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Terep, engedélyek: A verseny helyszínéül a Felsőtárkányi Vadaskertet választottuk. Több indok is e 
helyszín mellett szólt: jó megközelíthetőség, infrastruktúra teljes kiépítettsége és nem utolsó sorban diákok 
számára is egyszerű pályák tűzhetők ki, hogy akár egy teljesen kezdő is biztonságban teljesíteni tudja azt. 
A VK a Táltos Hotel Napsugár termében volt (bérleti díj 30000 Ft), itt az egész mezőny elfért, ami utólag is 
helyesnek bizonyult, hiszen a verseny alatt végig esett az eső. 
Ugyan itt történt a kiolvasás és az öltözködési lehetőség is biztosított volt. A Hotel parkolójában minden autó 
kényelmesen elfért. Szállásigény nem merült fel. A Cél közvetlenül a versenyközpont mellett volt, a Rajt pedig 
250 m-re a Táltos Hotel szélénél. A terepengedélyeket az Észak Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségtől megkértük és meg is kaptuk időben. A Cél és Rajt területekre és a szomszédos Imó-kő 
Üdülőn való átfutásra is volt engedélyünk az EKVI-től illetve a Táltos Hoteltől. 

 
Térkép: Felsőtárkány-Vadaskert, méretaránya 1:10000/5m. A térképet Urbán Imre helyesbítette 2012-ben, 
kisebb felülvizsgálat után a pályákkal együtt vízhatlan papírra (pretex) nyomtattuk, ami jól vizsgázott az egész 
verseny alatt szakadó esőben. A térkép jelkulcsilag rendben volt a pályabenyomtatás és a szimbol térképre 
nyomtatása is megfelelt minden előírásnak. 
 
Pályakitűzés: A pályahosszok megfeleltek az előírásoknak, a győztes idők némely kategóriában kicsit 
meghaladta az előírtakat, de ez is az időjárás rovására írható – rettentően csúszott a felázott erdei talaj. 

 
Tájékoztatás: A versenykiírást és az értesítőt időben közzé tettük. Információ tartalmuk megfelelő, 
szabályszerű volt. Az eredmények a verseny után este felkerültek a honlapokra – ESP, MTFSZ 

 
Verseny lebonyolítása: A verseny rajtja 22 percet csúszott, mert a szalagos pálya kiszalagozásával nem 
végeztek időben, ugyan is a felázott-csúszós terepen módosítani kellett a szalagozás útvonalán, hogy az F II 
és N II korcsoportban az elkerülje a veszélyesebb meredek helyeket. Ezen kívül a versenyen sajnálatos 
módon történt egy kódcsere: a 75-ös és 84 es kódokat érintette. A versenybíróság – a megyék képviselőivel 
történt egyeztetés után - úgy döntött, hogy minden érintett pályából a hibás kódú pontra menő és az onnan 
kimenő átmenetek idejét egységesen törli és úgy hirdet eredményt. A Cél és a Rajt rendben működött. 

 
Eredményhirdetés: A listás eredményeket a helyszínen 20-25 percenként frissítettük. Az eredményhirdetés 
a tervezettnél 1 órával korábban kezdődött. A megyék külön-külön tartottak eredményhirdetést a Heves 
megyeiek érem díjazásban részesültek. Óvás és rendkívüli esemény nem történt. 

 
Egyéb: 
A Diákolimpia – iskolák neveit is tartalmazó – eredménylistáját még este megküldtük az országos döntő 
rendezőinek. 
 
 
Eger, 2014.04.29.           Veres Imre 


