
 

Ellenőrzőbírói jelentés  
a 2020. évi 32. Eger Nagydíj 2. nap  

(Cserépfalu, 2020. november 1.) 
 

 
Ellenőrzőbírói megbízás  
A verseny ellenőrzőbírói feladatainak ellátására az MTFSz kért fel, a 
felkérést elfogadtam.  
 
Terep  
Cserépfalu, Cinegés, az Ördög-torony nevű kaptárkő alatti terület. 
Középhegységi terep markáns domborzattal, közepes úthálózattal 
Többnyire jellegfás nyílt területek illetve szálerdős és bozótosabb 
részekkel vegyes tereprészek váltakozva fordulnak elő. Térkép A 
helyesbítést 2020. harmadik negyedévében Sőtér János végezte el. Egy 
pontos és jó térképet kaptunk a helyesbítőtől. A versenyen használt 
térképek méretarány, alapszintköz, méret: 1:10 000 / 5m / 29,7x21 cm 1: 
15.000 / 5m / 29,7x21 cm)  
 
Pályák 
 Az első verziójú pályaterveket a pályakitűzőtől időben megkaptam. A cél 
helyét és a rajthelyet megfelelőnek találtam. Ajánlásaimat a pályakitűző 
elfogadta. Megítélésem szerint a pályák változatosak, a terep 
látványosabb és tájfutó szemmel értékesebb részeit jól kihasználtak 
voltak. 
 
Ellenőrzőpontok  
A kitűzött ellenőrzőpontok mindegyikét ellenőriztük ifj. Kiss Györggyel  a 
terepen, mely rgy teljes napot vett igénybe. Rossz helyre kitett stekket 
nem találtunk. Ellenőrzőpont törlését, áthelyezését nem tartottam 
szükségesnek. A pontfelszerelés valamennyi ellenőrzőponton egyöntetű 
volt. 
 
Térképek és pályák nyomtatása  
A térképek nyomtatása digitális eljárással történt vízálló pretex papírra. A 
kivágatok megjelenése (színek és elrendezésük) esztétikus, a pont 
megnevezésekhez szükséges felületek szabadon hagyva. A pályák és 
szimbólok nyomtatása a térképen szépen kivitelezett, jól olvasható, 
egyértelmű volt. Valamennyi térképet egyenként ellenőriztem. 
 
A résztvevők tájékoztatása  
A két napos versenyt a rendező klub a tőle megszokott intenzitással 
reklámozta. A verseny honlapja folyamatosan adagolta a tudnivalókat. A 
nevezések az ENTRY-ben történtek és végig követhetőek voltak. Az 
előzetes pályaadatok a kedvezményes nevezési határidő előtt 



 

megjelentek a neten. Az időben megjelenő versenyértesítő minden 
lényeges és hasznos információt tartalmazott, részletes és jól 
szerkesztett volt, tartalmazta a pontos pályaadatokat. A rajtlista a 
verseny előtt időben nyilvánosságra került. A célban az eredmények 
monitoron jelentek meg, és lehetőség volt a manapság már általánosan 
elterjedt WI-FI-t tudó berendezéseken is elérni azokat. Mindezeken túl a 
napi végeredmény a helyszínen papír alapú eredménylistákon is 
megjelent. A napi eredmények még az adott napon felkerültek a verseny 
és az MTFSz honlapjára. 
 
Rajt  
A rajthely minden szempontból megfelelő, jól kiépítettek volt. A 
rajtszemélyzet udvariasan és fegyelmezetten dolgozott. 
 
Cél  
A cél jó elrendezésű, kiváló felszereltségű volt. (Kellő számú WC, 
mosdóvíz, tágas büfésátor, elsősegély hely, sportszer- és egyéb árusok.) 
A célban a hulladékgyűjtés megfelelően folyt.  
A verseny végeztével a rendezők a célterület takarítását elvégezték, az 
tisztán, rendben került visszaadásra tulajdonosának. 
  
Parkolás  
A parkoltatás szervezetten és fennakadás nélkül zajlott.  
 
Felvezetés  
A felvezetés tervét, időrendjét, annak ellenőrzési rendszerét a felvezetés 
felelősével előre egyeztettük. A felvezető csapat szervezetten, 
hatékonyan és hiba nélkül dolgozott.  
 
Győztes idők  
A győztes idők a szabályzat szerinti időtől helyenként eltértek, de nem 
jelentősen.  
 
Időjárás  
A verseny teljes ideje alatt megfelelő volt az időjárás.  
 
Résztvevők, létszám  
A 32. Eger Nagydíj 2. napján 395-en szerepeltek a rajtlistában és 362-en 
álltak rajthoz.  
A magyar klubok versenyzőin kívül sajnos a Koronavírus járvány miatt 
nem volt külföldi induló.  
 
Jelentkezés, számítógépes munka  
A nevezés az ENTRY-n keresztül történt. A jelentkeztetés jól 
előkészített, szervezett volt, sorban állás nem fordult elő. Valamennyi 



 

versenynapon volt lehetőség a helyszíni nevezésre, így itt is, mellyel jó 
néhányan éltek is. A verseny közben az SI rendszerrel probléma nem 
adódott, a számítógépes csapat jó munkát végzett.  
 
Eredményhirdetés  
A két napos összetett verseny eredményhirdetése az eredetileg 
meghirdetett időpontban zajlott és a rendező egyesülettől már 
megszokott igényes volt. A dobogósok érmet és tárgyjutalmat vehettek 
át. 
 
Versenyzői észrevételek  
Több, számomra ismerős versenyző velem egyértelműen pozitív 
véleményeket közölt, dicsérve a pályákat és a gondos rendezést.  
 
Óvás  
Óvás a versenybírósághoz nem érkezett.  
 
Rendkívüli események  
Rendkívülinek tekinthető esemény a versenyeken nem fordult elő.  
 
Koronavírus 
Az MTFSz által kiadott ajánlást a verseny rendezősége maradéktalanul 
betartotta. A teljes rendező csapat minden tagja a verseny teljes ideje 
alatt példamutatóan viselte a maszkot. A szpíker több alkalommal is 
felhívta a versenyzők figyelmét a maszk viselésre és járványügyi 
szabályok betartására. A rendezőség a verseny több helyszínén is 
biztosított kézfertőtlenítési lehetőséget.  
 
Összegzés  
A 2020. évi 32. Eger Nagydíj 2. napja Cserépfalu Cinegés területen 
zajlott. A versenyzők pontos, részletes, jó minőségben kinyomtatott 
térképet használhattak és a terep adottságait remekül kihasználó, 
sokpontos, pályákon ideális időjárási körülmények között futhattak.  
 
Köszönöm Blézer Attila elnöknek, Fekete Zoltán titkárnak, Sőtér János 
pályakitűzőnek és térképhelyesbítőnek továbbá a rendezőgárda 
valamennyi tagjának, hogy munkámat segítették, észrevételeimet 
komolyan vették, tanácsaimat megfogadták.  
 
Budapest, 2020. november 3. 
 

Paskuj Mátyás  
  ellenőrzőbíró  

 
 


