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Rendező 

Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3 
 

A verseny támogatói 

 Eger Megyei Jogú Város 
Cserépfalu Község Önkormányzata 
Bogács Község Önkormányzata 

      Egererdő Erdészeti Zrt 
Bükki Nemzeti Park 
Patak-Party Apartmanok – Bogács 
Tárkány Bor Kft  
Bogácsi Thermálfürdő 
Malom Panzió Bogács 
 

 1.nap délután 1.nap délelőtt 2. nap 

Verseny elnöke Blézer Attila 

Pályakitűző Bózsó Zoltán Veres Imre Veres Imre 

Ellenőrzőbíró Goldmann Róbert Kirilla Péter Kirilla Péter 

Versenyforma egyéni, rövidtávú 
országos rangsoroló 

egyéni, középtávú 
országos rangsoroló 

egyéni, normáltávú 
országos rangsoroló 

Helyszín Bogács (új térkép!) Cserépfalu, Cinegés (új térkép!) 

 
 
 
Terep 

Falusias környezet, 
lakó és üdülőövezet 
mellett nagyobb nyílt 
területek találhatók 

Középhegységi terep, a területet markáns 
hegyoldalak jellemzik, néhol 

jelentősszintkülönbségekkel, A növényzet 
helyenként sűrűbb, ami a futást kissé 

lassíthatja, több helyen kisebb-nagyobb 
kiterjedésű ligetesek és legelők is találhatók 

rengeteg jellegfával. Kis területen a Cseh 
homokkövekre emlékeztető riolit-ignimbrit 

sziklatornyok, sziklafalak találhatóak. Kicsit 
magasabb régiókban, a meredek 

hegyoldalakon mészkősziklák is előfordulnak 

Térkép A/4,1:4000/2.5m, 
Pretex 

A/4,1:10000/5m, 
Pretex 

A/4,1:10000/5m, A/4, 
1:15000/5m, Pretex 

Rajt Kovács József 

Cél Laurinyecz Csaba 

Felvezetés Bátor Szilárd Vass Dániel Révész Tamás 

Sportident Kucsma István, Fekete Zoltán 

Titkár Fekete Zoltán 

Versenyorvos Dr. Kincses Miklós 

Gyerekverseny Marczis Márta 

Tervezett „0” idők 14:30 10:00 10:00 

Parkoló-Vk  300 m 300 m 

Cél – Rajt 690 m 1-es rajt – 800 m 
2-es rajt – 1300 m 

kihelyezett cél lesz, a 
rajtokba vezető 

útvonal mentén – 
700m 

400 m 

    

Szalagozások 



Valamennyi rajtba kék-fehér szalagozás vezet. 
A 10D kategóriák narancs színű szalagozáson vezetnek. A rövidtávú futamon a 10-es 
kategóriákban nem lesz szalagozás! 
 

Jelentkezés a versenyre 

2017.11.04-én 8.00-tól 9.30-ig az első és harmadik futam versenyközpontjában. Jelentkezéskor már 
csak az üres, ill. visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni, pótdíj felszámításával. 
 

Gyerekverseny  

Mindkét nap a cél közelében lesz, nevezési díj nincs. 
 

Általános információk 1. futam 

Kihelyezett cél lesz a rajtokhoz vezető útvonalon, a versenyközponttól 700 m távolságban. Az 1-es 
rajt a céltól 100 m, a 2-es rajt 600 m távolságban lesz.  
 

Általános információk 3. futam 

A terep egy része marhalegelő, ezért egy területet lezártunk, ahol a marhák és a kutyák a verseny 
ideje alatt lesznek. Nem szeretnénk mozgásunkkal az állatokat megzavarni.  
A terepen (kis területen) sziklafalak, sziklatornyok is találhatóak, kérjük, hogy a veszélyes helyeken 
mindenki fokozottan figyeljen.  
 

Pontmegnevezés 

Mindhárom futamon a térképen lesz a szimbol, a rajtba lépés előtt pótszimbol felvételére is 
lehetőség lesz. Ollót, ragasztószalagot biztosítunk a rögzítéshez.Térképleadás: mindhárom 
futamon az utolsó rajtig. 

Kategória-összevonások, sorsolás 

2017. 10. 31 után, a beérkezett nevezések alapján. 
 

Parkolás, megközelítés 

1-3. futam 
Cserépfalutól északi irányban a Túr-bucka déli oldalán lesz a versenyközpont 
Parkolni a VK-cél felé vezető úton 300 méter távolságra, esős időben is használható füves 
parkoló. Táblákkal jelezzük. 
 
