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Egy korszak 
lEzárult

Mint minden szervezetnél, 
így a szövetség életében 
is vannak korszakok. Ezek 
kötődhetnek helyhez, sze-
mélyekhez, körülményekhez. 
Most nem a szövetség, az 
elnökség, a bizottságok kor-
szakairól írom ezt a néhány 
sort, csupán a helyszín fon-
tosságára szeretnék rávilá-
gítani.

Amikor 1970-ben megalakult a 
Budapesti Tájékozódási Futó 

Szövetség, a Váci utcai szövetségi 
helyiségekben ‒ akkor három volt, 
plusz a raktár ‒ az első elnök-
ség óriási lelkesedéssel fogott a 
munkához. Szőnyi László elnök és 
Hosszú Aurél főtitkár vezényleté-
vel a 9 tagú elnökség és a hozzájuk 
tartozó 8 bizottság tagjai heten-
te háromszor sürögtek-forogtak 
a szövetségi helyiségekben. A 
turistáktól való elválás, az önál-
ló szövetség(ek) és szakosztályok 
megalakulása nagyon sok sport-
ágat szerető és azért tenni akaró 
embert mozgatott meg. Ebben az 
időszakban nem volt internet, nem 
volt levelező lista, tájékozódni az 
eseményekről főleg a szövetségi 
tájékoztatóból (később a Tájolóból) 
lehetett, de legjobb volt személye-
sen a szövetségben intézni az ügye-
ket. Ez volt az a hely, ahol akkor 
is találkozhattunk más sporttársa-
inkkal és intézhettük ügyes-bajos 
dolgainkat, ha nem is volt semmi 
dolgunk a szövetségben.
Aztán elérkezett 1993 tavasza, a 
budapesti sportági szövetségeknek 
ki kellett költözni a Váci utcai szék-
házból. Az új helyszín a Curia u. 3. 
második emeletén egy kis helyi-
ség lett, egy még kisebb raktárral. 
Igaz, a felszerelésnek a pincében 
biztosítottak helyet. Itt már csak 

hetente kétszer, kedden és csütör-
tökön lehetett szövetségi napot 
tartani, mivel ebben a helyiségben 
más szövetség(ek) is működtek. 
Azért a kezdeti években még itt is 
volt pezsgő szövetségi élet, főleg a 
keddi napokon. A raktárt ez idő 
tájt már Kozma Laci vezette, aki 
ezeken a napokon délután 4 órakor 
óramű pontossággal nyitotta a szö-
vetségi helyiséget, és ha nem is volt 
már senki benn, akkor is megvárta 
mindig az este 7 órát, „hátha jön 
még valaki”. Ebben az időszakban 
az ajtó mindig nyitva volt, lehe-
tett térképet, felszerelést vásárolni, 
jegyzőkönyveket, eredménylistákat 
böngészni, vagy éppen csak egy jót 
beszélgetni. Az évek során azon-
ban az internet megjelenésével, a 
térképkiadás módosulásával, a ver-
senyrendezés eszköztárának válto-
zásával kezdett csökkenni a szö-
vetségi napokon a „forgalom”. De 
Kozma Laci továbbra is kitartott, 
mindaddig, amíg egészsége enged-
te. Az elmúlt másfél évben már 
nem tudott bejárni a szövetségbe, 
az ajtó zárva maradt. Az ajtó csak 
akkor nyílt ki, ha a főtitkár vagy 
az elnökség részéről valami intézni 
való akadt. A körülmények válto-
zásával és Kozma Laci elhunytával 
nem csak az ajtó marad zárva, 
de megszűnik egy olyan pezsgő 
„szövetségi élet” is, ami évtizede-
kig jellemző volt Budapestre. Egy 
korszak lezárult. Schell Antal
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A magyar csapat: Becze Rita, 
Bertóti Regina, Károlyi Hanga, 
Kovács Filoména, Viniczai 
Csenge, Weiler Virág, Bakó 
Áron, Baumholczer Máté, Bugár 
Gergely, Kovács Bertalan, Liszka 
Krisztián, Tugyi Levente.

Megnyitó 
Szombat este a diósgyőri várban 
rendezték a VB hivatalos megnyi-
tó ünnepségét. A csapatok bevo-
nulása után az egybegyűlteket Dr. 
Deák Csaba, a Miskolci Egyetem 
kancellárja, a szervezőbizottság 
elnöke; Dr. Kiss Ádám, a Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 
elnöke; Kemal Tamer, a Nemzetközi 
Egyetemi Sportszövetség végrehaj-
tó bizottságának tagja és Pfliegler 
Péter, Miskolc Megyei Jogú Város 
alpolgármestere köszöntötte.
A versenyzők nevében a finn juni-
or világbajnok Anna Haataja és 
Tugyi Levente, a házigazda egye-
tem hallgatója mondta el az eskü 
szövegét. A versenybírók nevében 
Miháczi Zoltán fogadta meg, hogy 
a szabályok maximális betartása 

mellett látják el feladatukat. Végül 
a Vaga Banda társulat szórakoztat-
ta a közönséget.

Cseh és brit sprint arany
Vasárnap elkezdődött a versenyek 
sora a rövidtávú futammal. A pályák 
eleje Felsőhámor lakott területén 
haladt, ahol mesterséges tiltott terü-
letekkel kellett nehezíteni az egysze-
rű utcaszerkezet adta tájékozódási 
feladatot. Ezután következett a ver-
seny legérdekesebb része, a lillafü-
redi függőkert, ahol az áthatolha-
tatlan falakkal elválasztott teraszok 
labirintusában kellett megtalálni a 
helyes utat a pontokhoz; végül a cél 
melletti lapos parkban levő néhány 
átmenet után ért véget a táv.
A nőknél a cseh Denisa Kosova 
nyert, ezzel élete első egyéni érmét 
szerezte világversenyen. Kilenc 
másodperccel mögötte holt-
versenyben lett második a finn 
Maija Sianoja és az orosz Anna 
Dvorjanszkaja. Weiler Virág a pálya 
eleji hibák után szépen jött fel, egé-
szen a 13. helyig. Szintén az első 

húszba került a 18. helyezett Bertóti 
Regina. Károlyi Hanga a 38., Becze 
Rita az 53. helyen végzett.
A férfiaknál a brit Kristian Mark 
Jones rajt-cél győzelmet aratott, 
már az első ponton vezetett és 
végül több, mint fél perccel verte a 
mezőnyt. A dobogó további foka-
in svájciak állhattak: Jonas Egger 
és Florian Schneider. Bakó Áron a 
16. helyet érte el, nyilatkozata sze-
rint a hibák nélkül tízben lehetett 
volna. Tugyi Levente a 33., Bugár 
Gergely a 41., Kovács Bertalan a 
74. helyen zárt.

Skandináv nap hosszútávon
A hét legkeményebb versenyé-
vel, a hosszútávval folytatódott a 
Főiskolás Világbajnokság a Csanyik-
völgyben. Az ebben a versenyszám-
ban kötelező hosszú átmenetre 
mindkét kategóriában a harmadik 
pontra került sor,  a pálya további 
részében inkább a suvadásos völ-
gyekben kellett megkeresni a több-
nyire domborzati objektumokat.
A nőknél a finn Anna Haataja a 
Junior VB után itt is megnyerte a 
hosszútávot. Csupán kilenc másod-
perccel verte a norvég Ingjerd 
Myhre-t és negyvennyolccal hon-
fitársát, Miia Nittynent, ezzel tel-
jesen skandináv lett a dobogó. Az 
élmezőnyt is dominálták az észa-
kiak, az első tízbe egy cseh és két 
svájci tudott rajtuk kívül bekerülni.
Weiler Virág egyenletes teljesít-
ményt nyújtva szerzett egy újabb 
13. helyet az előző napi sprinthez 
hasonlóan. Bertóti Regina lett 
ezen a napon is a második legjobb 
magyar egy 26. hellyel. Viniczai 
Csenge 42., Kovács Filoména 45. 
helyen zárt a középmezőnyben.
A férfiaknál a svédek uralták az 
élmezőnyt, három futót is adtak az 
első háromba. Rassmus Andersson 
meggyőző előnnyel nyerte a versenyt, 
két és fél perccel verte a svájci Kaspar 
Häglert és majdnem hat perccel a 
2008-as Junior VB-n háromszoros 
győztes Johan Runessont.

Július 31. és augusztus 4. között Miskolc központtal 
került lebonyolításra az idei Főiskolás és Egyetemi 
Világbajnokság. Összesen 34 ország 266 versenyzőjét 
(149 férfi és 117 nő) nevezték, a meghatározó tájfutó 
nemzetek mind teljes (hat+hat fő) csapattal álltak ki.

Főiskolás vb Miskolcon

Megnyitó ünnepség



4 Tájoló 2016 5. szám

F ő i S k o l á S  v B

A mieink közül ismét Bakó 
Áron szerepelt a legjobban, jól 
kezdett és a hosszú átmenet 
végén a harmadik helyen állt. A 
rövidebb átmenetekben becsú-
szott hibák után végül neki is 
a 13. hely jutott, másfél perces 
távolságra a Top10-től. Liszka 
Krisztián a 35., Tugyi Levente 
a 47., Baumholczer Máté a 79. 
helyezést érte el.

A britek nyerték a sprint váltót
Miskolc belvárosában, a Szent 
István téren került sor a Főiskolás 
VB sprint váltó számára. Az 
átfutópontként is használt befutó-
pont mellett a cél környékén több-
ször is feltűntek a versenyzők, így 
a nézők folyamatosan követhették 
a verseny állását.

Az első futók között remekül 
teljesített Weiler Virág, végig az 
élbolyban haladt és végül egy nagy 
hajrával az észtekkel holtverseny-
ben az első helyen futott be. Ekkor 
még szoros volt a verseny, az első 
tíz váltó huszonöt másodpercen 
belül váltott.
A második futóknál a britek és 
a svájciak megléptek fél percre 
a mezőnytől. Tugyi Levente az 
átfutó ponton harmadik volt, a 
célba az üldöző boly végét jelentő 
nyolcadik helyen ért be.

A harmadik körben a sprint egyé-
nit megnyerő Kristian Mark Jones 
gyakorlatilag megnyerte a ver-
senyt a briteknek, 1’09 előnnyel 
érkezett a célba a norvégok és 
csehek előtt. Bakó Áron az egyre 
inkább szétnyúló mezőnyben tar-
totta a nyolcadik pozíciót.

A befutó embereknél a britek simán 
megtartották az első helyet, a cseh 
Denisa Kosova pedig megelőzte a 
norvég váltót. A pódiumot jelen-
tő helyekre a svéd, svájci és orosz 
váltó érkezett be hét másodperces 
különbséggel. Bertóti Regina a 11. 
helyre hozta be a magyar váltót.

Baumholczer Máté nyolcadik  
középtávon
Az utolsó egyéni számot, a közép-
távot rendezték a Bükk egyik leg-

jobb töbrös terepén, Jávorkúton. 
Az utóbbi években megsűrűsö-
dött bozótos részekben megfor-
gatott technikás pályákon csapott 
össze a mezőny.
A nőknél Lilian Forsgren és 
Andrine Benjaminsen között csak 
hat másodperc döntött az előbbi 
javára. A norvég a pálya nagyobb 
részében gyorsabb volt, de a svéd 
kevesebbet hibázott, ezzel tudott 
nyerni. A harmadik helyezett, 
immár harmadik érmét begyűjtő 
cseh Denisa Kosova, már több, mint 
két perccel lemaradva következett.
Sokáig nagyon jól állt a versenyben 
Viniczai Csenge, a második ponton 
még vezetett is, a pálya nagy részén 
a negyedik-hatodik helyen haladt, 
ám az egyik utolsó pontra elköve-
tett parallel hibával elvesztett három 
percet, így a 15. helyen zárt. Károlyi 
Hanga a 42., Kovács Filoména a 43., 
Becze Rita a 70. helyen végzett.
A férfiaknál ismét a svédek domi-
náltak, négy futójuk került az első 
hatba, és kettő a dobogóra. Itt is 
szorosan alakult a verseny, Oskar 
Sjöberg tizenkét másodperccel vég-
zett a cseh Pavel Kubat előtt, újabb 
huszonöt másodperc lemaradással 
a hosszútávon szintén bronzérmet 
szerző Johan Runesson jött be.
Baumholczer Máté egy nyolcadik 
hellyel megszerezte a magyar csa-
pat első egyszámjegyű helyezését. 
A pálya utolsó harmadában a leg-
jobbak tempóját futotta, és került 

Szurkolók a hosszútávú versenyen

A sprint váltó dobogósai



Long distance
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egyre előrébb. Liszka Krisztián 
37., Kovács Bertalan 48., Bugár 
Gergely 90. helyezést érte el.

Újabb svéd duplával ért véget  
a Főiskolás VB
Az előző napi középtávval azonos 
helyszínen, Jávorkúton rendezték 
a VB utolsó versenyszámát, az 
erdei váltót.
A nőknél már az első körben elkez-
dett szétszakadozni a mezőny, egy 
hétfős boly jött elöl, az élén a két 
svéd váltóval. Viniczai Csenge 14. 
helye a B váltóval és Weiler Virág 
17. helye az A váltóval az üldöző 
boly derékhadát jelentette.
A második futóknál kettőre szűkült 
az aranyért csatázók köre: a svédek 
B váltója rossz pontfogással kiesett, 
a csehek nyolc másodpercre feljöt-
tek a svéd A váltóra, a többiek pedig 
négy percre leszakadtak. Kovács 
Filoména a nyolcadik helyre hozta 
fel az A váltónkat egy nagyobb boly 
elején befutva; Károlyi Hanga a 20. 
helyen érkezett.
A harmadik futók között sokáig Jana 
Knapova vezetett, ám az előző nap 
középtávon győztes Lilian Forsgren 
az átfutó előtt megelőzte, a kiskörön 
pedig elhúzott tőle, így végül bő egy 
perces előnnyel a svédek nyertek 

a csehek előtt. Izgalmas csata ala-
kult ki a bronzéremért a norvégok, 
oroszok és britek között, a három 
váltó tizenegy másodpercen belül 
futott be. A hosszútávon második 
Ingjerd Myhre a hatodik helyről 
hozta fel a dobogóra az északiakat. 
Bertóti Regina a kilencedik, Becze 
Rita a tizennyolcadik helyen futott 
be, így a magyar váltó a világbaj-
noki kilencedik helyet szerezte meg 
(a VB eredményébe minden ország 
előrébb végző váltója számít).
A férfiaknál jobban együtt maradt 
a mezőny, az első futóknál tizenöt 
emberből állt az első boly, akik 
egy percen belül érkeztek be, más-
fél perccel elszakadva a többiektől. 
Meglepetésre a spanyolok váltot-
tak elsőnek. Liszka Krisztián a 26., 
Tugyi Levente a 31. helyen érke-
zett, így a lányokhoz hasonlóan itt 
is a B váltó érkezett előbb.
A második körben egy újabb 
svéd-cseh párharc bontakozott 
ki, a középtávon nyertes Oskar 
Sjöverg jött elöl, kilenc másod-
perccel mögötte Daniel Hajek, míg 
a harmadik Svájc már két perces 
hátrányba került. Baumholczer 
Máté felhozta a 20. helyre az A 
váltónkat, Kovács Bertalan a 29. 
helyen érkezett a B-vel.

A svédek befutó embere, a két 
egyéni számban is bronzérmet 
szerző Johan Runesson elhúzott 
az élen és a cseh Tomáš Kubelka 
hibája után hatalmas előnyre tett 
szert, amit a célig megőrzött. A 
második helyre Florian Schneider 
hozta be a svájciakat, a dobogó har-
madik fokára pedig az ötödik hely-
ről kúszott fel a finn Mikko Siren. 
Bakó Áron hiába érkezett a célba 
a 13. pozícióban, rossz pontfogás 
miatt kiesett. Bugár Gergely a 24. 
helyen futott be a B váltónkkal, ami 
a világbajnoki 18. helyet jelentette.
Az utolsó kétnapi remekléssel a své-
dek lettek a VB legeredményesebb 
nemzete, a világbajnoki címek több, 
mint felét megszerezve. A második 
helyre a britek értek oda, elsősor-
ban a sprint specialista Kristian 
Mark Jones-nak köszönhetően. 
Harmadikak lettek a csehek, ők 
adták az EB-n legtöbb érmet szerző 
versenyzőt Denisa Kosova szemé-
lyében (1 arany, 2 ezüst, 1 bronz).
Éremtáblázat: 1. Svédország 
5-0-2, 2.Nagy-Britannia 2-0-0,   
3.Csehország 1-3-1, 4.Finnország 
1-1-2, 5. Svájc 0-3-1, 6. Norvégia 
0-2-2, 7. Oroszország 0-1-0.

