
 

 

A 2021-es Eger kupa sorozat 2. fordulójának és a 
VII. Tűzoltó tájfutó versenyek értesítője – 2021.09.04 

 
Rendező 

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

A verseny támogatói 

Eger Megyei Jogú Város 
Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület 

    Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság    
     

Versenyforma 

Nappali, egyéni, kétfordulós rövidtávú regionális rangsoroló verseny. A közelgő ROB-ra tekintettel 
a délelőtti futam alapján kerül megállapításra a délutáni rajtlista, mintegy „selejtező-döntő”, de ettől 
függetlenül az összetett eredményt értékeljük. 
 

Versenybíróság 

Elnök:   Blézer Attila 
Alelnök:  Mérai Péter tűzoltó alezredes 
Pályakitűző:  Berecz Gábor 
Ellenőrzőbíró: Bárány Tamás 
Rajt:   Piller Norbert 
Cél:   Laurinyecz Csaba 
Felvezetés:  Jacsó Tibor 
Sportident:  Kucsma István 
Titkár:   Fekete Zoltán 
 

A versenyközpont helyszíne, jelentkezés 

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 3300 Eger, 
Vincellériskola u.5 
Jelentkezés 2021.09.04-én 8.00-tól 9.30-ig a versenyközpontban. Jelentkezéskor már csak az üres, 
ill. visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni, pótdíj felszámításával. A jelentkezés 
gyorsítása érdekében kérjük, hogy csak a dugókabérléssel, módosítással, új nevezéssel 
érkezők jöjjenek a versenyirodához, aki csak fizetni szeretne, később is megteheti, sorban 
álláskor tartsuk be az aktuális járványügyi előírásokat. 
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 

1. futam - 10:00 2. futam – 15:00 
 

Térkép 

Méretarány: az első futamon mindenkinek 1:4000 / 2,5 m, a mérete A/5. 
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A második futamon: 1:4000, kivéve az N45B, N55B, F45B, F55B és F65B kategóriákban 1:3000! 
Térkép mérete A/4, kivéve a térképcsere nélküli kategóriákban, ahol A/5. Anyaga: vízálló (pretex), 
2021-ben felülvizsgált, sok új résszel bővítve. ISSprOM 2019 jelkulccsal. 
 

Terep 

1.futam: kertvárosi rész, utcákkal, garázssorokkal, kisebb lakótelepi részekkel 
2. futam: városi környezet, iskola, kollégium, és egyéb intézmények udvarai. 
Mindkét futamon kizárólag edzőcipő viselése ajánlott. 
 

Tájékoztatás, eredmények 

A versenyértesítő, pályaadatok, rajtlisták ki lesznek függesztve a célban, a rajtlisták rajtban is. 
A cél területén online eredményközlés lesz, a wifi eléréshez az ESP_Network hálózatra kell 
kapcsolódni, majd a böngészőbe az egrispari.hu-t kell beírni, vagy a lenti QR kódot beolvasni. Az 
eredmények állását monitorokon is nyomon lehet követni. Papír alapú eredményközlés nem lesz. 
 

Pontmegnevezés 

A délelőtti futamon csak a térképen lesz szimból!  
A délutáni futamon minden kategóriában pótszimbólt biztosítunk. Az 1:3000 méretarányú 
térképeken viszont nem lesz szimból, ezért ne felejtsetek el pótszimbólt elvenni! 
 
Térképleadás mindkét futamon az utolsó rajtig. 
 

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 SI dobozokon az AIR+ üzemmód be lesz kapcsolva. 
 

Kategória összevonás 

Kevés nevező miatti összevonások: N65B -> N55B 
 

Díjazás 

Egyéniben a 2 forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettje éremdíjazásban 
részesül. Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 
16:30. 
 

