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Elektronikus és Virtuális Természetjáró Tájékozódási Verseny
Versenyzői vélemények
„Köszönjük a versenyt! Nagyon jól szórakoztunk :)”
„Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy megrendeztétek a versenyt, nagyon jól éreztem magam! Az elsőn is
részt vettem négy éve, akkor csapatban voltunk, most egyéniben indultam. Nagyon jó volt ismét
túraversenyzéssel foglalkozni, még ha csak virtuálisan is, és szerintem nagyon magas szintűre sikerült a
verseny. Néhol a piros karikák közepe talán nem pont ott volt, ahol a fotón lévő bója, de alapvetően ezek a
helyzetek is jól megítélhetőek voltak, és az útvonalkövetés ismét nagyon tetszett, hogy még ezt is meg lehet
csinálni virtuálisan :-)
Szóval gratulálok és köszönöm. Én jelenleg Londonban élek, ezért fél éve nem is jutok el versenyekre, ez is
csak emelte számomra ennek a versenynek az értékét. Nekem még arra is figyelni kellett, hogy az
időeltolódás miatt nálam 9.30-kor kezdődött a verseny, nem 10.30-kor :-) De hála az internetnek és a Ti
rendezéseteknek, még ilyen messziről is tudtam versenyezni :-)”
„Köszönjük szépen a rendezést! Az első e-versenyen nem vettünk részt - nem tudtunk róla -, de ezen igen. A
csapat helyezésétől függetlenül kijelenthetem, hogy jól éreztük magunkat itthon, a monitor előtt. A feladatok is
olyanok voltak, mintha kint lennénk, térképpel a kezünkben !
Mindent összevetve: több évtizede túrázunk és/vagy versenyzünk, de ilyen e-versenyt mindenkinek ki
kell(ene) próbálni!
Még egyszer megköszönve az ötletet és a rendezést (valamint az ezzel járó terepbejárást, feladatokat,
honlapot, mindent), további szép estét kívánunk nektek!
Ui.: ha sűrűbben lennének ezen e-versenyek, nem lenne kedvem ellen, "helyhez nem rendelt"
megfejtésekkel.”
„Kérésetekre néhány szubjektív észrevétel.
 Fotók beazonosítása és térképi kóddal párosításánál előnyben vannak a Városligetet jól ismerő, főleg
budapesti versenyzők, akik emlékezetből is tudtak válaszolni. A többieknek a térképjelek adtak
útmutatást. Izgalmasak a kitakart, elforgatott térképrészletek és a nem szokványos méretarány is,
ami a menetidő számításnál igényelt figyelmet.
 "Trail-O típusú" feladat külön meglepetés volt, számomra legalábbis. A poénos "mozgó bójával"
ráadáshumorral fűszereztétek.
 A toto kérdéssor arányosan ötvözte a túrázással, a tájfutással és az egyesületetekkel összefüggő
ismereteket. Pluszban a térképpel (Városliget) kapcsolatos néhány színessel bővíthető esetleg.
 Tájfutó szimbólumok ismerete klasszikus feladat, ismerete elengedhetetlen és mindig frissítendő
tudásanyag.
 Útvonalkövetés: (Szép-Juhászné környéke, ha jól sejtem) szuper volt; miután ráhangolódtam (kicsit
úgy éreztem magam, mintha egy itinert oldottam volna, hiszen az útelágazásokat kellett figyelni)
kíváncsian vártam, hogy mikor bukkan elő a következő bója. (Versenyfeladat szöveges
meghatározásánál VIII. szerepelt IX. helyett, de ez a sajtóhiba nem volt zavaró.)
 A pontozásnál nekem is szimpatikusabb, amit használtatok: aki nem biztos a válaszában és tippel, az
számoljon a pontlevonás eshetőségével, akár.

Köszönöm, hogy részt vehettem a versenyeteken, nagyon élveztem és remélem sok remek versenyeteknek
lehetek részese a jövőben is.”

„Köszönjük szépen ezt a rendhagyó tájékozódási versenyt! Sokat lehetett belőle tanulni, és óriási munka van
benne részetekről. Sajnos nekünk az idővel volt egy kis problémánk, mert pont egy olyan vasárnapon volt
amikor még 4 másik programunk volt és így kicsit feszült időbeosztásban tudtuk csak megcsinálni, nem is
100 %-osan odafigyelve. De mindenképpen szerettük volna kipróbálni.
