Elnöki jelentés a 2016 évi 28. Eger Nagydíj nemzetközi tájfutó versenyről
Terep, engedélyek:
Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE 2014-ben pályázott a 2016.évi őszi kiemelt sprint
rangsoroló versenyre, amit el is nyertünk. Mezőkövesdi tereppel pályáztunk és feltétel volt még
egy sprint váltó megrendezése is. Az Eger Nagydíj így a következő programot kínálta a
versenyzőknek:
1. nap délelőtt 10:00-ás „0” idővel Mezőkövesd Hadas városrész térképpel Sprint egyéni
futam.
1. nap délután 14:30-as „0” idővel Mezőkövesd Kavicsos-tó térképpel Sprint váltó.
2. nap 10:00-ás „0” idővel a Kács Mészégető-tető térképpel Középtávú futam.
3. nap 10:00 –ás „0” idővel a Kács Békaházi-tető térképpel Normáltávú futam.
A tervezett terepek alkalmasak voltak az adott versenyszámok lebonyolítására.
A mezőkövesdi térképeket Kali Csongor javította és rajzolta nagyon jó minőségben. Ő is tűzte
ki rajta a sprint pályákat.
A Kács környéki térképeket Zentai József helyesbítette egy korábbi 2010-es Eger Nagydíjas
térképről szeptember folyamán. Ezen a térképen Veres Imre tűzte ki a pályákat a közép és a
normál távon egyaránt.
A Sprint versenyek központja a Mező Ferenc Általános Iskolában volt, amit az Önkormányzat
ingyenesen a rendelkezésünkre bocsátott. A szombat délelőtti sprint versenyen kihelyezett célba
érkeztek a versenyzők és 300 m gyaloglással elérték a VK-t, ahol kiolvastak. Az iskolában
elegendő fedett öltöző, melegedő helység és wc állt rendelkezésre. Parkló az iskola környékén volt
bőven.
A VK tömegközlekedéssel vasúton és autóbuszon is jól megközelíthető volt. Megfelelő
mennyiségű és minden igényt kielégítő szálláshelyet tudtunk kiajánlani.
A 2. és 3. napi terep célja autóval egy erdészeti aszfaltos úton jól megközelíthető volt.
Cserépfalutól 7 km-t kellett még autózni.
Ide tömegközlekedéssel nem lehetett eljutni, de tudomásom szerint nem volt ilyen igény.
A 3. napi cél kihelyezett cél volt, de a kiolvasás továbbra is a Mocsáros háznál lévő
versenyközpontban történt. A parkoltatást az erdészeti út szélén és a VK körüli rétek egy részén
oldottuk meg.
A 2. 3. napi célban VK-ban 6 db mobil WC, egy lajtos kocsi és büfé szolgálta a versenyzők
komfort érzetét. Itt csak aggregátról tudtunk áramot szolgáltatni magunknak.
Összességében minden futam rajtja és célja jól lett kiválasztva figyelemmel volt a terep
adottságainak maximális kihasználására.
A terepengedélyeket már tavasszal megkértük és megkaptuk, mert egy engedélyen belül
intéztük az összes általunk rendezett verseny engedélykérelmét 2016-ra vonatkozóan.
A 2. 3. napi célhoz vezető út használatáért a Felsőtárkányi Erdészet részére csoportos
úthasználati díjat fizettünk, amit beépítettünk a nevezési díjba.
Terveink szerint Kács lett volna a 2.3. napi versenyek célja, de a hatóságok nem engedték
kijavítani a korábbi térkép K-i széle és Kács fürdő közötti kb.400 m-es sávot, amin behozhattuk
volna a pályákat, ezért át kellett tenni a cél helyét a Mocsáros házhoz.
A városi futamon délelőtt 2, délután 1 helyen rendőri biztosítást kaptunk két enyhe forgalmú
úton való átfutáshoz.
Minden hatósággal jó kapcsolatot alakítottunk ki, ami fontos lesz a további évek
versenyrendezései szempontjából.
Térkép:
A térkép külleme mérete megfelelő, minősége kiváló, mivel vízhatlan pretex papírra lett
nyomtatva. A jelkulcsi előírásoknak teljes mértékben megfelelt. A pályák benyomtatása kiváló jól
olvasható volt.

Pályakitűzés
A pályák minősége kornak fokozatnak és az előírt győztes időknek megfelelt. Talán a váltó pályák
lettek picit rövidebbek, pörgősebbek.
Tájékoztatás:
A kiírás és a versenyértesítő időben közzé lett téve a szokásos csatornákon. Egyedül a rajtlistával
késtünk kicsit, mivel a verseny előtti héten közel 150 nevezés érkezett még. Betudható ez annak,
hogy az október hónap nagyon feszített, zsúfolt a versenyek szempontjából. 2 OB-s hétvége is volt
az Eger Nagydíj előtt és inkább erre koncentráltak a Klub vezetők, mint az END nevezéseire. No
és persze a várható jó időre.
A rajtlista egyébként a szabályoknak megfelelt betartottuk a kategórián belüli indítási időközöket.
A verseny lebonyolítása:
A 30 fős Sparis rendező gárda összeszokottan olajozottan és egymást segítve dolgozott. Az
ellenőrzőpontok elhelyezése ki stekkelése rendben volt. Az időjárás kegyeibe fogadta a rendezőket
és résztvevőket, mert mind 3 nap alatt gyönyörű napsütéses száraz igazi őszi kiránduló idő volt.
A résztvevői létszám közel félezer volt. Hat országból (dán, finn, cseh, szlovák, román, magyar)
ékeztek versenyzők. A résztvevők sportszerűen versenyeztek és szerencsére a versenyorvosnak
sem volt sok dolga (pár kisebb karcolás, egy nem súlyos bokaficam)
Eredményhirdetés:
A váltónál külön hirdettünk eredményt és a 7 kategóriában indult mintegy 50 csapat első három
csapatai érem díjazásban részesültek, amit a középtávú verseny után kaptak meg. Az egyéni
összetett eredményhirdetését a tervezett 14:00 helyet egy órával korábban tudtuk elkezdeni, amit
értékeltek a versenyzők.
Összesen 40 kategóriában hirdettünk eredményt. Érem és hasznos ajándéktárgyakat kapott az első
három helyezett.
Az eredmények alakulását Wi-Fi-n keresztül folyamatosan nyomon követhették a részt vevők.
Papíralapon félóránként frissítettük az eredményeket.
Óvás az egész rendezvényen nem történt, mint ahogy rendkívüli esemény sem.
A versenyzők hálásak voltak a jó rendezésért.
Eger,2016.11.02.

Blézer Attila
A verseny elnöke

