
Elnöki jelentés 

a 31. EGER NAGYDÍJ nemzetközi tájékozódási futó 

versenyről (2019.10.26.-27.) 

Elnök: Blézer Attila 

Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE 2019.10.26.-27.-én rendezte meg az EGER 

NAGYDÍJ nemzetközi tájfutó versenyét négy ország (Cseh, Szlovák, Román, 

Magyar) több mint 400 versenyzőjének részvételével. 

Mindkét napi verseny központja a Kács település északi végén található 

Kácsfürdő területén egy kb. 20 hektáros gyönyörű parkban egy felújításra szoruló 

Fürdőház és egy kis Hotel által határolt téren volt. A versenyzők a környező 

parkban és egy 8 x 16 m-es területű fedett szín alatt táborozhattak, ahol 

egyébként a büfé is üzemelt széles választékkal. Áramot az épületből kaptunk. 6 

db mobil WC-t állítottunk fel. Mosakodási lehetőség a parkon átfolyó tiszta vizű 

patakokban egy külső mini medencében és a fürdőház medencéjében volt 

lehetséges. A P1-es parkoló a fürdő területén volt, ahol 70 személygépkocsi 

parkolhatott. A többiek a P2 parkolóban a VK-tól 1500 m-re a Sportpályán 

parkoltak. A buszok a Fürdő előtti pincesoron állhattak meg. A VK helyközi 

buszjárattal is megközelíthető, mivel Kácsfürdő előtt egy buszvégállomás volt.  

Az első futam középtávon szombaton 11:00-ás „0” idővel a Békaházi tető (Kács) 

1:10000 –es méretarányú térképen zajlott. Ez álló A4-es lapra lett nyomtatva. A 

2016-os Eger Nagydíj 3. futama is nagyrészt ezen a térképen volt. A rajt a VK-tól 

1400 m-re 65 m szinttel volt elérhető, ahol bemelegítésre is bőven elegendő hely 

maradt. A versenyzők a kihelyezett célba érkeztek, ahol frissítőt kaptak és a 120. 

percig a térképüket is leadták. Innen 400 m-re volt a VK, ahol a dugókákat ki 

kellett olvasni. 

A második futam normáltávon vasárnap 10:00-ás „0” idővel indult a Farkas-kő 

(Kács) 1:10000 –es méretarányú térképen. Ezt fekvő A4-es lapra nyomtattuk. A 

rajt a VK-tól 700 m-re volt. Itt is elegendő helyet adtunk a bemelegítéshez. A 

versenyzők ugyancsak a kihelyezett célba – ami mindkét nap azonos volt - 

érkeztek, ahol frissíthettek és a térképet a 120. percig leadták. A 400 m-re lévő 

versenyközpontban olvasták ki a dugókájukat. A kihelyezett célokat azért 

alkalmaztuk, hogy az A4-es méretű térképek a legjobb területeket befogják. 



Terepengedélyek: A terepengedélyeket az év elején megkértük az összes 

versenyünkre a Kormányhivataltól az Egererdőtől és az Északerdőtől, amiket 

meg is kaptunk, köztük az EGER NAGYDÍJRA is. A helyi erdésszel felvettük a 

kapcsolatot, aki a Vadásztársaság felé is jelezte a rendezvényt. Az Önkormányzati 

választások után új polgármestere lett a településnek Gácsi Jánosné 

személyében, akivel szintén felvettük a kapcsolatot és tájékoztattuk Őt a 

rendezvényünkről. A P2-es parkolóhoz is hozzá járult az új testület. A Kácsfürdő 

Végh László vállalkozó tulajdonában van, akivel leegyeztettük a terület 

igénybevételét és hozzá járult ehhez. A helyi gondnokkal Szabó Imrével is 

felvettük a kapcsolatot, aki biztosította az áramot, lekaszálta az általunk 

használni kívánt területeket és nyitotta zárta a kapukat. 

