Elnöki / Ellenőrző bírói jelentés
Verseny neve, időpontja: 30. Eger Nagydíj / normáltáv 2018.10.28.
Elnök / Ellenőrző bíró neve: Kirilla Péter (ellenőrzőbíró)
Terep, engedélyek
Terep: Felsőtárkány – Varróház. Nem feltétlenül a legalkalmasabb a terep ilyen szintű verseny megrendezésére, mert
nagyon gazdag az úthálózata és nagyon ritka az objektumsűrűség. „Üres” a terep. A jobb területek pedig nem lettek
kihasználva. Viszont a VK jól megközelíthető mindenféle járművel, a parkoltatás ilyen létszámnál kicsit elnyúlt, de
szerintem a távolabb parkolóknak is vállalható távolságot kellett sétálniuk. A térkép színvonalát, a rajt és cél
megfelelőségét lentebb kifejtettem.
Az engedélyekkel itt sem volt probléma.

Térkép
A középtávhoz hasonló volt a térkép állapota, melyre a megoldást szintén a térképjavító gárda leváltása jelentené. A
nyomtatás megfelelő volt.

Pályakitűzés
Az első verziók, elég gyengék lettek, amin később sok változtatás volt. A szalagos és C kategóriás pályák, rendben voltak
az elejétől kezdve, de a nehezebb (B, A) kategóriák pályái, nem feleltek meg se a normáltáv jellegének se a nehézségi
szintnek. Ehhez sokkal több technikás pontra lett volt a szükség, ami később (némileg) javítva lett, de igazából a
megoldást az egész újra tervezése jelentette volna, amire már kapacitás és idő sem volt. A jövőben javaslom a
pályakitűzés korábbi kezdését. Illetve a rendelkezésre álló terepet legközelebb érdemes lenne kihasználni a
megfelelőminőségű pályák elkészítése érdekében. A cél infrastruktúrája megfelelő, de a pályák szempontjából nem a
legszerencsésebb, mert nagyon kevés a lehetőség, illetve ezen a részen „szűk” a terep. Valószínűleg egy kihelyezett cél
jelentené a megoldást, ugyanezen a versenyközponttal. Ehhez a célhoz és pályaelrendezéshez a rajthelyszín sem volt a
legalkalmasabb. Ezen a ponton én is lehettem volna határozottabb. Szerintem sokat tanultunk ebből a versenynapból,
amire a jövőben oda tudunk figyelni. ( Legalábbis nekem utólag nagyon tanulságos volt.)

Tájékoztatás
A kiírás időben az értesítő egy nagyon kis késéssel jelent meg, amire nem árt a jövőben odafigyelni, de probléma vagy
bármiféle nehézség nem keletkezett a késés miatt. A többi dokumentum ( eredmények, rajtlista, pályaadatok) rendben
voltak..

Verseny lebonyolítása
A rendezői gárda az elmúlt évekhez képest kicsit kisebb volt, amit a jövőben jó lenne növelni, de ennek okáról és jövőjéről
már a helyszínen tárgyaltunk. A felvezetés időben és rendben zajlott, ebben én is besegítettem, de nem akadályozott az
egyéb feladatok elvégzésében. Az időjárás kegyes volt hozzánk, de rossz idő esetén a célban felépített sörsátor kellő
menedéket nyújtott volna.

Eredményhirdetés
Eredményközlés frissessége a versenyen elegendő volt, és az adatbankba való feltöltés is időben megtörtént. Díjazással
semmi kifogásom nem volt.
Óvás nem történt.

