasonlító büfé is 
üzemelt tovább. 

(Vékony Andor)

v e R s e n y b e s z á m o l ó

Folyik a víz a Célban

Eredményhirdetés
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Hosszú idő után vett részt 
ismét egy népesebb (16 

fős) magyar csapat egy hivatalos 
VB-edzőtáborban, köszönhető-
en a viszonylag közeli helyszínnek 
és a hazai naptárral sem ütköző 
időpontnak. Mivel a tábor végé-
re WRE-versenyek is meg voltak 
hirdetve, azt vártuk, hogy közös 
edzések lesznek a legerősebb tájfu-
tó nemzetek részvételével. Sajnos 
azonban az olasz rendezők csak 
az időpont meghatározásáig jutot-
tak, minden másnak a szervezé-
sét a résztvevő országokra bízták. 
Szerencsére volt több lehetőség arra, 
hogy ne itthonról vaktában tervez-
zük az edzéseket. A csehek, svédek 
és norvégok még május első felé-
ben tartottak egy közös edzőtábort, 
ahol az egyes edzésekért különböző 
országok feleltek. Rögtön az első 
edzések egyikére mi is ebből merí-
tettünk. Az edzésekről Kelemen 
Bernadett írt rövid riportot:
■ „A középtávra és a váltóra releváns 
Turcio nevű térképen 5 kis pálya 
volt, különböző jellegű feladatokkal. 
Mindenki választhatott magának 
feladatot, illetve többen lefutották 
az egészet. A sziklamezőket ügye-
sen levették a térképről, viszont sok 
sziklapont megfogását várta tőlünk 
a feladat, ami így véleményem sze-
rint nehezítette a tájékozódást. A 
sok ugyanolyan szikla közül válaszd 
ki, melyik az az egy szem, ami a 
térképen ábrázolva van. Az altalaj 
nagyon köves volt, nehezen futható. 
Ezen a napon nem kímélt minket az 
időjárás, ahogy általában az edző-
tábor további napjain sem. Esőben 
futhattunk, sőt Fanninak és Reginek 

külön jégeső is esett, csakhogy még 
izgalmasabbá tegye az edzést. Már 
ezen a napon megismerkedhettünk 
a híres lövészárkokkal. Mielőtt 
elindultunk, azt feltételeztem, hogy 
talán beton lehet az oldaluk – de 
nem, kőből (sziklából) van kirakva 
és egész könnyen átugorhatók.
■ Másnap egész napunkat Lavarone 
környékén töltöttük, ahol a VB 
hosszútávja lesz. A terepen hófol-
tokba ütköztünk, és az északibb, 
magasabb részeket még több hó 
borította. Nagyon jól futható alpesi 
terep volt. Sok sziklafallal és néhány 
helyen szabdalt részekkel, egy-két 
nagyobb tisztással, völgyekkel, és 
meredek gerincekkel. Véleményem 
szerint ez a terep más tájékozódást 
követelt meg, mint az előző napi, de 
ugyanakkor technikás volt.
■ A következő nap egyik edzésé-
re Asiagóban került sor, résztávos 
sprint edzésként. Szabó Andris, aki 
Vonyó Péter (Létra) mellett a másik 
csapatvezetőnk volt, tervezett több 2 

pontos pályát. Lehetett gyors sprint 
szakaszokat futni és ráhangolódni a 
másnapi sprint válogatóra. Nagyon 
jó útvonalválasztós feladatokat talált 
ki nekünk Bandi.”
Az éles versenyek sorát a sprint 
válogató nyitotta május 30-án 
Trevisoban. Ez nem volt egy 
előre meghirdetett verseny, az 
olaszok válogatójának indult 
a cseh származású szövetségi 
kapitányuk, Jaroslav Kacmarcik 
szervezésében. Végül azonban a 
csehek, az osztrákok és mi is 
becsatlakoztunk, így elég komoly 
verseny lett. A település belváro-
sa nagyon jó, a VB burano-i és 
velencei helyszíneihez hasonlító 

v á l o g a t o t t

válogatott Edzőtábor a harcMEzőkön
Május utolsó hetében a felnőtt válogatott a 
Dolomitokban edzőtáborozott a nyári világbajnokságra 
készülve, ami a válogató versenyekkel zárult. A helyszín 
Asiago környéke volt, ahol a 2004-es szenior VB-t is ren-
dezték, és ahol a terepeket több esetben az első világ-
háború lövészárkai és más maradványai gazdagítják.
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terepet kínált, amit a pályaki-
tűzés színvonala csak fokozott: 
sok ponttal, irányváltással, útvo-
nalválasztással, és így folyamatos 

térképolvasással. Ugyanakkor ha 
nagyon elmélyedt az ember a tér-
képben, könnyen elfelejtett beka-
nyarodni a soron következő sar-

kon, így nem volt nehéz hibázni. 
A hab volt a tortán, hogy időmé-
rő rendszer az SI érintés nélküli 
változata volt, így ennek a hasz-
nálatát is lehetett gyakorolni a VB 
előtt. Az eredmények szempontjá-
ból főleg a csehek domináltak, de 
Kerényi Máté csak 22 másodperc 
hátránnyal lett hatodik. 
Másnap már előre meghirdetett 
versenyként egy sprintváltóra 
került sor, amelyben két teljes 
és két vegyes csapattal vettünk 
részt. Ez már kevésbé volt tech-
nikás, és a rendezésben sem 
volt tökéletes, de azért jó felké-
szülési verseny volt erre az új 
VB-számra. A színtiszta magyar 
csapataink a 3. és a 4. helyen 
végeztek.
A tábort egy-egy középtávú ill. 
hosszútávú WRE futam zárta, 
amin az élmezőnyt olyan frissen 
érkezett élversenyzők alkották, 
mint Thierry Gueorgiou, Olav 
Lundanes, ill. a teljes finn keret. 
Itt dőlt el az is, hogy a magyarok 
közül ki melyik számban indul 
majd a VB-n, tekintettel arra 
is, hogy az idei évtől megszűnő 
selejtezők miatt most már csak 

v á l o g a t o t t

A Turcio nevű térképen kitűzött  
5 kis pályából itt látható négy: 

A VB programja, és a magyar indulók:
sprint Gyurkó Fanni Kerényi Máté
július 5. Szerencsi Ildikó Baumholczer Máté
 Kelemen Bernadett Kovács Ádám
hosszútáv Péley Dorottya Lenkei Zsolt
július 9. Gyurkó Fanni Liszka Krisztián
középtáv Gyurkó Fanni Baumholczer Máté
július 11. Péley Dorottya Lenkei Zsolt
váltó Péley Dorottya Kerényi Máté
július 12. Gyurkó Fanni Baumholczer Máté
 Kelemen Bernadett Lenkei Zsolt
A sprintváltó (július 7.) összeállításról később dönt a szövetségi kapitány
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2-2 helyünk van az erdei szá-
mokban. A válogatás eredménye 
a mellékelt táblázatban látható.

A versenyek eredményei,  
térképei:  

http://www.3days2014.it/

Szöveg: Scultéty Márton, 
Kelemen Bernadett

Képek: Bertóti Regina

v á l o g a t o t t

A sprint válogató férfi pályája Trevisoban
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Ha valaki Postás Kupán indul, 
bizton számíthat az átlagos-

nál technikásabb terepre, magas 
színvonalú térképre és a szokásos-
nál keményebb pályákra. Jómagam 
már több mint három évtizede 
futottam az első Postás Kupámon 
Gánton, akkor még serdülő ver-
senyzőként. A Kőhányáspuszta 
azóta nagy kedvenceim közé tar-
tozik, mint ahogy maga a Postás 
Kupa is. És ugyan ezek közül 
kifejezetten a kiskunsági homok-
buckákon (Pirtón, Csévharaszton, 
Pusztavacson, Gödörálláson vagy 
éppen tavaly Dabas határában) 
futott versenyek a legemlékezete-
sebbek, azért a „hegyiversenyekre” 
(Zuppa, Sátor-magas, Hamvas-

kő, Csikóváralja, Zajnát, Fekete-
hegyek, Bér, Bükkszentkereszt) 
is szívesen emlékszem. Pedig 
józan ésszel végiggondolva ezt 
valójában semmi nem indokol-
ná, hiszen szinte mindig tüdőnket 
majd kiköpve értünk célba, de 
a fizikai fáradtság mellé minden 
évben járt átlagon felüli szellemi 
feladat is.
Nem volt ez másként idén sem. A 
Kavics-hegyet és környékét elő-
ször éppen 20 éve, 1994-ben kós-
tolhattuk meg, amikor az 1993-
as katonai VB után mi civilek 
is birtokba vettük a piliscsabai 
lőtér környékét. Annak most nem 
néztem utána, hogy létezett-e 
erről a területről „őskori” fekete-

fehér térkép a 60-as évekből, vagy 
volt-e fotózott térképen verseny 
korábban rajta, de gyanítom, hogy 
katonai terület lévén nemigen. Az 
én térképgyűjteményemben min-
denesetre az 1993-as térképek a 
legkorábbiak a terepről. 
Ma ez már történelem: a katonai 
VB normáltávú versenyének dobo-
gós útvonalakkal berajzolt lapján 
a bronzérmet jelentő pöttyözött 
vonal a svájci Thomas Bühreré, aki 
a civilek között egy szűk évtized-
del később 2002-ben, három váltó 
világbajnoki arany után éppen 
Magyarországon lett egyéniben 
Európa-bajnok a klasszikus távon, 
majd újabb egy év leforgása után 
saját hazájában hosszútávú egyé-
ni világbajnoki címmel koronázta 
meg pályafutását.
1994 óta a Postás Kupákon kívül 
több más versenyen futhattunk 
erre, amikre én emlékszem, 
hogy volt itt Tavaszi Spari Kupa, 
Országos Diákolimpia (nagyon 
kemény technikás pályákkal!), 
meg Postás éjszakai, de a 2000-es 
évek elején még sítájfutóversenyen 
is indultunk itt.
És bár 1994 óta a terepet erősen 
fogyasztja a murvabánya, akár-
csak a 10-es út túloldalán fekvő 
Zajnát-hegyeket, valamint a tér-
kép is erősen zöldült a 20 évvel 
ezelőttihez képest, azért még 
mindig igen jó, sőt! A láthatóság 
csökkenése csak növelte a terep 
technikai nehézségét. Írom ezt 
annak ellenére, hogy szerintem a 
terep valóságban még jobban is 
zöldült, mint a térkép. Másképp 
fogalmazva, az idén is volt olyan 
érzésem verseny közben, ami-
lyen már a tavalyi Postáson is, 
miszerint, hogy Sőtér Janó helyes-
bítéskor otthon felejtette a zöld 
ceruzáját… No de ez csak minket, 
puhány közép-európaiakat zavar, 
egy skandináv terepeken edző-
dött futónak ez a terep alapszintű 
átlagos (azaz: fehér, tehát 0-ás) 
fedettsége. 

v e R s e n y b e s z á m o l ó

A Célterület

„sűrű” prograM
azaz a Postás Kupa 2014 ürügyén egy kis történelem  
és megannyi más…
Biztosra ment idén is a Postás rendezőgárdája.  
A már két Postás Kupán (1994, 2001) bizonyított igen 
technikás piliscsabai terep és a főváros közelsége idén is 
nagyszámú résztvevőt vonzott. Legnagyobb presztízsű 
kupaversenyünkön szokás szerint kemény, embert 
próbáló pályákon küzdhettünk, két nap alatt 3 futamon.
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Szóval „sűrű” volt az idei prog-
ram. A bozótosodás konkrét oka 
egyrészt, hogy az eltelt 20 évben 
szép számmal kerültek irtások, 
ritkítások a terepre, másrészt meg-
jelent egyfajta özönnövény, amit 
beazonosítanom nem sikerült, de 
hogy a futást akadályozta, az tény. 
Továbbá az idén elmaradt tél, vagy 
korán jött tavasz is a szokásosnál 
hamarabb kizöldítette az erdőt.
No de ez egyáltalán nem baj, sőt! 
Így minden adott volt a kemény 
küzdelemhez. Szombaton, aki az 
ALDI jelzőlámpánál való (az érte-
sítőben jelzetthez képest meglepő-
en problémamentes) bekanyaro-
dást, majd a meddőhányón törté-
nő parkolást abszolválta, máris a 
célban találta magát. Talán picit 
impozánsabb célhely illett volna 
legnagyobb kupaversenyünkhöz, 
no de itt a lehetőségek erősen kor-
látozottak voltak, úgyhogy ne szól-
junk egy szót sem! Különösen úgy, 
hogy itt aztán emberemlékezet óta 
nem látott gyorsasággal lezajlott 
jelentkezésen voltunk szinte pil-
lanatok alatt túl. Ezt máig sem 
értem, hogyan csinálták, lévén 
közel 1000 indulóról volt szó, és 
még élénken él emlékezetemben 
a 2007-es szárligeti Postás, ahol 

bizony talán bő fél órát is álltunk 
a sorban. Most minden frappáns 
volt és gyors, így már rögvest 
készülhettünk a versenyre.
Fontos momentum, amit szeretek 
a Postás Kupákon, hogy ha nem 
muszáj, nem viszik el a rajtot kilo-

méterekre (legalábbis nem mindig, 
mert azért 1984-ből emlékszem 
4 kilométert közelítő rajtmenet-
re…), de tény, hogy az utóbbi idők-
ben, főleg az alföldi versenyeken, 
akadt olyan, hogy gyakorlatilag 
a célban volt a rajt. Ha nem is 
ennyire közel, de idén csak 3-400 
méterre volt az első napi indítás, 
ami igen kellemes, ha sietni kell, ha 
kisgyerek van a családban, vagy ha 
csak hobbiszinten versenyez valaki 
és nem baj, ha nem használja el 
erejét már a rajtba menet, stb.
Hát, első nap a rövid rajtmenet után 
még a középtávú pályákon nem is 
használta el összes erejét az ember, 
de nem is volt szabad. Sokakra várt 
még ugyanis délután a váltó. 

Váltó!
Valamikor, a 80-as évek elején 
ez még külön versenynap volt a 
Postás Kupán, például 1983-ban. 
Akkor a váltó a történelem legelső 
(igaz még nem hivatalos) tájfutó 
Világ Kupa futama után zajlott, 

v e R s e n y b e s z á m o l ó

A MIXS váltóban győztes pécsi  csapat

A 21E  kategóriák összetett győztesei
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ahol a nőknél egyéniben a nor-
vég Brit Volden és svéd Marita 
Skogum holtversenyben győze-
delmeskedett – világversenyen 
erre, ha jól tudom, 24 évvel később 
volt újból példa, amikor a 2007-es 
ukrajnai Világbajnokságon Minna 
Kauppi és Heli Jukkola állhatott a 
dobogó tetejére egymás mellé 80 
perc 17 másodperc futás után. 
Ezen a ’83-as Postáson a Zuppán, 
másnap a váltóban F21-ben 
a norvég válogatott 1-es csapa-
tát 4 másodperccel megcsapta a 
2-es norvég váltó. Micsoda két 
váltó! Bármelyik a kettő közül 
világbajnok lehetett volna a ’80-
as években. És lett is a tagjaik 
közül jó néhány, egyéniben és/
vagy váltóban: Tore Sagvolden, 
Sigurd Dæhli, Morten Berglia, 
Harald Thon. És utoljára, de 
nem utolsósorban, fiatalkorom 
példaképe, a máig utolérhetetlen 
Øyvin Thon, akinek két egyéni 
világbajnoki címe mellé sorozat-
ban ötször akasztottak nyakába 
váltó világbajnoki aranyérmet! Ezt 
máig sem tudta senki sem túlszár-
nyalni, holott ma évente van VB, 
szemben az akkori két évenkén-
tivel. Gondoljunk csak bele, egy 
egész évtizeden át váltó világbaj-
nok volt! És egyéniben is csak egy 
szám volt akkor, nem három. 
Még a földönkívülinek is titulált 
Simone Niggli sem tudott ennyi 
váltó aranyérmet begyűjteni. Øyvin 
Thonon kívül egyedül a már emlí-
tett Minna Kauppi szerzett öt váltó 
világbajnoki címet, igaz ő nem 
sorozatban. Kauppi még nyerhet 
egyet-kettőt, Niggli már nem, 
hiszen tavaly év végén visszavo-
nult a válogatottságtól. Bár ennek 
ellenére igencsak jó formában van!
No, aztán a váltót szép lassan 
„megette” a nagyobb népszerű-
ségnek örvendő egyéni verseny. 
Ugyan 1984-ben még utóbbit is 
a komolyabb izgalmakat nyúj-
tó időkiegyenlítéses (más néven 
vadászrajtos) formában rendezték 

(2 napos versenyen!), de aztán 
sok évig sima kétnaposként (néha 
háromnaposként) zajlott a Postás.
Örömünkre néhány éve visz-
szatért a váltó, ha nem is önálló 
versenynapként, hanem betét-
versenyként az első nap délután-
ján. Hozzátartozik ehhez, hogy 
világviszonylatban is csökkentek a 
váltópályák hosszai, meg a váltók 
létszámai, hiszen a VB váltó is 
nagyjából 100 perc alatt lezajlik,  
nem is beszélve az idén debütá-
ló sprintváltóról. Így még akár 
be is fér egy középtávú egyéni 
után délutánra, legalábbis az 
edzettebbjének. Teljesen őszintén 
bevallom, hogy a tavalyi tapasz-
talatok után idén mi magunk is 
kihagytuk, mert a kevésbé edzett 
hobbitájfutó-fajta (mint a mi csa-
patunk jó része) inkább tartalékol-
ta erejét a másnapi normáltávra.
És másnap aztán volt nemulass! 
Jómagam az egyes pontra egy 
kezdőket is megszégyenítő pár-
huzamhibával kezdtem. Ráadásul 
olyan helyen, ahol előző nap már 
jártam, sőt pontot is fogtam. No de 
itt jön a rutin helyetti szenialitás, 
amikor „hiszen ez a kúp biztos 
ez itt, ni, jé itt egy tisztás, hát, 

ez biztos lemaradt a térképről… 
– tegnap még rajta volt? – hopp 
egy pont, ááááá!, de nekem nem 
is ez kell, húha, hol, vagyok? (hát 
a Postás Kupán :- ) –  na jó, de 
mégis, egy kicsit közelebbről??)” 
– és akkor így nem nagy kunszt a 
rajttól légvonalban alig 500 méter-
re lévő 1-es pontra majd’ 13 perces 
részidőt produkálni…
Innen már szinte laza volt, csak 
végig kellett „futni” (értsd: kúsz-
ni, mászni, liánokat és indákat 
hajtogatni, stb.) a 7 kilométeres 
pályát 380 méter szinttel (zárójeles 
megjegyzés: régebben 4% fölötti 
szinthez még Világbajnokságon is 
külön eltérési engedélyt kell kérni 
… itt most 5,5 % volt). Nekem ez 
a pálya 3 perc híján 2 óráig tartott 
– jó, a győztes Egei Tominak majd 
háromnegyed órával kevesebb is 
elég volt ehhez. No de ő is 10 
perces kilométerátlag felett futott, 
pedig ő azért nem piskóta! 
Mégis megérte! Pálya közben még 
a Csabai-gombát is láttam, ami a 
verseny logójának vezérmotívu-
ma volt. 
Minden kívánságom úgy jönne 
be, mint amit 3 évvel ezelőtt, a 
szintén a Postás által rendezett 
Zajnát-hegyek-béli KOB-VOB 
után írtam. Miszerint lehetne egy-
szer olyan verseny, ami a 10-es 
út két oldalán lenne lebonyolítva. 
Az idei Postás második napján a 
hosszabb pályák egy –igaz, nem 
túl nagy belmagasságú- alagúton 
át átlátogattak a Zajnátba is, ezzel 
igazán bonyolult és technikás 
pályát kínálva a versenyzőknek.
Elfáradtam, elfáradtunk, de jövőre 
is jövünk! Pontosabban megyünk, 
Kunbaracsra, ami egy új kiskun-
sági homokbuckás terepet sejtet, 
és ahogy Sőtér Janót ismerem, a 
dimbek-dombok apró rezdülései 
is ábrázolva lesznek, és talán még 
boróka is lesz? 2015 áprilisában 
kiderül. Vétek lenne kihagyni!

