Elnöki jelentés
Verseny neve, időpontja:
Elnök neve:

Eger kupa 4. forduló 2015.11.28.
Blézer Attila

Terep, engedélyek
Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE által rendezett Eger kupa 4. fordulóját egyben Évadzáróját
Egerben a Pásztorvölgyi Általános Iskolában és környező kertvárosban bonyolítottuk le. A viszonylag
egyszerű terep alkalmas sprint verseny rendezésére különös tekintettel arra, hogy nagy létszámú
utánpótlás korú versenyző állt rajthoz. A térképet 2013-ban Kali Csongor parktérkép specialista
készítette kiváló minőségben, a terepen azóta változás nem történt.
Az Iskola megfelelő versenyközpont volt, melynek udvarán elegendő parkolási lehetőség állt a
versenyzők rendelkezésére. A helyszín tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Egy napos verseny
lévén szállást nem igényelt senki.
A cél mindkét futamon az iskola udvarán volt, a kiolvasás pedig az aulában. A délelőtti futam rajtja
650 m-re volt a céltól, a délutáni futamé 50 m-re. A versenyen az iskola infrastruktúráját
használhattuk (WC, öltöző, mosdó, áramvételezés) és az aula használatáért fizetünk bérleti díjat az
EKVI-nek, melynek kezelésébe tartozik az iskola is.
Térkép
A térkép a jelkulcsi előírásoknak megfelelt. A pályákat a térképpel együtt a Garamond KFT készítette
vízálló pretex papírra, ahol évtizedek óta nyomtatjuk térképeinket. Szükség is volt a vízállóságra,
mert mind két futamon esett az eső.
Pályakitűzés
A pályák a rövidtáv előírásainak, korosztályoknak, fokozatoknak, győztes időknek megfelelt.
Tájékoztatás
A kiírás és az értesítő időben megjelent, annak információ tartalma a szabályzatnak megfelelő volt.
Az eredmények a megszokott WiFi hálózaton is elérhetőek voltak, papír alapon futamonként 2-szer
frissítettük, a rajtlista és az indítási időközök is megfeleltek a szabályzatnak.
Verseny lebonyolítása
A 10 fős rendező gárda kiváló munkát végzett. Az ellenőrző pontok elhelyezése rendben volt és
településen rendezett verseny lévén minden pontot lelakatoltunk, ami az iskola udvarán kívülre esett.
Az időjárás nem fogadott a kegyeibe, mert végig esett az eső. A közel 90 fős mezőny sportszerűen
versenyzett.
Eredményhirdetés
Az eredményközlésről már írtam. Óvás nem történt. A két futam összetett eredménye alapján a
kategóriák 1-3 helyezettjei oklevelet kaptak.
Egyéb
Rendkívüli esemény nem történt. A versenyzők nagyra értékelték, hogy a két futam között minden
résztvevőt vendégül láttunk egy tál gulyásra. A pihenő időben az Egri Sparis versenyzők
PowerPointos prezentációkat adtak elő az év, számukra legjobb versenyéről. A szabadidőt
térképkirakó és GPS-es rajzverseny színesítette. Az eredményhirdetés után mindenki elégedetten
távozott.
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