
 

Verseny-elnöki jelentés 

 

 

Verseny neve, időpontja: Eger kupa 5. fordulója, 2013.11.23, Felsőtárkány, Park-Hotel Táltos 
Verseny-elnök neve: Blézer Attila 

 

 

Terep, engedélyek 

Az Eger kupa 5. forduló első körös kiírását még 2013 áprilisában közzétettük, amelyben az Eger 

kupa 2-3-4-5 fordulója és a Tisza-tó kupa szerepelt - mely versenyeket az Egri Spartacus 

Tájékozódási Futó SE rendezett - egyben írtuk ki. A részletes kiírást az Eger Nagydíj után 

2013.11.15.-én küldtük ki. Már az előzetes kiírásban is jeleztük, hogy a versenyt a Felsőtárkányi 

Táltos Hotelnél rendezzük meg. 

 

Térkép 

A terepről a térkép még a tavalyi Eger Nagydíjra készült, az maradéktalanul megfelelt a verseny 

megrendezésére. 

 

Pályakitűzés 

A verseny 1. futama főként a táborok környékén a 2. futama zömében a táborok területén zajlott (10-

12-14-es kategóriák csak kerítésen belül, így nem voltak szalagozott pályák). A pályák a legtöbb 

kategóriában megfeleltek az előírt győztes időknek. 

 

Verseny lebonyolítása 

A verseny központja a Táltos Hotel étterme volt, ahol fűtött helységben volt a versenyiroda az öltöző 

és a WC-k. Itt történt a kiolvasás is. A parkoló a Hotel Táltos parkolója volt ahol a 100 fős mezőny az 

autóival parkolni tudott. A cél mindkét futamon az étterem mellett volt. A rajt 150m-en belül mind két 

futamon .A terepengedélyeket a Táltos Hoteltől és az Imó-kő üdülőtől időben megkértük és meg is 

kaptuk.  Versenyértesítőt a verseny előtt két nappal küldtük ki és a verseny céljában is 

kifüggesztettük. A rajtlista a szabályoknak megfelelt. A 9 fős rendező gárda becsülettel helyt állt. Az 

időjárásra panaszunk nem lehetett, kellemes őszi futó idő volt.  

 

Egyéb 

A verseny rendben lezajlott. Rendkívüli esemény és óvás nem történt. Az eredményhirdetés a 

tervezettnél korábban elkezdődött, az 1-3 helyezettek oklevéldíjazásban részesültek. A verseny 

külön érdekessége, hogy nevezési díjat nem szedtünk, helyette sütemény és üdítő felajánlásokat 

kértünk, amit a versenyzők közösen fogyaszthattak el a futamok között és után. 

 

 

 

Eger, 2013.11.28.       Blézer Attila 

       a versenybíróság elnöke 

 

 


