
 

 

A 2020-as Eger kupa sorozat 2. fordulójának értesítője 
2020.09.05 – Eger 

Rendező 

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE, 3300 Eger, Zellervár u.3 tetőtér 5. 
 

A verseny támogatói 

Eger Megyei Jogú Város 
       

Versenyforma 

Nappali, egyéni, kétfordulós rövidtávú regionális rangsoroló verseny. 
 

Versenybíróság 

Elnök:  Blézer Attila 
Pályakitűző: Berecz Gábor 
Ellenőrzőbíró: Bózsó Zoltán 
Rajt:  Sebők Gábor 
Cél:  Laurinyecz Csaba 
Felvezetés: Jacsó Tibor 
Sportident: Kucsma István 
Titkár:  Fekete Zoltán   
 

A versenyközpont helyszíne 

Lenkey János Általános Iskola - 47.903599, 20.376616 - Eger Markhot Ferenc u.6, bejárat a Végvári 
vitézek tere felől. Jelentkezés: 8:30 - 9:30-ig a versenyközpontban. A VK-ban parkolási lehetőség 
nem lesz. Kérjük, hogy a környékbeli parkolókat használjátok, melyek 13 óráig fizetősek, vagy a 
fizetős parkolási zónán kívülről sétáljatok a belvárosi iskolához. Javasolt ingyenes parkoló a Wigner 
Jenő középiskola előtt, Eger Malom u. eleje - 47.909293, 20.372114 
 
FIGYELEM! Az iskola épületébe belépni csak maszkban lehet (jelentkezés, wc, tisztálkodás) 
a bejáratnál kihelyezett fertőtlenítőszereket kérjük használni! 
 
Jelentkezéskor kérjük, hogy egy klubból csak egy valaki jöjjön be a versenyközpontba fizetni, 
módosítani, bérelt dugókákat átvenni. A befizetett nevezési díjról elektronikus számlát küldünk a 
jelentkezéskor egyeztetett e-mail címre, ha valaki magánszemély nevére kér számlát, akkor a 
pontos nevet/címet/adószámot is meg kell adni, egyesületeknél a hivatalos székhely címre állítjuk 
ki a számlát. 
 

Tervezett „0” idő 

1. futam - 10:00 2. futam – 15:00 
 

Térkép 

Méretarány mindkét futamon 1:4000, méret A4-es, anyaga: vízálló (pretex) 
2020-ban felülvizsgált, ISSprOM 2019 jelkulccsal. 
 

Terep 

1.futam – belváros, jellemzően aszfalt és díszkő burkolat, kisebb forgalmú vagy forgalommentes 
utcák, kisebb zöldfelületek, közösségi terek. 
2. futam – a város keleti részén lévő lakóparkos-kertvárosias környezet, néhol forgalmasabb utcák 
is előfordulnak. A lépcsős részeken óvatosabb haladás szükséges! 
Szöges/kombinált talpú cipőben versenyezni tilos!  
2020.09.05-06-án egy másik rendezvény, az Eger Rally is megrendezésre kerül. Ennek 
programja itt található:  https://www.eger-rali.hu/a-q8-oils-eger-rally-programja/ 

https://www.eger-rali.hu/a-q8-oils-eger-rally-programja/


 

 

A délutáni órákban a belvárosban és a Dobó-téren a versenyautók fokozott megjelenésére 
kell számítani. 
 

Pontfelszerelés, pontérintés 

SPORTident elektronikus pontérintő rendszerrel. Az ellenőrző pontokon hagyományos lyukasztó is 
található, melyet csak akkor kell használni, ha a SPORTident nem működne, ilyenkor a térkép 
szélére kell lyukasztani és a Célban ezt közölni kell! A pontokon állvány, narancsfehér színű bója, 
SI doboz, szúróbélyegző lesz. Az ellenőrzőpontokon az érintésmentes – AIR+ - üzemmód nem lesz 
bekapcsolva, a rajtban SIAC OFF doboz lesz a dugókák kikapcsolására. 
 

