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Ikt. szám:
Atlétika Többpróba Diákolimpia II. korcsoport
Megyei Döntő versenykiírása 2018/2019. tanév
Miskolc, 2019. május 6.
A verseny célja:

A megyei bajnoki cím eldöntése, országos döntőbe jutás kivívása.

A verseny rendezője:

A BAZ Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

A verseny ideje:

2019. május 6. (hétfő) 10.00 óra

A verseny helye:

Miskolc-Egyetemváros , Miskolci Atlétikai Centrum

Résztvevők:

A városkörzeti döntők győztesei, Miskolc város 1-3. helyezett csapatai,
az egyéni összetett verseny győztesei, meghívottak.

A versenybíróság elnöke: Dr. Madarász János
Elnökhelyettes:

Szűcs Istvánné

Titkár:

Benőcs Dávid

Igazoló:

Király Kinga, Réz Attila

Versenyszámok:

Többpróba fiú és lány csapat és egyéni összetett
Számai: - 60 m
- távolugrás (60 cm-es sávból)
- kislabdahajítás(1 próba és folyamatosan végrehajtott 3 kísérlet)
- 4 x 100 m-es váltó (körváltó), váltás a 20 m-es váltózóna
területén

Csapatlétszám:

Csapatlétszám 5+1 főből áll, de 5 fővel is indítható csapat, 5 eredménye
számít, mint csapateredmény.

Csapat összetétel:

2008 és 2009-ben született tanulók

Nevezés:

A körzeti DSB vezető 2019. május 1-ig az MDSZ honlapján a
csapattagok és eredményeik (pontszám) feltüntetésével nevezi a körzeti
győzteseket.
A pontszám feltüntetése fontos a csoportbesorolás miatt is!
Határidő után NEM fogadunk el nevezéseket!

Igazolás:

Diákigazolvánnyal, valamint az internetes nevezési lappal igazgatói
aláírással és pecséttel. Diákigazolvány elvesztése esetén fényképpel,
igazgatói aláírással és pecséttel ellátott iskolalátogatási igazolást kell
bemutatni. Bármely dokumentum hiányában a versenyző(k) nem
indulhatnak a versenyen. TAJ kártya vagy annak másolata ajánlott!

Költségek:

A verseny rendezési költségeit a megyei DSSZE, a részvétel költségeit az
iskolák fedezik.

Díjazás:

Az 1-3 helyezett egyéni és csapat érem, míg valamennyi csapat
oklevéldíjazásban részesülnek.

Egyéb:

- Kislabdahajítás plastoball kislabdával (12dkg)
-Távolugrás 60 cm-es ugrósávból. Az ugrás távolságát az elugrás helyétől
mérjük.
- Rövidtávfutásnál az indulás térdelőrajttal történik. A csapat tagjai egy
futam keretében versenyezhetnek.
- Szöges cipő használható.
- A hibás rajtot elkövető versenyzőt vagy versenyzőket figyelmeztetni kell.
Futamonként csak egy hibás rajtra van lehetőség a felelős versenyzők
kizárása nélkül. Ezt követően bármelyik versenyző(k) hajt(anak) végre
hibás rajtot abban a futamban, ki kell zárni ő(ke)t abból a
versenyszámból. .
- A versenyen minden olyan kérdésben, amiről a kiírás másként nem
rendelkezik a MASZ versenyszabályai érvényesek.
- A testnevelő az igazolást követően köteles leadni a kitöltött
versenyjegyzőkönyvet a számítógépet kezelő kollegának.
- Holtverseny esetén lásd az országos kiírást.
- Az egyéni összetett versenyben a váltó eredménye nem számít bele.
- A csoportok összetételét a helyszínen közöljük.

Fontos: Kérjük a megyei döntőbe jutott csapatokat, hogy közöljék, amennyiben nem tudnak részt
venni a versenyen, mert csak ebben az esetben nem vonunk le pontot az iskolától.
Miskolc, 2019. április 19.
Benőcs Dávid
DSSZE titkár

Atlétika Többpróba Diákolimpia II. korcsoport
Csoportbeosztás időrendje
(tájékoztató jellegű)
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A 4*100 m-es síkfutást a 3 szám után elért erősorrend alapján csoportokban indítjuk
folyamatosan! A csoportokat a beérkezett eredmények (pontszám) alapján alakítjuk ki.