(mtfsz.hu-Molnár Péter alapján) 
Fotó: Máthé István
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Az elnökségnek az elmúlt két 
évre vonatkozó jelentése a 

közgyűlés számára szokás szerint 
már hetekkel a közgyűlés előtt 
hozzáférhető volt a szövetség 
honlapján (http://orienteering.
org/stromstad-2016/) a többi 
közgyűlési anyaggal együtt.
A napirend egyik megszokott 
pontja az új tagországok felvétele. 
Most először fordult elő az IOF 
történetében, hogy a tagországok 
száma jelentősen csökkent. Ennek 
alapvető oka, hogy a tagországi 
struktúra 2010-ben megváltozott 
és bevezette az ún. ideiglenes tag-
ság intézményét a „rendes” tagság 
mellett. Az akkor módosított alap-
szabály szerint az új tagok ideigle-
nes tagként kerülnek felvételre és 
két kongresszusi ciklus (4 év) alatt 
(mely szükség esetén 6 évre hosz-
szabbítható) ki kell derülnie, hogy 
eljutottak-e a fejlettségnek annak 
a fokára, hogy a tagországokkal 
szembeni elvárásokat teljesítsék. A 
változások hátterében alapvetően 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
szabályozásának megváltozása 
állt. 10-20 évvel ezelőtt a nyári 
olimpia programjába kerülésnek 
a minimális feltétele az volt, hogy 
a nemzetközi szövetségnek legyen 
legalább 75 tagországa. Az IOF 
időközben elérte ezt a célt, de azóta 
a NOB változtatott a feltételeken 
és a mennyiség helyett a minősé-
get vizsgálja. Ennek megfelelően 
vizsgálta meg az IOF elnöksége az 
elmúlt években felvett ideiglenes 
tagokat és azok esetében, amelyek 
nem mutattak megfelelő fejlődést 
a belépés óta a tagság megszün-
tetését javasolta a közgyűlésnek. 

Ezek az országok nem teljesítették 
a tagokkal szemben elvárt kötele-
zettségeket: nincs megfelelő akti-
vitás (nem rendeznek bajnokságot 
egyetlen szakágban sem), nem 
fizették a tagdíjat, sőt a legtöbb 
esetben nem is válaszolnak az IOF 
leveleire, e-mailjeire.
Az elmúlt két évben lettek új 
tagok (így az ő esetükben még 
lehetséges az ideiglenes tagság 
további 2-4 évig): Dominikai 
Köztársaság, Egyiptom. Egyiptom 
még a közgyűlés előtt kérte a ren-
des tagságot és mivel a feltételeket 
teljesítette, így az elnökség javas-
latára ezt a közgyűlés el is fogadta.
Sikeresen teljesítették az elvá-
rásokat a következő országok 
(és az IOF rendes tagjai let-
tek): Argentína, Chile, Ecuador, 
Grúzia, India, Indonézia, 
Kirgizisztán, Kuba, Macedónia, 
Malajzia, Mozambik, Uruguay.
A következő kilenc ország nem 
tudta teljesíteni a megfelelő fej-

lettségi feltételeket, így a tagságuk 
megszűnt: Görögország, Jamaica, 
Kenya, Mongólia, Pakisztán, 
Panama, Puerto Rico, Szomália, 
Thaiföld, Venezuela. A felsorolt 
országok közül Mongólia már 
korábban elérte a rendes tag-
ságot, de a sportág fejlődése az 
országban megtorpant.
További, nemrég belépett országok 
vannak még ideiglenes tagsági stá-
tuszban (az ő helyzetükről majd a 
következő közgyűlés dönt). A most 
kizárt országok közül néhány ese-
tében van remény arra, hogy a köz-
eljövőben egy újabb helyi szerve-
zet jelenik meg és kezdeményezi a 
belépést az IOF-be és hosszú távon 
képes lesz teljesíteni a tagokkal 
szemben támasztott követelménye-
ket. Nagyon sok országban dolgo-
zik az IOF, elsősorban a regionális 
koordinátorai közreműködésével 
azon, hogy a közeljövőben újabb 
országok legyenek az IOF tagjai 
(pl. Bosznia-Hercegovina, Costa 
Rica, Egyesült Arab Emirátusok, 
Izland, Guatemala, Haiti, Mexikó).
Szintén szokásos eleme a köz-
gyűléseknek a különféle javasla-
tok megtárgyalása.

Az elnökségnek három javaslata volt:
1. A legnagyobb érdeklődést kivál-
tó javaslat természetesen a világ-
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A közgyűlés résztvevői

ioF közgyűlés, 2016
A világbajnokságok rendszeres hivatalos programja a köz-
gyűlés (illetve köztes években az elnökök konferenciája). 
A mostani tisztújító közgyűlés több változást is hozott, 
több fontos kérdésben kellett dönteni a küldötteknek.  
Az IOF negyven tagországa volt jelen a közgyűlésen.
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versenyek programjának felülvizs-
gálata. A tavalyi rendkívüli köz-
gyűlés már meghozta a döntést, 
hogy 2019-től felváltva rendeznek 
sprint és erdei világbajnokságokat. 
A mostani közgyűlésre az elnök-
ség a javaslat további következmé-
nyeit vizsgálta meg és mutatta be 
a közgyűlésnek: hogyan érinti a 
döntés a többi szakágat, a sportág 
további versenyeit (regionális és 
korosztályos bajnokságok mind a 
négy szakágban).
Élénk vita alakult ki, mely főleg 
a Világ Kupa versenyek jövőjét, 
illetve a szenior VB-t érintette 
(ott az eddigi kettő helyet három 
érmet osztanak majd ki 2018-tól: 
sprint, hosszútáv és középtáv, de 
a versenynapok száma ezzel nem 
változik). A javaslatot a közgyűlés 
két tartózkodással elfogadta.
2. Az elnökség másik javaslata az 
Etikai kódexre vonatkozott. Ezt 
a dokumentumot az IOF már jó 
néhány évvel ezelőtt megalkotta, 
de most módosította és komoly 
szerepet szán neki egy Etikai Panel 
nevű független csoport létreho-
zásával, amelynek tagjait majd a 
következő közgyűlés fogja megvá-
lasztani a tagországok javaslatára. 
A mostani közgyűlés ezen válto-
zások bevezetésére, az alapszabály 
módosítására adott felhatalmazást. 
Az Etikai Bizottság (Ethics Panel) 
feladata lesz a sportágban felme-

rülő etikai problémák (beleértve a 
doppingolást is) nemzetközi szin-
tű, az IOF-től független kezelése.
A javaslatot, beleértve ennek az 
alapszabály-módosítást illető 
következményeit is, a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta.
3. Az IOF alapszabály módosítása.
• A második pontban említett Etikai 
kódexszel és az Etikai Bizottsággal 
kapcsolatos módosítások.
• Az elnökség újra kérte, hogy az 
összes világbajnokság helyszínéről 
ő dönthessen. A jelenleg érvényes 
alapszabály szerint minden máso-
dik évben a döntés joga a közgyű-
lésé, a köztes években az elnökségé. 
Az erdei és sprint VB szétválasztá-
sa olyan helyzetet teremtett, hogy 
a közgyűlés a sprint VB-k helyze-
téről dönthetne, holott éppen ezen 
VB-k esetében lenne fontos, hogy 
az elnökség előzetes tárgyalásokat 
folytathasson a lehetséges pályá-
zókkal (a tárgyalások nemcsak a 
versenyrendezést, hanem a televí-
ziós közvetítéseket is érintik). Bár 
ez alapvetően csak a hagyomá-
nyos tájfutást érinti, de a döntés 
minden szakág világbajnokságára 
vonatkozik.
A szavazás eredménye. 36 igen, 3 
tartózkodás, tehát a közgyűlés ezt 
elfogadta.
• Az elnökség megválasztásának 
szabályait is pontosítani javasolta 

az elnökség. Ebből a legnagyobb 
vitát az a javaslat váltotta ki, hogy 
az elnök mellett dolgozó három 
alelnök esetében nemcsak az az 
előírás, hogy az egyikük Európán 
kívüli legyen, hanem az is, hogy 
mindkét nemnek legyen képvi-
selője az alelnökök között. Ezt a 
javaslatot végül a közgyűlés nem 
fogadta el (nem kapta meg a 75%-
os többséget). Szintén fontos pon-
tosítás, hogy az alelnöknek esetleg 
sikertelenül pályázó, ugyanazon a 
közgyűlésen pályázhasson elnök-
ségi tagnak is. Ezt a javaslatot a 
közgyűlés elfogadta.
• Az alapszabály módosítása min-
dig nehéz feladat. Az elnökség 
az ezzel kapcsolatos szabályzást 
oly módon javasolta módosítani, 
hogy a korábbi 75%-os szavazati 
küszöböt 2/3-ra változtatná. Ezzel 
lényegében a közgyűlés számára 
(de az elnökség számára is) tenné 
könnyebbé az alapszabály jövőbeli 
módosítását. Ezt a javaslatot végül 
a közgyűlés nem szavazta meg.
• A tagországoktól is érkeztek 
javaslatok. Az orosz szövetségnek 
több javaslata is volt.
1. A világversenyeken való részvé-
telhez kapcsolódó számlák nyelvét 
és pénznemét javasolták egysége-
síteni (angol nyelvű számla, csak 
bizonyos pénznemek). A számla 
kötelező angol nyelvét a közgyűlés 
elfogadta, a pénznem egységesíté-
sét nem.
2. Az összes szakág összes lehetsé-
ges versenyszámának nevét java-
solta szabványosítani és felsorolni 
a hatályos versenyszabályzatokban. 
Ezt a javaslatot az elnökség felesle-
gesnek tartotta és nem támogatta 
és a közgyűlést sem sikerült meg-
győzni a javaslat fontosságától.
3. A javaslat kötelezővé tenné, 
hogy a VB indulók rendelkezze-
nek világranglista pontokkal, akár 
oly módon is, hogy a VB rende-
zők a VB előtt rendezzenek világ-
ranglista versenyeket a feltételeket 
nem teljesítő versenyzőknek. Több 
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Az elnökség
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ország is a javaslat ellen érvelt, így 
a javaslat elfogadására csak az oro-
szok szavaztak.
A svéd szövetség javaslata a férfi 
és női győztes idők egységesítésére 
vonatkozott a VB és a Világ Kupa 
normáltávú versenyszámára (gya-
korlatilag ez a női hosszútávon 
növelné meg a győztes időt). Végül 
a közgyűlés csak az elvről szava-
zott általánosságban, mert a javas-
latot tevő elfogadta az elnökség 
intézkedéseit (konzultáció a ver-
senyzői bizottságokkal és a szakági 
bizottságokkal), mely alapján az 
elnökség, illetve a szakági bizottsá-
gok folytatják az ezzel kapcsolatos 
vizsgálatokat. De természetesen a 
javaslat komoly vitát gerjesztett 
és sok ország hozzászólt: mindkét 
oldal érvei érdekesek és megfon-
tolandók voltak. Végül csak 10 
ország szavazott a javaslat elfo-
gadására, így a svéd javaslatot a 
közgyűlés nem fogadta el.
A következő „kötelező” napirendi 
pontok a hosszabb időtartamra 
vonatkozó stratégiai irányelvek 
elkészítésének forgatókönyve, a 
2016-18-ra vonatkozó cselekvési 
terv és a költségvetés (benne a 
tagdíjak) megtárgyalása és elfo-
gadása volt. A közgyűlés egyhan-
gúlag elfogadta ezeket a doku-
mentumokat is. Magyarország 
éves IOF tagdíja nem változott 
jelentősen, 2018-ig 2760 eurót 
kell fizetnünk éves tagdíjként.
A 2020-as (sprint) tájfutó VB ren-
dezésére Dánia volt az egyetlen 
pályázó. A konkrét helyszínek: 
Vejle, Kolding és Fredericia.
A 2019-es tájbringa VB rende-
zésére eredetileg két pályázó 
volt: Dánia és Magyarország. A 
magyar pályázatot a közgyűlés 
előtt néhány nappal visszavontuk, 
azzal, hogy inkább majd 2020-
ra pályázunk. A dánok tervezett 
helyszíne Viborg. A dánok pályá-
zata a junior és a szenior tájbringa 
világbajnokság egyidejű megren-
dezésére is vonatkozik.

A 2019-es sítájfutó VB-re nincs 
pályázat, de vélhetőleg még időben 
lesz pályázó.
A 2020-as trail-o VB rendezésére 
az utolsó pillanatban Hongkong 
nyújtotta be a pályázatát, a terve-
zett időpont november-december, 
amikor az éghajlat a leginkább 
elviselhető az európaiak számára.
Az elnökség megválasztása egy 
sajátos elemmel bővült volna. 
Korábban nem volt lehetőség 
arra, hogy az elnökségi tagságra 
pályázóknak kérdéseket tegyenek 
fel. Ezt a lehetőséget az elnökség 
most felvetette, de a tagorszá-
gok képviselői nem kívántak élni 
ezzel a lehetőséggel (lehet, hogy 
ebben az is közrejátszott, hogy 
ekkor már több mint 7 órája tar-
tott a közgyűlés).
Az elnöki posztra az egyik koráb-
bi alelnök, az észt Leho Haldna 
pályázott, aki korábban orosz és 
észt színekben is indult tájfutó 
világbajnokságokon (tagja volt 
az 1989-es VB 4. helyezést elért 
szovjet váltónak).
A három alelnök közül kettő 
(Mike Dowling, Ausztrália és 
Astrid Waaler Kass, Norvégia) 
korábban is betöltötte ezt a 
funkciót. Új alelnöknek Mikko 
Salonent (Finnország) válasz-
totta meg a közgyűlés. Ezeken 
kívül még egy orosz jelölt volt 
(Alekszej Kuzmin).

A 7 elnökségi tagi helyre 8 pályázó 
volt, de az Európán kívüli kvóta 
miatt az egyetlen nem európai 
jelölt (a hongkongi Dominic Yue) 
automatikusan meg lett választ-
va. A titkos szavazással megvá-
lasztott elnökségi tagok: Owe 
Fredholm (Svédország), Vincent 
Frey (Franciaország), Tatiana 
Kalenderoglu (Törökország), 
Niklaus Suter (Svájc), Maria 
Silvia Viti (Olaszország), Zentai 
László (Magyarország). Zetor a 
lehetséges 40-ből 37 szavazatot 
kapott, a második legtöbbet a 
jelöltek közül! A pályázók közül a 
cseh jelölt (Dusan Vystavel) kapta 
a legkevesebb szavazatot, így ő 
nem került be az elnökségbe.

Kitüntetések:
IOF Bronz kitűző: Göran 
Andersson (Svédország), Jörgen 
Martensson (Svédország), Owe 
Fredholm (Svédország), Blair 
Trewin (Ausztrália), Ursula 
Hausermann (Svájc), Tálas 
Sándor (Magyarország).
IOF Ezüst kitűző: Oivind Holt 
(Norvégia)
IOF Arany kitűző: Brian 
Porteous (Nagy-Britannia). A 
leköszönő elnöknek a közgyűlés 
az IOF tiszteletbeli örökös elnö-
ke címet is megszavazta.
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Az új elnök, az észt Leho Haldna
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rió
Józsa Gábor többszörös 
magyar atlétikai futó- és 
tájfutó bajnokunk 2015 
októberében a frankfurti 
maratonon elért idejével a 
nevezési szint módosítása 
után olimpiai kvótát szer-
zett. A Riói Olimpián 2:23:22 
idővel a 87. helyen végzett.  
A felkészülésről, a versenyről, 
és élményeiről kérdeztük:

Gratulálunk a Riói olimpián 
a helytállásodhoz, kitartá-

sodhoz! Azt hiszem, valameny-
nyi tájfutó nevében mondha-
tom, hogy nagyon drukkoltunk 
neked.
A késleltetett örömmel járó bekerü-
lés után mennyire jöttél lázba, izgul-
tál-e? 
Érdekes módon igazi izgulás 
talán nem is volt. Arra számí-
tottam, hogy talán majd a ver-
seny előtti napon, vagy a verseny 
napján, de igazából akkor sem 
történt semmi. Talán azért, mert 
már jártam sok nagy versenyen, 
világversenyen tájfutásban, atlé-
tikában is, és nagyjából tudtam 
mi fog lezajlani. Azt gondolom, 
reális céljaim voltak és a felké-
szülésbe sem láttam problémát 
és különösebb nyomás sem volt 
rajtam. Senki sem várt a legjobb 
nyolcba.
Hogyan fogtál neki az edzésnek? 
Változtattál-e valamit?
Amikor meg lett a szint, meg-
hoztam azt a döntést, hogy 
ennek a felkészülésnek hajlan-
dó vagyok nagyobb áldozatot is 
tenni, átmentem félállásba. Így 
több időm volt pihenni, regene-
rálódni, és valamivel többet is 
edzettünk, de lényegesen nem 
változott meg a felkészülés váza. 
Hiba is lett volna 9 hónappal a 
célversenyem előtt változtatni, 
miközben láthatólag ez műkö-

dött és tavaszra el is jutottam a 
2:16-os szintig.
Kaptál-e több segítséget az egyesü-
letedtől, a szövetségtől, a MOB-tól?
Igen, minden szintes kap ösz-
töndíjat a MOB-tól és edzőtábo-
rokra egy kevés pénzt a MASZ-
tól, de azért ez messze kevés lett 
volna, hogy kárpótolja a kima-
radó béremet, így végül szpon-
zorációt is kértem a cégemtől és 
kaptam is. Ezúton is köszönet 
érte az Ulyssysnek. IT végzett-
ségű tájfutók gyertek hozzánk!
Mennyire voltak adottak a feltételek 
a helyszínen a jó felkészüléshez?
Bár a tervekben szereplő 5 kilo-
méteres edzőkör nem készült el, 
de a falu körül egy 2,5 km-es 
körön nagyon jól lehetett futni, 
csak a buszokat kellett kerülget-
ni. Ezen kívül két edzőpályára 
utazhattunk ki. Volt a faluban 
konditerem, medence, és min-
den, amit a regenerációhoz el 
tud képzelni az ember. (jégkád, 
szauna, masszázs, stb.)
Meg vagy-e elégedve a teljesítmé-
nyeddel? Erre számítottál?
Időben picit még most is nehéz a 
helyére rakni a dolgot. Szerettem 
volna jobb időt futni, de elné-
zegetve az él- és középmezőny 
egyéni csúcsait és a kint futotta-
kat, úgy gondolom nincs miért 

szomorkodni. 5-10 perccel 
mindenki elmaradt a legjobb-
jától, még az olimpiai bajnok 
is. Helyezés számban pedig az 
egyéni csúcsok szerint 123. vol-
tam a 155 induló közül, így a 87. 
hely azt gondolom, végül is jó 
eredmény.
Itt most válogatott mezőny volt, csak 
az elitek. Volt már ilyen versenyed?
Igen, tájfutásban persze, de 
ezt ti is tudjátok. Atlétikában 
indultam Szentendrén a mezei 
Európa-bajnokságon, illetve 
idén júniusban az amszterda-
mi Európa-bajnokságon, ott 
félmaratonon.
Milyen érzés, hogy nincs mögötted a 
nagy tömeg?
Mivel mi ezt a tömeget futás 
közben csak a rajtban és a for-
dítóknál érzékeljük, nincs igazá-
ból különbség. Az mindenesetre 
furcsa volt, hogy egy viszonylag 
lendületes kezdéssel is körülbe-
lül 30 ember futott mögöttem, 
az is másodpercekre.
Futottál már ennyi jó futóval egy-
szerre? Meg voltál-e illetődve ennyi 
nagy között? 
Tudtam hol a helyem. Nem, egyál-
talán nem, de nagyon jó érzés volt 
közelről látni őket. Látni, hogy 
amúgy nekik is két lábuk meg 
két kezük van. Persze tudtam, 
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A két magyar, Józsa Gábor és Csere Gáspár
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hogy nem leszek rájuk veszélyes. 
A nagy európai maratonokon 
már sokszor láttam nagy neveket. 
Berlinben egy alkalommal nyulaz-
tam egy lánynak, de előtte az első 
egy kilométert fogadásból (Kösz 
Isti! ) megfutottam az egyik álta-
lam legnagyobbnak tartott hosz-
szútávfutóval, Haile Gebrselassie, 
etióp futólegendával.
Milyen érzés nem az élen lenni?
Arra, hogy az élen futok, igazából 
csak itthon van lehetőségem, a 
német maratonokon 40-50. helyek 
környékén értem be. Ennek csak 
pozitív hatása van rám, mert így 
tudok bolyban futni és ez rengete-
get számít, főleg, hogy látom, hogy 
mellettem mások is bírják még. 
Mennyire volt nehéz a pálya?
A pálya nem volt nehéz, kimon-
dottan jó vonalvezetése volt sze-
rintem. Sík volt, a fordítók pedig 
elég szélesek. Az utolsó pár kilo-
méternél elfutottunk a jövőháza 
múzeum előtt, nagyon látványos 
volt a tengerparton.
Mi volt az eltervezett taktikád a tem-
póra?
Az volt a terv, hogy a kvóta telje-
sítéskori tempóknál egy valamivel 
higgadtabb, de jó tempót felve-
szek, így nem szalasztom el a lehe-
tőséget, hogy esetleg egy jó máso-
dik félmaratonnal, akár egyéni 
csúcsra érjek be. 15 kilométernél 
már éreztem, hogy ez nem fog 
végig menni. Onnan lemaradtam 
a bolyomról, és a célig gyakorla-
tilag egyedül futottam. 35 kilo-
méterig nagyon nehéz volt, de 
onnan saját magamat is meglepve, 
de újra erőre kaptam, és a célig 
újra jobban ment. Igazából már 
nem gyorsultam, de ez a tempó 
elég volt, hogy helyezés számban 
szépen visszakapaszkodjak.
Verseny közben tudod, hogy hogyan 
állsz? 
Verseny közben helyezés szá-
mot nem tudok, csak becsül-
ni tudom. Az elejét láttam a 
fordítókban. Ovációt persze, 

pár magyar zászlót és buzdí-
tást is elcsíptem. Részidőket a 
saját óránkon tudjuk követni, 
illetve 5 kilométerenként van 
egy versenyóra. Csere Gazsit 15 
kilométerig láttam, 10 kilomé-
terig egy előttem lévő bolyban 
haladt, amit később utolértünk, 
de végül 15 kilométernél lema-
radtam róluk. Legközelebb 36 
kilométernél láttam újra.
A győztes egyre csak növelte a sebes-
ségét. Neked egyre csökkent a sebes-
séged. Több vagy jobb edzéssel képes 
lennél te is erre?
Ez a legjobb maratonistáknak 
sem jön össze, csak ritkán. 

Nekem eddig egyszer sikerült 
összehoznom, hogy sikerült két 
ugyanolyan félmaratont futnom.
Milyen volt a befutó? A képernyőn 
nagyon hosszúnak, ridegnek tűnt. 
Más olimpiákon az atlétikai stadi-
onban fejezték be a maratont, nagy 
ováció közepette, fellelkesülve. Nem 
hiányzott ez?
Sajnálom, hogy mi nem a sta-
dionban futottunk be, de a 
Sambodromoban se volt rossz, 
ami a Riói karneválnak szokott 
otthont adni. Az esős idő miatt 
valóban nem sokan, de azért így 

Az óra leállhat 
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is voltak a lelátókon és az utak 
mellett is.
Inspirált-e a folytatásra, a további 
javulásra az olimpia? Megpróbálod a 
következőt is?
Nem mondom, hogy soha, de most 
nem látom azt a célt, ami miatt tud-
nám, hogy érdemes még egyszer fel-
készülni egy maratonra. Ez munka 
mellett elég kizsigerelő tud lenni. 
Körülöttetek nem volt olyan nagy 
figyelem, mint az aranyszerző sport-
ágakban. Ráadásul nagyon a végén 
volt a verseny. Nem irigykedtetek?
De, nagyon sajnáltam, hogy nem 
korábban versenyeztünk, mert 
így igazából egy napom volt a 
verseny után a faluban, amikor 
már azzal a jóleső érzéssel kel-
hettem és csinálhattam bármit, 
hogy a versenyen túl vagyok.
Hogyan teltek a Riói napok? 
Egész sok versenyre ki tudtunk 
menni szurkolni. Voltam úszá-
son, atlétikán, triatlonon, vívá-
son és még tollason is. Voltunk a 
Krisztus szobornál és járkáltunk 
néha a városban is.

Azt tudjuk, hogy dolgozol, sportolsz, 
de mire marad még időd ezen felül? 
Mindig igyekeztem a barátaimra 
és a hobbimra is időt szakítani 
ebben a feszes időbeosztásban 

és ez ezentúl sem lesz másképp.
Köszönjük a válaszokat, szeretettel 
várunk a tájfutók közé, és további 
sikereket kívánunk! Bacsó P.

o l i m p i a

Hosszú volt a befutó 

Megcsináltuk! 
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Sokáig hezitáltam, hogy bene-
vezzek az idei Hungária-

kupára, mert számos ígérete 
inkább taszított, mint vonzott. 
A kísérőversenyeknek általában 
van egyfajta alárendelt szere-
pük, ami gyakran nyilvánul meg 
kevésbé igényes kivitelben, vagy 
a főverseny által diktált kény-
szerekben. Ilyennek tűntek az 
idei Hungin a 15 órás rajtidők 
és a közös terepek. (Többektől 
hallottam, hogy emiatt nem 

neveztek.) Nyilván másokat meg 
éppen az vonzott, hogy szur-
kolhattak a Főiskolás VB-n és 
kipróbálhatták terepeit. Bár szá-
momra ez előnyt nem jelentett, 
utólag megállapíthatom, hogy 
az élvezeti értékből nem vont 
le semmit.
Az első napi terepet 
(Komlóstető-Tatárdomb) már 
megismerhettük a 2014-es 
Egyesületi Váltó OB-n (egye-
seknek erősen bozótos emlékei 

voltak), ennek ellenére igen jó 
választás volt a kezdéshez. A 
pályákban bátran alkalmazták 
a többkörös, hurkolt megoldá-
sokat annak érdekében, hogy a 
részletgazdag domborzati része-
ket minél jobban kihasználják. 
Az 1:4000-es méretarány sokak-
nak nagy kihívás volt, de a terep-
hez jól illeszkedett. Figyelni kel-
lett és ez jó ráhangolódás volt a 
továbbiakra.
A második nap igazi csemege 
volt a rövidtáv kedvelőinek, a 
lillafüredi függőkert 1:1500-
as térképével. Az azt megelőző 
1:4000-es felsőhámori rész erő-
sen feledhető, a feladat itt csak 
annyi volt, hogy észreveszed-e, 

Hungária 2016 

Egy rövid, szubjEktív bEszáMoló
Voltak fenntartásaim az idei Hungária előtt – bizonyára 
másoknak is – de a tények utólag is meggyőztek. Rövid 
és csak az általam átlátott szűk perspektívából készült 
összefoglalásomat a kihívásokra vágyók az alábbiakban 
olvashatják.

Jól olvasható a lillafüredi függőkert 1:1500-as térképe (2. nap)
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ha egy utca végén nincs híd a 
Szinván (jelentem én nem vet-
tem észre). A parkbeli bolyon-
gás viszont egy élmény volt. A 
vasúti alagúton való átkeléskor 
kis zavar támadt az elképzelt és 
a megvalósult vonat-menetrend 
különbözősége okán, de ki előre, 
ki hátra még el tudott futni az 
érkező szerelvény elől. Nagy han-
gulata volt a versenyközpontnak, 
amiben még a hirtelen felhősza-
kadás sem tudott kárt tenni. A 
parkolási gonddal a rendezőség 
nagy kockázatot vállalt, de úgy 
tűnt, a versenyzők fegyelmezet-
ten átváltottak buszra, én leg-
alább is morgást nem hallottam.
A harmadik nap, Csanyik nyuga-
ti részén, ez volt a verseny gyenge 
pontja. Sajnálatos, de a terep nem 
annyira gyenge, mint amilyen 
harmatos pályák készültek rajta. 
Sokat kellett vonalakon futni, 
sok pont is vonalas objektumon, 
vagy annak közelében volt, vala-
hogy a pályakitűzőnek ezúttal 
nem sikerült elkapnia a fonalat. 
Ehhez jön még az élemedett sze-
niorok obligát panasza: „öregek 
vagyunk, de nem hülyék”.
A negyedik nap megmutatta, 
hogy eléggé hasonló terepen 
(Csanyik-Észak) lehet jó pályá-
kat is csinálni. Bátran alkalmaz-

Esti pólóosztás a győzteseknek

A 4. napi rajthely

A rajt megközelítése az alagúton át (2. nap)
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tak hosszú átmeneteket és vál-
togattak sok kicsivel. Sajnálatos, 
hogy csak kevesen rajzolták be 
az útvonalukat a Route Gadget-
en, érdekes lett volna néhány 
összecsapást megnézni animáci-
óban. Tetszett a versenyközpont 
és környéke is.
Az ötödik nap volt a terepi nagy-
ágyú: Jávorkút. Meg kell valla-
nom régi emlékeimhez képest 
csalódás ért. A terep erősen 
bezöldült, a pályák meg vala-
hogy nem adtak annyi töbröt, 
amennyire vágytam volna. 
Lehet, hogy a fennsíki terepek-
kel szemben már irreálisak az 
elvárásaink, de sajnos nekünk 
itthon alig-alig jut ennél több. 
A vadászrajt ugyan jól műkö-
dött, de igazi jelentősége alig 
volt. Valós hajráverseny csak az 
M18B 2.-3.-4. helyéért, valamint 
az M55 2. helyéért volt, köze-
li befutó volt az élen M12C-
ban, M14C-ben és W12C-ben, 
másutt sima befutások: oka 

lehetett ennek a nagyon hosz-
szú befutószakasz (és előtte egy 
másik hosszú üres futás) is. Ez 
egyébként nem tetszett, bár 
lehet, hogy azért volt rá szükség, 
mert a ház előtti nagyréten nem 
lehetett célt építeni, nem tudom.
Összességében a Szvese (szö-
vetségeseikkel együtt) prímán 

hozta szokásos profi rendezé-
sét, az idő kegyes volt hozzánk, 
a versenyek megérdemelték a 
tájfutás jelzőt és, legalább is 
én, nagyon jól éreztem maga, 
köszönöm.

Lux Iván
Fotó: Hungária fotósok  

és Ebinger Mónika

Az MW40-es kategória összetett dobogósai

Jávorkúti csendélet a Célban (5. nap)



Tájoló 2016 5. szám 17

v i S S Z a T e k i n T é S

Újdonság: váltóverseny
Az IOF megalakulását követően 
a váltó versenyforma rövid időn 
belül teret nyert, a nemzetközi 
versenyeken általánossá vált. Így 
nem keltett meglepetést, hogy az 
IOF 1965-ös versenynaptárában 
szereplő Nemzetközi Balaton 
Kupa is kétnaposra bővült a váltó 
versenyszámmal. Méghozzá 
nem csupán a válogatottak via-
dalán, de a Keszthelyi Kupán is. 
A sportágba később bekapcso-
lódók számára érdekes lehet a 
kezdeti lebonyolítási forma: az 
első futók (vagyis az „A” részle-
get teljesítő versenyzők) nem a 
cél/váltóhely környékéről indul-
tak, hanem egy igen távoli rajt-
ba szállították őket. Ráadásul az 
NBK-t egyéni rajtidőkkel indí-
tották, míg a Keszthelyi Kupa 
váltóversenyét mezőnyrajttal. 
Talán a mieink számára még 
szokatlan versenyforma okozta, 
hogy nem tudtuk a váltó szám-
ban felvenni a versenyt a své-
dekkel, sőt a KK váltójában is 
külföldiek jeleskedtek. Nem úgy 
a hagyományos egyéni-csapat 
küzdelmekben, ahol megszoron-
gattuk az erős csapattal érkező 
svédeket. Ulla Lindkvist Európa-
bajnok (és későbbi többszö-
rös világbajnok) csak egy szűk 
perccel tudta „lemosni” Mosát, 
aki ezzel is bizonyította, hogy 
vele bármilyen erős mezőny-
ben is esélyesként kell számol-
niuk a résztvevőknek. Bár az 
előzetes érdeklődés alapján 6-8 
ország indulására számítottunk, 
de végül ismét csak Bulgária, 
NDK és Svédország válogatott 
csapatai álltak ki a házigazdák 
ellen. Ausztria, Csehszlovákia, 
NDK és Finnország képviseleté-
ben érkező csapatok és egyének 

a Keszthelyi Kupát tették erős 
nemzetközi versennyé. Összesen 
79 külföldi indulónak nyújtott 
terepet a Keszthelyi-hegység 
sűrűje.

Összversenyidő kontra létszám
A balatoni versenyek ekkorra 
olyannyira népszerűvé váltak, 
hogy egyes kategóriákban neve-
zési korlátot kényszerült szabni 
a rendezőség. Sőt, sportágunk-
ban igen ritka módon, néhány 
férfi csapat nevezését a verseny-
bíróság technikai okokból visz-
szautasította. Ugyanis a napkel-
tétől napnyugtáig rendelkezésre 
álló időtartam rövidnek bizo-
nyult a lebonyolításhoz szüksé-
ges számított összidőhöz képest. 
Borult a becsült létszámokkal 
gondosan kidolgozott időterv, 
és a megoldás csak kényszerű 
intézkedések árán vált elérhető-
vé. A tervezett 3 perces indítá-
si időköz 2 percre csökkent, és 
szűkült a NBK és a KK közti, 
az azonos pályák okán illendő 
várakozási idő is. Hogyan is 
nézett ki a program? Általános 
ébresztő 4.30-kor! Buszok indul-
nak a rajtokba 5.10-kor. A NBK 
első indulója beáll 5.57-kor. Az 
említett szükséges szünet után a 
KK versenyzői rajtolnak 8.30-tól 

12.50-ig- A hivatalos versenyidő 
285 perc, az lejár 17.35-kor. Még 
épp 1 óra maradt a sötétedé-
sig, de az erdőben már szürkül. 
Másnap a váltóverseny is 6 órá-
tól rajtol. A hivatalos versenyidő 
ugyan a 10 órás időtartamot is 
meghaladja, de ez elméleti szá-
mítás következménye. A való-
ságban a leggyengébb csapat is 
teljesíti 7 és fél óra alatt a pen-
zumot. A győztesek, dobogósok 
pedig időben beérkeznek ahhoz, 
hogy a kiértékelést követően az 
eredményhirdetés a tervezett 
13.45-kor megkezdődjék.
A következő 3 évtized folyamán 
az örvendetesen gyarapodó lét-
számunk okán ezt a problémát 
mindvégig kezelni kellett. A kor-
csoportok rohamos szaporodása 
és a versenyidő drasztikus csök-
kenése ugyan automatikusan 
könnyítette az időbeosztást, de 
csak részben. Szükségessé vált a 
legnépesebb kategóriák megosz-
tása, illetve kevésbé fontos ver-
senyek és kategóriák esetében 
akár az 1 perces indítási időköz 
alkalmazása. Sajnos manapság 
az ellenkezőjével kerültünk 
szembe: hogyan biztosítsunk 
egyes kategóriákhoz annyi indu-
lót, hogy azt tényleges versen-
gésnek lehessen tekinteni.  