Kovács Gábor
Fotó: Máthé István

v e R s e n y b e s z á m o l ó

Boros Zoltán nyerte  
a Korik Andor emlékversenyt
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Ha azt mondom a tájfutás 
Wimbledonja, Zala megye 

Woodstockja, akkor mindenkinek 
az idei 24 órás váltó kell eszé-
be jusson. Ha valamiért mégsem, 
ott komoly kihívás és szórako-
zás elleni immunitást kell, hogy 
diagnosztizáljak. A német nagy 
testvér, páros években szokásos 
nagy lélegzetvételét kihasználva, 
idén is akadt vállalkozó kedvű a 
Kárpátok medencéjében e cirkusz 
kivitelezéséhez. A porondmes-
teri szerepet idén (is) a Szlávik 
Zoli, Bánki Zoli, Szakál Péter tri-
umvirátus vállalta magára, erős 
ZTC-s közreműködéssel, a 2010-
es HOB-ról oly jól ismert csödei 
erdőkre ráengedve a versenyfor-
ma testi-lelki rabjait.
Még ha nem is a Pácod (térkép 
neve) a zalai terepek alfa hímje, 
el kell ismerni, ennél kevés jobb 
24 órás adottságokkal rendelkező 
terület van idehaza, ahol a megfe-
lelő infrastruktúrájú versenyköz-
pontot 360°-ban terep és térkép 
veszi körül. Az ötletért jár a pipa a 
rendezőknek. Ezt leszámítva azért 
kevésszer támadt bennem irigy-
ség irántuk. Először is a magyar 
mezőnyt rágerjeszteni valami-
re, ahol nem a wellness a leg-
főbb vonzerő, verejtékes munka, 
talán még Sziszifusz is fejét rázva 
visszaállna a kis sziklája mögé. 
Másrészről a válogatott szelekció 
csúcsszezonjában sem könnyű 
megnyerni az élmezőnyt egy ilyen 
kis pikáns falatra. Természetesen 
aki emiatt maradt távol, annak 
alibije igazolva. Viszont az elgon-
dolás, hogy a vadnyugatot szemel-
ték ki a tett színhelyének, egyből 
begerjesztett néhány ízlelőbimbót 
a határainkon túl, és sikerült is az 
évezred legnagyobb számú külföl-
di delegációját a rajtvonalon meg-
számolni. Noha a mezőny majd 
egynegyedét ők adták, azért épü-

letes mennyiségről nem beszél-
hetünk. Persze ne legyünk torko-
sak, lényeg a javuló tendencia. Ha 
már az algebránál tartunk, a 24 
órás, két műszakos királykategó-
riát, majd másfélszer annyi csapat 
választotta idén, mint 2 éve, szám 
szerint 16. Érdekes, hogy ez a szám 
4 éve 23 volt! Rejtély, hogy miért, 
talán valami versenyszám kihalá-

sának veszélyével szembeni hisz-
téria lehetett az oka, mindenesetre 
elgondolkodtató adat. A 12 órás 
is kapósabb volt, mint 2 eszten-
deje, a 6 órás váltó viszont kipur-
cant, mondjuk egyébként sem volt 
több egy evolúciós zsákutcánál. 
Természetesen ne feledkezzünk 
meg a Kisházi házaspárról és a 
bennszülött Sólyomról, valamint 

Kezdődik a verseny

Éjszakai csendélet

csödEi dupla Műszak – 24 órás váltó 2014
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Németh ellenfeleiről se, akik szóló 
mutatványként egyedül keringtek 
Csöde körül fél, illetve egy napon 
át. Ennek a számnak az endorfin 
termelő hatása és élvezetei értéke 
számomra kicsit ugyan homályos, 
de ők látszólag nem szédültek el.
A játékszabályok némi átírásának 
eredményeként a hazai felvevő 
piac jelenlegi nehézségeit figye-
lembe véve elég volt 1 lányt csata-
sorba állítani, Oszi mégis nagyvo-
nalúan 5 lányt futtatott a maga kis 
háremében, ami kicsit bicskanyi-
togató ilyen ínséges időkben. Aki 

találkozna vele, fejezze ki érzelme-
it vele szemben, legyen az elisme-
rő, avagy éppen rosszalló. A másik 
módosítás szellemében 5 fővel is 
ki lehetett állni, ami kifejezetten a 
végül bronzérmes csehek kedvéért 
lett kitalálva. Belegondolva, azért 
volt étvágyuk, miután a csapat 
nagyobbik fele 7 pályát teljesített.
A május utolsó délelőttjén eldör-
rent derbi azért a jókedv mellett 
szolgáltatott egyéb tanulsággal is. 
A tömegrajtnak még mindig van 
akkora presztízs értéke, hogy néha a 
fizikai atrocitásokat is el kell viselni. 
Megjegyzem, ebben is Oszi volt a 
renitens. Másrészről ezen a terepen 
kiderült, ki tud irányba menni, és ki 
nem. Hát én nem. Egy-egy objek-
tum mentes fehér erdőbe való betö-
rést a tanácstalanság okozta néma 
sikoly követte csak. Igaz, nem min-
denki választotta a néma üvöltést, 
a GYOMOKATSEBEEROMILA 
fedőnév alatt futó alakulat front-
embere, Néda Laci egy Kazinczy-
díjas összetett mondattal fejezte 
ki, hogy szereti a szedret és azt 
a biodiverzitást, amibe ő négyszer 
is belehúzott. Hiába, ez is hozzá-
tartozik a 24 órás életérzéséhez, 
valakinek a vérét is oda kell adnia 
a csapatért. Egyébiránt azt hiszem, 

komoly hiányérzet senkiben sem 
alakult ki, az időjárás a májusban 
lehetséges összes variációt és per-
mutációt kipróbálta rajtunk - a 
napsütés, az orkán, és az eső kár-
tyáit előhúzva -, az éjszakai pályá-
kon a fényvisszaverők messziről 
adták vissza a lámpánk szerváit, 
a Szentkirályi oltotta szomjunkat 
minden kör után. A verseny köz-
vetítése és közvetíthetősége sajnos 
már meghaladta a rendezők kapaci-
tását, de a 24. óráig a legtöbb csapat 
a saját menetrendjével volt elfoglal-
va. Ekkor viszont a Tipo, a Gyomok
atsehandbandavégigmondhatatlan, 
egy cseh és egy szlovén csapat mér-
kőzött a 2-5. helyek között, amire 
lehetett volna kicsit hangolni a cél 
katlan hangulatát. Ettől függetlenül 
ők megvívták a saját harcukat, ami-
ben a Tipo megtartotta a második 
helyét (a XII. kerületi ősmasszívum 
MOM mögött) 33 teljesített pályá-
val, 11 percnyi előnnyel a cseh légió 
előtt, 4. helyre a kicsit önbizalom 
hiányos tervvel nekirugaszkodó 
Gyomokatsebeeromila (Nagy Pista-
Korcsok Pali-Borbás Boci Nándor-
Néda Laci-Rostás Ancsa-Dékány 
Andi ) csusszant be 32 pályával, 
szűk kettő percnyi előnnyel az 5. 
szlovének előtt.
A 12 óráson csupán a 4. helyért 
ment a csata, a dobogó már koráb-
ban eldőlt. Bár, ha a VTC-s „old 
stars” Rédosz 75 perccel a vége 
előtt nem dobja be a törölközőt, a 
Sivensport-PVSK még izgulhatott 
volna. De így a baranyaiak térhet-
tek haza megdicsőülve.
A 24 órás eredményhirdetése 
utáni sátorbontás már a szoká-
sos élő halottas film szereplővá-
logatásos hangulatában telt, de 
a kóma elmúltával nincs kétsé-
gem afelől, hogy sokunkban már 
elindult a visszaszámlálás a jövő 
évi thüringiai, és kicsit a 2016-os 
magyar 24 órásra is.
Köszönjük az idei NON-STOP 
lehetőséget!

Zsebe Isti

v e R s e n y b e s z á m o l ó

A 24 órás dobogó

Pihenő
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Gera Tibor Ifjúsági Szövetségi 
Kapitány összefoglalója 

következik az eddig elvégzett 
közös munkáról, a válogatásról és a 
versenyig hátralévő kis időről:

Felkészülés
Négy edzőtábort tartottunk közö-
sen a junior és felnőtt válogatot-
tal. Januárban Kiskunhalason, 
februárban Pécsett, áprilisban 
Salgótarjánban és május végén 
Zalalövőn. Edzőtáboraink igen nép-
szerűek voltak, hiszen az első három-
ban átlagosan 80 fő vett részt, Zalában 
pedig 40 fő (ide már inkább csak 
azok jöttek el, akik esélyét látták vala-
melyik csapatba való bekerülésnek). 
Kiskunhalason bejött a hideg idő és 
leesett a nagy hó, így többen szombat 
reggel nem mertek útnak indulni. 
Már a péntek délutáni edzésen víz-
szintesen szakadt a hó a nagy szél 
miatt. A vasárnapi tömegrajtos farsta 
edzés Tázláron nagyon látványos volt, 
az edzőtáborban látni lehetett, hogy 
az ifik igencsak megszorongatják a 
felnőtt válogatottjainkat is!
Pécsett a PVSK segítségével szer-
veztük az edzőtábort. A legemlé-
kezetesebb a vasárnapi, a 2012-es 
Egyéni OB céljában rendezett edzés 
volt. Kétkörös pályákat terveztünk 
az állóképesség javítására, de mivel 
mínusz 2-3 fok volt és szakadó 
eső, ezért mindenkinek csak egy 
–, amúgy rendes pálya hosszúsá-
gú – kört kellett futnia, azt viszont 
a rossz idő miatt akár párban is. 
Nagyon jó volt látni, hogy egyetlen 
zokszó nélkül indultak neki a gyere-
kek a hegyeknek abban a cudar idő-
ben. Sőt, amikor bejöttek, többen is 
megkérdezték, hogy bontsanak-e.
Salgótarjánban végre jó idő fogadott 

bennünket, ahol az SDS Sramkó 
Tibor vezetésével segített az edzőtá-
bor lebonyolításában. Első nap ren-
deztünk egy rövidített normáltávú 
válogató futamot, ahol a helyi tájfutó 
vállalkozó Varga István révén pénzdí-
jas lett a verseny minden korosztály-
ban. A tábor alatt a technikai edzések 
mellett sor került a fizikai felmérő 
futásra is. A táborban a szlovák up. 
válogatott hét tagja is részt vett.
A negyedik, zalalövői edzőtábor-

ban először voltak az edzések, és ezt 
követte a negyedik válogatóverseny. 
Szombat délután Zalaegerszegen 
Landorhegyen volt a közös rövidtá-
vú válogató a juniorokkal, ahol Fehér 
Ferenc technikás pályáin futottak az 
indulók. Vasárnap az osztrák válo-
gatottal közös válogatót tartottak a 
juniorok, amihez csatlakoztunk St. 
Corona igazi alpesi síterepén. A 
pályák elsősorban az útvonalválasz-
tásban tették próbára a versenyzőket, 
ahol igen szoros eredmények szü-
lettek. (A junior VB válogatás első 
három válogatója alapján 4-5 fő ifi is 
indulni fog a VB-n.)

Válogatás
Az Ifi EB válogatók rendben lezajlot-
tak, a kivonatolt eredmények alább 

U t á n p ó t l á s  v á l o g a t o t t

ifjúsági Európa-bajnokság 2014: 
a csapat készEn áll!

Macedóniában, Sztrumica központtal rendezik az idei Ifi EB-t 
33 nemzet 409 fiataljának részvételével. Magyarországot 16 
versenyző (kategóriánként négy) képviseli június 26-28. közt. 

N16   3 legjobb Postás Starján Tipo Zeg
   százalék 1. nap norm. 1. nap rövid
1 Szuromi Hanga PVS 300,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2 Pataki Réka Dalida PVS 336,9% 127,4% 103,9% 128,1% 105,6%
3 Vékony Vanda ARA 338,5% 132,6% 103,6% 118,3% 116,6%
4 Hajnal Dorottya SPA 349,1% 132,2% 107,5% 156,4% 109,4%
5 Sárközy Zsófia MOM 351,2% 115,6% 121,3% 123,1% 114,3%
6 Porgányi Anna ZTC 366,7% 137,9% 127,6% 153,8% 101,1%
N18   3 legjobb Postás Starján Tipo Zeg
   százalék 1. nap norm. 1. nap rövid
1 Szuromi Luca PVS 305,0% 105,4% 100,0% 101,2% 103,8%
2 Viniczai Csenge PVS 310,1% 100,0% 102,6% 110,0% 107,4%
3 Weiler Virág SPA 310,4% 110,4% 110,8% 100,0% 100,0%
4 Faggyas Réka TTE 358,7% 123,6% 120,3% 135,4% 114,9%
5 Kézdy Borbála MOM 363,8% 134,6% 111,9% 130,4% 121,5%
6 Péntek Gréti BSC 368,3% 119,9% 132,5% 121,8% 126,5%
F16   3 legjobb Postás Starján Tipo Zeg
   százalék 1. nap norm. 1. nap rövid
1 Zacher Márton SPA 306,5% 106,5% 107,7% 100,0% 100,0%
2 Szuromi Mátyás PVS 315,1% 100,0% 100,0% 115,1% 122,7%
3 Egei Patrik SPA 320,5% 110,3% 105,8% 113,8% 104,5%
4 Ormay Mihály SPA 331,9% 123,7% 115,9% 110,2% 105,8%
5 Gyenizse-Nagy Balázs PVS 339,7% 109,0% 116,7% 129,4% 114,0%
6 Kovács Barnabás PVS 341,9% 116,1% 117,8% 128,7% 108,1%
F18   3 legjobb Postás Starján Tipo Zeg
   százalék 1. nap norm. 1. nap rövid
1 Dalos Máté TTE 305,3% 100,0% 106,3% 105,3% 100,0%
2 Miavecz Balázs MOM 306,2% 117,4% 100,0% 100,0% 106,2%
3 Mészáros Mátyás DTC 324,0% 112,1% 107,0% 108,7% 108,3%
4 Szűcs Botond DTC 325,1% 113,2% 106,5% 107,7% 110,9%
5 Hajdu Erik TTE 352,4% 116,3% 105,5% 137,0% 130,7%
6 Tóth Adrián TTE 358,4% 123,9% 106,7% 127,8%  
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olvashatóak (részletes táblázat a válo-
gatott honlapon található). Mivel 
hosszabb sérülések és egyéb körül-
mények nem befolyásolták a válo-
gatást, így szubjektív döntésre nem 
került sor, vagyis a kategóriák első 
négy helyezettje lett csapattag. A vál-
tókat az első három fő fogja alkotni. 
A váltók összeállítását előre megbe-
szélem az érintettekkel és edzőjükkel, 
hogy ezzel őket már ne stresszeljük 
a helyszínen, hanem magabiztosan 
tudjanak készülni a feladatukra. 
Hosszú évek tapasztalata alapján 
gondolom, hogy aki egyéniben jót 
fut, az nem feltétlen fog jót futni a 
másnapi váltón is. A végleges váltó-
sorrendet a KOB-on hirdetem ki.

A csapat és a verseny
A csapat felét a két legerősebb 
utánpótlásnevelő egyesület, a PVS 
és a Tabáni Spartacus teszi ki 5-5 
fővel, akik mellett két diósgyőri fiú, 
két tipós versenyző, egy MOM-os 
és egy ARA-s utazik. Többségüknek 
már nem az első ifi EB-je, de újon-
cok is vannak köztük.
A fiatalokkal a KOB-VOB után hétfő 
este fogunk gyülekezni Szegeden, 
ahonnan kedd hajnalban vágunk 
neki kisbuszokkal a 750 km-es útnak. 
A szerdai terepbemutató(k) után a 
program csütörtökön kezdődik a 
városi rövidtávval, pénteken lesz a 
hosszútáv (klasszikus), szombaton 
pedig a váltó. A csapattal vasárnap 

reggel fogunk hazaindulni. A verseny 
honlapja: www.eyoc2014.mk
Végezetül egy jó tanács: az egyik 
legfontosabb dolog az utolsó hetek-
ben, hogy a versenyzőknek már 
csak a technikai feladatok minél 
tökéletesebb végrehajtásán szabad 
gondolkodni (a helyezésekben 
való gondolkodás helyett, amire 
lesz elég idő a célbaérkezés után). 
Mindenképpen fontos a pozi-
tív hozzáállás, amiről az edzőtá-
borokban is többször beszéltünk. 
Fizikailag már nem lehet és nem is 
kell csodát tenni, viszont nagyon 
oda kell figyelni az utolsó hetek 
étkezésére, a folyadékpótlásra és a 
megfelelő pihenésre.

U t á n p ó t l á s  v á l o g a t o t t

A versenyzők a javasolt váltósorrendben:

N16: Pataki Réka Dalida (PVS), Vékony Vanda (ARA), Szuromi Hanga (PVS), tartalék: Hajnal Dorottya (SPA)

N18: Weiler Virág (SPA), Szuromi Luca (PVS), Viniczai Csenge (PVS),  tartalék: Faggyas Réka (TTE)

F16: Zacher Márton (SPA), Egei Patrik (SPA), Szuromi Mátyás (PVS) tartalék: Ormay Mihály (SPA)

F18: Mészáros Mátyás (DTC), Miavecz Balázs (MOM), Dalos Máté (TTE) tartalék: Szűcs Botond (DTC)
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Szép magyar szereplés a 10milán
Eksjö környékén, a 2009-es O-Ringen terepén ren-
dezték a skandinávok nagy tavaszi váltóversenyét, 
a 10milát. A szervezők néhány újítással igyekeztek 
izgalmasabbá tenni a küzdelmet: az utolsó helyett az 
utolsóelőtti pálya lett a hosszú, az utolsó pedig a leg-
rövidebb (így nem egyértelmű, hogy a legjobb ember 
menjen a végén); az éjszakai hosszú pálya a negyedik 
helyről a hatodikra került; és a rajt előrébb hozásával 
az első két futó még világosban mehetett.
A nőknél nem volt ennyi variálás, mind az öt futó 
nappal teljesítette a pályát. Három körig változa-
tosan alakult a verseny. A harmadik futók között 
Gyurkó Fanni szenzációsan versenyzett és a végén 
Anna Bachmant és Ida Bobacht lehajrázva első helyen 
érkezett. Ezután viszont a Pan Århus percei következ-
tek, Maja Alm szerzett négyperces előnyt, amit aztán a 
friss Európa-bajnok Signe Søes megtartott. A második 
helyre a másik EB-hős, a svájci Judith Wyder érkezett 
a Göteborg-Majorna színeiben, Simone Niggli pedig 
a hetedik helyről hozta fel a dobogó harmadik fokára 
az OK Tisarent. Gyurkó Fanni váltója, az IFK Moras a 
20.; Kelemen Bernadett és Szerencsi Ildikó csapata, a 
Hämeenlinnan Suunnistajat a 63. helyen végzett.
A férfiaknál sokáig szorosan alakult a verseny, a hete-
dik futók után még mindig kilenc váltó volt másfél 
percen belül. Közben láthattunk további jó teljesítmé-
nyeket a magyar futóktól: Gösswein Csaba a 43. helyen 
jött első futóként; Kovács Ádám a harmadik futók 
között a 37 fős első bolyban a 25. helyen érkezett 28 
másodperc hátránnyal; Lenkei Zsolt pedig az ötödik 
körben hozta fel a váltóját a 15. helyről a harmadikra 
úgy, hogy még vezetett is a pálya közben.
A nagy esélyes címvédő Kalevan Rasti a nyolcadik futó 
Thierry Gueorgiou révén állt az élre másfél perc előny-
nyel. A hosszú pályán a Fredrik Johansson (IFK Lidingö) 
feljött egy másodpercre Fabian Hertnerre, miközben 
a többiek öt percre leszakadtak, így kétesélyessé vált a 
verseny. Az utolsó pályán viszont Jan Prochazka elhú-
zott Mårten Boströmtől, így két perccel nyert a Kalevan 
Rasti. A harmadik helyre a Södertälje-Nykvarn érkezett. 
Negyedik lett az IFK Moras Lenkei Zsolttal a soraiban, 
kilencedik az OK Linné Gösswein Csabával, 22. pedig az 
OK Pan-Kristianstad Kovács Ádámmal.
További részletek a verseny honlapján: www.10mila.se
 mtfsz.hu

Tájfutás a Világjátékokon
A Nemzetközi Világjátékok Szövetség úgy döntött, 
hogy a három év múlva, 2017-ben a lengyelországi 
Wroclavban rendezendő Világjátékok programjában 
is szerepelni fog a tájfutás. Ezzel sportágunk 2001 

