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Terep, engedélyek: A három megye (Jásznagykun-Szolnok, Nógrád, Heves) regionális Diák olimpiájának 
helyszínéül a 2012. évi Eger Nagydíj normáltávú versenyének terepét a Felsőtárkányi Vadaskertet 
választottuk. A verseny központjául a Táltos Hotel Napsugár termét béreltük ki (30000 Ft-ért), ahol az egész 
mezőny (150fő) kényelmesen elfért. Itt történt a kiolvasás is és az öltözködés. Volt WC, áramvételezési 
lehetőség és volt elegendő szék, amire a versenyzők lepakolhattak. A Hotel parkolójában és az odavezető út 
mentén minden autó kényelmesen elfért. A versenyközpont Egerből az óránként járó buszokkal jól 
megközelíthető volt, de talán mindenki autókkal érkezett. Szállásra nem volt szüksége senkinek. A Cél a 
versenyközpont mellett volt, a Rajt onnan 250 m-re a Táltos Hotel szélénél. A terepengedélyt 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: A térkép neve Felsőtárkány-Vadaskert, méretaránya 1:10000, alapszintköz 5 m volt. A térképet 
Urbán Imre helyesbítette 2012-ben. A térképet vízhatlan papírra (pretex) nyomtattuk, ami jól vizsgázott az 
egész verseny alatt szakadó esőben. Elázva sem mosódott el és nem szakadt szét. A térkép jelkulcsilag 
rendben volt a pályabenyomtatás és a szimból térképre nyomtatása is megfelelt minden előírásnak. 
 
Pályakitűzés: A pályahosszok megfeleltek az előírásoknak.  

 
Tájékoztatás: A versenykiírást és az értesítőt időben elküldtük és a honlapunkon közzé tettük. Információ 
tartalmuk a követelményeknek megfelelt, szabályszerű volt. A rajtlista is teljes mértékben megfelelt a 
szabályoknak. Az eredmények felkerültek a verseny napján a honlapra és elérhetőek voltak. 

 
Verseny lebonyolítása: A 12 fős rendező gárda maximálisan helyt állt a zord időjárás ellenére. A verseny 
rajtja 22 percet késett, mivel a szalagos pálya szalagozásával nem végeztek időben. A nagyon csúszós 
terepen módosítani kellett a szalagozás útvonalán az F II és N II korcsoportban elkerülve a veszélyes 
meredek helyeket. A versenyen sajnálatos módon történt egy kód csere a 75-ös és 84 es kódok lettek 
felcserélve. Emiatt az első félórában elhaladó versenyzőknek plusz perceket okozott a hiba . A versenybíróság 
úgy döntött, hogy minden érintett pályából a hibás kódú pontra menő és az onnan kimenő átmenetek idejét 
egységesen törli és úgy hirdet eredményt. Ez jelentősen megváltoztatta a győztes időket is. A Cél és a Rajt is 
rendben működött. A „0” idő csúszása és a kódcsere oka a zord időjárási körülmények mellett a 
figyelmetlenségünk is. 
A versenyzők és rendezők is nagyon sportszerű viselkedésről tettek tanúbizonyságot. A hibák ellenére mind a 
versenyzők, mind a rendezők a gyors és korrekt megoldásra törekedtek. 
 
Eredményhirdetés: Az eredményeket az eredmény táblán félóránként frissítettük. Az eredményhirdetést a 
tervezettnél 1 órával korábban sikerült a megyéknek megtartaniuk. A Heves megyeiek érem díjazásban 
részesültek. Óvás és rendkívüli esemény nem történt. 

 
Egyéb: 
A Megyei Diák Olimpiáról tovább jutókat az egyesületeik nevezik az Országos Diák Olimpiára. 
 
Eger, 2014.04.30.      Blézer Attila 


