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Terep, engedélyek
Terep: Felsőtárkányi horgásztó és a mellette található erdőség! A terep alapvetően alkalmas volt középtávú verseny
megrendezésére. Elegendő pontszerű és növényzeti objektum is található rajta. Az úthálózatot középtávra kissé soknak
tartottam, de megfelelő pályakitűzéssel, színvonalas pályák születtek. A térkép minőségén lehetne javítani. Ehhez a
jövőben másik helyesbítő csapatot javasolnék.
A versenyközpont tökéletesen megfelelt minden követelménynek, megközelítése mind személygépjárművel, busszal és
tömegközlekedéssel egyszerű volt. A szálláshely a szokásos, bevált kollégium, melynek minőségére nem hallottam
panaszt, a versenyhelyszínektől nem esett távol.
A rajt jó helyre került, megfelelően lett felépítve, egyszerű, egyértelmű beléptetéssel. A cél szintén megfelelő volt minden
szempontból. Higiéniai szempontból mindekét helyszín rendben volt.
Az engedélyekkel nem volt probléma.

Térkép
A térkép növényzeti részén sokat lehetett volna még javítani, ezek már az ellenőrzés során is előkerültek, és az utólagos
visszajelzések is ezt erősítették meg. Próbáltunk némileg javítani rajta ellenőrzés közben is. Ezen probléma kiküszöbölése
érdekében az előző részben leírtakat javaslom.
A nyomtatás mind a pályáknál mind a térképnél jól sikerült.

Pályakitűzés
Pályakitűzéssel teljesen rendben volt. Apró változtatásokra volt csak szükség, ezek is főként a terep és a térkép eltérései
miatt. A pályák időben elkészültek, minőségük minden tekintetben megálltál a helyük.

Tájékoztatás
A kiírás időben az értesítő egy nagyon kis késéssel jelent meg, amire nem árt a jövőben odafigyelni, de probléma vagy
bármiféle nehézség nem keletkezett a késés miatt. A többi dokumentum ( eredmények, rajtlista, pályaadatok) rendben
voltak.

Verseny lebonyolítása
A rendezői gárda az elmúlt évekhez képest kicsit kisebb volt, amit a jövőben jó lenne növelni, de ennek okáról és jövőjéről
már a helyszínen tárgyaltunk. A felvezetés időben és rendben zajlott, ebben én is besegítettem, de nem akadályozott az
egyéb feladatok elvégzésében. Az időjárás sajnos lehetett volna jobb is de a cél helyszíne tökéletes volt esős idő esetére
is. A verseny sportszerűen zajlott.

Eredményhirdetés
Eredményközlés frissessége a versenyen elegendő volt, és az adatbankba való feltöltés is időben megtörtént. Díjazással
semmi kifogásom nem volt.
Óvás nem történt.

