
 

 

3 0.  E G E R   N A G Y D Í J     2 0 1 8. 1 0. 27-28. 
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 Önkormányzata 
Felsőtárkány Önkormányzata 

      Egererdő Erdészeti Zrt – az állami erdők gondos gazdája 
Bükki Nemzeti Park 
Decathlon – Tízpróba Magyarország Kft 
SKC Holding 
 

 1.nap délelőtt 1.nap délután 2. nap 

Verseny elnöke Blézer Attila 

Pályakitűző Bárány Tamás Bózsó Zoltán Bózsó Zoltán 

Ellenőrzőbíró Kirilla Péter Goldmann Róbert Kirilla Péter 

Versenyforma egyéni, középtávú 
országos rangsoroló 

egyéni, rövidtávú 
országos rangsoroló 

egyéni, normáltávú 
országos rangsoroló 

Helyszín Felsőtárkány, tópart, 
rendezvényközpont 

Eger, Petőfi-tér,  
a Termálfürdő 
főbejáratánál 

Felsőtárkány, 
Egeresvölgy- 

Varróház 

 
 
Terep 

Középhegységi terep, 
lankás hegyoldalakkal 

és többnyire jól 
futható szálerdőkkel. 

Városi környezet, 
aszfaltozott utak, 
parkok, csak edzőcipő 
ajánlott. 

Középhegységi terep, 
a területet markáns 

hegyoldalak jellemzik, 
néhol jelentős 

szintkülönbségekkel, 
jól futható 

szálerdőkkel. 

Térkép A/4,1:10000/5m, 
Pretex 

A/4,1:4000/2,5m, 
Pretex 

A/4,1:10000/5m, A/4, 
1:15000/5m, Pretex 

Rajt Garbacz Gábor 

Cél Laurinyecz Csaba 

Felvezetés Korózs Attila Kali Csongor Sebők Gábor 

Sportident Kucsma István, Fekete Zoltán 

Titkár Fekete Zoltán 

Versenyorvos Dr. Kincses Miklós 

Gyerekverseny Marczis Márta 

Tervezett „0” idők 10:00 14:30 10.00 

 

Szalagozások 

Valamennyi rajtba kék-fehér szalagozás vezet. A 10D kategóriák narancs színű szalagozáson 
vezetnek. 
 

Jelentkezés a versenyre 

2018.10.27-én 8.00-tól 9.30-ig az első futam céljában. Jelentkezéskor már csak az üres, ill. 
visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni, pótdíj felszámításával. A sorbanállás gyorsítása 
érdekében kérjük, hogy csak a módosítással, nevezéssel érkezők jöjjenek a 
versenyirodához, aki csak fizetni szeretne később is megteheti. 
 

Gyerekverseny, óvoda 

Gyermekverseny mindhárom futamon a cél közelében lesz, nevezési díj nincs. 

http://varos.eger.hu/
http://www.felsotarkany.hu/
http://client4.springmedia.hu/
https://www.bnpi.hu/
https://www.decathlon.hu/hu/aruhaz/sportaruhaz-eger-MS_0070201402014.html
https://skc.hu/


 

 

Óvoda mindhárom futam alatt várja a legkisebbeket. 
 

Parkolás, megközelítés 

 

 1.nap délelőtt 1.nap délután 2. nap 

Parkoló – Vk/Cél 500 m 0-200 m 0-500 m 

 

 



 

 

 
Kérünk mindenkit, hogy kövesse a parkoltatók utasításait! 
 

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 és monitorokon is követhető lesz az eredmények 
alakulása, további információk a versenyközpontban. 
 

Pontmegnevezés 

Mindhárom futamon a térképen lesz a szimbol, a rajtba lépés előtt pótszimbol felvételére is 
lehetőség lesz. Ollót, ragasztószalagot biztosítunk a rögzítéshez. Térképleadás mindhárom 
futamon az utolsó rajtig. 

 

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. 
Az ellenőrzőpontokon az AIR+ üzemmód nem lesz bekapcsolva! 
 

Eredményhirdetés, díjazás 

Egyéniben a három forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3. helyezettjei érem- és 
tárgyjutalomban részesülnek. A gyermekverseny minden indulója ajándékot kap.  
Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt. 
Az eredményhirdetés várható időpontja 10.28-án 14:00 óra. 
 

Tisztálkodás, frissítés 

Az 1. futamon a cél közelében nyilvános WC – ingyenes, a 2. futam alatt a cél közelében a 
„Békafütty” söröző – 50 Ft/alkalom, ill. az Érsek-kertben nyilvános WC – ingyenes, a 3. futamon 
mobil WC-ket, illetve mosdásra lajtoskocsit biztosítunk. 
 

Hulladék-elhelyezés 

A környezet és a természet védelme érdekében kérünk mindenkit, hogy 

• a saját szemetét lehetőleg vigye haza, 

• frissítés után a műanyag poharakat toljátok egymásba! 
 

Egyebek 

• A befutott versenyzők frissítőt kapnak, büfé az 1. és 3. futamom a célban. 

• Versenyorvos mindhárom futamon 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. 

• Kutyát a cél területén csak pórázon szabad tartani, a versenyterületre kivinni tilos! 

• Ügyeljetek a versenyközpont és a szálláshelyek épségére, tisztaságára és rendjére! 

• A versenyen résztvevők (versenyzők, nézők, kísérők) elfogadják, hogy róluk képek, 
videofelvételek készülhetnek, mely képekkel, videofelvételekkel a szervezők rendelkeznek, 
azokat harmadik személy részére átadhatják (sajtó, internet). 

• A versenyen mindenki a saját felelősségre indul! 
 
 

Eredményes versenyzést kívánunk! 

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


 

 

 

   
            Eger MJV                   Felsőtárkány 

 
 

  

 
 

                                 

 

 

 

http://varos.eger.hu/
http://www.felsotarkany.hu/
http://client4.springmedia.hu/
https://www.bnpi.hu/
https://www.decathlon.hu/hu/aruhaz/sportaruhaz-eger-MS_0070201402014.html
https://skc.hu/

