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Rendező: Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3 
 
A verseny támogatói: Eger Megyei Jogú Város 
          Szarvaskő Község Önkormányzata 

Eszterházy Károly Főiskola 
Egererdő Erdészeti Zrt – az állami erdők gondos gazdája 
Bükki Nemzeti Park 
AKUNA.HU Kft 

 

 1. nap 2. nap 

Verseny elnöke Blézer Attila 

Pályakitűző Kali Csongor, Kuzman Zsolt Veres Imre 

Ellenőrzőbíró Goldmann Róbert Sümegi János 

Rajt Berecz Gábor Jacsó Tibor 

Cél Laurinyecz Csaba 

Versenyközpont Fekete Zoltán 

Sportident Bózsó Zoltán Kucsma István 

Versenyorvos Dr. Kincses Miklós 

Versenyközpont 
Eger, Eszterházy Károly Főiskola 

Leányka úti sportcsarnoka.  
Bükk hegység, Szarvaskő, a volt 
Keselyűbérci űttörőtábor területe 

GPS koordináták 47.903212,20.387599 47.979904,20.316156 

Terep 

Városi terep, kertvárosi részek és 
szűk kis utcák váltakoznak. 
Edzőcipő viselése ajánlott! 

Szöges és kombinált stoplis 
használata TILOS! 

Középhegységi terep markáns 
domborzattal, sűrű úthálózattal. Néhol 
igen meredek hegyoldalak és kiterjedt 

bozótosok is színesítik a térképet. 
A terep egy részéről még nem készült 

tájfutó térkép! 

Térkép 

1:4000/ 2,5m 
helyesbítve 2013-ban 
mérete: 1.futam – A5 
             2.futam – A4 

vízálló 

1:10000/5m 1:15000/5m 
helyesbítve 2013-ban 

mérete: A4 
vízálló 

korábbi térkép: Gyöngyvirág-bérc 

Tervezett „0” idők 1. futam - 10:00,   2. futam - 14:30 10:00 

 
Jelentkezés a versenyre 
2013.11.09-én 8-tól 9:30-ig az első napi versenyközpontban. Jelentkezéskor már csak az üres, ill. 
visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni, pótdíj felszámításával. 
 
Parkolás, megközelítés 
 



 
 
Az első napi célban helyszűke miatt (klub)sátrak felállítására nem lesz lehetőség! A 
sportcsarnokban öltözők, wc, zuhanyzók állnak a versenyzők rendelkezésére. 
Pontmegnevezés lesz a térképeken, a pontok sorszáma mellett azok kódjai is be lesznek 
nyomtatva, pótszimbolt a rajtkordonon belül lehet felvenni. A rajtkordonban biztosítunk ollót és 
ragasztószalagot a rögzítéshez. A térképeket mindkét napon, az utolsó rajtig le kell adni. 
 
Fontos információk az első futamhoz!  
Az alábbiak KIVÉTELÉVEL minden kategória közvetlenül a rajt után ún. szabad pontfogásos 
szakasszal kezd: N10D, N10DK, N12C, N14C, N15-18C, N21C, F10D, F10DK, F12C, F14C, F15-
18C, F21C, Nyílt kezdő 
 
Tiltott területek, utak 
Eger Eszperantó sétány - Gólya utca  valamint a Gárdonyi utca - Vécsey völgy utca - Íj utca - Joó 
János utca - Eszterházy Károly Főiskola által határolt terület. 
 
Rajtlisták 
A teljes rajtlisták ki lesznek függesztve a célban és a rajtban egyaránt. 
 
Eredmények 
A napi és összetett eredmények 15-20 perces időközönként kifüggesztésre kerülnek a célban. A 
cél környékén ingyenes WiFi hálózaton is követhető lesz az eredmények alakulása, további 
információk a versenyközpontban. 
 
 
 



SPORTident 
A verseny a SPORTident elektronikus bélyegzési rendszerrel kerül lebonyolításra. Amennyiben az 
ellenőrzőponton a doboz meghibásodik/elvész/eltűnik, hagyományos módon, a térképre kell 
lyukasztani és ezt a célban jelezni kell. 
 
Távolságok, szalagozások 
 

 1.nap délelőtt 1.nap délután 2.nap 

Parkoló – Cél 100-450 m 100-450 m 0-650 m 

Cél - Rajt 1000 m/0m 600m/0m 1100 m 

 
Eredményhirdetés, díjazás 
A két versenynap összetett eredménye alapján az 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
A gyermekverseny minden indulója ajándékot kap. Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt. 
 
Szállások 
Kollégium 
Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium, 3300 Eger, Rákóczi Ferenc utca 2. 
www.wignerkollegium.hu 
Tornaterem 
A tornateremi szállást – 3324 Felsőtárkány, Általános Iskola, Fő út 159 – szombaton 17 órától 
lehet elfoglalni és vasárnap reggel 9-ig el kell hagyni. 
 
Egyebek 

 A célban mindkét nap büfé üzemel. 

 A befutott versenyzők frissítőt kapnak. 

 Gyermekversenyre a helyszínen lehet jelentkezni, a nevezés ingyenes. 

 Versenyorvos mindkét nap ügyel a célban. 

 Tájfutó és egyéb sportfelszerelések árusítása, valamint minden más kereskedelmi 
tevékenység folytatása csak a rendezőség engedélyével lehetséges. 

 A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni. 

 A versenyen mindenki a saját felelősségre indul! 
 

 
Eredményes versenyzést kíván a Rendezőség! 
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M E G H Í V Ó 
 

Ezúton szeretnénk meghívni a verseny valamennyi résztvevőjét és minden érdeklődőt az 

 

EGRI SPORTMÚZEUMBA 

 

ahol a számos sportág relikviái mellett megtekinthető a frissen megnyílt tájékozódási futó kiállítás is! 

Ízelítőt kaphatunk a sportág hazai – és Heves megyei – történetéből, az 1950-es évektől napjainkig.  

Térképek a fekete-fehértől a mai színes nyomatokig, sportfelszerelések a Bézard-tájolótól a Sportidentig, 

számos fotó, VB helyezettjeink érmei, díjak, ruhák, cipők, mind-mind megtalálhatók itt. 

 

Szombati nyitva tartás 11. 00 – 15.00 

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9 (A Megyeháza udvara) 

http://egrisportmuzeum.hu/ 

A múzeum 10-15 perces sétával elérhető az első napi VK-ból: Leányka-út – vasúti aluljáró - Dózsa György 

tér - Kossuth Lajos utca 

 

http://egrisportmuzeum.hu/
https://hu-hu.facebook.com/eljaktivanprogram
http://akuna.hu/
https://hu-hu.facebook.com/eljaktivanprogram
http://akuna.hu/
https://hu-hu.facebook.com/eljaktivanprogram
http://akuna.hu/

