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Kellemes kora tavaszi időben, olykor zápor kiséretében lett lebonyolítva az Eger-kupa
harmadik fordulójának első futama, melyet Síkfőkúton rendezett meg az Egri Spartacus SE.
A versenyközpont kialakítása tökéletesen megfelelt egy kis létszámú verseny lebonyolítására.
A cél a horgásztó partján volt. A tó melletti réten a célnak és a versenyzőknek alakítottak ki
öltözési és tisztálkodási lehetőséget.
A versenypályák kialakítása jól sikerült, a futam a kicsit felhős és esős idő ellenére gond
nélkül lezajlott. A pályák enyhén csúszósak voltak, sérülés nem történt.
A térkép méretaránya 1:4000-es volt. A pályák nagyrészt aszfalt úton, kisebb részt erdőben
vezettek. A vonalvezetések változatosak és technikásak voltak. A délelőtt folyamán a
kemping területén pontbegyűjtős rész került kijelölésre.
A jelentkezéskor a szokásosnak mondható tömeg özönlötte el a szervezőket, amit a rendezők
könnyen tudtak kezelni. A rajt időpontja nem csúszott. A rajtoltatás rendben lezajlott.
A versenyről pozitív visszajelzéseket kaptunk, érdekesnek találták a hosszú, változatos
átmeneteket.
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A délután 3 órakor kezdődő második futamon is kellemes tavaszi idő fogadta a versenyzőket.
A cél ugyanott volt, mint délelőtt, a rajt a céltól 400 m-re egy utcában volt felállítva. A
verseny formája továbbra is rövidtávú volt. Az Eger-kupa 3. második futama a horgásztótól
északra, illetve a Hotel Nomád parkjában került megrendezésre.
A térkép méretaránya 1:4000-es volt. A délelőttihez hasonlóan, most is a pályakitűző egy
szabadpontfogásos részt jelölt ki a Hotel területén. A pályák megfeleltek a rövidtávú verseny
formájának.

A rajt időpontja nem csúszott. A rajtoltatás rendben lezajlott. A versenyek alatt óvás nem
történt. Versenyző nem került kizárásra.
A tavalyi diákolimpia után ugyanazon a terepen ismét sikeres futamokon lehettünk túl. A
rendezőkön látszott, hogy nagyon sok munkát fektettek bele. A két futam között labirintus
kisérő verseny lefutására és kedvezményes árú gulyás elfogyasztására is volt lehetőség.
Remélem, hogy a rendezők legközelebb is ugyanezt a teljesítményüket hozzák, mert ez az
egri és magyar tájfutók érdeke. Sok sikert ehhez.
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