(Akita, Japán), 2005 (Duisburg, Németország), 2009 
(Kaohsiung, Tajvan) és 2013 (Cali, Kolumbia) után 
ötödik alkalommal is bekerült az esemény program-
jába. A lengyel szövetség már jelezte, hogy szívesen 
megrendezik a három számot (rövidtáv, középtáv, 
vegyesváltó). mtfsz.hu

Világranglista azonosító számok
A Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség (IOF) 
új Világranglista azonosító számokat (World 
Ranking IDs) vezetett be a Világranglista verse-
nyeken induló versenyzők számára. A versenyzők-
nek a nevezéskor meg kell adniuk a Világranglista 
azonosító számukat is, amikor ilyen Világranglista 
versenyre beneveznek. Az azonosító számok lis-
tája megtalálható: http://iofranking.osport.ee/
iofranking/Athletes Amennyiben valaki még 
nem rendelkezik ilyen azonosítóval, minél előbb 
kérelmeznie kell azt az “IOF Athlete ID request 
template” űrlap elküldésével a new_AthleteID@
orienteering.org e-mail címen. mtfsz.hu

Új világranglista
Üzembe helyezte az IOF az új rendszerű világ-
ranglisták honlapját.
A január 1. óta működő szisztéma lényege, hogy 
nemenként két külön világranglistát tartanak nyil-
ván: egyet a közép- és hosszútávú versenyeken, 
egyet a sprintversenyeken szerzett pontok alapján. 
A ranglistapont az utóbbi 18 hónapban szerzett 
4 legjobb pont összeadásával számolódik. A VB 
döntők győztesei 1500 pontot kapnak, ugyanez a 
szám a Világ kupák, Világjátékok és a Világ kupa 
futam kontinensviadalok (ez gyakorlatilag csak 
az Európa-bajnokság) esetében 1450 pont. Egyéb 
WRE versenyeken maximum 1400 pontot lehet sze-
rezni. Minimum pontokat is meghúzott a szövetség: 
a nem Világ kupa regionális bajnokságokra 1100, 
a sima futamokra 800 pontnál. További újdonság, 
hogy 10 pontot minden a pályát teljesítő versenyző 
kap, csak a kiesettek szerepelnek majd 0 ponttal.
Az Európa-bajnokság eredményeivel frissített világ-
ranglistákat jelenleg mind svájciak vezetik. Simone 
Niggli áll az élen mindkét női rangsorban, az erdein 
Tove Alexandersson és Minna Kauppi, a sprinten 
Annika Billstam és Judith Wyder követi. A férfiaknál 
pedig Daniel Hubmann-Thierry Gueorgiou-Fabian 
Hertner a sorrend az erdei, és Matthias Kyburz-
Jonas Leandersson-Jerker Lysell a sprint ranglistán. 
A legjobb magyar helyezettek Gyurkó Fanni (71. 
illetve 85.) és Lenkei Zsolt (38. illetve 62.).
A világranglista honlapja: http://iofranking.
osport.ee/iofranking/ mtfsz.hu
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A Maccabi Vívó és Atlétikai Club 
Tájékozódási Futó Szakosztálya 

ebben az évben, 2014. június 7-9. 
között rendezte meg a Homokháti 
Maccabi Kupa Nemzetközi 
Tájékozódási Futóversenyt 
Balotaszállás környékén, amelyből 
az első futam Világranglista (WRE) 
verseny volt. A versenyre 12 ország-
ból közel 600 tájfutó nevezett be.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
a szervezők jóvoltából igazi csa-
ládi programnak lehet betervez-
ni a Homokháti Maccabi Kupát 
már évek óta! Nemcsak a gyere-
kek számára vonzó kikapcsolódás. 
A fárasztó verseny után minden 
nap megmártózhatnak a mórahal-
mi fürdő vizében a családok, – és 
ahogy az már megszokott, – aki 
benevez, az 3 napos fürdőbelépőt 
kap a Mórahalmi Szent Erzsébet 
Gyógyfürdőbe. /Remélve, hogy ez 
a jövőben is így marad!/ Emellett 
változatos, érdekes, részletgazdag 
terepek, térképek, igényes verseny-
pályák, színvonalas eredményhir-
detések várják a verseny résztvevőit!
Mondhatnám azt is, hogy bizony 
ezúttal (is) jól kifogtuk! Mármint 
a tikkasztó hőséget. A korábbi 
Hungária Kupa 1-2 napja is ezen a 
területen volt, akkor is nagy hőség-
gel! Igazi „sivatagi show” volt ez 
is a javából (árnyékban 32-35 fok 
Celsius! No meg a buckák között, 
ott még 3-4 fok jött hozzá ráadás-
ként!) Jelentkezéskor minden ver-
senyző 2,5 napos fürdőbelépőt 
kapott a Mórahalmi Szent Erzsébet 

Gyógyfürdőbe (Június 7. szombat 
délutántól június 9. hétfő estig. 
A három nap alatt egyébként 5 
versenyszám került lebonyolításra: 
két középtávú verseny, egy éjszakai 
verseny, egy váltó verseny és egy 
normáltávú verseny labirintussal 
nehezítve. Az első középtávú (WRE, 
kiemelt) futam szombaton 14 óra-
kor kezdődött Balotaszálláson, 
majd ezen a napon este 22 órai 
kezdettel került sor az éjszaki ver-
senyre Mórahalmon. Vasárnap 11 
órakor folytatódott a program ismét 
egy középtávú futammal, majd 
délután 16 órai kezdettel a váltó 
futásra került sor Balotaszálláson. 
Hétfőn került megrendezésre az 
utolsó futam 10 órai kezdettel, 
normáltáv labirintussal tarkítva 
Balotaszálláson.
Az első napon, szombaton a világ-
ranglista futam egyben kiemelt 
rangsoroló verseny is volt, mely-
ből egy naptári évben mindössze 
négyet rendeznek az országban. Az 
F21E kategóriában /20 induló, 7,1 
km, 26 ep.) Liszka Krisztián /SPA/ 
győzött, minimális különbséggel 
Dénes Zoltán /KAL/ és Bakó Áron 
/SPA/ előtt. A N21E kategóriában 
/19 induló, 6,2 km, 22 ep./ magabiz-
tosan nyert Szerencsi Ildikó /SZV/, 
akinek a győztes ideje több mint 
két perccel volt jobb a 2. helyezett 
Weiler Virág /SPA/ eredményénél. 
Mindkét eredmény kimagaslott a 
mezőnyből. Őket követte a 3. helye-
zett Rusvai Katalin /FSC/ közel 6 
perces hátránnyal.

A Dél-Alföldi Regionális Éjszakai 
Bajnokság egyfordulós, éjszakai, 
egyéni országos rangsoroló, városi 
rövidített középtávú versenyként, 
a Maccabi váltó 2 x 2 fős, farsta 
típusú, országos rangsoroló váltó-
versenyként került megrendezésre. 
A versenyek pályakitűzői teendőit 
Forrai Miklós /1. futam, DAR éjsza-
kai/, Forrai Gábor /2. futam, váltó/ 
és Ács Gábor /3. futam/ látták el. 
Mind az öt verseny ellenőrzőbírója 
Hegedűs Zoltán volt.
A parkoltatást a céltól 400 méterre, 
kijelölt területen szervezetten oldot-
ták meg.
A rajt, a cél felépítése, kivitelezése, a 
rajtoltatás ezúttal is igényes volt. Fák 
alatt volt a rajtoltatás, és fák alatt 
volt a beérkezés is a célterületre! /
Ez különösen értékelendő a nagy 
forróságban/. Ezúttal „csak” a WRE 
(F21E és N21E) futamon és a váltón 
indulók kaptak rajtszámot.
A terep jellegzetességei: alföldi 
homokbuckás erdő, változó futha-
tósággal, nyílt részekkel. A terepen 
intenzív erdőművelés folyt (fakiter-
melés, tuskókihúzás és összetolás), 
ezért új utak is keletkeztek.
A térképek jellemzői: Maccabi Kupa 
1-2-3.nap és a váltón: méretarány 
1:10000, alapszintköz 2 m. DAR 
Éjszakai Bajnokságon: méretarány 
1:5000, alapszintköz 1 m. A helyes-
bítéseket /2011–2014/ Forrai Gábor, 
Forrai Miklós és Vancsik Nándor 
végezték, közmegelégedésre.
A verseny sajátossága, immár 
hagyományosan, hogy a 3. verseny-

hoMokháti Maccabi kupa
Balotaszállási „sivatagi show” futamok
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napon bizonyos kategóriákban, a 
versenypálya – az utolsó harmadá-
ban – egy kordonszalagból felépí-
tett labirintust tartalmazott /amely 
1:500-as méretarányú, a térkép bal 
alsó sarkában, pályánként 5 belső 
ponttal/. A labirintus teljesítése 
kötelező volt! A labirintus pontjai a 
pálya többi pontjainak sorszámozá-
sához illeszkedtek. 
Mindhárom napon gyerekverseny 
is volt a cél közelében a verseny 
ideje alatt. Minden induló ajándékot 
kapott.
A verseny célterülete, a kiszolgá-
ló egységekkel együtt /lakodalmi 
sátoros étkezés, permetzuhanyzó, 
állatsimogatás, eredményközlések, 

padok, erdei hangulat, a magyar 
akácfák alatti hűs levegő, stb./ véle-
ményem szerint mind-mind javí-
totta a közhangulatot és közérzetet.
A verseny főbb támogatói 
Mórahalom Város Önkormányzata 
és a mórahalmi Szent Erzsébet 
Gyógyfürdő voltak. A verseny 
fővédnökségét ezúttal is Nógrádi 
Zoltán polgármester vállalta. 
A háromnapos verseny első napján, 
a célterületen hirdették ki ünne-
pélyesen a világranglista futamok 
győzteseit és helyezettjeit. Másnap, 

vasárnap este Mórahalmon volt az 
éjszakai és a váltó verseny ered-
ményhirdetése /és a nagyon jó 
Gerendás Péter koncert/. Az össze-
tett verseny zárásaként az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen a rendező-
kön túlmenően a díjak (de milyen 
szép díjak és oklevelek) átadásában 
Huszta István Balotaszállás pol-
gármestere, Sulyok Ferenc KEFAG 
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 
vezérigazgatója működtek közre. 
Néhány utólagos véleményt idézve a 
szakosztály vendégkönyvéből:

Tóth Zsolt: „Nagyon szépen 
köszönjük a színvonalas rendezést. 
Ismét jól sikerültek az újítások és a 
3 napos lebonyolításra való vissza-
térés is jó megoldás volt. A 2x2-es 

Világranglista futam eredménye:
F21E  (20)  7.1 km  0 m  26 ep
1 Liszka Krisztián SPA 38:39
2 Dénes Zoltán    KAL 39:13
3 Bakó Áron    SPA 39:17
4 Péntek Mátyás  BSC 39:30
5 Goericke Marvin MAT 41:30
6 Morandini Viktor  SPA 41:38
N21E  (19)  6.2 km  0 m  22 ep
1 Szerencsi Ildikó  SZV 38:49
2 Weiler Virág          SPA 40:56
3 Rusvai Katalin   FSC 46:50
4 Novai Éva             SZV 47:05
5 Kisháziné Zombory Erika HOD 49:43
6 Zempléni Réka    SIR 51:33
Összetett eredmény:
F21E  (20) 
1 Plohn Markus      XHSV AUT 175:13
2 Liszka Krisztián SPA HUN 178:29
3 Morandini Viktor   SPA HUN 181:11
N21E  (19) 
1 Szerencsi Ildikó SZV HUN 143:32
2 Novai Éva         SZV HUN 158:48
3 Rusvai Katalin     FSC HUN 169:26 

Látványos tömegrajt

Eredményhirdetés a 10D kategóriában
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váltó pörgős és nagyon látványos 
volt. Az éjszakain részt vett sporttár-
saink is élvezték a versenyt. Külön 
köszönöm a kényszerű nevezés 
módosítások rugalmas intézését.”
Horváth Sándor: „Jól éreztük 
magunkat, és éreztük, hogy értünk 
volt a rendezvény! Külön elismerés 
a célterület ki illetve felépítéséért, 
és az odavarázsolt infrastruktúráért. 
Profi munka volt. A fürdőben a 
meleg sem zavart, minden a helyén 
volt, talán csak azt sajnálom, hogy 
a vasárnap esti koncerten kevesen 
voltunk. Az többet érdemelt volna, 

de úgy érzem, akik ott voltunk, mi 
élveztük és értékeltük. Köszönjük!”
Szerencsiné Csamangó Jusztina: 
„Nagyon köszönjük a versenyző-
im nevében a kiváló versenyt, a 
figyelmességeteket, a rugalmassá-
gotokat! Nagyon jó hangulat volt, 
és örülök, hogy több tanítványom 
szülei is eljöttek, hiszen így jó élmé-
nyekkel kezdik a tájfutó életmódju-
kat! Remélem, sok hasonló versenyt 
rendeztek még a közelünkben! A 
dobogós gyerekeknek és szüleiknek 
is nagy élmény volt a különleges 
díjazás!”

Novai Éva: „Jó verseny volt a 
Maccabi, sok apróságot észrevettem, 
amit máshol nem tapasztalok: víz a 
rajtban, „csöndes cél” (nem dübör-
gött a zene), jó és olcsó büfé, rajtsza-
lag nem a poros kocsisor mellett, jól 
elkülöníthető rendezőgárda, gyerek-
szórakoztatás (ez manapság nagyon 
fontos). A pályakitűzéssel kapcsolat-
ban volt problémám. Három pontot 
is kétszer fogtam, az egyiket azonos 
irányból is, össze lehetett volna han-
golni a három napot ilyen szem-
pontból. A labirintus lehetett volna 
igazi labirintus, nemcsak szalagok 

WRE N21 kategória térképe és pályája
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halmaza (tehát egy ponthoz több 
úton is el lehessen jutni, nemcsak 
egy girbegurba módon).
Hanusz Mária: „Minden nagyon 
szép, minden nagyon jó, mindennel 
meg vagyok elégedve” (F.J.) „Ezen 
a versenyen ez azt jelentette –  fon-
tossági sorrendbne – , hogy jó volt 

a térkép, a pályák.(Én mindig mor-
gok az időskorúak pályái miatt, itt 
nem estek túlzásokba fizikai téren.) 
A körítés is kiválóan sikerült. 
Kiemelném még, hogy a rendezők 
mindent megtettek a siker érde-
kében, ők voltak a versenyzőkért, 
nem fordítva. Jó lenne sok hasonló 

színvonalú versenyen rajthoz állni!”
Végezetül egy köszönet és egyben 
beharangozó is Paskuj Mátyástól, a 
szervezőbizottság elnökétől:
„Ezúton is szeretném megköszön-
ni azoknak, akik eljötte a 2014. 
évi Homokháti Maccabi Kupára. 
Gratulálok minden résztvevőnek, 
akik ebben a hirtelen jött embert 
próbáló hőségben teljesítették a 
pályákat, nem beszélve rendező-
társaimról, akik kitartóan azon 
dolgoztak a nap 24 órájában, hogy 
nektek mindenben megfeleljünk, és 
maximális szolgáltatást nyújtsunk 
Találkozzunk jövőre is Pünkösd 
hétvégéjén a Homokháti Maccabi 
Kupán 2015. május 23-25. között a 
Dél-Alföldön! Az idén még két ver-
senyen várunk benneteket a Mátra 
Kemping Hungária Kupán augusz-
tus 20-24. között Mátrafüreden 
(TIPO-val közös rendezés), majd 
ősszel a Normáltávú Egyéni 
Bajnokságon, október 11-12-én 
Zsanán.” Sindely Pál, Szeged

v e R s e n y b e s z á m o l ó

Eredményhirdetés az F21B kategóriában

gyErMEknapi  
tájfutás

Nógrád megye. Bár, már régóta elfogyott a 
Diáktájfutó programra kapott szponzori összeg 
az MTFSZ-ben, hazánkban ezen a területen nem 
állt meg az élet. A korábbi program egyik régiófe-
lelőse, az egri Blézer Attila továbbra is szervezke-
dik, és saját megyéjén kívül a mai napig Nógrád 
megyében is tart sportági bemutató versenye-
ket. Legutóbb május 10-én Bátonyterenye egyik 
városkörzetében, Kisterenyén, a három éve az 
egyház kezelésébe került II. János Pál Pápa Óvoda 
és Általános iskolában, – ezúttal már a teljes 
iskolaudvaron –, egy három pályás gyermeknapi 
versengést bonyolított le. Tény, hogy nemcsak e 
sorok írójának, –akit egyébként az I.-es pályán az 
egyik kisdiák 2 mp-el legyőzött –, de a szülők és 
diákok véleményét is összegezve, az intézményi 
gyermeknapon a mi sportágunk, a tájfutás volt a 
„legizgibb” megmérettetési forma.
Az intézmény 241 diákja közül pályánként (3 
pálya volt) 200 főnél több diák rajtolt el és néhány 

száz méter megtétele után érkezett többségük 
sugárzó arccal a célba. 

Popey

Sass Attila, a „Blézer team” egyik  
meghatározó versenylebonyolítója  
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Június végén a tájfutóknak is 
„Muzsikál az erdő”

Jó néhány éve már annak, amikor Szuha térségében a Tipo 
TKE országos bajnokságot rendezett és amolyan kiegészítő 

programként akkor a részvevők meghallgathatták Szabó Lajos 
erdőmérnök, az akkori Egererdő Rt. Bátonyterenyei Erdészet 
vezetőjének az erdőgazdálkodásról szóló helyszíni előadását. 
Később, az agilis erdőmérnök több tájékozódási futóverseny „fel-
ügyeletét”, védnöki szerepkörét is ellátta. Munkaköre mellett elindí-
totta a „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozatot, amely mára Nógrád 
megye egyik legrangosabb kulturális rendezvényévé nőtte ki magát. 
Az utóbbi években, Urbán Imre sporttársunkat felkérve, a többnapos 
rendezvénysorozat programjai közé beiktatta sportágunk versenyét 
is. A fő szervező Szabó Lajos idén is a „Muzsikál az erdő” – Mátrai 
Művészeti Napok 2014. évi rendezvénysorozatának keretein belül 
erdei tájfutóversenyre hívja, várja a természetet és a művészeteket 
kedvelőket. A „Muzsikál az erdő” alapgondolata egyébként a ter-
mészeti környezettel való harmonikus együttélés megvalósítható-
ságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik.  
A rendezvénysorozat fő célja: a klasszikus zene, az irodalom, a kép-
zőművészetek, a kultúra támogatása, az egészséges életmód nép-
szerűsítése, a helyi természeti és kulturális értékek, az erdő védelme, 
a környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra 
nevelés, a helyi közösségek építése a művészet, az erdő és a zene 

erejének a segítségével. A kilenc napos rendezvénysorozat minden 
nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak megfelelő 
programok kapcsolódnak egymáshoz. A tájékozódási futóverseny 
idei helyszíne Galyatető lesz.  Czimer Z.(Popey)

Muzsikál az Erdő Tájfutóverseny versenykiírása:
A verseny védnökei és támogatói: OEE Erdei Sportok Szakosztály, 
Muzsikál az Erdő Alapítvány
Időpont: 2014. június 29. (vasárnap)
Helyszín: Galyatető, Nagyszálló előtti parkoló
Rendező: OEE Erdei Sportok Szakosztálya
Kategóriák: női/férfi rövid-könnyű(~ 2,5 km), 
hosszú-technikás(~ 3,5 km) és pontbegyűjtő
Nevezési határidő: 2014. június 29. (az indulás előtt)
Tervezett „0”-idő: 9:00 órától a jelentkezés sorrendjében.
Pontérintés igazolása: 
A versenyen a szúróbélyegzős ellenőrzést alkalmazzuk.
Terep: középhegységi jellegű erdős terület.
Térkép: IOF norma szerint helyesbített, 2014-ben felülvizsgált, 
1:10 000 méretarányú, 5 m-es alapszintközzel.
Eredményhirdetés: 16:00 órakor, a Nagyszálló Kodály terme
A versenyen mindenki saját felelősségére indul!
A verseny kapcsolódik a „Muzsikál az Erdő” rendezvénysorozathoz.
A rendezvénysorozat részletes programja a www.muzsikalazerdo.
hu honlapon megtekinthető.

