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Kellemes kora őszi időben lett lebonyolítva az EGP első napi első futama, a rövidtávú verseny a
Maklári-hóstya városrészen Egerben. A versenyközpont kialakítása tökéletesen megfelelt egy városi
rövidtávú verseny lebonyolítására. A cél a Kemény Ferenc Általános iskola udvarán volt, fedett,
fűtött öltözővel és zuhanyzási lehetőséggel. Megfelelő nagytér állt rendelkezésre a cél

és a

versenyzők elhelyezésére, a gépkocsik parkolására.
A versenypályák kialakítása jól sikerült, a verseny a szemerkélő eső ellenére nagyobb gond
nélkül lezajlott. A térkép méretaránya 1:4000-es volt. A verseny a környező lakótelepen és a 10-es
iskolában zajlott. Az egyik forgalmas útkereszteződésben rendőrök és polgárőrök irányították a
forgalmat.
A jelentkezéskor a szokásosnak mondható tömeg özönlötte el a jelentkeztetést, amit a rendezők
könnyen le tudtak kezelni. A rajt ennek ellenére 10 percet késett.
A rajtoltatás egész ideje alatt gyengén esett az eső, ennek kivédésére a rendezők 2 db sátrat
állítottak fel. A térképek szerencsére vízhatlanok voltak, így ezzel nem voltak gondok. A rajtban
kisebb probléma adódott mikor a különböző percben induló versenyzők a rajt kordonokban
összekeveredtek. Ennek oka, hogy a versenyzők nem hallották a rajtórát, illetve nem akartak az
esőre kimenni. A bajt csak tetézte, hogy az 1 perces indítási időköz miatt előfordult, hogy egyszerre
10-12 versenyző is indult, így a rajt személyzet nem tudta kezelni az egyszerre belépő emberek
tömegét. A pótszimbol felvételnél is gondok akadtak a szimbol felhelyezésével.
A verseny érdekes színfoltja volt az iskola területén lévő labirintus pálya is. A területen 8 pont
volt elhelyezve. A kézilabda pályán áthatolhatatlan kerítésnek voltak jelölve a labirintus ,,falai”,
amit valójában kiszalagoztak. A nagyobb kategóriák 2-3-4 pontot fogtak az iskola területén. Ezek
jellemzően a pályák felénél voltak. Ez a terület 1:1000-es méretarányban volt kinagyítva. A
rendezők több fővel figyelték, hogy valaki áthalad-e a tiltott helyeken. Az útvonal választás eléggé
fontos volt. A 32-es pont SI-doboza a verseny felénél megadta magát, ezt rövid időn belül
kicseréltük. A nagyobb pályák áthaladtak az egyik szomszédos óvoda területén is, ahol két kaput
nyitottak ki az egy helyett (a második a térképen nem volt jelölve). Így a szemfüles versenyzők időt
nyerhettek. A versenyről pozitív visszajelzéseket kaptunk, érdekesnek találták a labirintust.

A verseny alatt tudomásom szerint óvás nem történt.
A tavalyi verseny után egy ismét sikeres futamon lehettünk túl. A rendezőkön látszott, hogy
nagyon sok munkát fektettek bele.
Remélem, hogy a rendezők tanulnak a történtekből, és jövőre mégjobb lesz minden, mert ez az
egri és magyar tájfutók érdeke. Sok sikert ehhez.
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