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KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Olvasók, Kedves Sportbarátok! 

 

A magyar sport az egyetemes magyar kultúra része. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk kapcsán 
leggyakrabban Nobel-díjas tudósainkat és az ország kiemelkedő eredményeket felmutató sportját 
emlegették olyan értékként, amelyet „magunkkal vittünk” az Európai Unióba. 

Magyarország méltán lehet büszke sportolóinak kiváló eredményeire. Ha az olimpiai örök-ranglistára 
tekintünk, azt látjuk, hogy a népességarányokat figyelembe véve a legeredményesebb tíz nemzet között 
szerepelünk. Ez kiváló eredmény, amelyet illendően meg kell becsülnünk. 

Ahhoz azonban, hogy a magyar élsport továbbra is úgymond „versenyképes” maradjon, égető szükség van 
az egyensúly megteremtésére a hagyományos és a feltörekvő, valamint a társadalom viszonylag szűkebb 
rétegét érdeklő és a nagy nézőszámot vonzó sportágak között is. 

Ilyen feltörekvő és egyre népszerűbb sportág a tájékozódási sportágak közé tartozó tájfutás is, amely nem 
csupán a gyorsaság és a kitartás, hanem az ész próbája is. Rendkívüli tudást, felkészültséget, és az 
állóképesség mellett tájékozódási képességet egyaránt igényel.  
E sportágban a magyarok kimagasló eredményeket értek el. Világbajnokaink között jegyzik többek között 
Monspart Saroltát is, aki Európában elsőként futotta le a maratoni távot három órán belül.  



Abban a szerencsés és hálás helyzetben vagyok, hogy a Tájékozódási Futó Diákolimpia fővédnökeként és 
sportért felelős államtitkárként köszöntő szavaimmal a sportág igazi szerelmeseit üdvözölhetem. A 
Diákolimpiára és a kísérőversenyre közel 1000 versenyzőt várnak családtagjaikkal. Az eseményre az ország 
különböző iskoláinak diákjai mellett ellátogat a tájfutó társadalom színe-java is. A versengés Eger gyönyörű 
belvárosában indul és a délutáni váltóversenyeket követően a Felsőtárkány környéki erdőkben, egy normál 
távú futammal zárul. Felemelő érzés Magyarországnak ebben a varázslatos szegletében köszönteni a 
versenyen induló sportolókat, edzőket és szurkolókat.  

Kívánok Önöknek kiemelkedő eredményeket, kiváló hangulatot és az Egri Spartacus Tájékozódási Futó 
Sportegyesületnek sikeres rendezést a 2015/2016. tanév Tájékozódási Futó Diákolimpia Országos 
Döntőjéhez! 
 

Dr. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 

 

Az OTP Bank fejlődését a lendületesség jellemzi, ami a sport világában is nélkülözhetetlen érték az 
eredményességhez. Számos sikeres sportegyesületet, rangos hazai és nemzetközi sport-eseményt, 
tömegsport rendezvényt és olyan népszerű sportágat támogatunk, melyhez fizikai és szellemi kitartás, 
magas fokú koncentráció és precíz csapatmunka szükséges. 

Örömmel támogatjuk a Tájékozódási Futó Diákolimpia döntőjét és a versenyen részt vevő fiatal sportolókat. 
A magyar sportélet kiemelt támogatójakét hiszünk benne, hogy az egészséges életmódra nevelés alapja a 
sportolás szeretetével kezdődik. Fontosnak tartjuk e területén tett befektetéseinket is, hiszen az utánpótlás-
nevelésen és tehetséggondozáson keresztül egyre több fiatal sportoló fejlődéséhez biztosítunk lehetőséget. 

                                             OTP Bank 

 
 
 

A sport mindenkié! 

 
 
Így a sport minden diáké is. Mindegy, hogy jó vagy közepes tanuló, fekete vagy sárga a hajszíne, „cerka” 
vékony vagy kicsit „radírosan” túlsúlyos. Ha most olvassa ezt az üzenetet, akkor már azt is tudja, hogy a 
tájfutás is a sportja! 
Hiszen itt van a Diákolimpia országos döntőjében. Tud futni és tud tájékozódni, sőt a kettőt együtt is 
eredményesen teszi. A sportstadionja a természet az összes lakójával, díszletével együtt. Csodálatos stadion 
tavasszal az erdő, még akkor is, ha épp öntözi az eső. 
Az a diák, aki a Diákolimpia döntőjébe jutott, az már lehet, hogy nemcsak itt lesz bajnok  
a hétvégén, hanem magyar-, európa-, sőt világbajnok is lesz később! 

Hajrá leányok, hajrá fiúk! 