C s a l o g a t ó
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Középtávú selejtező
A középtávú selejtezővel kez-
dődtek az idei EB küzdelmei. A 
pályák még a várakozásokat is 
felülmúlóan gyorsra sikerültek, 
a győztesek a négy és fél perces 
kilométer átlagot közelítették.
Mindkét nemnél három selejtező 
csoport volt, ahonnan 17-17-17 
fő kvalifikált a fináléba. A nőknél 
Helena Jansson, Mari Fasting és 
Signe Søes nyertek; Gyurkó Fanni 
a második futamban 25. lett. 
A férfiaknál Daniel Hubmann, 
Gernot Kerschbaumer és Timo 
Sild lettek a futamgyőztesek; 
Lenkei Zsolt a második csoport-
ban jó futással a 9. helyen jutott 
a döntőbe.

Hosszútávú selejtező
Ez a terep is nagyon gyors volt 
a jól futható részeken, viszont a 
zöldek igencsak fogósak voltak, 
itt nem nagyon volt érdemes az 
utakról lelépni.
A favoritok gond nélkül biztosí-
tották a helyüket a döntőben. A 
nőknél Signe Søes, Judith Wyder 
és Szvetlána Mirjonova lettek a 
futamgyőztesek; Gyurkó Fanni 
az első csoportból a hetedik 
helyen jutott tovább. A férfiak-
nál William Lind, Fredric Portin 
és Gernot Kerschbaumer futot-
ták a legjobb időt; Lenkei Zsolt a 
harmadik futamban a 15. helyen 
kvalifikált.

Sprint selejtező
Magyar versenyző nélkül zaj-
lott le a rövidtávú selejtező az 
Európa-bajnokságon, mivel 
Gyurkó Fanni végül nem állt 
rajthoz a versenyen.
A nőknél Rachel Friedrich, 
Judith Wyder és Karolin 
Ohlsson; a férfiaknál Martin 
Hubmann, Jan Procházka és 
Matthias Kyburz nyerték a futa-
mokat. Érvényesült a papírfor-
ma, az esélyesek bejutottak a 
döntőbe.

Judith Wyder és Jonas Leandersson 
nyerték a sprintet
Nagyon jó útvonalválasztós 
átmenetekkel tarkított pályák 
vártak a mezőnyre az EB első 
döntőjében. A zegzugos utcák 
mellett a szintkülönbség is nagy 
szerepet játszott a megfelelő 
útvonal kiválasztásában.
A nőknél öt svájci versenyző 
került az első nyolcba, közülük 
kettő a dobogóra. Judith Wyder 
lett az Európa-bajnok, honfitár-
sával, Julia Gross-szal az ukrán 
Nádja Volinszkát fogták közre; 
ezzel mindhárman életük első 
érmét szerezték kontinensbaj-
nokságon. A további pontszer-
zők Emma Klingenberg, Rahel 
Friederich és Maja Alm.
A férfiaknál is a svájciak domi-
náltak, négyen voltak ez első 
hétben, mégis a svédek voltak a 

legboldogabbak, mivel megsze-
rezték az első két helyet. Jonas 
Leandersson megvédte két évvel 
ezelőtti címét, a második helyre 
a specialista Jerker Lyssel jött 
be, a bronzérmet pedig Martin 
Hubmann szerezte meg két 
másodperccel megelőzve esélye-
sebb bátyját. A pódiumra áll-
hatott még Matthias Kyburz és 
Kristian Jones.

Lenkei Zsolt 14. középtávon
Nagyon gyorsra sikerültek a 
középtávú döntő pályái is az 
EB-n, a férfi győztes 4’05-es 
kilométer átlagot tudott fel-
mutatni. Az egyszerűnek tűnő 
terepen nagyjából az egyenes 
mentén haladt a mezőny, a 
pontközeli kisebb hibákon dől-
tek el a helyezések.
A nőknél a selejtező futamát 
megnyerő, ám a mezőny első 
harmadában rajtoló (a selejte-
ző eredményeinek törlése miatt 
mindenki indulhatott a döntő-
ben, és a világranglista alapján 
alakult ki a rajtsorrend) Signe 
Søes nagy idővel érkezett célba – 
ekkor öt perccel verte a mezőnyt 
-, így sejteni lehetett, hogy keve-
sen tudnak majd elé kerülni. A 
hátul indulók közül a honfitárs 
Maja Alm állt a legközelebb a 
vezetés átvételéhez, de 16 másod-
perc hátránnyal a második helyre 
jött csak be. Az utolsóként rajto-
ló Tove Alexandersson féltávnál 
már utolérte Ida Bobachot és 
Helena Janssont, de a pálya 
második felében több apró hiba 
is becsúszott neki, így meg kel-
lett elégednie a dobogó legalsó 
fokával. A pódiumra még Irina 
Nyberg, Lena Eliasson és Maria 
Magnusson állhatott fel, így a 
svédek három fővel képviselték 
magukat. Gyurkó Fanni a 47. 
helyen végzett.

e U R ó p a - b a j n o k s á g

kontinEns bajnokság portugáliában
Portugáliában rendezték a páros években megszokott 
kontinens bajnokságot. Az esemény házigazdája  
a Lisszabontól 40 km-re fekvő Palmela nevű kisváros 
volt. Az első három nap voltak az egyéni selejtezők 
(középtáv, hosszútáv, rövidtáv sorrendben), majd  
a döntők következtek (sprint, középtáv, hosszútáv),  
és a váltóval zárult a program. A magyar színeket 
Gyurkó Fanni és Lenkei Zsolt képviselték. A tájfutó 
EB-vel közösen rendezték a Trail-O Európa-bajnokságot 
is. Erről külön cikkben számolunk be.
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A férfiaknál az utolsó induló, 
Daniel Hubmann elképesztő 
tempót diktált, és végig vezet-
ve nyerte a versenyt. Thierry 
Gueorgiou és Fabian Hertner 
tudtak csak hasonló részidőket 
produkálni, de a francia a végét 
nem bírta, a honfitárs pedig 
néhány kisebb kerülővel került 
hátrányba. A további pontszerző 
helyeken Jan Procházka, Edgars 
Bertuks és Alekszander Kratov 
végeztek. Lenkei Zsolt remekül 

versenyzett, a szoros mezőnyben 
14. helyezést szerezte meg.

Hosszútávú döntő
A sportág történetében még 
soha sem tapasztalt blamával 
indult az Európa-bajnokság 
hosszútávú döntője. Tegnap 
este véletlenül elérhetővé vált 
a pálya a TracTrac weboldalán 
kb. 30 percre. A szervezőbizott-
ság éjszakába nyúló tanácsko-
zás után úgy döntött, hogy új 
pályákat tűznek ki az éjszaka 
folyamán, a kiszivárgott pályát 
és térképet pedig közzéteszik a 
rajtkaranténban. A korábbi ver-
senynapok után nem volt meg-
lepetés, hogy ez a pálya is első-
sorban az atletikus képességeket 
tette próbára.
A nőknél Judith Wyder maga-
biztosan szerezte meg második 
aranyérmét az EB-n, minden 

rádiós ponton ő vezetett. A többi 
favorit (Tove Alexandersson, 
Signe Søes, Lena Eliasson) 
komolyabbakat hibázott, így a 
dobogón új nevekkel találkoz-
hattunk. Második lett a selejte-
ző futamgyőztesként utolsóként 
induló Szvetlána Mirjonova, 
harmadik pedig a brit Catherine 
Taylor, mindkettejüknek első 
egyéni dobogós helyezése volt ez 
világversenyen. A további pont-
szerzők Anasztázia Tyihonova, 
Galina Vinogradova és Signe 
Søes lettek, így három orosz 
került az első hatba. Gyurkó 
Fanni 32. lett.
A férfiaknál sokáig a mezőny 
közepén induló svéd Fredrik 
Johansson vezetett, az 
átfutóponton még neki volt a 
legjobb részideje, ám a kiskö-
rön a szám két korábbi világbaj-
noka, a tegnapi győztes Daniel 
Hubmann és a tavalyi évet 
motivációs problémák miatt 
nemzetközi szinten kihagyó 
Olav Lundanes is megelőzte. A 
bajnok nyilatkozata: “Miután a 
négyes pontra egy percet hibáz-
tam, rájöttem, hogy jobban kell 
koncentrálnom, és utána tökéle-
tesen ment minden.” A pódium-
ra került még Fabian Hertner, 
Frédéric Tranchand és William 
Lind. Lenkei Zsolt a 23. helyen 
végzett.

Svájci és svéd arany a váltón
A nőknél elég sokáig egy-
ben maradt az élmezőny, a 
második futók között Svájc és 
Svédország (kettes váltója) egy 
percre meglépett a norvég-
dán-finn triótól. Az utolsó 
futóknál Alva Olsson a pálya 
feléig tudta tartani a lépést 
Judith Wyder-ral, aztán a sváj-
ci szépen ellépett tőle és végül 
bő másfél perces előnnyel győ-
zött. Izgalmas csata alakult ki 
a bronzéremért, amit Natalja 
Vinogradova hozott le az oro-

szoknak a dán Maja Alm elől.
A férfiaknál az első futóknál 
még együtt jött egy 11 fős 
boly Daniel Hubmann-nal az 
élen, de a második körben már 
szétrázódott a mezőny (Svájc 
1-Svájc 2-Csehország volt 
ekkor az első három). A befutó 
embereknél az első hurok után 
az orosz Andrej Kramov állt az 
élre, hogy a hosszú átmenet-
ben teljesen elszálljon (a 12. 
helyre esett vissza). Innentől 
a svéd és cseh váltó küzdött 
meg az elsőségért, Gustav 
Bergman négy másodperccel 
hajrázta le Jan Prochazkat. 
Thierry Gueorgiou üldözte 
őket az egész pályán, de ma 
nem tudott a közelükbe kerül-
ni, így a franciáknak be kellett 
érniük a bronzzal.
Az éremtáblázat élén Svájc vég-
zett (5-2-1), a bajnoki címek 
több, mint felét begyűjtve. Úgy 
tűnik, hogy a tavaly év végén 
visszavonult világsztárok kiesé-
se nem okozott számukra törést 
az eredményességben, Judith 
Wydert három aranyérmével 
már Simone Niggli utódaként 
emlegetik és Daniel Hubmann 
is elnyűhetetlennek látszik. A 
második helyre a svédek kerül-
tek (2-2-2), akiknél az okozott 
inkább meglepetést, hogy a 
várakozással szemben a férfiak 
hozták az érmek kétharmadát, 
míg a nők szereplése inkább 
a hibákról szólt. A harmadik 
helyezett dánok szereplése  
(1-1-0) felülmúlta reményeiket.
Két év múlva a csehországi 
Jesenik lesz az esemény házi-
gazdája. 

mtfsz.hu alapján
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www.funkwerk-mo.hu
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Július25-én Zirc történelmi belvárosa ad helyt 
a versenynek, ahol a versenyközpont a 

sporttelepen kerül kialakításra. A belvá-
rosban csekély forgalmú utcák, szűk átjá-
rókkal tarkított lakótelep, kórház és okta-
tási intézmények udvara, park és lakott 
terület egyaránt előfordul. A következő 
két nap, 26-27-e a Bakony egyik legszebb 
területén a Kőris-hegy szomszédságában, 
Szépalmapusztán kerül megrendezés-
re. A versenyközpont Szépalma Hotel 
és Ménesbirtok. A terep tipikus közép-
hegységi, bakonyi terep 240-480 méteres 
tengerszint feletti magassággal, közepes 
és meredek oldalakkal, többnyire jó látha-
tósággal. A futhatóság általánosságban jó, 
a bozótos és köves részeken korlátozott. 
Helyenként kövek és sziklák találhatók. 

Az úthálózat közepesen sűrű. A terepen 
aktív erdészeti és vadászati tevékenység 
zajlik, ennek tipikus objektumai az erdő-
ben megtalálhatóak.
A terepekről még soha nem készült táj-
futó térkép! 
Kísérő rendezvények: gyermekverseny, 
sörváltó, stb.
Nevezni lehet az Entry nevező rendszer-
ben, e-mailen, a riczel.jozsa@gmail.com 
címen. Nevezési határidő: 2014. július 12.
Bővebb információk a ptn@
veszpremitajfutoclub.hu e-mail címen 
kapható.
A verseny honlapja elérhető a 
www.veszpremitajfutoclub.hu/pod2014 
címen.

pannon tájfutó 
napok

Zirc – Szépalmapuszta  
2014. Július 25-27.

Az idei Pannon Tájfutó Napok Július 25-27. 
között kerül megrendezésre Zirc történelmi 
belvárosában és a festői szépségű 
Szépalmapusztán. 

Részletek a terepről
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Nyári utánpótlás 
edzőtáborok

Az MTFSZ Sportágfejlesztési és Ifjúsági 
bizottsága a beérkezett pályázatokat érté-
kelte, és az alábbi 9 nyári edzőtábor támo-
gatásáról döntött (azaz minden beérkezett 
pályázatot támogathatónak talált):

A felhívások felkerültek a honlapra a Dokumentumok közé az 
‘Utánpótlás edzőtáborok 2014.’ Szekcióba.
A pályázati kiírásnak megfelelően a bizottság a támogatási 
összegeket utólagosan számítja és fizeti ki szeptember elején. 
A bizottság kéri, hogy a tábor után minél előbb küldjék el a 
rendezők az írásos beszámolót az MTFSZ Iroda címére (iroda@
mtfsz.hu) a kiírásban található beszámolási követelmények 
betartásával.

Tabáni Spartacus SKE edzőtábora
2014. június 30 – július 04. (hétfő–péntek)

A Tabáni Spartacus SKE tájfutó szakosztálya utánpótlás edző-
tábort szervez a Cserhát – Mátra térségében, melyre minden 
jelentkezőt szeretettel vár. A tábor célja, felkészülési lehetősé-
get biztosítani a tájfutó szezon 2. félévi versenyeire, valamint a 
kezdő tájfutók technikai felkészültségének fejlesztése.
A tábor központja: Ecseg (új helyszín)
Részvételi díj:
Szállás: 4×1000 Ft = 4000 Ft sátorban, saját felszereléssel
Étkezés: 4×2200 Ft = 8800 Ft (teljes ellátás)
Szervezői díj + térképköltség: 300 Ft/edzés = 3000 Ft
Összesen: 15.800 Ft + utazás
Edzések:
Az edzések a szállás környékén lesznek lebonyolítva naponta 
kétszer. A 16–18-as korosztálynak hosszabb, nehezebb, a 
kezdőbbeknek rövidebb, könnyebb nehézségi szintű pályák 
lesznek kitűzve, edzésenként összesen 4 pálya (A, B, C, D) 
különböző nehézségi fokkal.

Edzéshelyszínek:
Hollókői, mátrakeresztesi, Hidegkúti Turistaház környéki,  mát-
raszentimrei terepek
Hétfő: de. útvonal-követéses futás;  du. domborzati pálya 
Kedd: de. pontbegyűjtő edzés; du. kitakart pálya; este labirin-
tus-pálya
Szerda: de. pontbegyűjtő csapatedzés; du. rövid csillagedzés; 
este Ecsegen éjszakai pálya
Csütörtök: de. normál pálya párban szemben indulással; du. 
folyosós pálya; este mátrix, svéd  pálya
Péntek: de. vegyes pálya; du. farstás váltóverseny  
Egy edzésen több pályát is futhattok. A délelőtti edzések 
10-kor kezdődnek, a délutániak 15 órakor. A köztes időben 
kiegészítő programok várnak benneteket: tollas, foci, frizbi, 
szerencse futam, mátrix pálya, labirintus.
Jelentkezéseket lehetőleg 2014. június 25-ig kérjük Gyalog 
Zoltánnál, a 06-70/22-98-132-es telefonszámon, vagy e-mai-
len a zoligyalog@gmail.com címen.
A táborozást 40 fő részére tudjuk biztosítani.

Fehérlófia Sportegyesület edzőtábora
Időpont: 2014. július 3-6. (csütörtök-vasárnap)

Helyszín: Abaliget és környéke
Szállás: Abaliget, Autós kemping, sátorban
Étkezés: csütörtök vacsorától vasárnapebédig.
Tábor létszáma: 30 fő
Terep: Jellegzetes mecseki karsztvidék, illetve völgyekkel 
tagolt dombvidék, részletgazdag domborzattal. Az edzéseket 
aSzuadó és a Szarvaskút térképeken valósítjuk meg.
Az első edzés csütörtökdélután, az utolsó edzés vasárnap dél-
előtt lesz, pénteken és szombaton napi két edzést tervezünk. 
Az edzések délelőtt 10:00 órakor, délután 15:00 órakor kez-
dődnek.
Tervezett edzéstípusok: útvonalkövetés, csillag pálya, 
memória pálya, iránymenet gyakorlása, normáltávú verseny-
pálya. Az edzéseket részben a Sportident pontérintési készü-
lékkel rendezzük. Esténként térkép és pályaelemzés.
Egyéb programok: strandolás az abaligeti tónál, az Abaligeti 
cseppkőbarlang megtekintése.
Email: feherlofiase@gmail.com

A Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club 
edzőtábora

A tábor szervezője: Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club 
Tervezett időpont: 2014. július 16 – 20. (szerda - vasárnap). 
Szállás: faházban. 
Utazás: gépkocsikkal és vonattal. 
Tervezett helyszín: Bakonybél 
Tervezett létszám: 40-50 fő. 
Jelentkezés: az info@ztc.hu e-mail címen, 2014. május 30.-ig. 
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BTK-VHS (Várvölgy, június 14-17)
SPA (Ecseg, június 30-július 4.)
FLF (Abaliget, július 3-6.)
ZTC (Bakonybél, július 16-20.)
KAL (Kaskantyú, július 20-25.)
GOC (Gyenesdiás, július 30-augusztus 4.)
DTC (Bánkút, augusztus 7-10.)
PVS-SZV (Bakonyszentlászló, augusztus 11-14.)
NYK (Baktalórántháza, augusztus 25-30.)
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Étkezés: Első napra saját szendvicsekből ebéd. A vacsora már 
közös. Azt követően teljes ellátás. 
Amit hozni kell: tisztálkodó felszerelés (meleg vizes zuhanyzó 
van), futóruha (legyen váltó is), tányér + evőeszközök + pohár. 
Tervezett költségek: 18.000 Ft/fő  Egyéni költség: a helyszínre 
utazás. 
Tervezett programok:
1. nap  de. Megérkezés, Tábor megnyitása,  du. Útvonalkövetés, 
kezdőknek: térképolvasó túra,
Este: Élménybeszámolók, filmek, képek vetítése.
2. nap  de. Iránymenet, svédpálya, du. Vonalszerű tereptárgyak 
követése, felfogó vonalak, átvágások, levágások, támadópon-
tok. Szalagozott pálya.
Este: Elmélet- térképjelek, ábrázolások, Éjszakai mikrosprint 
pályák az udvaron.
3. nap  de. Vakablakos pálya, Sávos pálya, du. Lóhere pálya – 
különböző technikai elemekkel –  sziklarajz olvasás gyakorlása. 
Este: Memória pontbegyűjtő (iskola udvar),  Éjszakai túra.
4. nap  de. Pontbegyűjtő fázisnyomaton  Kezdőknek – normál 
térképen.
du. Kombinált pályák – változó feladatok, változó koncentráció 
gyakorlása.
Este: Csapatépítő játékok.
5. nap  de. Pontbegyűjtő verseny, Tábor zárása, du. Hazautazás

Kalocsai SE edzőtábora
Kaskantyú, 2014.július 20-25.

A Kalocsai SE által szervezett utánpótlás edzőtábor Kaskantyún 
kerül megrendezésre, ahol minden jelentkezőt szeretettel 
várunk.
Szállás: 2014-es Boróka Kupa céljában, sátorban saját felsze-
reléssel (sátor, matrac, hálózsák). A sátrazás 600Ft/ fő/nap.
Étkezés: A faluban módunk van étkezésre, ebédet tudnak a 
számunkra főzni. Ami előreláthatólag 900 Ft-ba kerül. A többi 
étkezést önállóan kell megoldani. A faluban több bolt 
is található.
Edzések: Zöldhalom térképeken négy nehézségi foknak meg-
felelően: -kezdők „D”, -serdülők „C”, -ifik „B”, -felnőttek „A”.
Vasárnap de. Érkezés a táborba,  du. Normál pálya
Hétfő de. Eltévedés gyakorlása, du. Iránymenet gyakorlása
Kedd de. Technikai elemek gyakorlása,  du. Váltó futás gya-
korlása, strand
Szerda de. Csillagedzés fázis nyomaton,  du. Pontbegyűjtő 
edzés, strand
Csütörtök de. Sávos pálya,  du. Memória pálya, strand
Péntek de. Versenyszerű edzés,  du. Utazás haza
Minden nap 10-kor és 15 -kor kezdődnek az edzések, kivéve 
a strandos nap és péntek du. (hazautazás). Így 10 edzésen 
vehetnek részt a táborozók, ehhez fejenként 10 térképet bizto-
sítunk (3000 Ft/ fő/ 10db). 
A fárasztó edzések után a Büdőstói strand biztosít felüdülést. A 
táborhelyen tusolási lehetőséget bitósítunk.

