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Terep, engedélyek 
A versenyhelyszínnek kiválasztott terület mindenben megfelelt az elvárásainknak: jó 
megközelíthetőség, nagy parkoló, látványos célterület, rövid pályáknak megfelelő terep, amely 
egyaránt tartalmaz minden korosztály számára kihívásokat. 
A versenyhez az engedélyeket rendben megkaptuk az Egererdő Zrt-től és az Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi Felügyelőségtől. Ez utóbbi hatóság a Natura2000 terület érintettsége miatt 
bizonyos feltételeket írt elő – 2 hegyoldal elkerülése – taposásra érzékeny védett növényfajok miatt. 
A kérésnek természetesen eleget tettünk. A térképen ábrázolt terület teljes egészében Natura2000-
es védelem alá esik! 
 
Térkép 
Mint köztudott, az idei tél igen csak elhúzódott, emiatt a térkép helyesbítési munkálatai is sokat 
csúsztak, néhány hely csak „futólag” került kijavításra, ezeket a pályák elkerülték. A térkép mérete az 
A4 és A3 között volt, előállítása digitális nyomtatással, vízhatlan papírra készült. 
 
Pályák 
A pályák kialakításakor az volt a koncepció, hogy az a diákoknak viszonylag könnyű, míg a 
középtávú bajnokság résztvevőinek kifejezetten kemény legyen. Összességében elmondható, hogy 
mindenkinek kicsit nehezebbek lettek a pályák, ez a győztes időkön is meglátszik, az szinte 
mindenhol több lett az előírtnál. Itt talán az is közrejátszhatott, hogy a hirtelen, szinte egyszerre 
zöldült ki az erdő-bozótos. 
 
Tájékoztatás 
A versenykiírás és az értesítő időben megjelent, ez utóbbiban majdnem minden információ elérhető 
volt: kimaradt belőle a cél-rajt távolsághoz tartozó szintkülönbség, de ezt jelentkezéskor mindenki 
megtudta. A rajtlisták a versenyt megelőző napon készültek el, ugyanis több klub is a határidő után 
nevezett! Minden információ elérhető volt az egyesület és az MTFSZ honlapján egyaránt. 
 
A verseny 
A klub még a téli időszak végén – amikor eldöntötte, hogy nagyjából havonta rendez egy-egy kis 
versenyt – alapvetően 2 rendezői gárdát alakított ki, akik felváltva dolgoznak majd. 
A mostani verseny Veres Imre - pályakitűzés, Garbacz Gábor - ellenőrzőbíró, Jacsó Tibor - rajt, 
Laurinyecz Csaba – cél, Herpainé Lakó Judit – felvezetés, Bózsó Zoltán – SI és Fekete Zoltán elnök 
rendezésében zajlott. A szalagos pálya kiszalagozása még előző nap megtörtént, a rendezői stáb 
reggel 7:30-tól dolgozott kint a helyszínen. 
A pontokon narancs-fehér bója, állvány, szúróbélyegző és SI doboz volt. Az 51-es ponton az SI 
doboz – a verseny elején indulóknak hol működött, hol nem, a térképre bélyegzést nekik elfogadtuk. 
Aztán egy idő után már mindenkinek jól működött. 
Az időjárásra nem lehetett panasz, kora nyári, kellemes melegben futottak a résztvevők – 210 fő ért 
célba, akik 2 kivétellel (szülők) mind a 3 megye versenyzői voltak. 
A célhely az Eger melletti, népszerű kiránduló-üdülőhely, a Síkfőkúti tó partján lévő réten volt. (a fű 
frissen nyírva!) Sikerült megegyezni a Hotel Síkfőkút üzemeltetőjével a területhasználatban, kinyitott 
a cél melletti büfé és használhattuk a WC-ket, áramot biztosítottak, többen még vizibicikliztek is. 
Valamennyi pálya utolsó 2 pontja azonos volt (40 – 100 – cél), a kis tavat kellett körbefutni, ezzel is 
látványosabbá téve a befutószakaszt. 
Jászapátiból többen is érkeztek, akik csak a helyszínen neveztek. Mindenkinek sikerült lehetőséget 
biztosítani a versenyzésre (üres helyek és a mezőny elején, ill. a végén való rajtolás) 
 



Eredmények 
A verseny alatt az eredményközlés (listás, kifüggesztve) folyamatos volt, az eredményhirdetés az 
értesítőben szereplő 14 óra előtt kicsivel elkezdődött. A diákolimpia résztvevőinek éremdíjazását a 
rendezőség biztosította, a középtávú bajnokságét a megyék maguk oldották meg. 
Óvás, eredmény/kategória törlés nem volt. Egy pont elhelyezését vitatták néhányan, konkrétan: a 67-
es kódú pontot a bejelöltnél kicsivel lejjebb véleményezték. 
 
Egyebek 
Sérülés, baleset szerencsére nem történt, minden versenyző beérkezett a célba. A Hotel Síkfőkút 
környékén kijelölt parkolók elegendőnek bizonyultak. Veres Imre összeállított egy plusz pályát, amit 
elsősorban az V-VI korcsoportos diákoknak szánt, edzéslehetőségként - a verseny után, azonban 
ezzel a lehetőséggel csak 1 fő élt. 
 
 
Eger, 2013. május 7.    Fekete Zoltán 
 
 


