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Verseny adatai: Eger kupa 2. forduló, 2011.06.19, Felsőtárkány, Barát-rét (Bükk-hegység) 
 
Az előző évek hagyományát követve, egyesületünk rendezi nyár elején az Eger kupa sorozat 2. 
fordulóját. Az idei helyszín a Felsőtárkány melletti Barát-rét volt, a Szuszék-kő nevű térképen. A 
térkép 2006-2007-ben volt utoljára helyesbítve, ám Veres Imre pályakitűző több alkalommal is járt az 
óta a terepen felülvizsgálat céljából, tette ezt legutóbb idén is. A térkép színes lézernyomtatóval 
készült, A4-es méretben, minimális plusz darabszámmal, rajta volt a szimbol is, de pluszban vehettek 
fel a versenyzők a rajtban. Fóliát biztosítottunk. 
A célhely a Bükki Nemzeti Park 1. sz. őrházánál volt, parkolni az Oldal-völgyi elágazónál 
kényelmesen lehetett, a céltól 150-200 m-re. A rajt a céltól 900 m-re – a parkolón át megközelíthető 
volt. Az ellenőrzőpontokon állvány és narancs-fehér bólya volt, a felvezetés előző nap délután 
megtörtént, vasárnap csak az SI dobozokat kellett kivinni. A befutószakasz és a cél eredetileg 
tervezett útvonalát és a helyét az erdő szélén felnőtt csalán és szeder miatt a tágas rét helyett az 
erdőben kellett megoldani. 
A verseny az SI rendszerrel került megrendezésre. Az eredményközlés folyamatos volt, áramot 
aggregátorról biztosítottunk. 
A pályák színvonala megfelelt egy regionális rangsoroló versenynek, a terep adottságait a 
pályakitűző jól kihasználta, az F21-es pálya „pillangós” megoldást tartalmazott, valamennyi kategória 
külön pályán futott. 
Az előírt győztes idők nem minden kategóriában teljesültek – ez nem róható fel a pályakitűző 
hibájának, inkább a gyenge mezőny tehet róla. (10-18-as korosztályok némelyike)  
 
kategória     előírt     tényleges      kategória     előírt    tényleges 

N10D 20 29:01 F10D 25 25:01 

N15-18B 50 45:16 F15-18B 60 56:05 

N15-18C 30 64:52 F15-18C 40 31:26 

N35B 50 48:20 F21B 70 73:41 

   F35B 70 60:55 

 
Az eredményhirdetés 14 órakor elkezdődött, a helyezettek oklevelet kaptak, amin a háttérben maga 
a versenytérkép szerepelt. Az eredményhirdetést csak néhány versenyző nem várta meg. 
A versenykiírás, értesítő, eredménylisták a klub és az MTFSZ honlapján megtalálhatóak. A kevés 
számú nevezés miatt több kategóriát is meg kellett szüntetni, ill. összevonni, hogy minősítés szerzési 
lehetőség biztosítva legyen. Emiatt a végleges pályaadatok, ill. a rajtlisták csak a versenyt megelőző 
napon készültek el. 
A szükséges engedélyeket időben megkértük, az Egererdő Zrt-től viszont elég későn érkezett meg a 
válasz. Első lépésben egyszeri 10.000.- Ft-ot kértek érte, majd ez módosult annyiban, hogy mégsem 
kell fizetni, de megjelenési lehetőséget kértek a klub honlapján cikkekkel, a térképen és a nyomtatott 
anyagokban szintúgy - logóval. Ennek eleget is tettünk.  
A versenyen óvás, kategóriatörlés / eredmény megsemmisítés nem volt. A versenyzők részéről 
panasz a terep nehézségére érkezett, ill. néhányan a távokat sokallták, akinek tudtunk más 
kategóriát ajánlottunk fel. Sérülés nem történt, a célba mindenki beérkezett. Ketten nehezményezték, 
hogy egy állvány fel volt döntve, emiatt kicsit hosszabban kellett keresniük egy pontot. 
Az időjárás pont a verseny napjára romlott el, éjszaka-hajnalban esett is az eső, sőt a verseny előtt 
és a bontás befejeztével szintén kisebb záporok voltak. A hőmérséklet jelentősen csökkent az előző 
napokhoz képest.  
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