Elnöki jelentés

2015/2016. TANÉVI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐ,
OTP BANK KUPA
ÉS EGER KUPA VÁLTÓVERSENY
Rendezők
a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján
a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség,
társrendező az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület
A rendezvényeket egy stáb szervezte, az Egri Spartacus SE.
Az OTP Kupa rövidtávú futama térben, a normáltávú futam időben volt elválasztva a
Diákolimpiától.

Terep, engedélyek
A rövid távú futamok Eger belvárosában, az Eszterházy Károly Főiskola Leányka úti
campusán és a Vár területén belül került megrendezésre. A terepválasztást titkosan kezeltük,
nagyobb területet tiltottunk le a végül felhasználtnál. A választott területek nagy részének zárt
vagy frissen újjáépített volta miatt a helyiek sem élveztek előnyt.
A Lenkey János Általános Iskola (versenyközpont) a rövidtávú- és váltóversenyek
célterületének helyet adó központi terének közvetlen szomszédságában volt. A normál távú
verseny célterülete a Felsőtárkányi tó rendezvényhelyszínén volt. Mindkét terület – a hazai
viszonyok között – a legjobbak közé tartozik.
A városi futamok mind a terep, mind a térkép szempontjából magas színvonalú versenyek
megrendezésére adtak lehetőséget. A normáltávú futamok új területről indultak és egy gazdag
úthálózatú, ismertebb tereprészen folytatódtak. A terepválasztás a helyszín jó infrastruktúrája
indokolta, amire a nagyszámú résztvevő miatt szükség is volt.
A hatóságokkal kiépített kapcsolatok példaértékűnek számíthatnak, ennek megítéléséhez elég
a támogatók listáját fellapozni. Az engedélyeket az év elején megkértük a hatóságoktól,
időben megkaptuk ezeket.
Térkép
A térképek Pretex (vizálló) papírra, jó minőségben lettek kinyomtatva.
Pályakitűzés
A győztes időket áttekintve megállapíthatjuk, hogy az előírtaknak megfeleltek, néhány pályát
kivéve (pl. FVI. NVI, itt túl hosszúnak bizonyultak a pályák a rövidtávú versenyen).

A Diákolimpia különleges versenynek számít, mert nem csak a tájfutó elit indulhat, hanem
sok kezdő, amatőr résztvevő számára is teljesíthető a pályákat kell tervezni.
Tájékoztatás
Időben elkezdett, nem tolakodó, végül is eredményesnek mondható tájékoztatást sikerült
véghezvinni. Az indulók létszáma jó visszaigazolást nyújtott a rendezőség ezirányú
munkájára.
A verseny ideje alatt az eredményeket képernyőkön, WiFi-n lehetett nyomon követni.
Időnként akadozott az internet, túlterhelés miatt, amit a rendezők végül is a monitorok
bekábelezésével megoldottak.
Verseny lebonyolítása
A rendezőigárda:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Titkár:
Rövidtáv:
Váltó:
Normáltáv:
Térkép:
Rajt:
Cél:
SI:
Szállás, vacsora:
Jelentkezés:
Protokoll:
Média:
Kísérőrendezvények:
Gyermekverseny:

Veres Imre
Blézer Attila
Jacsó Adrienne
Pályakitűzők
Kali Csongor
Kali Csongor
Veres Imre

Ellenőrző bíró
Hegedűs András
Goldmann Róbert
Sramkó Tibor

Kali Csongor, Csécs Sándor
Berecz Gábor, Kovács József
Laurinyecz Csaba
Fekete Zoltán, Riczel Zsuzsanna, Józsa Gábor
Jacsó Adrienne
Jacsó Adrienne, Fekete Zoltán
Herpainé Lakó Judit, Bíró Csaba
Honfi Gábor
Herpainé Lakó Judit
Marczis Márta

A versenynapokon az időjárás nem nehezítette rendezvényt, mindkét napon napsütéses időnk
volt.
Mivel a Diákolimpia nem csak egy egyszerű verseny, ezért kísérőprogramokról is
gondoskodtunk a célterületeken.
Kiegészítő rendezvények, kísérőprogramok
Május 21., szombat
9-17 óra között a Dobó téren a cél területén az alábbi színes programokkal várunk
Benneteket:
•
Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Intézet és a Magyar Madártani
Egyesület –közös standja: fafelismerés, népszerűsítő játékok, kirakók, környezeti kérdőív