Jelentkezés: 2014. július 1-ig. Dénes Zoltán 6300 Kalocsa, 
Csalogány u. 8. 
Tel: 78/463-937,  20/514-9667   e-mail: deneszoli@t-online.hu

Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási  
és Futó Egyesület tábora

Gyenesdiás (bentlakásos)

2014. július30 – augusztus 4.
Egyesületünk idén is megrendezi szokásos nyári edzőtábo-
rát, ahol mindenki részére a meglévő és fejleszteni kívánt 
tudásszinthez és a teljesen kezdőkhöz és a válogatottakhoz is 
alkalmazkodva D, C, B, A fokozatú edzések lesznek. Az edzések 
mellett fontosnak tarjuk az aktív kikapcsolódást, valamint 
megismerni a környék és egymás értékeit.
Program:
Júl. 30. szerda de. Érkezés Gyenesdiásra, Táborállítás, ismerke-
dés. Térképrajzolás a táborról, s ezen miniverseny.
du. Útvonal követéses futás. Elmélet: Térkép alapismeretek.
Júl. 31. csütörtök de. Rövidtávú pályák Tapolcán.
du. Balatoni fürdés.  Mikrosprint.
Aug. 1. péntek de. Csillagedzés: domborzati fázison, irányme-
net, memória
du. Sima, sávos és szektoros pályák. Természetvédelmi előadás     
Elmélet: saját pálya tervezése
Aug. 2. szombat de. Egyéni pontbegyűjtő edzés.
du. Svéd pályák. Éjszakai tájfutás.
Aug. 3.vasárnap de. Pontbegyűjtős csapatbajnokság.
du. Túra a Keszthelyi-hegységben. Zárótűz, népzene, ajándé-
kozás.
Aug.4. Hétfő de. Folyamatos váltóbajnokság.
du. Táborbontás. Hazautazás.
Szabadidőben tájfutás elméleti feladatok, méta, számháború. 
Minden este tábortűz, közös zenélés. Megalakítjuk a tábor 
törzseit, melyek versenyt vívnak egymással a tábor teljes 
ideje alatt.
Étkezés: Csak szerda délig kell szendvicset hozni. Utána 
mindenkit ebéddel vár a tábor. Majd lesz reggeli, tízórai, ebéd, 
uzsonna, vacsora minden nap. Az egyéb plusz élelmiszerek a 
közösbe kerülnek, hogy a melegben ne romoljon meg, s hogy 
ne lepjék el a tábort a hangyák és a medvék. Hozd magaddal 
kedvenc hangszeredet.
Költőpénz: Nem kell sok. Kevés lehetőség lesz elkölteni. 
Ételben nem lesz hiány.
Költség: 3.500,-× 6 = 21.000,- Ft/fő/tábor (4,5,6 megkezdett 
nap).
(Utánpótláskorúaknak az MTFSZ támogatja a nyári edzőtábo-
rokat. A támogatás összege szeptemberben fog véglegessé 
válni, aminek egy főre jutó részét visszaadjuk a résztvevők-
nek.). Lehetőség van 1, 2,3 napon részt venni a táborban. Így 
3.500,-Ft × 3 = 10.500,-Ft/fő/tábor. 
Az ár tartalmazza a teljes étkezést, a szállást sátorban, az edzé-
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sek, a programok költségeit, a helyi szállítást, belépőket. Nem 
tartalmazza a helyszínre utazás költségét oda-vissza.
Létszám: 30÷60 fő.
Jelentkezés: Mézes Tibor Sólyom, táborvezető, edző 
T:  +3620/472-0056     E-mail: gocsejktfe@gmail.com

Diósgyőri Tájékozódási Futó Club  
edzőtábora

Időpont: 2014. augusztus 7-10.
Helyszín: Bánkút, Bükk-fennsík. Magyarország talán legjobb 
tájfutó terepei.
Rendező: Diósgyőri Tájékozódási Futó Club. 
Táborvezető: Várady Szilvia.
A tábor célja: felkészülési lehetőséget biztosítani az őszi 
versenyekre (köztük a bükki Éjszakai OB-ra, OCSB-re, Egyesületi 
Váltó OB-ra), valamint a kezdő tájfutók technikai felkészültsé-
gének fejlesztése.
A tábor központja: Bánkút, Fehér Sas Panzió
Részvételi díj: Szállás (ágyon, saját felszerelés nem szük-
séges) és teljes panziós ellátás (csütörtök ebédtől vasárnap 
reggeliig; napi kétszeri meleg étellel) 3 x 4.500 Ft = 13.500 Ft. 
Térkép díj: 300 Ft/edzés = 3.000 Ft.
Összesen: 16.500 Ft. Az utazási költséget (Bánkútra és haza) 
az ár nem tartalmazza! Edzések: Az edzések a szállás 5 km-es 
körzetében lesznek lebonyolítva az egyesület által javított 
térképeken, naponta két-három alkalommal (két nappali, egy 
éjszakai vagy elméleti foglalkozás). A 16–18-as korosztálynak 
hosszabb, nehezebb, a 10-14 éveseknek rövidebb, könnyebb 
nehézségi szintű pályák lesznek kitűzve, edzésenként összesen 
4 pálya (A, B, C, D) különböző nehézségi fokkal. Előzetes prog-
ram (a változtatás jogát fenntartjuk):
Csütörtök délelőtt: útvonalkövetés (Borovnyák), délután: 
irányfésű, svédpálya, memóriapálya (Nagymező) este: elmé-
leti foglalkozás, Péntek délelőtt: csillagpálya, domborzati fázis, 
sávos pálya (Huta-bérc), délután: váltó (Bálvány) éjszaka: 
Táborbajnokság (Pipis-hegy). Szombat délelőtt: rövid technikai 
feladatok (Olasz-kapu) délután: tájékozódás hiányos / rossz 
térképen (FeketeSár) este: mikrosprint (Fehér Sas Panzió) 
Vasárnap délelőtt: pontbegyűjtő csapatverseny (Csalánosi-rét), 
délután: bontás a nagyoknak. A délelőtti edzések 09:30-kor, a 
délutáni edzések 15:30-kor, az esti/éjszakai edzések 20:30-kor 
kezdődnek. Aki fél kimenni éjszaka, arra elméleti edzés, és 
egyéb feladatok várnak.
Kulturális program: kirándulások (Istállós-kő, Tar-kő, Három-
kő, Nagy-mező a lipicai ménessel, Bálvány.) Jelentkezéseket 
lehetőleg 2014. június 30-ig e-mailen Várady Szilvia táborve-
zető várja. A terep nehézsége miatt kérjük, hogy csak olyanok 
jelentkezzenek az edzőtáborba, akik egyedül is tudnak telje-
síteni egy pályát (vagy a nagyon kezdő versenyzőkkel felnőtt 
kísérő is jöjjön). A 18 éven aluli jelentkezők, valamint a teljes 
programon résztvevők elsőbbséget élveznek!

PVS és SZV edzőtábora
Bakonyszentlászló  

2014. augusztus 11-14.  (hétfőtől-csütörtökig)
A PVS és az SZV által szervezett edzőtábor Bakonyszentlászlón 
kerül megrendezésre, ahol minden jelentkezőt szeretettel 
várunk.
Szállás: Tornateremben 900 Ft/fő/nap.
Étkezés: Hétfő vacsorától a csütörtöki ebédig 6500 Ft/fő.
Edzések: Vinye-Fenyőfő környéki terepeken, négy nehézségi 
foknak megfelelően. A terepekre különbusszal megyünk ki, 
költsége 1500 Ft/fő (helyi szállítás 4 napra).
kezdők „D”, serdülők „C”, ifik „B”, válogatottak „A”.
Naponta 9-kor kezdődnek az edzések, kivéve első nap, (14.00. 
–kor).
A térképek ára 300 Ft/fő/edzés.
Kulturális program: Az edzések után, vagy napközben, az 
alábbi nevezetességeket tervezzük megtekinteni: Túra a Cuha 
völgyében, a betyárbarlangok megtekintése. A Cseszneki vár 
meglátogatása. Veszprém belvárosának megtekintése.
Jelentkezés és információ: 2014. július 30- ig.
Gera Tibor, Szeged, 6723 Szent László u. 16/b    tel: 70/3824673
e-mail: gera.tibor@szegedivasutasse.hu

VHS – BTK edzőtábora
2014 Június 14-17.

Helyszín: Várvölgy
Szállás és étkezés (06.14. vacsorától  06.17. ebédig): panzióban 
Költség: 16.000,- Ft./fő, amely minden költséget tartalmaz. 
Max. létszám 35 fő
Térkép: Sátor -Magas
Edzések:  kezdő „D” ( szalagozással segített ) „Bronz” „C” 
(ellenőrző pontok vezetővonalak mellett, szalag nincs) „Ezüst” 
„B” (ellenőrző pontok vezető vonalak nélkül is ) „Arany” „A” 
Június 14.  Szombat
délelőtt Részvétel a Vp-Zala-Vas Megyei Középtávú 
Bajnokságon 
délután Részvétel a Vp-Zala-Vas Megyei Váltó Bajnokságon 
Június 15. Vasárnap
délelőtt Útvonalkövetés 
délután Támadópont, felfogó vonal felismerésének gyakorlása 
Június 16. Hétfő
délelőtt  Domborzati fázisnyomaton pályák /kicsiknek ismerke-
dés a domborzattal/ 
délután Rövidtávú edzés Tapolcán
Június 17. Kedd
délelőtt Szintmenet, illetve iránymenet tartás gyakorlása  
délután Táborbajnokság.  Hazautazás.
Kulturális program: Tapolcai Tavasbarlang , Rezi Vára, esetleg 
Balatoni strandolás külön költséggel (időjárás függő).
Tábor és edzésvezetők: Németh Zsoltné, Ládi János  
Jelenkezés: melcsi68@gmail.com és a 70-330-4253 telefonon
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barátság kupa
„Családi tájfutó nyaralás, technikás  

terepekkel és pályákkal a Bakonyban”
Tavaly rendeztetek először tájfutó Barátság Kupát, mi a 
célotok ennek az eseménynek az életre hívásával?
A 2011-es Balaton Kupához hasonló családi-
as hangulatú, hosszú nyári versenyhétvége a cél. 
Szeretnénk a tájfutó családoknak, társaságoknak 
egy sportos családi nyaralást kínálni, minőségi tere-
pekkel és pályákkal, mindezt pedig elérhető áron. 
Tavaly a Barátság Kupára is a Balatonnál került sor, 
a terepekre, pályákra és a hangulatra, aki ott volt, 
senki nem panaszkodott, bízom benne, hogy tény-
leg jól érezte magát, aki eljött. Jó érzés volt, hogy az 
eredményhirdetés végén kapott egy kis tapsot a ren-
dezőség. Próbáltunk olyan nevet találni, ami kifeje-
zi a szándékunkat, és amellyel könnyebb mozogni 
a régióban, nem vagyunk annyira a Balatonhoz 
kötve. Igaz, idén a Balaton Kupára sem a Balatonnál 
kerül sor, hiszen nem könnyű évről évre új, érdekes 
terepeket találni közvetlenül a Balatonnál. 
Mi lesz az idei program?
Nem zsúfoljuk a versenyszámokat, mint annak 
idején az Eplényi Tájfutó Napokon, vagy éppen 
a már említett 2011-es Balaton Kupán. Bár azok-
nak a szinte non-stop tájfutó rendezvényeknek is 
megvolt a sajátos hangulatuk, itt most igyekszünk 
könnyedebbre venni a programot, hogy tény-
leg nyaralás lehessen a nyaralás. Eléggé letisztult 
már fejben, hogy az ilyenkor várhatóan nagyobb 
melegre tekintettel − hogy maradjon idő egyéb 
programokra is − nem akarjuk túl nagy terhelés elé 

állítani a versenyzőket. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
a Barátság Kupán minden évben  három közép-
távú futamot akarunk lebonyolítani. A középtáv 
se túl rövid, se túl hosszú, minden napra jut egy 
szándékaink szerint izgalmas szellemi, ugyan-
akkor  legyőzhető fizikai feladat, de marad idő 
más programokra is. Idén elnyertük a klasszikus 
Trail-O Országos Bajnokság rendezési jogát, így a 
három középtávú futam szombat délután a most 
már Pre-O elnevezésű trail-O OB-val egészül ki.
Hol kerül sor a 2014-es augusztusi Barátság Kupára?
Tavaly a Balatonnál a verseny mellett természe-
tesen a fürdésé volt a főszerep. Az idei Barátság 
Kupára is víz közeli terepet terveztünk, de végül 
nem tudtunk megbirkózni az őrségi Hársas-tó 
környéki terepek kihelyesbítésével, így elővettük 
két bakonyi terepünket, amelyeken bár már több 
versenyt is rendeztünk, de azért eddig ott még nem 
sokan tájfutottak az ország távolabbi részeiből. Úgy 
gondoltuk, ha már nem víz mellett leszünk, akkor 
a melegre tekintettel menjünk a Bakony hűvösebb 
erdeibe. Persze azért azoknak is lesz  újdonság, akik 
már versenyeztek itt, hiszen mind a zirci Pintér-
hegy térképünket, mind az olaszfalui Eperjes tér-
képünket bővítjük a mostani versenyre. Az előbbit 
északi irányban, az utóbbit délre. 
Milyen kiegészítő programokra számíthatnak azok, akik-
nek fontos a nyaralás része is a rendezvénynek?
Szeretnénk megmutatni a Barátság Kupára elláto-
gatóknak a Bakony, és persze elsősorban Zirc lát-
ványosságait. Úgy néz ki, jelentős kedvezménnyel 
látogathatják majd a versenyzők és kísérőik a zirci 
múzeumokat, némelyiket alighanem díjmentesen, 
és a Bakonybéli Pannon Csillagdával is már for-
málódik a megegyezés a kedvezményes belépőre 
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vonatkozóan. A versenyközpontnak otthont adó 
Bagolyvár amellett, hogy kedvezményes szállás és 
étkezési lehetőséget biztosít számunkra, kiváló házi 
fagylalttal várja majd a tájfutókat, akik akár alvás 
közben is megtekinthetik majd az emeleti Galériát, 
és valószínűleg lesznek valamilyen kézműves fog-
lalkozások is a gyerekeknek. Emellett, aki vágyik 
egy kis sziklamászásra, azoknak érdemes kilátogat-
ni a Csesznek környéki via-ferrata  utakra.
Mondtad, hogy elérhető áron szeretnétek tájfutó nyara-
lást felkínálni, mit jelent ez a gyakorlatban?
Idén is regionális rangsorolóként rendezzük a 
versenyeket, így egységesen 1000 Ft/fő/nap a 
nevezési díj minden kategóriában. Természetesen 
a késői nevezőknek számítunk fel pótdíjat mi is, 
ugyanakkor a nevezési határidő nem túl korai, 
és a pótdíj sem túl magas, azért bízunk benne, 
a többség időre benevez, hiszen sok utó- illetve 
helyszíni nevezőt kezelni nem egyszerű feladat. 
Aki szívesen kempingezik, azoknak 1000 Ft/fő/
éj áron tudunk a versenyközpontban szállást 
biztosítani, de ha összejön egy nagyobb csapat, 
akkor 20 főtől már fél áron kínáljuk ezt a szál-
láslehetőséget.  

Honlap: http://vbtse.hu/baratsagkupa

hároM nap -  
hároM vErsEny

A Középtávú és Váltó OB utáni hétvégén (júni-
us 27-28-29.) a három nap mindegyikén lesz 

verseny Budapest környékén. A sort péntek dél-
után Herceghalmon egy rövidtávú „Prológ” nyitja 
meg. Ezt a terepet már tavaly is tervbe vette Nagy 
Sanyi, de az idei évre valóság és egyben egy telje-
sen új terepen egy teljesen új térkép is lett belőle. 
Szűkebb lakókörnyezetéről készült tipikus kis-

városi parkos, ligetes, 
lakóépületes környezet. 
A pályákat Nagy Sanyi 
tervezi és egy kellemes 
péntek délutáni (16-
19 óráig lehet rajtolni) 
rövidtávú versenyt ígér 
nekünk. Egy kis részlet 
a térképből:
Szombaton és vasárnap Nagykovácsi környékén, 
a Nagy-Kopasz, Vöröspocsolyás-hát terepeken 
kerül lebonyolításra a tradicionális Semmelweis 
Emlékverseny  és a tavaly debütált  Silvanus Kupa. 
Tavaly még különböző hétvégeken rendeztük meg 
ezeket a versenyeket, de közös döntéssel egy hét-
végére tettük az idei évtől kezdődően.
A szombati napot Düdü (Hegedűs Zoltán) 
pályakitűzésével és elnökletével az OSC Tájfutó 
Szakosztálya, Hangya SKE és Vizsla SE rendezi a 
kastélypark előtt, a Sebestyén domb lábánál levő 
réten.
Düdü a terepet így jellemzi: technikás, helyenként 
részletgazdag domborzat és sziklarajz, változatos 
futhatóság a szálbükköstől a sűrűig.
A tavalyi évben személyesen is megtapasztaltam 
a Vöröspocsolyás-hát szépségeit és az idén is 
hasonlóképpen indulni fogok a versenyen. Nekem 
nagyon tetszett mind a terep, mind a verseny.
Másnap, az előző év sikeres versenyrendezése után, 
már a második alkalommal kiírt Silvanus Kupát 
fogja a Silvanus SE megrendezni a Cseresnyés-
erdő, Nagy-Kopasz terepen. Simon Tamás (Süsü) 
pályakitűzése idén is remek pályákat, jól futható 
szép erdőrészeket ígér.
Kis ízelítő a terepekből:

A versenyek részletes kiírása az mtfsz.hu honla-
pon elérhető és az Entry-s nevezési határidőt pár 
nappal még kitoljuk, hogy mindenkinek legyen 
ideje nevezni.
Mindegyik verseny rendezői nagy szeretettel és jó 
versenyekkel várnak Benneteket! 

