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Parádfürdő központjában elterülő gyönyörű parkban, és a parkot körbeölelő erdőben lett 

megrendezve az első napi verseny.  Egy délelőtti és egy délutáni rövidtávú verseny lett lebonyolítva. 

A helyszín kiválasztása jó döntésnek bizonyult, mivel a versenypályák kialakítása lehetőséget adott a 

park-tájfutás és az erdei tájékozódás ötvözésére. A gyors és technikás pályák, néhol még 

útvonalválasztási lehetőséget is kínáltak, így sok versenyző tetszését is elnyerték. 

Délelőtti  futam: 

A főúttól délre eső területen lett megrendezve. A rajt kialakítását nehezítette, hogy a pályák eleje jól 

látható volt. Egy viszonylag messze lévő térképrajttal ezt a problémát sikerült részben orvosolni. 

Mindegyik kategória a park területén kezdett, majd később egy technikás erdő részben folytatódtak, 

és értek a célba. A cél egy ifjúsági tábor területén volt, ami egyben a versenyközpont is volt.   

Néhány versenyzőt megzavart, hogy az ellenőrző pontokat összekötő vonalak némely kategóriában 

keresztezték az ellenőrzőpont helyét jelölő kört, de ez nem befolyásolta az eredményeket. 

Délutáni futam: 

A főúttól északra eső területen lett megrendezve. A rajt helyének a megválasztása, mivel magasan 

volt, biztosította a gyors pörgős pályákat. Délelőttitől eltérően a pályák erdőben kezdtek és a kórház 

területén levő parkban folytatódtak, és értek véget egy kihelyezet célban. A kiolvasás a verseny-

központ területén volt. Félő volt, hogy viszonylag késői nullidő, a szürkület miatt befolyásolja az 

eredményeket, de ez nem így lett, mert sok kategóriában jobb volt a győztes idő, mint délelőtt. 

 

Mindkét futamon a rajt és a cél tökéletesen működött. A rendezőség felvállalta a sok helyszíni 

nevezés kezelésének a problémáját, ez gondot nem okozott. A futamok győztes idői a szabályzatnak 

megfelelően alakultak. Versenyt feladó versenyző kevés volt, az is főleg az F-N 10 kategóriákban. 

Óvás az első versenynapon nem történt. 

A parkolás helyének a megválasztása szerencsés volt, mivel elég hely volt a járműveknek, és a 

versenyközponttól sem volt messze. 

 

A versenyközpont megválasztása jó választás volt, mivel egy teljesen bekerített helyen, egy ifjúsági 

tábor területén volt. Kulturált körülmények között. 

A térkép mérete A4-es méretű volt. A javítás jól sikerült, talán csak a délutáni terepen volt egy kisebb 

rész, aminek a javításán még lehetett volna dolgozni.  

A kiírás és versenyértesítő időben lett közzétéve. Rajtlisták a rajtokban és a versenyközpontban ki 

lettek téve. Eredményhirdetés az első versenynap után nem történt. 

Az időjárási körülmények ideálisak voltak, szép őszi napon versenyezhetett mintegy 400 résztvevő. 

Az első versenynap gyors és technikás pályái jó ráhangolást adtak a második napi küzdelmekre. 

A versenyrendezőség jól működött. 
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