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Versenyünket a tavalyihoz hasonlóan Mátrafüreden rendeztük. A versenyközpontot a megszokott
helyen a Nagykátai Ifjúsági táborban jelöltük ki.
A versenypályák az ide Hungária Kupára felülvizsgált Kékes Kőporos-tető 1:10000-es méretarányú
tájfutó térképen kerültek kitűzésre.
Versenypályák adatai:

Táv (m):
Szint (m):
Ellenőrző pontok száma:
Versenyzők száma:

N
6570
253
19
4

Kategória
F
6990
268
21
15

Ny
6570
253
19
8

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.
Minden gond és bosszúság ellenére sikerült a pályakitűzés és a csapatverseny után a beszedett és újra
rakott bóják a helyükre kerültek. A verseny napjára már csak a jellegfa járás bójái maradtak, melyet az
utolsó versenyzők elindulásával Kokesz segítségével sikerült kirakni.
Az értékelés rendben zajlott, a felcserélt bójakódok már az első versenyzőknél feltűntek. Ezt a
később érkezők nem is érzékelték. A férfiak 18. pontjánál (bozótos öböl) a kiszúrás a két kirakott bója
közé esett, ezért itt mindkét jelölést elfogadtuk. A harmadik bójánál való jelölést, mely a nők 16.
pontja volt, hibának értékeltük.
A célban zsíros kenyér, üdítő, és babgulyás várta a versenyzőket.
Aki megvárta a 14.30-as eredményhirdetést átvehette a szponzorunk által felajánlott, jól megérdemelt
ajándékcsomagot.
Reméljük mindenki jól érezte magát az időjárás által is támogatott versenyünkön! Köszönjük
mindenkinek a részvételt, rendezőinknek a segítséget! Jövőre mindenkit visszavárunk!
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