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Terep, engedélyek 
A terep adott volt, tavaly már egy sikeres versenyt rendeztünk itt, viszont egy bő fél km2-rel kiegészítve kisebb 
erdős rész is került a térképre. A versenyközpont és a cél is azonos volt a tavalyival – infrastruktúra adottsága 
miatt. (áram, víz, vizesblokk, színpad) Önkormányzati területen ingyenesen parkolhattunk. 
Az engedélyek beszerzésével nem voltak gondok, sőt, előrelépések is történtek, a tavaly még zárt kempingek, 
erdőrészek is használhatóvá váltak. A verseny előtti esős időjárás miatt az erdőben az aljnövényzet (nagy fű) 
megnőtt, de ez nem zavarta a versenyzőket. 

 
Térkép 
Két kivágat készült, Fortuna kemping és Kerékpáros park néven. Mindkettő 1:5000/1m méretaránnyal. 
A térképek és a pályák benyomtatása digitálisan, vízálló pretex papírra készültek. 

 
Pályakitűzés 
A pályák hossza, minősége a kategóriáknak megfelelő volt. A gyakorlatilag teljesen sík terepen gyors 
pályákon futhattak a versenyzők. 

 
Tájékoztatás 
Mind a kiírás, mind az értesítő időben megjelent, utóbbit a nevezők emailben is megkapták.  
A pályákban az utolsó pillanatban is történtek változtatások, mint kiderült egy fogathajtó verseny miatt a 
kerékpáros park környéki részeket nem használhattuk. A rajtlista emiatt csak a verseny előtti napon készült el. 
A helyszínen elég sokan neveztek, ez a jelentkezésnél nem okozott gondot. 
 

Verseny lebonyolítása 
A rendezésben a klub részéről 12 fő, míg a helyi gimnáziumból 15 fős diák csapat vett részt, utóbbiak az 
útbiztosításban, pontőrködésben is segítettek, a színpadon zenét, hangosítást biztosítottak. Egy helyi pékség 
péksüteményeket, a tejüzemből pedig sajtokat, tejet, kefírt, joghurtot kaptuk, mindenki ehetett kedvére. 
Valamennyi ellenőrzőpont a helyén volt. Az első futam rajtja 5 percet csúszott, egyéb malőr nem történt. 
Az időjárásra nem lehetett panasz, a hirtelen jött melegben jól esett a strandolás. A helyi önkormányzat 11 db. 
3 fős kenut ingyenesen biztosított a versenyzők részére, ez is nagy sikert aratott. Futamonként közel 150 
versenyző rajtolt el, örömteli, hogy nagy részük az UP kategóriákból került ki. A délutáni futam végén 2 orosz 
versenyző jelent meg – pedig csak a strandra jöttek – indulásukkal nemzetközivé vált a rendezvény. 

 
Eredményhirdetés 
A helyszínen 20 percenként frissültek a listás eredmények, ezen felül wifi-n is követni lehetett a kategóriák 
állását. Óvás, kategória törlés nem történt. Az eredményhirdetés időben elkezdődött. A helyezettek igazi 
díjesőben részesültek, mindenki érmet kapott, valamint a Kuntej Zrt jóvoltából tejtermékcsomagot vehettek át. 
A díjakat Tiszafüred polgármester asszonya Pintér Erika adta át.  
A Keleti Utánpótlás Kupa–sorozat részeként az érmeket a 18 év alattiaknak a Nyíregyházi Denevér 
Barlangkutató Egyesület biztosította. 
 

Egyéb 
A versenyről mind a helyszínen, mind később csak pozitív visszajelzést kaptunk. 
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