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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
Az idei versenyünket ismét Kisszállás és Balotaszállás határában, de új térképen Sasheverő
környékén rendeztük meg. Az időjárás végre megmutatta jó oldalát, első igazi tavaszi nap
volt. Versenyközpontunk az Alföldi kéktúra útvonala mentén volt.
Bár a létszám kicsit csökkent a korábbi évek versenyeihez képest, de így is szép számmal
jelen voltatok. Idén is volt lehetőség a kezdők, haladók és profik számára a tudásukat
összemérni.
Ezen a napon a Démász Sportági Bajnokságát is megtartottuk.
A csapatversenyen nálunk járt 76 csapatban (ebből 28 bajnoki résztvevő) 224 fő versenyző.
A statisztikai adatok:
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A versenyen az MTSZ részéről, mint szövetségi ellenőr Jakab Albert jelezte részvételét.
A pályákról röviden. Pályahosszak a következők voltak:
A-A36
A50
A60-70
B
C1-C2

9.810 m
7.960 m
7.200 m
7.760 m
6.970 m

„A” kategória: A pályákon a távolságmérés ilyenforma megadásától tartottunk egy kicsit, de a
többség úgy hajtotta végre a feladatot, ahogy mi elképzeltük.
A jellegfa járás meglepően sok csapatnak okozott hibapontokat.
A legtöbb hibapontot a poligon feladaton szedtetek össze. Csak egyetlen csapat tudta
hibátlanul megcsinálni. Az „A50” irányából kicsit könnyebb volt.
Meglepte a csapatokat, hogy a töréspontokra, ami tereptárgyak voltak (két kivétellel) csak
egy, s ráadásul csak jó bóját tettünk. Igaz így a feladat igazából csak „séta” volt. Végig kellett
menni a kihelyezett bójákon, s kettő törésnél kellett csak a megfelelő tereptárgyat megtalálni.
Ezek sem voltak nehezek, nem sok tereptárgy volt a közelben. A feladat végén pedig ki kellett
választani a jó bóját.

„B” kategória: A pályákon a mezőny többségén a feladatok fogtak ki. Szerkesztés csak kis
hibával sikerült. A jellegfa járás itt is alaposan kifogott a csapatokon. Csak egy bójánál kellett
jelölni. A kis tisztás pont is sok hibát hozott.
„C” kategória: A pálya követése is nehézséget okozott több csapatnak, de kis segítséggel
illetve a többi csapat követésével teljesítették a feladatot. Ebben a kategóriában is a térképet
kell nézni, a szöveges leírás csak segítség. Ezt sokan fordítva teszik. A TOTÓ kifogott a
csapatok többségén. Aki elolvasta a feladatot, az a versenyzőkartonra írta válaszait.
Legtöbben egyszerűen leadták a menetutasítást, ezeket is elfogadtuk. Néhányan egyiket sem
tették, így sajnos a maximális 25 hibapontot kapták. Tanulság, hogy el kell olvasni a feladatot.
Mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy ezen a homokos alföldi erdős pályán minél
több hibapontot gyűjtsetek. Ezt Kokeszék kivételével majdnem mindeki betartotta.
A versenyen óvás nem történt.
A helyszínen kihirdetett eredményen sajnos változtatni kellett, mert összeadási hibák derültek
ki. Ez érinti az A50 ((Dráva-Talpasok) és Démász C kategóriát. Az érmeket pótoljuk!
A dobogós csapatok akik nem tudták megvárni az eredményhirdetést, azok a következő OB
versenyeken átvehetik az ajándékokat.
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