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

A versenyközpont helyszíne 

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 3300 Eger, 
Vincellériskola u.5 
 

    
 

Tervezett „0” idő 

1. futam - 10:00 2. futam – 15:00 
 

Kategóriák 

F/N 10D, 12C, 14B, 16B 18B, 15-18C, 21B, 35B, 45B, 55B, 65B Nyílt kezdő, Nyílt technikás,  
Kevesebb, mint 5 fő esetén a rendezőség a kategória-összevonás jogát fenntartja! 
 

Eredményértékelés 

Időmérés a SPORTident rendszerrel történik. Dugóka bérleti díja 300.-Ft/fő/futam, az F/N 10-12-14-
es kategóriákban induló hazai versenyzőknek ingyenes. Az SI dobozokon az AIR+ üzemmód be 
lesz kapcsolva. 
 

Nevezés 

Határidő: 2021.08.28 - név, egyesület, kategória, versenyengedély- és SI dugókaszám 
megadásával. e-mail cím: fekete.zoltan.esp@gmail.com Az e-mailen érkezett nevezéseket 24 órán 
belül visszaigazoljuk, ellenkező esetben kérjük megismételni! 

mailto:fekete.zoltan.esp@gmail.com


 
Nevezési díjak - Ft/fő/futam 

kategória F/N 12-14-15-16-18 F/N 21-35-45-55-65 F/N10D és Nyílt 

versenyengedély nélkül 1100 1500 700 

versenyengedéllyel 800 1200 700 

 
Nevezést egy-egy futamra is elfogadunk. Sorsolás tervezett ideje 2021. 09. 01-én az SI rendszerrel. 
A sorsolás után elérhetővé tesszük a klubok számára az SI rendszer által előállított fizetési listákat, 
melyek alapján a nevezési díj banki átutalással teljesíthető az Egri Spartacus SE, K&H Bank Zrt, 
10403507-00003639-00000003 bankszámlaszámra. A számlázáshoz kérjük, az egyesületek a  
nevezési díj átutalásával egyidőben küldjék meg azt az email címet, ahova a számlát küldhetjük, 
magánszemély számlaigénye esetén pedig a nevet, címet, adószámot is 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, 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. 
 

Díjazás 

A 2 forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül. 
 

Egyebek 

• A versenyrendezés során törekszünk a koronavírus-járvány miatti versenyrendezési 
szabályok, a versenyen alkalmazandó higiéniás előírások betartására. Ennek részleteit a 
versenyértesítő fogja tartalmazni az akkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően.  

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

• A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

• A cél területén tájfutó és egyéb sportfelszerelések, termékek 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 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. 

 
Eredményes versenyzést kíván a Rendezőség! 
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