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Terep, engedélyek 
Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE az Eger Kupa 4. forduló 1-2 futamát az Eger déli részét képező városrészben, 
az ún. Lajosvárosban rendezte. Tavasszal itt volt a versenysorozat 2. fordulójának mindkét futama. A nyár folyamán a 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről felmerült az igény arra, hogy a tűzoltóknak és 
katasztrófavédőknek (is) rendezzünk egy versenyt, ha lehet, akkor egy egri versennyel közösen. Az együttműködés 
létrejött, ezáltal a cél-VK helye már adott is volt – a tűzoltó laktanya belső udvara ráadásul 3 irányból is megközelíthető 
volt. 
A térképet Kali Csongor helyesbítette és rajzolta, a tavaszi térkép felülvizsgálatával, kiegészítésével, az engedélyeket is ő 
intézte – Önkormányzat, Tűzoltóság, EKVI (Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye) Ez utóbbi a Közgazdasági 
Szakközépiskola kapuinak kinyitását, az udvar használat jelentette. 
A laktanya teljes infrastruktúráját használhattuk (áram, víz, wc, fedett helyek, bőséges parkoló).  
Mindkét rajthely a céltól 400 m-re volt.   
 
Térkép 
Az 1:4000 méretarányú, 2,5 m alapszintközű térkép vízhatlan papírra lett nyomtatva és megfelelt a jelkulcsi előírásoknak. 
A térképre a pályákat jól látható bíbor színnel nyomtatták, a délutáni futamon kissé kékes árnyalattal. 
A délelőtti futamon használt térkép neve „Ifjúság utca” a délutáni pedig a „Pozsonyi utca” volt. 

 
Pályakitűzés 
A pályák hossza technikai színvonala megfelelő volt, a győztes időket jól megközelítették. 

 
Tájékoztatás 
A versenykiírását időben közzétettük. A nevezők az értesítőt emailben is megkapták. A kiírás és az értesítő információ 
tartalma az előírásoknak megfelelt. A rajtlista is megfelelt a szabályoknak. Minden szükséges információ elérhető volt az 
egyesület és az MTFSZ honlapján egyaránt. 

 
Verseny lebonyolítása 
Az összeszokott rendezőgárda precízen dolgozott. A pontok felvezetése időben megtörtént. A versenyek ideje alatt 
napos, kellemesen meleg, esőmentes idő volt. Az ellenőrző pontok mindegyike a helyén volt. A cél is és a rajt is rendben 
működött a célba érkező versenyzők mindkét futam után frissítő szörpöt kaptak. 
Baleset szerencsére nem történt. A versenyzők egy esettől eltekintve sportszerűen viselkedtek. A két futam között 
bogrács-gulyásleves, labirintuspályák, tűzoltó autók-felszerelések bemutatója várta az érdeklődőket. A sportpályán az 
Országos Tűzmegelőzési Bizottság sátrában is nagy volt az érdeklődés. 

 
Eredményhirdetés 
Az eredményeket 20 percenként frissítették, valamint a már megszokott wifi-s elérés is biztosított volt (rajtlisták, 
eredmények, pélyaadatok). Óvás és rendkívüli esemény nem történt. Az eredményhirdetést a meghirdetett időpontban 
megtartották. Az 1-3 helyezettek oklevéldíjazásban részesültek, a tűzoltók eredményeit külön is értékelték – saját 
díjazással. 
 
Egyéb 
A versenyzői visszajelzések mind pozitívak voltak. 
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