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Terep, engedélyek
A versenyt hagyományteremtő szándékkal hoztuk létre a térség tájfutásának erősítésére és egy
kellemes ingyenes fürdőzéssel egybekötött minősítés szerzési alkalomra.
A terepengedélyt a Tiszafüredi Önkormányzattól és a Tisza-tó KFT-től megkértük és 10.000 Ft
helypénzért meg is kaptuk.
Térkép
A térkép előállítása digitális nyomtatással készült, valamennyi be volt fóliázva. A térkép a pályákkal
és a szimbóllal együtt 1:4000 –es méretarányban lett kinyomtatva két kivágatban, A4 - A4 méretben.
A keleti rész Tiszafüred –Morotva Horgász Camping néven a délelőtti futam térképe volt. A
Tiszafüred –Morotva Albatrosz kikötő a délutáni futamé.
A két sprint futamra elegendő terület a Tiszafüredi Szabad strand területén és a környék 2
kikötőjében és 3 Campingjének területén állt rendelkezésre. A terület tájfutás szempontjából még
keletre és nyugatra is tovább fejleszthető. Zentai József (Popey) térképész sporttársunk készítette a
terület térképét.
Pályák
A versenyhelyszínnek kiválasztott terület mindenben megfelelt az elvárásainknak: jó
megközelíthetőség, nagy, ingyenes parkoló, látványos befutó és célterület, rövid pályáknak megfelelő
terep, amely egyaránt tartalmaz minden korosztály számára kihívásokat.
Tájékoztatás
A versenykiírás és az értesítő időben megjelent. A rajtlisták a versenyt megelőző napon készültek el,
ugyanis több klub is a határidő után nevezett! Minden információ elérhető volt az egyesület és az
MTFSZ honlapján egyaránt.
A verseny
A mostani verseny Veres Imre - pályakitűző, Kali Csongor - ellenőrzőbíró, Jacsó Adrienne - rajt,
Laurinyecz Csaba, Gyárfás Csaba – cél, Herpainé Lakó Judit – felvezetés, Bózsó Zoltán, Fekete
Zoltán – SI és Blézer Attila elnök rendezésében zajlott, a rendezői stáb reggel 9-től dolgozott kint a
helyszínen.
A pontokon narancs-fehér bója, állvány, szúróbélyegző és SI doboz volt. Az ellenőrző pontok
korrekten voltak elhelyezve futamonként 3-3 pontőr vigyázott a ponthalmazokra. A távoli pontokat
tereptárgyakhoz láncoltuk.
Az időjárásra nem lehetett panasz, kora nyári melegben futottak a résztvevők.
A célhely a Tiszafüredi Szabadstrandon, a szabadtéri színpad mellet terült el. A fedett színpad
megfelelő árnyékot biztosított (a verseny előtti időszak időjárásából kiindulva igazából esős időre
számítottunk, ezért választottuk ezt célhelynek), a cél egy külön sátorban üzemelt. Itt kaptunk
áramvételi lehetőséget és néhány asztalt székekkel. Használhattuk a strand vizesblokkjait is. A
célbaérkezőknek a frissítőt a „Füredi ion – lúgosító italok” ajánlotta fel. A rajtok a Szabadtéri
színpadtól, tehát a céltól 200 m-re voltak. A pályák a szabályzatban megadott győztes időknek
megfelelőek voltak.
Eredmények
A verseny alatt az eredményközlés (listás, kifüggesztve) folyamatos volt, az eredményhirdetés
rendben lezajlott, valamennyi versenyző átvette a neki járó oklevelet. Óvás, eredmény/kategória
törlés nem volt.
Egyebek
Sérülés, baleset nem történt, minden versenyző beérkezett a célba.
Eger, 2013. június 11.
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