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VERSENYÉRTESÍTŐ
Rendező
Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3
A verseny támogatói
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Cserépfalu Önkormányzata
Egererdő Erdészeti Zrt – az állami erdők gondos gazdája
Bükki Nemzeti Park
Simon Pincészet és Szőlőbirtok Eger
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Helyszín
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Cserépfalu és környéke
Versenyközpont,
Mező Ferenc Általános Iskola
Cserépfalu, Mocsárosház
Cél
Mezőkövesd, Építők u.1
GPS koordináták
47.802139, 20.566192
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Verseny elnöke
Blézer Attila
Pályakitűző
Kali Csongor
Veres Imre
Ellenőrzőbíró
Sümegi János
Kirilla Péter
Rajt
Kovács József
Cél
Laurinyecz Csaba
Felvezetés
Herpainé Lakó Judit
Sportident
Bozsó Zoltán
Kucsma István
Titkár
Fekete Zoltán
Szállás
Jacsó Adrienne +36 20-204-2055
Versenyorvos
Dr. Kincses Miklós
Gyerekverseny
Erőss Kinga
Erőss Kinga
Középhegység, a területet markáns
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Szalagozások
Valamennyi rajtba kék-fehér szalagozás vezet.
A 10D kategóriák narancs színű szalagozáson vezetnek, kivéve a rövidtávú futamot, ahol nem lesz
szalagozás.
Jelentkezés a versenyre
2016.10.29-én 7.30-tól 9.00-ig az első napi versenyközpontban. Jelentkezéskor már csak az üres,
ill. visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni, pótdíj felszámításával.
Gyerekverseny
Mindkét nap a cél közelében lesz, nevezési díj nincs.
Általános információk 1.nap
RÖVIDTÁVÚ FUTAM
A futam végéig Mezőkövesd város 3-as főúttól délre eső része le van tiltva, mivel az versenyterület.
Utána már csak a mellékelt átnézeti térképen jelölt versenyterület tiltott, egyéb helyen szabadon
lehet mozogni.
A rövidtávú futam Mezőkövesd Hadas városrészében lesz, ami egy nagyon zegzugos,
labirintusszerű ófalusi része a településnek. Az utcák forgalma alapvetően kicsi, de kérjük az
edzőket, figyelmeztessék versenyzőiket, hogy körültekintően mozogjanak, főleg a sarkokon való
beforduláskor az összeütközések elkerülése miatt.
A délelőtti futamon kihelyezett technikai cél lesz, befutás után ott kapnak a versenyzők frissítőt és
itt kell leadni a térképet is, kiolvasás a 380 m-re lévő versenyközpontban. A térképeket a rövidtávú
futam 60. percéig kell leadni.
VÁLTÓ
A váltóra rajtszámot biztosítunk. A váltóverseny rajt-, cél- és váltóhelye a sportcsarnok előtt, a
Kavicsos út északi oldalán lesz. Innen lehet majd szurkolni is, az átfutópont utáni kis kör végig
látható a váltóhelyről.
A váltás úgy történik, hogy amikor a versenyző észleli a csapattárs átfutóponton történő áthaladását,
akkor beáll a váltóhelyre, kézbe veszi az összegumizott térképét és vár a váltásra. A váltás
kézráütéssel történik, a kiinduló versenyző csak ezután bonthatja ki és nézheti meg a térképet.
A váltó futam során minden versenyzőnek lesz egy letiltott utca, melyen csak és kizárólag a térképen
jelzett helyen lehet biztosítás mellett áthaladni! Kérjük ennek betartását!
A váltó rajtszámok kiosztása:
V14 101-től Pld. 101-1, 101-2, 101-3, 101-4
V18 201-től
V21 301-től
V105 401-től
V135 501-től
V165 601-től
Vnyílt 701-től
A váltónevezések leadásának határideje: 2016.10.27.
A váltóösszeállítások leadásának határideje: 2016.10.29. 09:00 óra.
Az első napi mindkét futamon tiltott a szöges és nem ajánlott a stoplis cipő viselése.
(Csapat)sátrak felállítására az 1. napon nem lesz lehetőség.

Pontmegnevezés
Az 1. futamon (rövidtáv) és a váltón a térképre a pontok sorszáma mellett azok kódjai is be lesznek
nyomtatva. A 2. (középtáv) és a 3. (normáltáv) futamon a térképen lesz a szimbol, a rajtba lépés
előtt pótszimbol felvételére is lehetőség lesz. Ollót, ragasztószalagot biztosítunk a rögzítéshez. A
váltón pótszimbol nem lesz.
Térképleadás: 1. futam 60. perc, váltó 60. perc, 2 és 3 futamon az utolsó rajtig.
Kategória-összevonások
2016. 10. 26 után, a beérkezett nevezések alapján.
Parkolás, megközelítés
Az első (szombati) napon a versenyközpont a Mező Ferenc Iskolában lesz (Mezőkövesdi
Sportcsarnok mögött). Az ajánlott parkolókat lásd a mellékelt átnézeti térképen.

A versenyközpont a mezőkövesdi vasútállomástól 800 m, az autóbusz-pályaudvartól 1200 m
távolságra van.

