
Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyék  
2019. évi Nyílt Megyei Diákolimpiája - versenykiírás 

2019. 04. 07 – Sirok, Csikójárás 

Rendező 

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE, 3300 Eger, Zellervár u.3 tetőtér 5. 
 

A verseny támogatói 

 

        
   Sirok Község Önkormányzata       Bükki Nemzeti Park  Egererdő Erdészeti Zrt   
   

Versenyforma 

Nappali, egyéni, egyfordulós normáltávú, regionális rangsoroló verseny. 
  

Versenybíróság 

Elnök:   Blézer Attila 
Pályakitűző:  Kovács József 
Ellenőrzőbíró: Honfi Gábor 
 

A versenyközpont helyszíne 

Sirok-Csikójárás, megközelítése: Eger felől a 24-es úton haladva Sirok után 2,5 km-re, 
Dallapusztánál balra kanyarodva, a táblázást követve érünk el a célhoz. Parád felől a 24-es úton 
Recsk után kb. 2,5 km-re, Dallapusztánál jobbra fordulva, a táblázást követve érhető el a cél.     
 

A verseny célja 

A megyei Diákolimpiai bajnoki címek és a továbbjutások eldöntése a Diákolimpia Országos  
Döntőjébe (→ 2019. 05. 18-19, Tatabánya) 
 

Kategóriák   

Fiú és Lány  
II. kcs.:  2008-ban, vagy később született tanulók (szalagozott útvonalon) 
III. kcs.:  2006-2007-ben született tanulók 
IV. kcs.: 2004-2005-ban született tanulók 
V. kcs.: 2002-2003-ben született tanulók 
VI. kcs.: 1999-2001-ben született tanulók 

 
Az érvényes bajnoki rendszer szabályzat szerint 

• Nevezhetők az általános és középiskolák nappali tagozatos tanulói oktatási intézményük 
képviseletében 

• Mindenki csak a saját korcsoportjában indulhat (váltóban eggyel feljebb is). 

• A II. korcsoport versenyén fiatalabbak is rajthoz állhatnak. 

• A VI. korcsoportba nevezhetők túlkorosak is. 

• A megyei döntőre az iskoláknak kell nevezniük a tanulóikat és regisztrálni a nevezetteket 
az MDSZ elektronikus nevezőrendszerében. Ennek határideje 2019.03.29! Az országos 
döntőre a nevezés a megyei szövetségek által megküldött eredménylistával automatikusan 
történik (a megyei szövetség megküldi az esetleges lemondásokat is). A megyei szövetség 
delegálhatja a nevezések ügyintézését valamelyik megyei klubra, de ebben az esetben is 

http://www.bnpi.hu/
http://www.egererdo.hu/


egy megyéből egyben kell az összes érvényes nevezést felküldeni az országos döntőre. A 
nevezésekkel együtt el kell küldeni a pontos számlázási címeket. 

• Az előző pont alól kivételt képeznek az aranyjelvényes versenyzők, akik a megyei döntő 
teljesítése nélkül nevezhetők az országos döntőre. Ebben az esetben is szükséges a 
nevezésüket az MDSZ rendszerében regisztrálni, és kötelező a nevezéssel együtt megadni 
a számlázási címet. 

 
Továbbjutás a megyei diákolimpiáról 

• Kategóriánként mindegyik korcsoportban 5-5 fő. 

• Budapest a létszám tekintetében két megyének számít. 

• Az arany-jelvényes minősítésűek létszám felettiek, az országos döntőbe közvetlenül 
           nevezhetők. Ha elindulnak a megyei döntőn, a továbbjutó létszámba nem számítanak bele. 

 

Nevezés 

Az MDSZ rendszerében történt rögzítéssel egyidőben a nevezést a rendező egyesületnek is meg 
kell küldeni a fekete.zoltan.esp@gmail.com címre a név, egyesület, kategória, versenyengedély- 
és SI dugókaszám megadásával. Határidő: 2019. március 29! 
Figyelem! Nevezési eltérések, hibás adatok esetén az MDSZ rendszerében szereplő adatok az 
irányadók! 
Nevezési díjak – Ft/fő/futam 

kategória F/N II-III-IV-V-VI 

versenyengedély nélkül 1000 

versenyengedéllyel 700 

Fizetési lehetőség helyszínen készpénzzel, vagy banki átutalással az egyesület számlaszámára: 
Egri Spartacus SE, K&H Bank Zrt, 10403507-00003639-00000003 
 

Tervezett „0” idő 

11:00 óra 
 

Terep 

A terület egy részéről korábban készült térkép itt megtalálható  
 

Díjazás 

A kategóriák díjazásáról minden megye maga gondoskodik! 
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