Elnöki jelentés
Verseny neve, időpontja: 3. Tisza-tó kupa, 2015.06.07.
Elnök neve: Gyárfás Csaba
Terep, engedélyek
A terep teljes mértékben alkalmasnak bizonyult egy sprint parkversenyre, ebben az időben ugyan már kezd beindulni a
nyári szezon, de nem volt nagy forgalom a kisebb belső utakon.
A térképet Zentay József (Popey),Blézer Attila és jómagam készítettük, a versenyközpont a lehető legjobb helyen volt –
Városi Sportcsarnok, teljes infrastruktúrájával. Parkoló elegendő volt, tömegközlekedéssel egy család (4) versenyző
érkezett csak, kérésük annyi volt, hogy a délutáni futamon korai rajtidőt kapjanak, hogy elérjék a visszainduló vonatjukat.
Szállást senki sem kért.
A rajt és célhely alkalmassága és higiéniás körülményei - nemenként két-két öltöző-mosdó-zuhanyzó volt és
használhatták még két másik mosdóhelyiséget is a sportcsarnok előterében. Engedélyek beszerzése, megléte - minden
szükséges helyi engedélyt beszereztem, problémamentesen 1 hónapos átfutási idővel. Kapcsolat a hatóságokkal
rendben volt.

Térkép
A térkép készültsége, minősége, külleme, jelkulcsi előírások betartása a szabályoknak megfelelt. A térkép és a pályák
nyomtatása mindkét futamon vízhatlan pretex papírra készült.
Veresné Sipos Etelka (HRF) panaszolta, hogy egy helyen nem volt utca jelölve, mert ő úgy látta, hogy volt egy amit mi
nem jelöltünk. Beszélgettem erről egy kicsit vele, kiderült, hogy a szociális bérlakásoknál volt egy kapu és szabadon be
lehetett volna menni az udvarba, de a térkép oliva zölddel (tiltott) jelölte a területet.

Pályakitűzés
A pályák minősége, kornak, fokozatnak, előírt győztes időknek történő megfelelt.
Csak egy reklamációt hallottam Honfi Gábortól, azt kifogásolta, hogy az első futamon az ideális útvonalra, a másodikon
légvonalban számítva voltak megadva a pályahosszak, ezért nem tudta kifutni magát… Szerintem ez nem jelenthetett
nagy gondot, pláne, hogy mástól én nem hallottam erre panaszt.

Tájékoztatás
A kiírás és az értesítő megfelelően hasznos információkat tartalmazott, de az értesítővel lehet egy kicsit hamarabb kellett
volna elkészülni, a csúszáshoz én is hozzájárultam, néhány támogató nevét, logóját csak az utolsó napokban tudtam
meg, vagy szereztem be. A többi információ szerintem elég gyorsan frissült.

Verseny lebonyolítása
A rendezői gárda ügyesen és rutinosan dolgozott, a pontok elhelyezése szerintem a sprint pályáknak megfelelő volt. A
városi terep miatt túl meleg volt, mert a beton visszasugározta a hőt. Nem gondoltam, hogy ilyen sokan jönnek el, de
nagyon jó volt. A cél mindkét futamon azonos volt, a rajtok jó helyen voltak, nem látszottak a kifutó versenyzők. Nem
tapasztaltam sportszerűtlenséget. A helyi gimnázium tanulói segítettek több helyen is, pld.pontőrködés, hangosítás/zene
a célban, szendvicsek elkészítése.

Eredményhirdetés
A verseny alatt folyamatosan a wifin, papír alapon ritkábban. Óvás nem volt, díjazás is bőséges volt. Szerencsére tudtunk
plusz ajándékot is adni (guriga sajtok, tej, tejföl, szendvicsek).

Egyéb
Sajnos elrontottam az eredmények bemondását, mert összekevertem a papírokat, így egy érmet pluszban adtunk ki, amit
már nem is tudtunk visszakérni, mert hazautazott a srác. Szerencsére volt miből pótolni.
Tiszafüred, 2015. június 14.

