Elnöki jelentés
a 32. EGER NAGYDÍJ nemzetközi tájfutó versenyről
(2020.10.31.-11.01 )
Elnök: Blézer Attila
Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE 2020.10.31.-11.01.-én rendezte meg az
EGER NAGYDÍJ nemzetközi tájfutó versenyét kicsivel több mint 400 versenyző
részvételével. Eredetileg egy héttel korábra terveztük csak az IFI EB miatt
csúsztattuk a jelen időpontra.
Mindkét napi verseny központja a Cserépfalutól Ék-re vezető műúton 2 km-re a
falutól az Ördögtornyok nevű kaptárkövek alatti legelőn volt. A versenyzők a cél
melletti területen táboroztak részben egy 6x12 m-es rendezvény sátorban is ahol
egyébként a büfé üzemelt széles választékkal. Áramot 2 db aggregátor
biztosította. A 6 db mobil WC-t és a 400 liter vízzel feltöltött lajtos kocsit a két
parkoló közti műút mellett állítottuk fel. Az elsődleges parkoló a cél melletti
területen volt. Végül is a tartalék parkolót is be kellett vetni a céltól 300 m-re,
mert a cél melletti parkolóhoz és a célhoz vezető út a több napos esőzésektől
alaposan felázott és csak a magasabb építésű autókkal merészkedtek ide be. A
VK helyközi buszjárattal is megközelíthető volt 2 km gyaloglással összekötve.
Az első futam normál távon szombaton 11:00-ás „0” idővel a Cinegés
1:10000/5m méretarányú térképen zajlott. Ez fekvő A4-es lapra lett nyomtatva.
A rajt a VK-tól 1230 m-re 40 m szinttel volt elérhető, ahol bemelegítésre is bőven
elegendő hely maradt. A célba érkezve a 120. percig a térképüket leadták a
versenyzők.
A második futam szintén normáltávon vasárnap 10:00-ás „0” idővel indult, a
Cinegés 1:10000/5m méretarányú térképen ill. F21A kategóriában a Dobi-rét
1:15000/5m-es térképén. Ezt fekvő A4-es lapra nyomtattuk. A rajt a VK-tól 900
m-re volt 90 m-es szinttel. Itt is elegendő helyet adtunk a bemelegítéshez. A
versenyzők közül az F80 és a D-s szalagozott pályák versenyzői a kihelyezett célba
érkeztek, ahonnan 500 m-szalagozott keskeny ösvényen érhették el a VK-ban a
kiolvasó helyet, útba ejtve a kaptárköveket is. A térképeket itt is a 120. percig
leadták.
Terepengedélyek: A terepengedélyeket az év elején megkértük az összes
versenyünkre a Kormányhivataltól az Egererdőtől és az Északerdőtől, amiket

meg is kaptunk, köztük az EGER NAGYDÍJRA is. Az időpont 1 hetes eltolására
módosítást kértünk minden szervtől, amiket szintén megkaptunk időben. Az
erdészetekkel (Felsőtárkányi Erdészet, Dél-bükki Erdészeti Igazgatóság) felvettük
a kapcsolatot, akik a Vadásztársaság felé is jelezték az eseményt.
A térképet Sőtér János, Sőtér Márton, Somlay Gábor és Kéki Miklós javította kis
részét 2017-ben a nagy részét 2019-ben és 2020-ban. A térkép külleme minősége
megfelelő volt, a jelkulcsi előírásokat betartottuk. A térképeket a pályákkal
pretex papírra nyomtattuk.
Pályakitűzés:
Mindkét nap pályakitűzői munkáját Sőtér János vállalta. Az ellenőrző bírókat az
MTFSZ delegálta. Az első nap ellenőrző bírója Paskuj Mátyás, míg a második napé
Ifj. Kiss György (Guriga) volt. Összességében a fokozatoknak megfelelő és a
győztes időket tartó pályákat sikerült alkotni.
Tájékoztatás: A versenykiírást másfél hónappal a rendezvény előtt közzé tettük.
A versenyértesítőt 6 nappal a verseny előtt adtuk ki. Információ tartalmuk a
szabályoknak megfelelt. A rajtlistában törekedtünk mindkét futamon a rövid
rajtolási időre, de a kategórián belüli időközök nem látták kárát ennek.
A verseny lebonyolítása: A 25 fős összeszokott rendező gárda olajozottan és
fegyelmezetten dolgozott a verseny alatt. A felmerülő kihívásokat gyorsan,
szakszerűen a megoldotta. Az ellenőrző pontok elhelyezése megfelelő volt a
bójákat nem rejtettük és sűrű bozótba sem helyeztük azokat. Az időjárás
maximálisan jó volt, mindkét nap napsütéses vénasszonyok nyara időjárás volt.
A rendezvényre a hazai mezőny több mint 400 versenyzője jött el. A cél és a
rajtok elhelyezéséről a jelentés elején írtam azok rendben voltak. A versenyzők
sportszerűen versenyeztek. A versenyorvosnak szerencsére nem sok dolga volt.
Komoly sérülés nem történt, pár bokrok okozta karcolást és egy kisebb
bokarándulást kellett ellátnia. Gyerekverseny a cél környékén mind a két nap kb.
60-60 résztvevővel és két különböző körön valósult meg. Minden célba érkező
gyerek egy Cerbonai szeletet/csokit kapott.
Eredményhirdetés: Az eredményeket folyamatosan a Versenyközpontban
felállított 2 monitoron követhették az érdeklődők, A versenyértesítőben
megadott 14 órai eredményhirdetést 13:20-kor el tudtuk kezdeni. A szalagos
pályákon indult minden versenyzőt kihívtunk és egy csokival díjaztunk. A nyílt
kategóriák kivételével minden kategóriában az 1-3 helyezetteket érem és
tiszteletdíjazásban részesítettük. Óvás nem történt.

Egyéb: Rendkívüli esemény nem történt. A versenyzők zömének tetszettek a
pályák a terep meg a térkép és jelezték, hogy máskor is szívesen jönnek az EGER
NAGYDÍJ-ra.
Eger, 2020.11.02. Blézer Attila