A térképet Sőtér János, Somlay Gábor és Kéki Miklós javította újra kis részét 

2017-ben a nagy részét 2019-ben. A térkép külleme minősége megfelelő volt, a 

jelkulcsi előírásokat betartottuk. Mivel ebben a közel 20 négyzetkilométeres 

tömbben korábbi jelkulccsal dolgoztunk ezért ehhez igazodtunk. A térképeket a 

pályákkal pretex papírra nyomtattuk. 

Pályakitűzés:  

A középtávú pályáit eredetileg Honfi Gábor tervezte volna, de augusztusban 

jelezte, hogy az Önkormányzati választásokban jelölt lesz és nem vállalja ezt a 

munkát. Helyette Somlay Gábort kértem fel, aki a térképjavításban is aktívan 

részt vett és vállalta.  

A normáltávú pályáit Bozsó Zoltán tervezte, amit felülbírálva nem fogadtam el és 

Sőtér Jánost kértem fel ezeknek a pályáknak az áttervezésére. Így végül teljesen 

újra lett tervezve az összes pálya. Mindkét nap pályáit Kirilla Péter ellenőrzőbíró 

felügyelte. Összességében a fokozatoknak megfelelő és a győztes időket tartó 

pályákat sikerült közös erővel alkotni. 

Tájékoztatás: A versenykiírást másfél hónappal a rendezvény előtt közzé tettük. 

A versenyértesítőt 6 nappal a verseny előtt adtuk ki. Információ tartalmuk a 

szabályoknak megfelelt. A rajtlistában törekedtünk mindkét futamon a rövid 

rajtolási időre, de a kategórián belüli időközök nem látták kárát ennek. A második 

normál távú futam térképéről sajnos lemaradt a térkép méretaránya és az 

alapszintköz mértéke, de a rajtban tájékoztató táblákon ezt kifüggesztettük 

illetve a versenyértesítőben és a kiírásban is ez helyesen szerepelt. 

A verseny lebonyolítása: A 25 fős összeszokott rendező gárda olajozottan és 

fegyelmezetten dolgozott a verseny alatt. A felmerülő kihívásokat (második napi 



pótszimból újra nyomtatása, első és második nap leállt SI dobozok cseréje) 

gyorsan, szakszerűen a megoldotta. Az ellenőrző pontok elhelyezése megfelelő 

volt a bójákat nem rejtettük és sűrű bozótba nem helyeztük azokat. Az időjárás 

maximálisan jó volt, mindkét nap 25 fokos napsütéses vénasszonyok nyara 

időjárás volt. A rendezvényre 4 ország több mint 400 versenyzője jött el. A cél és 

a rajtok elhelyezéséről a jelentés elején írtam azok rendben voltak. A versenyzők 

sportszerűen versenyeztek. A versenyorvosnak sok dolga nem volt. Komolyabb 

sérülés is csak egy volt, a DTC-s Zsigmond Juditnak a második nap könyökficama 

lett egy esés miatt. Gyerek verseny a Kácsfürdő területén mind a két nap kb. 60-

60 résztvevővel és két különböző körön valósult meg. Minden célba érkező 

gyerek egy Cerbona szeletet kapott. 

Eredményhirdetés: Az eredményeket folyamatosan a Versenyközpontban 

felállított 2 monitoron követhették az érdeklődők, illetve óránként papír alapon 

is frissítettük az eredményjelző táblákon. A versenyértesítőben megadott 14 órai 

eredményhirdetést pontosan tudtuk tartani. A szalagos pályákon indult minden 

versenyzőt kihívtunk és egy csokival díjaztunk. A nyílt kategóriák kivételével 

minden kategóriában az 1-3 helyezetteket érem és tiszteletdíjazásban 

részesítettük az Ostoros-Novaj Bor, a Vimpex KFT, a Siven, a Multinavigátor és 

Honfi Gábor támogatásával és felajánlásaiból. Óvás nem történt. 

Egyéb: Rendkívüli esemény nem történt. A versenyzők zömének tetszettek a 

pályák a terep meg a térkép és jelezték, hogy máskor is szívesen jönnek az EGER 

NAGYDÍJ-ra. 

Eger, 2019.10.28. Blézer Attila 


