Ellenőrző bírói jelentés

Verseny neve: Eger Nagydíj nappali egyéni hosszútávú országos rangsoroló tájékozódási
futóverseny 1. nap
Időpontja: 2021.október 30.
Helyszín: Cserépfalu - Mocsáros háza
Rendező egyesület: Egri Spartakus Tájékozódási Futó SE
Ellenőrző bíró: Erdélyi Gyula
Megbízás: A versenyre az MTFSZ kért fel ellenőrzőbírónak.
Terep, terepengedély
A Bükk hegység déli része, Cserépfalu térsége.
A terep általában jól futható lomberdő. Néhol futást nehezítő kisebb-nagyobb kiterjedésű kőmezős
területekkel. Fedettsége változatos, úthálózata átlagos, ezen a terepen is megtalálhatóak a Bükkre
jellemző mészégető helyek. Hosszútávú verseny lebonyolítására alkalmas.
A rendezők a szükséges terephasználati, környezetvédelmi engedélyekkel rendelkeztek.
Versenyközpont
A versenyközpont Cserépfalutól É-K-re lévő Mocsáros háza mellett lett kialakítva, melynek
megközelítése autóval erdészeti aszfaltos úton lehetséges. A rendezők a versenyen résztvevők
részére csoportos behajtási engedélyt kértek az erdészettől.
Térkép
Béka - háza
Méretarány 1:10000/5m
Helyesbítés 2021
A térképek digitális nyomdában, pályanyomtatással együtt lettek előállítva. Anyaga vízálló, pretex.
Ellenőrzés
A verseny elnöke idejében felvette velem a kapcsolatot és tájékoztatott az előkészületekről, ezzel
egyidőben a pályakitűzőtől megkaptam az előzetes pályaterveket.
A terepi ellenőrzést két és fél héttel a verseny előtt végeztem. A rajt és az összes ellenőrzőpont
stekkje a helyén volt, a bemérések után mindet elfogadtam. A nehezen észrevehető stekkek mellé
piros- fehér jelölő szalagot tettem ki. Az első napon kihelyezett célt alkalmaztak, ennek helyét is
ellenőriztem és megfelelőnek találtam, volt elég hely a térképleadás kialakítására is. A pont
megnevezéseknél a szimbólba tett apróbb módosítási javaslataimat a pályakitűzővel megbeszéltem,
ezeket befogadta.
Pályák
Az F/N 12-C-s pályák egy-egy ellenőrző pontját túl nehéznek találtam, ezek pályából való
kihagyását a pályakitűző szintén elfogadta. A többi pálya a szabályzatnak megfelelően lett
kialakítva.
A versenypályák az adott kategóriának megfelelően lettek kialakítva. A győztes idők a
szabályzatnak többnyire megfelelően alakultak. Jelentősebb eltérés az N14B, N16B, N45B
kategóriákban volt tapasztalható, itt a vártnál magasabb győztesidők lettek.

Lebonyolítás
A versenyközpont kialakítása, az ellenőrzőpontok felvezetése, a terepi frissítő kihelyezése időben
megtörtént. A felvezetőktől kértem az általam kihelyezett szalagok beszedését, ez is megtörtént. A
parkoltatás, a jelentkeztetés zökkenőmentesen zajlott. A rajt a tervezett időben elindult. A célban az
időmérés megfelelően működött. A versenyzők tájékoztatása és az eredményközlés folyamatos volt.
A rendezők az MTFSZ covid ajánlására figyelmet fordítottak, azt betartották.
A versenyzők sportszerűen viselkedtek
A versenyen sérülés, óvás nem volt.
Környezetvédelem
A rendezők felhívták a versenyzők figyelmét, hogy hulladékot ne hagyjanak hátra /amit hoztál azt
vidd is haza/. A versenyzők ebben partnerek voltak.
Összességében, az Egri Spartakus összeszokott rendezőgárdája jól dolgozott. Ebben az évben is
magas színvonalú versenyt rendeztek.
Mátrakeresztes, 2021. november. 01.
Erdélyi Gyula

