
 

 

A 2022-es Eger kupa sorozat 2. fordulójának értesítője 
2022.09.04 

 
Rendező 

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

A verseny támogatói 

Eger Megyei Jogú Város 
         

Versenyforma 

Nappali, egyéni, kétfordulós rövidtávú regionális rangsoroló verseny.  
 

Versenybíróság 

Elnök:   Blézer Attila 
Pályakitűző:  Berecz Gábor 
Ellenőrzőbíró: Bárány Tamás 
Rajt:   Piller Norbert 
Cél:   Gyárfás Csaba 
Felvezetés:  Sebők Gábor 
Sportident:  Kucsma István, Bózsó Zoltán 
Titkár:   Fekete Zoltán 
 

A versenyközpont helyszíne, jelentkezés – Figyelem, a VK helyszíne megváltozott! 

Wigner Jenő Műszaki Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. 
3300 Eger II. Rákóczi Ferenc u. 2  47.909480, 20.372050 
Parkolás az iskola előtt és vele szemben, az utca déli oldalán lehetséges, mindkettő ingyenes. 
 
Jelentkezés 2022.09.04-én 8.00-tól 9.30-ig a versenyközpontban. 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.  
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. 
 

Tervezett „0” idő 

1. futam - 10:00 2. futam – 15:00 
 

Versenyidő 

Mindkét futamon 60 perc. 
 

Térkép 

Méretarány: 1:4000 / 2 m, a mérete délelőtt A/5, délután A/4 
Anyaga: vízálló (pretex), 2022-ben helyesbített, ISSprOM 2019-2 jelkulccsal. 
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 Terep 

Eger, Északi Városrész. Lakótelep, intézmények belső udvarai, jellemzően kisforgalmú utak, kb. 
fele-fele arányban szilárd burkolat és füves terület. Futáshoz csak edzőcipő viselése ajánlott.  
 

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, vagy a lenti QR kódot beolvasni. Az 
eredmények állását monitorokon is nyomon lehet követni. Papír alapú eredményközlés nem lesz. 
 

Pontmegnevezés 

Pótszimbol nem lesz, a pontmegnevezés (szimbol) a térképen rajta lesz, a pontok helyét jelölő kör 
mellet csak a sorszám lesz nyomtatva. Térképleadás mindkét futamon az utolsó rajtig. 
 

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 ezt közölni kell! A pontokon állvány, narancsfehér színű bója, 
SI doboz, szúróbélyegző lesz. Az SI dobozokon az AIR+ üzemmód be lesz kapcsolva. 
 

Díjazás, eredményhirdetés 

Egyéniben a 2 forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettje éremdíjazásban 
részesül. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 16:30, de amint lehet, hamarabb is megtartjuk. 
 

Egyebek 

● Ahol a térkép az Eger-patakot – egy szakaszon - áthatolható vízfolyásként ábrázolja 
(ISSprOM 2019-2 302), ott az átkelés nem tiltott, de az átkelést mindenki saját felelősségére 
vállalja! A patak mélysége ezen a szakaszon jelenleg 5-20 cm.  

● A célban frissítőosztás nem lesz. 
● Mosdási lehetőség és WC az iskolában, ide a nagy meleg elől be is lehet telepedni. 
● Sátrak felállítására nem lesz lehetőség. 
● Mindkét futamon fogunk alkalmazni mesterséges lezárásokat, melyek a térképen jelölve 

lesznek és a terepen (piros-fehér kordonszalaggal) is jelölve lehetnek. 
● 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 terepen 4-es zöld nincsen, viszont a virágágyások, stb olivával van jelölve, ezeken tilos 

átmenni. 
● Városi futamok lévén a pályák sokszor érintenek, kereszteznek közutakat. Fokozottan 

figyeljünk az utakon futásnál és az átkeléseknél! Tartsuk be a KRESZ előírásait! Az első 
futamon a terepet É-D irányban keresztezi a lakótelep egy olyan útja, amelyen helyijáratú 
buszközlekedés is van (a hétvége miatt ritkábban).  

● 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! 



 

 

Pályaadatok, távolságok, szalagozások 

 

          1. futam              2. futam  

kategória 
Optimális 
útvonal 

távja (km) 
ell.pont (db) 

szalagoz
ás 

Optimális 
útvonal 

távja (km) 

ell.pont 
(db) 

szalagoz
ás 

N10D/10DK/12D 
1,2          

(1,5 szalag) 
9 narancs 

1,2          

(1,9 szalag) 
12 narancs 

N12C 1,7 12  1,4 11  

N14B 2,0 12  2,0 12  

N16B 2,0 12  2,0 12  

N15-18C 2,1 12  2,0 14  

N18B 2,4 14  2,4 17  

N21B 3,0 18  3,2 22  

N35B 2,2 12  2,4 16  

N45B 1,9 12  2,2 16  

N55B 1,9 12  2,2 16  

N65B 1,9 12  2,2 16  

F10D/10DK/12D 
1,2          

(1,5 szalag) 
9 narancs 

1,2          

(1,9 szalag) 
12 narancs 

F12C 1,7 12  1,4 11  

F14B 1,9 15  2,5 17  

F16B 1,9 15  2,5 17  

F18B 3,0 18  3,2 22  

F15-18C 2,1 12  2,0 14  

F21B 3,2 19  3,6 26  

F35B 3,0 18  3,2 22  

F45B 2,2 12  2,4 16  

F55B 2,1 13  2,2 16  

F65B 2,1 13  2,2 16  

NYILT Kezdő 1,7 12  1,4 11  

NYILT Technikás 3,0 18  3,2 22  

       

versenyközpont-
rajt 

0 m (rajt a 
Vk 

területén) 
 kék-fehér 1300 m  kék-fehér 

Időrajt-térképrajt 30 m  
piros-
fehér 

20 m  
piros-
fehér 

versenyközpont – 
kihelyezett cél 

150 m   650 m   

 
 
 
 



 

 

 
 


