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ERED MÉNYÉRTESÍTŐ
A Kőbányai Barangolók SE első önálló rendezésű tájékozódási túraversenye a Silvanus SE
segítségével Budai-hegységben Csillebérc térképen került megrendezésre. A Versenyközpont
helye a KFKI sporttelepe, megfelelő kereteket adott a versenyzők fogadására, a feladatok
elvégzéséhez és a célba érkezettek pihenésére.
A versenyre három pálya készült. A felsőfokú pályán férfi (26 fő, ebből 23 fő bajnoki), női (9
fő, ebből 8 fő bajnoki) és nyílt (8 fő, ebből 7 fő bajnoki) kategóriákban korosítással (A, A36, A50,
A60, A70) egyénileg indultak a versenyzők. A középfokú pályán (B kategória) 8 csapat 14 fővel
versenyzett. Összes résztvevő 57 fő.
A pályákról röviden:
Felsőfokú: 6.975 m / 345 m szint, 21 feladattal, 182 – 312 perc menetidővel
Középfokú: 3.890 m / 200 m szint, 14 feladattal, 122 – 131 perc menetidővel
A versenyen az MTSZ részéről, mint szövetségi ellenőr Bodor Ilona vett részt.
A versenyre felhasznált térkép sok pontatlanságot tartalmazott, amelyet már a pályakitűzés során
próbáltunk korrigálni, kihagyni, illetve tévesztő bója kirakását mellőzni. A legtöbb észrevétel is
ezzel volt kapcsolatos. A terep fedettsége igazából nem adott lehetőséget hosszabb átvágásokra.
Kettő zöldpontos feladatból az egyik menetidejét pontatlan kiszúrása miatt és a versenyzők
tömegesen, rosszul megválasztott (térképhibás hely) támadási pontja miatt töröltük.
A menetutasításban hibásan megadott menetidők az értékelés során az A50, A60 és A70-es
korosztályú versenyzőknél korrigálva lettek.
A visszametszés típusú iránymérés feladatot sokan elrontották. A 180 fokos eltérésű adatot beíró
versenyzők az állomáskartonon fel lettek jegyezve. Így szomorúan kellett megállapítanunk, hogy
többen utólag módosították a beírást, amit 200 hibaponttal voltunk kénytelenek honorálni.
Az időmérés és pontérintés ellenőrzéséhez SI elektronikus rendszer lett használva. Ez csak
részben könnyítette az értékelést, mert a versenykartonra irt megoldások ellenőrzését kézzel
kellett elvégezni. Az eredményközlés is emiatt csúszott. A törölt időszakasz korrekciója nem
okozott gondot, de a rendszer által szolgáltatott időadat szerkezetének egy órán túli változása
jelentősen befolyásolta az első kiadott eredménylistát. Ezért külön elnézést kérünk az
érintettektől. Az SI rendszer használatát eszközszinten más rendezőknek is javasoljuk. Ezzel
kapcsolatos tapasztalatainkat szívesen átadjuk.
A helyszínen 18 órakor lehetett volna eredményközlés. Az előzetes rövidített eredmények az
internetre felkerültek. Az első visszajelzések alapján, már a verseny után egy héttel a korrigált
menetidővel küldtük el az előzetes eredményeket mindenkinek e-levélben és az Index Fórumon
az összes feladat megoldását közzétettük. Jelentősebb észrevétel és módosítás Nyílt
kategóriában egy főnél a versenykarton NY korosítását NY36-ra kellett változtatni. A módosítást
kérőnek és az összes érintetteknek elküldtük az átszámolt eredményeket. Óvás nem volt.
Köszönjük a külsős segítségeket és gyakorlatilag az országos bajnokság összes versenyzőjének
részvételét első versenyünkön. A tanulságokat levontuk és a jövő évi Varsányi Kupa másnapjára
tervezett versenyünkön mindenkit szívesen látunk egyenlőre a 10 fős rendezőgárda nevében.

