
Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyék  
2021. évi Nyílt Megyei Diákolimpiája - versenykiírás 

2021.04.17 

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 normáltávú, regionális rangsoroló verseny. 
  

Versenybíróság 

Elnök:  Blézer Attila 
Pályakitűző: Bárány Tamás 
Ellenőrzőbíró: Varga István  
 

A versenyközpont helyszíne  

Sirok Kőkútpuszta sportpálya 
 

A verseny célja 

A megyei Diákolimpiai bajnoki címek és a továbbjutások eldöntése a Diákolimpia Országos  
Döntőjébe (→ 2021. május 15-16, Hódmezővásárhely, Sándorfalva) 
 

Kategóriák   

 
A Magyar Diáksport Szövetség 2020/2021. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja 
szerint. Fiú és Lány  
II. korcsoport:  2010-ben és később született tanulók (szalagozott útvonalon) 
III. korcsoport:  2008-2009-ben született tanulók 
IV. korcsoport: 2006-2007-ben született tanulók 
V. korcsoport: 2004-2005-ben született tanulók 
VI. korcsoport: 2001-2003-ben született tanulók 
Felversenyzés nem engedélyezett! 

 
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 túlkoros, nappali tagozatok tanulók is. 

• A versenyre az iskoláknak kell nevezniük a tanulóikat és regisztrálni a nevezetteket az 
MDSZ elektronikus nevezőrendszerében. Kérjük a klubvezetőket, hogy időben vegyék fel a 
kapcsolatot az iskolákkal! Az országos döntőre a nevezés a megyei versenyek rendezői által 
megküldött eredménylistával automatikusan történik.  

http://adatbank.mtfsz.hu/esemeny/show/esemeny_id/6946
http://adatbank.mtfsz.hu/esemeny/show/esemeny_id/6946
http://www.mdsz.hu/diakolimpia/nevezes/
http://www.egererdo.hu/


• Az MDSZ rendszerében azokat az aranyjelvényes vagy válogatottság miatt selejtező nélkül 
bejutó versenyzőket is be kell nevezni, akik nem indulnak a megyei döntőn! 
 

Továbbjutás a megyei diákolimpiáról 

• Korcsoportonként és nemenként 5-5 fő. 

• Az aranyjelvényes minősítésűek 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 ha van, SI dugókaszám megadásával. Határidő: 2021.04.09 

Figyelem! Nevezési eltérések, hibás adatok esetén az MDSZ rendszerében szereplő adatok az 
irányadók! 
Nevezési díjak: minden korcsoportban egységesen 1.000.- Ft/fő 
 
Fizetési lehetőség banki átutalással az egyesület számlaszámára: 
Egri Spartacus SE, K&H Bank Zrt, 10403507-00003639-00000003  
A helyszíni készpénzes fizetést lehetőség szerint kerüljük! 
 
A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19 
járványügyi készültség időszakában – figyelembe véve a mindenkor aktuális jogszabályi 
korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező indokolt 
esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken résztvevők számát, illetve 
egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, illetve félbeszakítja.  
A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező nem vonható felelősségre az ebből 
fakadó károkért, és vele szemben semmilyen igény nem támaszható. 
 

Tervezett „0” idő 

11:00 óra 
 

Terep 

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! 
 

Díjazás 

A kategóriák díjazásáról minden megye maga gondoskodik! 
 

Egyéb 

A versennyel azonos időpontban és helyszínen kerül megrendezésre a három érintett megye 
középtávú bajnoksága! 
 
 

              

mailto:fekete.zoltan.esp@gmail.com

