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Terep, engedélyek 
Az Eger Kupa 5. fordulójának terepéül Eger Északi lakótelepét választottuk. A 2007-es Eger Nagydíj 
mobilos kiegészítő versenyére készítettünk erről a területről először térképet. Most a verseny előtt 
Kali Csongor sporttársunk helyesbítette és rajzolta újra e tereprészt, aki több hasonló térképet is 
készített. A térkép jól áttekinthető, olvasható volt. A verseny központjául a Tinódi Lantos Sebestyén 
Általános Iskolát választottuk. Az iskola tömegközlekedéssel jól megközelíthető. A környéken volt 
bőven parkolási lehetőség. Az iskola étterme volt az öltöző és a versenyközpont. Áramellátás és 
mosakodási, illetve WC lehetőség helyben biztosított volt. Az iskolát 9-19 óráig időben kibéreltük az 
EKVI-től. A rendezvényünket rászerveztük egy helyi szabadtéri sportszer átadó ünnepségre is a 
délutáni futammal. Külön területhasználati engedélyt nem kértünk, mert forgalomkorlátozás a 
lakótelepi utcákon nem volt. 
 
Térkép 
A térkép 1:4000-es méretarányú volt a jelkulcsi előírásoknak megfelelt. A térképet a pályákkal és a 
szimbollal együtt nyomtattuk vízhatlan papírra. A pontok sorszáma mellett a kód is oda volt írva. 
 
Pályakitűzés 
A pályák minősége kornak, fokozatnak, győztes időknek megfelelt. 
 
Tájékoztatás 
Az első előzetes kiírás még tavasszal az Eger kupa sorozat kiírásaként elérhető volt. A részletes 
kiírás a verseny előtt 2 héttel jelent meg, melynek információ tartalma szabályszerű volt. A rajtlista a 
szabályoknak szintén megfelelt kategóriánként 3 perces időközzel indultak a versenyzők. 
 
Verseny lebonyolítása 
A 12 fős rendező gárda teljes odaadással dolgozott. Az ellenőrző pontok mindegyikét kikötöttük 
kerékpár zárakkal, az SI dobozokat az állványokhoz rögzítettük drótkötéllel. Elhelyezésük megfelelő 
volt. Az időjárás felhős hűvös volt egész nap kb. 5-6 fokos hőmérséklettel. Közel 100 induló vett részt 
a futamokon legnagyobb számban az Egri Spartacus versenyzői jelentek meg.  A cél mindkét 
futamon, az iskola udvarán volt. A rajt délelőtt az iskola udvarán, délután az iskolától 200 m-re lett 
kialakítva. 
A versenyen mindenki sportszerűen viselkedett. 
 
Eredményhirdetés 
Az eredményeket papíralapon óránként közzé tettük. A két futam összetett eredmény hirdetését 
15:50 perckor tartottuk. Az 1-3 helyezettek érem díjazásban részesültek. Óvás nem történt. 
 
Egyéb 
A versenyzők nem igényeltek szállást. Rendkívüli esemény nem történt. A versenyzők közül többen 
is megköszönték a jó pályákat és versenyzési lehetőséget. Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó 
Sportegyesület az eredményhirdetés után tartotta Évadzáró rendezvényét az iskolában. 
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