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VERSENYÉRTESÍTŐ
Rendező
Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3 www.egrispartacus.hu
A verseny támogatói
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kács Község Önkormányzata
Egererdő Erdészeti Zrt – az állami erdők gondos gazdája
Északerdő Zrt
Bükki Nemzeti Park
Decathlon – Tízpróba Magyarország Kft
SKC Holding
1.nap
Verseny elnöke
Pályakitűző
Ellenőrzőbíró
Versenyforma
Helyszín

2. nap
Blézer Attila

Somlay Gábor

Sőtér János
Kirilla Péter
nappali, egyéni, középtávú
nappali, egyéni, normáltávú
országos rangsoroló
országos rangsoroló
Kács, Petőfi u.42
47°57'43.8"N 20°36'23.6"E
47.962169, 20.606550

Terep
Térkép
Rajt
Cél
Sportident
Felvezetés
Titkár
Orvos
Gyermekverseny,óvoda
Nullidő

Középhegységi terep markáns domborzattal, közepes
úthálózattal többnyire szálerdővel, és egyes zölddel
A/4 1:10000/5m Pretex
A/4 1:10000/5m Pretex
Piller Norbert
Laurinyecz Csaba
Bózsó Zoltán
Somlay Gábor
Fekete Zoltán
Dr. Balogh Eszter
Marczis Márta
11:00
10:00

Szalagozások
A Rajtba kék-fehér szalagozás vezet mindkét nap.
A 10D kategóriák narancs színű szalagozáson vezetnek.
A P2 parkolóból sárga-fekete szalagozás vezet a Versenyközpontba (1500m).
Ugyancsak sárga-fekete szalagozás vezet a mindkét napi kihelyezett célból a Versenyközpontba
(450 m), ahol a dugókák kiolvasása történik.
A Versenyközpont közelében a veszélyes, romos házakat szalagozással körbekerítettük.
Jelentkezés a versenyre
2019.10.26-án 9.00-tól 10.30-ig az első futam céljában. Jelentkezéskor már csak az üres, ill.
visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni, pótdíj felszámításával. A sorbanállás gyorsítása
érdekében kérjük, hogy csak a módosítással, nevezéssel érkezők jöjjenek a
versenyirodához, aki csak fizetni szeretne később is megteheti.
Gyerekverseny
Gyermekverseny mindhárom futamon a cél közelében lesz, nevezési díj nincs.

Parkolás, megközelítés

Parkoló – Vk

1.nap
P1 50-100m
P2 1500m

2. nap
P1 50-100m
P2 1500m

Kérünk mindenkit, hogy kövesse a parkoltatók utasításait! Az első 70 autó a Versenyközpont
mellet a P1-es parkolóban parkolhat . A többiek a falu közepén a Fő út mellett a Sportpályán a P2es parkolóban férnek el, ahonnan a sárga-fekete szalagozáson 1500 m gyaloglással érik el a
Versenyközpontot.
Rajtlisták, eredmények
A teljes rajtlisták ki lesznek függesztve a célban és a rajtban egyaránt.
A cél területén online eredményközlés lesz, a wifi eléréshez az ESP_Network hálózatra kell
kapcsolódni, majd a böngészőbe az egrispari.hu-t kell beírni. Az eredmények állását monitorokon
is nyomon lehet követni. Papír alapú eredményközlés 35-40 percenként várható.
Pontmegnevezés
Mindkét futamon a térképen lesz a szimbol, a rajtba lépés előtt pótszimbol felvételére is lehetőség
lesz. Ollót, ragasztószalagot biztosítunk a rögzítéshez. Térképleadás mindkét futamon az utolsó
rajtig.
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.
Az ellenőrzőpontokon az AIR+ üzemmód nem lesz bekapcsolva!
Eredményhirdetés, díjazás
Egyéniben a két 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 10.27-én 14:00 óra.
Frissítés
A második napon az F/M21A pályáján frissítő pont lesz, ezt a térképen jelöljük.
Hulladék-elhelyezés
A környezet és a természet védelme érdekében kérünk mindenkit, hogy
• a saját szemetét lehetőleg vigye haza,
• frissítés után a műanyag poharakat toljátok egymásba!
Tornaterem
A tornatermi szállást igénylők a Bükkábrányi, Arany János Általános Iskolában lesznek elhelyezve.
Cím: Béke u.37. Derekasné Orosz Andrea igazgatónőt kell keresni (tel: 70/416-1999), ő fogja
kinyitni az iskolát.
Egyebek
• A befutott versenyzők frissítőt kapnak, büfé a célban üzemel.
• Versenyorvos mindkét 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 versenyen résztvevők (versenyzők, nézők, kísérők) elfogadják, hogy róluk képek,
videofelvételek készülhetnek, mely képekkel, videofelvételekkel a szervezők rendelkeznek,
azokat harmadik személy részére átadhatják (sajtó, internet).
• A versenyen mindenki a saját felelősségre indul!
Eredményes versenyzést kívánunk!