Akik nagyobb tapasztalattal rendelkeznek mint mi biztosan gyorsabban meg tudták oldani, nekünk kevésnek
bizonyult az idő. Ami még egy kicsit nehéz volt, hogy ide-oda kellett tekerni, hogy lássuk a képeket és a
térképet egyben. Sajnos a monitor méretünk nem tette lehetővé kétszer megnyitni és úgy nézni a
feladatokat.”
„Nagyon jó ötlet a verseny… …. A versenyről (1-10 ig pontozva) :
1.Az első feladat nehéz volt. Nyilván a helyismeret nem volt hátrány. Sajnos erre még több időt is érdemes
lett volna fordítani. Nehézség, hogy a bóják különböző távolságokból vannak fotózva. Érdekes felismeréseink
voltak. 9 pont
2. -5. Érdekesek. Jók. Kisebbik fiam itt volt elemében! Itt lendültek bele igazán! 10 pont
6. Szuper! Nagyobbik fiam a Trail-O OB-n bebizonyította, hogy van érzéke hozzá. Itt is. (Persze majd a
megoldások függvényében lehet igazán dicsérni... ) Volt egyszerűbb, becsapós, nehéz. Tökéletes volt. 10
pont
7. Jó az ötlet, hogy így közelebb kerülünk az Egyesület munkájához. Lehet a késői időpont miatt, de nehezen
tájékozódtunk a honlapon. Persze ez adta a nehézséget is.... 8 pont
8. Ötletes, szép kivitel, hasznos feladat. Úgy gondolom nehéz sem volt, de ilyen is kell legyen. 10 pont
9. Nagyon nagy ötlet! Talán még lehetne továbbgondolni. (Ötletet nem tudok adni, mert úgy gondolom Ti
sokkal kreatívabbak vagytok nálam) A fotók kicsit sötétre sikerültek. És volt egy kereszteződés ahol a jobbos
is és a balos is a 2-es képhez vezet.... 9 pont
Összeségben: Nagyon jól szórakoztunk. (Csak iskolába ne kéne járni... :) ) Kommunikáció, aktivitás! Le a
kalappal! Gratulálunk a szervezéshez! Csillagos 10 pont!”
„Nagyon tetszett, igényes jól előkészített verseny volt. Látszik , hogy sok munkát fektettetek bele.
A kötelező útvonalas feladat, jó ötlet volt párszor el kellet olvasni a feladat menetét de végül érthető volt.
A totó is jól volt összeválogatva minden témakörből egy pici.
A 4. feladathoz lenne észrevételem.
A térképen fel van tüntetve a méretarány ami jó, de mivel elektronikus a térkép így mekkora nagyításba
számított 1 cm 60m-nek? (remélem 100%-ot beállítva az adobe readerbe).
Nekem hiányzott róla az aránymérték.
A "rajtot" ua izgalommal vártam mint a hagyományos versenyeken és a végén is néztem az időd, hogy ki ne
fussak belőle.
Sikerült a versenyke izgalmát a szobába hoznotok :o).
Gratulálok.”
„Tök jó ez a dolog, tisztára izgulok, mint az igazi versenyen.
Szokás szerint jó sokat dolgoztatok vele. Köszönöm!
Az utolsó feladatnál a világosabb képeknek örültem volna.
No de első az ebéd!!”
„Nagyon köszönöm a mai virtuális tájékozódási versenyt a Rendezőknek!!! :)))
Nagyon élvezetes volt és nem utolsó sorban tanulságos is számomra leporolgatni az agytekervényeimet így
télvíz idején.
Bízom benne, hogy sokan voltak, akik részt vettek a mai versenyen és már alig várják, hogy kiszabaduljunk
végre egy kis bója-vadászatra a szabadba. :)”
„…én is nagyon élveztem a versenyt, és hatalmas köszönet a rendezőknek a sok befektetett munkáért, mert
egy olyan típusú túraversenyt rendeznek, amiben abszolút úttörők, tehát nincs kitől tanulni, nincs kivel
tapasztalatot megosztani. Ennek ellenére szerintem nagyon magas szintű versenyt rendeztek, és örülök,
hogy ilyen sokféle feladatot sikerült virtualizálni. Kíváncsian várom a versenyértékelőben beharangozott
további ötleteket!”
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