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Terep, engedélyek
Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE rendezte az Eger kupa 4. fordulóját, Egerben a
Pásztorvölgyi Általános Iskolában és Felnémeti városrészben.
A Pásztorvölgyi Iskola ideális versenyközpont volt, rendelkezett minden a versenyhez szükséges
infrastruktúrával.
Az EKVI-től lett bérelve a versenyközpont, részükről minden engedélyt megkapott a rendezőség.
Térkép
A térkép a jelkulcsi előírások betartásával készült/készítettem/, még 2013-ban. A területen azóta
semmilyen változás nem történt, így a korábbi térkép változtatások nélkül használható volt. A pályák
vízálló pretex papírra lettek nyomva, mely jól jött mindkét futamon a szemerkélő eső miatt.
Pályakitűzés
A pályák megfeleltek a sprint táv előírásainak, korosztályoknak, fokozatoknak, és a győztes időknek.
Az ellenőrzőpontok kijelölésével nem volt problémám, azokon nem változtattam.
Tájékoztatás
A kiírás és az értesítő időben megjelent annak információ tartalma a szabályzatnak megfelelő volt.
Az eredmények WIFIN elérhetőek voltak, papír alapon futamonként 2-szeri frissítéssel, a rajtlista és
az indítási időközök is megfeleltek a szabályzatnak.
Verseny lebonyolítása
Az ellenőrző pontok a megfelelő helyekre és a megfelelő időben ki lettek helyezve. Az iskola udvarán
kívül elhelyezett pontok mind le lettek zárva. Annak ellenére, hogy esett az eső, néhány játszótér
környéki ponton a dobozkák nyílásait ismeretlenek kaviccsal töltötték meg. Emiatt kénytelenek voltak
a rendezők folyamatosan figyelni és kitisztítani a dobozokat. Később az egyik doboz sárral lett
megtöltve. Már nem az első versenyrendezés ezen a környéken, de még ilyen atrocitás nem fordult
elő. Mindkét futam során szinte folyamatos szitáló esőben futottak a résztvevők. A hőmérséklet
szerencsére nem volt túl alacsony így ez a körülmény nem volt annyira zavaró a versenyzők
számára.
Eredményhirdetés
Óvás nem történt. A két futam összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettjei oklevelet
kaptak.
Egyéb
A két futam között a rendezőség egy tál étellel vendégelte meg a résztvevőket. A rendező
egyesületnek ez a nap egyúttal az évzáró eseménye is volt ennek megfelelően a két futam között az
ezzel járó kísérő rendezvényt tartottak az iskola aulájában.
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