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Eredmény értesítő 
 

 
Az idei verseny Bükkszentkereszt – Hegyes-tető térségében zajlott. A helyszín kiválasz-

tását a térképhiány és a B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség által szervezett egyéb progra-
mok határozták meg.  

Az időjárás kedvező volt, kánikula és didergés helyett némi felhő, és a verseny végére ér-
kezett egy kis langyos eső. 

Az idei versenyen az immár megszokottá vált B (középfokú) kategória mellett a megyei 
középiskolás bajnokság eredményébe beszámító C (alapfokú) kategóriában is rendeztünk ver-
senyt. A résztvevők száma az alábbiak szerint alakult: 

 
F kategória:   37 fő 
N kategória:   12 fő 
B kategória:   10 fő 
C kategória: 7 csapat/ 24 fő 
Összesen:  83 fő 

 
A felsőfokú pályán versenyzőknek a hollóstetői versenyközpontban, a tényleges rajtba 

való szállításuk előtt egy egyenes itinert kellett készíteniük 10 perc alatt, térképvázlat alapján. A 
feladat tényleges célját (t.i. hogy az itinert később fel kell majd használni) nem árultuk el, ne-
hogy valaki egyszerűen lemásolja vagy lefotózza a térképvázlatot. Mivel ilyen feladat értékelését 
a versenyszabályzat nem tartalmazza, így a versenyzőkre bíztuk, hogyan tudnak a saját készítésű 
itinerükkel végigmenni a pályán. Az indulók zöme tisztában volt a rajzos útvonalleírás lényegé-
vel, és kiválóan megoldotta a szokatlan feladatot. 

A Hollóstetőről Bükkszentkeresztre történő eljutást részben a résztvevők saját gépkocsi-
jával, részben pedig a Bükkszentkereszt Önkormányzata által biztosított kisbusszal oldottuk meg. 
Rajthelyként a Megyei Szövetség által rendelkezésünkre bocsátott Hópehely kulcsosház szolgált. 
Itt kapták kézhez a versenyzők a versenyzőkartont, valamint a térképet és menetutasítást. A rajt 
előtt az F és N kategóriákban induló felsőfokú pályán versenyzőknek egy „virtuális” menetidő-
számítást és egy összetett szerkesztési feladatot kellett leküzdeni. A szerkesztés eredménye most 
nem egy pont, hanem egy terület volt, amely a ’szabad sorrend’ feladat határait jelentette. A két 
feladatra összesen 15 perc állt rendelkezésre. Ezeket a versenyzők többsége sikeresen megoldot-
ta, bár volt, aki ennél több időt használt fel. A középfokú B kategóriában indulók térképen törté-
nő távolság- és irányszögmérés feladatot oldottak meg, több-kevesebb sikerrel. Sokan „elnézték” 
a távolságot, és a lemért 104 mm-t tévesen 1400 m –ként (!) írták be 1040 m helyett. A felaján-
lott vonalzókkal (mint egységes mérő- szerkesztőeszközzel) kevesen éltek. 

A térkép hibái miatt tévesztőbóják kihelyezésére nem igazán nyílt lehetőség, ezért inkább 
a trükkös terepi feladat-megadásokra, az átmenetek nehezítésére és a verseny közbeni figyelem 
lankadására építettünk. 

A terepen a felsőfokúaknak visszametszéssel kombinált irányszögmérés, távolságmérés 
valamint jellegfák szabad sorrendben történő felkeresése jelentett feladatot. A középfokúaknak 



 

egyszerű irányszögmérés, távolságmérés és térképen bejelölt területen jellegfák szabad sorrend-
ben történő felkeresése volt a feladatuk. 

Az időeredmények tanúsága szerint az első és második időmérő közötti szakaszon történt 
a legtöbb időbeli elcsúszás. Az irányszögmérési és az itiner feladatokra kapott plusz időknek 
köszönhetően az első szakaszon lényegesen kisebb késések jelentkeztek. A B kategóriában – bár 
itt plusz idők adására nem volt szükség – hasonló megállapítás tehető. Meglepő volt, hogy – fő-
leg a B kategóriában és a Senior korosztályokban – jelentős sietések is előfordultak. Úgy tűnik, 
hogy ezen versenyzők nincsenek tisztában a kötött menetidő lényegével, vagy csak megszokás-
ból nem számoltak...? 

A verseny szövetségi ellenőri teendőit Franczva László látta el a távollévő Ács Gábor he-
lyett. Óvás, észrevétel a pályával kapcsolatosan nem érkezett. Egy versenyző a 2. időmérő után 
elhagyta a versenyzőkartonját, és a térképe szélére jelölt. A célba érkezve az időmérő bírónak ezt 
azonnal jelezte. Egy másik versenyzőtárs a kartont megtalálta és a célban leadta, így – az ellen-
őrző bíró, a szövetségi ellenőr és a versenybíró közös állásfoglalása alapján – a versenyző ered-
ményét értékelhetőnek találtuk.  

Az értékelés időértékelésre vonatkozó részét Tóth Éva és Rácz Etelka a számítástechnika 
segítségével végezte, ez gyorsította a folyamatot. A feladatok – hagyományos módon történő – 
értékelésében Bartók Adrienn, Farkas János és Szalai Zita működött közre. A hosszú pályák és a 
késéssel induló rajtoltatás miatt, valamint a cél és a versenyközpont közötti távolság okán sajnos 
idén sem sikerült az eredményhirdetést korábban megtenni. A díjak átadásakor több díjazott nem 
volt már jelen. Nyereményeiket a következő versenyek alkalmával eljuttatjuk. 

A C kategóriában  versenyző csapatok a Hollóstetői Kempingből indultak és oda is érkez-
tek be. Ebben a kategóriában nem volt technikai feladat az induláskor. A pálya nagyrészt turista-
úton vezetett. Két ponton madarat kellett felismerni, itt voltak „álbóják” . A legtöbb tévesztés a 
jellegfákon található képeknél történt. Feladat volt az időmérőnél, ezt általában jól oldották meg 
a csapatok. Az iránymérésnél voltak tévedések. A hosszú átvezető úton a fákat kellett megszá-
molni, ahol a fehér fordított T felfestés látható. Itt nem olvasta el jól mindenki a feladatot, ebből 
adódóan voltak a hibák. A visszavezető útvonal a villanypózna soron volt, ahol a kiragasztott 
szavakat kellett leírni, majd meghatározni, hogy melyik állatról szól. Volt akinél kimaradtak sza-
vak, de szinte mindenki felismerte a megoldást.    

Köszönjük a Tiszaújvárosi Sport Club természetjáróinak a lebonyolításban végzett áldo-
zatos munkáját. Köszönet illeti Varga Józsefet és Vargáné Györgyit mint a fő szponzorainkat a 
helyszín rendelkezésünkre bocsátásáért és a kalóriapótlékok biztosításáért; Bükkszentkereszt 
Önkormányzatát, Halász Rezső polgármester urat és Erdődi Géza alkalmi sofőrünket a verseny-
zők fuvarozásának biztosításáért és a „B” kategória csodaszép különdíjaiért, valamint a B.A.Z. 
Megyei Természetjáró Szövetséget a Hópehely kulcsosház rendelkezésünkre bocsátásáért. 

 
Köszönöm mindannyiótoknak, hogy megtiszteltetek bennünket a részvételetekkel. Remélem, 
jövőre is találkozunk ugyanitt. A jó időt és a nemes versengést jövőre is a rendezőség garantálja. 


