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Eredmény értékelés 
 
A verseny helyszíne a Bükk-hegység jól ismert körzetében, a versenyek rendezésénél gyakran 
szereplő Hollóstető körzetében került sor, ahol a kemping ideális lehetőséget biztosított a 
versenyközpont számára. A versenyre nagyszámú (41 csapat) előnevezés történt, ami térkép 
biztosítási gondokat okozott. Így a verseny előtti nap „előnevezőit” már el kellett utasítanunk. 
Néhány csapat a rajtban nem jelent meg, ezek helyén viszont helyszíni nevezőket tudtunk 
indítani. Így összességében 38 csapat 87 fős összlétszámmal indult. A létszámban kisebb részt 
képviseltek az országos bajnokságba benevezett csapatok. „A” kategóriában nem is volt 
bajnoki induló, ezért ezen kategória eredményhirdetésére az A-36 csapataival összevontan 
került sor. Ugyanakkor az A-50 és A-70 kategóriákban – szerény létszám mellett, – de 
minden csapat bajnoki nevezett volt. Őket külön-külön díjaztuk. Ahogy az várható volt, a B 
kategóriában népes mezőny (18 csapat) vett részt a versenyen. 
A versenypálya a Bükkre jellemző változatos felszínén lett kijelölve, ami magán viseli annak 
minden domborzati és terepfedezeti jellegzetességét, nehézségét. A pályát nehezítette annak 
középső szakaszán a csaknem egybefüggő bozótos terep. Ezek figyelembevételével 
viszonylag kevés ellenőrzőpontos (16, 15 ill. 14) pályák kerültek kijelölésre. Viszont több 
feladattal (6 ill.3)  nehezített pont került a pályára, 2 időmérő állomással. A feladatok a terep 
kínálta lehetőségek kihasználásával kerültek alkalmazásra.  
A csapatok a pályán arányosan elosztva gyűjtöttek hibapontokat, nem csak a feladatok, hanem a 
tévesztő bóják is rendre hibázásra késztették őket. Így a szóló terelő bójákat kivéve minden 
ponton volt tévesztő bója fogás. A B kategóriánál az unalomig alkalmazott feladatok helyett, 
kísérleti jelleggel számukra új elemekkel is találkozhattak (gödörjárás, kerítéskövetés, zöld pont).  
A versenyzők többsége a nem könnyűnek minősített pályát elfogadta, azt idő és bójahibákkal 
tarkítva ugyan, de teljesítette. A pályával kapcsolatban egy óvás került benyújtásra, mely az 
A-50 kategóriában, a 12. pont jelölését kifogásolta. Az óvást - a szövetségi ellenőrrel 
konzultálva - a versenybíróság elutasította, arról az érintett csapatot írásban értesítette. A B 
kategóriában észrevétel alapján a menetutasítás szerinti keverési időt az 
eredménykiértékelésnél figyelembe vettük. Minden más esetben a csapatok eredményeiket és 
a kifüggesztett kiértékeléseket tudomásul vették.   
A kategóriák eredményhirdetését a verseny végén megtartottuk, ahol minden kategória 
dobogós helyezettjei oklevelet és érmet vehettek át. Az eredményhirdetést kiegészítettük a 
BAZ megyei frissen végzett túravezetőinek – akik közül többen a versenyen is eredményesen 
elindultak – bemutatásával és igazolványaik, túravezetői jelvényeik átadásával. Ez úton is 
értesítünk minden érintettet, hogy az át nem vett díjakat a június 3-i Hollós-kupán vehetik át. 
Nem kerültek viszont átadásra a kiírásban szereplő megyei vándorserlegek, mert azokat a 
korábbi nyertesek sajnálatos módon nem juttatták vissza a rendezőségnek. 
A verseny előzetes eredménylistáját magánjellegű okok miatt nem állt módunkban kiadni – 
amiért ezúton megértést és elnézést kérünk, - így ezen szöveges értékelés mellékleteként már 
a kiértékelt eredmények szerepelnek.  
A versenyen részt vett csapatoknak a nehéz, változatos, tanulságos, de mindenképp a magyar 
bajnokság színvonalát emelő versenyen való szereplésükért gratulálunk.   
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