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Terep, engedélyek 
2014-ben azt terveztük, hogy a Recski Nemzeti Emlékpark központtal – erről a területről 
rendelkezünk korábbról térképekkel - rendezünk egy közép és normáltávú versenyt, valamint 
Sirokban egy rövidtávú versenyt. Menet közben a Forster Gyula Örökségvédelmi Hivatal megkeresett 
minket, hogy amennyiben a Siroki várat vagy tájházat érintő rendezvényt viszünk oda, akkor anyagi 
támogatást biztosít számunkra. Ezért kértük az időpont módosítást 2 héttel későbbre, mivel halottak 
napján egyik helyszínen sem tudták volna fogadni a rendezvény résztvevőit. A közép és normáltávú 
verseny helyszínéül pedig egy eddig a tájfutás számára teljesen ismeretlen területet a Sirok-
Kőkútpuszta és a Csikójárás közti 4 négyzetkilométeres tereprészt választottuk. A jellegzetes Mátrai 
terep sűrű úthálózattal és változatos növényzettel igazi tájfutó csemegeként indokolta minden 
kategóriában a 1:10000-es méretarányt. A falu a maga kis lakótelepével, sportpályájával és a 
mellette lévő erdős terület a gazdag ösvényhálózatával alkalmasnak bizonyult a rövidtávú verseny 
terepének.  
A Sirok-Kőkútpusztai terepet Zentai József (Popey) javította: légifotót, jó alapot és Csécs Sándor 
részleges GPS-es útfelmérését használva egész jó térképet sikerült készítenie. 
A rövidtávú versenyre Kali Csongor sprint térkép specialista sporttársunk készített kiváló térképet 
1:4000-es méretarányban. 
A Versenyközpont a középtávú (1. futam) és normáltávú (3. futam) versenyeken a Sirok-Kőkútpusztai 
sportpálya volt, ahol a közeli Orvosi rendelőből kaptunk áramot, volt egy ivóvizet adó utcai nyomós 
kút, ami a mosakodáshoz és iváshoz biztosított vizet, helyeztünk ki 6 db. mobil WC-t, volt olcsó büfé 
és felállítottunk egy 8x16 m-es rendezvénysátrat, benne padokkal, asztalokkal, amit öltözőnek is 
használtak a versenyzők. Parkolónak 2 üresen álló magántelket kértünk el, valamint egy közeli 
Önkormányzati területet is leszárzúzóztattunk. A parkoló ilyen formán bőven elegendő volt. 
A rövidtávú verseny központja és célja a helyi Általános Iskola udvara és Sportcsarnoka volt. Itt 
kaptunk áramot, vizet, volt 2 WC és öltöző helység. A parkoltatást a környező utcákon az iskolával 
szemközti COOP bolt parkolójában illetve az iskolától 400 m-re a Tarna patak partjánál kijelölt 
magántelken oldottuk meg. 
A verseny helyszíne tömegközlekedéssel könnyen elérhető volt. Tornatermi szállást nem igényeltek, 
kollégiumi szállás Egerben a Wigner kollégiumban volt, néhányan a Sirok-Kőkútpusztai focipályán 
sátraztak, többen a helyi panziókban, motelekben szálltak meg.  
A rajtok és a célok alkalmas helyeken voltak. A rövidtávú futam rajtját kényszerűen a Forster Gyula 
Örökségvédelmi Hivatal kezelésében lévő Tájházhoz kellet tennünk, így 4 perccel kellett előbb 
belépni a versenyzőknek, hogy a kb. 150m-re széthúzott rajtban kényelmesen végig érjenek. 
A szükséges terephasználati engedélyeket időben beszereztük, még úgy is, hogy a 
Környezetvédelmi Hatóságnál nem volt elég a módosítási kérelem, hanem új eljárásban ügyezték az 
újbóli kérelmünket. Az EGERERDŐ nagyon rugalmas volt. A helyi erdőtulajdonosoktól is engedélyt 
kértünk és kaptunk az átfutásokra (9 tulajdonos) a helyi Polgármester külön kérelmével. A 
hatóságokkal sok évre visszamenőleg kiváló a kapcsolatunk. 
Térkép 
A térképek időben elkészültek a jelkulcsi előírásoknak megfelelően. A térképet a pályákkal együtt 
évtizedek óta Veres Imre cége a Garamond KFT nyomja első osztályú minőségben, ahogy ez most is 
történt. Valamennyi térkép vízálló, pretex papírra készült. 
Pályakitűzés 
A pályák igazi kihívások elé állították a versenyzőket és a kategóriáknak és kornak megfelelő 
tájékozódási képességet követelték meg a futóktól, akik nagyon dicsérték is azokat. Az előírt győztes 
időket jól tartva lettek megtervezve és kialakítva a pályák. 
Tájékoztatás 



A versenykiírás az értesítő mind magyarul mind angolul időben közzé lett téve, információ tartalma 
szabályszerűsége az előírásoknak megfelelő volt. 
Az eredményeket papíralapon 30 percenként frissítettük, de wifin is nyomon lehetett követni a 
verseny állását. A rajtlista is megfelelt a követelményeknek, annak ellenére is, hogy a rövidtávú 
versenyen 14:30 volt a”0” idő és 16:30-kor már erősen szürkült a hegyek közötti völgyben, ahol Sirok 
található. 
Verseny lebonyolítása 
A 31 fős rendező gárda lelkes munkáját ez úton is megköszönöm. Tényleg olajozottan, egymást 
segítve dolgoztak a verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Az ellenőrző pontok 
elhelyezése rendben volt. Az időjárás mondhatni kegyeibe fogadta a versenyzőket és rendezőket. 
Szombaton délután a nap sütött végig. A vasárnapra beígért eső nem érkezett meg hozzánk, 
mindössze némi szitálás és kis szél volt. 
Rendkívüli esemény nem történt. Egy-egy versenyzőnél volt egy vádli-izomszakadás gyanús sérülés, 
valamint egy súlyosnak tűnő bokaficam - a versenyorvos szerint. A négy ország (Cseh, Szlovák, 
Román, Magyar) 410 fős nevezői létszámából futamonként 390 fő teljesítette a pályáját. 
A versenyzők sportszerűen küzdöttek a helyezésekért. 
Eredményhirdetés 
Előzőleg már írtam, hogy papíralapon óránként frissültek az eredmények, de wifin keresztül azonnal 
látható volt a verseny állása. Óvás nem történt.  
Az eredményhirdetést a kiírtnál 50 perccel hamarabb (13:10) el tudtuk kezdeni. Az 1-3 helyezettek 
egyedi, vésett érmet kaptak. Az F/N21A-ban az 1-3. helyezettek a Siroki Polgármester, Tuza Gábor 
úr különdíját kapták. 
Egyéb 
Egyéb lényeges körülmény nem volt. 
A versenyzők nagyon pozitívan értékelték a pályákat és magát a rendezvényt is. Különösen méltatták 
az új terepek bevonására tett erőfeszítéseinket. 
 
Eger, 2015.11.18.        Blézer Attila 


