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Ikt. szám:  
 

Atlétika Egyéni Diákolimpia III., IV. korcsoport 
Megyei Döntő versenykiírása 2018/2019. tanév 

Miskolc, 2019. május 10. 
 
 

A verseny célja:  A megyei bajnoki cím és a továbbjutás eldöntése. 
A verseny rendezője:  B.A.Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület  
A verseny ideje:  2019. május 10. (péntek)10.00 óra 
A verseny helyszíne:  Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Atlétikai Centrum 
 
 
Résztvevők:  A városkörzeti döntők győztesei, Miskolc város 1-3. helyezettje. 

 Meghívást lehet kérni a meghívási szint teljesítése esetén. A 
DSSZE akkor hív meg versenyzőket, ha a körzeti versenyen részt 
vettek és teljesítették a tanulók a meghívási szintet.  
 Ezt a lehetőséget csak akkor tudjuk biztosítani, ha a 
nevezéseket határidőre teljesítik a körzetvezetők az MDSZ 
honlapon, azaz 2019. május 5. 2400 óráig. A határidő után érkezett 
nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni! 

 
A versenybíróság elnöke:  Dr. Madarász János 
Elnökhelyettes:  Szűcs Istvánné 
Titkár:     Benőcs Dávid 
Igazolók:     Réz Attila, Lengyel József, Király Kinga 
Versenyszámok:  

III. kcs.:  Fiú, Lány: 60 m, 600 m, távolugrás, magasugrás, kislabdahajítás, 
4x100 m  

IV. kcs.:  Fiú: 100 m, 300 m, 1500m, távolugrás, súlylökés (4kg), magasugrás,  
                                  kislabdahajítás (plastoball) Váltó: 4 x 100 m és 4 x 1000 m 

 
Leány: 100m, 300m, 1500m, távolugrás, súlylökés (3 kg), magasugrás,  

   kislabdahajítás (plastoball) Váltó: 4 x 100m, 4 x 600m   

 
Versenyeztetési korlátozások: 

III. kcs.:   - Az a versenyző, aki összetett versenyben indul, az egyéni 
versenyen csak egy egyéni számban és a váltóban indulhat.  

- Az a versenyző, aki összetett versenyben nem indul, két egyéni 
számban (amelyből csak egy lehet futószám) és a váltóban 
vehet részt.  

- Amennyiben a versenyző(k) a fentiek ellen vét(enek), az 
összetett versenyben elért eredménye/eredményük 
megsemmisítésre kerül. 

 

 



IV. kcs.:   –  Az a versenyző, aki összetett versenyben indul, az egyéni 
versenyen csak egy egyéni számban és egy váltóban indulhat.  

– Az a versenyző, aki összetett versenyben nem indul, két egyéni 
számban (amelyből csak egy lehet futószám) és egy váltóban vagy egy 
egyéni számban (amely nem lehet futószám) és két váltóban vehet 
részt.  
– Amennyiben a versenyző(k) a fentiek ellen vét(enek), az összetett 

versenyben elért eredménye/eredményük megsemmisítésre kerül.. 

Továbbjutók az országos döntőre:  A versenyszámok győztesei, valamint meghívást kapnak az 
egyes versenyszámokban az országos szintet teljesítők is. 
(lásd: országos versenykiírás 53 és 59.oldal) 

 
Igazolás: A versenybizottságnál legkésőbb 3/4 órával az adott versenyszám rajtja 

előtt. A helyszínen a versenybizottságnál. Diákigazolvánnyal, Internetes 
nevezési lappal igazgatói aláírással és pecséttel ellátva. Diákigazolvány 
elvesztése esetén fényképpel ellátott, igazgatói pecséttel ellátott 
iskolalátogatási igazolást is fogadunk el.  

 Bármely feltétel hiányában a versenyzők nem indulhatnak a versenyen. 
 TAJ kártya ajánlott.  
 
Költségek: A verseny rendezési költségeit a DSSZE fedezi, míg a versenyzők egyéb 

költségei a résztvevő iskolát terhelik. 
 
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek, míg az 1-3. helyezett 

váltó érem és oklevéldíjazásban részesül. 
 
Helyezések eldöntése: A MASZ szabályai szerint. 
 
Egyéb: A váltóban szereplő csapatok váltóbotot hozzanak magukkal.  
 Az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 
 Minden olyan kérdésben, amit a versenykiírás nem tartalmaz, a MASZ 

versenyszabályai érvényesek. 
 A kislabdahajítás plastoball labdával történik. 
 A pályán csak a versenyzők, a versenybíróság, 1 hivatalos kísérő és a 

rendezők tartózkodhatnak.   
 A versenyzők 4 mm-es szöges-cipőt használhatnak. 
 A verseny helyszínén csak átöltözési lehetőséget tudunk biztosítani. 
 Ha egy versenyző több számban is indul, az atlétika versenyszabályai 

alapján kell alkalmazkodnia az időrendhez.  
 A versenyeztetési korlátozás be nem tartását kizárással büntetjük.  
 
 
 
Miskolc, 2019. május 3. 
     
   

Benőcs Dávid 
  DSSZE titkár 

 
 
 



Atlétika Egyéni Diákolimpia III., IV. korcsoport 
Megyei Döntő időrendje 2018/2019. tanév 

Miskolc, 2019. május 10. 
I D Ő R E N D 

(Tájékoztató jellegű) 
 

10.00   IV. kcs. Lány 100 m időelőfutam 
IV. kcs. Lány kislabdahajítás 
IV. kcs. Fiú magasugrás 

10.15   III. kcs. Lány 60 m időelőfutam 
III. kcs. Fiú távolugrás  

10.20   IV. kcs. Lány távolugrás 
10.25    III. kcs. Fiú 60 m időelőfutam 
10.30   IV. kcs. Fiú súlylökés 
10.40   IV. kcs. Fiú 100 m időelőfutam   
11.15   IV. kcs. Lány 100 m döntő 

III. kcs. Lány távolugrás 
III. kcs. Fiú kislabdahajítás 
III. kcs. Lány magasugrás 

11.20    III. kcs. Lány 60 m döntő 
11.30    III. kcs. Fiú 60 m döntő 
11.40    IV. kcs. Fiú 100 m döntő 
12.00    IV. kcs. Fiú távolugrás  
12.10   III. kcs. Fiú magasugrás 
   IV. kcs. Fiú kislabdahajítás 
   III. kcs. Lány 600 m időfutam  
12.20   III. kcs. Fiú 600 m időfutam 
12.40   IV. kcs. Lány 300 m  
12.50    IV. kcs. Fiú 300 m  

IV. kcs. Lány magasugrás 
III. kcs. Lány kislabdahajítás 

13.10    IV. kcs. Lány 1500 m 
13.20    IV. kcs. Fiú 1500 m 

IV. kcs. Lány súlylökés   
13.30    IV. kcs. Lány 4 x 600 m  
13.45    IV. kcs. Fiú 4 x 1000 m 
14.00    III. kcs. Lány 4 x 100 m  

IV. kcs. Lány 4 x 100 m  
14.15    III. kcs. Fiú 4 x 100 m  

IV. kcs. Fiú 4 x 100 m  
 