Hegedűs Béla  Silvanus SE
Hegedűs Zoltán  Vizsla SE
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Idén, ezúttal a SAS Hegedűs Bélájával összeszö-
vetkezve, Grant Júlia megint valami trükkös 

angol rendszerű versenyt rendezett a 3SZ keretén 
belül. Ezúttal a Hajógyári-sziget volt a helyszín 
és bár a szintidős pontbegyűjtő rendszert kezdik 
ismerni a 3SZ versenyzői, ezúttal volt benne egy 
kis csavar.  Mint a címben is olvasható, pillangó-
san kellett teljesíteni a kitűzött feladatot. 
Összesen 20 pont volt kint a szigeten és a szintidő 
45 perc volt, míg minden megkezdett perc késé-
sért 20 pont levonás járt.  Mindenki maga hatá-
rozta meg a pillangók számát, méretét (kivéve, 
hogy minimum 2 pontból kellett, hogy álljanak) 
és a középpont helyét. Az először megfogott pont 
lett a centrum, ahova minden pillangó végén 
vissza kellett térni ahhoz, hogy pontokat lehessen 
kapni érte.
A további csavar ott volt, hogy míg minden 
pontfogás 10 pontot ért, a centrum értéke 10 
ponttal növekedett minden újabb pontfogásnál. 
Ez fantasztikus taktikázásra adott lehetőséget, 
mivel először azt kellett eldönteni, hogy hol 
legyen a középpont, azután meg azt, hogy mi az 
előnyösebb, sok 2 pontos hurok, vagy kevesebb, 
de 3, 4 vagy 5 pontos hurok.  Természetesen 
a középső ponton kívül a többit csak egyszer 
lehetett fogni.
Az eredménylistát elemezve, először is az tűnik 
föl, hogy két pont volt a legnépszerűbb középső 
pontnak: abból a 88 versenyzőből, akik a pillan-
gós rendszert választották 40 a 37-et és 25 a 36-ot 
fogta először és ide tértek vissza a verseny alatt a 
pillangók teljesítése után. Ez viszonylag érthető 
is, mivel a versenyzők zömének ez a két pont 
volt leginkább az általuk befutott terep közepén. 
A térképet nézve talán még a 35-ös és 38-as is 
rendben lehet, de, hogy a 31-es és a 39-es igazán 

bejött volna valakinek, az már kevésbé valószínű. 
Bár szívesen meghallgatnám, ha ezek a verseny-
zők eljuttatnák érveiket a szerkesztőhöz!
A résztvevők száma majdnem 140 volt, így talán 
bebizonyosodott az a feltevés, hogy új és érdeke-
sebb versenyformákra van igény. Az is igaz, hogy 
a szintén futható, szintidő és pillangók nélküli 
egyszerű pontbegyűjtő versenyre is volt majdnem 
50 vevő, de a versenyzők zöme kipróbálta a pil-
langókat.  Sokan mondták, hogy nagyon élvezték 
a mókát és szeretnének több ilyen versenyt, hogy 
rutinra tudjanak szert tenni, mások már bánták, 
hogy nem reszkíroztak és megígérték, hogy legkö-
zelebb bátrabbak lesznek. Egy versenyző örömmel 
számolt be arról, hogy míg az elolvasott szabályok 
úgy ott a papíron borzasztóan bonyolultnak tűn-
tek, a terepen már minden egyszerűen ment, mint 
a karikacsapás.
Mivel mindkét nemben négy-négy kategória volt, 
így 8 nyertes lehetett büszke arra, hogy legyőzte 
nemcsak a terepet, a magas páratartalmú hőséget 
és ellenfeleit, hanem a pályakitűzőt is. Ez utóbbi 
delikvens arra számított, hogy nem lesz senki, 
aki a közelébe jut a 740 pontos maximum ered-
ménynek. Igaz, ez csak Jankó Tominak sikerült a 
kerékpárjával, de Bakó Áron, a SPA versenyzője 
csak azért maradt le 40 ponttal, mert az 1 perc 24 
másodperces késéséért 40 pont levonást kapott. 
Ettől függetlenül az ő 700 pontja fantasztikus 
eredménynek számít, amihez még hasonlót sem 
értek el azon az angliai versenyen sem, ahonnan a 
pályakitűző ezt a versenyfajtát lekoppintotta.
Akik esetleg szeretnék kipróbálni a következő 
ilyen csavaros, angol mókát, figyeljék a 3SZ prog-
ramját!
A következő oldalon a verseny térképe és ellenőr-
zőpontjai láthatók.

t e C h n i k a - t a k t i k a
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A térképes levelezőlapok több mint száz 
éve nagy népszerűségnek örvendenek.  
A (majdnem) legkisebb 
térképkiadványok hosszú sora 
sok érdekességet kínál  
és a tájfutók is hasznosítják.

Érdekes térképfajta a levelezőlap, 
ahol egy meghatározott méret-

be (kb. 15x11cm) kell belesűríteni 
a mondanivalónkat. (Tekintsünk 
el most az extra méretű lapoktól.) 
Hihetetlen változatosság és (termé-
szetesen) szélsőséges minőségek jel-
lemzik ezt a térképfajtát (is).
A még csak szöveget tartalmazó 
nyílt levelezőlapok 1869. október 
1-én, a világon elsőként az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
területén jelentek meg. A 
kezdeményezés hamar 
követőkre talált a környező 
országokban is, majd 1870. 
július 16-án megszületett az 
első illusztrált levelezőlap: 
Auguszt Schwartz porosz 
könyvkereskedő bélyeg-
nagyságú képet nyomtatott 
egy ilyen lapra. A század-
fordulóra népszerű lett a 
képeslap, hazánkban elő-
ször 1896-ban, a millenniu-
mi ünnepségek alkalmából 
jelent meg többféle, nagy 
példányszámban.
A képeslap olyan időszak-
ban vált divattá, amikor 
a közlekedés világszerte 
forradalmi változáson 
ment át, s az utazás, az 
üdülés, a turisztika fel-
lendülőben volt és sokat 
fejlődött a fotótechnika 
is. 
Ebben az időben jelent 
meg Károlyi György 
kiadásában valameny-
nyi magyar vármegye 
térképes lapja is. A szi-

gettérképként ábrázolt vármegyék az eredetileg 
Kogutowicz Manó által készített megyetérképek, 
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amelyeket a Pallas lexikon-
ban való megjelentetéshez 
már egyszer kicsinyítet-
tek. A lapon a vármegye 
címere, a járások listája, a 
terület és a lakosság száma 
is szerepelt. A tetszetős 
sorozat a gyűjtők kedven-
ce, laponként is több ezer 
forint, a teljes gyűjtemény 
egyben milliós érték.
A térképes lapokat ezután 
is inkább grafikusok 
készítették, térképkiadók 
nemigen vettek részt 
ebben. Hazánk kivétel: 
a Kartográfiai Vállalat 
(KV) igen sok levelező-
lapot adott ki. A sorozat 
a MALÉV 1959-es meg-
rendelésével kezdődött, de 
majdnem rögtön véget is 
ért: a levelezőlapok kiadá-
sára egyedül feljogosított 
Képzőművészeti Alap 
(KA) eljárást kezdemé-
nyezett a KV ellen. Radó 
Sándor, aki akkor a polgári 
(civil) térképészet vezető-
je volt, egyeztetést hívott 
össze, ahol „meggyőzte” a 
KA vezetőit, hogy a térkép-
kiadás viszont a KV mono-
póliuma. Tudható volt, 
hogy (ekkor még) nagyon 
jó érdekérvényesítő kapcso-
latai voltak Radónak, ezért a 
KA visszavonult. A térképes 
levelezőlap így a KV remek 
üzlete maradt, egészen a 
nyolcvanas évek elejéig, 
amikor valamiért kiment 
a divatból. A MALÉV szá-
mított a legnagyobb meg-
rendelőnek, 1982-ben közel 
kétmillió példányt rendelt a 
lapokból, fajtánként 8 – 520 
ezer darabot. A lapokból 
minden utas kapott, kérésre 
akár többet is.
A normál méret mellett 
hosszabb, 22 cm-es lapok 
is készültek, kétféle kivi-

telben: az osztatlan lapok 
egyben postázhatók, de 
sokkal népszerűbb volt a 
szelvényes, ahol perforáció 
könnyítette meg a lap levá-
lasztását.
Ezek a lapok részben töm-
bökben kerültek kiadásra, 
ekkor a feleakkora terüle-
tű szelvényre a főlap kicsi-
nyített képe került, ami a 
lapok felhasználása után 
egy kis füzetben megma-
radt. Az Olaszországról 
készült tömb népszerű 
volt az ún. hetvendolláros 
utazók körében, hiszen 
az itthonról vitt lapokkal 
olcsóbban lehetett telje-
síteni a kötelező üdvöz-
leteket. (Turistaútlevelet 
nyugatra háromévenként 
kaptak a megbízhatók, a 
munkahelyi ajánláshoz a 
helyi pártszerv támogatá-
sát is meg kellett szerez-
ni. Az utazás legfeljebb 30 
nap lehetett, a 70 dollár 
persze erre nem volt elég, 
mindenki úgy egészí-
tette ki ezt, ahogy tudta. 
Büntetendő cselekmény 

volt az ún. valutakiajánlás 
is, ez azt jelentette, hogy 
pl. tájfutók vendégül láttak 
itthon külföldi csapatokat, 
azután kint „lelakták” a 
bevételt.)
Hazai témákról is készültek 
tömbök, a Gyuláról kiadott 
pl. csak öt lapot tartalmaz 
a szokásos kb. tízzel szem-
ben.
Igen fontos felhasználási 
terület volt a szelvényes lap 
múzeumi stb. belépőként, 
ilyenkor a lapot elpostáz-
hatta a látogató, de a szelvé-
nyen is fontos információk 
voltak.
A KA megállapodás miatt 
vigyázni kellett, hogy a 
térképes rész mindig kicsit 
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nagyobb legyen, mint a 
lap fele, a Skála Metro 
áruház (nem túl jól sike-
rült) lapján is jól látszik 
ez. (A lapok túlnyomó 
többségén csak térkép 
van, esetleg benne gra-
fikák.)
Később térképkiadók és 
-kereskedők reklámja-
iként kelt újra életre a 
térképes levlap, igen sok 
jelent meg a kilencve-
nes években. Érdekesség a HM 
Térképészeti KHT lapja, mely 
előoldalán a cég megközelíté-
sét mutatja, hátoldalán halvány 
háttérként pedig a Lázár tér-
kép részlete látható. (Hogy a lap 
írásos felén is van térképecske, 
egyébként nem példa nélküli.) 
A másik „különlegessége”, hogy 
a Mammut (magyarul helyesen 
mamut) áruház épületeit egy 
utcával arrébb rajzolták, ez is 
eléggé „csúnya munka”.
Azt hihetnénk, hogy a térké-
pes levlap nem variálható, de 
tévedünk. A fent leírtakon kívül 
kinyitható, óriás méretű, dom-
bornyomásos, Balaton vagy 
Magyarország alakúra vágott 
lapok is készültek idehaza. Van 
hajtogatott és dobozos soro-
zat, valamint különböző szög-
ből más-más térképet mutató, 
a Stiefel által kiadott A trianoni 
döntés következményei című 
kiadvány is. Erről a témáról 
még mozgatható lap is készült, 
amelyen egy fül meghúzásával 
az elszakított országrészek eltá-
volodnak az anyaországtól.
Az első tájfutással kapcsolatos 
lapok a KV-nál jelentek meg, 
ezek várostérképek voltak a 
verseny logójával, ilyen készült 
pl. az 1974-es Hungáriára és az 
1983-as VB-re. Ezeknél sokkal 
érdekesebb az 1978-79-es 11 
féle szelvényes lap, amely a táj-
futás népszerűsítését szolgálta 
(volna). A főlapra került a tér-

kép húsz ellenőrzőpont-
tal, a szelvényre pedig 
a lyukasztási helyek 
kerültek a pontmegne-
vezésekkel. Az állandó 
pályákhoz az MTFSz 
szakfelügyelője, a fárad-
hatatlan Balogh Tamás 
(Kaponya) készített 
rongálásbiztos lyukasz-
tókat (természetesen 
gyakran kellett pótolni). 
Aki beküldte a szelvényt 

az MTFSz-be legalább négy lyu-
kasztással, az részt vehetett egy 
Országos Versenyen. A remek 
ötlet gazdája Skerletz Iván volt, 
aki jó kapcsolatokat ápolt a 
KV-tal, nem rajta múlt, hogy 
végül maroknyi szelvény érke-
zett csak vissza és a lapok jelen-
tős részét pár évvel később lese-
lejtezték. Talán a verőcemarosi 
Express tábor környékéről 
készült kiadványból használták 
el a legtöbbet, és itt-ott még 
alapfokú versenyeket is rendez-
tek a lapok segítségével.
Később reklámcélra több ver-
senyről készült tájfutó térkép 
felhasználásával levlap, az egyik 
első és talán a legötletesebb a 
balassagyarmati domborza-
tos kiadvány. (Aki a KOB-on 
elárulja, melyik térképből való 
a részlet, az térképes levelező-
lapokat kap ajándékba, sőt az 

is kérhet, akinek ez nem sike-
rült.)
Az utóbbi években Szabon 
János adott ki térképes lapokat 
félállandó pályákkal, a MES Bt. 
(Hangya utca) pedig egy soro-
zatot a megjelent óvoda és más 
térképeivel díszítve.
A cikkhez felhasználtam Győri 
Lajos és Papp-Váry Árpád írá-
sait.

Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum Térképtára
hegedus.abel@mail.militaria.hu
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Bár még bő egy év hátra van a Nógrádi 
Hungária Kupáig, kedvcsinálóul álljon itt 
néhány előzetes információ a versenyről. 
A dátumot már most jegyezzétek fel 
naptáraitokba: 2015. augusztus 16-20.

■ A 2015. évi éppen a 40. Hungária kupa lesz. 
■ Nem ez lesz az első Hungária Kupa Nógrád 
megyében. Először éppen 40 éve, 1975-ben volt 
Salgótarjánban, majd 1987-ben Balassagyarmaton, 
1989-ben pedig Pásztón. A 2005-ös Hungária 
ugyan nem a megye területén zajlott, de a ren-
dezésben részt vett a Salgótarjáni Dornyay  
gárdája is.
■ A versenyt a három nógrádi klub (Salgótarjáni 
Dornyay SE, Balassagyarmati Balassi Bálint KSE, 
HUFEZE Pásztó) és a Nógrád megyei TFSZ 
összefogásával rendezzük.
•	 Lesznek	 olyan	 rendezők,	 akik	már	 40	 évvel	
ezelőtt is tagjai voltak az akkori rendezőgárdának.
■ Versenyközpontul a salgótarjáni Tóstrand és 
környéke szolgál. Itt kis sugarú körben több féle 
szállás (hotel, gyermektábor, kemping, tornate-
rem), több féle vendéglátó egység, strand biztosít-
ja a versenyzők kényelmét.
■ A versenynapok Salgótarján közvetlen közelé-
ben lesznek (0…10 km). A menetrend: rövidített 
normáltáv (kiemelt) – normáltáv – rövidtáv - 
középtáv – rövidített normáltáv vadászrajttal.
■ Két napon teljesen új terepen futhattok: a tavalyi 
ONEB döntő terepével szomszédos terület, annak 
legjobb részeihez hasonló riolittufás felszínekkel, 
részletgazdag domborzattal, illetve a Szilvás-kő 

környéke, változatos sziklaalakzatokkal és az egy-
kori bányászat nyomaival.
■ A tavalyi ONEB döntő terepének legszebb, távo-
labbi részeit most azok is megismerhetik majd, 
akiknek az OB-n nem vezetett arrafelé a pályájuk. 
A nagy többség számára ez is ismeretlen terep.
■ A sprintverseny a Versenyközpont közelében, 
részben erdőben, részben parkban, részben lakó-
telepen zajlik majd.
■ Az utolsó napi futam a Zagyva forrásvidékének 
részletgazdag domborzatú (felhagyott bányavi-
dék) területén lesz, itt utoljára bő 15 éve volt 
verseny.
■ Sokféle kiegészítő programból választhattok: a 
Nógrád Nagydíjakon megszokott 3x3 fős váltót is 
megrendezzük a harmadik nap délutánján, kétféle 
(rövidebb és hosszabb) távon.
■ A 40 éves évfordulóra és a 40. Hungária Kupára 
tekintettel Retr-O 40 versenyt is rendezünk, 40 
éves térképpel, korabeli pályafelszerelésekkel.
■ Lesz ezen kívül a szintén nógrádi specialitásként 
ismert Mikrosprint, a tavaly nagy sikerrel debü-
tált Alkonyati pontbegyűjtő, Mobile-O, Trail-O. 
Ha valaki akar, 5 nap alatt akár tízszer is verse-
nyezhet.
■ A közvetlen környék számtalan természeti és 
kulturális látnivalót kínál: Salgóvár, Somoskővár, 
Bazaltömlés, Vadaspark, Karancs-kilátó, Kálvária, 
Bányamúzeum, Nógrádi Történeti Múzeum.
■ Kicsit távolabb Hollókő, Mátraverebély-Szentkút, 
Szécsény, Ipolytarnóc, a határ másik oldalán a 
füleki vár, a losonci vigadó és az alsósztregovai 
élményfürdő biztosít kikapcsolódást.

Mindenkit szeretettel várunk!

b e h a R a n g o z ó

nógrádi hungária kupa - 2015 salgótarján 
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Az elmúlt évi nagysikerű hol-
lókői versenyt követően, 

idén a nógrádi rendezőgárda, 
amely időközben kiegészült a 
HUFEZE -Pásztó néhány tagjá-
val, Bátonyterenye városát, illetve 
a rég nem használt szorospataki 
terepet választotta versenyének 
helyszínéül. Hogy a kecske is jól 
lakjon, a káposzta is megmarad-
jon, a fő szervező Salgótarjáni 
Dornyay az elmaradhatatlan meg-
nyitó rendezvényét, az éjszakai 
futamot Salgótarjánban, az elmúlt 
évi egyéni nappali OB terepén, 
ifjú Marczis István pályakitűzé-
se mellett bonyolította le.  Ezt 
követően másnap, egy korábban 
általam alkotott iskolatérképet 
kibővítve, az egész Bányavárost 
felmérve készítettem el egy tér-
képet, eldöntve azt is, hogy az 
évtizedek vasfogát is kibíró, néhol 
azért megsínylett betonpadokat, 
olykor 12 személyeseket, tovább-
ra is rajta hagyjam a térképen. 
Mindezek mellett a sors fura fin-
tora volt, hogy igencsak élt még 
bennem negatív emlékként a 
2004-es, szintén általam helyszí-
nelt almásfüzitői rövidtávú OB 
terepe, amikor a cél előtti ruha-
szárító kötél igen szerencsétlenül 
a földre terítette a bajnoki címre 
esélyes Józsa Gabit. 
Nos, ISSOM ide vagy oda, én ezút-
tal is kreáltam egy megerősített jelet 
a térképre, miközben a futó szá-
mára igen komoly veszélyt jelentő 
kis tereptárgyakat a versenyfutam 
napján külön színes szalagokkal is 
megjelöltük. Goldmann Robi, mint 
a rövidtávú verseny pályakitűzője 
még kérte, a hosszú, vasút menti 
garázssor feltérképezését, valamint 
az utolsó napokban egy korábbi táj-
futó tanítványom intézményvezető 
feleségének a segítsége révén (Tóth 
Korinna, Dornyay tájfutó édesany-
ja. a szerz.) még szükségessé vált 

két óvoda udvar belterületének a 
részletes ábrázolása is.
Ennek ellenére, főként a nyom-
daköltség csökkentése céljából, 
a térképterület mégis csonka 
maradt,(nem fért rá a sportpálya 
alsó része), de így is elegendő volt a 
terep 12-15 perc körüli győztesidők 
teljesítéséhez. 
A rövidtávú versenyen már a 
mezőny kétharmada kint volt a 
terepen, amikor hirtelen egy zivatar 
zúdult a városra. Bár én egyetlen 
versenyzőtől sem hallottam emiatt 
zúgolódást, de bizony nem mind-
egy, hogy egy rövidtávú versenyt, 
ki milyen időjárási körülmények 
között tud teljesíteni. Minden elis-
merésem azoknak, akik ilyen idő-
ben voltak kénytelenek legyűrni a 
pályájukat. 
A futam után a versenyzők gépkocsi 
konvoja kivonult a Mátra aljában 
elterülő, ma már igencsak lepusz-
tult bányavidékre, Szorospatakra. 
Itt léptek színre Kovács Gabi vezér-
letével a balassagyarmatiak, akik 
néhány éve kitalálták a ma már 
nagy népszerűségnek örvendő 
rövidtávú 3x3 fős váltóversenyüket.
Gabiék már előre, egy esetlegesen 
bekövetkező szélsőséges időjárás 
miatt – ugye éppen 4 évvel ezt 

megelőzően, innen alig néhány 
kilométerre mosta el a DOL-t az 
eső – háromféle katasztrófatervvel 
is készültek, de szerencsére maradt 
minden az eredeti terv szerint. 
Gabi tájékoztatása alapján, nekik 
egy „A” változattal bírt pályaterv 
mellett volt egy másik „B” tervük is 
(a pályák nyomdakészen elő voltak 
készítve,ha kiöntene a tábor mellett 
húzódó patakmederből  a víz.). Az, 
hogy az „A” vagy a „B”terv szerinti 
térképek legyenek kinyomtatva, az 
csak a verseny előtti hét pénteki 
napján a reggeli órákban dőlt el. 
Mindezek mellett volt  még „C” 
és „D”„ tervünk is arra az esetre, 
ha péntektől szombatra áradt volna 
meg a patak. A váltóversenyünk 
végül nagyobb időjárási probléma 
nélkül zajlott le. Mi már megszok-
tuk az NN-en a hirtelen bekövet-
kező időjárás változásokat, így még 
a rajt előtt feltűzött, térképet áztató 
zápor sem tudott rajtunk kifogni 
– mondta érdeklődésünkre a vál-
tóversenyt szervező Kovács Gábor.
 - A fiú kategóriákban elég szép 
mezőny jött össze, a címvédő Tipo 
ugyan Lenkei Zsolt nélkül erede-
tileg Dalos Mátéval állt volna ki 
(Hajdu Erik és Tóth Adrián mel-
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nógrád nagydíj bátonytErEnyén

