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Terep, engedélyek 

A 2012. évi Eger kupa 2. fordulójának szervezési – rendezési munkálatait a 

versenyrendezőség időben elkezdte. A szervezőbizottság beszerezte a versenyrendezéshez 

szükséges engedélyeket. Az Ilona-völgyi terepen utoljára 2005-ben volt verseny, az azóta 

eltelt években történt néhány változás, ezeket Veres Imre helyszínelte és a verseny pályáit 

érintő lényeges elemeket a térképre rávezette. 

Térkép, pályakitűzés, verseny lebonyolítása 

A pályakitűzőtől a pályákkal kapcsolatos adatokat (vezértérkép, pályák) ellenőrzés céljából a 

verseny előtt bő egy héttel megkaptam. A terepi szemle után pár észrevételem merült fel, a 

pályakitűzővel ezeket megbeszéltük (apróbb szimbol pontosítás, ill. egy pont, a 48-as, nem a 

stekk helyére volt berajzolva – ez utóbbi a térképrajzolási hiba miatt nehezen volt 

értelmezhető, de ez is javításra került) 

A pályák életkornak, fokozatnak megfelelőek voltak – talán kicsit hosszabbak is - az előírt 

győztes idők néhány kategóriában egyáltalán nem teljesültek, de ezek nem a pályakitűzőn 

múltak, hanem a résztvevők „felkészültségén” (főként a gyerekeknél teljesen kezdők 

indultak, többen életük első versenyén). A verseny előtti napon az ellenőrzőpontok 

felvezetése megtörtént, valamint a 10 D-s pályák szalagozása is kirakásra került.  Az SI 

dobozok és a bóják a verseny napjának reggelén kerültek ki a terepre. A lebonyolítás során 

semmilyen rendkívüli esemény nem történt. A helyszínen többen is jelentkeztek, akik 

előzetesen nem neveztek, sőt Parádfürdőről is jöttek, mert hallották, hogy tájfutás lesz. Sok 

turista is odajött érdeklődni, lefényképezni az eseményt (célt). 

Érthetetlen módon, az N18-as kategóriának kinyomtatott térképek a rajtban egy kivételével 

eltűntek. A fennmaradó 3 versenyzőnek felajánlottuk a helyszíni pályaberajzolást, de mivel 

nem volt elegendő számú versenyző a minősítéshez, más pályákat választottak edzésként 

Tájékoztatás 

A versenykiírás, a versenyértesítő időben elkészült, s tartalmazta a versenyzők számára 

fontos adatokat, a rajtlisták kivételével, ezek csak a verseny napján kerültek kifüggesztésre a 

célban. 

Verseny lebonyolítása 

A rendezői gárda rendben előkészítette a rendezvényt, a rajt és a célhely kiválasztása és 

kialakítása megfelelő volt. A rajthely elég magasra került, így a pályák jóval kevesebb szintet 

tartalmaztak. A versenyen összesen 97 versenyző indult el, de nyíltban voltak, akik 

családostul vagy párosával futottak. 

Eredményközlés, -hirdetés 

A pontérintés az SI rendszer segítségével történt, ezért a célba érkezés után a versenyzők 

azonnal kézhez kapták részidős versenyeredményeiket. A verseny állását, eredményeit a 

kifüggesztett eredménylistákon folyamatosa nyomon követhették. A kategóriák 1-3 

helyezettei egyedi, kifejezetten a versenyre készített, igényes kivitelű oklevelet kaptak. 
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