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V E R S E N Y É R T E S Í T Ő 
 

 

Rendező                                                                                                                                               

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

A verseny támogatói 

Eger Megyei Jogú Város 
   Sirok Község Önkormányzata 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
   Egererdő Erdészeti Zrt – az állami erdők gondos gazdája 

Bükki Nemzeti Park 
 

Védnök 

Tuza Gábor, Sirok község polgármestere 
 

 1. futam 2. futam 3. futam 

Versenyforma 
középtávú rövidtávú normáltávú 

nappali, egyéni, országos rangsoroló verseny 

Verseny elnöke Blézer Attila 

Pályakitűző 
Veres Imre –  
Csécs Sándor 

Kali Csongor Veres Imre –  
Jacsó Tibor 

Ellenőrzőbíró Sümegi János Pelyhe Dénes Sümegi János 

Rajt Berecz Gábor – Kovács József 

Cél Laurinyecz Csaba 

Versenyközpont Fekete Zoltán 

Sportident Bózsó Zoltán – Kucsma István 

Versenyorvos Dr. Kincses Miklós 

Gyerekverseny Tősi Virág – Garbacz Eszter 

Versenyközpont,Cél Sirok-Kőkútpuszta Sirok, Sportcsarnok Sirok-Kőkútpuszta 

GPS koordináták 
47°54'2.90" 

20°10'45.73" 
47°55’49.15” 
20°11’43.17” 

47°54'2.90" 
20°10'45.73" 

Terep 

középhegységi terep 
jó úthálózattal, sok 

metsződéssel, kevés 
kővel, helyenként 

sűrűbb aljnövényzettel 

1/3 erdő markáns 
domborzattal 2/3 
lakótelep és falusi 

környezet 

középhegységi terep 
jó úthálózattal, sok 

metsződéssel, kevés 
kővel, helyenként 

sűrűbb aljnövényzettel 

Térkép 

1:10000/5m, 
1:15000/5m 

2015-ben helyesbítve, 
mérete:A4 

anyaga: pretex - 
vízálló 

1:4000/5m 
2015-ben helyesbítve, 

mérete:A4 
anyaga: pretex - 

vízálló 

1:10000/5m, 
1:15000/5m 

2015-ben helyesbítve, 
mérete:A4 

anyaga: pretex - 
vízálló 

Tervezett „0” idő 10:00 14:30 10:00 

Parkoló – Cél 100-400m 350m 100-400m 

Cél – Rajt 1000m / 80m 390m / 30m 550m / 20m 

 

Jelentkezés a versenyre 

2015.11.14-én 8-tól 9:30-ig az első napi versenyközpontban. Jelentkezéskor már csak az üres, ill. 
visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni, pótdíj felszámításával. 
 
 

http://www.eger.hu/
http://www.sirok.hu/hirek/index.php
http://www.forsterkozpont.hu/
http://www.forsterkozpont.hu/
http://client4.springmedia.hu/
http://bnpi.hu/


Gyerekverseny  

Mindkét nap a cél közelében lesz, a nevezési díj nincs. 
 

 Általános információk 

A második (rövidtávú) futamon Sirok belterületén minden pálya keresztezi a 24 sz. főútvonalat. Az 
út két oldalán lévő ellenőrzőpontot minden kategória érinti, ezek között nem mért szakasz lesz. 
Támogatónk igényének kielégítése miatt, a rajt és térképrajt közötti távolság a megszokottnál 
hosszabb lesz 250 m 30m szinttel. 
 

Pontmegnevezés  

Az első (középtáv) és a harmadik (normáltáv) futamon a térképen szimbol lesz, de pótszimbol 
felvételére is lehetőség lesz. Ollót és ragasztószalagot biztosítunk a rögzítéshez.  
A második (rövidtáv) futamon a pontok sorszáma mellett azok kódjai is be lesznek nyomtatva. 
Szimbolt csak a térképre nyomtatunk, itt pótszimbol nem lesz. 
A térképeket mindkét napon, az utolsó rajtig le kell adni! 
 

Kategória összevonások 

A beérkezett kisszámú nevezés miatt az alábbi kategóriákat összevontuk:  
N21C  N21BR, N20A  N21B, N15-18C  N18B,NYK, N35A  N21B, F20A  F21B 
Nevezés hiányában megszüntettük: N55B,N70B,N75B,N80B,F75B,F80B 
 

Parkolás, megközelítés 

 
Első (középtáv) és harmadik (normáltáv) futam: 

 
 



Második (rövidtávú) futam 

 
 

Rajtlisták, eredmények 

A teljes rajtlisták ki lesznek függesztve a célban és a rajtban egyaránt. 
A napi és összetett eredmények 30-40 perces időközönként kifüggesztésre kerülnek a célban.  

A cél környékén ingyenes  hálózaton is követhető lesz az eredmények alakulása, további 
információk a versenyközpontban. 
 

SPORTident 

A verseny a SPORTident elektronikus bélyegzési rendszerrel kerül lebonyolításra. Amennyiben az 
ellenőrzőponton a doboz meghibásodik/elvész/eltűnik, hagyományos módon, a térképre kell 
lyukasztani és ezt a célban jelezni kell. 
 

Eredményhirdetés, díjazás 

A két versenynap összetett eredménye alapján az 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
A gyermekverseny minden indulója ajándékot kap. Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt. 
Az eredményhirdetés várható időpontja 14:00 óra 
 

Szállás 

Kollégium: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium, 3300 Eger, Rákóczi 
Ferenc utca 2. 

Szállásdíj (fő/éj) Egy napra Több napra Diákigazolvánnyal 

Háromágyas 
kollégiumi szobák 

2.000.-Ft 1.900.-Ft 1.800.-Ft 

Egyágyas felár: 400.-Ft/fő/éj, Idegenforgalmi adó: 450.-Ft/fő/éj (18.év fölött)  
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXUiPTE08gCFYezFAodIEQFmQ&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wi-Fi_Logo.svg&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNFbcyjNF2stm-THLJVos4PlnWrEyg&ust=1445515956680279


Egyebek 

 A célban mindkét nap büfé üzemel, a befutott versenyzők frissítőt kapnak. 

 Versenyorvos mindkét nap ügyel a célban. 

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

 A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni. 

 A cél területén kutyát csak pórázon szabad tartani,kutyát a pályára kivinni tilos! 

 A versenyen mindenki a saját felelősségre indul! 
 

 
Eredményes versenyzést kívánunk! 

 
 
 

                                                
    

 

                   
 

http://eger.hu/
http://client4.springmedia.hu/index.php?tpl=page&cID=1
http://www.bnpi.hu/