Monspart Sarolta 
tájfutó világbajnok 



Diákolimpiai köszöntő 

 

A gyerekeinket sok mindenre meg kell tanítanunk. Én különösen fontosnak tartok három dolgot: meg kell 

tanítanunk őket úszni, kerékpározni és tájékozódni. Biztos vagyok benne, hogy aki jól tud tájékozódni a 

térképen, az erdőben vagy akár a városban, az az életben is gyorsabban felméri maga körül a helyzetet, 

jobban megtalálja a helyét. 

Az MTFSZ mindig fontos céljának tekintette a diáktájfutás támogatását. Ennek kiemelt versenye a 

Diákolimpia, ahol selejtezőkön átjutva lehet az országos döntőbe bejutni. 

A jelenlegi döntő az ország egyik legszebb vidékén zajlik. Lesz városi futás és lesz klasszikus erdei verseny is. 

A rendező gárda gyakorlott a nagy versenyek szervezésben, rendezésében. Az egri Önkormányzat és a 

szponzorok támogatásával egy igazán kiváló olimpia elé nézünk. 

Kívánom minden résztvevőnek, hogy kellő koncentráltsággal tudja teljesíteni a pályát és akkor a helyezéstől 

függetlenül egy szép sportélményben lesz része. 

 

Bugár József 

az MTFSZ elnöke 

Rendező 

a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján 

a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség, 

társrendező az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület. 

Fővédnök 

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Védnökök                                                

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, Heves Megyei Kormányhivatal 
Szabó Róbert elnök, Heves Megyei Közgyűlés  
Habis László polgármester, Eger megyei jogú város  
Dr. Juhász Attila Simon polgármester, Felsőtárkány község  
Dr. Liptai Kálmán rektor, Eszterházy Károly Főiskola  
Bíró Csaba elnök, Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület  
Monspart Sarolta világbajnok tájfutó 

Támogatók 

Balogh Gábor elnök, Magyar Diáksport Szövetség 
Rónai Kálmánné igazgató, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 
Dr. Jung László vezérigazgató, Egererdő Zrt.  
Ballagó Zoltán tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KlIK) Egri Tankerület 
Bodnár Gábor igazgató, Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (EKVI) 
Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola (EVSI) 
Czinege László dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 



Berecz Mátyás igazgató, Dobó István Vármúzeum 
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Thermál Fürdőüzemeltető Kft.  
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.  
Kovács Katalin igazgató, Egri Kulturális és Művészeti Központ 
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató, Bródy Sándor Könyvtár 
Ifj. dr. Wernigg Róbert főosztályvezető, Heves Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály 
Lázár Rita igazgató, Sportmúzeum Eger 
Petrovai József sportreferens, Eger  
Fejes Adrian, Eger MJV Alsófokú Diáksport Bizottság vezetője 
Nagy Gerzson, Eger MJV Középfokú Diáksport Bizottság vezetője 
 

Versenybíróság 

 
Elnök: Veres Imre 
Elnökhelyettes: Blézer Attila 
Titkár: Jacsó Adrienne 
 
 Pályakitűzők  Ellenőrző bíró 
Rövidtáv: Kali Csongor Hegedűs András 
Váltó: Kali Csongor Goldmann Róbert 
Normáltáv: Veres Imre Sramkó Tibor 
 
Térkép: Kali Csongor, Csécs Sándor 
Rajt: Berecz Gábor, Kovács József 
Cél: Laurinyecz Csaba 
SI: Fekete Zoltán, Riczel Zsuzsanna, Józsa Gábor 
Szállás, vacsora: Jacsó Adrienne 
Jelentkezés: Jacsó Adrienne, Fekete Zoltán 
Protokoll: Herpainé Lakó Judit, Bíró Csaba 
Média: Honfi Gábor 
Kísérőrendezvények: Herpainé Lakó Judit    
Gyermekverseny: Marczis Márta 

Program 

Május 21. szombat – Eger, Dobó tér 

10:00   Országos Tájfutó Diákolimpia rövidtáv  
10:00  OTP Bank Kupa  
15:00  Eger Kupa váltóverseny  
18.00  Eredményhirdetés: Diákolimpia rövidtáv és váltóversenyek  
 (Esőhelyszín: Eszterházy Károly Főiskola – Líceum, Eger, Eszterházy tér 1.) 

Május 22. vasárnap – Felsőtárkány  

10:00  Országos Tájfutó Diákolimpia és OTP Bank Kupa normáltáv 
14:30   Eredményhirdetés: Diákolimpia normáltáv és OTP Bank Kupa összetett verseny  

Versenyközpont 

Lenkey János Általános Iskola, 3300 Eger, Markhot Ferenc u. 6.  
GPS 47°54’12.4”N 20°22’35.3”E  



 
A rendezőség elérhetőségei: Veres Imre +36 30 518 4169 
 Fekete Zoltán +36 70 317 0095 
 Jacsó Adrienne +36 20 204 2055 
 Kali Csongor +36 30 967 4253 
 Herpainé Lakó Judit +36 20 463 4616 
 
Megközelítés:   Az alábbi átnézeti térkép segítségével: 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo 

Bejárat az intézmény DK-i oldalán.  
 
