XVI. Katica Tanya Zöldpont Tájékozódási Túraverseny
Gombási-parkerdő, Desedai Arborétum, 2013. 10. 05-06.
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Kicsit hűvös, de versenyzéshez ideális őszi időben rendeztük meg versenyünket egy új terepen, a
Desedánál. Az Arborétumot pár nappal előtte kaszálták le, így nagyon szép képet mutatott. Szerintünk nem
miattunk, de ezzel is megörvendeztették a résztvevőket, akik közül többen meg is jegyezték, hogy ilyen környezetben öröm versenyezni.
A kétnapos verseny nagy terhet rótt a kis számú, de lelkes rendezőgárdára. A verseny előtt két nappal
szembesültünk azzal, hogy a két napra összesen 179 bóját terveztek a pályakitűzők, nekünk azonban összesen
140 állt csak rendelkezésre, így a szombati verseny után át kellett rakni egy részét a vasárnapi egyéni versenyre.
A versenyen a megszokottnál több pontot kellett felkeresniük a versenyzőknek, az A kategóriákban a jelölések nem fértek el egy kartonon (természetesen ennek is csak pénteken számoltunk utána, ezért a verseny előtt
egy nappal újabb 50 kartont kellett készíteni).
A menetutasítások is az utolsó pillanatokban nyerték csak el végleges formájukat, így nem meglepő, ha a
vasárnapi egyéni versenyből egy pontnál kimaradt a feladatleírás. Több versenyzőnek gyanús volt, hogy túlságosan sok időt adtunk a következő pontig, de ez nem tűnt volna fel nekik, ha az irányfésűt nem felejtjük el rávezetni a mentutasításra. Ennek hiányában az eredmények kisebb szórást mutattak a vártnál.
Mindezek a nehézségek ellenére úgy érezzük, hogy egy nem túl nehéz, kevés vitatott pontból álló, kellemes
versenyt sikerült rendeznünk. Senkinek se kellett sűrű bozótosokon átgázolnia, és a dombvidék ellenére a szintkülönbség is egy alföldi terephez volt hasonlítható. Az Arborétum részletes térképe, és az időmérő pontok elhelyezése is okozott némi meglepetést, ami néhány versenyzőt meg is zavart (ezt reméltük is a pálya tervezésekor).
A versenyről felvételek láthatók a Kapossport múlt szerdai adásában:
http://kapos.hu/videok/kapos_sport_sportmusor/2013-10-09/kapos_sport_2013_oktober_9_szerda.html
Merekva Erika felvételeiből pedig itt szemezgethettek:
https://picasaweb.google.com/103133639005514547718/TajekozodasiTuraversenyDeseda2013100506?aut
hkey=Gv1sRgCK71nIuop-L9_QE&feat=email
Köszönet a rendezőknek (a megjelenés sorrendjében):
Pályakitűző, ellenőrző bíró, versenyorvos, térképhelyesbítés, reklamációk, felvezetés: id. Pavlovics György
Pályakitűző, felvezetés, 60-as tábla a főút mellé, kartonok ellenőrzése: Balázs László
Pályakitűző, rajt- és értékelő bíró: Ozsváth Eszter
Reklám-propaganda felelős: Jónás Péter

Kitűző, oklevél, dizájn: Koch Eszter
Parkolóőr, álcázott rendőri tevékenység a főút mellett: Horváth Péter, Szegvári Péter
Értkelő bíró, nevezés és pénzügyek: Herner Ágnes, Nyitrai Regina, Stikl Andrea
Célbíró, fotográfus: Merekva Erika
Időmérő állomásbírók és pályabontás: Balázs Beáta, Balázs László, Nagy Endre, Ozsváth Angéla, Tóth
Iván
Szerves anyagok összekészítése, felszolgálása: Jónás Péter, Kővári Kamilla, Ozsváth Angéla
Végezetül köszönetet mondok a Katica Tanyának és a Herczog Bábstúdiónak a felajánlott értékes díjakért.
Jövő évben a verseny időpontja ismét október első szombatján lesz. Gyertek el akkor is!
Szép erdőt, mezőt!
Fodor Péter
Kaposvár, 2013. október 15.

