
 

 

A 2021-es Eger kupa sorozat 3. fordulójának versenyértesítője 
2021.11.20 - Felsőtárkány 

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 hosszútávú regionális rangsoroló verseny. 
 

Versenybíróság 

Elnök:  Blézer Attila 
Pályakitűző: Révész Tamás 
Ellenőrzőbíró: Bárány Tamás 
Cél:  Laurinyecz Csaba 
Rajt:  Piller Norbert 
Felvezetés: Jacsó Tibor 
Sportident: Fekete Zoltán 
Titkár:  Jacsó Adrienne  
  

A versenyközpont helyszíne, jelentkezés, fizetés 

Felsőtárkány, Tóparti rendezvénytér. Parkolás a Faluház parkolójában, távolsága 400 m. 
Jelentkezés: 9:30-10:30-ig a versenyközpontban. 
Jelentkezéskor csak az üres, ill. visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni.  
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 
 

Térkép 

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

Középhegységi terep, néhol jelentős szintkülönbségekkel, sűrű az úthálózat, év vége felé közeledve 
a zöld színű részek is jobban futhatóak az ábrázoltnál. A rajt környékén több helyen kidőlt fák 
vannak, ezek nehezíthetik a kisebb ösvények észlelését, nyomvonaluk követését. 
 

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 be lesz 
bekapcsolva. 
 

Díjazás 

A kategóriák 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül.  
 

Egyebek 

• Pontmegnevezések csak a térképen, pótszimbol nem lesz. 

• A befutás után frissítőt nem adunk, a helyszínen közkút, büfék találhatók és nyilvános wc is, 
ez utóbbi sajnos fizetős (200Ft/alkalom) 

• A térképeket az utolsó rajtig le kell adni. 

• A versenyrendezés során törekszünk a koronavírus-járvány miatti versenyrendezési 
szabályok, a versenyen alkalmazandó higiéniás előírások betartására. Kérjük használjátok 
a kihelyezett kézfertőtlenítőket, tartsuk be az ajánlott 1,5 méteres távolságot és viseljünk 
maszkot! 

• 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 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 célterületen, ill. a tó környékén még pórázon, szájkosárral is tilos sétáltatni, 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). 

• Az eredményeket monitoron is nyomon lehet követni, papír alapú eredményközlést nem 
tervezünk. 

• A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pályaadatok 

 
kategória táv szint ell.pont szalagozás 

N10D 1530/2150 80/100 6 narancs 

N10DK 1530/2150 80/100 6 narancs 

N12C 1700 80 6  

N14B 3500 170 12  

N16B 4300 165 11  

N18B 4300 165 11  

N15-18C 2400 100 10  

N21B 5400 230 13  

N35B 4000 180 9  

N45B 4000 180 9  

N55B 3600 150 8  

N65B 3600 150 8  

F10D 1530/2150 80/100 6 narancs 

F10DK 1530/2150 80/100 6 narancs 

F12C 1700 80 6  

F14B 3500 170 12  

F16B 5500 220 13  

F18B 5500 220 13  

F15-18C 2400 100 10  

F21B 6800 290 20  

F35B 5500 240 14  

F45B 5500 240 14  

F55B 4400 200 12  

F65B 4400 200 12  

NYILT Kezdő 2400 100 10  

NYILT Technikás 5400 230 13  

Cél - Rajt 600 nincs  kék-fehér 

 
 


