bányai Barangolók Kupa 2014
Tájékozódási túraverseny
Budapest, Péterhalom, 2014.04.27.

EREDMÉNYÉRTESÍT

A K bányai Barangolók SE tájékozódási túraversenye a Silvanus SE segítségével Budapest XVIII.
kerületében a Péterhalmi erd ben került megrendezésre. A parkerd szélén lev pihen padok
megfelel keretet adtak a versenyz k fogadására, a feladatok elvégzésére és a célba érkezettek
pihenésére.
A versenyre két pálya készült. A fels fokú pályán A-A36 kategóriában 9 csapat, A50-ben 4 és A60A70-ben 8 csapat indult összesen 50 f részvételével. Középfokú pályán B kategóriába 11 csapat
nevezett 28 f vel. Az összes résztvev 78 f volt.
A pályákról röviden:
Fels fokú:
7.315 m / 25 m szint, 24 feladattal
Középfokú: 6.035 m / 20 m szint, 22 feladattal
A versenyen az MTSZ részér l mint szövetségi ellen r Bodor Ilona vett részt.
A K bányai Barangolók Kupát a fels fokú pályán legjobb eredményt elért Rezét III. csapat nyerte.
A versenyen 2014. évben helyesbített 1:7500 méretarányú térképet, egy feladathoz egy régebbi
térkép méretarány nélküli fekete-fehér kinagyítását használtuk fel. A parkerd s
úthálózata
igazából nem adott lehet séget hosszabb átvágásokra. A nagy aljnövényzet részben nehezítette,
részben a kijárás után könnyítette a pontok megtalálását.
A verseny második szakasz idejét a reggel kitett szalagozás részbeni elt nése miatt törölni kellett. A
memória feladatnál a csapatok hiányolták a méretarány megadását és a térkép min ségét. A
távolságmérés feladat utcája körrel lett jelölve és nem lett kitéve bója, de a feladat így is
végrehajtható volt.
A menetid k betartásának ellen rzéséhez Sport Ident elektronikus rendszert használtunk. Ez
jelent sen könnyítette az értékelést. A fels fokú pályán kett , a középfokú pályán pedig három
személyzet nélküli id mér volt. Az itt elhelyezett SI dobozok kódját a menetutasításon el re
megadtuk. A rajtban külön táblával hívtuk fel a figyelmet a pont fontosságára. Az indításnál a
kihelyezett táblát minden csapatnak bemutattuk. A menetutasítással együtt általános tájékoztatót
adtunk ki, mely tartalmazta az ellen rz pontok és az id mér pontok fogásának mikéntjét.
Az egyes feladatok megoldásait a célban közszemlére tettük. A kijavított kartonokat folyamatosan
kifüggesztettük, a csapatok azonnal értesültek eredményükr l. A versenykartonok értékelésével, a
pályával kapcsolatos észrevétel a fentieken túlmen en nem volt, így a helyszínen 14 órakor
ünnepélyes eredményhirdetést tartottunk.
Óvás nem volt.
A verseny után az Index Fórumon vita alakult ki a memória feladatról, az általános tájékoztató
kihelyezésér l és a térkép É-D irányvonalának helyességér l.

A memória feladat kivitelezésében kifogásolt hibák (méretarány hiánya, fekete-fehér másolat) nem
is hibák, tekintettel arra, hogy az adott feladatra még nincs szabályzati el írás. Ilyen új feladatnál
természetes, hogy véleményeltérés alakul ki a rendez k és versenyz k egy része között, az
észrevételekb l le kell vonnunk a tanulságokat. Az észrevételek egyébként a feladat korrekt
megoldhatóságát véleményünk szerint nem befolyásolták.
Az általános tájékoztatót sajnálatosan csak az els indítások után függesztettük ki, de ezt egyébként
minden csapat kézhez kapta, az indítók külön szóbeli tájékoztatás adtak err l és az SI használatáról.
A mágneses É és a földrajzi É közötti eltérés a támadási pontok és az ellen rz pontok közötti
távolságok ismeretében elhanyagolható mérték . A 21-es zöldpont az ésszer haladási irányból
érkezve és további két szempont (távolság, szintvonalak) alapján egyértelm volt. A téveszt bója
távolsága a szabályzatban el írt térképi 2 mm-nek megfelelt. A hibázási arány alacsony volt.
A 8 f s rendez i gárda nevében köszönöm az Országos és a Budapest Bajnokság csapatainak, az
érdekl
knek, hogy részvételükkel megtisztelték versenyünket.

Komoróczki András
Versenybíróság elnöke

El zetes a 2015. évre
2015. május 18-19-én két napos tájékozódási hétvégét tartunk. A csapat és egyéni túraverseny
mellett technikai tájékozódási versenyek (GPS, mobil-O), tájékozódási futás, kerékpáros
tájékozódás, trail-O lebonyolítását tervezzük.

