Tájékoztató
az ENCIÁN-Kupa tájékozódási csapatverseny előkészítő munkáiról
Az ország legrégibb versenysorozatát magáénak tudható tájékozódási csapatverseny idén 31.
alkalommal kerül megrendezésre. A rendezés szerepét ez évben nem egy kijelölt megyei
egyesület, hanem a Megyei Szövetség látja el. Ennek megfelelően a rendezésre az elnökség
általános felhívást tett közzé, illetve több egyesületből kértek fel szakembereket. Az
előkészítő munkák már 2011 őszén, akkor 4 fős rendezői gárdával kezdődtek meg. Időközben
Váradi Zsófia a részvételét visszamondta, így jelenleg Csarnai Béláné, Garadnay Sándor és
Herr Gyula végzi a szükséges munkákat.
Az őszi előkészületek során Balkányi Ferenc közbenjárásával beszerzett térképszelvény lett a
terepi munka alapja. Ez döntötte el a verseny terepi helyszínét is.
Az MTSZ Verseny Albizottsága az ENCIÁN-Kupa rendzési idejét a szövetségünk által kért
időpontban, május 13-ára sorolta be a 2012. évi versenynaptárba.
A tényleges terepi munkára az időjárási korlátok és a túravezetői tanfolyam feladatai miatt
csak március végétől kerülhetett sor. Az időközben beszerzésre került versenytérkép – mely
az előzeteshez képest más kivágatot és méretarányt jelent – birtokában jelenleg is intenzíven
zajlik a terepi bejárás. A terep mintegy 60 %-a lett eddig bejárva és a lehetséges pontok,
feladatok ennek alapján kezdenek körvonalazódni. A munkát végző 3 szakember egymástól
függetlenül végzi a terepfelmérést, de eddig már két alkalommal került sor egyeztetésre.
Az eddigiek alapján megkezdődött az adminisztratív háttér feladatok elvégzése is. Kijelölésre
került a versenyközpont helyszíne, a Hollóstetői Camping. Zárdai István elnök, - aki egyben a
versenybíróság elnöke is – elkészítette és beadásra került a versenyengedélyeztetési kérelem.
A Környezetvédelmi Felügyelőségen ennek határidőre történő engedélyezésére Bernáth
Marietta főtitkár tett ráható lépéseket.
A versenyszabályzatnak megfelelően és előzetes szóbeli egyeztetés alapján elkészült a
verseny kiírása, mely az MTSZ Versenyalbizottsága, a versenytitkár, a szövetségi ellenőr és a
nevezett csapatok felé postázva lett. A kiírás a honlapunkon is megjelent, továbbá a megye
egyesületei részére is postázásra került.
Röviden összefoglalom a még hátralévő feladatokat:
- a terepi munkák lezárása, pályarészletek kimérése, technikai feladatok kidolgozása,
versenypályák véglegesítése, pályakitűzés.
- versenydokumentáció kategóriánkénti összeállítása, pályaadatok, menetutasítások,
feladatkiírások elkészítése, sokszorosítása. Térképek berajzolása. Számítógépes
adatfeltöltés. Pályaépítési, felvezetési és bontási feladatok. Előnevezések fogadása.
- verseny kellékek biztosítása: bóják, feladatszövegek, csapatkartonok, nevezési lapok,
állomáskartonok, kitűzők, érmek, díjak, oklevelek. Egyéb kellékek biztosítása.
- verseny központ biztosítása: levél és szerződés a Camping tulajdonosához, szállás
rendelés a verseny előtti éjszakára 4 fő részére.
- ellátmány biztosítása: frissítő, édesség, zsíros kenyér és kellékei.
- verseny személyzet biztosítása, felkérések: 4-5 fő gyakorlott versenybíró az időmérő
ellenőrzőpontokra, 2-3 fő bójaőr, 3-4 fő versenyközpont személyzet (nevezések,
pénztár, rajtoltatás, érkeztetés, kiértékelés), 3-4 fő ellátmányfelelős, (ezek esetleg a
nevezési munkát is elláthatják).
A felsoroltak maradéktalan teljesítése és a rendezésben résztvevők kellő összeszokottsága
szükséges ahhoz, hogy szövetségünk jubileumi éve programsorozatába ez a rendezvény is
megfelelő színvonalon megrendezésre kerülhessen. Ehhez kérem az elnökség jóváhagyását és
aktív közreműködését.
Garadnay Sándor

