
A 2019-es Eger kupa sorozat 2. fordulójának és a 
VI. Tűzoltó tájfutó versenyek értesítője 

2019. 09. 07 – Eger 

 

Rendező 

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE, 3300 Eger, Zellervár u.3 tetőtér 5. 
 

A verseny támogatói 

Eger Megyei Jogú Város 
Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület 

      Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
      Egri Tűzoltó Múzeum 
       

Versenyforma 

Nappali, egyéni, kétfordulós rövidtávú regionális rangsoroló verseny. 
 

Versenybíróság 

Elnök: Blézer Attila 
Alelnök: Mérai Péter tű. alezredes  
Pályakitűző: Berecz Gábor 
Ellenőrzőbíró: Bózsó Zoltán 
Rajt:Piller Norbert  
Cél: Laurinyecz Csaba 
Felvezetés: Sebők Gábor 
Sportident: Kucsma István 
Titkár: Fekete Zoltán 
 

A versenyközpont helyszíne 

Egri Tűzoltó Múzeum, 3300 Eger Tűzoltó tér 5.   Jelentkezés: 8 - 9:30-ig a versenyközpontban. 
A versenyközpontban parkolási lehetőség nem lesz, javasoljuk az északi irányban mintegy 400m-
re található nagy és ingyenes parkoló használatát – Malom u.  
Fizetős parkoló a múzeum mellett, a patak keleti oldalán. 
 

Tervezett „0” idő 

1. futam - 10:00 2. futam – 15:00 
 

Térkép 

Méretarány mindkét futamon 1:4000/2,5m, méret A4-es, anyaga: vízálló (pretex) 
 

Terep 

Eger zöldövezeti lakótelepi és belváros közeli családi házas része. Kisebb forgalmú vagy 
forgalommentes utcák, zöldfelületek, iskolaudvarok. A burkolat részben kavicsos, füves, nagyobb 
részben pedig szilárd (aszfalt). Szöges/kombinált talpú cipőben versenyezni tilos! A lépcsős 
szakaszokon óvatosabb haladás szükséges! 
 

Pontfelszerelés, pontérintés 

SPORTident elektronikus pontérintő rendszerrel. Az ellenőrző pontokon hagyományos lyukasztó is 
található, melyet csak akkor kell használni, ha a SPORTident nem működne, ilyenkor a térkép 
szélére kell lyukasztani és a Célban, illetve a kiolvasásnál közölni kell! A pontokon állvány, 
narancsfehér színű bója, SI doboz, szúróbélyegző lesz. 
 



Díjazás 

A 2 forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül. 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 16:30. 
 

Egyebek 

• A befutott versenyzők a célban frissítőt kapnak. 

• A pontmegnevezések csak a térképen lesznek, pótszimból nem lesz! 

• Szalagozással segített pályák nem lesznek. 

• A versenyzők elől elzárt területekre (pl. bíbor színű sraffozás: ) tilos a belépés 
és az azon történő áthaladás, akkor is, ha a terepen nincs jelölve, csak a térképen! 

• A pályák teljesítése során a KRESZ szabályokat be kell tartani, az utakat mindenki 
körültekintően keresztezze! 

• Mindkét futamon kihelyezett cél lesz. A délelőtti futamon a rajtba vezető szalagozás a cél 
mellett halad el. A célba érkezés után a kék-fehér szalagozáson lehet visszamenni a 
versenyközpontba. Délután a kihelyezett cél a versenyközponttól 100 méterre lesz, külön 
szalagozás onnan nincs. 

• A dugókák kiolvasása a versenyközpontban lesz. 

• Térképleadás a célban futamonként, a rajtoltatás végéig. 

• Érintésmentes dugóka üzemmód nem lesz bekapcsolva. 

• A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni. 

• A cél területén tájfutó és egyéb sportfelszerelések árusítása, valamint minden más 
kereskedelmi tevékenység csak a rendezőséggel történt egyeztetés után lehetséges. 

• 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 cél területén online eredményközlés lesz, a wifi eléréshez az ESP_Network hálózatra kell 

kapcsolódni, majd a böngészőbe az egrispari.hu-t kell beírni. Az eredmények állását monitorokon 
is nyomon lehet követni. Papír alapú eredményközlés nem lesz. 

 

Pályaadatok 

 

 1.futam (délelőtt) 2. futam (délután) 

kategória táv* szint ell.pont szalagozás táv* szint ell.pont szalagozás 

N10C 0,8 - 8  1,0 10 8  

N12C 0,8 - 8  1,0 10 8  

N14B 1,4 - 12  1,0 20 8  

N16B 1,5 - 16  1,1 20 10  

N18B 1,9 - 19  1,7 30 15  

N15-18C 1,3 - 11  1,0 20 8  

N21B 1,9 - 19  1,7 30 15  

N35B 1,5 - 16  1,1 20 10  

N45B 1,4 - 16  1,1 20 10  

N55B 1,4 - 16  1,1 20 10  

F12C 1,0 - 9  1,0 10 8  

F14B 1,5 - 16  1,1 20 10  

F16B 1,9 - 19  1,2 30 11  

F18B 1,9 - 19  1,2 30 11  

F15-18C 1,4 - 12  1,0 20 8  

F21B 2,3 - 26  1,6 30 15  

F35B 1,9 - 19  1,7 30 15  

F45B 1,6 - 18  1,1 25 11  



F55B 1,6 - 18  1,1 25 11  

F65B 1,6 - 18  1,1 25 11  

NYILT 
Könnyű 

1,0 - 9  1,0 10 8  

NYILT 
Technikás 

1,9 - 19  1,7 30 15  

VK - Rajt 1300 -  kék-fehér 600 -  kék-fehér 

Cél - VK 1200 -  kék-fehér 100 -  - 

* A pályaadatokban légvonaltáv értékek szerepelnek, melyektől a futott távok-pályánként eltérő mértékben – 

hosszabbak. 

 

    

http://eger.hu/

