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Az idei Encián Kupát rendhagyó módon nem egy B.-A.-Z. megyei egyesület 
rendezte, hanem a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. A rendezésben részt 
vettek: Balkányi Ferenc (szervezés, engedélyeztetés, szállítás, beszerzés), 
Garadnay Sándor (pályakitűzés, felvezetés, értékelés, rajt-cél bíró, pályabontás), 
Váradi Zsófia (ellenőrző bíró, pályaépítés, regisztráció, értékelés), Petusné 
Mariann (kommunikáció, pályabontás), Szamosi Csaba (pályaellenőrzés), 
Szemán László (rajt-cél bíró), Zsadányi József (időmérő), Jenet Barnabás 
(időmérő), Tóth Éva (időmérő), Bakó Lászlóné Gizike (időmérő), Zsemba József 
(időmérő), Bernáth Marietta (pénztár), Fehér János (pályabontás, szállítás), 
Szalai Zita (szervezés, előkészítés, szállítás, pályaellenőrzés, pályaépítés, 
pályabontás).  
A Szövetség nevében ezúton is köszönöm minden rendező áldozatos munkáját. 
 
A verseny központja a varbói Horgász Büfé és Kempingben volt, mert itt tudtuk 
biztosítani a megfelelő infrastruktúrát. A térképrajt-térképcél a Varbóhoz tartozó 
fónagysági erdei iskola területén működött, ahová a résztvevők saját járművel 
illetve kiszállítással juthattak el. 
  
A verseny – még az indítás elkezdése előtt – egy sajnálatos balesettel kezdődött: 
az egyik időmérőnk csúnyán megvágta az ujját, meg kellett járnia a baleseti 
sebészetet (köszönjük Fodor István segítségét a sérült szállításában!), a 
rendezőknek pedig új időmérőről kellett gondoskodnia. Emiatt csúszott az első 
rajt ideje, amelyre így 8.00 óra helyett csak 8.36 órakor került sor. 
 
A rajt az örvendetesen sok résztvevő (39 csapat) miatt 3 perces időközökkel 
történt. Ez gördülékenyen zajlott. Csupán a szűkös szerkesztési hely okozott 
némi torlódást, de a kiegészítő rajztáblák (egyesek szerint gyúrótáblák) segítettek 
ennek áthidalásában. Utóbb ez a megoldás lett a verseny egyik jellegzetessége. 
Köszönet érte a versenyzők megértésének! 
A szerkesztésre és egy térképszakasz menetidő számítására 10 perc állt 
rendelkezésre. Ez nem mindenkinek volt elég, így néha határozottabb fellépés 
kellett a következő csapatok helybiztosításához. A szerkesztés megoldása 
geometriai alapismereteket, (más megoldás szerint némi trigonometriát) igényelt, 
ahol három egymáshoz kapcsolódó szögszerkesztés és egy távolságmérés 
együttese rejtette a jó megoldást. A csapatok jelentős részénél sikerrel, de a 
pontosság és a helyes bója megtalálása már tovább szűkítette az 
eredményességet. A versenyt megelőző riogatásokkal ellentétben szinte csaknem 
mindenki pozitív kihívásnak ítélte a feladatot. Utólag is köszönjük a dicsérő 
szavakat. 
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A pályák adatai alapján (7600 ill. 6600m táv és 565 ill. 490m szint, 16 ill. 15 
pont) hegyi terepen nem tartoztak a nehéz kategóriába. A pontokat igyekeztünk 
változatossá tenni, bemutatva a Bükk-hegység jellegzetességeit (gödör, töbör, 
szárazárok, metsződés, vizesárok, horhos, faszénégető, fatönk, kőrakás, sziklafal, 
kisvasút, forrás, jellegfa, jelleghatár stb). A három alappályán kihelyezett 31 éles 
és további 16 tévesztő bója is a szokásos módon biztosította a hibázási 
lehetőséget. Az előző napok bőséges esőzései és a dús terepfedezet azonban 
megnehezítette a csapatok dolgát. Talán ennek tudható be, hogy a kellően fáradt 
csapatok többsége az utolsó feladatnál, a hangulatos kis halastóval nehezített 
távolságmérést már csak becsléssel oldotta meg, így szinte mindenki növelte 
hibapontjainak számát, elkerülve a végső pontegyenlőséget.  
 
