Eredményértesítő

VII. NAPERNYŐ KUPA
GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY
Országos Csapat Bajnokság 5. fordulója

Bükk-fennsík, Bánkút - Hármaskút, 2013. június 8.
Rendező: Kárpát Egyesület Eger,
a Heves Megyei Természetbarát Szövetség támogatásával.
Az idei versenyünket a Bükk-fennsíkon tartottuk. A bánkúti Fehér-Sas Panzió
biztosította számunkra a versenyközpontot, ez jó körülményeket teremtett mind
a versenyzők, mind a rendezők számára.
A versenypályák a Bánkút (Hármaskút) 1:10000-es méretarányú tájfutó térképen
kerültek kijelölésre. A versenyzők tájékozódását nehezítette, hogy a térképen
az Észak-Dél vonal 30 fokkal el lett forgatva. A térképet kiváló minőségű vízálló
és gyűrődésmentes papírra nyomtattuk. A vízállóságát a versenyzők érdekességként
megtekinthették a rajtban, egy 1 napja beáztatott mintatérképen.
A verseny előkészítése rendben zajlott, a versenyt megelőző napon minden
ellenőrzőpont a helyére került. A rajtban az indítás gördülékenyen zajlott.
A versenypályák közel azonos nyomvonalon haladtak. Igyekeztünk minél szebb
helyekre eljuttatni a versenyzőket. Minden versenyző megcsodálhatta a hatalmas
bükkösöket, sejtelmes fenyveseket, a töbrös hegyi réteket, borókákat, valamint
barlangokat. Az egyik időmérő állomás a Körös-bérci-barlang volt.
Idén is próbáltunk újdonságokkal előrukkolni a térkép adtalehetőségek figyelembe
vételével, a körívjárás (kötelező útvonal szerkesztéssel), valamint a szintköz menet
sokak számára érdekesnek bizonyult. 
A kategóriák pályái a versenyszabályzatban előírt távolságok és szintek felső értékéhez
közelítettek, ennek az oka a térképrajt-térképcél és időrajt-időcél közötti 1,5 km-es
távolság volt. Ezen távolságon a versenyzőknek távolságmérés feladatot kellett
végezniük útjelző oszlopok között.

Az időmérő állomásokon forrásvizet biztosítottunk. Célba érkezésnél minden induló
megkapta a verseny kitűzőjét. A verseny végén a Tiszaújvárosi Sport Club által készített
gulyást fogyaszthatták a megfáradt versenyzők.

Versenyünkön összesen 89 versenyző vett részt 35 csapatban, az alábbi kategóriánkénti
bontásban:
A-A36 kategória
10 csapat
23 fő

A50 kategória
6 csapat
17 fő

A60-70 kategória
8 csapat
21 fő

B kategória
11 csapat
28 fő

A pályaadatok (légvonaltáv/szintemelkedés) az alábbiak voltak:
A-A36 kategória
12090 m
580 m

A50-60-70
kategória
11280 m
510 m

B kategória
10450 m
485 m

A versenyen az MTSZ részéről, mint szövetségi ellenőr Horváth András jelezte
részvételét. Egy versenyző részéről óvás érkezett a versenybíróság felé. Az óvás az
A50-60-70 kategóriák 12-es, tisztás pontjára vonatkozott. Az óvás a Vsz. 16.12-es pont
4. bekezdésére hivatkozott:
„Ha egy adott helyen a térkép több tereptárgyat összevont térképjellel jelöl, tévesztőbóját nem szabad
elhelyezni. Ha az ellenőrző pont körrel jelölt környezetében hasonló tereptárgyból több van, mint
amenynyit a térkép jelöl, akkor ott nem helyezhető el tévesztőbója.”

A rendezőség elismerte, hogy a körön belül több tisztás van a valóságban, mint amit a
térkép ábrázol, amelyre tévesztőbóját helyeztünk. Így az óvást a versenybíróság
elfogadta, és az eredményeket ez alapján a helyszínen korrigálta.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjkiosztásra 17.30-kor került sor, a kategóriák
első három helyezett csapatai érem es oklevél díjazásban részesültek, valamint a
kategória győztesek számára vándorserlegek és az Egerszalóki Varga Pincészet által
felajánlott borok kerültek átadásra.
A feladatmegoldások, a teljes versenypálya rajzolata, valamint a kiértékelt
versenyzőkartonok és a versenyen készült fényképek elektronikus úton elérhetőek
lesznek: www.turaversenyek.hu weboldalon.
Köszönjük az Egererdő Zrt.-nek, illetve a Környezetvédelmi Felügyelőségnek, hogy
engedélyükkel hozzájárultak a verseny megrendezéséhez.
A rendezőgárda nevében, (2 főrendező, 2 fő időmérő) köszönöm, hogy eljöttetek
versenyünkre, és sok szeretettel várunk mindenkit egy év múlva az VIII. Napernyő
Kupára!
A rendezők nevében: Siller Milán

