
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eger Magyarország gyöngyszeme, a barokk „ékszerdoboz”. Egy város, mely úgy ápolja gazdag 

történelmi múltját, hogy közben a jövőbe tekint. Szép földrajzi fekvésének, szelíd szépségű 

tájainak, termálfürdőinek, bor- és fürdő-kultúrájának, polgári vendégszeretetének köszönhetően 

az ország harmadik leglátogatottabb városa. 
 

Eger could be described as a Baroque jewellery-box, being one of the most attracting cities of 

Hungary. The glory of this town once resounded all through Europe and its present appearance 

echoes it back for its inhabitants and visitors, as well. Eger is situated in the north-eastern part 

of Hungary surrounded by beautiful mountains. It is not only famous for its fiery wines and spas 

but also for its hospitality. These features made Eger the third most popular town among tourist 

coming from other parts of Hungary as well as from abroad. 
 

Az Egri Testedző Club az 1995. évben lett alapítva. A szakmai munka színvonalát jelzi, hogy az 

egyesületben több magyar bajnok illetve magyar válogatott sportoló van. A legkiemelkedőbb 

eredménnyel Kovács Ádám rendelkezik, aki a 2011-es Világbajnokságon rövidtávon 15. 

helyezést ért el. Ádám Szabó András klubtársával együtt tagja volt a 2008-as Főiskolás 

Világbajnokságon bronz érmet nyert magyar váltónak. A női versenyzők között a legértékesebb 

eredményt Simon Ágnes jegyzi szenior sítájfutó világbajnoki címeivel. 
 

The Egri Testedző Club was established in 1995. There are several Hungarian champions and 

members of the Hungarian National Team, which represent the high level of the orienteering 

job within the club. Ádám Kovács has the most outstanding result, achieving the 15th place of  

sprint distance in World Orienteering Championship in 2011.  Ádám and his club mate András 

Szabó were members of the Hungarian relay team winning bronze medal in World University 

Championship in 2008. Among the women Ágnes Simon has the most valuable results winning 

senior ski orienteering world champion titles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobó István Emlékverseny 

Trailroc elit futam 

kiírása 

2012. augusztus 25-26., Eger 

3 futamos rövidtávú rangsoroló tájékozódási futóverseny 

 

Kiemelkedő díjazás!  

Trailroc elit futamokon, F/N 21-ben 30 000 – 30 000,-Ft-os Trailroc vásárlási utalvány az összetett 

győzteseknek. F/N 18-ban értékes tárgyjutalmak az összetett győzteseknek. 

Eger Város Önkormányzatának támogatásával. 

 

Program: Augusztus 25.: 

13:00 1. futam, „erdei ultrasprint” rövidtávú verseny (országos rangsoroló) 

győztes idők: 18-23 perc  

Augusztus 26.: 

10:30 2. futam rövidtávú verseny (országos rangsoroló) 

15:30 3. futam rövidtávú verseny (országos rangsoroló) 

Helyszín: Eger és környéke 

Térkép:  Új térképek!! 2012. évben helyesbített 1 : 7500. illetve 1: 4000 

A terepeken tájfutó verseny még nem volt! 

Terep: 1.nap: középhegységi részlet gazdag erdei terep 

2.nap: város, aszfaltozott utakkal és parkokkal 

Rendező: Egri Testedző Club 

Versenybíróság elnöke: Dr. Nagy Árpád 

Pályakitűzők:  1. futam: Szabó András 

2. futam: Lajszner Attila 

   3. futam: Szajkó Csaba 

Ellenőrzőbíró:  Lénárd Miklós és Okos Ernő 

Titkár:  dr. Kiss Teodóra 

Kategóriák:   F – N 21A, B, F-N 10D, 12C, 14B, 16B, 18B, 20A, 35B, 40B, 45B   

                                          50B, 55B, 60B, 65B. Nyílt, gyerek verseny. 

Nevezési cím: Online:  http://entry.mtfsz.hu 

E-mail: lajszi@freemail.hu 

   ETC, 3300 Eger, Klapka Gy. út 1. 

E-mailen történő nevezés esetén kérjük megadni a versenyző nevét, születési dátumát, rajtengedély számát, 

kategóriát és az SI dugóka számát is. Az e-mailen küldött nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk, ha ez 

nem történik meg, kérjük a nevezést megismételni. 

Nevezési határidő: 2011. augusztus 14.  

