
Heves megye 2019. évi 
Nyílt Éjszakai Tájfutó Bajnoksága - versenyértesítő 

2019.06.14 Felsőtárkány 
 

Rendező 

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

A verseny támogatói 

       

                                                        
 Felsőtárkány Község Önkormányzata Bükki Nemzeti Park            Egererdő Erdészeti Zrt 
 

Versenyforma 

Éjszakai, egyéni, egyfordulós, normáltávú, regionális rangsoroló verseny. 
 

Versenybíróság 

Elnök:  Fekete Zoltán    
Pályakitűző: Kovács József   
Ellenőrzőbíró:Blézer Attila  
Titkár:  Kucsma István      
Rajt:  Berecz Gábor   
Cél:  Bozsó Zoltán      
Felvezetés: Gyárfás Csaba    
Sportident: Fekete Zoltán   
 

A versenyközpont helyszíne - PONTOSÍTÁS 

Felsőtárkány, a falu északi végében lévő rendezvényhelyszín, az alsó tó melletti terület. Fedett 

hely, wc, mosdási lehetőség biztosított lesz. Ajánlott parkoló, az innen kb. 400 m-re lévő Faluház 

parkolója. 

 

Regisztráció, tervezett „0” idő 

Jelentkezés a versenyre 19:30-20:30 között, a verseny tervezett rajtja 21:30 
 

Térkép 

Mérete: A4, Méretaránya: 1:10000/5m, Anyaga: pretex (vízálló) 
 

Terep 

Korábbi versenytérkép itt megtalálható 
 

A pontérintés igazolása 

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 ezt közölni kell! 
Az ellenőrző pontokon állvány, narancsfehér színű, fényvisszaverővel ellátott bója, SI doboz, 
szúróbélyegző lesz. 
 

Eredményhirdetés, díjazás 

Várható eredményhirdetés 23:00-tól, a kategóriák 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül. 

http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/18780/tipus/render
http://www.bnpi.hu/
http://www.egererdo.hu/


 

Egyebek 

• A befutott versenyzők a célban frissítőt kapnak 

• pontmegnevezések a térképen, pótszimbol a rajtban felvehető . 

• 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 monitoron 
is nyomon lehet követni. Papír alapú eredményközlés nem lesz. 

 

Programajánló 

• 2019.06.16-án kerül megrendezésre Kiskörei helyszínnel a 7. Tisza-tó kupa, 
kétfordulós rövidtávú regionális rangsoroló versenyünk. 
 

• Az éjszakai bajnoksággal egyidőben (19-24 óráig) a felső, nagy tó partján kerül 
megrendezésre a „Gyertyafényes nyárindító piknik”  

 

Pályaadatok 

Nevezés hiányában megszűnt kategóriák: N35B,N55B,N65B,F16B 
Kategória összevonások: F65B (1 fő) -> F55B 

 
kategória táv szint ell.pont szalagozás 

N16B 2600 85 9  

N18B 3600 130 13  

N21B 4400 150 14  

N45B 3200 130 12  

F18B 4400 150 14  

F21B 5560 180 17  

F35B 3600 130 13  

F45B 3600 130 13  

F55B 3600 130 13  

NYILT 3200 80 11  

Cél - Rajt 0 0   

 
 

https://felsotarkanyiprogramok.hu/gyertyafenyes-toparti-nyari-est/