A „Balatoni Versenyek” népszerűsége
Ha már a létszámoknál tartunk, 
érdemes elővenni a MTSZ és 
a Veszprém megyei TSZ által 

 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
NBK férfi   66   96   36   24   16   15     8    12   15
NBK női           8    12   15
KK f.érfi I.o.     92 124 120   52   80   98 129 110
KK női I.o.         46   36   33   38
BK férfi II.o.    60 176 156 136 116 106 110 190 220
BK női    72    87   42   46     72   58
BK ifi fiú  120  111   42   51   81   69   96   88
BK férfi III.o.    70    87    33   45   42
BK szenior          7
összesen    66 418 304 589 356 313 374 355 544 551

Hogy volt? 
Nemzetközi Balaton Kupa tájékozódási verseny – 1965
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szervezett balatoni versenyek 
pontos létszámadatait, tanú-
sítandó, hogy méltán vezették 
ezek a 60-as évek hazai tájékozó-
dási versenyeinek népszerűségi 
listáit. A mellékelt számsorok 
önmagukért beszélnek, elemzés-
be itt felesleges lenne bocsátkoz-
nom. A korai kiugró létszámok 
(1958, 1960) annak tudhatók 
be, hogy a versenyek szorosan 
illeszkedtek az országos termé-
szetbarát táborozás műsorába, 
ahol szégyennek szá-
mított, ha egy klub 
nem volt képes kiállí-
tani egy tájékozódás-
ra alkalmas csapatot.

Végre olvasható térkép
A NBK alaposan 
átgondolt, jól előké-
szített, fegyelmezetten 
lebonyolított verse-
nyeiről évről évre elis-
merőleg nyilatkoztak 
az érintett hazai és 
külföldi versenyzők 
és csapatvezetők. De 
egy nagyon fontos 
követelményt illető-
en, térképileg, lema-
radásunk egyre nyo-
masztóbbá vált, nem 
csak az északiakhoz, 
de szomszédainkhoz 
képest is. A NBK 
térképét illető-
en 1965-ben végre 
egy nagy ugrást 
sikerült elérni: a 
Magyar Néphadsereg 
Vezérkari Főnökség 
Térképészeti Osztálya 
egyedi alkalom-
ra engedélyezte, a 
MN Térképészeti 
Intézete pedig az ott 
dolgozó természet-
barátok társadalmi 
munkájával megraj-
zolta és kinyomtatta 
a Keszthelyi-hegység 

Büdöskút terepének térképváz-
latát. 25000-esre nagyobbo-
dott méretarány, 5 m-re csök-
kent szintvonalköz, színesnek 
nevezhető, rányomott pályák-
kal és pontmegnevezésekkel. 
Tartalmilag lényeges fejlő-
dés, olvashatóság tekintetében 
nagyságrendi változás! (A ver-
senyzők egy kisebb hányada a 
Honvéd Kupákon már 2 ízben 
találkozott az ily módon készült 
finom rajzolatú térképekkel.) 

Természetszerűen vetődött 
fel a remélt előrelépés iránya: 
rendszeres, szervezett térkép-
kiadás helyszíni helyesbítéssel. 
Az igazat megvallva ekkor keve-
sen merték remélni, hogy ez a 
vágyálom néhány éven belül 
megvalósul. De ez már nem a 
Nemzetközi Balaton Kupa törté-
netéhez tartozik.

Scultéty Gábor
gabor.scultety@gmail.com

v i S S Z a T e k i n T é S
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Az indulók számát tekintve magasan 
Finnország nyert közel 900 (!) résztvevő-
vel, de a svédek is félezernél többen jöt-
tek. A hazaiak 350 fős mezőnyét még a 
norvégok múlták felül Oroszország (272) 
és az Egyesült Királyság (134) előtt, 
ám száznál többen már csak Svájcból  
voltak.
A sor túlsó végén Egyiptom és Costa 
Rica (1 fő), Luxemburg és Horvátország 
(2), Kanada és Hollandia (3), Kazahsztán 
és Új-Zéland (4), Brazília (5), Israel (6), 
Románia (7), Írország, Portugália és 
Franciaország (8) áll. 
Magyarország Bulgáriával és Moldovával 
holtversenyben 14 főt regisztrált, de Illés 
Vilmos (M75) mégsem jött el, igaz, nem 
is utalta át a nevezési díját.

Bevált program
A bevált program szerint 2 sprint és 3 
long futamot rendeztek.

Elsőként a sprint selejtezőre került sor 
a főváros, Tallinn egyik hatalmas, gyö-
nyörű parkjában, a Kadriorgban, ami egy 
meseszép kastélyt vesz körbe. A térkép 
még az elnöki palotát is ábrázolta.
A pályák viszont igen egyszerűek, szinte 

kivétel nélkül egyútvonalas átmenetek-
ből álltak, ahol a futógyorsaság döntött.
A célegyenes – éppen úgy, mint tavasz-
szal Miskolcon az egyetemi és főiskolai 
OB-n – egy stadion rekortánján vezetett 
végig. A mellette lévő másik ilyen pályán 
melegíthettünk, meg a warm up térkép-

darabkán is. A lelátóról hatalmas kivető 
közvetítette a versenyt. Naponta három 
rajt tette kezelhetővé a tömeget, hiszen 
utánunk még a fiatalabbak nyílt kísérő-
versenyének mezőnye is kirajzott a terep-
re. A rajtokat nem számmal, hanem A. Le 
Coq, Hertz és Tallink nevekkel jelölték. A 
nagyon hosszú rajtoltatás miatt a térké-
peket szigorúan elvették befutás után, 
csak később kaptunk újat helyettük.

Óvárosi sprint döntő
A döntőt másnap aztán egy merőben 
más jellegű terepre, Tallinn dombra 
épült, középkori óvárosába vitték. Ennek 
egy darabját kaptuk meg terepbemuta-
tóként is. Sportszakmailag ezért talán 
helyesebb lett volna a selejtezőt is ide 
hozni a park helyett. De valószínűleg 
más, „magasabb” szempontok szerint 
határoztak úgy, ahogyan. 

v e r S e n y B e S Z á m o l ó

Beszélgetés Lenkei Zsolttal, aki a 
versenyen a felvezetésért felelt   

Fotó: Jenővári Gabriella

Győrffy Gabi a sprint döntő befutójában Fotó: Kerényi Dénes

WMOC 2016 Estonia

nEM a MiEinkrE osztották 
a FőszErEpEkEt

Az idei Tájfutó Mesterek Világbajnokságán augusztus 5. 
és 14. között 42 ország mintegy 3 és félezer sportolója állt 
rajthoz Észtországban. Ezen a skandináv terepekre hasonlító 
vidéken sajnos nem a magyarokra osztották a főszerepeket. 
A korábbi évekkel ellentétben most érem nélkül maradtunk.
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A néhol szűk, macskaköves utcákon, 
sikátorokban, lépcsősorokon már 
útvonalválasztási dilemmák is felmerül-
tek, s – a hétfői nap dacára – olykor népes 
turistacsoportokon is át kellett „vereked-
nünk” magunkat. Az észmunkát számos 
tiltott terület (virágágyás, élősövény, 
támfal) is nehezítette, aminek betartását 
árgus szemű rendezők figyelték. A tiltás 
ellen vétők jobb azonosíthatósága okán 
átvették a rádiós tájfutók szokását: elől is, 
hátul is rajtszámot viseltünk.

Az észt erdő észt követel
A hosszú táv mindkét selejtezőjét azonos 
céllal a fővárostól jó messzire, 60 km-re, 
Körvemaa térségében rendezték. A tere-

pet a jégkorszak eléggé részletgazdag 
domborzatúvá alakította. Ám még a 
fehérrel ábrázolt fenyveseket is általá-
ban magas haraszt és itt-ott hangafű 
borította. 
De engem a mocsarak taszítottak legin-
kább. A városi sprinten nem akadt gon-
dom, de a mocsarakban nem mozogtam 
valami otthonosan. Mert hát mitől is 
mozogtam volna? Szárazföldi futó 
vagyok én, s nem az a leghőbb vágyam, 
hogy mindenféle gusztustalan, hideg 
vizekben tapicskoljak. Egy, a mocsár-
ból szigetként kiemelkedő halmocskára 

kitűzött pontomra például egyáltalán 
nem a logikus, vízen keresztül vezető 
útvonalon, hanem óriási kerülővel, 
hátulról közelítettem, hogy minél rövi-
debb legyen benne a vizes szakasz, de 
így sem úsztam meg szárazon.
Bezzeg az északiak! Még a súlyosabbak 
is simán szárnyaltak át a mocsarakon, 
a mieink közül meg többen is derékig 
süllyedtek. És akkor még nem sejtettük 
a döntő fénypontját.

A szervezésről
Előtte azonban megér néhány gondo-
latot szólni a szervezésről. Mivel jövőre 
az észtek rendezik a felnőtt világbaj-
nokságot, főpróbának tekinthették 
ezt a viadalt. S akként is szervezték. 
A tavalyi svédországi WMOC rendezőit 
már azzal is felülmúlták, hogy rajtszá-
munkkal ingyenes utazhattunk a főváros 
villamos, trolibusz, autóbusz és vasúti 
járatain. Ezt a szolgáltatást egy évvel 
korábban Göteborgban a tájfutók nem 
kapták meg, csak az ifi focitorna sporto-
lói. Mintha Svédország nem is a tájfutás, 
hanem a foci őshazája lenne!
 Tehát: Estonia – Sverige 1:0.
Más kérdés, nem tudni, itt hányan vettük 
igénybe ezt a kedvezményt.
Logisztikailag a legnehezebb feladatot 
a távoli, 60 (selejtezők) és 70 (döntő) 
kilométerre kitűzött erdei pályák megkö-
zelítése jelentette. A rendezőség szerve-
zett, fizetős buszos különjárataira oda is, 
vissza is, durva hosszú sorok várakoztak. 
A selejtezőkön még az autóparkoló is 
5 km-re volt az arénától, a két helyszín 
között ott is buszok közlekedtek.
Szállások terén elsősorban a méregdrága 
szállodákat preferálták. Eddig minden 
Mesterek vébén szerveztek „hard floor” 
szállást. Pár napig az ő honlapjukon is 
olvashattunk ilyenről, aztán egyszer csak 
váratlanul levették onnan. Mivel legol-
csóbb megoldásként én is azt tervez-
tem, megtudakoltam az okát. Állítólag 
nem akadt rá elég jelentkező. Kissné Kis 
Máriáék viszont már azt a választ kap-
ták, hogy betelt! No, akkor most melyik 
válasz az igaz?
Én végül az ötcsillagos Hotel Hilton 
üvegpalotája - közelében, valami lepuk-

kant, szocreál ifjúsági szálláson kötöttem 
ki, egy forgalmas, zajos főút mentén. 
Csak összehasonlításul: a szeptemberi 
XVIII. Rádiós Tájfutó Világbajnokságon 
ettől alig drágábban all-inclusive ellá-
tást fogunk kapni 3 csillagos hotelben a 
Fekete-tengerhez 800 méterre…
Mivel a hard floort 2 éve Brazíliában 
ingyen biztosították, ami ugyebár 
kétszeres jótétemény, s ott még aszta-
li számítógépeiket is használhattuk a 
versenyközpontban, itt meg nem: Brasil 
– Estonia 3:0.
Amit viszont nagyon jó ötletnek tartok 
(különösen esős időben): fedett csomag-
megőrző! A két azonos számú etikett 
címke egyikét a csomagra, másikat a 
rajtszámunk hátuljára nyalták, s amíg 
futottunk, nem izgultunk a cuccunk biz-
tonsága miatt.

A svédek a legidősebbek
Eleddig minden WMOC férfiút köszönt-
hetett legidősebb indulóként. Most elő-
ször hölgyet illetett meg ez a ritka és 
megtisztelő cím. 95 évnél idősebb nem 
is indult a 2181 férfi és 1307 nő között, 
csak a svéd Astrid Andersson.
És a W90 kategória mindkét indulója is a 
svédeket képviselte.

A kategóriabeli létszámokat nézve, 300 
felett csak férfiak neveztek. A legnépe-
sebb, 378 fős mezőnyt nekem sikerült 
kifognom M65-ben. Ez 5 selejtező cso-
portot és ennek megfelelőn 5 döntőt 
jelentett. Utánunk az M70 (338) és az 
M60 (306) következett. Hölgyeknél szin-
tén a mi korosztályunkból tolongtak leg-
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A legidősebb induló,  
a svéd Astrid Andersson (W95)

Régi kedves ismerős,  
Jussi Salmenkylä a befutóban. 

Fotó: Jenővári Gabriella
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többen (239), őket a W60 (218) követte.
Az Event Center és az ősz
Az ünnepélyes megnyitót a híres, a szilu-
ettjében még a WMOC logóján is látható 
Lauluvaljak Song Festival Groundon tar-
tották. Ezen még csak hárman, Horváth 
Magda és Zagyi László mellett jómagam 
képviseltük Magyarországot. 
Itt nyitott ki először a versenyközpont 
is, de másnaptól átköltözött a közeli Oru 
Hotel egyik szűk különtermébe. Nem 
is láttam ott nyüzsgést soha, a korábbi 
évekkel ellentétben. Az utolsó napon 
meg még onnan is továbbköltöztették 
őket, igaz, már csak a hotelen belül.
Az időjárás egyébként végig tájfutásra 
alkalmas, 20 fok alatti, hűvös, szeszélyes, 
őszies volt, hirtelen záporokkal, széllel.  
A télikabát csak ritkán fért ránk.

Tanítványommal együtt
Soha nem reméltem, hogy valaha 
is valamelyik tájfutó tanítványom-
mal együtt indulhatok majd a Tájfutó 
Mesterek Világbajnokságán. Nagyon 
örülnék, ha erre a jövőben több példa 
is akadna, de az első ilyen alkalomra itt 
Tallinnban került sor.
Alaposan meg is lepődtem, mikor az itte-
ni legfiatalabb (35) kategóriában meg-
pillantottam Less Áron nevét. Őt még 
unokatestvére, a T. Nagy Sándor diósgyőri 
edzőkollegám munkásságának köszön-
hetően serdülő magyar bajnokká lett Less 
Nándor kérésére szerveztem be utánpót-
lás csoportomba, s több éven keresztül 
első edzőjeként alapoztam meg sportpá-
lyafutását. S tessék, mára ide öregedett.
A magyar csapat több tagja viszont már 
rutinos Mesterek vébésnek számít. A már 
említetteken kívül Dr. Muzsnai Ágota, 
Jenővári Gabriella, Győrffy Gabriella, 
Takács Ágnes, Kerényi Dénes, Molnár 
Gábor, Csikós Miklós, Kiss Dénes nem 
először próbált itt szerencsét. Sajnos, 
ezúttal kevés sikerrel.

Túlélőverseny?
A long döntő eredményhirdetésén sem 
állhatott egyikünk sem dobogóra (csak 
úgy, mint a sprinten). A nálunk is jól 
ismert külföldiek közül viszont a sváj-
ci Adolf Kemp (M90) és a kassai Jozef 

Pollack (M55) egyaránt ezüstérmes lett, 
az utóbbi ráadásul holtversenyben.
A döntőnek kiválasztott terep a tájfutás 
élvezeti értékét jelentősen megemel-
te. Végre olyan gyönyörű, ruganyos 
talajú, tiszta erdőt kaptunk Pikasaare 
környékén, ahol még az egész napos 
eső sem tudta elrontani a hangulatot. 
A részletgazdag domborzatú erdőben 
nagyon gyorsan lehetett szaladni a 
lila virágzatú hanga füvek és mocsarak 
között. Az eddigi 1 perces indítási időközt 
is duplájára emelték. A kiolvasásnál a 
részidők mellé a kilométerátlagot is kiír-
ták. Még én is futottam 3 percen belül 
– igaz, csak a hajrában. (A selejtezőn 
meg akadt olyan átmenetem is, amit 

24 perces átlaggal abszolváltam, persze 
keveréssel együtt.)
A térkép nyugati peremén azonban egy 
szemre is igen randa, veszélyesnek látszó 
mocsárvilág húzódott. (Lásd a túloldalon 
az M 35-A pálya egy részletét, illetve a 
kinagyított területet!) A fiatalabbakat ide 
is bezavarták, életre szóló élményeket sze-
rezve vele. Szerettem volna erről szemé-
lyesen szót váltani Lenkei Zsolt-tal, aki a 
pályák felelőse volt. Azonban sokszori pró-
bálkozásomra sem sikerült megtalálnom. 
Ezért itt csak költői kérdésként teszem 
fel: túlélőverseny lesz a tájfutás?

Kovács Attila Gábor
Zöld Sportok Clubja, Miskolc
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A kinagyított mocsaras rész
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START - bemelegítés

Amikor mozgásba lendülsz, 
hozzálátsz „alvó” ízületeid, 
izmaid ébresztgetéséhez. Lehet, 
hogy edzés előtt órákat ültél, 
vagy most keltél az ágyból. A 
megfelelő bemelegítés min-
dennél fontosabb: kell, hogy a 
szervezet fizikailag és mentáli-
san is felkészüljön az edzésre, 
és elérje az optimális „üzemi 
hőfokot” a valós terhelés előtt. 
Annál jobban fogsz teljesíteni, 
annál kisebb a sérülésveszély és 
az edzést követően annál gyor-
sabb a regenerációd, minél job-
ban bemozgatod előtte a tested. 

