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Derűs időjárással köszöntött ránk május 21-e, amikor is frissen érbredve nyakunkba vettük az országutat, és 

meg sem álltunk Egerig. Itt került megrendezésre az idei Országos Diákolimpia. 

Szombaton az egri Dobó téren volt a versenyközpont, ahol mindent elleptek a tájfutók és kifosztották a kör-

nyéket fellelhető fagyizókat. 10 órai 0-idővel vette kezdetét a sprint futam, és erre az időpontra minden 

versenyzőnek karanténba kellett vonulnia. A rajtolásunk előtt 12 perccel indítottak minket útra a karantén-

tól a 600 méterre található térképrajthoz, ahol a szokásos 3 perces beállás, majd repülőrajt várt ránk. A pálya 

elején egy ligetes részen haladtunk házak között, majd a városközpont felé futottunk, és mindannyian meg-

küzdöttünk a várral, mert egyrészt fel kellett futni, másrészt nehéz volt kiigazodni a különböző alul-, felül- 

és átjárókon. Sokan megzavarodtak ezen a részen, és értékes másodperceket hagytak benne a pályában, de 

szép eredmények születtek: 

 FII.  

Bujdosó Márk Levente 1.  

Boór Bernát 2.  

Guszlev Zsombor 4. 

 FIII. 

Klement Kelén 1. 

 FIV. 

Bujdosó Zoltán 2. 

 FV. 

Ormay Mihály 1. 

Kálmán Erik 3. 

 NIII. 

Orosz Viktória 4. 

 NV. 

Hajnal Dorottya 3. 

Délután sem tétlenkedtünk, mert Budapest és Pest megye váltóiban futottunk. Tömegrajttal indultak 

külön a lányok, külön a fiúk. A belváros keskeny utcáin és nehezen észrevehető átjáróin nem volt könnyű 

a tájékozódás, de itt is álltuk a sarat, és nagy hajrázással szaladtunk, nehogy utolérjenek. Íme a legjobb 

eredmények: 

 fiú váltók: 

2. hely: Budapest (1) Klement Kelén, Buzás Benedek, Dalos Máté 
5. hely: Pest megye (2) Bujdosó Zoltán, Bujdosó Márk, Egei Balázs 

 lány váltók 

2. hely: Budapest (2) Hajnal Dorottya, Hajdú Nelli, Zempléni Lilla 

Délután fantasztikus megyénkénti felvonulás, nyitóbeszédek és néptáncműsor után került sor az ünnepé-

lyes eredményhirdetésre. Sokunk kollégiumban szállt meg, ahol bőséges vacsorát is kaptunk. 

Vasárnap Felsőtárkányba autóztunk, hogy a normáltávú pályáinkat teljesítsük. A versenyközpont egy tó 

partján volt, ahol ligetes területen telepedhettünk le. Néha még a kisvasút is elzötyögött mellettünk (erre 

mindig alaposan felhívták a figyelmünket ) A spari a befutó mellett vert tábort, így a beérkező társain-

kat hangosan biztathattuk. 

A terep nem volt különösen technikás, sok átmenetet úton is meg tudtunk futni, de az erdős részeken 

viszonylag sűrű volt az aljnövényzet. A hegyoldalakat markáns völgyek szabdalták, ezek alapján köny-

nyebben tudtunk tájékozódni. Ezen a napon is sok tárunkat láttuk pódiumon: 

 FII. 

Bujdosó Márk Levente 4. 

 FIII. 



Klement Kelén 4. 

 FIV. 

Egei Balázs 3. 

Bujdosó Zoltán 4. 

 FV. 

Ormay Mihály 2. 

Kálmán Erik 4. 

 FVI. 

Peregi Dániel 1. 

 NV. 

Barta Luca 3. 

Hajnal Dorottya 6.  

 

 

Ahogy a diákolimpiákon általában, most is rengeteg programmal, érdekességgel vártak minket a szerve-

zők, és végig nagyon jó hangulatban telt a verseny.  

 

Barta Luca 

 

 


