
Verseny elnöki jelentés az EGER NAGYDÍJ 2013. 

versenyről 

Az Egri Spartacus elnöksége 2012 novemberében döntött az EGER NAGYDÍJ tájfutó verseny 

helyszíneiről. Ezek szerint az első napon az 1. és 2. futamot Egerben, míg a másnapi 3. 

futamot a Szarvaskő - Bátor települések közti erdős területen rendezzük meg. Ez a terület 

nem tartozik a Natura2000-es területekhez, így nem kell engedélyt kérni az Észak 

Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, mely engedélyek kiadása kicsit 

döcögős volt az utóbbi időben itt az északi régióban. 

 Az első két rövidtávú futamra a pályakitűzések és ellenőrzések időben és rendben 

megtörténtek a terepengedélyeket az Egri Önkormányzattól megkaptuk. A parkoltatást a 

Testnevelés Tanszék körül meglévő 60 parkoló , egy újonnan épült 60 férőhelyes parkoló és a 

közeli lőtéren 40 autó parkolására elegendő hely biztosította. 

Az 1. futam pályakitűzője és térkép helyesbítője Kali Csongor sporttársunk volt, aki mind a 

térképjavításban, mind a pályakitűzésben jelesre vizsgázott. A belváros egy kicsi szelete után 

a pályák az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola kollégiumai és a Testnevelés Tanszéke 

környékén tekeregtek.  A kezdő kategóriákon kívül mindenki egy 6-7 pontból álló szabad 

pontfogásos résszel kezdett, ami megszórta a mezőnyt. Egy helyen kereszteztek forgalmas 

utat a versenyzők, de ott polgárőrök felügyelték a biztonságos átkelést. Az ellenőrző bíró 

Goldmann Róbert volt. 

A 2. futam pályakitűzője Kuzman Zsolt, míg ellenőrzőbírója szintén Goldmann Róbert, térkép 

javítója Kali Csongor volt. A versenypályák itt az Almagyar-domb kertes házai közt az Egri 

„Rózsadombon” vezettek, ahol a kényszerű kerülések és a nem kevés szint tette keménnyé a 

küzdelmet. Mind a terepet, mind a pályákat sokan dicsérték. A 2. futam 15. percében jelzés 

érkezett, hogy az egyik pont nincs a helyén. 15 percen belül tehát a 30. percig korrigáltuk a 

hibát, amit valószínűleg egy járókelő tehetett el. Az ellenőrző bíró korrekt döntése 

értelmében annak a 3 kategóriának, akiknek pontja volt, az oda vezető átmenet és az onnan 

a következő pontra vezető átmenet idejét kivettük a versenyidőből. Így senki eredményét 

sem befolyásolta a döntés hátrányosan. 

Az első két futam célja a Testnevelés Tanszék melletti Sportcsarnok előtt volt. A csarnok felét 

és a fedett futó folyosót a hozzá tartozó öltözőkkel, mosdókkal kibéreltük a versenyzők 

táborozására. Az épület infrastruktúráját használtuk (áram vételezés, mosakodás, wc-k, 

fedett, fűtött tágas hely). A célban büfét működtettünk. Az eredményeket 25 percenként 

frissítettük. A versenyorvos egy horzsolásos térd sérültet látott el. A célban mindenki frissítőt 

kapott és a délelőtti és délutáni futam térképeit egyszerre vehették fel a versenyzők a 2. 

futam 69. percétől. Mindkét futamon gyerekversenyt is csináltunk, ahol a távot teljesítők 

cerbona szeletet kaptak. A városi futamok 1: 4000-es térképen zajlottak. 



A másnapi 3. futam pályakitűzője Veres Imre ellenőrzőbírója Sümegi János volt. A térkép 

javítását (domborzat átrajzolás, néhány út felvétele GPS-el) Urbán Imre kezdte el. Az 

összesen elkészült 7 négyzetkilométeres terület helyesbítését azonban Zentai József (Popey) 

készítette 2013 augusztusától október végéig. A terület részben tartalmazta a régi 

Gyöngyvirág-bérc terepének északi szélét. 2/3 részben viszont teljesen szűz területeket 

vontunk be, ami zömében szálerdős. A domborzat nagyon markáns a völgyekbe lefutó 

oldalak a völgy aljához közelítve nagyon meredekek. Imre jól kihasználta a pályatervezésnél a 

terep adottságait. A pályák jó vonalvezetésűek voltak, gyakran tartalmaztak hurkot. A 

versenytérképeket 1:10000-es és 1:15000 –es méretarányban használtuk. Célterületnek a 

régi Keselyű-bérci úttörőtábor helyszínét választottuk. Sajnos a tábor romos az itteni 

infrastruktúra megsemmisült. A Szarvaskői önkormányzat volt a segítségünkre, akik 

biztosították a helyszín lekaszálását az oda vezető út bekátyúzását, bozótmentesítését, a 

mosakodó víz kivitelét és egy rendezvény-sátorral, hogy a fedett hely álljon a versenyzők 

rendelkezésére. A rendezvény-sátorban működött a büfé és itt volt elkerített öltöző rész is. 

Összesen 6 db mobil WC-t béreltünk. A parkoltatást a rajt és a cél közötti rekultivált 

szeméttárolónál oldottuk meg egy focipályányi területen. Terepengedélyt a területgazda 

Egererdő Erdészeti Zrt-től megkaptuk. A helyi vadásztársaságot értesítettük, hisz a területet 

intenzíven vadásszák. 

Összességében mindhárom futam térképét Veres Imre cége a Garamond 91 Kft nyomtatta 

pretex papírra, kiváló minőségben. A terepek alkalmasak voltak az 500 fős versenyek 

lebonyolítására. A pályák zömében a szabályzatban megadott győztes időknek megfelelő 

hosszúságúak voltak. Néhány eltérés a 2. futamnál a szintes rövid pályáknál fordult elő.  

A versenyzők a kiírást az értesítőt és a rajtlistát is időben megkapták. A versenyek rendben 

lezajlottak, rendkívüli esemény és óvás nem történt. Az eredményhirdetés az általunk 

tervezett időpontban 13:30-kor rendben megtörtént. Az 1-3 helyezettek érem díjazásban 

részesültek.  A gyorsítás érdekében az azonos kategória női és férfi versenyzőit egyszerre 

szólítottuk. A 35 fős rendezőgárda nagyon fegyelmezetten és odaadóan dolgozott, köszönet 

érte. Az időjárás a kegyeibe fogadott, mind két nap többnyire napsütésben futhattak a 

versenyzők. Egész éjszaka viszont zuhogott az eső és feláztatta a második napi terepet. 

Kollégiumi szállást a Wigner Jenő Szakközépiskola Kollégiumában, míg tornatermi szállást a 

Felsőtárkányi Általános Iskola tornatermében biztosítottunk. A versenyző nagy része a már 

saját maguk által bejáratott szálláshelyeket vette igénybe. 

Az első versenynap délelőttjén az Egri Sportmúzeumban avatták az új Öttusa és Tájfutó 

termet ahová a versenyzőket a versenyértesítőben is meginvitáltuk. Nagyon szép, 

mindenkinek ajánlani tudjuk, ha Egerben jár, nézze meg. Cím: Eger Kossuth u. 9. A 

Megyeháza udvara. 

Eger, 2013.11.15.     Blézer Attila 

      a versenybíróság elnöke 


