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EREDMÉNYÉRTESÍTŐ

Jubileumi versenyünket új helyszínen Pirtó határában rendeztük meg.
Versenyközpont a község Tájháza volt az erdő szélén.
Az időjárás a verseny napjára már barátságos volt.
A rendezvényen résztvevők létszáma az előző évihez képest sokat változott, ez
bizakodó a jövőt illetően.
Idén is volt lehetőség a kezdők, haladók és profik számára a tudásukat összemérni.
Ezen a napon a Démász Sportági Bajnokságát is megtartottuk.
A csapatversenyen nálunk járt 94 csapatban (ebből 26 bajnoki résztvevő) 277 fő
versenyző.
A statisztikai adatok:
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A versenyen az MTSZ részéről, mint szövetségi ellenőr Mórocz Imre jelezte
részvételét.
A pályákról röviden. Pályahosszak a következők voltak:
A-A36-A50
A60-A70
B
C1-C2

8.350 m
7.240 m
6.890 m
8.140 m

Új helyszín, új térkép, új dombok, új tereptárgyak és ami nekünk is kellemes volt, a
versenyközpont.
A jubileumi versenyünkre a versenyzők ellátását is bővíteni tudtuk egy adag alföldi
gulyással.
A felsőfokú pályákon a legtöbb hiba a szintvonalkövetésnél és az itinernél volt.
Meglepően sokan hibázták a szerkesztett pontot. A másik legtöbb hibapontot a kis
tisztások felismerése okozta. A profik a helyszínen kiértékelhették teljesítményüket a
kinagyított javító térkép alapján.
Ebben az évben a B kategóriában népesebb volt a mezőny, mint a korábbi
versenyeinken. Ez előre nem tudhattuk. A pályatervezésnél könnyű pályát, néhány
nehezebb tájékozódási feladattal fűszerezve, terveztünk.
Monogon: könnyűnek tűnő összetett feladat volt. Elsőként a kiindulási pontnak jelölt
„kis bokor” megtalálása, majd innen a megadott távolságra és irányban lévő
lapbójánál való jelölés volt a feladat. Természetesen súlyozottan értékeltük a helyes
lapbójától való eltérést.

3. ellenőrző pont: meglepően sok hibapontot osztottunk ki itt. A térkép a pont
környezetében jó, bizonyára az átmenet s az idő szorítása miatt hibáztak többen.
Szerkesztés: egy irányt, s a segédponttól mért távolságot adtuk meg. Pontosan ilyen
távolságra csak egy bója volt. Könnyűnek ítéltük meg, a csapatok többsége mégis
hibázott.

8. ellenőrzőpont: a kistöltésen három bóját helyeztünk el, a környezetből nehezen
lehetett a helyes bóját kiválasztani, ehhez az úttól kellett megmérni a távolságot.
Célszerű volt nem a kistöltésen mérni, mert itt a domborzat az egyforma lépéseket
lehetetlenné tette.

12. ellenőrzőpont: a hosszúkás halom végéhez tettük a helyes bóját. Ennek a
pontnak a megközelítése a térképen is jelölt tisztásokon keresztül volt célszerű. A
pont beazonosítható volt, bizonyára a versenyláz, s az időszorítás miatt többen a
tévesztő bójánál jelöltek.

Egyenes itiner: B kategóriában is megismertetni gondoltuk ezt a feladattípust.
Egyszerű útvonalvezetéssel, rövid távolságot kellett az itiner segítségével megtenni.
Bizonyára a feladat ismeretlensége, szokatlansága miatt nem sikerült mindenkinek
hibátlanul.

C kategóriában mindig is népes volt a mezőny. Most is sokan jelentkeztek. A pálya
adatai a térképen jelölt útvonalon (nem légvonalban) kerültek megadásra.
Igyekeztünk a tájékozódást a nehezebb szakaszokon szalagozással könnyíteni.
Mindenki beért a célba. A kartonon végzett javításokat, felüljelöléseket szigorúan
pontoztuk. Ebből adódott a legtöbb hibapont. Öt helyen kéréseket tettünk fel, melyek
Pirtóval kapcsolatosak voltak. Esetleges hibás válaszért minimális hibapontot
számoltunk. Nehezítette a versenyzők feladatát, hogy több esetben a közelben már
pályák bójái is láthatóak voltak, illetve az ellenőrző pontok egy része lapbója, más
része bója(szúróbélyegzővel) volt. A távolságmérés lépésszámolással mindig is
kihívó feladat e kategóriában. Most sem volt másképp. A homokos talaj nem
ismeretlen a Kiskunságban, ez is nehezítette a mérést.

A versenyen óvás nem történt.
A dobogós csapatok akik nem tudták megvárni az eredményhirdetést, azok a
következő OB versenyeken átvehetik az ajándékokat.
A rendezvény sikeréhez hozzájárultak:
Pirtó Község Önkormányzata
Démász Elektromos SE Szeged
Globálpraxis Bt. Reptéri Vizsgabázis Baja
Démász-Rezét SE önkéntesei
Támogatásukat köszönjük!
A rendezőgárda nevében /18 fő/ köszönöm, hogy eljöttetek az Alföldre.
Jövőre ugyanitt találkozunk, a XXI. Rezét Kupa versenyünkön.
Tervezett időpont: 2018. április