Díjazás 

Az eredményhirdetést megtartjuk, a 2 forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 
helyezettje éremdíjazásban részesül. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 16:30. 
 

Egyebek 

• Ahol csak lehet, tartsuk be a 1,5m-es távolságszabályt egymástól a nem egy háztartásban 
élők esetében! 

• A célban frissítőosztás nem lesz. 

• A délutáni futamon kihelyezett cél lesz, dugókák kiolvasása a versenyközpontban, kihelyezett 
cél - vk távolsága a pályaadatok végén található.  

• A pontmegnevezések csak a térképen lesznek, pótszimból nem lesz! 

• A 12D-s pályákon szalagozás nem lesz. 

• A versenyzők elől elzárt területekre (pl. bíbor színű sraffozás) tilos a belépés és az azon 
történő áthaladás, akkor is, ha a terepen nincs jelölve, csak a térképen! 

• A pályák teljesítése során a KRESZ szabályokat be kell tartani, az utakat mindenki 
körültekintően keresztezze! 

• Térképleadás a célban futamonként, a rajtoltatás végéig. 

• A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni. 

• A cél területén tájfutó és egyéb sportfelszerelések árusítása, valamint minden más 
kereskedelmi tevékenység csak a rendezőséggel történt egyeztetés után lehetséges. 

• A versenyen résztvevők (versenyzők, nézők, kísérők) elfogadják, hogy róluk képek, 
videofelvételek készülhetnek, mely képekkel, videofelvételekkel a szervezők rendelkeznek, 
azokat harmadik személy részére átadhatják (sajtó, internet). 

• a cél területén online eredményközlés lesz, a wifi eléréshez az ESP_Network hálózatra kell 

kapcsolódni, majd a böngészőbe az egrispari.hu-t kell beírni. Az eredmények állását monitorokon 
is nyomon lehet követni. Papír alapú eredményközlés nem lesz. 

 

Pályaadatok 

 

 1.futam (délelőtt) 2. futam (délután) 

kategória táv* szint ell.pont szalagozás táv* szint ell.pont szalagozás 

N10C 1,3 - 11  1,2 50 9  

N12C 1,4 - 10  1,4 60 11  

N12D 1,3 - 11 nem lesz 1,2 50 9 nem lesz 

N14B 1,5 - 8  1,8 85 11  

N16B 2,2 - 10  2,0 90 12  

N18B 3,2 - 13  3,0 130 17  

N15-18C 1,5 - 8  2,0 70 12  

N21B 3,2 - 13  3,0 130 17  

N35B 2,6 - 12  2,4 100 13  

N45B 2,6 - 12  2,4 100 13  

N55B 2,6 - 12  2,4 100 13  



 

 

F10C 1,3 - 11  1,2 50 9  

F12C 1,4 - 10  1,4 60 11  

F12D 1,3 - 11 nem lesz 1,2 50 9 nem lesz 

F14B 2,2 - 10  2,0 90 12  

F16B 3,2 - 13  3,0 130 17  

F18B 3,2 - 13  3,0 130 17  

F15-18C 1,8 - 10  2,0 70 12  

F21B 3,9 - 17  3,4 130 20  

F35B 2,8 - 13  2,6 100 15  

F45B 2,8 - 13  2,6 100 15  

F55B 2,6 - 12  2,0 90 12  

F65B 2,6 - 12  2,0 90 12  

NYILT 
Könnyű 

1,3 - 11  1,2 50 9  

NYILT 
Technikás 

3,9 - 17  3,4 130 20  

VK - Rajt 1100 m 40  kék-fehér 500 m 20  kék-fehér 

Cél - VK - -  - 650 m -  sárga-fekete 

* A pályaadatokban a várható futott táv értékek szerepelnek. 
 
 

                                        

http://eger.hu/

