Elnöki jelentés
Verseny neve, időpontja: Eger Nagydíj 2017.11.04.-05.
Elnök:
Blézer Attila
Terep, engedélyek
A 2016-os Cserépfalu Mocsáros-háznál rendezett Eger Nagydíjon döntöttük el, hogy ez a Bükkaljai
terület minőségi térképekkel remek terep akár több évre is kiemelt versenyünknek.2008-2010-ig 3
éven keresztül volt már itt Eger Nagydíj.
A mostani versenyre Sőtér János és csapata készítette el 6.5 négyzetkilométerről a kiváló minőségű
térképet. A sprint futam térképét Zentai József javította 1 négyzetkilométeren a Bogácsi üdülő
falurészről és a strand területéről.
A verseny 3 futamból állt. Az 1. középtávú és a 3. normáltávú futam a Cserépfalu Túr-bucka a 2.
sprint Bogács Thermálfürdő terepeken zajlott.
A Versenyközpont Cserépfalutól ÉK-re 1.5 km-re a Túr-bucka előtti réten volt. A parkolást innen 300
m-re lévő nagy legelőn oldottuk meg. A 2. Sprint futamon a cél és a parkoló is a falu szélén lévő
rendezvény parkban volt. Tömegközlekedéssel is jól elérhetők a területek. Az 1.és 3. futam
versenyközpontjáig 2 km gyaloglás szükségeltetett. A kollégiumi, apartmanbeli szállásokat
kiajánlottuk és mindenki maga intézte. Tornatermi szállást mi biztosítottunk Bogácson a Bükkalja
Általános Iskolában. Ezt 24-en vették igénybe.
Az 1. futamon a Versenyközpont a Túr-buckánál volt a kihelyezett cél az 1.-es és 2.-es rajt egy
vonalban felfűzve 1500 m-en belül elhelyezve épült meg. A 2. futam rajtja a céltól 400 m-re a Strand
mellett volt a cél a Rendezvényparkban. A 3. futam célja a Túr-buckai réten a rajt innen 400 m-re.
A versenyközpontban és a célokban 6 db mobil WC-t helyeztünk ki. Lajtos kocsi biztosította a vizet a
mosakodáshoz. Bogácson hálózati áramot az 1. és 3. futam céljában aggregátról kapott áramot
használtunk. Büfé minden futam alatt üzemelt.
A terephasználati engedélyeket a 2017-ben rendezett összes versenyünkre egyszerre kértük meg
januárban. Az Egererdőtől 1 hónapon belül a Borsod megyei kormányhivataltól május 22.-én kaptuk
meg az engedélyt. A helyi terepgazdákkal, állattartókkal és önkormányzatokkal jó kapcsolatot
alakítottunk ki. A területen legelő nagyszámú szürke marha csorda és a juhnyáj legelési területeit
kellett a verseny napjára koordinálni.
Térkép
A térképek a verseny előtt egy hónappal készültek el jó minőségben. Az 1. futam térképe egy
kivágaton a Cserépfalu Hidegkút laposa néven 1:10000 méretarányban készült. A 2. sprint futam
Bogács Thermálfüdő néven 1:4000 méretarányban készült. A 3. normáltávon három kivágatot adtunk
ki Cserépfalu Mész-árnyék 1:10000 méretarányban, Cserépfalu Túr-bucka 1:10000 méretarányban
és Cserépfalu Hagyásfás legelő 1:15000 méretarányban. Minden térképet pretexre nyomtattunk
szimbóllal együtt. Külön szimbólt a rajtokban biztosítottunk.
Pályakitűzés
A pályák tervezésére egy hónap állt a pályakitűzők rendelkezésére. A pályák hossza a
korosztályoknak és a fokozatoknak megfelelő volt. Az előírt győztes idők a sprint futamon kicsit alá
lettek tervezve. Itt gyors pályák születtek, amit nem bántunk a korai sötétedés miatt.
Tájékoztatás
A kiírás és a versenyértesítő magyarul angolul időben megjelentek. Azok információ tartalma
szabályszerű volt. A rajtlista is szabályos volt az előírt indítási időközöket tartottuk. Az eredmények
még a versenyek napján elérhető volt, de a célokban is óránkénti frissítéssel papír alapon is láthatták
a résztvevők.

Verseny lebonyolítása
A 33 fős rendező gárda összeszokottan olajozottan dolgozott. Az ellenőrzőpontok elhelyezése
rendben volt. A középtávú állványait bójáit előző nap felvezettük, az SI dobozokat csak reggel. Külön
felvezető csapat dolgozott a sprint futam előkészítésén, felvezetésén. Az időjárás napsütéses szél és
csapadékmentes hamisítatlan őszi idő volt 15 fokos meleggel. A 450 fős versenyzői gárda
sportszerűen versenyzett. Rendkívüli esemény nem történt és a verseny orvosnak sem volt sok
dolga. A célok és rajtok rendben dolgoztak.
Eredményhirdetés
A versenyen a szpíker folyamatosan tájékoztatta a résztvevőket a verseny állásáról, wifi hálózaton és
40-45 percenkénti frissítésben papír alapon is láthatták az eredményeket. Óvás nem történt.
A 14:00-ra meghirdetett eredményhirdetést 13:00-kor el tudtuk kezdeni és gördülékenyen a férfi és
női kategóriákat egyszerre szólítva bonyolítottuk. Az 1-3 helyezettek vésett érmet és Decathlonos
ajándéktárgyakat kaptak. A felnőtt és szenior győztesek a Tárkány Bor KFT felajánlásában 1 üveg
borral is gazdagodtak.
Egyéb
Rendkívüli esemény nem történt. Sok köszönetet és pozitív visszajelzést kaptunk szóban, de a
levelező listán nem láttuk az észrevételeket a versennyel kapcsolatban.
Eger,2017.11.11.
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