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Terep, engedélyek
A versenyterep a belvárostól délre elterülő Érsek-kert - Hadnagy-úti lakótelep városrészében lett
kijelölve.
A versenyközpontot és a célt a Kemény Ferenc Általános Iskola területén alakították ki. Jó
választásnak bizonyult, mivel minden szolgáltatás adott volt, ami egy ideális versenyközpont
célterület helyszínéhez kellett. Megfelelő számú parkoló állt a versenyzők rendelkezésére, ami
kellően közel volt. A rajt helyszíne és a kialakítása is minden szempontból megfelelő volt. Az iskola a
tavalyi Eger Nagydíjon már remekül funkcionált VK-ként. Engedélyeztetési problémák nem voltak,
egyedül az Érsek-kertben zajló Eger Ünnepe rendezvénysorozat programjaihoz kellett igazodni –
sátrak, kiállítások, vásározók, színpad – a pályák ügyesen elkerülték az érintett területeket.
Térkép
A térkép készítése, a jelkulcsi előírások betartása és a nyomdai kivitelezés is megfelelő volt.
Pályák
A pályák minősége mindkét futamon megfelelő volt. Az előírt győztes időktől való eltérés nem volt
számottevő. A pályák a kornak és fokozatnak megfelelőek voltak.
Tájékoztatás
A kiírás és az értesítő egyben megjelent, az információ tartalma megfelelő volt. Minden fontos és
kevésbé fontos információ a kellő időben a versenyzők rendelkezésére állt. A rajtlista a verseny előtti
napon elkészült.
A verseny
A nagy tapasztalattal rendelkező összeszokott rendezői gárdában mindenki tudta és tette is a dolgát.
Minden gördülékenyen ment. Az időjárás az évszaknak megfelelően alakult, a két futam közt futó
zápor enyhítette a meleget. Az ellenőrző pontok a megfelelő helyen időben kint voltak. A rajt
megfelelően üzemelt, az első futam rajtja pár percet csúszott, mert egy felvezető kicsit lassan ért
vissza a célba. A térképet repülőrajttal vették el a versenyzők, a célnál – iskolaudvar - egy céldoboz
rögzítette a befutó idejét, majd átsétáltak a kiolvasó helyre – iskola aulája - ami megfelelő
gyorsasággal szolgálta ki a beérkezőket.
Eredmények
Az eredmények közlése a megszokott módon, papíron történt, de mivel a versenyközpont és cél
területén ingyenes WIFI szolgáltatás biztosítottak a rendezők, így folyamatosan követni lehetett akár
okos telefonon is az eredmények alakulását. Óvás nem történt. A díjátadás a tervezett időben
megtörtént, minden dobogós oklevelet kapott.
Egyebek
A versenyzői visszajelzések pozitívak voltak. Említésre méltó esemény nem történt.

Eger, 2013. 09. 23.

Kuzman Zsolt

