
Dobó István Emlékverseny 

inov-8 elit futam 

kiírása 

2011. augusztus 14. Eger 

  

2 futamos rövidtávú rangsoroló tájékozódási futóverseny 

 

Kiemelkedő díjazás!  

inov-8 elit futamokon, F/N 21-ben 30 000 – 30 000,-Ft-os inov-8 vásárlási utalvány az 

összetett győzteseknek. 

F/N 18-ban értékes tárgyjutalmak a Szuperinfótól az összetett győzteseknek. 

Eger Város Önkormányzatának támogatásával. 

 

Program: Augusztus 14.  

11:00 1. futam, rövidtávú verseny (országos rangsoroló) 

16:00 2. futam tömegrajtos rövidtávú verseny – farsta és pillangós pályákkal 

 

Helyszín:   Eger 

 

Térkép:  Új térkép!! 2011. évben helyesbített 1 : 4.000. A terepen tájfutó 

verseny még nem volt! 

 

Terep: Város, aszfaltozott utakkal és parkokkal 

  

Rendező:   Egri Testedző Club 

 

Versenybíróság elnöke:  Dr. Nagy Árpád 

 

Pályakitűzők:   1. futam: Szajkó Csaba 

    2. futam: Szabó András 

    

Ellenőrzőbíró:   Hrenkó László 

 

Titkár:   dr. Kiss Teodóra 

 

Kategóriák: F – N 21A, B, F-N 10D, 12C, 14B, 16B, 18B, 20A, 35B, 40B, 45B, 50B, 55B, 

60B, 65B. Nyílt, gyerek verseny. 

 

Nevezési cím:   ETC, 3300 Eger, Klapka Gy. út 1. 

    Kizárólag írásban leadott nevezéseket fogadunk el. 

E-mailen történő nevezés esetén kérjük megadni a versenyző 

nevét, születési dátumát, rajtengedély számát, minősítését, 

rangsor helyét, a kategóriát és az SI dugóka számát is. Az e-

mailen küldött nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk, ha ez 

nem történik meg, kérjük a nevezést megismételni. 

    E-mail: etc2001@freemail.hu 

    Online:  http://entry.mtfsz.hu 

 

mailto:etc2001@freemail.hu
http://entry.mtfsz.hu/


 

 

Nevezési határidő:  2011. augusztus 1.  

  

Nevezési díj:   2.200,- Ft/fő 1 futamra: 1.800,-Ft/fő 

  FN 10, 12, 60B, 65B kategóriában: 1.800,- Ft/fő  1 futamra: 

1.400,-Ft/fő 

 Nevezési határidő után az üres helyekre: + 500,- Ft  

 Helyszínen az üres helyekre: + 1.000,- Ft 

 Nyílt kategóriában: 1.200,- Ft/fő 1 futamra:800,-Ft/fő 

   

Információ:   egritc.hu 

    etc2001@freemail.hu 

     

SPORT ident: A versenyt a SPORTident rendszerrel rendezzük. Kérjük 

nevezéskor az SI számot vagy a bérleti igényt megadni.  

    Dugóka bérleti díja: 200 Ft/fő 

    

Szállás:   Egyéni megkeresésre kollégiumi szállást tudunk intézni.  

   

 

A verseny előtti nap 2011. augusztus 13-án szombaton, pontbegyűjtő nyílt megyei 

bajnokság lesz a Mátrában az SDS szervezésében!! 

 

Eger Magyarország gyöngyszeme, a barokk „ékszerdoboz”. Egy város, mely úgy ápolja 

gazdag történelmi múltját, hogy közben a jövőbe tekint. Szép földrajzi fekvésének, szelíd 

szépségű tájainak, termálfürdőinek, bor- és fürdő-kultúrájának, polgári vendégszeretetének 

köszönhetően az ország harmadik leglátogatottabb városa. 

 

Az Egri Testedző Club az 1995. évben lett alapítva. A szakmai munka színvonalát jelzi, hogy 

az egyesületben több magyar bajnok illetve magyar válogatott sportoló van. A 

legkiemelkedőbb eredménnyel Kovács Ádám rendelkezik, aki a 2009-es Világbajnokságon 

hosszútávon 17. helyezést ért el. Ádám Szabó András klubtársával együtt tagja volt a 2008-as 

Főiskolás Világbajnokságon bronz érmet nyert magyar váltónak. A női versenyzők között a 

legértékesebb eredményt Simon Ágnes jegyzi szenior sítájfutó világbajnoki címeivel. 
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