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ELLENŐRZŐ BÍRÓI JELENTÉS
Az Eger Nagydíj háromfordulós, nappali, egyéni verseny volt összetett eredményértékeléssel. Az első nap két sprintversenyre került sor. A jelen ellenőrző bírói jelentés tárgya
a második napi normáltávú verseny.
1. Terep és térkép
▪ A terep túlnyomó többségét jól futható, tiszta erdő borította. A keleti részen
meredek hegyoldal és néhány mély völgy nehezítette a haladást; ez számos
kategóriában útvonal választási problémát jelentett.
▪ A 2013-ban Zentai József által helyesbített térkép Veres Imre pályakitűző és
általam végrehajtott számos javítás után kellő pontosságú volt.
▪ A térkép méretaránya 16-35-ös kategóriában 1:15000, egyébként 1:10000,
alapszintköze 5 m volt.
2. Előkészületek
▪ A kiírás és az értesítő magyarul és angolul is időben megjelent mind az
MTFSz, mind a verseny saját honlapján.
▪ Az értesítő első változatában nem szerepelt, hogy pontosan melyik kategória
milyen méretarányú térképet kap. Ezt a verseny előtt egy nappal készített
második változatban korrigálták illetve a célban kihirdették.
3. Pályatervezés és stekkelés
▪ A szükséges engedélyeket a rendezők időben beszerezték és végig a bennük
foglaltaknak megfelelően jártak el.
▪ Veres Imre pályakitűző az ellenőrző pontok helyét a verseny előtt három héttel
kijelölte.
▪ A terepen történt ellenőrzés során a pontmegnevezést több helyen
módosítottam, valamint a térképet számos helyen korrigáltam illetve két helyen
további javítást kértem a pályakitűzőtől.
▪ Az utolsó javítás során az egyik ellenőrző pontnál lévő kis völgyet
szárazárokra javították a térképen, azonban a pontmegnevezésben nem. Erre
csak a pályák kinyomtatása után derült fény. Mivel a probléma megítélésem
szerint nem volt jelentős, a térképek újranyomtatását nem tartottam
szükségesnek. A hibára az érintett versenyzők figyelmét felhívták.
▪ A pályák a korosztályoknak és fokozatoknak megfelelő nehézségűek voltak,
három esetben módosítást javasoltam, melyet a pályakitűző elfogadott.
▪ A térképek és pontmegnevezések nyomtatása időben megtörtént. A térképeket
és pályabenyomtatásokat, valamint a pótszimbolt ellenőriztem. A térképeket
vízhatlan anyagra nyomtatták.

4. A verseny
▪ A rajt és a cél felépítése, a versenyen kívüli gyalogmenetek szalagozása,
valamint a szalagozott gyerekpálya kijelölése, a pontok felvezetése a verseny
előtt időben megtörtént. A célban az MTFSz javaslatának megfelelő szelektív
hulladékgyűjtő konténereket állítottak föl.
▪ A győztes idők nagyrészt a tervezettnek megfelelően alakultak. N 16-40
kategóriákban a győztes idők a tervezettnél 10-15 perccel voltak hosszabbak.
Az eltérésért az eső után sáros, csúszós metsződések is közrejátszottak.
▪ Minden kategóriában érvényes eredmény született.
▪ Az eredményhirdetés időben, rendben lezajlott.
▪ Észrevétel, óvás nem érkezett.
▪ Sérülés nem történt.
5. A verseny lezárása
▪ A verseny végén a pontok teljes bontása, a szalagozások, a cél és a rajt lebontása megtörtént. A rajt- és célhely eredeti állapotát helyreállították.
▪ A verseny ideje alatt a rendezők, a futók és kísérőik a természetvédelmi előírásokat betartották.
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