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A versenyévad negyedik bajnoki fordulójaként került megrendezésre a már megszokott májusi idıpontban, 
2011. május 29-én a jubileumi versenyünk.  Most is szép számú visszatérı csapat jelent meg szombaton a 
reggeli órákban a verseny helyszínén, az ANP vöröstói barlangbejáratánál a látogatóközpont fedett 
hátsó részén. Itt volt kialakítva a versenyközpont, a versenyzık és rendezık számára egyaránt 
minden szükséges infrastruktúra rendelkezésre állt.  
A versenypálya kialakítása során figyelembe vettük a terep adottságait, és persze azt, hogy ezen a 
terepen már tavaly is rendeztünk versenyt, de sajnos jó pár elgondolásunkat a térkép helyessége 
keresztülhúzta. A pénteki és szombat reggeli esızés hatással volt a pálya nehézségére is, több 
helyen agyagos sárral marasztalva a versenyzıket.  
A pályák hosszát és vonalvezetését, a szintkülönbségeket igyekeztünk minél kisebbre venni, ezt egy 
kör alakú pálya kialakítását tette lehetıvé, az életkori kategóriák menetirányának változtatásával 
sajnos a fiatalabb és az idısebb korosztály is a pálya elsı vagy utolsó részében több 
szintkülönbséget könyvelt el, de a pálya sok részén pihentetı volt a terep. 
A versenypálya a Vörös-tó elnevezéső 2007-ben kiadott 1:15000 méretarányú versenytérképen lett 
kialakítva, amely méretarány sok versenyzıt megtévesztett. Pályaadatoknak így 5 és 8 km közötti légvonal- és 
távolságmérés hosszak, illetve 150 és 550m közötti szintkülönbségnek adódtak.  Kategóriacsoportonként 5-16 
érintıpontos pályákat tőztünk ki.  
A kategóriák számára kategóriánként eltérı hosszúságú távolságmérés, a felsıfokú pályákon 
egyenes itiner, szerkesztett pont és jubileumi, Bézárd- rendszerő tájolóval végrehajtandó 
iránymérési feladat nehezítette a versenyt. Az itiner feladatot a többség csont nélkül megoldotta, 
az egyik bója jelölését, ami egy határkarón volt egy útvillában a félreértések és a szabályzat 
szerint mindkét (egyszeres és kétszeres jelölés) esetén is elfogadtuk. Az egyik idımérınk sajnos 
félreértelmezte a kategóriák igazolását, és a szúróbélyegzı is kint maradt a mellette lévı 
határkarón, így aki csak a bóját fogta meg, annak is elfogadtuk az idımérıben tett látogatását. Az 
utolsó győjtıpont helyes bójája sajnos a stekk helyétıl pár méterre került, így itt a stekk kódjának 
beírását és a bójánál történt lyukasztást is elfogadtuk, valamit az utolsó szakasz menetidejét 
kivettük az értékelésbıl, mivel csak ez az egy bója volt benne, így ez nem okozott gondot. 
A versenyen 32 csapat indult 76 fıvel ( 1 A, 8 A36, 6 A50, 6 A60, 1 A70, 7 B  illetve 3 csapat BCs 
kategóriában). A verseny megrendezésében 16 fı egyesületi és 3 fı megyei szövetségi tag vett 
részt. 
A pályával, versenyrendezéssel kapcsolatban óvás, komolyabb reklamáció nem volt. 
A verseny délutánján sajnos a versenyzıkartonok értékelése nem készült el, de másnapra már a 
nem hivatalos végeredmény közzétételre került, valamint pár napon belül elküldtük a csapatok 
részére a hivatalos eredményösszesítıt is. Az ENCIÁN KUPA díjazását a legtöbb csapat a rá következı 
hétvégén, a Hollós Kupán átvehette, a kategóriánkénti elsı három helyezett csapatai érem és oklevél, a hatodik 
helyezettig oklevéldíjazásban részesültek. Sajnos a verseny kategóriáinak kupái az utóbbi években nem kerültek 
visszaszolgáltatásra, ezért szégyelljék magukat azok, akiknél ott vannak a polcokon, és sajnálkozzanak a mostani 
elsı helyezettek. 
 
Köszönjük a csapatoknak a versenyen való részvételt és további jó versenyzést kívánunk! 
 

- a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület rendezıi  
- és a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. 


