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Tisztelt Sporttársak! 
 
„Ismerve a nagy múltú hazai RTF sport jelen, nem éppen rózsás állapotát, úgy véljük, hogy a 
mostani helyzetben minden er� maximális összefogására és minden létez� lehet�ség 
maradéktalan kihasználására van szükség. Sportágunk versenyz�i létszáma, általában az 
utánpótlása, a versenyz�t kiállítani képes egyesületeink, a felkészülést szolgáló 
versenylehet�ségek száma és általában a rendelkezésre álló anyagi források mértéke sajnálatosan 
csökken.” Ezzel az igen pontos és helytálló megállapítással kezdtétek hozzánk írt leveleteket. 
Ehhez nincs mit hozzátenni, nagyon jól látjátok milyen helyzetben van ma a sportág egésze. 
Éppen a körülmények miatt minden tiszteletünk és megbecsülésünk azoknak, akik idejüket, 
energiáikat, gyakran pénztárcájukat sem kímélve aktívan tevékenykednek a sportág 
megmentéséért, fennmaradásáért, fejl�déséért. Mindenkinek köszönet, aki erejéhez és tudásához 
mérten hozzájárul közös céljaink megvalósításához. 
Az RTF koordinációs bizottság nem egy mindenek felett álló hatalmi szervezet, hanem a múlt év 
decemberi -minden rtf sportoló, sportvezet� részére nyitott- megbeszélésen megbízott csoport, 
akiknek f� feladata az általános mélyrepülésb�l megpróbálni felfelé ível� pályára irányítani az 
általunk igen szeretett rádiós tájfutást. Szakmai programunkat 2005-re a MRASZ elnöksége 
jónak tartotta és elfogadta. 
Mivel mi is szabadid�nkb�l, önkéntesekként áldozunk a közös célokért megkíséreltük az el�ttünk 
álló legfontosabb feladatokat egyenl� arányban, kinek-kinek képességeihez leginkább ill�en 
felosztani. Nem állíthatjuk, hogy mindent tudóak és tévedhetetlenek vagyunk, de azt igen, hogy 
döntéseinket hosszas viták után, a lehet� legtöbb szempontot figyelembe véve hozzuk meg. 
Válogató versenyek kijelölésénél az alábbi szempontok voltak a meghatározók: 

o Olyan id�pontban legyen, amikor a felkészülés részét képezve szervesen illeszkedik a 
felkészülési id�szakok céljaihoz, amikor van mit felmérni a versenyz�kön 

o A nemzetközi versenyeken való eredményes szereplést segítse (terep, telepítés, 
távolságok, feltételek a lehet� legjobban közelítsenek a nemzetközi versenyek 
színvonalához) 

o Legyen népes a versenyen indulók mez�nye (lehet�leg nemzetközi) 
o A kijelölt 6 versenyb�l tetsz�leges hármon kötelez� az indulás, mert a mai finanszírozási 

feltételek mellett nem várhatunk el többet azoktól, akik részben v. teljesen öner�b�l 
fedezik EB, VB részvételüket 

A válogatott programját, a versenynaptárt és a válogató versenyeket még februárban össze kellett 
állítanunk. Minden versenyt rendezni szándékozó egyesülettel felvettük a kapcsolatot, így a 
Budapest Bajnokság rendez�ivel is. Kértük jelezzék milyen id�pont lenne részükre a jó 
versenyük megrendezésére, ahol a jelzett id�pont szakmai szempontok alapján a válogatott 
felkészülése szempontjából nem volt megfelel� ott megkíséreltünk egy mindenkinek megfelel� 



id�pontot találni. A Budapest Bajnokság tervezett id�pontjának módosítására tett kérésünket a 
rendez�k elutasították. 
Mivel a múlt évben a legalacsonyabb résztvev�i létszám is itt volt és az EB felkészülési tervébe 
sem illeszkedik nem jelöltük a válogató versenyek közé. 
Az elmúlt évi versenyeken indulók létszáma az eredménylisták alapján: 

o Aranyhomok Kupa 39 f� 
o Weisz János EV 68 f� 
o Budapest Bajnokság 25 f� 
o Puskás Kupa 54 f� 
o Bereg Kupa 95 f� 
o T-Mobile Kupa 60 f� 
o Egervár Kupa 47f� 
o Intercisa Kupa 40 f� 
o Országos Bajnokság 61 f� 
o Éjszakai Országos Bajnokság 25 f� (a tájfutó Éjszakai Országos Bajnoksággal azonos 

id�pontban) 
Nem lett válogató verseny még az Egervár Kupa és az Országos Bajnokság sem, a T-Mobile 
Kupát, pedig tudomásunk szerint ez évben nem rendezik meg. 
A még februárban hozott döntésünk az általunk ismert adatok és körülmények birtokában akkor a 
legjobbnak t�nt, kizárólag szakmai szempontok irányítottak bennünket, bárki megbántása, 
megsértése, s�t versenyt rendez�k „lemin�sítése” távol állt t�lünk. 
A Budapest Bajnokság egyébként pontszerz� verseny, az ott futott pontok éppen úgy 
min�sítenek, mint bármely más kupa versenyéé, hiszen része a MRASZ elnöksége által 
elfogadott országos versenynaptárnak. 
A válogatott részére kijelölt válogató versenyek közül is a valóságban csak annak az eredményeit 
tudjuk figyelembe venni az egyes kategóriák értékelésénél, ahol a kategória válogatott versenyz�i 
rajthoz állt. Az hogy a felkészülési tervbe illeszked� id�pontokban rendezett versenyek közül 
melyek eredményei lesznek valóban „válogatóak” ma még nem tudható pontosan. 
Bölcsnek egyébként egyáltalán nem mondanám magunkat, de mindent megteszünk azért, hogy 
tudásunk, képességeink eddigi tapasztalataink alapján a sportág jöv�jét leginkább szolgáló 
döntéseket hozhassuk meg. 
 
Köszönet mindenkinek, aki munkánkat segíti. 
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