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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
Az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság 9. fordulóját, amely egyben a
Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság sorozat része volt a Kőbányai Barangolók SE
és a Hegyvidék KFKI Optimista Klub közösen vállalta. A társ sportegyesület főrendezőjének,
Németh Lászlónak tragikus halála miatt a verseny emlékverseny alcímet kapott. A verseny
Budapesten, a Gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásánál felállított versenyközponttal
Vadaskert – Látó-hegy térségében 2013. szeptember 15-én, vasárnap került megrendezésre.
A versenyre öt kategória lett meghirdetve és ennek megfelelően lettek a pályák is
kialakítva. A szombati eső után vasárnapi kellemes őszies idő a C kategóriákban több
csapatot csalogatott ki, ezért lehetőségünk volt a sima C és KC kategóriákat különválasztani. A
kategóriák és pályák főbb adatai a következők voltak:
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Az 53 csapat, 117 versenyzőjét 12 fős rendezői létszám segítette, irányította.
A versenyen az MTSZ részéről szövetségi ellenőrként Bodor Ilona vett részt.
A versenyre felhasznált nyomdai
térkép 2004. évben lett utoljára frissítve, több
pontatlanságot tartalmazott, főleg az úthálózat bővülése és a verseny előtt végzett erdészeti
munkák miatt. A
pályakitűzés során elsősorban az időben nem változó sziklákra,
kőmezőkre, mélyedésekre, szintvonalakra helyeztük a hangsúlyt. A pályavezetéssel igyekeztünk
a Budai- hegység ritkábban látogatott természeti értékeit is bemutatni.
A Versenyközpont és Térképrajt közötti útvonalat nem szalagoztuk, az Általános
tájékoztatóban jeleztük. A jövőben több tájékoztatót kell kihelyezni, vagy a menetutasítás mellé is
kell helyeznünk egy példányt, mert nem mindenki olvasta el. Az első visszafordult csapat után az
indítók a térképen jelezték a térképrajt helyét és szóban is részletes tájékoztatással indították a
csapatokat.
A három az egyben összetett feladat, csapatmunkát igényelt, amit sokan sikeresen
megoldottak. A visszametszési feladathoz a forgalmas túraútvonalon nem bójákat tettünk
ki, hanem a Pilisi Parkerdő frissen felfestett kék jelzéseit használtuk fel. A feladatban a jelzések és
nem a jelzett fák megszámolását kértük.
A „B” és „C” kategóriáknál a félreérhető távolságmérési feladatnál elfogadtuk az időmérőtől való
mérést is.
Az „itiner kezdete” tábla egy úttal később lett kitéve, ami a kiszúrásnak ellentmondott. Az első

beérkezett csapat jelzése alapján át lett helyezve a kiszúrásnak megfelelő helyre és az
érintett csapatoknál (összesen háromnál) a részidejük törölve lett. Eredményük egyébként
sem befolyásolta a verseny sorrendjét. A „B” kategóriában az itiner feladatot a kilátó
lépcsőjének tetejéről nehezen kezdték el, ők az állomásbíró segítségére szorultak.
A versenypályán más versenyekhez képest kevesebb tévesztő bója lett kitéve, ez elsősorban a
Natura 2000 előírásai miatt történt, mindezek ellenére minden tévesztő legalább egy gazdára talált.
A kötelező útvonal berajzolása több csapatnak gondot okozott, mert a piros vonal a száraz
árokra lett ráhúzva és nem szaggatott vonalat használtuk. Feltételeztük, hogy a hosszabb
vonal irányt ad. A sziklákat, kanyarokat igyekeztünk kihagyni. Legközelebb erre jobban figyelünk.
A helyszínen a B és A50 kategóriákban tudtunk eredményt hirdetni, szomorúságunkra a
csapatok eltávozása miatt nem igazán ünnepélyes formában. A többi kategória értékelése 17 óra 30
percre készült el. Köszönet a segítőknek.
Az előzetes eredmények rövidített formában felkerültek az Index Fórumra. A részletes
eredményeket minden csapatnak, a nevező sporttárson keresztül e-levélben elküldtük. Az A-A36
kategóriában az 1. szakasz menetidejének értékelésével kapcsolatban kaptunk jogos észrevételt,
amit korrigáltunk. A korrekció a szoros sorrendet nem befolyásolta.
„B” kategóriánál (közvetve a C-nél) távolságmérés kezdete által meghatározott pad nem
volt egyértelmű és az időmérőben is a térképen jelölt és kiszúrt helytől eltérő információt adtak. A
távolságmérésnél elfogadtuk az időmérő helytől mért távolságot is.
A verseny helyszínén óvás nem volt. Az eredmény kihirdetése után a csapatoknak még a VSZ
szerint erre lehetőségük van.
Köszönjük a Hegyvidék KFKI Optimista Klub-nak, a család jelenlevő tagjainak és az
értékelésben közreműködő sporttársak segítségét az emlékversenyen.
Mindenkinek további sok sikert és egészséget kívánunk a 12 fős rendezőgárda nevében.
Budapest, 2013. szeptember 23.
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