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A rendező gárda hozta az országos bajnokságokon elvárt színvonalat és egy sikeres versenyt tudhat maga
mögött.
A versenyre választott terep nagyobb része már nem volt új a tájfutók előtt. Az elmúlt években több alkalommal is
érintették az itt rendezett versenyek (Eger Nagydíj, Dobó István Emlékverseny) pályái a terep kisebb-nagyobb részeit, de
újdonság volt, hogy az idei váltó egy része tartalmazta a tájfutók által korábban nem használt, frissen felújított vári
területeket is.
A délelőtti sprint versenynek is helyet adó Dobó téri célhely kiválasztása remek választásnak bizonyult. A látványos,
impozánsan felépített cél nagymértékben emelte a verseny rangját és színvonalát. A versenyzők kiszolgálását egy közeli
iskolában oldották meg, ahol kellőszámú WC, öltözési és mosakodási lehetőség állt a rendelkezésre.
A látványos és hosszan követhető átfutás, a célban szinte mindenhonnan jól látható volt, akárcsak a befutó, kellő időt
biztosítva a váltásokra való felkészüléshez és egyben remekül segítette a nézők számára a verseny állásának követését.
A célhely talán egyetlen „negatívuma”, hogy nem fizetős parkolóhelyeket csak viszonylag távol lehetett kijelölni és a cél
területén viszonylag kevés volt az árnyékos hely.
A versenyre készült térkép jelentős részének alapjául a korábbi Eger belvárosáról készült térkép szolgálta, amelyet az
aktuális változásokat figyelem bevéve (Vár felújítása) alaposan újrajavították a rendezők. Az elkészült térkép így minden
szempontból alkalmas volt egy országos döntő és kísérőversenye lebonyolításához. A kiadott térkép kiváló minőségben,
vízálló papíron készült.
Bár minden egyes pályából csak egy térkép készült és helyszíni nyomtatásra sem volt lehetőség, ami rossz térkép
elvétele esetén komoly gondot jelenthetett volna, a térképelvétel fokozott több lépcsős ellenőrzésével sikerült
megakadályozni, hogy egy-egy váltó tévedésből másik csapat térképével fusson, nehéz helyzetbe hozva ezzel a vétlen
csapatot.
A versenypályák a terep adottságainak megfelelően kellően technikásak és szintesek voltak. A pályák nehézsége
megfelelt az adott korcsoportnál elvárt nehézségnek. Egyedül talán csak a kísérőverseny ifjúsági kategóriájában lettek
kissé túlméretezve. Figyelembe véve, hogy itt nem lehet a legjobbak indulására számítani, hiszen azok a diákolimpián
versenyeznek, lehetett volna kicsit rövidebbre tervezni a pályákat.
A verseny tájékoztatói (kiírás, értesítő, eredménylisták) a szabályoknak megfelelőek voltak és időben elérhetők voltak az
indulók számára. Külön kiemelném, hogy a rendezők szinte mindenben segítették az ellenőrzőbíró munkáját. Minden
fontos dologról időben tájékoztattak, minden lényeges döntés előtt kikérték a véleményem.
A verseny lebonyolítása magas színvonalon és zökkenőmentesen, profin zajlott. A felvezetés időben megtörtént, amit a
még a rajt előtt igyekeztem teljes körűen ellenőrizni. A tömegrajtok időben lezajlottak. A váltás utáni térképelvétel jól
szervezett volt, csapatok közötti hibás térképelvétel nem történt. A célvonalon versenybíró figyelte az esetleges
szorosabb befutók esetén a helyezések eldöntését. A célba érkezés után a fair play biztosítása érdekében mindenkitől
elvették a térképet, amit a verseny végeztével mindenki visszakaphatott.
A verseny vége egy csapatvezető jelezte, hogy versenyzőik szerint a várban elhelyezett 40-es pont rossz helyen van. A
helyszínen ellenőrizve jó helyen találtam a pontot, amit közöltem a csapatvezetővel, aki ezt elfogadta.
Az igen impozánsra tervezett eredményhirdetés sajnos a verseny napján apróbb technikai malőr (Az eredménylisták
hibás kinyomtatása) miatt félbeszakadt és csak másnap a normáltávú versennyel együtt lehetett megtartani.
A versenyezőktől halott visszajelzések a váltó versenyről döntően pozitívak voltak. Gratulálok az egri rendezőgárdának a
jó rendezéshez!
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