Az általános bemelegítő gyakor-
latok során a pulzusszám nő, 
a légzés szaporábbá válik. Az 
átmozgatott szövetekbe friss vér 
jut, az izomrostokat behálózó 
hajszálérhálózatban megélénkül 
a vérkeringés. Az ízületek finom 
mozgatásával több ízületi folya-
dék képződik az ízületi tokban, 
ez pedig olyan, mintha megola-
joznád az ízületeidet. 
Ám, gyakran adódhat olyan 
helyzet, amikor mégsem jut elég 
időd a megfelelő bemelegítésre, 
vagy csak fokozni szeretnéd tel-
jesítőképességedet. Ilyenkor tesz 
jó szolgálatot a Start bemelegí-
tő gél, ami biztosítja az izmok 

optimális oxigén- és vérellátá-
sát, javítja és gyorsítja a beme-
legítés hatékonyságát, növeli az 
izomzat terhelhetőségét. Ezáltal 
csökkenti a sérülés kockázatát, 
segít megelőzni az izomlázat és 
összességében hozzájárul a jobb 
teljesítményhez.
Ma már nem csak egyszerű, 
általános sportkrémeket találsz, 
hanem speciális készítmény áll 
rendelkezésre bemelegítéshez 
is, hiszen teljesen másról szól a 
bemelegítés, mint pl. az izomláz 
kezelése. Válassz speciális Start 
bemelegítő gélt a valóban haté-
kony bemelegítéshez, ha fon-
tos számodra izmaid, ízületeid 
épsége, éveken át tartó egészsé-
ge és maximális teljesítményre 
törekszel. 
Válassz olyan készítményt, 
amely természetes eredetű, 
gyógynövényi hatóanyagokkal 
készül és tartósítószer-mentes.
Gyöngyösi Lilla
Testnevelés - Rekreáció tanár 

www.drkelen.hu

S p o r T e g é S Z S é g ü g y

bEMElEgítés MindEnEk FElEtt!  
– a szakértő tanácsai

Biztosan te is megtapasztaltál már kisebb húzódást, 
rándulást a bemelegítés elhanyagolása miatt, ami 
aztán hetekre, hónapokra megkeserítette az életedet. 
Mindannyian hajlamosak vagyunk fizikai határainkat 
feszegetni. A hideg idő beköszöntével, különösen kültéri 
sportoknál, kiemelten jelentkezik ez a veszély. Az ilyen 
felesleges sérülések egy kis odafigyeléssel könnyen 
megelőzhetők Vedd komolyan te is! Melegíts alaposan!
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Több nagy cseh verseny 
kipróbálása után az idén 
egy egész kicsit válasz-
tottunk. A Baník Sokolov 
rendező gárdája Karlovy 
Vary közelében rendezte 
meg július első hétvégéjén 
a három napos viadalt, alig 
több mint 200 résztvevővel.

Választásunkat több dolog 
motiválta: a korábbi tér-

képek alapján remek, nem túl 
szintes gránitsziklás terep ígér-
kezett. Igen jó ár-érték arány: a 
napi nevezési díj átszámolva 800 
Ft, az ideiglenes kemping pedig 
550 Ft/éj körül. Még a nagyobb 
utazási távolság sem tűnt soknak 
– pedig Csehország legnyuga-
tibb részére kellett elautóznunk. 
De ami miatt végül emellett a 
verseny mellett döntöttünk, az 
az, hogy kiegészítő futamként a 
2. nap délutánján 3x3-as váltót 
is rendeztek. Ez nem meglepő, 
a rendező klub tavaly részt vett 
a Nógrádi Hungária Kupán, 
ahol megtetszhetett nekik ez 
a versenyforma. Úgy gondol-
tuk, nyolc évnyi 3x3-as rende-
zés után itt az ideje kipróbálni, 
milyen versenyzőként átélni 
azt, amit kitaláltunk. Aztán ha 
nagyon nagy hülyeségnek tűnik, 
esetleg abbahagyni?
A versenyen mi voltunk az 
egyetlen külföldi klub. Soha 
nem volt részünk még ilyen 
meleg fogadtatásban, amikor 
tájfutó verseny színhelyére meg-
érkeztünk. Csütörtök este szinte 
még csak a rendezők voltak ott 
a Šindelová-i focipályán, épp a 
foci EB lengyel-portugál elő-
döntőjét nézték egy kivetítőn 
a célsátorban. Úgy megörültek 

nekünk, hogy egyből előszedtek 
egy üveget jóféle morva szilva-
pálinkával, mellé meg a sokolovi 
Permon sörfőzde félbarna sörét 
kínálták kísérőnek. Aztán ami-
kor sátorverés közben kiürült a 
korsónk, mondták, hogy csak 
csapoljunk magunknak annyit, 
amennyi jólesik. 
Ez a családias hangulat végig 
megmaradt. És bár csak 200 
induló volt, mégis minden meg-
volt, ami egy nagy versenyen 
kell: melegkonyhás büfé finom 
cseh étkekkel (káposztaleves, 
sültkolbász, ilyesmi), sportfel-
szerelés-árus, napi eredmény-
hirdetés jópofa díjakkal. A kevés 
induló ellenére ofszetnyomású 
térkép volt, nem is akármilyen: 
a prágai Žaket cég által nyom-
tatva, akik a világ egyik legjobb 
nevű tájfutótérkép-nyomdája, 
több VB térképét nyomták már, 
az O-Ringen rendszeres szál-
lítói. A legnevesebb résztvevő 
talán a Karloy Vary-i illetőségű 

sífutó-tájfutó Lukáš Bauer volt. 
Róla azt kell tudni, hogy olim-
piai ezüst- és kétszeres bronzér-
mes, de ami számomra ennél is 
nagyobb teljesítménynek tűnik 
az az, hogy kétszer nyerte meg a 
„men’s 10 km final climb” nevű 
sífutóversenyt, ami valami olyan 
őrültség, hogy egy normál, eny-
hén hullámos sífutópálya után a 
végén még van egy lesiklópálya 
futóléccel- csak éppen felfelé.
A terep viszont sokkal kemé-
nyebb volt annál, mint amit a 
térkép alapján várni lehetett. 
Leginkább a besztercebányai 
KOB terepéhez tudnám hason-
lítani, csak a szint volt kevesebb. 
De haladni ugyanúgy alig lehe-
tett. A fenyvesekben gallyazás, 
mindenfelé mocsarak. Az irtás-
réteken derékig érő fű, közte 
zsombékok és olyan egyenetlen 
talaj, hogy nem tudtad, mikor 
süllyedsz bokáig-féllábszárig a 
vízbe. Nálunk H45-ben egyik 
nap sem futott a győztes sem 10 
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Irány Csehország! – 9. rész

Egy kis csEH vErsEny – ŠindElová 2016
avagy a 3x3-as váltó elindult világhódító útjára…?

Az a bizonyos fenyves mélyére rejtett vizesárok pont…
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perces kilométerátlagon belül, 
pedig a szint csak a légvonaltáv 
1-1,5%-a volt. A pontokat pedig 
eldugták, például bele a kettes 
(a mi fogalmaink szerint 4-es) 
zöld fiatal fenyvesbe egy vizes-
árok aljára. A főrendező idő-
sebb Karel Ramboušek (akinek 
40 évnyi tájfutóverseny-rende-
zés után ez afféle búcsúfellépése 
volt) csak úgy jellemezte: „tajga”. 
De még találóbb volt az egyik 
prágai versenyző, aki azt mond-
ta, hogy mindig elcsábul és 
újra eljön ide versenyezni, mert 
olyan szép, de mindig elfelejti, 
hogy milyen nehéz is ez a terep.
Az egyéni futamokon nekem 
nem sikerült vitézkednem, töb-
bek között kezdőknek dicséreté-

re váló párhuzamhibát is tudtam 
produkálni, és a már említett 
fenyves mélyére dugott vizesárok-
pont körzetében is eltöltöttem jó 
pár percet. Szerencsére családom 
többi tagja naponta és összetett-
ben is dobogóra tudott állni.
Viszont amiért tulajdonképpen 
jöttünk, a 3x3-as váltó, az jól 
sült el, eredmény szempontjá-
ból is. A 3 főből egy női ver-
senyző kellett, hogy legyen, így 
Zoltán öcsémmel és életem pár-

jával prímán tudtunk csapatot 
alkotni a veterán kategóriában. 
A váltó célhelye a VK-tól két 
percnyire lévő víztároló part-
ján volt. A csehországi válto-
zékony időjárásnak megfelelően 
már a nullidő előtt sötét felhők 
gyülekeztek az égen, amikből 
aztán nem sokkal az első váltá-
sok után jó kis zuhé kerekedett. 
Megegyeztünk a rendezőkkel, 
hogy ez csupán „a 3x3-as fran-
chise része” – ők is jól emlékez-

tek még a tavalyi Hungáriára. 
Közben hangulatjavító intézke-
désként újból előkerült a szil-
vapálinkás üveg, amiből nem 
csak a rendezők ittak, hanem 
minket versenyzőket is megkí-
náltak, így hát gyorsan elszaladt 
a nyolc váltás, amit mi szűk 100 
perc alatt teljesítettünk, és ezzel 
ezüstérmes helyen végeztünk. 
Ha jobban futunk, akkor egyli-
teres Becherovkát nyerünk, így 
viszont szép kézműves virágtar-
tókkal lettünk gazdagabbak. És 
végül még a Becherovka sem 
maradt ki, a győztes prágaiak 
nagyon korrekt módon végigkí-
nálták a legyőzött vetélytársakat. 
A versenyek előtt-után volt lehe-
tőségünk a környéket bejárni, 
megnéztük a hatalmas külszíni 
fejtéseket (szénbányászvidék, 
a rendező klub neve: Baník 
Sokolov, erre utal), Loket gyönyö-
rű szép kisvárosát. Karlovy Vary-
ban pedig épp kezdődött a film-
fesztivál, ami, mint később kide-
rült, szép magyar sikerrel zárult 
egy héttel később. Egyik este 
meg a német határ mellett fekvő 
Kraslicébe vetődtünk el. Előző 
este a Šindelová-i kocsmában lát-
tunk egy plakátot, hogy másnap 

v e r S e n y B e S Z á m o l ó

Hát ez az ötös került bő 10 percbe… máig se értem

Jó volt a hangulat a 3x3 váltó eredményhirdetése után
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rockfesztivál lesz Kraslicében, 
ráadásul ingyenes. No, ezt meg-
nézzük - gondoltuk, odaautóz-
tunk, megtaláltuk, de bizony a 
bejáratnál le akartak gombolni 
több száz koronára. Annyira 
azért nem akartunk fesztiválozni, 
így nem mentünk be, helyette 
szétnéztünk a városban. Kicsit 
később kiderült, aznap este két 

(!) rockfesztivál is volt a kisváros-
ban, a másik a templomkertben, 
valóban ingyenes, egy keresztény 
rockfesztivál. Épp egy progresszív 
trash metált játszó csapat nyomta 
(nem épp egy szokványos stílus 
egy keresztény fesztiválon), de 
egészen jól. És még gyerekkorunk 

kedvenc autója, egy 2.8-as Ford 
Capri is ki volt állítva (megvolt 
annak idején Matchboxban…), 
úgyhogy teljes volt az élmény.
Csehországba mindig érdemes 
versenyezni menni. Aki élver-
senyző, az kemény ellenfelekkel 
mérheti össze magát. Ne feledjük: 
a cseheknek majdnem minden 
eddigi VB-n (csupán egy kivé-
tel van: 1999) volt érmes vagy 
legalábbis egy 1-6. helyezésük. 
Idén Svédországban, skandináv 
környezetben is szereztek két 6. 
helyet – bár nem erdőben, hanem 
városban. Hobbiversenyzőket 
elkápráztat a gyönyörű táj, a szép 
sziklák, a puha talaj. És bármikor 
megállhatsz egy kis áfonyát enni.
Még a kaukázusi medvetalp se 
terjedt el olyan mértékben, amint 
azt 4 évvel ezelőtt vizionáltam. 
Csak mutatóba láttunk egy-egy 
szépen fejlett példányt. Úgyhogy: 
irány Csehország! És a 3x3-as 
váltó sem tűnt túl nagy hülyeség-
nek, úgyhogy lesz jövőre is!

Kovács Gábor

v e r S e n y B e S Z á m o l ó

Klubunk érmes versenyzői
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Térképeinken szintvonalrajz 
szolgál a terepfelszín tér-

beli viszonyainak ábrázolására, 
mivel ezzel a módszerrel lehet 
domborzati formákat a tájfutás 
igényei szerint legjobban kife-
jezni. A szintvonalrajz olvasása 
viszont külön tudomány, amit 
tanulni kell, majd gyakorlással 
lehet tökéletesíteni. 
Sajnos kevés olyan módszer van, 
amivel mérhető, hogy hol tart 
valaki a domborzatolvasásban: 
mennyire plasztikusan, illet-
ve milyen átfogóan ismeri fel a 
terep 3. dimenziós viszonyait. 
Egyik ilyen módszer domborzati 
metszetek készítése, illetve met-
szetek felismerése, beazonosítá-
sa. Az előző oldalon lévő ábra 
egy 25 átmenetből álló pálya 
metszetét mutatja. A metszetek 
a pontokat összekötő lila vonal 
mentén készültek. A magasság 
torzítás 2,5-szörös, a lejtőirá-
nyok változásának jobb felis-
merhetősége érdekében. 
Kezdők számára könnyebbsé-
get jelent, hogy pontról pontra 
haladva elegendő a sorszám-
mal megadott metszet lefutá-
sát összevetni az adott ponttól 
a szomszédos néhány pont felé 
kiinduló átmenet lejtés viszo-
nyaival.
A feladatot nehezebb fordítva 
megoldani, amikor a tesztlap 
térképes oldalán tetszőlegesen 
kiválasztott átmenet metszetét 
kell fejben felépíteni – ahogy 
ezt a versenyen is tennénk – és 
megkeresni, hogy melyik met-
szet görbe tartozhat ehhez az 
átmenethez. Itt ugyanis sokkal 
több lehetőség között kell a 
megfelelőt megtalálni, sőt az is 
előfordulhat, hogy a találomra 
kiválasztott átmenet nem sze-
repel a kiszerkesztett metszetek 
között.

A plasztikus domborzati látás-
mód elsajátítása leginkább az 
erősen szabdalt, szintesebb tere-
peken való eredményes verseny-
zéshez szükséges különösen, ha 
kevés a tájékozódást segítő sík-
rajzi, növényzeti részlet a tere-
pen. Nagy versenyeken, mint az 
idei HOB-n, a miskolci főiskolás 
VB-n, vagy akár a svédországi 

világbajnokságon látott hosz-
szú átmenetek megoldásához 
szinte az egész terep dombor-
zatát szükséges áttekinteni – 
mégpedig pillanatokon belül. 
Domborzat olvasás gyakorlása 
nélkül nincs technikai fejlődés.

Bozán György
A feladat megoldását következő 

számunkban közöljük.

T é r k é p o l v a S á S

doMborzat olvasás gyakorlása

A megoldás
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Idei 3. számunkban beszámol-
tunk arról, hogy május 26-án 
elhunyt Schmidt Ferenc, a Péti 
MTE egykori szakosztályveze-
tője, versenybírója, verseny-
zője.

„Smici”, mert így becézték, az egye-
tem elvégzését követően Pétre került, 
és hivatásos vegyészmérnöki munkája 

mellett a sport szervezésébe is bele-
fogott, először csak tájfutóként, de 
atlétikai versenyeken is indult. Már az 
1960-as években megszervezte a péti 
terepfutó versenyeket, minden év már-
cius első hetére, amely azóta is minden 
évben megrendezésre kerül, és az utóbbi 
években már Schmidt Ferenc terepfu-
tó versenyként szerepel. Smici ez évi 
elvesztését követően régi sportbarátai 

és egyéb tisztelői elhatározták, hogy 
augusztus 6-i születésnapjához legkö-
zelebbi hétvégén egy emlékfutással és 
baráti összejövetellel tisztelegnek emlé-
kének. A tavaszi futóversenyt ezután már 
Schmidt Ferenc emlékversenynek fogják 
meghirdetni. A verseny központjában 
felállított kopjafa az elhunytak emlékét 
idézi. A mellékelt fénykép az emlékezés 
pillanatát rögzíti, amikor is a jelenlévők 
a virágok elhelyezése után körbe állnak 
a kopjafa körül.  

Hodossy Gábor

Schmidt Ferenc emlékfutás

A kopjafaAz emlékfutás oklevele
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Összesen 46 ország 330 verseny-
zőjét nevezték (148 nő és 182 

férfi) a versenyre. 
A magyar csapat: Bertóti 
Regina, Gyurkó Fanni, Szerencsi 
Ildikó, Weiler Virág, Bakó Áron, 
Baumholczer Máté és Tugyi 
Levente. A versennyel azonos idő-
ben és helyszínen (még a terepek 
között is van átfedés) zajlott a TrailO 
VB, ott sajnos nincs magyar induló.
További részletek a verseny honlap-
ján: http://woc2016.se/

Maja Alm és Jerker Lysell  
győzelmével indult a vb
A sprint számmal vette kezdetét a 
Felnőtt Világbajnokság. Ez az egyet-
len szám, ahol selejtezőt is rendez-
nek, mégpedig a döntő napján dél-
előtt. Mindkét futamra Strömstad 
városában került sor.
A nemenkénti három futamból 
15-15-15 versenyző jutott a döntő-
be, az esélyesek gond nélkül beke-
rültek. A nőknél az első futamban 
Gyurkó Fanni simán jutott be 45 
másodperc hátránnyal a kilencedik 
helyen. A második futamban Weiler 
Virág a kitűnő ötödik helyet szerez-
te meg 1’16 lemaradással. A harma-
dik futamban Szerencsi Ildikó a 22. 
lett 3’09-cel az első mögött.
A férfiaknál az első futamban 
Bakó Áron a 11. lett mindössze 21 
másodperc különbséggel. A máso-
dik futamban Tugyi Levente 1’44 
hátránnyal a 23. lett. A harmadik 
futamban Baumholczer Máté a 18. 
helyen zárt hármas holtversenyben, 
12 másodpercre a bejutó pozíciótól.
A döntőre átköltözött a mezőny egy 
tengerparti parkolóban kialakított 
arénába. Itt már jó pár útvonalvá-
lasztós átmenet akadt, ami meg is 
szórta a mezőnyt.