Nevezési díj:  3.600,- Ft/fő 1 futam: 1.800,-Ft/fő 

   FN 10, 12, 60B, 65B kategóriában: 3.000,- Ft/fő   1 futam: 1.400,-Ft/fő 

 Nevezési határidő után az üres helyekre: + 500,- Ft  

 Helyszínen az üres helyekre: + 1.000,- Ft 

   Nyílt kategóriában: 1.800,- Ft/fő 1 futam:800,-Ft/fő 

Információ:  egritc.hu 

   lajszi@freemail.hu 

SPORT ident: A versenyt a SPORTident rendszerrel rendezzük. Kérjük nevezéskor az SI számot vagy a 

bérleti igényt megadni. Dugóka bérleti díja: 200 Ft/fő 

Szállás:  Egyéni megkeresésre tornatermi illetve kollégiumi szállást tudunk intézni. 

 

 

 

A Demjén Termálfürdő kitűnő kikapcsolódási, pihenési lehetőséget biztosít a két versenynap között. 

Nyitva tartás: 09.00-02.00 óráig. Egertől 10-15 perc autóval. 

www.demjengyogytermal.hu 

 

Dobó István Memorial Competition 

Trailroc elit Run 

Bulletin 1. 

25-26. 08. 2012., Eger 

3-run individual sprint orienteering event 

 

Valuable prizes!  

Trailroc elit categories (M/W21) 30 000 – 30 000,-HUF Trailroc gift voucher for the winners 

In catagory M/W18 valuable gifts for the winners. 

Supporting by Local Government of Eger Town. 

 

Program: 25th of  August: 

13:00 1st run, „forest ultrasprint” sprint competition (national ranking event) 

winning times: 18-23 minutes 

26th of  August: 

10:30 2nd run,sprint competition (national ranking event) 

15:30 3rd run, sprint competition (national ranking event) 

Location: Eger and its region 

Map:  New maps!! Corrected in 2012. Scale 1: 7500 and 1: 4.000. 

Orienteering competition has not been organized yet these terrains. 

Terrain: 1st day: mountain detailed wooded terrain 

2nd day:Town, with asphalt roads and parks. 

Organizer: Egri Testedző Club 

Chairman of the organizing commitee:  Árpád Dr. Nagy 

Course setters: 1st run: András Szabó 

   2nd run: Attila Lajszner 

   3rd run: Csaba Szajkó 

Event controllers:  Miklós Lénárd and Ernő Okos 

Secretary:   Teodóra dr. Kiss 

Categories:  M – W 21A, B, M-W 10D, 12C, 14B, 16B, 18B, 20A, 35B, 40B, 45B, 

50B, 55B, 60B, F65B. Open, children competition 

Entry address: online: http://entry.mtfsz.hu 

E-mail: lajszi@freemail.hu 

ETC, 3300 Eger, Klapka Gy. út 1. 

(name, category, SI number)  In case you do not get a receipt confirmation of your electronic entry within 

48 hours please repeat sending it.  

Entry deadline: 14th of August 2012.  

Entry fee:  3.600,- HUF/person for 1 run: 1.800,-HUF/person 

In MW 10, 12, 60, 65 : 3.000,- HUF/person for 1 run: 1400,-HUF/person 

 Entry after the deadline for the vacant places: +500, -HUF 

 Entry on the spot for the vacant places: + 1.000, -HUF  

Open category: 1.800,- HUF/person , for 1 run: 800,-HUF/person 

Information:  egritc.hu , lajszi@freemail.hu 

SPORT ident: The competition is organized with the SI system. Competitors having own SI cards are 

kindly requested to write the numbers of their cards on the entry forms! Rental fee of SI card is 200.-

HUF/day. 

Accomodation: We can arrange accomodation in youth hostel and gymnasium at individual 

request. 

 

The Demjén Thermal Bath ensures excellent relaxing, resting possibility between the two racing 

days. Opening hours: 09.00-02.00. It is 10-15 minutes by car from Eger. 

www.demjengyogytermal.hu 

http://entry.mtfsz.hu/
mailto:lajszi@freemail.hu
mailto:lajszi@freemail.hu
http://www.demjengyogytermal.hu/
http://entry.mtfsz.hu/
mailto:lajszi@freemail.hu
mailto:lajszi@freemail.hu
http://www.demjengyogytermal.hu/

