
 

 

A 2022-es Eger kupa sorozat 3. fordulójának versenyértesítője 
2022.11.19 - Felsőtárkány 

Rendező 

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

Versenyforma 

Nappali, egyéni, egyfordulós hosszútávú regionális rangsoroló verseny. 
 

Versenybíróság 

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

A versenyközpont helyszíne, jelentkezés, fizetés 

Felsőtárkány, Varró-ház. Megközelíthető a falu északkeleti végén, a Fő útról leágazó Bocskai István 
úton (a kisvasút sínpárját kell követni) Parkolás a vadaspart előtti területen, pár méterre a céltól. 
 
Jelentkezés 2022.11.19-én 9.30-tól 10.30-ig a versenyközpontban. A helyszínen már csak az üres, 
ill. visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni. 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 

11:00 óra 
 

Térkép 

Méretarány: 1:10000 / 5 m, a mérete A/4, anyaga: vízálló (pretex), 2022-ben helyesbített. 
 

Terep 

A terep két markánsan elkülönülő karakterisztikájú részből áll: 

• Nagyrészt középhegységi terep, néhol jelentős szintkülönbségekkel, sűrű az úthálózat. A 
futhatóság és láthatóság a terep nagy részén kiváló, év vége felé közeledve a zöld színű 
részek is jobban futhatóak az ábrázoltnál. 

• A terep másik része alföldi karakterisztikát mutat, nyílt területekkel, elszórt, labirintus szerű 
bozótosokkal. Ezen a részen a futhatóság és láthatóság gyorsan változik, a kiválótól a 
korlátozottig. 
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Pontmegnevezés 

Pótszimbol nem lesz. 
Befutás után a térképet nem kell leadni, de kérünk mindenkit, ne mutassa meg azt a még el nem 
rajtolt versenyzőknek. 
 

Pontfelszerelés, pontérintés 

SPORTident elektronikus pontérintő rendszerrel. Az ellenőrző pontokon hagyományos lyukasztó is 
található, melyet csak akkor kell használni, ha a SPORTident nem működne (nem jelzi csippanással 
a pontfogást, vagy esetleg folyamatosan sípol), akkor a térkép szélére kell lyukasztani és a Célban 
ezt jelezni kell! A pontokon állvány, narancsfehér színű bója, SI doboz, szúróbélyegző lesz. Az SI 
dobozokon az AIR+ üzemmód be lesz kapcsolva. 
 

Megszűnt kategóriák 

Nevezés hiányában megszűnt: N35B, N65B, F55B 
 

Tájékoztatás, eredmények 

A versenyértesítő, pályaadatok, rajtlisták ki lesznek függesztve a célban, a rajtlisták rajtban is. 
Az eredmények állását monitorokon is nyomon lehet követni. Papír alapú eredményközlés nem lesz. 
 

Díjazás, eredményhirdetés 

A kategóriák 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül. Eredményhirdetés tervezett időpontja 14 óra, 
de amint lehet, hamarabb is megtartjuk. 
 

Egyebek 

• A célban frissítőosztás nem lesz, vízvételi lehetőség a Varr-ház udvarán lévő kútnál. 
• 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! 
 

                                   
 

 

 

 

http://eger.hu/
http://www.felsotarkany.hu/
https://www.egererdo.hu/
http://www.bnpi.hu/
https://www.decathlon.hu/


 

 

Pályaadatok, távolságok, szalagozások 

 
kategória táv szint ell.pont szalagozás 

N10D/10DK/12D 1500/3630 80 6 narancs 

N12C 2200 75 6  

N14B 3400 110 8  

N16B 4100 170 11  

N18B 4100 170 11  

N15-18C 2400 110 6  

N21B 5100 180 12  

N45B 3900 170 12  

N55B 3400 140 11  

F10D/10DK/12D 1500/3630 80 6 narancs 

F12C 2200 75 6  

F14B 4100 170 11  

F16B 4400 230 13  

F18B 4400 230 13  

F15-18C 2400 110 6  

F21B 6200 250 21  

F35B 5000 210 14  

F45B 5000 210 14  

F65B 3400 140 13  

NYILT Kezdő 2200 75 6  

NYILT Technikás 3900 170 12  

Cél - Rajt 715 0  kék-fehér 

 
 
 


