Versenyértékelés
39. Mátra Kupa
Országos Csapat Bajnokság 12. forduló
Mátrafüred 2014. október 11.

Versenyünket a tavalyihoz hasonlóan Mátrafüreden rendeztük. A versenyközpontot megszokott
helyen a Nagykátai Ifjúsági táborban jelöltük ki.
A versenypályák az ide Hungária Kupára felülvizsgált Kékes Kőporos-tető 1:10 000-es méretarányú
tájfutó térképen kerültek kitűzésre.
Versenypályák adatai:

Táv (m):
Szint (m):
Ellenőrző pontok száma:
Csapat/versenyzők száma:

A60-A70

Kategória
A50

6660
275
16
12 /29 fő

7250
310
18
7 /18 fő

A-A36
8490
335
23
11 /27 fő

A terep, térkép és versenyközpont választását egyidejűleg végeztük az egyéni és csapatbajnokságra,
így az arról leírtak azonosak.
A verseny térképéhez augusztus közepén a Hungária Kupa versenyei után jutottunk, ez
megnehezítette a tervezési és pályakitűzési feladatunkat. Eredetileg a versenyközpontot Pálosvörösmartra terveztük, de a rendkívül készséges önkormányzat nem tudott a választások miatt
helyiséget biztosítani. Az időjárásban sem bíztunk – rég volt eső Mátra Kupa idején-, ezért
visszatértünk a jó bevált Mátrafüredi táborba.
A problémákat fokozta, hogy a versenyt megelőző hétvégén egy magánszemély által birtokolt terület
gazdája nem engedélyezte a területén való áthaladást és bóják kirakását. Egy másik gondunk abból
adódott, hogy térképjavítás alkalmával kisbokorként felvitt halomba rakott kivágott száraz gallyakat a
tulajdonosok kezdték elégetni, ezzel a térkép K-i részén a már betervezett pontokat és feladatokat ki
kellett vennünk és újra terveznünk a pályát.
A pályakitűzés során a fenti okok miatt módosítani kellet a tervezett pályák útvonalát, amire sajnos
elég kevés idő maradt. A kitűzött egyszerű és könnyű itiner feladatot a rajzolással sikerült elrontani,
így a feladatot és a hozzá tartozó időszakaszt töröltük az értékelésből. Az A50-A60-A70 kategóriák 4.
ellenőrzőpontjánál (metsződésben két ellenőrzőpont) – terepen való ellenőrzés után – mindkét ep-ot
elfogadtuk. Az ÉNY-i ep. nem a szúrás szerint volt kihelyezve.
A terepen történt ellenőrzés miatt az értékelést megszakítottuk, az eredményeket ennek megfelelően
módosítottuk. Az eredményeket a másnapi egyénin tudtuk átadni. Akik díjazottak és nem voltak ott
azoknak eljuttatjuk az érem, oklevél és ajándékcsomagot.
Utólag elnézést kérek azoktól, akiknek a fent említett hibák miatt bosszúságot okoztam, remélem a
jövő évi Mátra kupáig elfelejtitek és újra eljöttök.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, rendezőinknek a segítséget.
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