Parkolás:   Az ingyenes, általunk ajánlott parkolókat lásd az átnézeti térképen: 
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo 

Eger belvárosában pénteken 8.00-18.00, szombaton pedig 8.00-13.00 óra között kötelező parkolójegyet 
váltani! Részletes információt a zónákról és a parkolási díjakról itt találtok: http://www.evatzrt.hu/23. 
Kérjük, használjátok a térképen megjelölt parkolóhelyeket, melyek ingyenesek! 

A versenyközpontban mosdó, WC található. 
 

Versenyiroda 

 

Nyitva tartása: 

Május 20-án, pénteken: 17:00 – 21:00 a versenyközpontban 
Május 21-én, szombaton:   7:30 –   9:30 a versenyközpontban 

   9:30 – 17:00 a rövidtávú verseny céljában 
Május 22-én, vasárnap:   8:00 – 14:30 a felsőtárkányi célban 
 
Jelentkezés:  

Május 20-án, pénteken: 18:00 – 21:00 a versenyközpontban 
Május 21-én, szombaton:   7:30 –   9:30 a versenyközpontban 

   9:30 – 17:00 a rövidtávú verseny céljában 
Május 22-én, vasárnap:   8:00 –  9:30 a felsőtárkányi célban  
   (a csak normáltávra érkezők részére)  
 
A csapatok jelentkezéskor, fizetés után kapják meg a versenycsomagokat (rajtszám, bérelt dugóka, 
karszalag, számla). A csomagok kiosztása egyesületenként történik, külön a Diákolimpia (Jacsó Adrienne) és 
külön az OTP Bank Kupa + váltóversenyek (Fekete Zoltán). 
 
Kérjük, jelezzétek előre esetleges számlázási kéréseiteket Jacsó Adrienne-nek  
a jacso.adrienne@egering.hu címen! 
 
Az Országos Diákolimpián a nevezési határidő után módosításra, helyszíni nevezésre nincs mód!  
Az OTP Bank Kupa futamaira jelentkezéskor már csak az üres, illetve a visszaadott helyekre tudunk nevezést 
elfogadni pótdíj felszámítása mellett.  
 
 

Szálláshelyek: 

 
Tornaterem:  Felsőtárkányi Általános Iskola 3324 Felsőtárkány, Fő út 157. 
 
ESZC Kollégium: Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo
http://www.evatzrt.hu/23
mailto:jacso.adrienne@egering.hu


 3300 Eger, Kertész u. 128. 
 1. napi versenyközpont gyalogos megközelítése: a patak melletti sétányon. 
 
CCGC Kollégium: Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiuma 
 3300 Eger, Csiky S. u. 1.  
 
Wigner Kollégium: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 
 3300 Eger, Rákóczi út 2. 
 1. napi versenyközpont gyalogos megközelítése: a Széchenyi utcán át. 

 
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo 

A szálláshelyeket a jelentkezésnél kapott jegyekkel lehet elfoglalni.  
 
A létesítményekben portaszolgálat működik, itt kell jelentkezni. A szobák a vendégkönyv aláírása után 
foglalhatók el. Az épületek elhagyása esetén a szobák kulcsait a portákon le kell adni, azok az épületekből 
nem vihetők ki! 
A kollégiumokban ágyneműt biztosítanak.  
A létesítmények házirendje szigorúan betartandó, annak megsértése következményeket vonhat maga után! 
 
A térképen jelölt parkolókba nagy busszal beállni nem lehet, arra Egerben az erre a célra kijelölt 
buszparkolókban van lehetőség. 
 

Pontérintés  

 
A versenyt SI-rendszerrel bonyolítjuk le. Ha a doboz nem jelez vissza, a térképre kell bélyegezni. Részletes 
szabályozás a versenyszabályzatban. A bérelt dugókákat május 22-én, befutáskor kérjük leadni! A verseny 
alatt a dugókákat elcserélni nem szabad! A versenyen a dugókák/dobozok érintés nélküli funkciója nem 
működik! 
 

Rajtszám  

 
Az Országos Tájfutó Diákolimpián, az OTP Bank Kupán és a váltóversenyen külön-külön lesz rajtszám. A 
kapott rajtszám viselése kötelező! 

Eredményközlés  

A rajtlisták ki lesznek függesztve a célban és a rajtokban egyaránt.  