A nőknél a dán Maja Alm maga-
biztosan védte meg címét: 26 
másodperccel verte a pálya elején 
még vezető Judith Wydert és 43 
másodperccel a nap meglepetés 
emberét, az élete első világbajnok-
ságán induló fehérorosz Anasztázia 
Gyenyiszovát. Jól szerepeltek a mie-
ink, Gyurkó Fanni a 17. helyet sze-
rezte meg, ami eggyel jobb, mint 
tavaly. Weiler Virág pedig a közép-
mezőnyt jelentő 26. helyen végzett 
élete első VB döntőjében.
A férfiaknál Jerker Lysell a többez-
res hazai közönség ovációja mellett 
megverte az esélyes svájciakat, 2.8 
másodperccel az EB-n e számban 
győztes Matthias Kyburzot és 8.6 
másodperccel a huszadik VB érmét 
szerző Daniel Hubmannt.  Bakó 
Áron egyenletes teljesítményt nyújt-
va a 28. helyezést érte el, ami eddigi 
legjobb eredménye a VB-ken.

Dánia megvédte a sprint váltó világ-
bajnoki címét
A sprint döntővel azonos helyszínen 
rendezték a sprint váltót, ráadásul 
mindkét versenyen át kellett futni 
a célon a pálya közben, így az aréna 
környékét alaposan bejárták a ver-
senyzők. 
Az első futók között még nem szó-
ródott szét a mezőny, az első 19 váltó 
80 másodpercen belül futott be.. 
Gyurkó Fanni az élbollyal haladt és 
a kiváló hatodik helyen érkezett 30 
másodperc lemaradással.
A második körben Tue Lassen 
utolérte, majd megelőzte Gustav 
Bergmant, így a dánok vették át 
a vezetést a svédektől 13 másod-
perccel. Florian Howald a har-
madik helyen tartotta a svájciakat 
újabb 10 másodperces hátrány-
nyal. Az üldözők egy perc körüli 

távolságban voltak az elsőtől, Bakó 
Áron is ebben a bolyban érkezett a 
13. helyen 1’26 lemaradással.
A harmadik futóknál ismét meg-
fordult a sorrend az első két helyen, 
Jonas Leandersson fordította át a 
13 másodperc hátrányt 12 másod-
perc előnnyé Søren Bobach ellené-
ben. Martin Hubmann félperces 
lemaradásban hozta a svájci váltót 
a harmadik helyen, akikre feljöttek 
hét másodpercre a ma is remeklő 
tegnapi negyedik Kristian Jones 
révén a britek. Baumholczer Máté 
a 15. helyen hozta a magyar váltót 
2’12 lemaradással.
A befutó embereknél Helena 
Jansson visszacsúszott a harmadik 
helyre, azt viszont simán megőriz-
te a célig a svédeknek.
Maja Alm ezen a napon is szen-
zációs tempót diktált, már az 
egyes ponton (ez volt a leghosz-
szabb átmenet) élre állt és a célig 
vezetett. Mivel a hármas ponton 
hosszabb kombináció jutott neki, 
tíz másodperc alá csökkent az elő-
nye Judith Wyderrel szemben, de 
végül visszanövelte azt tizenhatra, 
így a tegnapi versenyhez hason-
lóan ma ismét a svájcinak kel-
lett gratulálnia a dobogó második 
fokáról.
Weiler Virág a pódiumért küzdő 
csapatok mögötti boly vége felé 
érkezett be a 15. helyen, mindösz-
sze 19 másodpercre a 9. helytől. 
Így a magyar váltó három helyet 
javított a tavalyi eredményén.

Tove Alexandersson  
első világbajnoki címe
Az erdei futamokkal, azok közül 
is a középtávval folytatódott a 
Felnőtt Világbajnokság programja 
Tanumshede térségében, egy klasz-
szikus skandináv terepen.

F e l n ő T T  v B

FElnőtt vb svédországban
Augusztus 20. és 28. között rendezték az idei  
Felnőtt Világbajnokságot Svédországban,  
a norvég határ mellett fekvő Strömstad városában, 
ezzel 12 év után tért vissza a VB az északi országba.
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A férfiaknál kiélezett csatában dőlt 
el az érmek sorsa. Az első öt helye-
zett végig fél percen belül volt egy-
máshoz képest és közben rengeteg-
szer pozíciót cseréltek. Az arénán 
átfutásnál Olav Lundanesnek volt a 
legjobb ideje, de ekkor még négyen 
voltak 16 másodpercen belül. A kis 
körön aztán Matthias Kyburz ellen-
állhatatlan volt és végül 12 másod-
perccel megverte Lundanest, aki a 
kiskörön belekeveredett a bozótosba 
(arra számított, hogy a terep koráb-
bi részeihez hasonlóan áthatolható). 
Hubmann a végén már nem tudott 
felpörögni, de így is bezsebelte a 
második bronzérmét a VB-n.
Bakó Áron a 42., Baumholczer Máté 
a 46. helyen végzett, mindketten a 
táv elején szedték össze hátrányuk 
nagyobb részét. A női versenyben 
Tove Alexandersson hatodik világ-
bajnokságán, hat ezüst és három 
bronz után megszerezte első arany-
érmét. 
A második helyre a kevésbé esélyes 
norvég Heidi Bagstevold, a harma-
dikra pedig a svájci férje nevét felve-
vő orosz Natalia Gemperle (koráb-
ban Vinogradova) ért oda, mind-
ketten életük első egyéni VB érmét 
szerezték. Gyurkó Fanni egyenle-
tes teljesítménnyel a 33., Szerencsi 
Ildikó pedig fokozatosan előrébb 
kerülve a 40. helyezést érte el.

Alexandersson és Lundanes  
a hosszútáv világbajnokai
Az utolsó egyéni versenyre, a hosszú-
táv volt a Felnőtt Világbajnokságon. 
Az eleve kemény terepet még nehe-
zebbé tette a verseny alatti folyama-
tos eső. Az időjárás negatív szerepet 
játszott abban is, hogy sok verseny-
zőnek a térképe olvashatatlanná 
ázott a verseny során.
A pályák legérdekesebb része az 
volt, amikor az egy percre levő 
első pontról egy 3,7 km-es átmenet 
útvonalválasztós átmenet követke-
zett mindkét kategóriában. 
A nőknél a Svájcban élő orosz 
Natalia Gemperle remek tem-
póban kezdett, a hosszú átme-
netet megnyerte, de végül Tove 
Alexandersson mőgött a második 
helyen végzett, harmadik lett Anne 
Margrethe Hausken Nordberg. Tove 
Alexandersson ezzel idén mind 
az EB-n, mind a VB-n megnyerte 
mindkét erdei egyéni számot.
Gyurkó Fanni a hosszú átmenet 
után (ami a pálya egyharmadát 
jelentette) a 18. helyen állt, majd 
szép lassan hátracsúszott a 32. hely-
re. Bertóti Regina viszont gyengébb 
kezdés után araszolt előre a 38. 
pozícióba.
A férfiak versenyében Olav 
Lundanes kezdett fantasztikusan, 
sorra fogta be az előtte induló ászo-

kat és végül megnyerte a VB király 
számát, 2. Thierry  Gueorgiou, 3. 
Daniel Hubmann.
Baumholczer Máté az 54. helyen 
érte célba, Bakó Áron pedig nem ért 
el értékelhető eredményt.

Véget ért a világbajnokság
A hosszútávval azonos helyszínen 
rendezték a Felnőtt Világbajnokság 
zárószámát, a váltót. Ezúttal nap-
sütéses volt az idő, össze is gyűlt 
8000 néző.
A férfiaknál a világversenyeken 
megszokott-tól eltérően már az 
első futók között nagy különbségek 
alakultak ki. A norvégok – akik a 
hosszútávon szerzett három pódiu-
mos helyükkel első számú favorittá 
avanzsáltak – érkeztek az élen. Carl 
Godager Kaas jól használta ki, hogy 
a kettes ponton sokan hibáztak és 
elhúzott a bolytól. Fabian Hertner a 
második helyre hozta a svájci váltót, 
de már majdnem egy perc hátrány-
nyal, mögötte ugyanekkora lema-
radással jött a brit-finn-cseh trió. 
Bakó Áron a pálya elején az élme-
zőnnyel haladt, az első tévés ponton 
harmadik volt, de utána két hiba is 
becsúszott, így végül 5’15különb-
séggel a 20. helyen futott be.
A második körben jöttek a 
hosszútávú döntő legjobbjai. Olav 
Lundanes simán megduplázta a 
norvégok előnyét Daniel Hubmann-
nal szemben, akitől pedig két percre 
távolodott az üldöző finn-brit-svéd 
hármas, egy perccel mögöttük pedig 
jött a tizenkettedik helyen kifutó 
Thierry Gueorgiou. Baumholczer 
Máté a 21. helyen érkezett eléggé 
légüres térben, előtte négy, mögötte 
két és fél perces szünet.
Az utolsó futóknál Matthias Kyburz 
nagyon bekezdett, 33 másodpercre 
lopta a távolságot, de ennél köze-
lebb nem tudott kerülni Magne 
Daehlihez, aki a végére visszanövel-
te az előnyt két perc környékére, így 
az első két helyen nem történt vál-
tozás. Ezzel a norvégok tizenegy év 
szünet után nyertek újra VB váltót. A magyar csapat
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Az üldöző hármasból William Lind 
magabiztosan szerezte meg a bronz-
érmet a svédeknek. Tugyi Levente 
úgy teljesítette a pályát, hogy nem 
találkozott senkivel, így a magyar 
váltó a 21. helyen maradt.
A nőknél egy ötös boly 
(Svájc, Finnország, Norvégia, 
Oroszország, Lettország) jött elöl 
az első kör végén. 1’18 lemara-
dással érkeztek az üldözök, akiket 
Gyurkó Fanni vezetett, így a hato-
dik helyen váltott.
A második futóknál kétszemélyes-
re csökkent az aranyesélyesek köre, 
a finn Marika Tieni és az orosz 

Szvetlána Mirjonova együtt futottak 
be a hetes pontra elkövetett hibája 
miatt 1’38-ra lemaradt norvég Mari 
Fasting előtt. Ida Bobach felhozta 
a dánokat a nyolcadikról a negye-
dik helyre két és fél perc hátrány-
nyal, szorosan a nyomában a svéd 
és svájci váltóval. Úgy tűnt, hogy az 
első hat hely sorsa el is dőlt, mivel 
utánuk három és fél perces szünet 
következett. Weiler Virág nagy haj-
rával éppen a szünet után érkező 
boly élén futott be a hetedik helyen.
A befutó embereknél aztán fokozód-
tak az izgalmak, egymás hibáiból 

éltek a versenyzők. Anne Margrethe 
Hausken az első, Judith Wyder a 
második, Tove Alexandersson a 
harmadik pontra szállt el és köszönt 
el az érmektől. Natalia Gamperle 
szintén a hármasra hibázott egy 
kisebbet, de még így is az élre álló 
Merja Rantanentől látótávolságon 
belül maradt. A nagy tempóban 
kezdő Maja Alm pedig tisztán a 
harmadik helyen haladt. Az átfutón 
a finn és az orosz együtt jött, egy 
perccel mögöttük a dán.
A kis kör aztán az EB-n a váltó 
hősévé vált (lehajrázta az ara-
nyért Tove Alexanderssont) Merja 
Rantanen számára rémálommá vál-
tozott: előbb egy kisebb hiba után 
Gamperle lépett meg tőle, majd 
az utolsóelőtti erdei pontra menet 
Maja Alm egy úton körbefutással 
elékerült. Így végül Oroszország, 
Dánia, Finnország, Svájc, 
Svédország, Norvégia lett az első 
hat sorrendje. Ez volt az oroszok 
első VB aranya női váltóban. Bertóti 
Reginának két komolyabb hiba is 
becsúszott, végül egy nagyobb boly 
közepén, a 15. helyen ért a célba. 
(mtfsz.hu – Molnár Péter alapján)

Fotó: Zentai László

A magyar sprintváltó
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tEMpo ob
A Hungária Kupa 1. napján a 

futóversennyel párhuzamosan 
rendezték a Denevér Sportegyesület 
lelkes tagjai az idei TempO baj-
nokságot – és még egy hagyomá-
nyos PreO versenyt is. A Miskolc-
Komlóstető helyszín miatt feltéte-
leztem, hogy a lakótelep melletti 
crosspálya kis domborzati formái 
adják majd a feladatok zömét; de a 
pályakitűző Surányi Gábor inkább 
a (HK célhoz) közelebbi tereprészt 
használta. Az útvonal egyezett a HK 
rajtba vezető út első szakaszával, 
ezért néhol kerülgetniük kellett a 
TempO állomásokat. Egyébként a 
rendezők ügyesen összefésülték a 
TempO és PreO nézőpontokat, a 
két futam nem zavarta egymást.
Számomra a verseny azt bizonyí-
totta újfent, hogy egy jó TempO 
feladvány nem igényel magas tech-

nikai nehézségű terepet, a célnak 
megfelelt ez a parkos lakótelep is. 
A nemzetközi ajánlások szerint a 
jó TempO feladat az, amit egy elit 
versenyző 5-8 másodperc alatt meg 
tud oldani. Szükséges viszont ele-
gendő rendező, melyet a Denevér 
SE tudott is biztosítani, és amúgy 
is látszott a versenyen az alapos 
előkészítés; ilyen szép, mappába 
rendezett, fűzött és laminált tér-
képcsomagot talán még sosem 
láttam (versenyző saját idejéből 
lapoz a feladatokat ábrázoló térké-
pek között, ezért fontos a jól tájolt, 
informatív kivitelezés). További 
tanulság, melyet többen levontunk, 
hogy érdemes elolvasni a verseny-
értesítőt. Ott a rendezők feltüntet-
ték, hogy a padot szürke vonallal 
ábrázolja a térkép, ami annyira 
szokatlan, hogy az első állomáson 
sokunkat ért meglepetésként.
Kedvelem a TempO versenyek 
kompakt eredményszámítását és az 

elmúlt évek alapján szerintem jól 
működik a hibás válaszok átváltá-
sa másodpercekké. A paralympiai 
kategóriában Gabnai Nóra (DNS) 
győzött (korrigált idő: 896 mp.), 
U14-ben Jászai Tamás (DCS, 862 
mp.), U18-ban Kálmán Imola 
(SPA, 621 mp.). A felnőtteknél 
sem volt éles küzdelem a dobogós 
helyekért: 1. Biró F. (BEAC, 455), 
2. Suba Péter (SPA, 551), 3. Fehér 
János (DTC, 694). A leggyorsabb 
válaszidőt Balla Dominik (DCS) 
produkálta (5,9 mp.), a legkevesebb 
hibát Suba Péter (SPA) vétette: a 35 
feladatból csak hármat rontott el.
Habár a mobilO szintén ezen a 
napon került lebonyolításra, így 
is szép számmal indultak a trailO 
versenyen, ismételten bizonyít-
va, hogy a HK kísérőversenyek 
között ennek is helye van. 
A képen az első állomás néhány 
feladata (megoldások: ZCZ).

BiróF



Tájoló 2016 5. szám 37

a  T á j o l ó  T ö r T é n e T e

Kezdődik azzal, hogy meg kell ter-
vezni, szervezni a soron következő 

szám főbb cikkeit. Ez néhány e-mail-lel, 
telefonnal vagy személyes „rábeszélésre” 
meg is történik és még nem jelent túl 
sok munkát, de folyamatosan csinálni 
kell. Figyelni kell a sportág eseményeit, 
történéseit, hogy az olvasók állandóan 
„képben legyenek”. A nagyobb munka a 
lapzárta (ez mindig keddi nap) előtti és 
utáni néhány napra összpontosul, ami 
felsorolás-szerűen az alábbi: 
➤ figyelem felhívás a közelgő lapzártára 
(-5. nap)
➤ az adott szám nyomdai megren-
delése (bár van egész évre vonatkozó 
keret-megállapodás a nyomdával, mégis 
minden számot megrendelünk, amely-
ben már közölni tudjuk az eredmények 
mellékletének terjedelmét is)
➤ a figyelemfelhívás megismétlése (-1 
nap)
➤ kezdődhet a lap tervezése, hiszen 
mindig vannak olyan cikkek, amelyek 
már lapzárta előtt beérkeznek. Ebben 
a fázisban aztán sűrűsödik a munka. 
Általában egész oldalas blokkokat kell 
tervezni, figyelembe véve a cikk terje-
delmét (karakter szám), ehhez pontosan 
meg kell határozni a cikkben előforduló 
képek, térképek, ábrák méretét. Ezzel a 
tördelő munkáját lehet megkönnyíteni. 
Nagyon sok időt vesz igénybe a képek 
válogatása. Míg régebben örültünk, ha 
kaptunk egy-egy fotót, ma a fotóbőség-
gel kell megküzdeni. Ha a cikk írója nem 
mellékel képeket az írásához, akkor ezt a 
szerkesztőnek kell kiválogatni az egyes 
eseményekről készült több száz fotóból. 
A képeket, térképrészleteket meg kell 
vágni, sokszor retusálni is kell azokat. 
Így lassan gyűlnek a megtervezett egész 
oldalas blokkok.
➤ a lapzártát nem mindenki tartja be, 
utána 2-3 napig még jönnek a cikkek. 

