Magyar Villamos M vek Sportegyesülete
Természetbarát Szakosztály
1031 Budapest, III. Szentendrei út 207-209.

VERSENYEREDMÉNY-ÉRTESÍT
A 32. VARSÁNYI KUPA ’13 (32.VK’13)
természetjáró tájékozódási versenyr l
A 32.VK’13 verseny az MTSz 2013. évi Országos Természetjáró Tájékozódási
Csapatbajnokság 3. fordulója és a BTSSz Budapest Bajnokság 6. fordulója volt.
A verseny ideje: 2013.április 27. szombat
A verseny helye: Pilisvörösvár
A verseny térképe: Zajnát-hegy, többszín-nyomású, 1:10000/5 m lépték
tájékozódási futó térkép, benyomtatott és
kiszúrt pályarajzolattal, ami a tereptárgyakat
néhol hibásan ábrázolja.
Id járás: ragyogó nyárias
Terep: mély metsz désekkel szabdalt, meredek gerincekkel és mély árkokkal
változatos felszín, tavaszi zsendül növényzet, illatos virágok, különösen
szép kilátású helyek a figyelmes természetjárók kedvére.
A verseny kategóriái és versenyz i:
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A legid sebb versenyz : Mehlkun Dezs úr, aki a 18. rsz. B kategóriás
Szentes 6. csapatban versenyzett, 75 éves.
A legfiatalabb versenyz : Decsi Eszter Anna kisasszony, aki a 61. rsz. B
kategóriás Zseb csapatban versenyzett, 1 éves.
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Mindkett jüknek és a kisasszony szüleinek is gratulálunk, jó egészségben
továbbra is leljék örömüket a természetjárásban!
A
verseny
megrendezéséhez
megkaptuk
a
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park, Pilisvörösvár Város Polgármestere és a Pilisi Parkerd Zrt.
engedélyét. Az engedélyekben el írt feltételeknek maradéktalanul eleget tettünk.
Versenyz ink fegyelmezett magatartásáért köszönetünket fejezzük ki!
Nevezési díj nem volt, a verseny költségeit a Magyar Villamos M vek Zrt. az
MVM SE útján biztosította.
Az ingyenes biztonságos parkolás lehet ségével versenyünket a CBA, a
Magyar Üzletlánc pilisvörösvári raktáregysége támogatta.
A versenyen számtalan szabványos tájékozódási bóját használtunk, és irdatlan
mennyiség vajas-lekváros illetve hagymás-zsíros kenyér továbbá ásványvíz
fogyott.
A környezet megóvása érdekében mobil illemhelyeket, szemétgy jt zsákokat
biztosítottunk, valamint a Pilisi Parkerd Zrt.-t l kapott eszközökkel szemetet
gy jtöttünk.
Óvás, észrevétel: A verseny lebonyolítása során, illetve azt követ en hivatalosan
óvást nem nyújtottak be. Szóban Kókai Péter csapatvezet (A/60 kategória,
42.rsz.) észrevételezte, hogy az 5. ep-nál térképhibás jelölés tereptárgyon volt
bója. Az ellen rz bíró és csapata a biztos válasz érdekében a helyszínre
kivonulva meggy dött arról, hogy valóban, a pályatervez szándékának
megfelel en térképhibás tereptárgyon volt az észrevételezett bója. Mivel ez a
menetutasításban egyértelm en leírt feladat célját szolgálta, a bója kit zése
helyes volt. A vizsgálat eredményér l az észrevételez versenyz t az ellen rz
bíró telefonon tájékoztatta. A versenyz a tájékoztatást elfogadta.
A rendezés néhány hibája:
- Az irányfés feladatnál a menetutasítással ellentétben az állványokról hiányzott a bója.
- A C/KGy kategória azonos pálya távolságmérés kezdetén a feliratról
hiányzott a KGy jelölés.
- A térképek színmin sége és papírja nem volt egyenletes, el fordultak kifejezetten szemrontó esetek.
- A rajtnál nem a kategóriának megfelel térkép, illetve menetutasítás kiadása.
A hibákat a versenyz k lelkesedésükt l vezérelve „kikerülték”, amelyért
elismerést és köszönetet érdemelnek t lünk, kérve elnézésüket.
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Néhány jellegzetes versenyz i tévedés:
- A TR illetve TC pontnál a kartonon szúróbélyegz vel jelölés elmulasztása.
- A szúróbélyegz siet s, gondatlan, kett s lenyomása.
- A távolságfés szalagozással kijelölt útvonalától a kényelmesebb haladás
érdekében való eltérés, ami a mérési hibát növelte (helyszíni megfigyelés).
- A távolságmérésnél és a távolságfés nél az adat beírásáról való elfeledkezés
(a pontkihagyásnak látszó jelölés hiány feltételezhet oka).
- A rajtnál a kategóriának nem megfelel térkép illetve menetutasítás átvétele.
A tapasztalatokat nem felejtjük, a hibáinkat igyekszünk jöv re elkerülni.
Javasoljuk ezt kedves versenyz inknek is.
Mindnyájatokat várunk szeretettel a 33. Varsányi Kupa’14 versenyünkön
2014. április utolsó szombatján!
A rendez k:
A versenybíróság elnöke:
Helyettese:
Titkára:
A pályák tervez i:
Kit k:

Bacsó Nándor
Korodi Mihály
Járai Béla
Mórocz Imre, és a körülmények
Bacsó Piroska, Benedek Lászlóné, Borbás
Lászlóné, Horváth Zoltán, Járai Béla, Kovács
Katalin, Kovácsné Orbán Ildikó, Kozma Imre,
Mórocz Imre, Pápai Mária, Sáfrán Csaba,
Sárközi Éva, Szíjártó Csilla, Volf István
Id mér k, rajt és cél:
a kit k, továbbá Fornay Péter, Járomi Julianna,
Pápay Károlyné, Szabó Gabriella, Szabó Rita,
Vezekényi Ursula dr.
Ellátás és díjkiosztás:
Apagyi Béláné, Kun Lászlóné
Versenyeredmény összeállítás: Mórocz Imre
Ellen rz bíró:
Bacsó Nándor
Szövetségi ellen r:
Lelkes Péter

A 32.VK’13 f rendez je minden közrem köd nek elismerését fejezi ki és
köszönetet mond, kérve a jöv évi hasonlóan lelkes és eredményes
közrem ködésüket!
Melléklet: eredménytáblázatok
Budapest, 2013. május 5.
Bacsó Nándor
a 32.VK’13 f rendez je, a versenybíróság elnöke
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