Versenyelnöki jelentés
A verseny adatai: Eger kupa 3. 2012. november 24. Bükk-hegység, Felsőtárkány, Park Hotel Táltos
Az Eger Nagydíj után merült fel az ötlet, hogy rendezzünk még egy Eger kupát az év végére. Új térkép és a
helyszín adott volt, az MTFSZ engedélyét 11.10-én kértük meg és rögtön meg is kaptuk.
Maga a térkép az egy hónappal ezelőtti Eger Nagydíjra készült, azóta változás talán csak annyi, hogy a
lombhullás miatt a zöld részek kicsit jobban futhatóak lettek.
A nyomtatás (térkép és pályák együtt) színes lézernyomtatóval történt, A4-es méretben, minimális plusz
darabszámmal, rajta volt a szimbol, de pótszimbol nem volt. Valamennyi térkép fóliázva volt.
A célhely a hotel körüli park bejáratánál volt, parkolni a cél mellett kényelmesen lehetett. A rajt a céltól
150m/20 m-re volt.
Az ellenőrzőpontokon állvány és narancs-fehér bólya volt, a felvezetés a verseny előtt közvetlenül történt, egy
órával a rajt előtt valamennyi pont a helyén volt, a rajt és a cél készen várta a versenyzőket. A verseny az SI
rendszerrel került megrendezésre, a rendszer rendben működött. Az eredményközlés folyamatos volt, áramot
a hotel portájáról kaptunk.
A pályák színvonala megfelelt egy regionális rangsoroló versenynek, a terep adottságait a pályakitűző jól
kihasználta, melyek a versenyzők tetszését is elnyerték. A 12-es kategóriák pályái kizárólag a hotel területén
vezettek – kerítéssel körbezárt terület – így a gyerekek az eltévedés veszélye nélkül futhattak, emiatt született
az a döntés, hogy azok „D” helyett „C” fokozatúként kerülnek megrendezésre. A kerítsen több helyen voltak
kapuk/átjárók, ezeket a verseny idejére kinyittattuk.
Az előírt győztes idők nem minden kategóriában teljesültek, az előírtnál néhány perccel többet futottak a
győztesek is, de szerintem ez még az elfogadható mértéken belül volt.
Az eredményhirdetés 14 órakor elkezdődött, a helyezettek névre szóló oklevelet kaptak. Az eredményhirdetést
csaknem minden versenyző megvárta.
A versenykiírás, értesítő, eredménylisták a klub és az MTFSZ honlapján megtalálhatóak. A kevés számú
nevezés (84 fő, zömmel Egerből) miatt a kategória összevonásokat úgy oldottuk meg, hogy lehetőség szerint
mindenki tudjon minősítést futni. Emiatt a végleges pályaadatok, ill. a rajtlisták csak a versenyt megelőző
napon készültek el.
A szükséges engedélyeket időben megkértük és megkaptuk.
A versenyen óvás, kategóriatörlés/eredmény megsemmisítés nem volt. Szerencsére sérülés nem történt, a
célba mindenki rendben beérkezett. Az időjárás a november végéhez megszokotthoz képest kellemesebb, 6-7
fok és kicsit ködös-borongós volt.
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