Ellenőrző bírói jelentés
Eger kupa 4. forduló, 1. futam
2014.09.07.
Kellemes kora őszi időben, került megrendezésre az Eger-kupa negyedik fordulójának első
futama, melyet Egerben rendezett meg az Egri Spartacus SE.
A versenyközpont kialakítása tökéletesen megfelelt egy kis létszámú verseny lebonyolítására.
A cél a városi tűzoltóság udvarán, egy gyakorlótéren volt kialakítva. Öltözési és tisztálkodási
lehetőség fedett helyen az épületben volt biztosítva.
A versenypályák kialakítása jól sikerült, a futam gond nélkül lezajlott. A futam ideje alatt
sérülés nem történt. A térkép méretaránya 1:4000-es volt. A pályák nagyrészt aszfalt úton,
kisebb részt parkban vezettek. A vonalvezetések változatosak és technikásak voltak.
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 futam alatt egy idősebb versenyző az áthatolhatatlannak jelzett kerítést letaposta és azon
keresztül fogott egy ellenőrzőpontot. A versenyző a célba érést követően kizárásra került. A
kerítés az eredeti állapotába lett visszaállítva.
Eger kupa 4. forduló, 2. futam
2014.09.07.
A délután 3 órakor kezdődő második futamon is kellemes idő fogadta a versenyzőket. A cél
ugyanott volt, mint délelőtt, a rajt a céltól párszáz méterre egy utcában volt felállítva.
A verseny formája továbbra is rövidtávú volt. Az Eger-kupa 4. második futama Lajosváros
városrészben került megrendezésre.
A térkép méretaránya 1:4000-es volt. A pályák megfeleltek a rövidtávú verseny
követelményeinek. A rajt időpontja nem csúszott. A rajtoltatás rendben lezajlott. A versenyek
alatt óvás nem történt. Versenyző a második futamon nem került kizárásra.
Az idei Eger-kupa 2. 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. A tűzoltóság szakemberei lehetőséget nyújtottak a
tűzoltóautók felszereléseinek megtekintésére, illetve a gyerekek kipróbálhatták a kékfény
használatát.
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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