Az 5. TÁRKÁNYI HEGYIFUTÓ VERSENYSOROZAT KIÍRÁSA
Rendező
Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület. 3300 Eger, Zellervár út 3.
Versenyközpont, rajt- és célhelyszín
3324 Felsőtárkány Fő u. 350. Faluház. Parkolás elsődlegesen a Faluház mögötti parkolóban.
Tervezett időpontok
1. forduló – 2022. 12. 04* 2. forduló – 2023. 01. 22
3. forduló – 2023. 02. 12
Regisztráció: 10:00-10: 45-ig
Tömegrajt: 11 órakor
* 2022.12.04-én a Faluházat egy másik rendezvény miatt 14 óráig el kell hagynunk!
FIGYELEM! A 4 körön indulók részére, akik úgy érzik, hogy lassabban teljesítik a
távot, 10:30-tól lehetőséget biztosítunk, hogy korábban elrajtoljanak. A rajtolás menete:
jelentkezéskor kapott dugókával a rajtvonalnál egy „rajt” feliratú dobozban csippantással
indulhat a versenyző.
Kategóriák
életkor
-14 év
15-18 év 19-34 év 35-49 év
50+ év
nők
1
1
1; 2; 4
1; 2; 4
1; 2; 4
kör
férfiak
1
1; 2
2; 4
1; 2; 4
1; 2; 4
kör
1 kör =4900m, 140 m szintkülönbséggel
ÚJ! Nyílt, ill. gyerekverseny
Életkori megkötés nélkül 2500 méteres körön, a szintemelkedés 90 m, melynek útvonala
nagyrészt megegyezik a nagy kör útvonalával. A térképen pirossal jelölve a rövidítés útvonala.
Terep, útvonal
A terep a Várhegy és Felsőtárkány település közötti lankás erdős területen fekszik. Az útvonal
a rajttól kb. 2400 m-en keresztül fokozatosan veszi fel a szintkülönbséget utána kb. 2500 m-en
keresztül fokozatosan adja le. Az első 400 m-en aszfaltozott úton halad majd jobbra fordulva,
a valamikori kisvasút nyomvonalát követve egy jó minőségű dózerúton – jó pár kanyar után éri
el a legmagasabb ponton az egykori dolomit bánya alsó részét – a bányába nem kell bemenni.
Innen tovább a régi kisvasút nyomvonalán ereszkedik, majd balra egy meredekebb ösvényen
100 m-t haladva eléri a kerékpárutat, itt jobbra fordulva 20 méter után balra egy ösvényen
letérünk és enyhén hullámzó szakasz után kb. 500 m után érünk a célba. A több kört futók itt
fordulnak rá az újabb körre. Az útelágazásokat jól láthatóan kiszalagozzuk, illetve kordonnal
tereljük a futókat a jobb követhetőséget szem előtt tartva. A kijelölt útvonalról letérni tilos!
Útvonal levágása, lerövidítése automatikus kizárást jelent.
Nevezési díj
3000 Ft/fő/forduló, melyet a jelentkezéskor kell befizetni. Diákigazolvánnyal, ill. az Egri
Spartacus SE tagjainak 2000 Ft/fő.
Időmérés
A SPORTident rendszerrel történik. Dugóka bérlés, kiolvasás, eredmények a
versenyközpontban. Nevezéskor kérjük megadni – ha van – a saját SI dugóka számát is! Bérelt
dugóka esetén letéti díjat nem kérünk, azonban az elvesztett, le nem adott dugókák után 15.000.Ft díjat számolunk fel, ill. számlázunk ki.

Nevezés
Online, legkésőbb a fordulót megelőző este 20 óráig, ezen a linken elérhető nevezési lapon.
Helyszíni nevezés korlátozott számban, a 150 fős létszámkorlát beteltéig.
Díjazás
Fordulónként a kategóriák 1-3 helyezettjei oklevelet kapnak, összetett eredményt nem
hirdetünk.
Frissítő
A többkörös kategóriákban indulók részére az átfutó pontnál lehetőség van egyéni frissítők
elhelyezésére. Minden befutott versenyző csokoládét, meleg teát kap. Figyelem, műanyag
poharat nem biztosítunk, hozz saját poharat!
Egyebek
- 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 versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID19 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.
- Kérjük használjátok a kihelyezett kézfertőtlenítőket!
- Kutyát a célterületen kérjük pórázon tartani, kutyával a pályán futni tilos!
- A versenyközpontba sáros cipővel bemenni tilos!
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul!
A verseny útvonala magántulajdonú erdőket érint. Ügyeljünk a tisztaságra, óvjuk a természetet!
Minden indulónak eredményes versenyzést kíván a RENDEZŐSÉG!

Rövid ismertető a SPORTident időmérő chip használatáról
-

-

a jelentkezéskor megkapod a dugókádat, vagy a chipet tartalmazó lapkádat
a kiadott dugókák/chipek memóriája már törlésre került, ha saját dugókád van, akkor a
jelentkezési asztalnál található SI dobozzal töröld a memóriáját
a rajtnál nincs semmi teendőd, tömegrajttal indul a verseny
az 1 kört teljesítőknek a cél, a 2 vagy 4 kört teljesítőknek körönként az átfutóponton lévő
doboznál kell igazolni a be- ill. átfutást. A dugókát a lyukba kell dugni, a lapka chipet a
lyukra kell tenni és egy pillanat múlva csippanás és fényjelzés jelzi, hogy az időd rögzítésre
került a dugókán
célba érés után már csak a kiolvasás van hátra, ami után megkapod a részidős eredményedet
is tartalmazó cetlidet

A kör

