XVI. Rezét Kupa Tájékozódási Túraverseny
Tájékozódási hétvége
Baja, Petőfi sziget
2013. március 24.

EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
Az idei első versenyünket, a szokásostól eltérően módon Baján, a Petőfi-szigeten és a
belváros utcáin rendeztük. A felsőfokú egyéni kategóriákban az országos bajnokság 1.
futamát teljesíthették a versenyzők. Emellett volt lehetőség közép és alapfokú nehézségű
pályákon csapatversenyzőként is elindulni.
Az újdonság nemcsak a városi környezet volt, hanem az idén először tájékozódási futásban
is összemérhették erejüket a résztvevők.
Az időjárás ezen a napon a hideget leszámítva kegyes volt hozzánk, mert a másnapi havazás
elkerült minket.
A 9 kategóriában meghirdetett számokban 92 versenyző szerepelt.
A statisztikai adatok a túraversenyről:

Csapatok/egyének száma
Bajnoki nevezők száma
Résztvevők száma
Pályaadatok

Női
egyéni
7
6
7
6895 m

Férfi
egyéni
17
16
17
6895 m

Nyílt B csapat
egyéni
9
4
6
9
8
6805 m 6805 m

C csapat összesen
10
25
6080 m

66 fő

A tájékozódási futásról:
Ált.iskolás
1

Középiskolás
5

Nyílt kezdő
7

Nyílt haladó
13

Összesen
26 fő

A versenyen az MTSZ részéről, mint szövetségi ellenőr Horváth András /Bp./ jelezte
részvételét.
Az épített környezetben nagyon nehéz volt komoly felsőfokú pályákat kitűzni. A különböző
feladatok és egy-két ellenőrző pont nehézsége végül eldöntötte a sorrendet.
A legnagyobb nehézséget az egyéni női és férfi 3. ep. jelentette. Az erdő nyiladékban
kihelyezett pontok mindkét irányból méterre pontosan beazonosíthatók voltak.
Sajnos ezen pálya 10. ellenőrzőpontját talán jogos észrevétel miatt ki kellett venni az
értékelésből.
A túraversenyzés jövője érdekében megígérjük, hogy bajnoki versenyeket ezután nem
fogunk a városban rendezni.
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A dobogós helyezést elérteknek, akik nem tudták megvárni az eredményhirdetést, a
következő OB versenyen kapják meg a díjakat.
Rendezvényünk fő támogatója a:

Nemzeti Együtműködési Alap
A rendezvény sikeréhez nagy mértékben hozzájárultak:
EDF Démász Zrt.
Baja Marketing Kft.
Globálpraxis Bt.
Mandala Kalandtúra
Démász-Rezét SE tagjai
Támogatásukat és segítségüket köszönjük!
Következő versenyünk időpontja:

2013. április 13.

2013. április 1.
A rendezők nevében: Franczva László
Az eredmények és egyesületünk hírei megtalálhatók még: rezetse.hu
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