A versenyközpontban on-line eredményközlő rendszert fogunk üzemeltetni. Azokon a WI-FI-t használni 

tudó eszközökön, amelyek rendelkeznek WEB böngészővel is, folyamatosan követni tudjátok az 

eredményeket. Az eredmények egy ingyenes WI-FI szolgáltatáson keresztül lesznek elérhetők, mobil 

Internet használata nem szükséges. A WI-FI képes eszközöddel (okos telefon, táblaPC, laptop) keresd az  

ESP_Network SSID-t. Ez egy nyílt elérésű, a versenyközpont területén elérhető hálózat, a 

kapcsolódáshoz jelszó nem szükséges. A sikeres csatlakozás után indítsd el böngésződet, és írd be: 

http://esp.hu 
 
Itt a verseny egyszerűsített honlapját éritek el, ahonnan egy kattintással el tudtok navigálni az on-line 
eredményekhez. Ki kell választani a kívánt kategóriát, valamint be kell állítani a frissítés időközét (30 
másodperc, 1 perc, 2 perc, vagy 5 perc). Kérdés esetén szívesen segítenek a rendezők. 
 
A célban kihelyezett nagyméretű képernyőkön az eredmények folyamatosan követhetők lesznek azok 
számára is, akik nem rendelkeznek a WI-FI-s eszközökkel. 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo
http://esp.hu/


Otthonról szurkolóknak 

Kedves szülők, érdeklődők! 

Amennyiben nem tudják a gyerekeket elkísérni a versenyre, de kíváncsiak futásukra, az alábbi linken élőben 
tudják a szombati futamokat és a szombati eredményhirdetést online közvetítésen keresztül nézni, 
hallgatni:  

http://uni-eger.hu/hu/foiskola/foiskola/livetv 

 Az online közvetítést az Eszterházy Károly Főiskola munkatársai biztosítják. 

Gyerekverseny 

 
Mindkét napon délelőtt 10.00-13.00 között lehetőséget biztosítunk a legfiatalabb generáció számára a 
gyerekversenyen történő részvételre. Mindkét nap a cél környékén jól láthatóan jelölve és a hangosba is 
bemondva. 
 

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, testösszetétel-vizsgálat) 

 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, akadály-pálya, 
prevenciós és szórakoztató programok 

 Bliszkó Viktor – Bodolai Mónika: vegetáriánus ételkóstoló és könyv-bemutató 

 Magyar Madártani Egyesület fafelismerés, népszerűsítő játékok, kirakók, környezeti kérdőív  

 kézműves programok. 
 
 
 
 
 

http://uni-eger.hu/hu/foiskola/foiskola/livetv


A verseny teljes ideje alatt igénybe vehető kedvezmények:  

 
 A verseny ideje alatt az Országos Tájfutó Diákolimpia és kísérőversenyei résztvevői kedvezményes 

(50%), 800 Ft-os áron látogathatják az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft. Termálfürdőjét a karszalag 
felmutatásával. 

 
 A verseny ideje alatt az Országos Tájfutó Diákolimpia és kísérőversenyei résztvevői kedvezményes, 

350 Ft áron látogathatják az egri Sportmúzeumot, mely sok tájfutó relikviával is várja az 
érdeklődőket. A kedvezmény a karszalag bemutatásával igényelhető. 

 
 A vasárnapi verseny ideje alatt a felsőtárkányi Bambara Hotel Bükki Rejtélyparkja  

a karszalag bemutatásával díjmentesen látogatható. 
 

Büfé: 

 
Az 1. napi versenyközpontban büfé nem üzemel. A Dobó tér körül élelmiszeráruház, éttermek, kávézók 
sorakoznak, ahol széles választékkal várják a fogyasztani vágyókat. 
 
A 2. napi versenyközpontban a rendezvény vendégeit a faházak tó felőli végén fekvő Pöttyös Kávézó várja 
családias környezetben, házias süteményekkel, szolíd árakkal. Étlapjukon  
a gulyástól a sajtos-tejfölös tócsniig, a virslis, kolbászos bagettektől a rétesekig, pogácsákig, hájas tésztákig 
minden megtalálható. Külön figyelmet fordítanak a vega étrendű sporttársainkra is. Kínálatukból nem 
hiányzik a kávé, az üdítő, a házi limonádé, a szörp, a sör és a fagyi sem. 
 

Egyéb információk:  

 

 Az 1. napi célban, a Dobó téren készenléti mentőautó szakszemélyzettel áll szükség esetén 
rendelkezésre. 

 Versenyorvos a 2. napi célban: Dr. Katona István sportorvos.  

 A célterületek tisztaságára kérjük, fokozottan figyeljetek! 

 A terepre kutyát kivinni tilos, az első napi célban is csak pórázon tartható. A felsőtárkányí célterületre 
kutyát bevinni tilos (a tó körül lévő egész területre vonatkozik a tilalom)! 

 A verseny első napján árusítani, kereskedelmi tevékenységet folytatni TILOS, a második napon csak 
rendezői hozzájárulással lehetséges.  

