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ELLENŐRZŐ BÍRÓI JELENTÉS 

 

 

Az Eger Nagydíj háromfordulós, nappali, egyéni verseny volt összetett eredmény-

értékeléssel. Az első nap egy középtávú és egy sprint futamra, második nap normáltávú 

versenyre került sor. A jelen ellenőrző bírói jelentés tárgya a középtávú és normáltávú 

verseny. 

 

1. Terep és térkép 

▪ A terep fedettsége változó volt, de nagy részét jól futható erdő borította. 

Nehézséget jelentett, hogy a lehulló falevelek az ösvényeket, felhagyott 

ösvényeket és nyiladékokat nehezen észrevehetővé tették. 

▪ A térkép nyugati részén kiterjedt bozótosok „gondoskodtak” útvonal választási 

feladatokról. 

▪ A térképet 2015 őszén Czimer Zentai József készítette. Sajnos a térkép 

számtalan apróbb-nagyobb hibát rejtett, így a rendezőknek rengeteg időt kellett 

javítással tölteni, ami miatt a pálya kitűzés, ellenőrzés és térképnyomtatás is 

nagyon későn zajlott le. 

▪ A térkép méretaránya minden kategóriában 1:10000, alapszintköze 5 m volt. 

 

2. Előkészületek 

▪ A szükséges engedélyeket a rendezők időben beszerezték és végig a bennük 

foglaltaknak megfelelően jártak el. 

▪ A kiírás időben jelent meg, azonban a térkép minőségéből adódó, fent említett 

késés miatt az értesítő későn jelent meg. 

 

3. Pályatervezés és stekkelés 

▪ Az középtávú versenyen Csécs Sándor és Veres Imre, a normáltávon Jacsó 

Tibor és Veres Imre pályakitűzők az ellenőrző pontok helyét a verseny előtt 10 

nappal jelölték ki. 

▪ A terepen történt ellenőrzés során a pontmegnevezést több helyen módo-

sítottam, valamint a térképet számos helyen korrigáltam illetve két helyen 

további javítást kértem a pályakitűzőktől ill. a térképkészítőtől. 

▪ A pályák a korosztályoknak és fokozatoknak megfelelő nehézségűek voltak, 

több esetben módosítást javasoltam, melyek túlnyomó többségét a 

pályakitűzők elfogadták. 

▪ A térképek és pontmegnevezések nyomtatása a verseny előtt, pénteken történt 

meg. A térképeket és pályabenyomtatásokat, valamint a pótszimbolt 

ellenőriztem. A térképeket vízhatlan anyagra nyomtatták. 

 

4. A verseny 

▪ A rajt és a cél felépítése, a versenyen kívüli gyalogmenet szalagozása, valamint 

a szalagozott gyerekpálya kijelölése, a pontok felvezetése a verseny előtt 

időben megtörtént. A felvezetők egymás munkáját ellenőrizték.  

▪ A győztes idők nagyrészt a tervezettnek megfelelően alakultak.  



▪ Minden kategóriában érvényes eredmény született. 

▪ Az eredményhirdetés időben, rendben lezajlott. 

▪ Óvás nem érkezett. 

▪ Egy sérülés történt. 

 

5. A verseny lezárása 

▪ A verseny végén a pontok teljes bontása, a szalagozások, a cél és a rajt lebon-

tása megtörtént. A rajt- és célhely eredeti állapotát helyreállították. 

▪ A verseny ideje alatt a rendezők, a futók és kísérőik a természetvédelmi elő-

írásokat betartották.  

 

6. Megjegyzés 

▪ A jövőben a rendezőknek feltétlenül el kell érni, hogy a térképkészítő időben 

fejezze be munkáját. Amennyiben várható, hogy a térkép minősége 

kívánnivalót fog maga után hagyni (és nincs lehetőség más térképkészítőt 

felkérni), a leadási határidőt előre kell hozni, hogy jusson idő a javításra. 
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