Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyék
2022. évi Megyei Diákolimpiája - versenykiírás
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Rendező
Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE 3300 Eger, Zellervár u. 3. tetőtér 5.
A verseny támogatói

Bükki Nemzeti Park

Egererdő Erdészeti Zrt.

Versenyforma
Nappali, egyéni, egyfordulós hosszútávú, regionális rangsoroló verseny.
Versenybíróság
Elnök:
Blézer Attila
Pályakitűző: Bárány Tamás
Ellenőrzőbíró: Jacsó Tibor
A versenyközpont helyszíne
Sirok, Csikójárás. A helyszín Sirok és Recsk között a 24 sz. főútról Dallapusztánál délre letérve
érhető el, kb. 500m. A letérés helyét bójával jelezzük.
47.9195659699255, 20.14508162974131
A verseny célja
A megyei Diákolimpiai bajnoki címek és a továbbjutások eldöntése a Diákolimpia Országos
Döntőjébe (→ 2022. május 14-15., Budapest, Nagykovácsi)
Kategóriák
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja
szerint.
Fiú és Lány
II. korcsoport: 2011-benés később született tanulók (szalagozott útvonalon)
III. korcsoport: 2009-2010-ben született tanulók
IV. korcsoport: 2007-2008-ben született tanulók
V. korcsoport: 2005-2006-ben született tanulók
VI. korcsoport: 2002-2004-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,
• felversenyzés nem engedélyezett,
• a II. korcsoport versenyén fiatalabbak is rajthoz állhatnak,
• a VI. korcsoportba nevezhetők túlkoros, nappali tagozatok tanulók is.

Továbbjutás a megyei diákolimpiáról
• Korcsoportonként és nemenként a megyei döntőn érvényes eredménnyel rendelkező
versenyzők 80%-a (felfelé kerekítve) jut tovább.
• Az aranyjelvényes minősítésű versenyzők, amennyiben 2022. 04. 30-ig érvényes nevezéssel
rendelkeznek, meghívásra kerülnek az országos döntőre.
Nevezés
A nevezést valamennyi korcsoportban elektronikus úton, az Magyar Diáksport Szövetség honlapján
kialakított nevezési rendszerben kell megtenni: https://nevezes.diakolimpia.hu/.
A nevezéseket kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanár készítheti el.
Felhívjuk figyelmet, hogy azokat az aranyjelvényes versenyzőket is szükséges nevezni, akik
nem indulnak a megyei döntőn.
Az MDSZ rendszerében történt rögzítéssel egyidőben a nevezést a rendező egyesület részére
is meg kell küldeni a fekete.zoltan.esp@gmail.com címre a név, egyesület, kategória, és ha van, SI
dugókaszám megadásával. Ezt az egyesületek végzik.
Akik nem tartoznak egyesülethez, azok a fekete.zoltan.esp@gmail.com címen nevezhetnek
a határidőig.
Figyelem! Nevezési eltérések, hibás adatok esetén az MDSZ rendszerében szereplő adatok
az irányadók!
Nevezési határidő: 2022. április 03.
Nevezési díj: minden korcsoportban 1.000,- Ft/fő
Fizetés módja: banki átutalással az egyesület számlaszámára:
Egri Spartacus SE, K&H Bank Zrt. 10403507-00003639-00000003
Tervezett „0” idő
11:00 óra
Terep, térkép
Középhegységi terep, markáns hegyoldalakkal, néhol jelentősebb szintkülönbségekkel, helyenként
azonban részletgazdag részekkel. A terep fedettsége jellemzően tiszta szálerdő, kisebb
bozótfoltokkal tarkítva.
A terepen a kiírás megjelenését követően mindennemű tájfutó tevékenység TILOS!
A térkép méretaránya 1:10000/5m minden kategóriában.
Díjazás
A győztesek elnyerik az adott megye Tájfutó Diákolimpia Bajnoka címet. A kategóriák díjazásáról
minden megye maga gondoskodik.
Egyéb
A versenyt a Sportident rendszerrel rendezzük, 5-ös sorozatú dugóka bérlésre a helyszínen
korlátozott számban lehetőség lesz, díjmentesen. Az ellenőrzőpontokon az AIR+ funkció nem lesz
bekapcsolva.
A versennyel azonos időpontban és helyszínen kerül megrendezésre a három érintett megye
középtávú bajnoksága.