Versenyen kívül indult a Szövetség webmestere, aki bóják helyett 
fényképezőgéppel a kezében inkább a résztvevőkre vadászott, illetve a Fodor 
család csapata, aki a bevezetőben említett sérült kórházba szállítása miatt nem 
tudott időben elrajtolni. 
 
Néhány csapat a pályabontás időpontján túl érkezett be, természetesen a 
fónagysági térképrajt-térképcélban őket is megvárta a rajt-cél bíró. 
 
Óvás nem történt, észrevételt két csapat tett. Az egyik észrevétel az értékeléssel 
kapcsolatosan kifogásolta, hogy a verseny utolsó két feladatának megoldását a 
versenyzőkarton azonos négyszögébe írta be az egyik A 60 kategóriában induló 
csapat, ennek ellenére nem kapott hibapontot a vétségért. Mivel a tévedés 
nyilvánvalóan nem a versenybíróság megtévesztésére irányult, hanem csupán – 
feltehetően – a feladatok sorrendjének a felcseréléséből adódott, ezért a 
versenybíróság elnöke a Versenyszabályzat 21.2. pontjának első bekezdése 
szerint a két pont (feladat) felcserélése esetén alkalmazandó eljárás szerint az 
egyik pont (feladat) kihagyásaként értékelte a figyelmetlenséget, és az ezért járó 
100 hibaponttal „díjazta”. Az A 60-as kategóriában első helyen álló csapat így a 
harmadik helyre csúszott vissza. 
A másik észrevétel a B kategória 7. pontjának kihelyezésével illetve térképi 
kiszúrásával kapcsolatosan történt. Mivel a kategória más csapatainak térképe is 
azonos módon volt kiszúrva, más csapatok azonban nem tettek észrevételt, 
továbbá a tévesztőbója fogásáért kapott 60 hibapont sem befolyásolta az 
észrevételt tevő helyezését, ezért a versenybíróság döntése szerint az észrevételt 
elutasítottuk. 
 
Az eredményhirdetés az indítással párhuzamosan úgyszintén csúszott a tervezett 
16 órához képest, így számos távolabbról érkező, illetve tömegközlekedéshez 
kötött csapat nem lehetett jelen az eredmény kihirdetésén. Okleveleiket ill. 
érmeiket postai úton vagy a következő verseny során juttatjuk el.  
 
Statisztikai adatok: 
 
 

A A36 A50 A60 B 
Versenyen 

kívül 
Összesen 

Csapat 7 9 3 7 11 2 39 
Ebből: OB 6 4 1 6 - - 17 
Résztvevők 16 23 8 18 31 3 99 
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Ezúton is kérem a résztvevőket, hogy előnevezés esetén, ha valamilyen 
elháríthatatlan okból mégsem tudnak részt venni a versenyen, azt minél 
hamarabb jelezzék a rendezők felé. Ezáltal nem szúrunk ki feleslegesen térképet, 
és nem kerülünk zavarba, ha valaki még a helyszínen nevez, vagy plusz térképet 
szeretne kérni.   
 
Győztesek: 
 

A kategória: Erőterv 56 hp 
A36 kategória: Kárpátok őre 67 hp 
A50 kategória: MVSC ugrifüles 472 hp 
A60 kategória: Mátrai gyertyánok 119 hp 
B kategória: Lopakodók 202 hp 

 
A felsőfokú kategóriák abszolút győztese:  Erőterv 
B.-A.-Z. megyei felsőfokú csapatok legjobbja: AES Tisza Tsc 
B.-A.-Z. megye legjobb felsőfokú női csapata: MVSC őszikék 
 
Minden résztvevőnek köszönjük, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, valamint 
sportszerűen, baráti hangulatban zajlott le a rendezvény. Gratulálunk a 
győzteseknek, és mindenkit várunk jövőre a XXVIII. Encián Kupára is. 
 
 
A rendezőség nevében:   
 
 Szalai Zita és Garadnay Sándor 
 