Egyebek 

● A célban frissítőosztás nem lesz. 
● A délelőtti futamon sorsolt rajtlista szerint lesz az indulás. A délutáni futam rajtlistája a délelőtti 

eredmények alapján készül, a győztesek indulnak a legvégén. Ha valaki csak délelőtt indul, 
akkor ő nem számít bele a délutáni rajtlista készítésbe. Ha valaki csak délután fut, ő indul 
elsőként, hiszen nincs "selejtező" eredménye. 

● Mindkét futamon fogunk alkalmazni mesterséges lezárásokat, melyek a térképen is és a 
terepen (piros-fehér kordonszalag) is jelölve lesznek. 
A lezárások az alábbi módokon lehetnek jelölve: 



 

 

 
● 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 "3-as zöld" (410-es jel) tiltást jelent, még akkor sem szabad keresztülmenni rajta, ha az 

lehetséges lenne. 
● A délutáni futamon egyes kategóriákban (az alábbi táblázat szerint) „térképcserét” 

alkalmazunk. A pálya a felső térképen kezdődik rajtbójával, majd egy bizonyos ponton véget 
ér, majd az alsó térképen folytatódik, ezen pályaszakasz kezdőpontja az első szakasz utolsó 
pontja lesz, karikával jelölve. 

● A terepen találhatók olyan kapuk, melyeknek alacsony lehet a kapukerete/ajtófélfája, ezeket 
figyelem felhívó szalaggal megjelöljük, vigyázzatok a fejetekre. 

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

● Az MTFSZ Elnöksége a járványügyi helyzetre hozott versenyrendezési ajánlásokat 
felfüggesztette, de az általánosan érvényes 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 versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-
19 járványügyi készültség időszakában – figyelembe véve a mindenkor aktuális jogszabályi 
korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező 
indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken résztvevők 
számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes eseményt felfüggeszti, 
illetve félbeszakítja. A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező nem 
vonható felelősségre az ebből fakadó károkért, és vele szemben semmilyen igény nem 
támaszható. 

● Központi szemétgyűjtés nem lesz, kérjük, mindenki vigye haza a saját hulladékát! 
● Kutyát a cél területén csak pórázon szabad tartani, a versenyterületre kivinni tilos! 
● 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). 

 

Pályaadatok 

 

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

kategória táv* szint 
ell. 

pont 
szalagozás táv* szint 

ell. 
pont 

térkép 
csere 

szalagozás 

N10D 1,1/1,4 15 8 narancs 1,1/1,3 10 10 - narancs 

N12C 1,4 20 10  1,2 10 12 -  

N14B 2,0 20 12  2,2 15 14 X  

N16B 2,2 25 12  2,4 15 15 X  



 

 

N18B 2,8 25 15  2,9 20 21 X  

N15-18C 2,3 20 13  1,8 15 14 -  

N21B 3,2 30 18  3,4 20 23 X  

N35B 2,8 25 15  2,9 20 21 X  

N45B 2,8 25 14  2,5 15 18 X  

N55B 2,8 25 14  2,5 15 18 X  

F10D 1,1/1,4 15 8 narancs 1,1/1,3 10 10 - narancs 

F12C 1,4 20 10  1,2 10 12 -  

F14B 2,2 25 12  2,4 15 15 X  

F16B 2,8 25 15  2,9 20 21 X  

F18B 3,2 30 18  3,4 20 23 X  

F15-18C 2,3 20 13  1,8 15 14 -  

F21B 3,6 35 20  3,7 20 24 X  

F35B 3,2 30 18  3,4 20 23 X  

F45B 2,9 25 16  2,7 15 21 X  

F55B 2,9 25 16  2,7 15 21 X  

F65B 2,4 25 13  2,2 15 15 X  

NYILT 
Könnyű 

1,4 20 10  1,2 10 12 -  

NYILT 
Technikás 

3,2 30 18  3,4 20 23 X  

VK - Rajt 1300 -  kék-fehér 500 -   kék-fehér 

Cél - VK 600 -  
sárga-
fekete 

50 -   - 

* A pályaadatokban a várható futott táv értékek szerepelnek 
 
 
 

                                         
 


