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Az e-KISPEST KUPA ’20 nem előre tervezett verseny volt, hanem a világban kialakult helyzet
ihlette. Tulajdonképpen csak szűk kéthetes előkészület előzte meg. Nem is gondoltuk, hogy ilyen
nagy érdeklődés lesz iránta – több ezren látogatták meg a honlapunkat a verseny alatt – melyet
ezúton is nagyon szépen köszönünk.
A hivatalosan beérkezett nevezések alapján a versenyen 2 kontinens 10 országából 179 fő vett
részt. Ha a beérkezett versenyzőkartonok megoszlását vizsgáljuk, akkor a hazai/nemzetközi arány
81/19%. Nem volt ilyen szándékunk, de a fentiek alapján méltán nevezhetjük a versenyt
nemzetközinek, ami a rendező Gémes Természetjáró Egyesület életében egy újabb mérföldkő.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a világ számos részén néhány órára feledtetni tudtunk a jelenlegi
helyzetet és sikerült egy kis versenyhangulatot vinni a mindennapokba. Bízunk benne, hogy ezt a
hangulatot versenyen kívül még többen át tudták élni. Kiváltképp örülünk annak, hogy több
résztvevő általunk ismerhette meg a tájékozódási túraversenyzést és kedvet is kapott hozzá. A
sportág honlapja: http://turaversenyek.hu/, ahol a tájoló és térképhasználaton túl ismertetésre
kerülnek azok a feladatok is, amelyekkel a terepi versenyeken találkozni lehet. Ezen túl a szakági
versenyekről, bajnokságokról is itt lehet informálódni és fotókat is lehet nézegetni néhány
versenyről, köztük az általunk korábban rendezett Kispest Kupákról.
Nem kértük, de nagyon köszönjük, hogy sokan átnevezték a beküldött versenyzőkarton fájlnevét
úgy, hogy mentés után könnyen beazonítható legyen.
Az értékeléskor csak a pontos válaszokat tekintettük helyesnek. A feladatlappal összhangban a jó
válaszért +1 pontot, a rossz válaszért -2 pontot adtunk, míg a válasz kihagyása 0 pontot ért. A 41es ellenőrzőpontot a végeredmény megállapítása előtt a magas számú téves válasz miatt a terepen
ellenőriztük és az általunk vélt helyes választ rendben találtuk. El kell ismernünk, hogy a verseny
nem volt könnyű,- amit az is igazol, hogy a megoldás több órát igényelt, ami megfelel egy
túraversenynek - viszont a célunkat – hogy több órás különleges időtöltést nyújtsunk – meg tudtuk
valósítani.
A helyes megoldásokat és az első feladathoz tartozó valamennyi bója helyét nem csak táblázatos
formában tesszük közzé, hanem külön megoldó térképen is, ezzel is elősegítve az önellenőrzést,
mely remélhetőleg egyúttal hasznos időtöltésül is szolgálhat.

Az elért eredményekért minden résztvevőnek szívből gratulálunk! Az egyéni és csapat kategóriák IIII. helyezettjeivel a kapcsolatot fel fogjuk venni a veszélyhelyzet feloldását követően, hogy
egyeztetni tudjuk a megnyert érmek átvételi módját.
A verseny sikeres megrendezésében a Gémes Természetjáró Egyesület 4 tagja vett részt, valamint
nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a Silvanus SE a versenytérkép rendelkezésünkre bocsátásával
és a térkép a soron kívüli aktualizálásával. Ezen kívül köszönettel tartozunk a verseny kiírásának
terjesztésében közreműködő szakmai és civil szervezeteknek, magánszemélyeknek is.
Az eddig megküldött észrevételeket/javaslatokat köszönjük szépen, melyeket fel fogjuk használni a
további versenyek szervezésekor, ezért másokat is arra bíztatunk, hogy osszák meg velünk a
versennyel kapcsolatos véleményeiket – ezzel is segítve a munkánkat. Azt már most is látjuk, hogy
a jövőben a tájékozódási túraversenyzésben használt nehézségi kategóriákhoz hasonlóan egy
könnyebb feladatsorral is érdemes készülnünk.
Még egyszer köszönjük versenyen való részvételt és hogy legalább virtuálisan találkozhattunk.
Ahogy a körülmények lehetővé teszik, számos programmal fog a versenyt rendező Gémes
Természetjáró Egyesület jelentkezni a túráktól a tájékozódási versenyek széles választékáig,
melyekről bővebb információk a http://www.gemeste.hu/ honlapon lesznek elérhetők. A
veszélyhelyzet miatt elmaradt programokat is igyekezni fogunk más időpontban megtartani.
Nagyon jó egészséget kívánunk mindenkinek!
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