Gyűjtőponti sokadalom
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lett), de Máté betegsége miatt, végül 
Turschl Bence lett a trió harmadik 
tagja. Ötvenegy éves életkorukkal 
így már a 21-es korosztályt kellett 
képviselniük, de ott is derekasan 
helytálltak (3. hely). Az abszolút 
győztes idén a MOM  Zsebe Isti-
Vöcsök-Miavecz Balázs triója lett. 
Örülünk, hogy idén is ilyen szép-
számú – 88 nevezőből 85 csapat állt 
rajthoz a rendezvényünkön… zárta 
sorait Kovács Gábor.  
A sors úgy hozta, hogy a váltóra 
használt, Kovács Gabi és Kovács 
Peti által helyesbített
térképet én a tél folyamán még 
további 5 km²-es területtel bőví-

tettem ki. Ezt használtuk a nor-
máltávú versenyen, melynek 
pályakitűzője Fehérvári Zsolt, 
ellenőrzőbírója, térképellenőre 
pedig Erdélyi Gyula volt.
A téli terepi helyszínelést követő-
en a normáltávú napjának reggelén 
felvezetés közben vettem csak észre, 
miként gyengültek le – tűntek el – 
tavaszra a térképre felvett útjaim 
minőségi fokozatai. Tanultam belő-
le. Ettől nagyobb, egyáltalán nem 
várt bevállalásom viszont majdnem 
kudarcba fulladt. Hosszú lenne az 
előzményeket ecsetelni, de tény, az 
előzetesen leszervezett kettős bolt, 
illetve vendéglátói hálózattal is 

rendelkező, amúgy fűt-fát beígért. 
a versenyre büfészolgáltatást fel-
vállaló helyi vállalkozó a verseny 
napján mindenféle értesítés nél-
kül egyszerűen eltűnt, elbujdosott 
előlünk. Ezúton is elnézést kérek 
az eset miatt mindenkitől, hisz 
egy ilyen rendezvény bizony nem 
lehet meg büfészolgáltatás nélkül. 
Végül, szombaton késő délután, 
még a váltó befejezése előtt, sikerült 
sebtében egy pásztói vállalkozót 
megkérni arra, hogy a jászárok-
szállási strandi vendéglátóhelyéről 
feltelepüljön néhány emberével 
Szorospatakra, nekünk büfészolgál-
tatást nyújtani. Hiába, no, mindig is 
nehéz volt a „bányászok” élete. 
Nekem személy szerint a normál-
táv versenyideje alatt az élő online 
eredményközlés mellett a helyi köz-
vetítés nem jött be. A monitorról 
való névbeolvasás mostanság már 
az idejét múlta.
Mindenesetre a szeszélyes időjárást 
figyelmen kívül hagyva, a Sramkó 
Tibor által összefogott salgótarjáni, 
balassagyarmati és pásztói rende-
zőgárda idén is problémamentes 
versenyzést tudott nyújtani a ver-
senysorozaton részt vett majd fél-
ezer tájfutó számára.
A Nógrád Nagydíj idei összetett 
küzdelmének győztese a felnőtt fér-
fiaknál Zsebeházy István és Dénes 
Zoltán előtt a SPA fiatal versenyző-
je, Bakó Áron lett. Nőknél a fiatal 
jászárokszállási Rusvai Katalin egy 
szoros küzdelmet követően végzett 
az élen, megelőzve a rutinos Novai 
Évát, még a harmadik helyezést 
ezúttal Weiler Virág szerezte meg.
Az eredményhirdetés előtt, egy, 
a Goldmann Robi által készített 
tábortérképen, még aki nem fáradt 
el eléggé, az bevállalhatott leveze-
tésként magának egy mikrosprint 
futamot.
Jövőre a Nógrád Nagydíj tavaszi 
versenysorozata elmarad, illetve 
beolvad a Nógrád megyében lebo-
nyolítandó Hungária kupa küzdel-
mébe. Cz.Zentai
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Részlet a városi térképből

Tömegrajt a 3x3 fős váltón
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A kétfutamos Tisza-tó kupa regi-
onális rangsoroló versenyen 

újoncként Gyárfás Csaba – a helyi 
diákkollégium igazgatója – a klub 
edzője-versenyzője volt a pályaki-
tűző, aki ebben a szerepkörében 

jól debütált. A Blézer Attila által 
összefogott egri rendezők a sza-
badtéri színpadot – cél – jelölték 
ki versenyközpontnak, mely rend-
kívül jó választásnak bizonyult. Az 
I. futamot egyébként a színpadtól 

délre eső, többnyire új helyesbítésű 
területen bonyolították le.
A versenyzők a kategóriáktól 
függően a Fortuna, az Albatrosz, 
valamint a Főiskolás campinget is 
bejárták, köszönet ezért Gyárfás 
Csabának, az önkormányzatnak, a 
helyi vezetőknek, terület tulajdo-
nosoknak, akik megengedték, hogy 
ezekről a kerítésen belüli, olykor 
igen (tárgyakban) gazdag terüle-
tekről, elsősorban a diáktájfutás 
program mögé bújva, térképet tud-
junk készíteni. 
Ezen kívül egy nagyobb kiterje-
désű, mindenféle futhatósági 
fokozatot megjelenítő elzárt erdős 
területet is ábrázolt az új, végül 
M=1:5000 méretarányban Veres 
Imre (ellenőrző bíró) által kinyom-
tatott térkép. Mint kiderült, ő volt 
az a rafinált személy, aki néhány 
délelőtti belső-külső kerítéssarkot 
délutánra felcserélt, így aki délután, 
csak látásra, illetve symbol ellen-
őrzése nélkül futott rá az ismerős 
ellenőrző pontra az igencsak pórul 
járthatott. 
Rövidtávú versenyen egyébként is 
minden eltékozolt másodpercnek 
különösen nagy értéke van. 
A sikeres első futam után jól jött 
a pár órás pihenő. Eközben, de az 
egész verseny ideje alatt is, a helyi 
Kossuth Lajos Gimnázium diák-
jai az Iskolai Közösségi Szolgálat 
keretén belül segédkeztek a sikeres 
lebonyolításban. A színpadon fel-
állított asztalokon térítésmentesen 
kínálták a versenyzőknek az apró 
harapnivalókat, és a Kuntej Zrt. 
tejtermékeit.
A „szünetben”ingyen kenuzásra is 
lehetőségük nyílott a versenyzők-
nek, miközben megtekinthették a 
színpadtól alig 400 méterre lévő 
lovasversenyt, át kompozhattak a 
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II. Tisza-tó kupa

rEkkEnő hőségbEn, több Mint EzEr 
kíváncsiskodó között cikázhattunk

Pünkösd vasárnapján a Maccabi kupa mellett a sportág 
számára még kissé szokatlan – fehér foltos – helyszín, 
Tiszafüred is várta a tájfutókat, hogy két rövidtávú 
futam során eldöntsék egymást közt az idei Tisza-
tó kupa elsőségeit. A regionális versenyt második 
alkalommal rendezte meg az Egri Spartacus egyesülete.

A verseny egyik térképe
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Kalandszigetre, de legtöbben inkább 
napozással és a Tiszában való meg-
mártózással töltötték el a holt időt.
Az elmúlt évhez képest a délutáni 
II. futam térképe a szabadstrand 
mellett, két újabb camping belte-
rületi ábrázolásával bővült ki. Itt, 
némiképpen könnyebb terep, hosz-
szabb pályák és még nagyobb káni-
kulai hőség fogadta a futókat. A 
mezőny kétharmada már a pályán 
volt, amikor a számítógépes rend-
szert kezelő Fekesz (Fekete Zoltán) 
meglepetésére – orosz nyelvtudá-
sát előtérbe helyezve – a Maccabi 
kupáról idevetődött két orosz táj-
futó indulását tette lehetővé, ezáltal 
a kis régiós verseny nemzetközi 
részvételűvé avanzsált. 
A versenyzők egyébként a Holt 
-Tisza partsávján megjelent több 
mint ezer kiránduló, kerékpáro-
zó, fürdőző, napozó között cikázva 
tudták csak teljesíteni a záró futam 
távjait.
Az idei Tisza-tó kupa része volt 
az idén a nyíregyházi Denevér 
Barlangkutató és Szabadidő 
Sportegyesület által útjára indított 
Keleti Utánpótlás Kupa versenyso-
rozatnak. Ennek célja hazánk keleti 
régiójában az utánpótláskorú táj-
futóinak a kedvezményes verseny-
lehetőség biztosítása – tudtuk meg 
az eredményhirdetés előtt Surányi 
Gábor versenysorozat szervezőtől.
A díjakat a verseny fővédnöke, 
Tiszafüred város polgármestere, 
Pintér Erika adta át a győzteseknek 
és a helyezetteknek, az érmek mel-
lett ezúttal kiemelten jutalmazva 
(1 kg-os sajtokkal) az utánpótlás 
korosztályok versenyzőit. 
Mint hírlik, az egriek újabb Tisza-
menti területet szemeltek ki jövő 
évi versenyük helyszínének, így 
egymás után harmadszor is új tér-
képen futhatnak majd a 2015. évi 
Tisza-tó kupa regionális rangsoroló 
versenyre jelentkezők. 
A rendezőség ezúton szeretné meg-
köszönni Tiszafürednek – a Tisza-
tó fővárosának, továbbá a Tisza-

tó 2005 Nonprofit Kft., Egererdő 
Erdészeti Zrt., Bükki Nemzeti 
Park, Albatrosz Kikötő, Fortuna 
Kemping, Horgász és Családi 
Kemping Panzió és Étterem, 
Füredi Ion- ivóvizek, Kossuth Lajos 
Gimnázium, Eszterházy Károly 
Főiskola Eger, Tiszafüred Városi 
Sportcsarnok, Nemzeti Sütöde 
Tiszafüred, és a Kuntej Zrt. segít-
ségét, hogy itt Tiszafüreden támo-
gatásukkal elősegítették a verseny 
sikeres lebonyolítását.  Popey

A fotókat Nagyné Matolcsi Judit, 
Blézer Attila és a szerző készítették 

v e R s e n y b e s z á m o l ó

Az N14B kategóriát a salgótarjáni Varga Petra nyerte

Balról: Pintér Erika Tiszafüred polgármestere, középen Gyárfás Csaba 
pályakitűző, jobb szélen (mikrofonnal a kezében) Surányi Gábor a 

Denevér Klub képviselője

Az F12C -ben három ESP futó áll-
hatott fel a dobogóra
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Miavecz Balázs már 
három éve utánpótlás 
kerettag, 2012-ben ser-
dülő egyéni bajnokságot 
is nyert, de igazi meg-
lepetést legelőször idén 
okozott. Januárban a 
Ripszám futáson közvet-
lenül a felnőtt válogatott 
Liszka Krisztián mögött 
végzett. Márciusban első 
lett a lipicai 5-napo-
son Szlovéniában, nagy 
fölénnyel győzött a 
HOB-n. Áprilisban a 
Postás kupán az össze-
tett második helyre 
utasította Dalos Mátét, 
aki a válogatók alapján 
a legjobb ifinek számít. 
Májusban a 3 napos Tipón két szép győzelem után sétálva nyerte az összetettet, aztán győzött még két 
országos rövid távún, csak a DOL hosszún szorult 6 mp-el a második helyre. Meghökkentő eredménye-
it mellbevágó visszafogottsággal kommentálja. Szerinte semmi különös nem történt vele azóta, hogy 
hat éve megismerte a tájfutást. Ez a Babits gimnáziumban történt, Antal István tanár úrnál. Négy-öt 
éve Vöcsöknél edz a MOM-ban. Talán kicsit összeszedettebb idén. Ő csak egy átlagos diák, aki néha 
matekversenyre jár. Igaz, van egy GPS-es órája. Valószínűleg majd mérnökire megy. Csak az erős hete-
ken sportol naponta. Hegyen már futott 15 km-t 62:35-re, de a legkeményebb edzése az volt, amikor 
sível 1100 m szintet futott meg. Ezek után talán nem is olyan meglepőek az eredményei…

Legek a DOL-ról. A pécsi diákolimpia legeredménye-
sebb tájfutója Gárdonyi Csilla (NIII.) volt, aki három 
aranyéremmel gazdagíthatta gyűjteményét. Két aranyér-
me mellé egy-egy ezüstöt is nyert Szuromi Hanga (NIV.), 
Viniczai Csenge (NV.), Weiler Virág (NVI.) és Horváth 
Csongor (FIV.) Csongor egyben a leggyorsabb sprin-
ternek bizonyult 5:30-as légvonal km-ekkel. Lányoknál, 
a mindig jól szereplő Szuromi Hanga 6:16-os km-eket 
teljesített a szintnélküli városi pályán. A hegyen akkor 
kaphatunk összehasonlítható sebességeket, ha a szintet 
is beszámítjuk (tízszeres szorzóval). Az így kalkulált 
eszmei km átlagok jobbak, mint sprintben, mert az 
útvonal kevésbé tér el a légvonaltól. Gönczi Péter (FII.) 
és Szabó Marcell (FIII.) 4:48-at futott normál távon. 
Gárdonyi Csilla 4:54-el jól megszorította őket. A lányok 
közül ennél gyorsabban csak Szuromi Hanga futott: 
4:34-et, de váltóban, ahol nagyobb a motiváció.  A fiúk 
váltóban is kitettek magukért, Horváth Csongor 4:09-es 
tempóban repesztett, Tóth Adrián (FVI.) a nagypályán 
4:19-et ért el. 
A legszorosabb, mindössze 1mp-es, győzelem Weiler 
Virágé volt sprintben. Leginkább Viniczai Csenge 

nyomta le ellenfeleit: normál távon a 120% még ezüstöt hozott. Mindezek ellenére ebben a kategóriá-
ban volt a leglassúbb a győztes tempó: 7:14, ill. sprinten 8:07!       

R ö v i d  h í R e k 

Horváth Csongor futotta  
a leggyorsabb tempót a DOL-on
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GPS helyett mágnes korongok.  A Volvo kutatása 
szerint a helymeghatározásban a GPS vagy a kamerák 
használhatósága esetenként korlátozott, az útba épített 
mágneseket azonban nem zavarják a fizikai akadályok 
vagy a rossz időjárási körülmények. A technológia tesz-
telésére Göteborg közelében építettek pályát. A cél az, 
hogy a Volvo autói képesek legyenek kezelni és vezetni 
önmagukat. A ferrit mágnesek mind az infrastruktúra, 
mind az érzékelő technológia szempontjából megbízható 
és viszonylag olcsó megoldást kínálnak. 
A tapasztalatok alapján a projekt eredményei jól haszno-
síthatók lehetnek a tájfutásban is. Az ellenőrző pontokra 
telepített mágnesek bevonzhatják a megfelelő „fedélzeti” 
eszközzel rendelkező versenyzőket. Az útvonal men-
tén elhelyezett ferrit korongok pedig az útvonalkövetést 
segíthetik. A Volvo által kidolgozott rendszer, a jelenlegi 
versenyszabályok mellett, elsősorban a kezdők versenyez-
tetésénél, és ezáltal a tájfutás tömegesítésében hozhatnak 
forradalmi változást. Kiküszöbölhető a keverés, garantál-
ható a sikerélmény a gyerekeknek. A szülőknek sem kell 
ezután végig stresszelniük a napot, vagy lopva követniük 
csemetéjüket, hogy végigtalál-e a pályán. 

50 éves a Hosszú-hegy első versenytérképe, 
ekkor vált a Csobánka és Pilisszentkereszt közötti 
terület versenytereppé. Az MTSz 1944. évi orszá-
gos terepgyakorlatán volt itt olyan állomás, ame-
lyet mindössze három csapat talált meg, az elna-
gyolt hibás térkép miatt. Aztán inkább elkerülték 
a vidéket. 
Az 1964-es Március 15. kupa, a kellemetlen lucs-
kos-havas idő ellenére, igazi siker lett, köszön-
hetően a helyesbített térképnek. A verseny egyik 
győztese a még serdülő, de később VB bronzérmes 
Hegedüs András volt. Az ifik számára kitűzött 
pályákat lefutották a válogatottak is. Skerletz Iván 
ezek után hívta meg a térkép készítőjét, Bozán 
Györgyöt, hogy vegyen részt a később nagy nép-
szerűséget szerző Lajosforrás térkép javításában.
A Hosszú-hegy felméréséhez, mérőszalag hiá-
nyában, 50 méteres telefonzsinórt használtak, 
mivel Boxi anyukája a Kábelgyárban dolgozott. 
Ekkoriban még zöld volt az erdő, fehér a rét, a 
bozótos területeket kis karikákkal, pontokkal szór-
ták meg. Mivel nem létezett tájfutó jelkulcs, Boxi 
találta ki az etető, vadles, sózó, stb. ide illő jelét. 
Munkájának másik elismeréseként, egy máig meg 
nem nevezhető személytől, megkapta a terep friss, 
de szigorúan titkos domborzatrajzát. A munka 
tehát folytatódott, 1965-től már színes nyomatok-
kal. 1978-ban Sőtér János vette át a stafétabotot. 
Napjainkig több mint 60 ezer Hosszú-hegy térkép 
jelent meg.

R ö v i d  h í R e k 

Fogják-e ferrit gyűrűk pótolni  
az anyai noszogatást?
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A lényeg a címben olvasható; 
kevésbé sikeres évek után újra 

eredményesen zártunk egy nagy 
versenyen. Pedig a mezőny erősebb, 
mint a VB-n, és a szakág elitjével tar-
tani egyre nagyobb kihívást jelent. Az 
eredmények mögött „természetesen” 
sokkal több van – szervezés, felké-
szülés, akadályok és némi szerencse, 
valamint egy élményekkel teli utazás. 
A szövetségi honlapon és a blogon 
olvashatóak voltak a részletek, mégis, 
megpróbálok valami élménybeszá-
moló-félét itt is közreadni.
Április 11-17. között egy hetet töl-
töttünk Portugáliában, a Lisszabon 
közeli Palmelában. A csapat tagjai: 
Tóth Károly és Laáber Miksa (vala-
mint személyi segítőik, a Forstreuter 
házaspár), Miháczi Zoltán, Biró 
Fruzsi. A világversenyeken általá-
nos, hogy a TrailO csapatoknak fel-
kínált szállás számunkra nem meg-
fizethető, így mi szállást Palmela 
üdülőfalujában foglaltunk. Ebből 
számos gondunk keletkezett, mert 
a portugál tömegközlekedés még a 
hazainál is kevésbé akadálymentes; 
viszont emiatt találtunk rá a kör-
nyéken jól ismert szállásadónkra, 
aki aztán többször is segítségünk-
re sietett. Nagyon rövid idő múlva 
már sokan ismertek minket, mert 
a kerékpárral, gyalog és stoppolva 
közlekedés eléggé kitűnt a mezőny-
ből, nagyfokú segítőkészséggel talál-
koztunk (amit északon nem mindig 
tapasztaltam). 
A szervezésről: tapasztalható volt 
a szervezők túlterheltsége, pl. a 
regisztráció során, de jelentősebb 
szakmai hiba nélkül lezajlottak a 
futamok – főleg az EOC bakijai-
hoz mérten. A TempO selejtezőn 
csúszás volt a köd miatt, de az idő 
igazolta a várakoztatásról szóló dön-
tést. A mi dolgunkat nehezítette, 
hogy a futamok és a versenyközpont 
eltérő helyszíneken volt, de a moto-

rizált csapatoknak ez nem jelentett 
nehézséget. Az eredmények időn-
ként lassan érkeztek (pl. TempO 
selejtező), valamint egyszer akadt 
gondunk a versenyre biztosított 
segítőkkel is (hiába jeleztük az erre 
való igényt, nem volt egyértelmű a 
lebonyolítás módja).
A verseny technikai színvonaláról: a 
model (bemutató) kicsit egyszerűre 
sikeredett, kevesebb térképolvasásra 
és sokkal inkább vonalas objektu-
mokra épült, mindamellett nagy-
részt tükrözte a ránk váró felada-
tokat. Az időmérő pontok viszont 
nem adták vissza, túl egyszerűre 
sikerültek. A klasszikus futamok fel-
adatait kevésbé, a térkép és a bóják 

kihelyezésének pontosságát érheti 
némi kritika. A TempO-val kap-
csolatosan egy esetben merült fel 
kifogásunk, az 55 feladatból.
A TempO selejtező kivitelezése első-
rangú volt, a személyzet jól be volt 
tanítva. A feladatok száma (25) és 
nehézsége megfelelt a kívánt szint-
nek. A golfpálya, mint terep és az 
újonnan készült sprint térkép szintén 
emelte a színvonalat. Személyesen 
óriási sikernek éltem meg, hogy 
most először sikerült a 36 fős dön-
tőbe jutni, kettőnknek is. Az első 
selejtező csoportban a 17. helyen 
végeztem, 3 hibával és 416 mp idővel 
(+ 2 mp-cel már kiestem volna), a 

t R a i l o

isMét szép Magyar ErEdMényEk
–  egyéni 9. és 15., csapat 10. helyezés az Európa-bajnokságon –

