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Terep, engedélyek
A 2013 évi Tisza-tó kupa terepén rendeztük az idei 2014 évi versenyt is. A térképet egy fél
négyzetkilométernyi új javítással bővítettük déli irányba Tiszaörvény felé, amit Zentai József sporttársunk
készített. A versenyközpont egyezett a tavalyival. Újra a Szabad strand melletti szabadtéri színpadot
választottuk.100 m-re volt a vizesblokk WC-vel mosakodási lehetőséggel. Ugyancsak 100 m-re volt egy kijelölt
önkormányzati területen az ingyenes parkoló is külön a versenyzők részére. A versenyt tömegközlekedési
eszközökkel kényelmesen el lehetett érni. Egy napos verseny lévén szállás igénye senkinek sem volt bár a
környező 3 kempingben rengeteg szabad férőhely lett volna mind sátras mind faházas igényre. A cél hely
megegyezett a versenyközponttal mind két futamon a rajtok innen 400-400 m-re voltak. A területgazdáktól az
engedélyeket időben megkértük és meg is kaptuk ( kemping tulajdonosok kikötő üzemeltetők, Tiszafüredi
önkormányzat és egy cég akinek erdő tulajdona van a terepen).

Térkép
A térképek mindkét kivágata a Tiszafüred-Fortuna kemping és a Tiszafüred-Kerékpáros Park küllemében
tetszetős méretaránya 1:5000 és 1 m-es alapszintközű. A jelkulcsi előírásoknak megfelelt. A térkép és a
pályák benyomtatása jól olvasható volt.

Pályakitűzés
A pályák minősége a korosztályoknak megfelelő volt az előírt győztes időknek többnyire eleget tett.

Tájékoztatás
A kiírás és az értesítő időben közre lett adva információ tartalmuk az előírásoknak megfelelő. A pályákat
viszont az utolsó előtti napon módosítani kellett egy lovas verseny miatt, amit az Önkormányzat elfelejtett
közölni velünk. A rajtlista szabályszerű volt viszont a helyszínen sokan neveztek. Az eredményeket időben
megküldtük.

Verseny lebonyolítása
A 12 fős szakmai rendezők és a 15 fős diák segítő csapat, akik az úton átfutást biztosították a pontokat őrizték
kiválóan teljesítettek. Az ellenőrző pontok elhelyezése korrekt volt. Az időjárás végig meleg napsütéses
strandidő volt, amit a két forduló közt a versenyzők ingyen fürdéssel és ingyen kenuzással ki is használhattak.
Összesen több mint 140 –en indultak futamonként. Mindenki sportszerűen viselkedett.

Eredményhirdetés
A versenyen 20 percenként frissítették az eredmények állását. Óvás nem történt. Az eredményhirdetés időben
megtörtént. A díjakat Tiszafüred polgármester asszonya Pintér Erika adta át. A díjazottak az érmek mellé a
Kuntej termékeit különböző sajtokat kaptak. A verseny része volt a keleti utánpótlás kupasorozatnak így a 18
év alattiaknak az érmeket a Nyíregyházi Denevér Barlangkutató Egyesület által elnyert pályázatból
biztosították.

Egyéb
A versenyzők nagyon elégedetten távoztak egy tartalmas sportos, fürdőzős nap után.
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