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

VERSENYEREDMÉNY – ÉRTESÍT
A 33. VARSÁNYI KUPA’14 (33.VK’14)
természetjáró tájékozódási túraversenyr l

A 33.VK’14 verseny a Magyar Természetjáró Szövetség 2014. évi Országos
Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság 3. fordulója és a Budapesti
Természetjáró Sportszövetség Budapest Bajnokság fordulója volt.
A verseny ideje: 2014. április 26., szombat
A verseny helye: Pilisszentkereszt
A verseny térképe: Hosszú-hegy (Som-hegy) többszín-nyomású, 1:10000/5 m
lépték tájékozódási futó térkép, nyomtatott és kiszúrt pálya rajzolattal.
Id járás: nyáriasan es s, meleg, mert id járás mindig van, de rossz id nincs,
csak rosszul öltözött turista!
Terep: 400 m alatti tszf magasság, sok gödörrel és sziklával tarkított változatos
fedettség felszín, tavaszi zsendül növényzet, illatos virágok, vadregényes
szurdok a figyelmes természetjárók kedvére.
A verseny kategóriái és versenyz i:
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C/KGy össz.

A legid sebb versenyz : Dr. Pavlovics György úr, aki a 47. rsz. A60 kategóriás
Katica Tanya Zöldpont csapatban versenyzett, 73 éves.
A legfiatalabb versenyz : Oláh-Gyúró István úrfi, aki a 7. rsz. A36 kategóriás
Sajómenti Cunami csapatban versenyzett, 1 éves lesz.
Mindkett jüknek és az úrfi szüleinek is gratulálunk, és kívánjuk, hogy jó
egészséggel mindig leljék örömüket a természetjárásban!
Nevezési díj nem volt, a verseny anyagi fedezetét a Magyar Villamos M vek
Zrt. az MVM SE útján biztosította. Köszönet illeti az MVM OVIT Zrt-t a
felszerelések szállításáért. Továbbá köszönettel tartozunk a MAVIR Sport
Egyesületnek a sátrak kölcsönzéséért.
Engedélyezés:A versenyt a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyel ség, valamint a Pilisi Parkerd
Zrt.
Pilisszentkereszti Erdészete engedélyével rendeztük meg.
Szolgáltatás: A versenyen hatvannál több szabványos tájékozódási bóját és
ötvennél több lapbóját használtunk fel.
A környezet kímélése céljából mobil illemhelyeket és szemétgy jt zsákokat
alkalmaztunk.
A versenyz k részére korlátlan hagymás-zsíros kenyér, lekváros vajas kenyér,
csokika, valamint ásványvíz fogyasztását biztosítottuk.
Óvás, észrevétel: A verseny lebonyolítása során, valamint az
eredményhirdetéssel bezárólag óvást hivatalosan nem nyújtottak be.
A kifüggesztett értékelés alatt álló kartonok alapján egy érdemi észrevételt
kaptunk, amelynek alapján az értékel dokumentációban megtalált hibát azonnal
korrigáltuk.
A néhány észrevételnek nem min sül megjegyzésb l pedig tanultunk (gyertek
jöv re is a VK-ra, meggy dhettek róla!).
Egy megjegyzés a térkép es állóságát tette szóvá, ez azonban tudomásunk
szerint egyetlen csapatnak sem okozott kifejezett hátrányt.
Ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás: a tervezettnél valamivel korábban,
már du. négy óra körül megtartottuk, örömünkre szép számú versenyz
részvételével.
Versenyz i tévesztések: A téveszt bójáink a várt „sikerrel” vonzották a
csapatokat, de a legjobbak nem tévedtek.
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Jellemz bb hibák:
-- a távolságmérés eredménye beírásának elmulasztása (talán nem is mérte?),
-- a távolságmérési feladatnál a nyomatékos figyelemfelhívás ellenére idegen
(szabványos bójával ellátott) ep fogása*,
-- a távolságmérésnél figyelmetlen bójaszámolás,
-- a távolságmérési adat utólagos beírása,
-- az AT/17 kódú ep-nál annak figyelembe nem vétele, hogy a gödör jel
csúcsának a kiszúrása nem a gödröt jelöli ki,
-- a szurdokjárásnál a sziklafalon lev ácsolt járdákat a patak hídjainak nézték*,
-- a szurdokjárásnál néhány hídnál elfelejtettek jelölni,
-- két csapat is megfogta a másik patakon lev hidat*,
-- az egyenes itinernél ugyanazon egy bója (84) többek által kihagyása,
-- az egyenes itinernél a vártnál kevesebben, de néhányan eltévedtek
(szakaszokat hagytak ki),
-- el fordult a pálya nagyobb részének kihagyása.
* Ezek oka nyilvánvalónak látszik: a menetutasítás figyelmetlen olvasása.
Gratulálunk minden kitartó versenyz nek, akik a szitáló es mellett helytálltak!
Külön elismerésünket fejezzük ki a 0 és a 2 hibapontos csapatoknak. (Jöv re
nehezebb lesz a pálya!)
Mindnyájatokat szeretettel várunk a jöv évben a 34.VK’15 versenyünkön,
amelyik 2015. április 25-én, szombaton lesz!
A rendez k:
A versenybíróság elnöke:
Az értékelés vezet je:
A pályák tervez i:
A kit k:

Indítók, id mér k:

Eredmény, értékelés:
Ellátás:
Ellen rz bíró:
Szövetségi ellen r:

Bacsó Nándor
Korodi Mihály
Bacsó Nándor, Járai Béla, Korodi Mihály
a tervez k mellett Bacsó Piroska, Borbás Lászlóné
Nóra, Fornay Péter, Horváth Zoltán, Kovácsné
Orbán Ildikó, Kozma Imre, Nyitrai Józsefné Ági,
Sáfrán Csaba, Volf István
a kit k mellett Járomi Julianna, Pápai Mária,
Szabó Gabriella, Szabó Rita, Vezekényi Ursula dr.,
Vincze Em ke
Korodi Mihály, Mórocz Imre, Nyitrai Józsefné Ági,
Szíjártó Csilla
Csaba Lajosné Válja, Kovácsné Orbán Ildikó,
Marosy Judit
Mórocz Imre
Lelkes Péter (g.lelkes@t-online.hu)
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A 33.VK’14 rendez je minden közrem köd nek elismerését fejezi ki és
köszönetet mond eredményes, önzetlen és odaadó munkájáért, kérve a jöv évi
verseny munkáiban való hasonló részvételt!

Budapest, 2014. május 5.
Bacsó Nándor
rendez
*****¤¤¤*****

Talált tárgyak:

1 db nagy fehér háromszöglet szögmér s derékszög vonalzó
1 db kis rózsaszín háromszöglet derékszög vonalzó
1 db kis rózsaszín egyenes vonalzó
Telefoni egyeztetés után a f rendez
06-30-9512036
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l átvehet k:

