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A rendező gárda hozta az országos rangsorolón elvárt – korábbi évek sikeresebb Eger Nagydíjainál már 
megszokott- magas színvonalat és minden tekintetben sikeres városi futamokat tudhat maga mögött. 
 
Az futamra kiválasztott terep nem volt új a tájfutók előtt. Az elmúlt években több alkalommal is érintették az itt rendezett 
versenyek pályái a terep kisebb-nagyobb részeit. 
 
Új volt a kiválasztott célhely is. Az eredetileg kiszemelt főiskola campusának tornacsarnok melletti területről a verseny 
előtt pár héttel le kellett mondani, mert időközben egy kézilabda mérkőzés is ide szerveződött, így gyors pót 
megoldásként a terep alján az uszoda mellett kellett új helyet találni.   Ez a hely már nem minden tekintetben felelt meg 
egy késő őszi verseny nyújtotta kihívásoknak. Míg a főiskola campusának tornacsarnoka igen rossz időjárási 
körülmények között is megfelelő védelmet nyújtott volna WC és mosakodási lehetőséggel, az új célhelyen ilyen épület 
nem állt rendelkezésre és ingyenes WC csak a céltól távolabb volt. Szerencsére a délutáni esőmentes időnként már 
napsütéses kellemesen meleg időben a fedett helység hiányát senki sem érezte meg az időjárás egyébként is inkább a 
szabadba csábította az indulókat.  
Az új célhely a pályatervezés szempontjából előnyösebb helyen volt, a versenyt jobban behozta a városba a „civil” nézők 
közé. talán még a parkolás szempontjából is előnyösebb volt. 
 
A versenyre készült térkép jelentős részének alapjául a korábbi évek Eger Nagydíjainak, Eger Kupáinak térképei 
szolgáltak. Az időközben bekövetkezett változásokat felvitelével igyekeztek naprakésszé tenni a térképet így a futamra 
készült kivágat minden szempontból alkalmas volt egy országos rangsoroló lebonyolításához. A kiadott térkép kiváló 
minőségben, vízálló papíron készült.  
A nyomtatás előtt a rendezők a rendelkezésre álló rövid idő ellenére igyekeztek nagy gondot fordítani arra, hogy feliratok, 
pontok karikái és összekötő vonalak ne takarjanak ki a tájékozódást, pontfogást segítő részeket.  
 
A versenypályák a terep adottságainak megfelelően kellően technikásak és szintesek voltak 
A terepen az igaz „spint csemege” részt a főiskola campusának területe jelentette, amit a pályakitűző ügyesen ki is 
használt.  Egyes kategóriákban az igencsak megcsavart pálya nyomvonalának követése külön feladatot jelentett.  
 
 A pályák nehézsége megfelelt az adott korcsoportnál elvárt nehézségnek.  
 
A verseny tájékoztatói (kiírás, értesítő, rajtlista, eredménylista) a szabályoknak megfelelőek voltak és az értesítő és 
rajtlista pár napos csúszásától eltekintve, időben elérhetők voltak az indulók számára. E csúszásra némi magyarázat 
lehet, hogy még az utolsó utáni pillanatokban is igen sok nevezés érkezett.  A verseny után az eredmények példás 
gyorsasággal felkerültek a honlapra, a futott rangsorpontokat nagyon hamar közzétették. 
 
A verseny lebonyolítása igen magas színvonalon és zökkenőmentesen, profin zajlott. Mivel alig pár órával a második 
futam null ideje előtt még zajlott a verseny első futama Felsőtárkányban, így azt ezen a futamon külön felszereléssel 
oldották meg a felvezetést, ami időben és rendben megtörtént.   A mindegyik pálya által érintett forgalmas úton történő 
átfutást profin biztosították a felkért polgárőrök, a versenyzők biztonsága nem forgott veszélyben.   A célba érkezés után 
a fair play biztosítása érdekében mindenkitől elvették a térképet, amit az utolsó rajtolás után adtak vissza. 
 
 
A versenyezőktől halott visszajelzések a versenyről kivétel nélkül pozitívak voltak. Gratulálok az Egri Spartacus 
rendezőgárdájának a szinte tökéletes rendezéshez! 
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