
 

DOBÓ ISTVÁN Tájékozódási Futó Emlékverseny (3 futamos 

rövidtávú országos rangsoroló tájékozódási futóverseny) 

Recsk-Eger, 2017. augusztus 26.-27. 
 

Ellenőrző bírói jelentés az 1.napról, 1. futamról 

 

Felkérés, kijelölés: 

A vb. elnöke részéről érkezett felkérés alapján az érdemi terepi ellenőrzési feladatokat az első 

napi 1. futamra augusztus elején pályakitűzővel együtt tartott terepbejárás során elvégeztem. 

A verseny előkészítése a versenyfelelősök részéről folyamatos volt. (Terepegyeztetések, cél-

rajt helyszín, pályatervezés). A versenyfelelősökkel személyes és email kapcsolat folyamatos 

volt. 

 

Terep, térkép: 

A versenyekre új javításokkal kiegészített térkép készült. Az 1. futamon Recsk közelében, a 

Recski Nemzeti Emlékpark versenyközponttal (ahol az elmúlt években már szintén volt Dobó 

ev.), 13:00 "0" idővel került megrendezésre a verseny. A Recski Kőbánya alatti, részben 

egykori súvadások miatt domborzatilag erősen tagolt, többségében jól futható, viszonylag kis 

szintkülönbségű terepen haladtak a pályák. Egyes területeken még nem volt tájékozódási 

versenypálya. A javítások szakszerűek, pontosak voltak. A térkép méretaránya 1:4000, 2,5 m 

szintvonalközzel. A tereptárgyak változatosságát kihasználva változatos pályák lettek kitűzve. 

 

Kiírás, Értesítő:  

A Kiírás időben elérhető volt, az Értesítő a verseny előtt 7 nappal megjelent a honlapon. 

 

Terepbejárás: 

A pályakitűzőtől-versenyfelelőstől kapott all controls térképek alapján  közösen  történt a 

terepbejárás és a pontok ellenőrzése. Ez a folyamat 2 héttel a verseny előtt zajlott. A pontok 

helye, a térkép javítása rendben volt, megfelelt az előírásoknak és a vonatkozó jelkulcsnak.  

 

 



Pályák: 

Verseny előtti napokon a benyomtatott térképek részemről szúrópróba szerűen kerültek 

áttekintésre, az átnézett térképeken nyomtatási hibát nem észleltem. A térkép a 

sprintversenyek jelkulcsával készült. A pályákban egy helyen kellett egy rövid szalagozást 

beiktatni, a Kőbánya bejáratának kikerülése érdekében. 

A verseny rajtja a VK-tól (Recski Nemzeti Emlékpark) 300 m-re, erdei úton volt, célja a 

Versenyközponttal azonos helyen állt. A verseny nem zavarta az Emlékpark látogatóit. 

A pályahosszak 1,1-3,3 km között változtak, 40/110 m szintkülönbségekkel. A tereptárgyak 

sokfélesége miatt szinte alig voltak azonos jellegű pontok a pályákban.  

 

Versenynap, 1. futam ("ultrasprint"): 

 

1.futam 

Versenyzők fogadása, regisztráció zökkenőmentes volt. Rajt-, cél-telepítés, felvezetés 

idejében megtörtént. A 13:00 órás "0" idő nem csúszott. A verseny sportszerűen lezajlott, 

óvás, reklamáció nem volt. 

A győztes idők többsége a tervezett 20-25 perc között mozgott.  Két fiatal kategóriában volt 

ennél kevesebb, ill. két szenior nőiben volt ennél kissé magasabb győztes idő. 

A változatos adottságokat jól használták ki a pályák, útvonalválasztási lehetőségek jelentős 

számban voltak a pályákban, ahol a változatos domborzat követése is komoly tájékozódási 

feladatot jelentett..  

 

 

Eredményhirdetés, díjak, környezetvédelem: 

A Versenyközpontban-Célban tartott eredményhirdetés ünnepélyes, jó hangulatú volt. 

Szponzorok felajánlásai alapján több értékes tárgyjutalom került kiosztásra több kategóriában. 

A környezetvédelmi előírások betartásra kerültek, a VK.-ban, rajt-cél helyeken a 

hulladékgyűjtés megtörtént. A területet eredeti állapotában adtuk vissza rendeltetésének. 

 

Összegzés: 

A verseny 1. futama jól sikerült, véleményem szerint a rangsoroló rövidtávú kategóriákra 

előírt követelményeket jó szinten teljesítette. Ez elsősorban a térképhelyesbítő, pályakitűző 

érdeme, de a rendezőség minden tagjának munkája hozzájárult a sikeres lebonyolításhoz. 

 



 

 
 

Lénárd Miklós ellenőrzőbíró 

Eger, 2017. szeptember 7. 

 

 