 Igénybejelentés: Jacsó Adrienne, +36 20 204 2055, jacso.adrienne@egering.hu 

 Mindkét versenynapon mindenki a saját felelősségére indul! 

 A nevezés leadásával és az eseményen való részvételével minden résztvevő kifejezett hozzájárulását 
adja, hogy a rendezvényen felvételek készüljenek róla, és ezzel elfogadja, hogy a versenyekről készült 
film-, kép- és hanganyagokon szerepelhet és ezért ellenszolgáltatást nem kér. Az elkészült anyagokat a 
rendező szerv és támogatói szabadon felhasználhatják  
a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. 

  

mailto:jacso.adrienne@egering.hu


A versenyszámok specifikációi: 

Országos Tájfutó Diákolimpia Rövidtáv 

2016. május 21., szombat 

 

Célterület:  Eger, Dobó tér 

A versenyközpont (Lenkey Általános Iskola) a célterülettől 200 m-re fekszik, ahol mosdó-WC található. A 
versenyközpont területén csak rajtszámmal és karszalaggal lehet tartózkodni.  
A célterületen nincs mosdó- és WC-használati lehetőség.  

A célterületen klubsátrak felállítása TILOS! 

 



A délelőtti rövidtávú futamok két külön rajtban lesznek. Ez azt jelenti, hogy két külön rajt kerül kialakításra, 

de a cél azonos. A Diákolimpián induló versenyzők a „Rajt 1” elnevezésű helyről startolnak. A célba érés 

után két külön kiolvasó csapat várja a versenyzők érkezését, az egyik az Országos Tájfutó Diákolimpia, a 

másik az OTP kupa résztvevőit. A rajtszámok színe eltérő (Diákolimpia: fekete, OTP Bank Kupa: zöld), a 

rendezők a befutott versenyzőket a megfelelő kiolvasóhelyre irányítják.   

Megközelítés, parkolás:  
Parkolni a kijelölt parkolóhelyeken lehet, lásd átnézeti térkép a honlapon. A célterület megközelítése 
kizárólag az átnézeti térképen megadott útvonalon lehetséges: 
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo 
 
Távolságok: 
A parkolók és versenyközpont távolságát lásd az átnézeti térképen. 
Versenyközpont – Cél: 120 m 
Versenyközpont – „ Rajt 1” karantén: 1100 m, 25 m szint (kék-fehér szalagozás) 
 
„0”-idő:  10.00 óra 
 
A „Rajt 1’”rajtkarantén zár: 10:00-kor! 
 
 

„Rajt 1”  karantén 

 

A Versenyközpont - Karantén távolsága 1100 m, kék fehér színű szalagozáson.  

A karanténba 10:00-ig be kell lépnie minden Diákolimpián indulónak. A kísérők a karanténba nem léphetnek 

be, kizárólag a Diákolimpia versenyzői. A karanténon belül WC konténer, ivóvízvételi lehetőség (kerti csap) 

található. 

A karanténba lépéskor ellenőrizzük a megfelelő cipők viselését (szöges és kombinált szöges cipő használata 

TILOS)! 

 

Az előrajtba belépéskor (a karanténból kilépéskor) a saját rajtidejét látja a versenyző, ekkor kell belépnie, az 
itteni óra -12-re fog járni. Ellenőrzés után indulhat a rajtba, mely kék-fehér szalago-záson 600 m / 30 m 
szintkülönbség. A rajtba érve akkor kell belépni a rajtzónába, amikor az óra  
a versenyző rajtidejét mutatja! A –3 percben rajtszám- és dugókaellenőrzés, -2 percben törlés,  
-1 percben térkép mellé állás, de azt megnézni nem lehet, majd 0-ra kifutás. A törlés doboz 2in1 

funkciójú, töröl és élesít is egy lépésben! 
A rajtszám nélküli versenyzőt nem engedjük ki a pályára! 

A térképrajt távolsága 50 méter a piros-fehér szalagozással jelölt útvonalon, helyét bója jelzi.  

A rajtkaranténból a ruhákat a rajt végén visszaszállítjuk a célba. A ruhák leadása a karantén kijáratánál 
történik. 

Térkép:  

2016-ban helyesbített, méretaránya 1:4000, alapszintköz 2,5 m, mérete A4, 21x30 cm.  
A térképek vízállóak. Pótszimból nem lesz, a szimból csak a térképen kerül feltüntetésre.  
A térképen a pontsorszámok mellé az ellenőrzőpont kódja is ki lesz írva.  

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo


Térképet kötelező leadni, a váltó után kapják kézhez. 

Terep:  

Eger belvárosi része, szűk utcákkal, sikátorszerű átjárókkal, néhol zöldterületekkel tarkított, megújult 
közösségi tereivel. 
 
