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Terep, engedélyek
A verseny nappali egyéni kétfordulós első futam rövidtáv, második futam rövidített normáltáv. Az első futamra Síkfőkút
belterületéről készült 1:4000 térképet a második futamra 1:10000 Cseres tető térképet használt a rendezősé. Mindkettő
alkalmas volt az adott versenyszámra. A versenyközpont a tó melletti réten volt kialakítva a céllal egy helyen. A rajt és
célhely alkalmas volt a megrendezésre, a célban a higiéniás körülmények megoldottak voltak a közelben lévő közWC-vel.
Engedélyek rendelkezésre álltak, a második futam térképén egy meredek hegyoldal le lett tiltva a természetvédelem
miatt.

Térkép
Mindkét térkép tavaly készült, stekkelés és ellenőrzés folyamán lett felülvizsgálva és javítva. A térkép készültsége
megfelelt az elvárásoknak. Minősége, külleme, és a jelkulcsi előírások is megfelelőek voltak. A térkép és a pályák
nyomtatása, annak minősége hozta a megszokott jó minőséget.

Pályakitűzés
A pályák minősége a kornak és fokozatnak megfeleltek. Az előírt győztes idők a második futam közben eleredt zápornak
köszönhetően nem minden kategóriában teljesültek.

Tájékoztatás
Kiírás, és az értesítő időben megjelent. Az eredményközlés folyamatos volt, az arra alkalmas készülékekkel
folyamatosan követni lehetett online. Az információtartalma és szabályszerűsége is megfelelt az előírásoknak. A rajtlista
szabályoknak megfelelt.

Verseny lebonyolítása
Rendezői gárda, összeszokottan tette a dolgát. Az ellenőrző pontok elhelyezése időben megtörtént a megfelelő helyre
kerültek. Az időjárás a második futamon lezúduló zápor miatt nem volt ideális. Résztvevők száma megfelelt a kis
versenyeken való létszámmal. A Cél és a rajt megfelelően üzemelt. Egyéb körülmények nem voltak.

Eredményhirdetés
Eredményközlés a versenyen a már említett digitális közlés miatt kifogástalan volt. Óvás nem érkezett. Díjazás oklevél
volt.

Egyéb
Egyéb lényeges körülmény és említésre méltó rendkívüli esemény nem történt. Versenyzői észrevétel volt. Egy
panaszkodó versenyző révén aki minden alkalommal az ESP-s rendezvényen talál kifogást, mindig kíváncsian figyelem,
hogy az aktuális versenyen mibe sikerül belekötnie.
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