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A legjobb hazai teljesítménytúra díj eredménye
A díjat a Teljesítménytúrázók Társasága 1996. novemberi 
közgyűlésén hirdette meg. A túrákat a rendezés színvonala szerint 
kellett sorrendbe állítani. Mindenki csak azokra a túrákra 
szavazhatott, amelyeken a rendezvény napján részt vett (tehát pl. 
bejárás esetén nem). Február 4-ig beérkezett 56 tag szavazata, az 
értékelés ezek alapján történt. Összesen 105 túra került be a 
versenybe, az 56 túrázótól kapott 992 számérték alapján. 

A beérkezett szavazatokból egy táblázat készült, amelynek sorai az 
egyes túrák, oszlopai pedig a szavazók nevei. Az egyes rovatokba 
az került, hogy az illető az adott túrát hányadik helyre sorolta. Ha több túrát azonos értékűnek 
tekintett, akkor az átlagos helyezési szám került a rovatba, pl. ha három túrát sorolt 6. (illetve 6-7-
8.) helyre, akkor mindhárom a 7 (6, 7 és 8 átlaga) számot kapta. 

Az adattáblázatból készült egy kiértékelő táblázat, amelyben a szavazó helyezési sorszámait 
elosztottuk az illető által teljesített túrák számával, így az értékek 0-nál nagyobbak, az utolsó túra 
értéke pedig 1. Például 10 túra esetén a 6. helyre kerülő a 0,6 értéket kapta. Ezzel az átalakítással 
értük el, hogy mindenkinek a szavazata egyenértékű legyen. Végül túránként kiszámítottuk a 
pontszámátlagokat és ezek alapján kialakult a sorrend. 

Az adatfelvételbe bevontunk minden túrát, ami szavazatot kapott, de a végső értékelésnél csak a 
magyarországi túrákat vettük figyelembe, és kihagytuk azokat is, amelyekre 7 főnél kevesebb 
szavazott, hiszen ezek értékelése nem volna reális. 

A kialakult sorrend a következő: 

Helyezés Túra neve Pontátlag Szavazók száma 
1. 3x50 0,118 10 
2. Kőrös 50 0,132 8 
3. Őrség 50 0,175 18 
4. Mátra 115 0,177 19 
5. Keleti Bakony 70 0,214 12 
6. Árpád Vezér 200 0,219 20 
7. Csepel 50 0,233 23 
8. Pásztó 50 0,248 18 
9. Mátrabérc 0,260 18 
10. Cserhát 50 0,329 11 

Gratulálunk a legjobban rendezett túrák rendezőgárdájának, kívánjuk, hogy túrájuk továbbra is - 
méltán - népszerű legyen. 

Matécz Péter, értékelő; Tihanyi Péter, adat ellenőrző 
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