2-3. napi parkolás a Mocsárosházához vezető erdészeti út szélén. Kérünk mindenkit, hogy
kövesse a parkoltatók utasításait.
Rajtlisták, eredmények
A teljes rajtlisták ki lesznek függesztve a célban és a rajtban egyaránt.
A napi és összetett eredmények 30-40 perces időközönként kifüggesztésre kerülnek a célban.
A célkörnyékén ingyenes
hálózaton is követhető lesz az eredmények alakulása, további
információk a versenyközpontban.
SPORTident
A verseny a SPORTident elektronikus bélyegzési rendszerrel kerül lebonyolításra. Amennyiben az
ellenőrzőponton a doboz meghibásodik/elvész/eltűnik, hagyományos módon, a térképre kell
lyukasztani és ezt a célban jelezni kell.

Eredményhirdetés, díjazás
Egyéniben a három forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3. helyezettjei, valamint a
váltóverseny kategóriáinak 1-3. helyezettjei érem- és tárgyjutalomban részesülnek.
A gyermekverseny minden indulója ajándékot kap.
Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt.
Az eredményhirdetés várható időpontja 10.31-én 14:00 óra.
A váltóverseny eredményhirdetése 10.29-én 16:30-tól.
Tisztálkodás, frissítés
Az 1. napon az iskola infrastruktúrája használható.
A 2-3. napon mobil WC-ket, illetve mosdásra lajtoskocsit biztosítunk. Ivóvízvételi lehetőség itt nem
lesz.
Szállás
1) Bayer Róbert Középiskolai Kollégium
Mezőkövesd, Damjanich u. 1. (GPS: 47.813088, 20.576645)
A szállás pénteken és szombaton 6.00-20.00 óra között foglalható el (ekkor van portaszolgálat),
és azt vasárnap 10.00 óráig el kell hagyni.
Bejelentkezés és szállásdíjfizetés a kollégiumban történik.
2) Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor
Mezőkövesd, Olajfa u. 1. (GPS: 47.795136, 20.521185)
A szállás pénteken 18-20 óra között, szombaton 16.00-20.00 óra között foglalható el (ekkor van
portaszolgálat), és azt vasárnap 10.00 óráig el kell hagyni.
Szállásdíjfizetés a versenyközpontban, jelentkezéskor.
A 18 éven felüliek 350 Ft/fő/éj IFA fizetésére kötelezettek.
Az MTFSZ versenynaptárába a rendezvényhez feltöltött szállásbejelentőt kérjük
előzetesen kitölteni, azt a jelentkezéskor lebélyegezzük, és ezzel a lepecsételt lappal lehet majd a
szállást elfoglalni.
3) Figedy János Általános Iskola tornaterme
Noszvaj, Kossuth L. u. 12. (GPS: 47.935715, 20.476277)
Saját felszerelés szükséges, néhány tornaszőnyeget rendelkezésre bocsátanak.
A szállás pénteken 18-20 óra között, szombaton 16.00-20.00 óra között foglalható el,
és azt vasárnap 10.00 óráig el kell hagyni. A tornatermet az iskola munkatársa nyitja majd, akit
a pontos érkezésről egy mobilszámon lehet értesíteni, amit a jelentkezéskor teszünk közzé. A
pénteken érkezők előzetesen a +36-20/204-2055-ös számon jelezhetik ez irányú igényüket.
A szállás pénteken 18-20 óra között, szombaton 16.00-20.00 óra között foglalható el, és azt
vasárnap 10.00 óráig el kell hagyni.
Az MTFSZ versenynaptárába a rendezvényhez feltöltött szállásbejelentőt kérjük
előzetesen kitölteni, azt a jelentkezéskor lebélyegezzük, és ezzel a lepecsételt lappal lehet majd
a szállást elfoglalni.
Az iskolaépületben felújítási munkálatok kezdődnek az őszi szünetben, de ez a külön épületben
lévő tornatermet nem érinti.
Szállásdíjfizetés a versenyközpontban, jelentkezéskor.
Rajtunk kívül álló rendkívüli okok miatt (fűtés hiánya) időközben új tornatermi szállást kellett
keresnünk. Ezzel együtt a szállásdíj is változott, 800 Ft/fő/éjre emelkedett. Az Entry a korábban
foglalóknál még 700 Ft-tal számol, kérjük, a módosított díjat vegyétek figyelembe!
Hulladék-elhelyezés
A környezet és a természet védelme érdekében kérünk mindenkit, hogy
 a saját szemetét lehetőleg vigye haza,
 használjátok a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket,
 frissítés után a műanyag poharakat toljátok egymásba!

Egyebek
 A célokban büfé üzemel, a befutott versenyzők frissítőt kapnak.
 Versenyorvos mindhárom nap ügyel a célban.
 Tájfutó és egyéb sportfelszerelések 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!
 Ügyeljetek a versenyközpont és a szálláshelyek épségére, tisztaságára és rendjére!
 A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült fényképek
– ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában – nyomtatott és elektronikus sajtóban,
ezen belül az interneten is közzétehetők.
 A versenyen mindenki a saját felelősségre indul!
Szabadidős programlehetőségek
A környék bővelkedik gyógy- és termálvizekben. A mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Termálfürdő este
18.00-ig, a Bogácsi Termálfürdő este 22.00-ig várja a vendégeket, de nincsenek messze Eger,
Egerszalók és Demjén fürdői sem.
Szombaton és vasárnap este pincelátogatással egybekötött borvacsorára lehet jelentkezni a méltán
világhírű noszvaji Thummerer Borászatba. Részletes infók és jelentkezési lap:
http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/14176/tipus/render
Mezőkövesd látnivalói: http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/14287/tipus/render

Eredményes versenyzést kívánunk!

Eger MJV

Mezőkövesd

Cserépfalu

