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és 
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Rendező 

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

A verseny támogatói 

 

        
            Bükki Nemzeti Park       Egererdő Erdészeti Zrt   
  

Versenybíróság 

Elnök:   Blézer Attila 
Pályakitűző:  Bárány Tamás 
Ellenőrzőbíró: Jacsó Tibor 
Titkár:   Fekete Zoltán 
Rajt:   Piller Norbert 
Cél:   Laurinyecz Csaba 
Felvezetés:  Jacsó Tibor 
Sportident:  Bózsó Zoltán  
 

A versenyközpont helyszíne 

Sirok, Csikójárás. A helyszín Sirok és Recsk között a 24 sz. főútról Dallapusztánál délre letérve 
érhető el, kb. 500m. A letérés helyét bójával jelezzük.  
47.9195659699255, 20.14508162974131 

Jelentkezéskor csak az üres, ill. visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni. A jelentkezésnél 
a sorban álláskor tartsuk be az 1,5m-es távolságot, egy klubból csak egy fő álljon sorba!  
Fizetés: ajánljuk a nevezési díjak banki átutalással történő kiegyenlítését az Egri Spartacus SE, 
K&H Bank Zrt, 10403507-00003639-00000003 bankszámlaszámra, de a helyszínen készpénzben 
is lehetőség lesz rá. Számlát a helyszínen nem állítunk ki. 
A számlázáshoz kérjük, az egyesületek a nevezési díj átutalásával egyidőben küldjék meg a pontos 
nevet, címet, adószámot és azt az email címet, ahova a számlát küldhetjük, magánszemély 
számlaigénye esetén pedig a nevet, címet, kérjük megadni - fekete.zoltan.esp@gmail.com.  
A számlákat elektronikus úton fogjuk eljuttatni arra az e-mail-címre, ahonnan a számlaigénylés 
érkezett. Az esetleges helyszíni nevezésekről utólag, szintén elektronikusan fogjuk megküldeni a 
számlát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számlát csak az utaló részére tudunk kiállítani, tehát pld. 
egy utaló magánszemélynek nem tudunk egyesületi számlát kiállítani. 
 

Regisztráció, tervezett „0” idő 

Jelentkezés a versenyre 9:30-10:30 között, a verseny nullideje 11:00 óra 
 
 

mailto:fekete.zoltan.esp@gmail.com
http://www.egererdo.hu/


 

 

 

Térkép 

2015. 09-10. és 2018.11. hónapban, 2022. 04. hóban helyesbített (Bárány Tamás és Jacsó Tibor) 
1:10000/5m méretarányú térkép. Mérete A4, anyaga: pretex (vízálló) 
 

Terep 

Középhegységi terep, markáns hegyoldalakkal, néhol jelentősebb szintkülönbségekkel, helyenként 
azonban részletgazdag részekkel. A terep fedettsége jellemzően tiszta szálerdő, kisebb 
bozótfoltokkal tarkítva. A láthatóság és a futhatóság általában jobb, mint a térképen ábrázolt Az 
erdő még nincs kizöldülve. 
A terep az elmúlt napok intenzív esőzései miatt erősen átázott, a meredekebb oldalak nagyon 
csúszósakká váltak.  
 

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! A pontokon állvány, narancsfehér színű bója, 
SI doboz, szúróbélyegző lesz. Az ellenőrzőpontokon az érintésmentes – AIR+ - üzemmód nem lesz 
bekapcsolva, a rajtban SIAC OFF doboz lesz a dugókák kikapcsolására. 
 

Eredményhirdetés, díjazás 

A kategóriák díjazázásól minden megye maga gondoskodik. 
Előirányzottan 14:00 óra, de ha lehetséges korábban megtartjuk. 
 

Egyebek 

• Általános elv, hogy mindenki tartsa be az ajánlott 1,5m-es távolságot. 

• A befutás utáni frissítéshez és tisztálkodáshoz hozz saját vizet / mosókendőt! 

• Hozzál saját frissítőt és ételt, majd vidd haza a szemetedet is! 

• Használd a kihelyezett kézfertőtlenítőket! 

• 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 célba ért futók eredményeit, a verseny állását monitorokon lehet nyomon követni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pályaadatok 

 
Nevezés hiányában az N65 kategóriát megszüntettük. 

 
kategória táv szint ell.pont szalagozás 

N II 2000/3500 25 7 narancs 

N III 2300 45 7  

N IV 2800 90 10  

N V 4200 175 12  

N VI 4200 175 12  

N10DK 2000/3500 25 7 narancs 

N12D 2000/3500 25 7 narancs 

N21B 4100 200 14  

N35B 3500 105 14  

N45B 2900 90 12  

N55B 2700 75 10  

N65B 2700 75 10  

F II 2000/3500 25 6 narancs 

F III 2400 75 7  

F IV 3600 180 10  

F V 4800 200 16  

F VI 4900 210 13  

F10DK 2000/3500 25 7 narancs 

F12D 2000/3500 25 7 narancs 

F21B 4600 230 19  

F35B 4100 200 14  

F45B 3500 105 14  

F55B 2900 90 12  

F65B 2700 75 10  

NYILT Kezdő 2300 45 7  

NYILT Technikás 2900 90 12  

Cél -> Rajt 1450 85  kék-fehér 
 

 
 

              
 