Versenyinformációk:  

A verseny során az ideális útvonalak kereszteznek alacsony forgalmú utakat, melyeken forgalom-lassítással 
segítjük a versenyzők átjutását. A járdáról való lelépésnél mindig nézz körül!  
Kérjük, körültekintően közlekedjetek! Eger történelmi belvárosában kerül megrendezésre a futam, kis 
zegzugos utcákon, ahol nem lehet mindig belátni a kanyart, és elképzelhető, hogy szemből is jön valaki. 
Számos lépcsőn, macskaköves úton, valamint köves térburkolaton kell futni, kérjük  
az edzőket, hogy a gyerekek figyelmét hívják fel a sérülésveszélyre! 
 
A rövidtávú versenyen az N és F II kategóriák NEM szalagozottak. 

 

Öltözet: 

Javasolt sprint ruházat, edzőcipő. Szöges és kombinált cipő használata tilos (ellenőrizzük)!  

Egyesületi emblémával, felirattal ellátott versenyfelszerelés viselése TILOS!  

Idézet az MDSZ előírásaiból: 

3/4 12. Egyéb rendelkezések: A Diákolimpia® versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben 
jelenhetnek meg a tanulók. Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott vagy 
sportegyesületi öltözék viselése nem engedélyezett! 

5.1.1.4. A 3.4. pontban a megfelelő sportöltözettel kapcsolatban rögzített kötelezettségeinek megszegése 
esetén, Használó köteles 20 000,- Ft kötbért fizetni. A kötelezettség késedelmes teljesítése nem mentesíti 
Használót jelen összeg megfizetése alól. 

 
Egyebek:  

 A célban a befutó versenyzők frissítőt kapnak. 

 A rövidtávú verseny eredményhirdetésére 18:00-kor kerül sor, előtte számos meglepetésre 
készülünk (lásd az általános információknál). 

 
 

OTP Bank Kupa rövidtáv 

2016. május 21., szombat 

 

Célterület: Eger, Dobó tér 

A versenyközpont (Lenkey János Általános Iskola) a célterülettől 200 m-re fekszik, ahol mosdó, 
mellékhelyiség található. A célterületen nincs mosdó- és WC-használati lehetőség. 

A célterületen a klubsátrak felállítása TILOS! 



 

A délelőtti rövidtávú futamok két külön rajtban lesznek. Ez azt jelenti, hogy két külön rajt kerül kialakításra, 

de a cél azonos. Az OTP Bank Kupán induló versenyzők a „Rajt 2” elnevezésű helyről startolnak. A célba érés 

után két külön kiolvasó csapat várja a versenyzők érkezését,  

az egyik az Országos Tájfutó Diákolimpia, a másik az OTP kupa résztvevőit.  

A rajtszámok színe eltérő (Diákolimpia: fekete, OTP Bank Kupa: zöld), a rendezők a befutott versenyzőket a 

megfelelő kiolvasóhelyre irányítják.   

Távolságok: 

Versenyközpont – „Rajt 2”: 120 m fekete – sárga szalagozás! 
 
„0”-idő: 10:00 óra 
 
Az OTP Bank Kupa rövidtávú versenyének rajtjánál nem alkalmazunk karantént. 

 

Térkép: 



2016-ban helyesbített, méretaránya 1:4000, alapszintköz 2,5 m, mérete A4, 21x30 cm.  

A térképek vízállóak. Pótszimból nem lesz, a szimból csak a térképen kerül feltüntetésre.  

A térképen a pontsorszámok mellé az ellenőrzőpont kódja is ki lesz írva.  

 

Terep:  

Eger belvárosi része, szűk utcákkal, sikátorszerű átjárókkal, néhol zöldterületekkel tarkított, megújult 
közösségi tereivel. 
 
Rajt:  

A rajt menete: -3 percben belépés, rajtszám- és dugókaellenőrzés, -2 percben törlés, -1 percben  
térkép mellé állás, de azt megnézni nem lehet, majd 0-ra kifutás. A törlés doboz 2in1 funkciójú, 
töröl és élesít is egy lépésben! 
A rajtszám nélküli versenyzőt nem engedjük ki a pályára! 
 
Versenyinformációk: 

A Rajt utáni első 200 m részben lezárt területen vezet át. A szabadon használható útvonal és  

a tiltott terület egyértelműen felismerhető a térképen és a terepen. A versenyterület még átadás előtt álló, 

új építésű, és újonnan ültetett füves, parkosított terület. A térképen is jelölt, tiltott területen TILOS az 

áthaladás, csak és kizárólag az íves sétányokat használjátok az átjutáshoz!   

A szabályok betartását kamerával felszerelt versenybírók ellenőrzik! 

A verseny során az ideális útvonalak alacsony forgalmú utakat kereszteznek, melyeken forgalom-lassítással 

segítjük a versenyzők átjutását. A járdáról való lelépésnél mindig nézz körül!  

