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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
A 2013. évi Hollós Kupa és XXVIII. Országos Egyéni Tájékozódási Túraverseny terepe egy
régen járt terepre kalauzolta el a túraversenyzést kedvelőket. Bánkút térségében már hosszú évek
óta nem került megrendezésre túraverseny, noha ez talán az ország legszebb terepe.
A szépségből több, az előző napon megrendezésre került Napernyő kupának jutott, mivel az
Olasz-kapu felé eső dél-nyugati kivágat csodás töbrökkel és tisztásokkal tarkított hegyoldalakat
rejt.
A Hollós kupa dél-keleti kivágatának terepe nem volt könnyűnek nevezhető a sok gallyazás miatt,
de a sok tereptárggyal tarkított térkép egy technikás pálya kialakítására kínált jó lehetőséget.
A versenyen az alábbi kategóriákban neveztek versenyzők:
Nevezők
Bajnoki nevezők
Résztvevők

Férfi
24
18
24

Női
5
4
5

Nyílt
6
4
6

B csapat
10
22

C csapat
13
50

Összesen
107

Az előző hetek csapadékos időjárása miatt kicsit aggódtunk, hogy mi sem ússzuk meg szárazon
ezt a hétvégét, de szerencsére az idő kegyes volt hozzánk és több hét után először végre igazán
gyönyörű, kellemesen napos időben versenyezhettek a Hollós kupa résztvevői.
Férfi - Női
Nyílt
B
C

Légvonalbeli táv
7200
6200
6300
7500

Szintkülönbség
430
390
350
290

A férfi és női A kategóriája azonos pályát kellett, hogy teljesítsen. Ahogy az egyik fórumozó
versenytársunk megjegyezte a Hollós értékeléseként a szokásos, megközelítés irányából hasonló
tereptárgy kihasználása mellett egy-két feladat tarkította a menetutasítást. A versenypályán
gödörjárás és tisztás járás mellett egy szerkesztés, egy távolságmérés, egy irányfésű, egy iránymérés
és egy ritkán alkalmazott memória feladat próbálta megszórni a mezőnyt, mint utólag kiderült
sikerrel. 
Talán a legtöbb izgalmat a memória feladat rejtett magában. A versenyzőktől elvették a térképet
az állomásbírók és egy újabb térkép kivágatot adtak a kezükbe, amiből a saját „jegyzeteik” alapján
vagy akár csak emlékezetből fel kellett keresniük a bemutatott pontot. A pontra, vagy annak
tévesztő pontjára érkezve újabb térképrészlet fogadta őket a következő pontról. 5 pontot kellett
így felkeresniük, majd visszatérni az időmérő állomásra.
A versenyzők nagy részének csak a memória első pontjával gyűlt meg a baja és volt 7 versenyző,
aki hibátlanul oldotta meg a feladatot. Úgy vélem hasznosnak bizonyulhat az ilyen vagy ehhez

hasonló feladat, mert arra készteti a versenyzőt, hogy a legfontosabb és legrelevánsabb
támadópontokra koncentráljon kiszűrve minden kevésbé fontos információt.
A Nyílt és B pályák pontjai részben a Férfi és Női kategória pontjaiból építkeztek, de a nehezebb
feladatok a kategóriáknak megfelelően csak részben vagy egyáltalán nem kerültek bele ezekbe a
pályákba.
A C kategória családbarát pontjai igazán élvezhető, szép terepre kerültek. Többször találkozhattak
a pálya során a kezdő versenyzők a Bükkre oly jellemző mészégetőkkel. Nem maradhatott el az
idén sem a TOTÓ, aminek a kérdései a vadvirágok témakörben vizsgálták a versenyzők
felkészültségét.
A versenyt követően a pontokkal és a feladatokkal kapcsolatos észrevétel nem történt…..biztosan
mindenki megijedt, hogy a kiírásban „fenyegetőztünk”, hogy „aki óvni mer….” 
De bízunk abban, hogy nem ennek, hanem a versenyzőknek is tetsző pályáknak köszönhetően
kellemes élményekkel gazdagodva tértek haza a versenyzők.
STÁBLISTA
Nyílt, B és C kategória pályakitűző: Tóth Éva
Férfi és Női kategória pályakitűző: Fehér János
Ellenőrző bíró: Farkas János
Szövetségi ellenőr: Mórocz Imre
Állomásbírók: Bánrévi Viktória, Hangácsi Heléna, Kaszás Jószef, Kemény Mihály, Nagy Lajos,
Verdó István
Rajt és cél: Dr.Bartók Adrienn, Gyúró Anna, Szalai Zita
Főszakács: „Bazi Joe” azaz, Balyi József  (áldassék a keze és a fakanálja)
Köszönettel tartozunk a Tiszaújvárosi Sport Club minden tagjának, akik hathatós segítségükkel
hozzájárultak, hogy a X. Hollós kupa ismét bonyodalom nélkül kerüljön megrendezésre!
Továbbá szeretnénk köszönetet mondani az Északerdő Zrt és az Egererdő Zrt, illetve a
Környezetvédelmi Felügyelőség illetékeseinek, hogy hozzájárultak ennek a patinás versenynek a
megrendezéséhez és bízunk benne, hogy teszik majd ezt hasonlóképpen a jövő esztendőben is!
Ebben bízva várunk mindenkit szeretettel jövőre is a Hollós kupán!

A rendezőség

