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Terep, engedélyek 
A terep Egerben, a Lajosváros nevű városrész Ny-i részén volt, családi házas kis lakótelepi, valamint volt iskolaudvar 
kombinálásával. Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban lévő versenyközpont teljes egészében megfelelt a támasztott 
követelményeknek. Mindkét futam rajtja megfelelően alkalmas volt a versenyzők kiszolgálására. Mindkét futam célja egy 
kihelyezett befutópontból állt a versenyközpont 20m-es körzetében, ami után a versenyző a versenyközpontba 
visszasétálva kiolvasott. A városi önkormányzat közterület használati engedélyével rendelkezett a verseny. Az érintett 
intézmények fenntartóinak az engedélye is megvolt a használatukhoz (EKVI, KLIK) 

 
Térkép 
A térkép készültsége megfelelő volt, minősége a verseny lebonyolítását segítette, a jelkulcsi előírásokat betartotta. A 
térkép és a pályák nyomtatása valamint annak minősége kiemelkedő volt, vízhatlan alapra nyomtatva. Egy kis gond volt 
az előzetes egyeztetések folyamán, hogy mely magán társasházi területeket használhatjuk, és melyeket nem. A lakók 
nyilatkozatai ellentmondóak voltak, végül a fenntartó üzemeltető Lakásszövetkezetet megkeresve kapták meg az 
engedélyt egyes részek használatára, ami azért elengedhetetlen volt a jó pályatervezéshez 
 
Pályakitűzés 
A pályák minősége megfelelt a rövidtávú versenyforma előírásainak. Az összevonások miatt az előírt győztes idők nem 
minden korosztályban teljesültek, de ezt másképpen nem lehetett volna megoldani.  

 
Tájékoztatás 
A kiírás, az értesítő és az eredmények is időben megjelenésre kerültek. Információtartalmuk megfelelt az előírásoknak. A 
szabályzat a győztes időre tervezést a rövidtávú versenyen a megtett úthoz köti és nem a légvonaltávhoz. A délutáni 
futam értesítőben megjelent hossz adatai nem a légvonaltávok voltak, hanem az ideális útvonalon mért futott táv. Mivel a 
két futam értesítőben megjelent távjai nem ugyanezzel a logikával jelentek meg, ez okozott egy kis értetlenkedést a 
versenyzők körében, amit a rendezők gyorsan orvosoltak. A térképen mindkét futamban már a légvonaltáv volt 
feltüntetve. A rajtlista teljes egészében megfelelt a szabályoknak. 

 
Verseny lebonyolítása 
Rendezői gárda összeszokottan precízen végezte a dolgát. Az ellenőrző pontok kihelyezése időben megtörtént. A 
délelőtti futam kötelező útvonalán metszett nagyobb forgalmú mellékútján való átkelést két rendező biztosította. Az 
időjárás borongós, de csapadékmentes volt. A résztvevők létszáma meghaladta a 120 főt. Mind a cél, mind a rajt 
személyzete kifogástalan munkát végzett. 

 
Eredményhirdetés 
Eredményközlés a versenyen folyamatosan történt a kihelyezett korosztályonkénti eredményeknek. E mellett a 
versenyközpontban üzemelő WIFI-n keresztül elérhető hálózaton is biztosítva volt az eredmények folyamatosan 
követése. Óvás nem történt. A verseny korosztályonkénti első három helyezettjei oklevél díjazásban részesültek. 

 
Egyéb 
Egyéb lényeges körülmények vagy rendkívüli esemény nem történt. A versenyzői észrevételek és visszajelzések 
pozitívak voltak. 
 
Eger, 2014. április 8. 

 


