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Terep, engedélyek
A versenyt Egerben a déli városrész nyugati oldalán a Galagonyás út - Mátyás király út Agria Volán telep által határolt területen rendeztük . Ezen a területen tavaly szerveztük az I.
Tűzoltó Tájfutó Bajnokságot és Eger Kupát. A terep kertvárosi jellegű néhány kisebb
lakóteleppel és iskolaudvarral tarkítva. Kiválóan alkalmas kezdő gyerek és felnőtt versenyzők
részére. Maga a verseny is a saját utánpótlás helyi versenyeztetésére szerveződött. A
térképet Kali Csongor városi térkép specialista készítette 2014-ben. A versenyközpont a
Városi Tűzoltóság udvarán és gyakorló pályáján volt. A Tűzoltóság biztosította a mosakodási
öltözködési áram vételezési lehetőséget valamint a WC-ket. A Tűzoltóság körül megfelelő
számú parkoló állt rendelkezésre. A verseny központ tömegközlekedéssel jól
megközelíthető, bár erre mostanában már kevés szükség van, mivel szinte mindenki
autókkal érkezik. Szállásra nem volt igény, mert a verseny egy napos volt két futammal. Az
első futamon a rajt 750 m-re volt a céltól egy forgalom mentes kis utcában. A második futam
rajtja a céltól 200 m-re épült fel egy lakótelep sarkán lévő füves közterületen. A cél mindkét
futamon a Tűzoltóság belső udvarán volt. Tehát a WC-k és a mosakodási lehetőség elérhető
volt mindenki számára. A terepengedélyeket időben beszereztük az EKVI-től a
Mezőgazdasági Szakiskola udvarának használatáért, a Waldorf Iskolától az udvaron történő
pontok elhelyezéséért és a Kereskedelmi Szakközépiskolától szintén ellenőrző pontok
udvaron történő elhelyezéséért.

Térkép
A térkép mind két futamon 1:4000 méretarányú volt és vízhatlan papírra nyomtattuk, ami
megfelelt a jelkulcsi előírásoknak. A térkép jól olvasható a pályák nyomtatása jól látható volt.

Pályakitűzés
A pályák a kornak és a fokozatnak előírtak szerint lettek kialakítva. Az előírt győztes időket
jól belőtték a pályakitűzők.

Tájékoztatás
A kiírás és a versenyértesítő időben megjelentek, információ tartalma az előírásoknak
megfelelő volt. A rajtlista a szabályoknak megfelelően lett összeállítva.

Verseny lebonyolítása
A 15 fős rendező gárda kiválóan végezte dolgát. Az ellenőrző pontok elhelyezése rendben
volt. Gyönyörű napsütéses meleg őszi idő volt. A 20 klub 150 versenyzője sportszerűen
versenyzett. A cél és a rajt elhelyezéséről a korábbiakban írtam.

Eredményhirdetés
Az eredményeket papíralapon és online módon WIFI kapcsolattal közzé tettük. Óvás nem
történt. Az 1-3 helyezettek oklevéldíjazásban részesültek.

Egyéb
A versenyzők nem igényeltek szállást. Rendkívüli esemény nem történt. A versenyzők közül
többen is megköszönték a jó pályákat és versenyzési lehetőséget.

