
 

 

10. Tisza-tó kupa versenyértesítő 
2022.06.26 – Tiszafüred 

 

Rendező 

Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3   www.egrispartacus.hu 

A verseny támogatói 

 

Tiszafüred város Önkormányzata      
   

 1.futam 2.futam 

Verseny elnöke Blézer Attila Blézer Attila 

Pályakitűző Kiss Mikes Tamás Kiss Mikes Tamás 

Ellenőrzőbíró Surányi Gábor Surányi Gábor 

Versenyforma nappali, egyéni, rövidtávú országos 
rangsoroló 

nappali, egyéni, rövidtávú országos 
rangsoroló 

Helyszín Tiszafüred, Ady Endre u. 6, Sportcsarnok 
47°37'17.1"N 20°45'00.7"E 

47.621427, 20.750189 

Terep lakó- nyaraló- és pihenőövezet, kisebb forgalmú utcákkal, parkokkal,  
kizárólag edzőcipő viselése ajánlott, 

a terep egy részéről korábban tájfutó térkép még nem készült! 

Tervezett „0” idők 10:00 15:00 

Jelentkezés 8 - 9:30-ig 13:30 – 14:30-ig 

Rajt Piller Norbert Piller Norbert 

Cél Laurinyecz Csaba Laurinyecz Csaba 

Sportident Bózsó Zoltán Kucsma István 

Felvezetés Jacsó Tibor Jacsó Tibor 

Titkár Jacsó Adrienne Jacsó Adrienne 

Versenyorvos Dr. Kincses Miklós Dr. Kincses Miklós 

 

Jelentkezés a versenyre 

Jelentkezéskor már csak az üres, ill. visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni, pótdíj 
felszámításával. A jelentkezés gyorsítása érdekében kérjük, hogy csak a dugókabérléssel, 
módosítással, új nevezéssel érkezők jöjjenek a versenyirodához, aki csak fizetni szeretne, 
később is megteheti, a kár a két futam között is.  
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 azt az 
e-mail-címet, ahova a számlát küldhetjük, magánszemély számlaigénye esetén pedig a nevet, 
címet, adószámot is kérjük megadni - fekete.zoltan.esp@gmail.com. Az esetleges helyszíni 
nevezésekről is utólag, 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. 
 

 

 

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


 

 

 

Parkolás, megközelítés 

A 33-as főútról a MOL kút és a Penny áruház közötti körforgalomban kell keleti irányba kihajtani 
(Centrum / Vasútállomás irányába) az Ady Endre úton, a sportcsarnok innen 150m-re található az 
út déli oldalán. Itt lehet parkolni is. 
 

Tájékoztatás, eredmények 

A versenyértesítő, pályaadatok, rajtlisták ki lesznek függesztve a célban, a rajtlisták rajtban is. 
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. 
 

Térkép 

Mindkét futamon 2022-ben helyesbített, 1:4000/2m méretarányú térkép. Mérete A4, anyaga: pretex 
(vízálló) 
 

Megszűnt kategóriák 

Nevezés hiányában nem kerül megrendezésre: N18B, N21A, N70A, F80A 

 

Indítási időközök 

Kategóriánként változó, 1-2 perc, pontos adatok a rajtlistákban. 

 

Kihelyezett cél 

Mindkét futamon kihelyezett cél lesz, távolsága a versenyközponttól délelőtt 150 m, délután 100m. 

 

Pontmegnevezés 

Mindkét futamon a térképen lesz a szimbol, a rajtban pótszimbol felvételére nem lesz lehetőség. 
Térképleadás mindkét futamon az utolsó rajtig. 
 

SPORTident 

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 AIR+ üzemmód be lesz kapcsolva. 
 

Díjazás, eredményhirdetés 

Egyéniben a két forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettjei éremdíjazásban 
részesülnek. Az FN10D, 10DK, 12D kategóriákban minden indulót kihívunk a dobogóhoz. Az 
eredményhirdetés tervezett időpontja 17 óra, de természetesen amint lehet, korábban is megtartjuk. 

Egyebek 

• A terepen lezárt területek, utak lesznek, térképen bíbor sraffozással jelölve (pld. üdülők, 
magánterületek, kertek) 

 
 
 



 

 

 
 

• A délutáni futamon a térképen ezekkel a jelekkel is találkozhatunk: 

 
• A délelőtti futamon több pálya is érint egy lépcsősort. A turisták miatt fokozott figyelmet 

kérünk mindenkitől! 

 
 

• Városi futamok lévén a pályák sokszor érintenek közutakat. Fokozottan figyeljünk az utakon 
futásnál és az átkeléseknél! Tartsuk be a KRESZ előírásait! 

• Központi szemétgyűjtés nem lesz, kérjük, mindenki vigye haza a saját hulladékát! 

• Tájfutó és egyéb sportfelszerelések, termékek árusítása, valamint minden más kereskedelmi 
tevékenység folytatása csak a rendezőség engedélyével lehetséges. 

• A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni! 

• Kutyát a cél területén csak pórázon szabad tartani, a versenyterületre kivinni tilos! 

• 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 versenyen mindenki a saját felelősségre indul! 
 

Programajánló 

 
A Morotva kerékpáros pihenőparkban egész nap zajlik az 5. Decathlon Tavi Napok, további 
információk: https://www.facebook.com/tavinapok 
 
Fürödni vágyóknak a strand elérhetősége: 
https://www.facebook.com/tiszafuredszabadstrand/ 
Június 17-én nyitott meg a teljes felújításon átesett szabadvízi strand, cserébe már belépőt kell 
fizetni. Gyermek és nyugdíjas jegy 600 Ft, felnőtt 900 Ft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/tavinapok
https://www.facebook.com/tiszafuredszabadstrand/


 

 

Pályaadatok, távolságok, szalagozások 

 

          1. futam              2. futam  

kategória légvonal táv ell.pont szalagozás légvonal táv ell.pont szalagozás 

N10D/10DK/12D 1000/1550 8 narancs 800/1450 7 narancs 

N12C 1000 10  900 10  

N14B 1200 13  1100 12  

N16B 1700 15  1400 16  

N15-18C 1300 14  1300 13  

N20A 1900 19  2200 19  

N35A 1800 16  1600 15  

N40A 1800 16  1600 15  

N45A 1700 15  1500 15  

N50A 1700 15  1400 16  

N55A 1700 15  1400 16  

N60A 1200 13  1100 12  

N65A 1200 13  1100 12  

N75A 1200 13  1100 12  

F10D/10DK/12D 1000/1550 8 narancs 800/1450 7 narancs 

F12C 1000 10  900 10  

F14B 1300 15  1300 13  

F16B 1900 17  1700 18  

F18B 1900 19  2200 19  

F15-18C 1300 14  1300 13  

F20A 2100 22  2200 22  

F21A 2100 22  2200 22  

F21Br 1300 13  1100 11  

F35A 1900 19  2200 19  

F40A 1900 17  1700 18  

F45A 1900 17  1700 18  

F50A 1800 16  1600 15  

F55A 1700 15  1500 15  

F60A 1300 15  1300 13  

F65A 1300 15  1300 13  

F70A 1300 15  1300 13  

F75A 1300 15  1300 13  

NYILT Kezdő 1000 10  900 10  

NYILT Technikás 1700 15  1400 16  

       

versenyközpont-rajt 500  kék-fehér 550  kék-fehér 

versenyközpont – 
kihelyezett cél 

150   100   

 


