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Terep, engedélyek 
Tiszafüred belvárosa és a környező Múzeum kert, Kemping és Strand területe alkalmas területnek bizonyult a kétfordulós 
sprint verseny lebonyolításához. A térképet Zentai József (Popey) készítette immár 3. alkalommal a verseny számára. A 
Múzeum kert, Kemping és a Strand területéről már vagy 10 éve készítettem térképet a helyi tájfutás fellendítésére. A 
verseny központ a terep közepén elhelyezkedő Városi Sportcsarnok volt, ahol megfelelő számú parkoló, WC, öltöző, 
fedett árnyékos hely és áramvételezési lehetőség állt a versenyzők és rendezők rendelkezésére. A verseny helyszíne 
tömegközlekedési eszközökkel (vonat, autóbusz) is jól megközelíthető volt. Szállást nem ajánlottunk ki, mivel egynapos 
versenyről volt szó. A cél mindkét futamnál a Sportcsarnok mellett volt az ottani teljes infrastruktúra használatával. A 
délelőtti futam rajtját 450 m-re tették egy árnyas kis parkba a közeli iskola mellé. A délutáni futam rajtja a Sportcsarnok 
déli oldalán volt a céltól 110 m-re. A terephasználati engedélyeket időben megkapták a városvezetéstől, illetve a 
Kempingtől és a Strandtól is. A kapcsolatok a hatóságokkal rendben voltak. Itt nem érintettek a pályák Nemzeti Parki 
területeket. 
 
Térkép 
A térkép megfelelt a jelkulcsi előírásoknak. Két kivágat készült 1:4000-es méretarányban. A délelőtti futam a Tiszafüred- 
Városi Sportcsarnok kivágaton a délutáni a Tiszafüred-Múzeumkert kivágaton zajlott. A térkép rajz és a 
pályabenyomtatások jól olvashatóak és megfelelőek voltak. 
 
Pályakitűzés 
A 24 kategória 9 féle pályán futhatott. A pályák minősége, kornak, fokozatnak, előírt győztes időknek megfelelt. 

 
Tájékoztatás 
A kiírás a verseny előtt 1 hónappal megjelent. A versenyértesítő teljes tartalma a verseny előtt 3 nappal volt elérhető egy 
kicsit késve. Információ tartalma rendben volt. A rajtlista a szabályoknak megfelelt. A helyszínen ingyenes wifit 
biztosítottunk a versenyinformációk eléréséhez (kiírás, értesítő, rajtlisták, eredmények)  

 
Verseny lebonyolítása 
A 20 fős rendező gárda elégnek bizonyult ehhez a több mint 220 főt megmozgató rendezvényhez, ami egyébként a Keleti 
Utánpótlás Kupa sorozat 2. versenye is volt. Az ellenőrző pontok elhelyezése megfelelő volt. Összesen 6 szektorban pont 
őrök figyelték a bójákat. Futamonként kb. 10-10 ellenőrző pontot kellett kiláncolni. A rajt és a cél is zökkenőmentesen 
dolgozott. A délelőtti kiolvasásoknál jelezték a versenyzők, hogy néhány SI doboz nem csipogott bélyegzéskor. Délutánra 
ez korrigálva lett. A versenyzők többsége sportszerűen versenyzett, de itt is, mint majdnem mindenhol előfordult, hogy 
néhányan a lesraffozott tiltott területen átfutottak. A nagy hőségben felüdülés volt a két futam közötti fürdési lehetőség a 
közeli szabadstrandon a Tisza-tóban. A Kuntej Zrt. több rekesz tejet, tejfölt hozott ki a versenyre, mindenki kedvére 
fogyaszthatott. (sőt, még maradt is a végére) 

 
Eredményhirdetés 
Az eredményeket félóránként papírra nyomtatva olvashatták a versenyzők. Óvás nem történt. A 18-as kategóriáig érem 
az felett oklevéldíjazásban részesültek a dobogósok. Minden kategória 1-3 helyezettje a Kuntej felajánlásában 1db 40 
dekás Trappista sajtot kapott. A gyerek verseny 20 résztvevője csokis nápolyi díjazásban részesült. 

 
Egyéb 
 Rendkívüli esemény nem történt. A versenyzőknek nagyon tetszett ez a fürdéssel egybekötött kétfordulós sprint verseny. 
Ez a résztvevők növekvő száma is tükrözi Az 1. Tisza-tó kupán 120-an, a 2.-on 150-en, a 3.-on 227-en voltak. 
 
 
Eger, 2015.06.15.        Blézer Attila 

 


