
 

 

34.  E G E R   N A G Y D Í J     2 0 2 2. 1 0. 2 9 – 3 0           
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   www.egrispartacus.hu 
 

A verseny támogatói 

 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Cserépfalu Község Önkormányzata 

      Egererdő Erdészeti Zrt – az állami erdők gondos gazdája 
      Északerdő Erdőgazdálkodási Zrt. 

Bükki Nemzeti Park 
Decathlon 

 

 1.nap 2. nap 

Verseny elnöke Blézer Attila 

Pályakitűző Sőtér János 

Ellenőrzőbíró Erdélyi Gyula Dr. Mohácsy Tamás 

Versenyforma nappali, egyéni, hosszútávú országos rangsoroló 

Helyszín Cserépfalu, Túr-bucka, GPS: 47.960219, 20.543211 

 
Terep 
 

Középhegységi terep markáns domborzattal, közepes úthálózattal, 
nyílt területek, illetve szálerdős és bozótosabb részekkel vegyes 

tereprészek váltakozva fordulnak elő. 

Térkép helyesbítés éve: 2020, 2022-ben felülvizsgálva, méret: A/4,  
pretex papírra nyomtatva 

Rajt Piller Norbert 

Cél Sebők Gábor 

Sportident Kucsma István, Bózsó Zoltán 

Felvezetés Bárány Tamás 

Titkár Fekete Zoltán 

Orvos Dr. Kincses Miklós 

Nullidő 11:00 10:00 

 

Jelentkezés a versenyre 

2022.10.29-én 9.00-tól 10.30-ig a célban. Jelentkezéskor már csak az üres, ill. visszaadott helyekre 
tudunk nevezést elfogadni, pótdíj felszámításával. A jelentkezés gyorsítása érdekében kérjük, 
hogy csak a dugókabérléssel, módosítással, új nevezéssel érkezők jöjjenek a 
versenyirodához, aki csak fizetni szeretne később is megteheti. 
Fizetés: ajánljuk a nevezési díjak banki átutalással történő kiegyenlítését az Egri Spartacus SE, 
K&H Bank Zrt, 10403507-00003639-00000003 bankszámlaszámra, de a helyszínen készpénzben 
is lehetőség lesz rá. Számlát a helyszínen nem állítunk ki. 
A számlázáshoz kérjük, az egyesületek a nevezési díj átutalásával egyidőben küldjék meg azt az 
email címet, ahova a számlát küldhetjük, magánszemély számlaigénye esetén pedig a nevet, címet 
kérjük megadni - fekete.zoltan.esp@gmail.com.  
A számlákat elektronikus úton fogjuk eljuttatni arra az e-mail-címre, ahonnan a számlaigénylés 
érkezett. Az esetleges helyszíni nevezésekről utólag, elektronikusan fogjuk megküldeni a számlát. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számlát csak az utaló részére tudunk kiállítani, tehát pld. egy utaló 
magánszemélynek nem tudunk egyesületi számlát kiállítani. 
 

Gyermekverseny 

Mindkét napon a célterületen, ill. annak környékén gyerekversenyt is rendezünk. Jelentkezni a 
helyszínen lehet, nevezési díj nincs, minden induló ajándékot kap. 
 

http://www.egrispartacus.hu/
http://varos.eger.hu/
http://cserepfalu.hu/
http://client4.springmedia.hu/
http://www.eszakerdo.hu/magyar/menu/aktualis_uj.htm
https://www.bnpi.hu/
https://www.decathlon.hu/
mailto:fekete.zoltan.esp@gmail.com


 

 

 

Parkolás, megközelítés 

A versenyközponttól D-DK irányban, az Ördögtorony nevű kaptárkő alatti réten lehet parkolni, VK-
parokoló távolságok 2-300m. 
Kérünk mindenkit, hogy kövesse a parkoltatók utasításait!  
 

Rajtlisták, eredmények 

A rajtlisták ki lesznek függesztve a célban és a rajtban egyaránt. 
A cél területén online eredményközlés lesz, a wifi eléréshez az ESP_Network hálózatra kell 
kapcsolódni, majd a böngészőbe az egrispari.hu-t kell beírni. Az eredmények állását monitorokon 
is nyomon lehet követni. Papír alapú eredményközlés kb. óránként várható. 
 

Pontmegnevezés 

Mindkét futamon a térképen lesz szimbol, a rajtban pótszimbol felvételére is lesz lehetőség.  
Térképleadás mindkét futamon az utolsó rajtig. 

Kategória összevonások, megszüntetések 

Nevezés hiányában megszűnt: N70A, F80A 
Kevés számú nevezés miatt összevonásra került: F35A -> F35Br, N20A -> N21A 
 

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 be lesz bekapcsolva! 
 

Rajt, cél, szalagozások 

1.nap  Rajt kék-fehér szalagozás 950 m / 15 m szint 
2. nap  Rajt kék-fehér szalagozás 950 m / 15 m szint 
A 10D, 10DK, 12D kategóriák mindkét nap narancs színű szalagozáson vezetnek. 
A 2. napon az N12C és F12C kategóriák 4-5 átmenete, valamint a NYK kategória 5-6 átmenete 
narancs színű szalagozással lesz segítve. Ez a szalagozás független a D-s pályák szalagozásától, 
azoktól teljesen más helyen vezet. 
 

Kihelyezett cél 

1.nap nap minden kategóriában, a kihelyezett cél távolsága 850 m/15m szint, a rajtmenet érinti a 
kihelyezett célt. 
2.nap a 10D, DK, 12D, 12C, 15-18C, 21C és NYK számára lesz kihelyezett cél, távolsága 850 
m/15m szint, a rajtmenet érinti a kihelyezett célt. 
Dugókák kiolvasása mindkét nap a versenyközpontban. 
 

Speciális térképjel 

 

 mészégető helye 
 

Eredményhirdetés, díjazás 

Egyéniben a két forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettjei érem, az 1. 
helyezettek tiszteletdíjazásban is részesülnek. 
Az eredményhirdetés várható időpontja 10.30-án 14:00 óra. 
 

Frissítés 

F21A kategóriában mindkét nap, helye a térképen bejelölve. 



 

 

 

Egyebek 

• A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

• A cél területén tájfutó és egyéb sportfelszerelések árusítása, valamint minden más 
kereskedelmi tevékenység csak a rendezőséggel történt egyeztetés után lehetséges 

• 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 befutott versenyzőknek frissítőosztás nem lesz, de vizet biztosítunk - lajtoskocsiból saját 
pohárba lehet vizet vételezni, ill. mosakodni. 

• Központi szemétgyűjtés nem lesz, kérjük, mindenki vigye haza a saját hulladékát! 

• A célban büfé üzemel, a felállított rendezvénysátorban csak az étkezés időtartamáig 
tartózkodjuk, versenyzők, csapatok oda ne telepedjenek be! 

• 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! 

• A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-
19 járványügyi készültség időszakában – figyelembe véve a mindenkor aktuális jogszabályi 
korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező 
indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken résztvevők 
számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes eseményt felfüggeszti, 
illetve félbeszakítja. A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező nem 
vonható felelősségre az ebből fakadó károkért, és vele szemben semmilyen igény nem 
támaszható. 

 
 

 

               
 

         
 

 
 
 

                                 

 

 
Eredményes versenyzést kívánunk! 

 

http://eger.hu/
https://www.bnpi.hu/
http://client4.springmedia.hu/index.php?tpl=page&cID=1
http://www.eszakerdo.hu/magyar/menu/aktualis_uj.htm