2. futam parkolás: Bogácsról Cserépfalu felé haladva, a falu szélén bal oldalon lévő rendezvény 
központ területén, szemben a pince sorral. Táblákkal jelezzük. 
 
Kérünk mindenkit, hogy kövesse a parkoltatók utasításait! 
 
A 11.04-05-i Eger Rallye miatt az alábbi helyeken útlezárások várthatók, leginkább a Mátrán át 
érkezőket érintheti: 
http://www.kmkk.hu/161-eger-rallye-verseny-miatti-utlezaras-es-tereloutak-egerben-2017-
november-4-en-es-5-en 
 

Rajtlisták, eredmények 

A teljes rajtlisták ki lesznek függesztve a célban és a rajtban egyaránt. 
A napi és összetett eredmények 30-40 perces időközönként kifüggesztésre kerülnek a célban. 

A célkörnyékén ingyenes hálózaton és monitorokon is követhető lesz az eredmények 
alakulása, további információk a versenyközpontban. 
 
 

SPORTident 

http://www.kmkk.hu/161-eger-rallye-verseny-miatti-utlezaras-es-tereloutak-egerben-2017-november-4-en-es-5-en
http://www.kmkk.hu/161-eger-rallye-verseny-miatti-utlezaras-es-tereloutak-egerben-2017-november-4-en-es-5-en
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXUiPTE08gCFYezFAodIEQFmQ&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wi-Fi_Logo.svg&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNFbcyjNF2stm-THLJVos4PlnWrEyg&ust=1445515956680279


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. Az 1. futamon kihelyezett cél lesz, a VK-ban kell kiolvasni. 
Aki nem olvastat ki 13:30-igkésőbb már nem lesz lehetősége. 
 
 

Eredményhirdetés, díjazás 

Egyéniben a három forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3. helyezettjei érem- és 
tárgyjutalomban részesülnek. A gyermekverseny minden indulója ajándékot kap.  
Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt. 
Az eredményhirdetés várható időpontja 11.05-én 14:00 óra. 
 

Tisztálkodás, frissítés 

A 1-3. futamon mobil WC-ket, illetve mosdásra lajtoskocsit biztosítunk. Ivóvízvételi lehetőség itt nem 
lesz. 
 

Szállás 

Tornaterem: Bükkalja Általános Iskola Bogács Alkotmány u.54. A szállásdíj a jelentkezéskor 
fizetendő. 
 

Hulladék-elhelyezés 

A környezet és a természet védelme érdekében kérünk mindenkit, hogy 

• a saját szemetét lehetőleg vigye haza, 

• használjátok a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, 

• frissítés után a műanyag poharakat toljátok egymásba! 
 

Egyebek 

• A célokban büfé üzemel, a befutott versenyzők frissítőt kapnak. 

• Versenyorvos mindhárom futamon 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. 

• Kutyát a cél területén csak pórázon szabad tartani, a versenyterületre kivinni tilos! 

• Ügyeljetek a versenyközpont és a szálláshelyek épségére, tisztaságára és rendjére! 

• A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült fényképek 
– ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában – nyomtatott és elektronikus sajtóban, 
ezen belül az interneten is közzétehetők. 

• A versenyen mindenki a saját felelősségre indul! 
 

Szabadidős programlehetőségek 

11.04-én  17 és 21 óra között, a versenyirodán lepecsételt térképpel, 30% kedvezménnyel lehet a 
Bogácsi Strandfürdőbe belépőt váltani. 
http://www.bogacsitermalfurdo.hu/index.php 
 
11.05-én a versenytérkép felmutatásával ingyenesen látogatható a Bükki Nemzeti Park Hór-völgyi 
látogatóközpontja (Suba-lyuk, Neander-völgyi ember leletei) 
http://bnpi.hu/hir/osemberek-es-vulkanok-kozt-a-hor-volgyi-latogatoparkban-1024.html 
https://hu-hu.facebook.com/subalyukmuzeumeslatogatokozpont/ 

 
Eredményes versenyzést kívánunk! 

 
 

http://www.bogacsitermalfurdo.hu/index.php
http://bnpi.hu/hir/osemberek-es-vulkanok-kozt-a-hor-volgyi-latogatoparkban-1024.html
https://hu-hu.facebook.com/subalyukmuzeumeslatogatokozpont/


                                
                           Eger MJV                 Cserépfalu                 Bogács 
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