XIX. Katica Tanya Zöldpont Tájékozódási Túraverseny
Deseda, 2016. 10. 01.

Eredményértesítő
Adatok:
Kategória
A(A36):
A50:
A60(A70):
IFUB
B:
C
Összesen:

Csapatszám
3
9
7
4
13
9
45

Létszám
7
20
22
11
34
32
126

A pályákról és a pontokról:
Nekünk sajnos nem sikerült olyan fantáziadús feladatokat kitalálni, mint az Eltájolóknak, de azért
igyekeztünk.
Az A kategóriákban az 5. pontot „elszúrtuk”, de az értékelésben ezt korrigáltuk. A terepre való tekintettel
igyekeztünk sok pontot kitenni, rövid átmenetekkel.
A B kategóriában az idei pálya vonalvezetését igyekeztünk úgy kialakítani, hogy utak, vonalas tereptárgyak
mellett haladva lehessen begyűjteni a pontokat. A pontok helyszínen való megtalálása, a jó bója
kiválasztása azonban több helyen is okozott egy kis fejtörést a csapatoknak. A 9-es pontnál 3 csapat
helyesen vette észre a térképhibát, azonban nem sikerült azonosulniuk a rendezői szándékkal, és jelölni a
legközelebbi pontnál, míg a többi csapat ezen felülemelkedve a jó bóját fogta. A 13-as pontot hibázták el a
legtöbben, ami nem is csoda, hiszen néhány A-s csapatnak is gondot okozott. Az időt a csapatok nagy része
jól tudta tartani, ami köszönhető a terepi adottságoknak, jól lehetett haladni az erdőben.
Köszönet a rendezőknek (a megjelenés sorrendjében):
Pályakitűző, ellenőrző bíró, versenyorvos, térképhelyesbítés, reklamációk, felvezetés: id. Pavlovics György
Pályakitűző, nevezés és pénzügyek, értékelő bíró, pálya bontása: Balázs László
Pályakitűző, rajt- és értékelő bíró: Ozsváth Eszter
Tűz: Balázs Benedek
Fotográfia, célbíró: Merekva Erika
Kitűző, oklevél, dizájn: Koch Eszter
Időmérő állomásbírók és pályabontás: Jónás Péter, Nagy Endre, Ozsváth Angéla, Dr. Pavlovics György,
Pavlovics Balázs, Müller István
Szerves anyagok összekészítése, felszolgálása: Balázs Beáta, Csordás Adrienn, Steller Noémi
A versenyről összefoglaló látható az alábbi linken:
http://kapos.hu/videok/kapos_sport_sportmusor/2016-10-12/kapos_sport_2016_oktober_12_szerda.html
Végezetül köszönetet mondok a Katica Tanyának és a Herczog Bábstúdiónak a felajánlott díjakért.
Jövő évben a XX. versenyünk időpontja ismét október első szombatján lesz. Gyertek el akkor is!
Szép erdőt, mezőt!
Fodor Péter
Kaposvár, 2016. október 14.

