
 

 

8. Tisza-tó kupa versenyértesítő 
2020.07.18 – Tiszafüred 

 

Rendező 

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

A verseny támogatói 

 

                        
 

A verseny hivatalos frissítője a 

 
   

Versenyforma 

Nappali, egyéni, kétfordulós rövidtávú, regionális rangsoroló verseny. 
 

Versenybíróság 

Elnök:  Blézer Attila  
Pályakitűző: 1. futam - Bárány Tamás, 2. futam – Kiss Mikes Tamás 
Ellenőrzőbíró:Gyárfás Csaba 
Felvezetés: Sebők Gábor 
Rajt:  Piller Norbert 
Cél:  Laurinyecz Csaba 
Sportident:  Bozsó Zoltán 
Titkár:   Fekete Zoltán    

A versenyközpont helyszíne 

Tiszafüred, Szadabstrand melletti színpad (2017-es Tisza-tó kupa célja), Jelentkezés: 9 - 10:30-ig 
a versenyközpontban. 
 

Tervezett „0” idő 

1. futam - 11:00 2. futam - 15:00 óra 
 

Térkép 

Méretarány mindkét futamon 1:4000/1m, az új ISSprOM 2019 jelkulccsal készült, mérete A4-es, 
anyaga vízálló (pretex). Délelőtt fekvő, délután álló formátumban. 
A 2. futamon az F16B, F/N 18B és F/N 21B kategóriákban két térképkivágat lesz, mindkettő 
a térképlap azonos oldalán, egymás alatt. A pálya a felső kivágaton indul, majd az alsón 
folytatódik, ill ér véget.  
 

Terep 

http://eger.hu/
http://www.egererdo.hu/


 

 

Városias utak, parkok, strand, csak edzőcipő viselése ajánlott. 
 

Runner’s choice 

Csak az F/N 21B kategóriákban: az utolsó rajtblokkba lépéskor -30 sec-nél a versenyző láthatja 
mind a 3 választható szakaszt - egy lapon - de három különböző térképen → lásd a mintát! 20 
másodpercig nézheti a térképeket, majd -10 sec-nél önállóan elveszi az általa választott 
pályaszakaszt tartalmazó teljes pályának a térképét. (Az -30, -10 sec betartására külön rajtbíró figyel 
majd.)  A térképet csak a rajt pillanatában lehet megnézni! A választható szakasz a pálya bármely 
részén lehet, nem biztos, hogy egyből a rajt után, de ezt előre nem áruljuk el. Megkérünk minden 

célba ért versenyzőt, hogy ne adjatok át semmilyen információt a még el nem rajtolt versenyző 
társaitoknak!  
 
A rajtoltatás menete itt látható: 
 

 
Minta: 

 



 

 

 
Gyakorlási lehetőség: https://orienteering-games.now.sh/game/coursechoice 
 

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 

A kategóriák 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek 
 

Egyebek 

• Parkolás a cél melletti sportpályán 500 Ft/nap díj ellenében. A Strand parkolóban 1300 Ft 
/nap a parkolási díj. 

• A befutott versenyzők a célban frissítőt kapnak 

• pontmegnevezés a térképen lesz, KIVÉTEL a délutáni futamon a térképcserés 
kategóriában, akiknek viszont CSAK pótszimbol lesz! 

• térképleadás a célban a délutáni futam utolsó rajtjáig 

• 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 monitoron 
is nyomon lehet követni. Papír alapú eredményközlés nem lesz. 

 

Pályaadatok 

 

 1. futam  2. futam  

kategória táv ell.pont  táv ell.pont szalagozás 

N12D 770 7  760 7 nincs 

N12C 960 8  820 10  

N14B 1460 15  1670 17  

N16B 1140 16  1810 21  

N18B 2030 23  2090 24  

N15-18C 1460 12  1480 15  

N21B 2100 23  2160 24  

N35B 1460 15  1670 17  

N45B 1460 15  1670 17  

N55B 1460 14  1670 16  

N65B 1460 14  1670 16  

F12D 770 7  760 7 nincs 

F12C 960 8  820 10  

F14B 1140 16  1810 21  

F16B 2030 23  2090 24  

F18B 2170 26  2160 24  

F15-18C 1460 12  1480 15  

F21B 2340 25  2330 25  

https://orienteering-games.now.sh/game/coursechoice


 

 

F35B 1900 22  1870 20  

F45B 1900 22  1670 20  

F55B 1900 21  1670 16  

F65B 1900 21  1670 16  

NYILT Kezdő 960 8  820 10  

NYILT Technikás 1140 16  1810 21  

versenyközpont-rajt 500   1000  kék-fehér 

 
 
 

 
 
 

 


