
 

 

 2020-as Eger kupa sorozat 3. fordulójának értesítője 
2020.11.14 – Felsőtárkány 

Bónusz György emlékverseny 

Rendező 

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

A verseny támogatói 

 

                                    
   Felsőtárkány Község       Eger MJV   Bükki Nemzeti Park     Egererdő Erdészeti Zrt  
   

Versenyforma 

Nappali, egyéni, egyfordulós normáltávú regionális rangsoroló verseny. 
 

Versenybíróság 

Elnök:   Blézer Attila    
Pályakitűző:  Gyárfás Csaba 
Ellenőrzőbíró: Bózsó Zoltán 
Cél:   Laurinyecz Csaba 
Rajt:   Piller Norbert 
Felvezetés:  Gyárfás Csaba 
Sportident:  Kucsma István 
Titkár:   Fekete Zoltán  
  

A versenyközpont helyszíne 

Felsőtárkány, Varró-ház, Jelentkezés: 9:30-10:30-ig a versenyközpontban. 
Megközelítés: Felsőtárkány északi végénél, a kisvasút nyomvonalát elérve befordulunk a Bocskai 
útra és tovább követve a kisvasutat Észak felé, 1,5 km után elérjük a Varró-házat és a Vadasparkot, 
ahol a cél és a versenyközpont is lesz.  
Jelentkezéskor csak az üres, ill. visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni. A jelentkezésnél 
a sorban álláskor tartsuk be az ajánlott 1,5m-es távolságot, egy klubból csak egy fő álljon sorba, ő 
is maszkban!  
Fizetés: ajánljuk a nevezési díjak banki átutalással történő kiegyenlítését az Egri Spartacus SE, 
K&H Bank Zrt, 10403507-00003639-00000003 bankszámlaszámra, de a helyszínen készpénzben 
is lehetőség lesz rá. Számlát a helyszínen nem állítunk ki. 
A számlázáshoz kérjük, az egyesületek a nevezési díj átutalásával egyidőben küldjék meg a pontos 
nevet, címet, adószámot és azt az email címet, ahova a számlát küldhetjük, magánszemély 
számlaigénye esetén pedig a nevet, címet, kérjük megadni - fekete.zoltan.esp@gmail.com.  
A számlákat elektronikus úton fogjuk eljuttatni arra az e-mail-címre, ahonnan a számlaigénylés 
érkezett. Az esetleges helyszíni nevezésekről utólag, szintén elektronikusan fogjuk megküldeni a 
számlát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számlát csak az utaló részére tudunk kiállítani, tehát pld. 
egy utaló magánszemélynek nem tudunk egyesületi számlát kiállítani. 
 

Tervezett „0” idő 

11:00 óra 
 

mailto:fekete.zoltan.esp@gmail.com
http://eger.hu/
http://www.egererdo.hu/


 

 

Térkép 

Mérete: A4, méretaránya: 1:10000/5m, anyaga: vízálló (pretex)  
 

Terep 

Középhegységi terep, néhol jelentős szintkülönbségekkel, sűrű az úthálózat, év vége felé közeledve 
a zöld színű részek is jobban futhatóak az ábrázoltnál. 
 

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 

Eredményhirdetést nem tervezünk, de a kategóriák 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül. Amint 
egy kategóriában meg lesz a végeredmény, a versenyirodánál megkapják az érmeiket. 
 

Egyebek 

• A járványspecifikus szabályok betartását a verseny résztvevői (versenyzők és kísérőik) 
magukra nézve kötelezőnek tekintik. Az előírások be nem tartása a versenyből való kizárást 
vonja maga után! 
 

• A sportrendezvényen nézőként, kísérőkent tartózkodni tilos. A sportrendezvény nézők nélkül, 
zárt körülmények között megtartható. 484/2020 (XI. 10) Kormányrendelet  6.§ 1. és 2. pontja 
 

• A befutott versenyzők frissítőt nem kapnak, központi hulladékgyűjtés nem lesz, kérjük, 
mindenki vigye haza a keletkezett szemetét! 

• Maszk nélkül érkezőknek lehetőséget biztosítunk vásárlásra, 400 Ft/db áron. 

• Kérjük, használjátok a több helyen is kihelyezett kézfertőtlenítőket! 

• Tartsuk be egymás közt az ajánlott 1,5m-es távolságot, viseljünk maszkot! 

• Pontmegnevezések csak a térképen, pótszimbol nem lesz. 

• A térképeket nem kell leadni, de kérünk mindenkit a sportszerűség betartására, ne mutassuk 
meg a még el nem indult versenyzőknek a pályát! 

• 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. Papír alapú eredményközlés nem 
lesz. 
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Pályaadatok 

 
kategória táv szint ell.pont szalagozás 

N10D 1890 85 7 narancs 

N12C 2610 70 9  

N14B 3320 140 12  

N16B 3730 180 14  

N18B 4080 210 12  

N15-18C 3080 125 12  

N21B 4080 210 12  

N35B 4080 210 12  

N45B 3510 170 10  

N55B 3480 150 10  

N65B 2890 120 10  

F10D 1890 85 7 narancs 

F12C 2610 140 12  

F14B 3320 140 12  

F16B 5880 220 15  

F18B 6330 260 16  

F15-18C 3080 125 12  

F21B 7660 220 16  

F35B 7330 210 17  

F45B 5880 220 15  

F55B 4080 210 12  

F65B 3510 170 10  

NYILT Kezdő 2530 50 11  

NYILT Technikás 5360 180 13  

Cél - Rajt 400 0  kék-fehér 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Az MTFSZ felhívása a 2020.10.23 után megrendezendő versenyekkel kapcsolatban: 

Tisztelt Tagszervezetek! 
Kedves Tájfutók! 

  

Ezúton szeretném felhívni a figyelmeteket a ma megjelent 464/2020 (X.22.) számú Kormányrendeletre, 

amely október 23-tól érvényes. Teljes szövege megtekinthető itt (mindössze 1 

oldal): https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/42ec53ae2be33b27471002ad9e2214b27ef22cb5/megteki

ntes 

  

"[A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles]" ...  "A sportolók, az edző, a 

mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a 

sportrendezvény helyszínén" ... "orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból 

készült maszkot" ... "olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje." 

  

Bár a kormányrendelet elvileg csak a nem versenyzőkre (azaz a nézőkre) vonatkozik, azonban kérjük a 

verseny előtt és után a célterületeken lehetőleg viseljetek maszkot. (Tehát a versenyre való készülődés / 

átöltözés előtt, illetve a verseny után, miután már átöltöztetek). 

  

A versenyrendezőkre a Kormányrendelet 2.§-a is vonatkozik, ez tartalmazza azt, hogy az Ő felelősségük a 

maszkot nem viselő néző kizárása a sportrendezvény látogatásából. 

 

Üdvözlettel, 

Less Áron 

főtitkár 

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 
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