A csapat

Laáber Miksa
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kicsit erősebbre sikerült másik cso-
portból Mihók a 18. helyen jutott 
tovább 6 hibával, 390 mp-cel.
A PreO futamokon (a TempO szám 
hivatalossá válásával a régebbi 
TrailO megnevezést egyértelműen 
felváltotta a PreO, ez tehát a klasszi-
kus TrailO versenyt jelöli) a modelen 
megismert terep ismétlődött, egy 
kicsit jobban kidolgozott térképpel. 
A terepválasztás praktikus szem-
pontból jó volt (széles közlekedőút, 
nincs tolongás a nézőpontokon), 
technikailag maradt a növényzeti 
elemek beazonosítása, sok vonalas 
megoldás és némi domborzatolva-
sás, rendszerint alulról felfelé nézve 
a hegyoldalra. Az időmérők sokkal 
keményebbek voltak a bemutatóé-
nál. Karcsi olyan hátrányokkal ver-
senyez, amelyek miatt a részvétele 
és hosszú pályák végigcsinálása is 
tiszteletre méltó, ennek fényében 
kell értékelni az általa szerzett 14 
pontot. Miksa mindkét nap stabilan 
ment, dicséretes, hogy két egymást 
követő nehéz versenyen tudott jó 
formát hozni. 34 pontjának meg is 
lett az eredménye, eddigi legjobbját 
érve el a 15. helyen végzett. Nekünk 
openben főként a zéró válaszokkal 
gyűlt meg a bajunk, talán túl pre-
cízen értelmeztük a feladatokat. Az 
első napi eredményemet ez hatá-
rozta meg (öt téves zéró), és időmé-
rő hibák miatt az összesítésben 33 
pont a 65. helyre volt csak elegen-
dő. Mihóknak igazán jól ment, 37 

pontja és jó össz-ideje alapján a 21. 
helyen végzett (ez mutatja a mezőny 
erősségét).
Szokás szerint finn és svéd fölénnyel 
zárult a versenyszám. A csapatver-
seny a 2. nap alapján dőlt el: a fin-
nek, svédek mellé az oroszok fértek 
fel a dobogóra, mi Laáber-Miháczi-
Biró összeállításban a 10. helyen 
végeztünk a nemzetek között (2008 
óta, sokkal erősebb mezőnyben ez a 
legjobb eredményünk).
A programot a TempO döntő zárta: 
emelt technikai nehézség, több fel-
adat és egy újítás bevezetésével még 
jobban figyeltek az esélyegyenlőség-
re. Ezt az esernyős kísérőkkel való-
sították meg, így az állomásig sétálás 

közben semmit nem lehetett előre 
látni. Nem is gondoltam volna, meny-
nyi előzetes információtól fosztanak 
meg ezzel. (Ha a bójákat nem is 
látom, az érkezés másodperceiben a 
környezetből igyekezni szoktam fej-
ben megalkotni a várható térképet.)
Igazán élveztem a pályát, habár 
a nehezítés sokkal több hibát (9) 
eredményezett és túl lassú is vagyok 
ehhez (13 mp/), de így is büszke 
vagyok a 36. helyre. A jó ered-
ményt egyébként sem tőlem vár-
tuk… Mihók a selejtezőhöz képest 
még gyorsítani is tudott, ugyanúgy 
6 hibája lett (több pontból), 391 
másodperce (7 mp/) a fantasztikus 
9. helyezést jelenti!
A TempO Európa-bajnok Antti 
Rusanen (Finno.) lett három 
hibával (5,5 mp/), aztán Lennart 
Wahlgren (4 hiba, 5,7 mp) és Marit 
Wiksell (6 hiba, 4,5 mp/). Az Inside 
Orienteering friss (2014/3) számá-
ban olvasható egy interjú az első 
hivatalos TempO EB győztessel, 
melyben hangsúlyozza a taktika, a 
sebesség és a rossz válasz kockáza-
ta közötti egyensúlyozás szerepét 
ebben a speciális versenyszámban. 
Összességében eredményes EB-t 
zártunk, és igazán kellemes hetet 
töltöttünk Portugáliában.

t R a i l o

TrailO versenynaptár (bővebben: trailo.hu)
Június 28-29. Cansiglio Archeton Alpok-Adria Kupa TrailO
Július 1-3. Črni Vrh nad Idrijo Pre-WTOC
Július 6-11. Levico Világbajnokság
Július 21-24. Kristianstad O-ringen PreO
Július 26-28. Lokve Bubo Cup
Július 31. - Augusztus 3. Vidnava Grand Prix Silesia
Augusztus 9. Zirc PreO Országos Bajnokság
Augusztus 23. Mátrafüred Hungária TrailO
Augusztus 31. Debrecen Széll János Ev.
Szeptember 6. Nyíregyháza Denevér kupa
Szeptember 20. Baktalórántháza Keleti Tájfutó Napok TrailO
Szeptember 20. Fót TempO Országos Bajnokság
Szeptember 21. Budapest, Káposztásmegyer Megyer Kupa
Szeptember 27-28. Zágráb Pre-WTOC 2015
Október 18-19. Kuneticka Hora ECTO 11-12 Cseh Bajnokság
Október 25. Miskolc TrailO Váltó OB
November 16. Alzate Brianza, Milano TempO Olasz Bajnokság
December 6. Budapest 1. TrailO Terembajnokság
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hogy volt? 
Nemzetközi Balaton Kupa 

természetjáró tájékozódási 
verseny – 1958

Az 1957. évi Balaton Kupával 
foglalkozó összeállításomban 
nem említettem meg a rendez-
vény helyszínét, holott ez egy 
tájékozódási rendezvény sosem 
mellékes eleme. A déli parti 
Zamárdi szolgált központul, a 
versenyterep, Csikászó pedig 
nyújtotta azt, amit dombvidé-
ki terepeink többsége tud adni: 
rövid, de viszonylag meredek 
kaptatókat sűrű aljnövényzettel. 
Ez a terep nem ekkor, hanem 
egy jóval későbbi alkalom-
mal vált emlékezetes esemény 
helyszínévé. Ha fellapozzuk 
az 1971. évi országos váltóbaj-
nokság eredménylistáját, a férfi 
mezőnyben hiába keressük 
számos olyan egyesület nevét, 
amelyeknek korábban és a 
későbbi esztendőkben is helyük 
volt az első hatban – tízben. 
Történt ugyanis, hogy az Ablak 
(Egervári Ottó) vezette hétfős 
élboly gyilkos iramban zúdult 
az utolsó előtti pont felé (ahon-
nét egyébként a rádiós váltás-
előrejelzés zajlott), ám kikaptak 
egy irányba eső, de 100 méterrel 
korábbi pontot. Többek bevallá-
sa szerint nemhogy a kódra és 
a térképre tekinteni nem akadt 
alkalmuk a futam során, de 
még arra sem emlékeztek, hol 
rohantak úton vagy bozótban, 
kaptatón vagy síkon, stb. Az 
esélyes csapatok közül egyedül 
a BEAC fiatal kiválósága, az 
előző héten az országos egyé-
nin ifi ezüstérmes Biró Samu 
„mert” leszakadni az élbolytól. 
Így váltója a további biztonsági 
futásokkal is ¾ órás előnnyel 
lett bajnok. Más váltók az októ-
ber végén korán beálló szür-

kület miatt véreztek el. Így a 
biztos második egriek mögött a 
sötétben is precízen tájékozódó 
Arató János az ajkaiakat hozta 
dobogóra. 
Még egy véletlen különlegessé-
get hadd említsek Csikászóhoz 
kapcsolódóan, melyet érintett-
ségem okán őriztem meg. A 
tömegeket vonzó Vasutas Kupa 
1977-ben zajlott itt, és az F21B 
dobogójának 2. fokán az egyéni 
verseny dacára hárman álltunk, 
ugyanis hármas holtverseny 
alakult ki. Ilyen furcsaság még a 
mai kis időkülönbségek mellett 
is rendkívüli ritkaság.
Az emlékképekben történt 
kis kalandozás után ugor-
junk Szigligetre, ahol 5 napos 
Természetbarát Találkozó tábo-
ra létesült 1958. augusztus köze-
pén, igazi balatoni nyárban. 
A táborozás kiemelkedő ese-
ményét képezte a Nemzetközi 
Balaton Kupa (röviden NBK) 
tájékozódási verseny, amely a 
tavalyi sikert követően joggal 
vette fel ezt a hivatalos elne-
vezést. A verseny olyan érdek-
lődést vonzott, hogy korlátoz-
ni kényszerült a rendezőség 
a nevezhető csapatok számát. 
Összesen 555 induló alkotta a 
csapatokat a nappali nemzet-
közi és az éjszakai I. osztályban 
3x2, az éjszakai II. és a nappali 
ifjúsági osztályban 2x2, míg a 
női osztályban 3 versenyzővel. 
A hazai férfi osztályokban a 
szokásos 8 perces indítási idő-
közt a versenybíróságnak meg 

kellett feleznie, mert a verseny 
lebonyolítása nem fért volna 
bele a sötétség időtartamába. 
(Lásd alább menetidők és kere-
sési idők .) Az egykori tájé-
kozódási versenyzőnek birka 
türelme szükségeltetett, amit 
jól jellemez, hogy az éjszakai 
menet indító állomására déli 12 
órakor szállították ki a tábor-
ból a csapatokat annak érde-
kében, hogy ne találkozzanak 
a hasonló útvonalat bejáró 
nappali futam versenyzőivel. A 
hiányos, nagyon gyenge térké-
pek mellett valóban a legkisebb 
szóbeli információ is számos 
hibapont megtakarítását jelent-
hette volna. Ez ám a karan-
tén! (Manapság visszariadok 
akár egy bajnokságtól is, mert 
utálok karanténban lenni, akár 
csak néhány fertályórányira 
is. Szerencsére nem mindenki 
olyan puhány, mint én.) Azért el 
tudom képzelni, hogy a Balaton 
Kupán a várakozás órái a kivá-
ló borokat termő lesencefalui 
hegyoldal takaros pincéiben 
kellemesen teltek az ulti vagy a 
bridzs mellett.)
A lebonyolítás módja biztosí-
totta, hogy a félezernél több 
versenyző ne zavarja egymást: 
részben az időbeli (nappali 
és éjszakai menetek), részben 
a térbeli szétválasztással. Az 
egyes osztályok, illetve részle-
gek különböző indító- és cél-
állomások közt, és különböző 
formában szabott útvonalat jár-
tak be a következők szerint.
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osztály, részleg indító cél forma
nemzetközi és hazai I.o. „A” Lesencefalu Balatonederics pontérintős kötött sorrenddel
nemzetközi „B” Lesencefalu Balatonederics megadott idős I.o. állomásokkal
hazai I.o. „B” Lesencefalu Balatonederics megadott idős II.o. állomásokkal
nemzetközi és hazai II.o. „C” Nemesgulács Szigliget megadott idős II.o. állomásokkal
ifjúsági „A” és „B” Balatongyörök Balatonederics megadott idős I.o. állomásokkal
hazai II.o. „A” és „B” Balatongyörök Balatonederics megadott idős II.o. állomásokkal
női Szigliget Szigliget megadott idős I. és II.o. állomásokkal
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A terepek jellegéről kevés fogal-
munk lehet, hiszen sem Szigliget 
sok apró dombbal tagolt terüle-
téről, sem a Tapolcai-medence 
tanúhegyeiről soha nem készült 
tájfutó térkép, és így persze verseny 
sem lehetett. Igaz, ez a csodála-
tos táj, ha valamire kevéssé alkal-
mas, akkor az a tájfutás. Viszont jó 
szívvel ajánlhatom a Tanúhegyek 
Teljesítménytúra bejárását, amely 
a szigligeti csúcsok mellett végig-
vezet a Badacsony, az Örsi-hegy, a 
Tóti-hegy, a Gulács, a Csobánc és a 
Szent György-hegy vulkáni kúpja-
in, és a végig gyönyörködtető pano-

rámán túl útközben borkóstolások 
is fokozzák a kivételes élményt (49 
km, 2060 m szint). A fenti útvona-
lak Keszthelyi-hegységbe eső sza-
kaszai is csak kis részben vezettek 
az ismert Büdöskút és Szép-kilátó 
terepeinken, nagyobb részben a 
hegység ÉK-i, tájfutók által nem 
használt részein (Nagy-Hegyes-tű, 
Kő-orra).
A bonyolult verseny lebonyolítása 
a precíz terv szerint, hibamentesen 
sikerült. Az 5 osztáy 11 részlegé-
nek más és más formában törté-
nő megrendezése szándékosan a 
már működő, de ideiglenes ver-

senyszabályzat teljes körű tesztjét 
képezte, amelyhez a szokatlanul 
magas létszámok is próbát, kihí-
vást jelentően járultak hozzá. Az 
ideiglenes szabályzat egyeztetésére 
az NBK-hoz kapcsolódóan a követ-
kező napon egy előre meghirdetett 
tanácskozásra jöttek össze a ver-
senyen résztvevő 5 ország turista 
szövetségeinek küldöttei. A magyar 
vezetők által előterjesztett anyag-
hoz páratlanul érdekes módon 
járultak hozzá véleményükkel a 
verseny nemzetközi osztályának 
hazai résztvevői. Az írásos bead-
ványból idézek, de előtte emlé-
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keztetek rá, hogy a pontérintős 
formánál a részleg az indító állo-
máson teljes egészében megkapja 
a feladatot, és minden megadott 
pont versenyidőn belüli begyűjtése 
esetén (és ez a hazai csapatoknak 
mind sikerült az NBK-n) a helye-
zési sorrendet csakis a célig eltelt 
idő határozza meg (lásd az ered-
ményjegyzéket). További jelentős 
változást tartalmazott a kísérleti 
szabályzat azzal, hogy a pontok 
minimális láthatósági távolságát 15 
m-ről 30 m-re emelte.
„Tapasztalva a verseny jellegét – 
főleg tekintve az A részleget -, til-
takozunk a magyar tájékozódási 
verseny terepfutó versennyé való 
átalakulása ellen…. Úgy gondoljuk, 
hogy ez az irányzat nem szolgálja a 
természetjáró tájékozódási verseny 
fejlődését, ebben a formában már 
teljesen külön sportágnak tekint-
hető. Kérjük az MTSZ VT-t, hogy 
lépjen fel a káros irányzat ellen, és 
mind a hazai, mind a nemzetközi 
versenyeket a természetjárás szelle-
mében rendezzék meg.”
A beadványt tisztán olvashatóan 
aláírták a 6 legerősebb hazai csapat 
tagjai. Többségében azok a fiatal 
versenyzők, akik kis idő múltán 
a futással párosuló tájékozódás 
élharcosai lettek, később pedig a 
legnevesebb versenybírók és az 
alakuló új sportág vezetői. Úgy 
gondolom, ez a dokumentum igazi 
sportágtörténeti csemege, amely-
nek a Tájfutó Múzeumban a helye, 
de az aláírások okán még kicsit 
várva, mondjuk az MTFSZ 50 éves 
jubileumáig.
A tanácskozáson a magyar kép-
viselők abból indultak ki, hogy a 
pontérintős rendszer értékelési 
módja nem megfelelő. Ez a forma 
azonban igen hasonlított a bolgár 
és a cseh változatra is, így elveté-
se nem jött szóba. Végül a kelet-
német javaslat került elfogadásra, 
amely viszont lényegét tekintve 
közel állt a skandináv versenyfor-
mához. Az egyéb formák tekinte-

tében apró módosításokkal min-
dent elfogadott a tanácskozás, és 
teljes megegyezéssel az Ideiglenes 
Versenyszabályzatot 1959. január 
1-től nemzetközi érvényűvé tette. 
Tehát úgy a verseny, mint a sza-
bályzatalkotás egyöntetű nemzet-
közi elismeréssel zárult. Szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a sza-
bályzatváltozásokról értékes és 
pontos magyarázó információkat 
tartalmaz Boxi (Bozán György) 
kiadványa a Spartacus tájékozódási 
versenyek történetéről. Ezúttal csak 
az NBK tisztán értése miatt szüksé-
ges elemeket ismételtem meg, vagy 
bővítettem ki. Általánosságban 
véve is a sportág kialakulásáról iga-
zán jellemző képet a két összeállítás 
(a legnagyobb szövetségi rendezésű 
esemény, az NBK, és az egyik legje-
lentősebb egyesületi rendezvény, a 
Nov.7.) párhuzamos tanulmányo-
zása nyújt.
Végül szeretném kérni a tisztelt 
olvasót, ha a Nemzetközi Balaton 
Kupához kapcsolódóan térképpel, 
fényképpel, vagy bármilyen doku-
mentummal rendelkezik, annak 
másolatát juttassa el részemre, vagy 
a Tájoló szerkesztőségébe, hogy az 
egyébként izgalmas versenyered-
ményeket színesebbé tehessük.

Összeállította Scultéty Gábor

Versenybíróság elnök: Szász 
Károly, elnökhelyettes: Soltész Béla, 
titkár: Mihalik Barna, bemérő bírák: 
„A” útvonal: Brück György és Jávorka 
Péter, „B” útvonal: Pásztor János és 
Nagy Ernő, „C” útvonal: Szőnyi László és 
Borbély Lajos, ellenőrző bírák: „A” útvo-
nal: Galgóczy István, „B” útvonal: Holba 
Vilmos, „C” útvonal: Balázs Zoltán

Versenyadatok versenyközpont 
Szigliget, versenyterep Büdöskút, (Nagy-
Hegyes-tű, Szent György-hegy), táv „A”: 
14800 m „B”: 15050 m „C”: 14300 m, 
szint: „A”: 480 m „B”: 610 m „C”: 580 m, 
menetidő „A”: 300 perc „B”: 290 perc „C”: 
272 perc, keresési idő „A” 60 perc „B”: 150 
perc „C”: 150 perc

A dobogós csapatok versenyzői:
Bp. MÁV Ig. SC      
„A”: Skerletz Iván, Hegedüs Miklós
„B”: Ijjas István, Molnár László
„C”: Pozsonyi István, dr. Paraicz Ervin

Vasas MÁVAG SK  
„A”: Spankovits Károly, Balla György
„B”: Várdai Ferenc, Szabó Sándor
„C”: Mészáros István, Birlóni Gyula

Bp. Spartacus SK  
„A”: Garai László, Schönviszky György
„B”: Szondi Ferenc, Torma Gábor
„C”: Tóth István, Benyó György

Eredmények                               „A” részleg             „B” részleg          „C” részleg          összesen
 hibap. idő (p) hely hibap. hely hibap. hely hely.pont
  1. Bp. MÁV Ig. SC  0 177 2 8 2 39 8 12
  2. Vasas MÁVAG SK 0 179 3 26 4 36 6 13
  3. Bp. Spartacus SK 0 171 1 45 9 32 5 15
  4. MAFC 0 238 12 8 1 6 2 15
  5. BVSC 0 192 6,5 54 10 5 1 17,5
  6. Helyiipari TL Csatornázási M 0 228 11 13 3 23 4 18
  7. Prágai Lokomotív I. (cseh v.) 0 192 6,5 35 5 99 11 22,5
  8. Prágai Lokomotív II. 0 181 4 41 6 238 13 23
  9. UVATERV 0 208 8 154 12 12 3 23
10. Egyetemi vegyes csapat  0 188 5 64 11 152 12 28
11. Bp. Vörös Meteor SK 100 273 13 44 8 36 7 28
12. Miskolci VSC 0 218 9 44 7 316 14 30
13. Pécsi VSK 0 226 10 461 14 93 10 34
14. NDK válogatott 600 284 15 2204 16 93 9 40
15. Bulgár válogatott 500 291 14 405 13 - 16 43
16. Román válogatott 800 300 16 1696 15 346 15 46
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