A teljes lap megtervezése azonban csak 
akkor lehetséges, ha minden anyag 
megérkezett. A jelenlegi terjedelem 48 
oldal, annak meg kell telni és az sem jó, 
ha valamelyik cikket félre kell tenni egy 
következő számba.
➤ a végleges oldalkiosztás általában a 
lapzárta utáni második napon lehetsé-
ges és ekkor már néhány oldalt tördelni 
is lehet, majd folyamatosan a többi oldal 
is tördelésre kerül. De nem egyszer elő-
fordul az is, hogy a lapzárta utáni 3-4. 
napon érkezik az utolsó cikk és ekkor kell 
a szombat-vasárnapi munkát is bevetni. 
Mert a lapnak a lapzárta utáni hatodik 
nap (ez mindig hétfő) be kell menni a 
nyomdába.
➤ a tördelt szöveget korrektúrázni kell, 
majd a hibákat kijavítani.
➤ a képanyagot (ez általában 60-100 
db képet, ábrát, térképet jelent) el kell 
helyezni a tördelt szövegben, majd a 
nyomdai előkészítés után a végleges 
változatot még egyszer ellenőrizni kell 
(esetleges képcserék, képaláírások javí-
tása).
➤ a lap közepén lévő kék színnel nyo-
mott eredménylisták szerkesztése a fen-
tiektől eltérő úton készül. Az MTFSZ hon-
lapon megjelenő bajnoki eredmények 
listáját át kell alakítani, le kell rövidíteni, 
hogy az 4, 8 vagy 12 oldalon elférjen. 
Sziszifuszi munka!
➤ ha a lap hétfőn nyomdába kerül, 
akkor pénteken (néha csütörtökön) már 
meg is érkezik a nyomda gépkocsija a 
kész újsággal!

A lap már elkészült, de ezzel 
párhuzamosan nagyon sok 
elvégzendő feladat van még. 
Melyek ezek a feladatok?  
Csak röviden:
➤ a kész lapokat ki kell vinni a hétvé-
gi versenyre, hogy ott személyesen át 

lehessen venni. Ezzel nagyon sok posta-
költséget tudunk megtakarítani.
➤ Az előfizetők nagyobbik hányada az 
előfizetési díjat nem szereti csekken befi-
zetni vagy átutalni, hanem inkább sze-
mélyesen fizetnek a versenyeken. Ebből 
következik, hogy állandóan a versenyzők 
között kell lenni, minél több versenyen, 
rendezvényen ott kell lenni.
➤ Aki nem viszi el a versenyen a példá-
nyát, azoknak postán fel kell adni. Ehhez 
a borítékokat meg kell címezni, a listából 
ki kell szűrni, kinek kell postázni a lapot, 
ezeket a példányokat be kell rakni a 
borítékokba (több száz darab), majd el 
kell menni a postára és feladni ezeket.
➤ Minden szám megjelenése után el 
kell számolni a pénzügyekkel (előfize-
tési díjak, költségek). És ekkor vagyunk 
készen egy számmal, de máris gondol-
kozhatunk a következőn.

Természetesen a szerkesztőségnek 
vannak még más tagjai is, akik a 
tartalmi rész előállításában vesznek 
részt: Argay Gyula, Bacsó Piroska, 
Nemesházi László, az ő munkájuk 
nélkül nem valósulhatna meg a lap. 
Ugyan így nagyon sok segítséget 
adnak azok az állandó cikkírók, fotó-
sok, akik részt vesznek a lap létre-
hozásában. Róluk majd a következő 
számban emlékezünk meg. 

Schell Antal

www.funkwerk-mo.hu

így készül a tájoló
Mi minden szükséges ahhoz, hogy egy papíralapú 
sajtótermék elkészüljön, megjelenjen? Röviden 
összefoglalva: sok munka, amit ráadásul mindig 
határidőre kell elvégezni.

Akik ezt végig csinálják:
Hajdu Martin tördelés
Józsa Sándor nyomdai előkészítés, 
 néha tördelés
Keszthelyi Ildikó előfizetői listák,  
 borítékcímzés
Nagy Krisztina nyomdai kapcsolat
Schell Antal szervezés, tervezés,  
 minden egyéb
Galló Sándor postára adás
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A francia Beudant 1818-
ban hosszú utazást tett 
hazánkban és erről kitűnő 
térképekkel kiegészített 
könyvet írt, az addigi leg-
jobb földtani leírását adva 
a Kárpát-medencének. 
Emellett sok korabeli 
érdekességet is feljegyzett 
Magyarországról.

Francois Sulpice Beudant 1787-ben 
született Párizsban és ott is hunyt el 

1850-ben. Fiatalon a királyi ásványgyűj-
temény kezelője volt és ebben a beosztá-
sában kapta feladatként a magyarországi 
gyűjtőutat. Később az egyetemen tanított, 
majd minisztériumi tisztviselő lett, emel-
lett ásványtani könyveket írt. 1821-ben 
megházasodott, a családba hat gyermek 
született.

„1818. május 28-án hagytam el Bécset. 
A határon egy osztrák vámőr állította 
meg a kocsimat és számtalan kérdést 
tett fel: honnan jövök, hová megyek és 
mi utazásom célja. Az osztrákok oly rossz 
véleménnyel vannak a magyarokról, 
hogy egyszerűen nem tudták megérte-
ni, miért akarok Magyarországra utazni, 
számukra ez Szibériának felelt meg.” 
Útjának elején a felsőmagyarországi 

bányavárosokat (KOB 2016) kereste fel, 
a szép nemesfém ásványok miatt ez 
bizonyára elöl szerepelt a gyűjtendők 
listáján. Ezután végigkutatta Észak-
Magyarországot, majd az Alföld szike-
seit tanulmányozta. Fővárosi látogatása 
után, mivel elsősorban a vulkáni képződ-
mények érdekelték, a Balaton környékén 
térképezett, majd az év végén hagyta 
el hazánkat. Végül Németországba uta-
zott és ott is áttanulmányozta a hazánk 
földjére vonatkozó irodalmat, hiszen jól 
beszélt németül. Az összeszedett anyag-
ból helyi tapasztalatai segítségével 
kovácsolt egységes képet, egyik későbbi 
méltatója külön kiemeli, hogy térképé-
nek erdélyi része is milyen jó, pedig oda 
nem is jutott el Beudant.
Az utazás után négy évvel jelent meg 
monumentális munkája: Voyage 
minéralogique et géologique en Hongrie 
pendant l’année 1818 (Ásványtani  és geo-
lógiai utazás Magyarországon 1818-ban), 
amely három szöveges kötetből és negye-

dikként egy atlaszból áll. Az utóbbi tartal-
mazza a földtani metszeteket és hazánk  

Egy korszakalkotó geológus kutatásai

A Tapolcai-medence a Balaton térképén

A könyv angol kiadása

Francois Sulpice Beudant
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1 : 1 000 000-ós térképét, valamint két  
1:100 000-es részlettérképet (Selmecbánya 
és a Balaton környéke). Az országtérkép 
több mű felhasználásával készült, de 
elsősorban Karacs Ferenc 1 : 950 000-es 
méretarányú, 1813-ban kiadott pompás 
térképére támaszkodtak. (A Hadtörténeti 
térképtárban van a Karacs-térképnek egy 
olyan példánya is, amelyre kézzel átmásol-
ták a Beudant-térkép tartalmát.) Egyben 
ezek a lapok a hazánkról kiadott első 
metrikus térképek, hiszen ezen a tájon 
csak 1876-ban vezették be a méterrend-
szert. A részletes térképekhez a földtani 
felvételezésen kívül felmérést is kellett 
végezzen Beudant, mivel ezek a mappák 
részletesebbek a korabeli hozzáférhető 
térképeknél. Ekkorra már lezajlott ugyan 
hazánkban is (1782–85) az első katonai 
felmérés, de a Balaton térkép egyáltalán 
nem hasonlít a felmérési lapokra, ami nem 
is csoda, hiszen azokat titkosan kezelték. 
Érdekesség, hogy az atlaszba a térképeket 
a kifestett változaton kívül, színezetlenül, 
mintegy munkatérképként is bekötötték. 
(Ebben az időben még ismeretlen volt a 
színes nyomtatás, minden színezés kézzel 
készült.) Beudant pályájának legkiemel-
kedőbb alkotása ez a mű, ezzel érdemelte 
ki előbb a francia (1824) majd a magyar 
(1833) akadémia tagságát. A korszakalko-
tó munka azonnal (1823, 1824) megjelent 
kivonatos angol és német fordításban is.

Munkásságának emlékét hazájában 
és nálunk is megőrizték. Armand Lévy 

(1795–1841) francia geológus az egyik 
általa leírt ásványt hősünkről nevezte el. 
A beudantit polimetallikus (többfémes) 
érctelepek oxidációs zónájában másod-
lagos ásvány, képlete: PbFe3+3(AsO4)
(SO4)(OH)6. Balatonfüreden, a Balatoni 
Panteonban 1962-ben avattak fel egy 
nagyméretű kerámiát Beudant környék-
beli munkásságának emlékére. Francia 
kiadványok mellett szinte minden komo-
lyabb hazai geológiai leírás megemlíti 
munkásságát. Az utazás egyes szakaszait 
feldolgozták helyi kutatók; Faller Jenő és 
Dornyay Béla munkájaként két-két terület 
leírása is megjelent, de a teljes munka 
még sohasem jelent meg magyarul. Talán 
az utazás vagy a kiadás közelgő 200. évfor-
dulóján…

Hegedüs Ábel térképész
HM Hadtörténeti Intézet  

és Múzeum Térképtára
hegedus.abel@mail.militaria.hu
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Georgette Brivadis kerámiája Balatonfüreden 

Beudantit és szkorodit Portugáliából
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Utazás előtt 2 nappal váratlanul 
kaptam a hírt: Hegedűs Zoltán 

családi okok miatt lemondott a 
csapatvezetésről, így én vállaltam 
el a csapatvezetést, azonnal intéz-
kedtem. Vasárnap délben elindul-
tunk a Budapesttől 400 km-re fekvő 
Olomoucba. A kb. 6. órás úton 
kétszer volt dugó az autópályán, de 
azért megérkeztük Olomoucba, a 
FLORA Hotel-be (közel van a cent-
rumhoz). Ezután rövid megbeszélés 
volt a vezetőséggel és a cseh szerve-
zők kiosztották a külföldi verseny-
zőknek és vezetőknek az ingpólókat 
és a kis hátizsákokat.
Hétfő délelőtt a fiúk könnyű futó-
edzést tartottak egy  kis parkban, én 
pedig TD megbeszélésen voltam, 
ahol ott voltak az EDSO képvise-
lők, az EDSO tájfutó szakvezető és 
versenybírók (Dusan Vystavel, aki a 
2008-as VB és a 2014. évi Főiskolás 
és egyetemi VB főszervezője volt), 
majd délben elindultunk két külön 
busszal Trsice-re, Olomouctól 27 
km-re keletre, ahol mintegy 2,5 
órás időtartamú terepbemutató 
volt. Délután 5-kor az Olomouci 
polgármester meghívta a vezető-
ket, elmondta, örömmel fogadja a 
siket tájfutó EB-t, és egy teadélutá-
non vehettünk részt. Fél óra múlva 
kezdődött a megnyitó ünnepség 
Olomouc önkormányzatának belső 
udvarán. Estefelé térképeket néze-
gettünk, a 2008-as VB Sprint selej-
tezőt, ahol a sprint verseny lesz.
Kedden délelőtt a Sprint-váltón 
szurkoltunk, sajnos mi nem indul-
tunk, Olomouc egy másik részén, 
egy parkban volt a verseny. Kora 
délután elindultunk Prostejovba, 
Olomouctól 19 km-re délre, itt 

rendezték a sprintversenyt, elég 
izgalmas volt, táv: 2,6 km, 21 ep. 
Elég sűrű időeredmények születtek, 
első az orosz Smirnov Nikita 12:06 
idővel, 9. Mihályi Ferenc 14:53, 12. 
Bojtor Szabolcs 15:21, 14. Boros 
Imre 15:35 perces idővel. Fecsoki 
és Szabi a rajttól az első pontra 
súlyosan hibáztak, aztán egyenle-
tes tempóban haladtak. Szerdán a 
hosszútávú verseny volt Kladky-
ban, Olomouctól 38 km-re nyu-
gatra. Sajnos a rajttól az első és 2. 

pontra elég izgalmas volt a pontfo-
gás, aztán 3 nagy átmenet volt, kele-
ti oldalon kellett kerülőn futniuk, 
a nagy szintkülönbség miatt. Férfi 
pálya: 9,8 km, 615 méter szint, 15 
ep. Az eredmény: 1. Dinges Victor 
(orosz) 86:08, 9. Mihályi Ferenc 
115:37, 12. Bojtor Szabolcs 128:00, 
14. Boros Imre 133:51. Nem volt jó 
formában, a sprint miatt, Imrének 
kis sérülése volt, bokaficam.
Csütörtökön szabadnap volt: dél-
előtt városnézés idegenvezetővel, 
jeltolmács is volt, majd délután 
könnyű futás ás átmozgatás és 
átnéztük a terepbemutató térképet.
Pénteken volt a középtávú verseny, 
Daskabát községben, Olomouctól 
17 km-re keletre, kellemes idő volt. 
Sok zöld a volt a részletgazdag tér-
képen, így pontosan kellett fogni 
a pontokat.  Pálya: 5300 m, 135 m 

végrE bronzérMEs a váltónk
Négy évvel ezelőtt Egerben volt, most július 25. és 31. 
között a csehországi Olomouc-ban rendezték a 8. Siket 
Tájfutó Európa-bajnokságot és a 3. Ifjúsági Siket Tájfutó 
Európa-bajnokságot. Résztvevők: Mihályi Ferenc (TTE), 
Bojtor Szabolcs (ESP), Boros Imre (SSC), Szebeli István (SSC).

A váltópálya eleje és vége
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szint, 22 ep. Eredmény: 1. Nivikov 
Pavel (orosz) 35:48, 9. Mihályi 
Ferenc 48:47, 11. Bojtor Szabolcs 
55:44, Boros Imre 83:27. Sajnos 
eddig egyéni versenyen még nem 
szereztük érmet. Estefelé nagy tak-
tikai megbeszélést tartottunk, ki 
indul elsőnek a váltóban, a máso-
diknak, és a harmadiknak.
Szombat reggel 8.30 kor indultunk 
a váltó verseny helyszínére. Sv. 
Kopeck 13 km-re volt Olomouctól, 
ahol közel van az állatkert és a 
kalandpark is. Amikor megérkez-
tük nagyon ködös volt az idő, de 
pár óra múlva szépen sütött a nap. 
Rajt előtt Katerina Valachová (cseh 
oktatás, ifjúsági és sportminiszter) 

elmondta a versenyzőknek, hogy 
örül azoknak, akik részt vesznek a 
siket EB-n és jó versenyzést kívánt. 
10 órakor volt a rajt, 10 váltó állt 
rajthoz. A pálya: 6,1-6,3 km, 210 
m szint, 20 pont. Első indulónk 
Bojtor Szabolcs, a második Fecsoki 
(Mihályi Ferenc), mindketten szép 
időt mentek, elég szoros idő volt az 
elsőtől, majd harmadiknak futott 
Boros Imre, aki nagyon izgult 
a litván miatt. Az átfutó pontra 
Bimi megérkezett, előttünk haj-
rázott, alig tíz perc múlva pedig 
megérkezett a Célba Bimi, végre 
harmadikok lettünk, ilyen váltónk 
eddig nem volt. Nagy örömmel 

megöleltünk egymást. Eredmény: 
1. Oroszország 112:46, 2. Ukrajna 
117:07, 3. Magyarország 139:18, 4. 
Litvánia 140:06. A fiúk dobogón 
álltak, végre bronzérmet szereztek.
Én az EB szenior (M45) kategóri-
ájában (nem hivatalos) versenyez-
tem, összetettben negyedik lettem.
Estefelé ünnepi gála volt, bőséges 
vacsorával, ingyenes sör- és borivás-
sal , éjfélig. Vasárnap hazafelé autóz-
tunk az autópályán, Budapestre. 4 
év múlva az EB-t Olasz országban 
vagy Litvániában rendezik, majdaz 
EDSO delegáltak szavaznak.
Eredmények, térképek és fényképek 
találhatók: www.deaf-orienteering.cz

Szebeli István
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Az EB magyar résztvevői

Megnyitó ünnepség

A bronzérmes váltó
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gondolatok 
a tájFutásról