Kérjük, körültekintően közlekedjetek! Eger történelmi belvárosában kerül megrendezésre a futam, kis 

zegzugos utcákon, ahol nem lehet mindig belátni a kanyart és elképzelhető, hogy szemből is jön valaki. 

Számos lépcsőn, macskaköves úton, valamint köves térburkolaton kell futni, kérjük  

az edzőket, hogy a gyerekek figyelmét fokozottan hívják fel a sérülésveszélyre! 

 

A rövidtávú versenyen az N és F 10D kategóriák NEM szalagozottak. 

 

Öltözet:  

Javasolt sprint ruházat, edzőcipő. Szöges és kombinált cipő használata tilos! 

 

Egyebek:  

 A célban a befutó versenyzők frissítőt kapnak. 

 Az OTP Bank Kupa rövid- és normáltávú futamainak összevont eredményhirdetésére vasárnap 
14.30 kor kerül sor a felsőtárkányi versenyközpontban.  



Eger Kupa váltóverseny 
 

2016. május 21., szombat 15:00 
 
 

Rajt- és célterület:  Eger, Dobó tér 
 
„0”-idő: 15.00 óra 
 
Tömegrajt: 

Elsőnek indulnak a fiú, majd a lány diákolimpiás, vegyes korosztályú váltók,utána sorban  
a többi korosztály váltója. Az összes váltó pontos indulási sorrendjét előző nap közöljük. 
 
14.00-tól a Dobó téren karantént rendelünk el.  

Mivel egy nyílt térről van szó és a versenyzőket nem szeretnénk korlátozni, kérünk mindenkit, hogy etikus 

és sportszerű magatartással mutasson példát a karantén betartásában! 

Az átfutó pont a Végvári vitézek terével szemben, az Eger-patak túl oldalán lesz lent a kerékpár-úton. Innen 
még 5-8 perc a kis kör a gyűjtőig. 

A csapat előző futójának átfutó ponton történő áthaladása után léphet be a váltótársa a téren felállított 

elzárt területre, ahol megkeresi a térképét, amelyet összetekert formában, összefogottan tárolunk. Ezt 

kézbe fogva - de ki nem bontva - beléphet a váltózónába, ahol fogadhatja a befutó váltótárs kézérintését. A 

váltásnak a célkapuig kell megtörténnie. Ezután a rajtoló versenyző kifut a rajtbójáig (20 m). A váltás után 

már megnézheti a saját térképét és megkezdheti a pálya teljesítését. Mindez az első tömegrajt előtt 15 

perccel, 14:45-kor bemutatásra kerül a helyszínen. 

 

Nevezés, rajtszám: 

Név szerinti nevezések a honlapról letölthető nevezési lapon  adhatók le 2016. május 19-ig  
a fekete.zoltan.esp@gmail.com e-mail címre, vagy legkésőbb május 21-én 12:00-ig a verseny-irodán. A 
váltó-összeállításokat bizalmasan kezeljük. 

A Diákolimpia fiú és lány váltói a megkapott rajtszámokat az indulási sorrendnek megfelelően osztják szét 
maguk között. A térkép hátán is a saját rajtszámukat fogják látni. 
 
Térkép:  

2016-ban helyesbített, méretaránya 1:4000, alapszintköz 2,5 m, mérete A4, 21x30 cm. A térképek vízállóak. 

Pótszimból nem lesz, a szimból csak a térképen kerül feltüntetésre. A térképen a pont-sorszámok mellé az 

ellenőrzőpont kódja is ki lesz írva.  

 

Terep: 

Eger belvárosi része, szűk utcákkal, sikátorszerű átjárókkal, néhol zöldterületekkel tarkított, megújult 
közösségi tereivel. 
 
Egyebek: 

 A folyamatot versenybíróink segítik. Figyelmeteket kérjük!  

 A befutás után a térképeket le kell adni.  

 Ünnepélyes eredményhirdetés 18.00 órakor. 

http://otd2014.tajfutaspecs.hu/images/nevezesek/Valto_nevezesi_lap.pdf
mailto:fekete.zoltan.esp@gmail.com


ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS 

Országos Tájfutó Diákolimpia rövidtáv és Eger Kupa váltóverseny 

2016. május 21., szombat  
 

 
16.45 Minden diákolimpiai indulónak meglepetés ajándékcsomaggal készülünk,  
 melynek átvételére kizárólag a megjelölt időpontban, a Versenyközpontban,  
 az iskola udvarán lesz lehetőség! Felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki csak és  
 kizárólag a saját csomagját veheti fel! 
 
17.15 Közös fotózás a Végvári vitézek tere lépcsőin az Egri  
 Vitézlő Oskola várvédőivel 
 
17.45 Átvonulás közösen az ünnepélyes eredményhirdetés 
 helyszínére a vitézek vezetésével, dobszó kíséretében. Vonulás megyénként,  
 a megyetáblák mögött. Gyülekező a Végvári vitézek terén. 
 
