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Változékony időben/eső-napsütés/ került megrendezésre az idei versenyünk. A versenyt
megelőző száraz idő fülledtségét az előző napok esőzése megszüntette, de nem befolyásolta a kijelölt pálya terepviszonyait és az erdei utak járhatóságát, amely mind a versenyzők, mind pedig a szervezésben résztvevőknek is segítséget jelentett a rendezvény
sikeres lebonyolításában. A verseny központját a Vöröskő turistaház biztosította, ahol
kellemes, kulturált körülmények várták az odaérkező versenyzőket és hozzátartozóikat.
A rajt és cél ugyanitt volt, ahonnan szembe indítással oldottuk meg a különböző kategóriák versenypályáit: A – A36 – A50 egy irányba szintesebb kezdéssel, az A60 – A70 és
B pályák pedig velük szemben kevésbé meredek vonalvezetéssel.
Az előző évben nemzetközi versenyre készült tájfutó térkép kis túlzással megfelelt a
verseny követelményeinek. Célunk volt a Sátoros hegyek melletti versenypálya kialakítása, feladat koncentrálása.
A pályák terepviszonyai – pályahossz, jelentős szintemelkedések - fizikálisan igénybe
vették a csapatokat – időhibák -, azonban a sokrétű feladatok ellenére azok teljesítése,
megoldása nem okozott gondot a versenyzők jelentős részének. A szintkülönbség számolást az irányfésűt, itinert, szerkesztést, jellegfakeresést, távolságmérést vagy a menetidő számítást és iránymérést jó színvonalon teljesítették.
Óvás nem volt,azonban a pályakitűző hibája miatt az A-A36-A50 kategóriák első pontja
feljebb csúszott kb. 100 méterrel, az első csapatok jelzése után ezt pontosítottuk, így a
később szembe érkező csapatoknál ez már nem jelentkezett problémaként.
Az egyéb apróbb észrevételeket a versenybiróság közös döntése alapján az érintettekkel
közösen megbeszélve oldottuk meg.
A versenyszabályzattól való értékelési eltérést korrigálva véglegesítettük az eredményeket.
Összességébe a verseny rendezési körülményeit, lebonyolítást a csapatok részvételét,
hangulatát jónak ítéljük, a felmerült versenykritikákat köszönjük, ezeket építő szándékkal, - az ezekért való felelősséget vállalva - a jövőben figyelembe vesszük.

A verseny statisztikai adatai :
A-A36

A50

A60-A70

B

csapat/bajnoki

11/6

6/6

6/6

8/2

pálya adat
hossz/szint/
ell.pont

7500
400
17

7500
400
17

6600
350
15

6500
400
14

Reméljük a versenyt érintő kritikák ellenére a rendezők által főzött babgulyás és mellé a
„Zempléni tea” mindenkinek ízlett és jól érezte magát.
Köszönjük még egyszer minden résztvevőnek, hogy megtisztelték rendezvényünket !
Utóirat: A versenyen elhangzott a Zemplén Kupa abbahagyása, amely már évekkel
ezelőtt szinte minden évben felmerült a részünkről elsősorban a rendezési nehézségeink
miatt,de mindig volt egy-egy ok, amiért folytattuk pld. a nemzetközi tájfutóversenyekre
készített térképek bősége miatt.
Most közösen döntöttünk a verseny szüneteltetéséről különböző okok miatt. Ebből néhány:A meghatározó rendezők zöme már idős/terepbejárás, pályakitűzés, bemérés/ a két
„fiatal” Tokár, Valler munkahelyi elfoglaltsága erős, és én sem fiatalodtam az elmúlt 15
év alatt. A rendező szakosztály mögött nincs stabil szervezeti és anyagi háttér.
Ezenkívül még számos ok /pld. Zemplén távolsága, elérhetősége mások által,vagy az
egyre növekvő rendezési követelmények,környezeti elvárások,tiltások.
Nem a Zemplén versenyének a megszűnését akarjuk, hanem az eddigi rendező gárda
nem alkalmas az előbbi okok miatt ennek a folytatására.
Ha a jövőben ezen okokra megoldást találunk- dolgozunk rajta-, akkor lehetséges a
folytatás.
Köszönöm még egyszer 15 Zemplén Kupára eljött versenyzőnek, túrázónak a részvételét, hűségét,kitartását, amely remélem még folytatódik.
A rendezők nevében:
Jármy István
Rendezvény szervező

