
 

 

9. Tisza-tó kupa versenyértesítő 
2021.06.27 – Poroszló - Sarud 

 

Rendező 

Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3   www.egrispartacus.hu 

A verseny támogatói 

 

Poroszló Község Önkormányzata              Sarud Község Önkormányzata       
   

 1.futam 2.futam 

Verseny elnöke Blézer Attila Blézer Attila 

Pályakitűző Kiss Mikes Tamás Kocsik Nóra 

Ellenőrzőbíró Zentai József Zentai József 

Versenyforma nappali, egyéni, rövidtávú országos 
rangsoroló 

nappali, egyéni, rövidtávú országos 
rangsoroló 

Helyszín Poroszló, szabadtéri aréna 
47.643935 20.655500 

Sarud, Kalandpart 
47.580657 20.612123 

Terep lakó- nyaraló- és pihenőövezet, kisebb forgalmú utcákkal, parkokkal, 
strandokkal, csak edzőcipő viselése ajánlott és délután husszúszárú zokni! 

a terepekről korábban tájfutó térkép még nem készült! 

Térkép Mindkét futamon ISSPROM 2019 jelkulcs szerint, 2020-2021-ben készült, 
máretaránya 1:4000, vízálló anyagra A4-es méretben                      

Tervezett „0” idők 10:00 15:00 

Jelentkezés 8 - 9:30-ig 13:30 – 14:30-ig 

Rajt Piller Norbert Piller Norbert 

Cél Gyárfás Csaba Gyárfás Csaba 

Sportident Bózsó Zoltán Kucsma István 

Felvezetés Jacsó Tibor Jacsó Tibor 

Titkár Fekete Zoltán Fekete Zoltán 

Versenyorvos Szívós Tímea Szívós Tímea 

 
A rendezők javaslata: a poroszlói futam után célszerű áttelepülni a sarudi célba, a versenyzők 
részére ingyenes a strandbelépő, a kiépített infrastruktúra is megfelelőbb. 
 

Jelentkezés a versenyre 

2021.06.27-én 8.00-tól 9.30-ig a poroszlói célban. 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 azt az e-mail-címet, ahova a számlát küldhetjük, 
magánszemély számlaigénye esetén pedig a nevet, címet, adószámot is kérjük megadni - 
fekete.zoltan.esp@gmail.com. Az esetleges helyszíni nevezésekről is utólag, elektronikusan fogjuk 

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


 

 

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. 
 

Szalagozások 

A rajtba kék-fehér színű szalagozás vezet mindkét futamon. 
Az FN10D-F10DK, kategóriák narancs színű szalagozáson vezetnek. 
 

Parkolás, megközelítés, tudnivalók 

1. futam - Poroszló, szabadtéri aréna. 

 
 
A szabadstrand és a strand körüli parkolók általában hamar megtelnek, érdemes korán érkezni, 
parkolók - versenyközpont távolság 100m-1000m.A parkolók fizetősek, személyautóknak 1000 Ft, 
buszoknak 3000 Ft. a napidíj. Közvetlenül a versenyközpont mellett van a Tisza-tavi Ökocentrum 
bejárata, a poroszlói szabadstrand és a Tavirózsa étterem. 
 
 
 
 

http://www.tiszataviokocentrum.hu/
http://www.poroszlodelfinkikoto.hu/index.htm


 

 

2. futam - Sarud, Kalandpart 

 
Az ingyenes parkoló – versenyközpont távolsága 300m. Az Élményfalu-Kalandpart strand fizetős, 
ide a verseny indulói ingyenesen léphetnek be. Az erre jogosító karszalagot a Poroszlói futamra 
való jelentkezéskor adjuk ki. A strandon csak bankkártyával lehet fizetni! 
 

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 

Mindkét futamon csak a térképen lesz a szimbol! Térképleadás mindkét futamon az utolsó rajtig. 
 

SPORTident 

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 nem lesz bekapocsolva. 
 

https://elmenyfalu.hu/


 

 

Kategória összevonások, megszűnések 

Nevezés hiányában megszűnt kategóriák: N10DK, N65A, N70A, N80A, F20A, F75A, N80A 
Kevés nevező miatti összevonások: N20A és N21B -> N21A, N40A -> N35A, N55A-> N50A,  
N75A -> N60A, F21B -> F21A, F60A -> F55A 
 

Díjazás 

Egyéniben a két forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettjei éremdíjazásban 
részesülnek. Az FN10D, F10DK kategóriákban minden indulót kihívunk a dobogóhoz. A nyílt 
kategóriákban nem hirdetünk eredményt. Várható eredményhirdetés 17 órától, díjátadás az aktuális 
járványügyi ajánlások alapján. 

Egyebek 

• Kihelyezett cél lesz mindkét futamon, távolságuk délelőtt 200m, délután 80m. 

• A terepen lezárt területek, utak lesznek, térképen bíbor sraffozással jelölve (pld. üdülők, 
magánterületek, kertek) 

 
 

• 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! 

• Versenyorvos mindkét futamon ügyel a célban. 

• Tájfutó és egyéb sportfelszerelések, termékek árusítása, valamint minden más kereskedelmi 
tevékenység folytatása csak a rendezőség engedélyével lehetséges. 

• A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni! 

• Kutyát a cél területén csak pórázon szabad tartani, a versenyterületre kivinni tilos! 

• 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 versenyen mindenki a saját felelősségre indul! 
 

 


