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ELLENŐRZŐ BÍRÓI JELENTÉS
Az Eger Nagydíj idén három nappali, egyéni versenyből állt összetett
eredményértékeléssel, melyet egy sprint váltó egészített ki. A jelen ellenőrző bírói jelentés
tárgya az első napi kiemelt rangsoroló sprint verseny.
1. Terep és térkép
▪
Mezőkövesd hangulatos, falusi jellegű belvárosa adott otthont a
versenynek. A kanyargós kis utcákon az útvonalválasztás kihívást jelentett, ám
a választás kivitelezést sajnos nem követelt nagy összpontosítást, mert az
útelágazások 50-250 méterre voltak egymástól.
▪
A 2016-ban Kali Csongor által helyesbített térkép pontos, tiszta, igényes
munka volt. A térkép méretaránya 1:4000 volt, szintvonal nem volt a terepen.
2. Előkészületek
▪
A versenybíróság a szükséges engedélyeket időben beszerezte és az
azokban foglaltakat betartotta.
▪
A kiírás és az értesítő magyarul és angolul is időben megjelent mind az
MTFSZ, mind a verseny saját honlapján.
▪
A pályakitűző, Kali Csongor az ellenőrző pontokat időben kistekkelte. Az
ellenőrzést a verseny előtt egy héttel végeztem. Néhány esetben javasoltam a
pontmegnevezés javítását, melyet a pályakitűző elfogadott.
▪
A térképek nyomtatása időben megtörtént. Pótszimbolt az egyértelmű
pontelhelyezések (pl. kerítés sarka, kis jellegfa) miatt nem tartottunk
szükségesnek. Az ellenőrző pontok kódja a sorszám mellett szerepelt a
térképen is.
3. A verseny
▪
A rajt és a cél felépítése, a versenyen kívüli gyalogmenet szalagozása és a
pontok felvezetése a versenynap reggelén időben megtörtént. A terep közepén
áthaladó utcán rendőrök, a terepre bevezető utcákon polgárőrök lassították a
forgalmat.
▪
A győztes idők nagyrészt a tervezettnek megfelelően alakultak.
▪
Minden kategóriában érvényes eredmény született.
▪
Az eredményhirdetés időben, rendben lezajlott.
▪
Észrevétel, óvás nem érkezett, rendkívüli esemény nem történt.
4. A verseny lezárása
▪ A verseny végén a pontok teljes bontása, a szalagozás, a cél és a rajt lebontása
megtörtént. A rajt- és célhely eredeti állapotát helyreállították.
▪ A verseny ideje alatt a rendezők, a futók és kísérőik a természetvédelmi előírásokat betartották.

1

Sümegi János
ellenőrző bíró s.k.
Miskolc, 2016. november 4.

2

