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Már kora tavasszal elkérést kaptam a verseny ellenőrző bírói feladatainak ellátására a 

Rendezőségtől, konkrét munkám igazán csak a verseny hetében volt. A térkép elég későn 

készült el, mivel a folyamatos változásokat igyekeztek naprakésszé tenni, így csak a verseny 

előtti kedden kaptam meg a pályákat, a pontokat, és a pontmegnevezéseket. A pontok 

elhelyezése és a pályák kialakítása szerintem megfelelt a követelményeknek. 

 

A térképeket a pályákkal együtt színes lézernyomtatóval nyomtatták. Ahogy láttam senki sem 

futott térképtartóval, ezért a nagy melegben megizzadt versenyzők többségének kezében 

eléggé hadviselt példányok is akadtak – a papír és nyomtatás minőségét néhányan 

nehezményezték. A térképekre jelkulcsot is lehetett volna elhelyezni. 

 

Mindkét futamra Gyöngyös belterületén került sor, a selejtezőkre a már tavaly megismert 

„Kálvária part” nevű városrészen, a döntőkre pedig a Fő tér és környékén, azaz a belvárosban. 

A két helyszín más és más jellegű volt, délelőtt inkább a kertvárosi jelleg dominált, a térképen 

is inkább a sárga szín volt uralkodó, míg délután az épületek között, kis udvarokban, 

parkokban, főként az aszfalton való futás volt a jellemző. 

A döntő célja a Fő téren felállított színpadnál volt, sok zenével, táncos műsorral, sok nézővel.  

 

A verseny lebonyolítása érdekes rendszerben történt, délelőtt selejtező, délután döntő 

futamokkal, de a döntőn nem csak az indulhatott, aki délelőtt is, azaz, néhányan jelezték, hogy 

csak a délutáni futamon vennének részt. Végül is ez 15 embert érintett, kértem a rendezőket, 

hogy az ő eredményüket vk.(versenyen kívül) megjelöléssel helyesbítsék az eredményeknél, 

ez rögtön meg is történt. 

 

A délelőtti futamon a „Rajt” felirat rossz helyre került ugyan - a térképrajthoz – de a 

térképfelvétel után egyből indultak a versenyzők, mert a rajtszemélyzet mindenkinek felhívta 

rá a figyelmét, nálam összesen ketten tették ezt szóvá, de csak jelzés értékűként. 

A résztvevők nagyszámú módosítása ellenére a versenyiroda jól végezte a munkáját, a „O” 

idő csak 1 percet csúszott. 

 

A versenyen óvás, kód elírás, kategória törlés, említésre méltó esemény szerencsére nem 

történt. A forgalmasabb utaknál, ill. pontoknál pontőrök, polgárőrök is segédkeztek. 
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