18.00 Ünnepélyes eredményhirdetés. 
 Kérjük a dobogós versenyzőket, hogy majd a színpad mellett kijelölt területen  
 gyülekezzenek, hogy minél gördülékenyebben lebonyolíthassuk a díjátadást! 
 
19.00 órától fergeteges koncertet ad a Dobó téri színpadon a fiatalok és az idősebb  
 generáció körében is nagy népszerűségnek örvendő egri JaJa Zenekar. A koncert  
 mindenki számára ingyenes. 
 
Rossz idő esetén az eredményhirdetés az Eszterházy Károly Főiskola Líceum épületrészének 
Dísztermében kerül lebonyolításra (Eger, Eszterházy tér 1.) 
 

Minden résztvevő megjelenésére számítunk! 

Országos Tájfutó Diákolimpia normáltáv 

OTP Bank Kupa normáltáv 

2016. május 22., vasárnap 

 Célterület:  Felsőtárkány, tópart  

Parkolás:  

Kizárólag a kijelölt parkolóhelyeken lehetséges. Kérjük, hogy a parkolást segítő rendezők utasításait tartsák 
be! A főút mentén megállni, parkírozni szabálytalan és TILOS! A rendőrség  
a területet folyamatosan ellenőrzi és a szabálytalankodókat megbírságolja. 
Szeretnénk mindenki figyelmét felhívni arra, hogy hétvégén a kisvasút rendszeresen közlekedik. A 
síneken átkelni tilos és életveszélyes! 
Megközelíthetőséget és parkolást lásd az átnézeti térképen:  
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo 
 
Csomagmegőrzés: 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1wiBlmpfEJShFq6pPfTCjM872amo


A célterület Felsőtárkány legnépszerűbb turistaközpontja, mely igen sok kirándulót vonz. Kérjük, 
értékeitekre vigyázzatok, csomagjaitokat ne hagyjátok őrizetlenül! A célterületen DÍJMENTES 
csomagmegőrzőt üzemeltetünk. 
 
Távolságok: 

Parkoló – Cél: 600 m (kék-fehér szalag) 
Parkoló – Rajt: 1300 m      
 Cél – Rajt: 1900 m / 70 m szint (kék-fehér szalag) 
 
„0”-idő: 10:00 óra 
 
Rajt: 

A rajt menete: -3 percben belépés, rajtszám- és dugókaellenőrzés, -2 percben törlés, -1 percben  
térkép mellé állás, de azt megnézni nem lehet, majd 0-ra kifutás. A törlés doboz 2in1 funkciójú, 
töröl és élesít is egy lépésben! 
A rajtszám nélküli versenyzőt nem engedjük ki a pályára! 
A térképrajt távolsága 120 méter a piros-fehér szalagozással jelölt útvonalon, helyét bója jelzi.  

 
Térkép: 

2016-ban helyesbített, illetve felülvizsgált. Méretarány 1:10.000, alapszintköz: 5 m, mérete 31,522 cm. A 
térképek vízállóak. Szimból a térképen, pótszimból a rajtban elvehető. 
 
Terep:  

Egy része jól futható szálerdő, több helyen intenzív erdőműveléssel, helyenként mély metsződésekkel, 
vízmosásokkal. Az erdőben erdészeti munkák miatt kisebb utak keletkezhetnek. Tengerszint feletti 
magasság 200-400 m.  
 
Öltözet: 

A néhol erős aljnövényzet és csalán miatt is zárt futóruházat viselése ajánlott. 
 
 
Versenyinformációk  

A normáltávú versenyen az N és F II kategóriák pályái szalagozással segítettek. A szalagozás azonos, a 
pályák azonban különbözőek!    
 
A pályák érintenek egy forgalmas útszakaszt, ahol részleges forgalomkorlátozást alkalmazunk. Kérjük, 

fokozottan figyeljetek az átkelésnél! 

 

Néhány pályán a célterületen egy jól látható átfutó- és frissítőpontot helyezünk el. Kérjük, szurkoljatok 

sporttársaitoknak!  

 
A befutás után a térképeket le kell adni. Azokat 13:30 után adjuk vissza. 
 
Eredményhirdetés: 

14:30-kor a célban.  
Az eredményhirdetésen a Diákolimpia normáltávjának 1-6. helyezettjeit, illetve az OTP BANK Kupa összetett 
eredményei alapján az 1-3. helyezetteket hívjuk a pódiumra. 
 
Iskolák versenye: 



Az egyéni versenyek helyezései alapján külön díjazzuk Magyarország legjobb tájfutó iskoláját. 
 

 

 
Élményekben gazdag, kellemes hétvégét kívánunk a Bükkben! 

RENDEZŐSÉG 
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