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Terep, engedélyek 
Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE az Eger Kupa 3. forduló 1-2 futamát az Egertől keletre 10 km-re található 
Noszvaj település üdülő részén Síkfőkúton rendezte meg. A gyönyörű fekvésű völgyben elterülő üdülő övezet erdőkkel 
körbevéve nagyon alkalmasnak bizonyult egy ilyen kétfordulós sprint verseny lebonyolítására. A térképet a sprint térkép 
specialistánk Kali Csongor helyesbítette és rajzolta. A verseny központja és a célja a Síkfőkúti tó melletti réten volt. Az 
áramot a tó mellett fekvő Síkfőkút Hotelból kaptuk. Parkolónak a Hotel környéki parkolókat használhattuk. A réten volt 
egy önkormányzati kezelésben lévő nyilvános WC, amit a rendezvényre kinyitottak nekünk. A mosakodásra egy bővizű 
forrás adott elegendő vizet a Hotel mellett. A településre a tömegközlekedés jó volt 2 óránként jöttek buszok Egerből és 
vissza. Szállást nem igényeltek a versenyzők bár bőségesen állt volna rendelkezésre. A rajt az 1. futamnál a céltól 100 
m-re, a 2. futamnál 400 m-re volt. A terep csak a település határain belül zajlott, melyre a Noszvaji Önkormányzattól 
megkaptuk az engedélyt.  
Térkép 
Az 1:4000 méretarányú, 2,5 m alapszintközű térkép vízhatlan papírra lett nyomtatva és megfelelt a jelkulcsi előírásoknak. 
A térképre a pályákat jól látható bíbor színnel nyomtatták. A délelőtti futamon használt térkép neve Síkfőkút Tósétány és 
a völgy jobb oldalát ábrázolta, míg a délutáni futam térképének neve Noszvaj, Síkfőkút Cseres és a völgy bal oldalát 
foglalta magába némi átfedéssel. 
Pályakitűzés 
A pályák hossza technikai színvonala megfelelő volt a győztes időket jól megközelítette. A 14-es kategóriáktól fölfelé 
mindkét futam pályái tartalmaztak szabad pontfogásos részeket, amelyek nagyban színesítették a tájfutó élményeket. 
Tájékoztatás 
A verseny kiírását időben közzé tettük. A viszonylag kevés számú nevező, mintegy 80 fő, az értesítőt is megkapta 
időben. A kiírás és az értesítő információ tartalma az előírásoknak megfelelt. A rajtlista is megfelelt a szabályoknak. 

Verseny lebonyolítása 
A 13 fős rendező gárda ismét kitett magáért. A pontok felvezetése az első futamon még szakadó esőben történt. A 
versenyek ideje alatt borús, de esőmentes idő volt. Az ellenőrző pontok mindegyike a helyén volt. A cél is és a rajt is 
rendben működött a célba érkező versenyzők mindkét futam után frissítő szörpöt kaptak. Az eső után a terep nedves a 
lépcsők csúszósak voltak. Baleset szerencsére nem történt. A versenyzők sportszerűen viselkedtek. A két futam között 
400 Ft-ért gulyáspartival kedveskedtek a résztvevőknek majd mindenki a kicsiktől az idősekig kipróbálhatták a Nomád 
kempingben felállított Mátrix és Labirintus pályákat, melyből 3-at-3-at teljesíthettek. 
Eredményhirdetés 
Az eredményeket 15-20 percenként frissítették. Óvás és rendkívüli esemény nem történt. Az eredményhirdetést a 
meghirdetett időpontban megtartották. Az 1-3 helyezettek oklevéldíjazásban részesültek. 
Egyéb 
A versenyzői visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Személy szerint kiemelném Kali Csongor pályakitűző munkáját, aki 
elvállalta a verseny Síkfőkúti megrendezését, elkészítette a térképet megtervezte a pályákat beszerezte az 
Önkormányzati engedélyt, gulyáspartit hirdetett, biztosította a két futam közti szórakozási lehetőséget a Mátrix és a 
Labirintus pályák felállításával és felügyelte a felvezetés és bontás műveleteit. Köszönet érte az Egri Spartacus nevében 
is és a versenyzők nevében is, hogy egy ilyen átfogó teljes szép tájfutós napot varázsolt nekünk a zuhogó esővel induló 
és záródó vasárnapunkba. 

 