Ha megkérdezik, azt szok-
tam mondani, hogy lénye-

gében születésem óta tájfutok. 
Számomra ez nem csak egy sport, 
ez egy életforma. Ebben nőttem 
fel, a szalagos gyerekversenytől 
kezdve a 10D kategórián át egé-
szen a 20-as kategóriáig, és remé-
lem, még jóval tovább tart majd. 
Nagyszüleim gyakran mondják, 
hogy „Gyerekek, ne menjetek 
futni a hétvégén, pihenjetek 
inkább egy kicsit”. Néha még a 
barátaimtól is ezt hallom vissza, 
ha mondom nekik, hogy uta-
zunk a hétvégén. Ők nem értik, 
nem is érthetik, hiszen még soha 
nem próbálták, hogy számomra 
a tájfutás jelenti a pihenést, a 
kikapcsolódást. A hétköznapok 
gondjai, gondolatai elől az erdő-
be „bújok el”, ahol a térképolva-
sással, a legjobb útvonal kivá-
lasztásával vagyok elfoglalva, és 
így más gondolatokra nem is jut 
időm.
És hogy miért is írtam az elején, 
hogy számomra a tájfutás egy 
életformát jelent? Ennek sok oka 

van. Az egyik például az általá-
nos iskolás, gimis osztálykirán-
dulások tapasztalataira vezethető 
vissza. Mivel az osztálykirándulá-
sok általában kis költségvetésűek, 
így nem meglepő, hogy a szállás 
gyakran erdei iskolák minden-
féle csillagtól mentes faházaiban 
található. Lévén tősgyökeres 
tájfutó, örültem, hogy van egy 
ágyam, mivel a hétvégék során 
általában hasonló helyeken szok-
tunk megszállni, és az alvásidő-
nél többet amúgy sem töltünk a 
szobákban. Ezzel szemben lány 
osztálytársaim többsége (és néha 
még a fiúk egy része is) fintor-
ba torzult arccal állt az ágyak 
fölött, mindig találtak valami 

kifogást a szobát illetően. Koszos 
az ágy, hideg a szoba, foltos a 
fal, és még sorolhatnám… Ezek 
egy része bennem is felmerült 
ugyan, de egy „alvásra ez is jó 
lesz” legyintéssel elintéztem. Ez 
betudható akár a béketűrő alap-
természetemnek is, én mégis azt 
érzem, hogy a tájfutó versenyek 
sokat tettek ennek kialakulásáért. 
De az osztálykirándulások során 
nem csak a szállás-hisztéria miatt 
adtam hálát az égnek azért, hogy 
tájfutónak születtem. Egy másik 
szembetűnő különbség a folyó-
ügyek intézésében jelenik meg. 
Míg a városi lányok többsége 
inkább órákig visszatartja, mint 
hogy bemenjen az erdőbe vagy 
ne adj Isten egy mobil WC-be, 
addig ez a tájfutóknak nem okoz 
különösebb gondot, mivel a ver-
senyeken általában nem igazán 
van más választásunk.
Ezen kívül egy tájfutó család tag-
jaként arra is rájöttem, hogy a 
tájfutó versenyek remek ürügyet 
szolgáltatnak. Ürügyet arra, hogy 
barátságokat köthessünk, talál-
kozhassunk barátainkkal, roko-
nainkkal, de akár az utazásra is 
remek ürügy lehet. Az utóbbi 
pár évben családommal tájfutás 
címén jártunk már Isztanbulban, 
Svédországban, Velencében, 
Kolozsváron és még sok más 
szép, érdekes helyen. Nem állí-
tom, hogy ha nem tájfutok, akkor 

g o n d o l a T o k

A tájfutás arra is jó, hogy találkozz a barátokkal

Melegítés török módra
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soha nem jutottam volna el ezek-
re a helyekre, de a versenyek két-
ségtelenül motivációt jelentettek 
az utazás megszervezésében. 
Tényleg gyönyörű helyeken jár-
tunk, de a legérdekesebb mégis 
az volt, hogy tájfutva ezeknek a 
városoknak egy teljesen másik 
arcát ismerhettük meg. Az épü-
letek fotózása helyett az utcák 
kanyarulatait követve, a kis beug-
rókra figyelve szinte megeleve-
nedtek a falak, mélyebb benyo-
mást hagytak bennem az egyes 
városrészek. Velencében például 
az esti városi futás alkalmával 
tűnt fel, milyen szűkek is azok az 
utcák. Nem mertem tempót futni, 

mert minden pillanatban attól 
féltem, hogy elütöm a szembejö-
vőket. Vagy Svédországban, ami-
kor akkora köveket nem vettek 
fel a térképre, amiket itthon már 
óriássziklának jelölnénk. Ezek az 
apróságok tesznek egy erdőt, egy 
várost igazán izgalmassá, igazán 
különlegessé a szememben.
És van még egy dolog, amiért 
örülök annak, hogy a tájfutás 
már nagyon kis korom óta az 
életem része. Ez pedig a tájéko-
zódás. Szüleim (főként apukám) 
fáradhatatlan lelkesedésének 
köszönhetően nyolc és tizen-
két éves korom között minden 
évben voltam legalább egy edző-

táborban, mindig tanutam vala-
mi újat, és ez ugyan nálam nem 
vezetett odáig, hogy válogatott 
legyek vagy „élversenyzőnek” 
tituláljam magamat, mégis sokat 
jelentett nekem. Megtanultam 
például, hogyan találjak vissza 
még teljesen elveszetten, sírva az 
erdő közepéről is a célba, és szép 
lassan kifejlődött egy „hatodik 
érzékem”, ami általában mutatja, 
hogy milyen irányban van tőlem 
a célom (már amikor tudom, 
hogy hova is megyek). Budapesti 
lakosként ezt is nagy előnynek 
érzem, a város ugyanis hatalmas, 
és sokkal egyszerűbb így közle-
kedni benne.
Ezért is vagyok dühös néha, ami-
kor barátaim elutasítanak egy-
egy versenyinvitációt arra hivat-
kozva, hogy „ők nem szeretnek 
futni”. Elismerem, hogy a sport-
ág neve megtévesztő lehet, de a 
tájfutás egyáltalán nem csak a 
futásról szól, sokkal több annál. 
Sőt, az a jó benne, hogy nem is 
muszáj futni. Ha ahhoz van ked-
vem vagy egy fontos versenyen 
vagyok, akkor nyilván futok. De 
akkor is a tájékozódási feladatok, 
az engem körülvevő erdő az, ami 
igazán számít, nem maga a futás. 
Ha csak futni szeretnék, arra ott 
van az atlétikapálya, a megszo-
kott erdei körök. A tájfutásban az 
(is) a jó, hogy nem csak a turisták 
által kitaposott ösvényeket hasz-
náljuk, hanem néha úttalan uta-
kon, a bolygatatlan erdő közepén 
is járunk. Szinte úgy érzem néha, 
mintha az erdő részévé válnék. És 
ezt az élményt más nekem még 
nem tudta megadni. Hiszem, 
hogy ezekkel az érzésekkel nem 
vagyok egyedül, mivel különben 
nem lenne egyre több és több 
tájfutó Magyarországon. Ezért 
örülök, hogy egy ilyen remek 
közösségbe tartozhatok, és úgy 
gondolom, hogy aki tájfut, az 
az életben is a legjobb útvonalat 
választja.  Horváth Hanga
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Laghi di Fusine – ide nem jutottam volna el, ha nincs az idei Oocup

Tájfutás Isztanbulban
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A Világ kupa állása a világbajnok-
ság után A Felnőtt Világbajnokság volt 
egyben a Világ kupa idei harmadik forduló-
ja a négyből. Korábban Lengyelországban 
rendezték az első kört , a második pedig 
az Európa-bajnokság volt. A nőknél Tove 
Alexandersson megerősítette az első helyét 
Judith Wyder előtt, 100 pont fölé növelve az 
előnyét. A harmadik továbbra is Maja Alm, 
aki hozott 15 pontot Wyderen a VB futamain. 
A legnagyobb előrelépők a jól sikerült világ-
bajnokság után Natalia Gamperle (12 helyet 
javítva negyedik) és Anasztázia Gyenyiszova 
(36 helyet javítva a tizenötödik). Gyurkó 
Fanni a 46. helyen áll 50 ponttal, Weiler Virág 
a 68. helyen 25 ponttal, Bertóti Regina és 
Szerencsi Ildikó pedig a 99. helyen 3 ponttal. 
A férfiaknál is hízott a vezető Matthias Kyburz 
előnye, átlépve a 100 pontos határt. Daniel 
Hubmann hasonlóan megnyugtató különb-
séggel előzi Gustav Bergmant. Olav Lundanes 
a VB-s remekléssel előretört a negyedik hely-
re, már csak 8 pontra van a dobogótól. A leg-
nagyobb előrelépést Lucas Basset (huszon-
egyedikről a kilencedikre) és Vojtech Král 

(huszadik helyről a tizenegyedikre) mutatták 
fel. Bakó Áron 13 pontja a 93. helyhez elég. 
Minden Világ kupa fordulóban rendeznek 
sprint váltót, aminek külön eredményhir-
detése lesz év végén. Izgalmasan alakul a 
verseny, mivel a svájciak és a dánok jelenleg 
pontegyenlőséggel vezetnek. Az oroszok már 
90 pontos lemaradással állnak a harmadik 
helyen. A Világ kupa zárófordulójára októ-
ber 14-16-án kerül sor Svájcban. (mtfsz.hu) 
Honlap: ranking.orienteering.org/WorldCup

Eltemették 
Kozma Lászlót 
Augusztus 26-án a pesterzsébeti teme-
tőben rokonok, ismerősök és több száz 
tájfutó kísérte utolsó útjára Kozma Laci 
hamvait. A BTFSZ részéről Dr. Fekete 
Jenő tiszteletbeli elnök és Hegedűs Béla 
sporttárs vett végső búcsút az elhunyt-
tól. Kozma Laci urnája az 50. parcellá-
ban a 3. kolumbárium belső felén van  
elhelyezve:
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Sportágtörténeti 
újdonságok

Nem új felfedezésekről, hanem a Sportágtörténeti Bizottság által 
koordinált projektekről lesz szó. Munkatársakat várunk és szíve-

sen fogadunk.
Az általam valamikor az ősidőkben alapított Térképtár Bizottság, 
amely talán a legszorgosabban ülésező (dolgozó) bizottsága az 
MTFSz-nek, tavaly Sportágtörténeti Bizottsággá alakult. Ezzel a tér-
képek gyűjtésén, tárolásán és feldolgozásán kívül feladatul kaptuk 
a tájfutás (és előd- valamint kicsit társsportágai is) történetének 
felderítését, régi dokumentumok megőrzését és feldolgozását.
Legfontosabb projektünk a tájfutás történetéről szóló könyvsorozat, 
ennek első kötete Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei 
címmel már meg is jelent. A kötetet, amely 1948-ig dolgozza fel a 
kétszeri kezdetet, az MTFSz megbízásából az Ábel Térképészeti Kft. 
adta ki. Eddig 240 példány fogyott el, a visszajelzések nagyon jók. 
Mint a könyv utolsó oldalán látható, a következő tervezett kötet 
2017-re: Skerletz Iván és a magyar tájfutás története (1948–1972). A 
történet lényegében az 1970-es MTFSz megalakulásig szól, de hogy 
meglegyen egy negyedszázad meg hogy két kötetben is felidézhes-
sük a magyar tájfutás eddigi talán legfényesebb VB sikerét (MoSa 
arany, férfiváltó bronz), hivatalos határkőnek 1972 szeptemberét 
választottuk. A harmadik kötet Iván haláláig, 1996-ig tart majd és 
1925-re, a százéves évfordulóra készülünk teljessé tenni a sorozatot.
A második kötet felépítése: az első fele értelemszerűen Skerletz Iván 
életútja, művei és méltatása. Ez az anyag nagyjából együtt van, a 
konferenciára készült előadások, és más anyagok összeszerkesztése 
van hátra.
A történeti részt az alábbi fejezetekben képzeljük el (még sok 
változás lehet, erre is várunk javaslatokat, de főként jelentkezőket 
a megírásra):
Általános történet 
A szabályzat változásai
Az MTFSz megalakulásának előzményei
A nemzetközi tájfutás története
EB, VB és a magyarok szereplése
Nemzetközi versenyek itthon
sNemzetközi versenyek külföldön

Sportdiplomácia, IOF tisztségviselőink
A versenyrendezői felszerelések fejlődése
A versenyzők felszerelésének fejlődése
A térképek és jelkulcsok változása
Sajtó, könyvek
Kiemelkedő személyiségek életútja 
Az alábbi fejezetek csak akkor lesznek benne, ha valaki megírja őket 
az egyeztetett (várhatóan 1-3 oldalas esetleg több) terjedelemben:
Egy-egy (nagyobb) verseny története
Egy-egy szakosztály története
Egy-egy megye története
Terjedelmesebb írásműveket a könyv digitális mellékletén lehet 
elhelyezni, ide sok ábrát, térképet stb tervezünk összegyűjteni. Hogy 
a melléklet DVD-n vagy interneten esetleg a felhőben lesz, azt még 
meglátjuk. Várunk fényképeket, fotózott térképeket is, eredetiben is 
eltesszük, de digitálisan is köszönettel fogadjuk.
További két tervünk is kapcsolódik az előzőhöz: az egyik az 
örökversenynaptár összeállítása, erről már írtam. 
A másik – amely egyelőre az Elnökségtől még csak elvi engedélyt 
kapott – a történetünkhöz kapcsolódó írásos anyagok tömeges 
szkenneltetése. Ezt az Arcanum Kft-vel együttműködve tervezzük 
megvalósítani, akik nemcsak a Hadtörténeti Térképtár pár tízezer tér-
képét digitalizálták, hanem több millió oldalnyi szöveget is (érdemes 
a honlapjukra ellátogatni). Mivel az automata szkennerek kapacitása 
náluk közel tízezer oldal óránként (!!), minél nagyobb mennyiséget 
dolgoztatunk fel, annál olcsóbb lesz a laponkénti ár. A feldolgozott 
anyagot azonnal szöveggé is átalakítják.
A részletek még kidolgozás alatt, de néhány alapelvet tudni lehet:
Az anyagokat kisimítva, lapokra szétszedve (!), minden kemény 
dologtól (gem- és tűzőgép kapocs, egymásra ragasztott dolgok stb.) 
megfosztva kell átadni. Nem érdemes gyűrött, szakadt, összehajtott 
lapokat továbbítani, illetve ezeket elkülönítve kell tartani. Maximális 
méret A3 (420x297 mm), az anyagokat méret szerint csoportosítva 
kérik.
A nyomtatott anyagok (Tájoló, Tájfutás, könyvek) nagyjából megvan-
nak, de ha valakinek vannak felajánlandó, esetleg már lapokra esett, 
de mégis tiszta, szép példányai, jelentkezzen!
Ezenkívül várjuk a szakosztályi, megyei stencilezett, gépelt kiadvá-
nyokat az egész országból: jegyzőkönyvek, eredménylisták, minden.

A SB nevében: Hegedüs Ábel abel.terkep@chello.hu
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A város 19. születésnapja 
alkalmából városi tájéko-
zódási versenyt rendeztek 
augusztus 27-én Gyálon. 
A verseny rendezője Gyál 
Város Önkormányzata, 
Arany János Közösségi 
Ház és az APEX Optimista 
Sportegyesület volt.
Támogató: Gyál Város Önkor-
mányzat és Reklámruha.hu gyáli 
vállalkozás. A verseny fővédnö-
ke: Erős József alpolgármes-
ter. Versenybizottság elnöke és 
pályakitűző: Sávai Mária
A májusi nagy sikerű Tájékozódási 
futó Világnapi események után, 
ahol az Ady Endre Általános 
Iskola diákjai révén Gyál is hoz-
zájárult 350 fővel a Guinness 
rekord megdöntéséhez, az 
Önkormányzat a hagyományosan 
nagy sikerű fogathajtó versenyek 
mellett, az aktív sportra vágyók 
igényeire is gondolva, születésnapi 
programjába vette a tájékozódási 
versenyt. Erre az alkalomra került 
kiadásra Gyál első tájfutó térképe.
A versenyen 138 fő versenyző 
indult el, ebből 41 fő egyesületi 
versenyző volt. A gyermek kate-
góriákban kötelező volt a szülői 

kíséret, ezért a pályákat 174-en 
teljesítették összesen.
A pályákat eredményesen teljesí-
tette a verseny fővédnöke és még 
további két önkormányzati képvi-
selőnő, valamint a Polgármesteri 
Hivatalból három dolgozó és a 
Járási Hivatalból szintén három fő.
Erre mondják: nem csak beszél-
nek róla, hanem példát is mutat-
nak! Ugyan így az iskolaigazga-
tók, májusban az Ady iskola igaz-
gatója, most pedig a Zrínyi iskola 
igazgatója teljesítette nagyon jó 
eredménnyel a pályát.
A versenyt megtisztelte még indulá-
sával Zarnóczay Klára ötszörös rádi-

ós tájfutó világbajnok és ötszörös 
Európa-bajnok  – felkészülésként 
– egy héttel az idei világbajnokság 
előtt. Klára nagyra értékeli, hogy a 
fiatalok bevonására is nagy gondot 
fordítottunk, ezért 34 db – korábban 
nyert érmét dedikálva – kiosztot-
ta azoknak az ifjú növendékeknek, 
akik sikerrel teljesítették a pályát.
Nagyon emlékezetes szép nap volt 
számunkra a város 19. születés-
napja, melyért köszönetet mon-
dunk mindenkinek, aki ennek 
létrejöttében valamilyen módon 
részt vett. Sávai Mária elnök
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