•
Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet: kézműves és szórakoztató
játékok
•
Eszterházy Károly Főiskola Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpont:
életmód-tanácsadás és különböző mérések (vérnyomás-, vércukormérés, testösszetételvizsgálat)
•
Eszterházy Károly Főiskola Varázstorony: szórakoztató, látványos kísérletek 12.00 és
14.00 órakor
•
Egri Vár – Gárdonyi kuckó: megelevenedik Gárdonyi Géza világa és az Egri csillagok
•
Bródy Sándor Könyvtár Fabrik-Álom játszóház, helyismereti totó, tricikli-könyvtár,
félárú beiratkozás, mini könyvtár (sport témában), társasjáték
•
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság: rendőrmotor, ittas szemüveg, akadálypálya,
Kresz teszt stb…
•
Egri Kulturális és Művészeti Központ: nyári programajánló, kézműves játszóház
•
Tourinform Eger a környék látnivalóiról, természeti és épített környezeti szépségeiről
ad tájékoztatást, valamint a Kékkörről.
Május 22., vasárnap
9.30-14.00 óra között a cél területén a rendezvény ideje alatt az alábbi izgalmas programokkal
várunk Benneteket:
•
Heves Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály: Játékos tudomány,
akadálypálya, prevenciós és szórakoztató programok
•
Bliszkó Viktor – Bodolai Mónika: vegetáriánus ételkóstoló és könyv-bemutató
•
Magyar Madártani Egyesület fafelismerés, népszerűsítő játékok, kirakók, környezeti
kérdőív
•
kézműves programok.
Problémák:
A DOL rövid távján egy ellenőrző pont időleges hiánya okozott nem igazán megoldható
problémát. Az ellenőrző bírói jelentés részletesen leírja az esetet. Csapatvezetői egyeztetést
hívtunk össze az eredmény kihirdethetősége érdekben, konszenzusra jutottunk. Nem
mentségként írom, hanem az eset kivizsgálása közben láttuk be, hogy az egy időben rendezett
két versennyel (két rajt, két külön terület, két ellenőrzőpont készlet, 60 pályán segítő önkéntes
őr/irányító mozgatása, számtalan nyitás-zárás megszervezése, azonos célban két kiolvasás)
túlterheltük a rövidtávú verseny napfelelősét.
A normál távú versenyen félreértést okozott az FNII kategóriákban egy ritkán előforduló
pályaelem. A narancssárga szalagozást az útátkelésnél váltó kötelező útvonalkövetés pirosfehér szalagozása nem volt érthető a fiatal versenyzők számára. A rendezőség nem hívta fel
külön a két szalagozott pályán indulók figyelmét a kötelező útvonal piros-fehér szalagozására.
Az általános tájékoztatóban szerepelt ugyan figyelmeztetés a kötelező szalagozás követésére,
de legfiatalabbak számára nem volt jól értelmezhető a kétféle jelölés különbözősége. Sajnos a
versenyzők felkészítői sem figyeltek fel erre a kettősségre. A versenyzők néhány esetben nem
tudták értelmezni az átkelést biztosító rendezők figyelmeztetését, hogy a kötelező (pirosfehér) szalagozást követniük kell.
Eredményhirdetés
Sikerült látványos, pörgős, nagyszerű helyszíneken lefolytatott eredményhirdetéseket tartani,
a városi versenyek után rövid műsorral is fűszerezve.

Egyéb
A rendezők sok elismerést kaptak a versenyzőktől, talán látszott az óriási munka, amit az
összeszokott csapat elvégzett. A DOL rövidtávú pályát érintő problémával nagyon kevés
versenyző találkozott. Sajnos az eredményt (eredménytelenséget) ez nem befolyásolta.
A versenyhelyszínek, a külön programok, az igénybe vehető kedvezmények, amit a város
intézményei és az Eszterházy Károly Főiskola biztosított, úgy hisszük elnyerte a résztvevők
tetszését.
Külön, kiemelt elismerést érdemel Jacsó Adrienne és Herpainé Lakó Judit hatalmas szervező
munkájuk miatt, ill. Kali Csongor, aki az első nap három külön versenyének pályakitűzője és
mindenese volt.

Veres Imre
a versenybíróság elnöke

