
Versenyértesítő 
 

 

Dobó István Emlékverseny országos rangsoroló verseny 
  

A rendező Egri Testedző Club szeretettel köszönti a hazai és külföldi versenyzőket a Dobó István 
Emlékversenyen, amelyet egyesületünk a Postás Kupa rendezőségével együttműködve szervez 
annak érdekében, hogy színvonalas felkészülési lehetőséget biztosítson a magyarországi 
Világbajnokságra készülőknek és az érdeklődőknek.  
   
Versenyrendezőség:   Elnök:  Dr. Nagy Árpád 
   Pályakitűző: Szajkó Csaba 
   Ellenőrzőbíró:  Hrenkó László 
   Titkár:   Dr. Kiss Teodóra 
    
Versenyközpont - Cél:  Strand és Termál Fürdő, Eger.  
Figyelem!! A cél kizárólag a Strand déli oldalán lévő, Csákány úti bejárat felől közelíthető meg. Egyéb 
bejáratok nem vehetők igénybe!!! 
  
 Jelentkezés:  

• Április 9-én, csütörtökön 14–15.00 óra között az edzés céljában, megközelíthető az Egert 
Miskolccal összekötő bükki közúton a megyehatárnál D-i irányba induló erdészeti úton 300m-t 
haladva. 

• Április 10-én pénteken, 13.00 -14.30 között a verseny céljában . 
  
Kategória összevonás: N45 > N40-be; N55 > N50-be. 
  
„0” idő: 15.00 óra 
 
Cél- Rajt távolság: 1080 m, kék-fehér szalagozás. 
 
Rajt karantén: 15.00-ig minden versenyzőnek be kell érkeznie a karanténba. 
  
Térkép: Eger – Strand, Helyesbítve illetve felülvizsgálva 2009. márciusban, IOF normák szerint. 
Méretarány: 1: 4 000, alapszintköz: 2 m, mérete: 30x21 cm.  
 
A térképek fóliázva lesznek. A fólia nélküli használatot nem javasoljuk, mert a nyomtatás könnyen 
sérülhet. 
  
Terep: Régi lakótelep és parkok, változatos növényzettel, sok objektummal.  
 
SI: A versenyen nem lehet használni az SI 8-as, SI 9-es dugókát (mindkettő 7 számjegyű) ! 
Akiknek ilyen verziójú dugókájuk van a rendezőség a jelentkezéskor ingyen biztosít nekik SI 5-ös (ez a 
hagyományos régi fajta) dugókát! 

  
Ellenőrző pontok: Állványon narancsfehér színű bója, SI doboz, szúróbélyegző. Az ellenőrző 
pontokon hagyományos lyukasztó is található, melyet csak akkor kell használni, ha a SPORTident 
nem működne, ilyenkor a térkép szélére kell lyukasztani és a Célban ezt közölni kell. 
  
Pontmegnevezés: a térképre nyomtatva. Pótszimbol a rajtkordonon belül felvehető. 
Ragasztószalagot, ollót biztosítunk. 
  
Eredményhirdetés: 17.00 óra 
  
Díjazás: A verseny 1-3 helyezettjei oklevél díjazásban részesülnek. A kiemelt kategóriák győztesei 
tiszteletdíjat kapnak. FN21 E kategóriában az első 3 helyezett pénzdíjazásban részesül amennyiben 
minimum 25 fő rajthoz áll: 20-10-5 ezer Ft összegben. 



 
Szállás:   Bornemissza Gergely Szakközépiskola Kollégiuma 
    Cím: 3300 Eger, Kertész út 128. 

 A szállást a versenyt követően lehet elfoglalni, a rendezőségtől kapott szállásjegy     
 ellenében. 
 

Egyéb információk: 

 
– A befutó versenyzők frissítőt kapnak. 
– A célban a Strand épületének emeleti öltözőit és mosdóit lehet igénybe venni. A rajtban WC 
használata biztosított. 
– Csütörtök délután az edzés „0” ideje: 15.30. ( Megyehatár ). 
  
Kérjük, mindenki vigyázzon a tisztaságra! 
Kutyát a cél területére bevinni nem lehet! 
  

 
Sikeres versenyzést kíván mindenkinek a 

 
RENDEZŐSÉG 

  

 


