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.Atlétika Többpróba Diákolimpia IV. korcsoport

Ikt. szám:

Megyei Döntő versenykiírása 2018/2019. tanév
Miskolc, 2019. április 30.

A verseny célja:

A megyei bajnoki cím és a továbbjutás eldöntése.

Rendezője:

B.A.Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Ideje és helye:

2019. április 30. (kedd) 10.00 óra, Miskolc-Egyetemváros , Miskolci Atlétikai Centrum

Résztvevők:

A városkörzeti döntők győztesei, Miskolc város 1-3. helyezettje, meghívottak.

A versenybíróság elnöke: dr. Madarász János
Elnökhelyettes:

Szűcs Istvánné

Titkár:

Benőcs Dávid

Értékelő és Igazoló Bizottság: Réz Attila, Lengyel József, Király Kinga
Versenyszámok:

100 m,
800 m,
távolugrás ( 20 cm széles elugróhelyről történik) ,
súlylökés ( fiúk 4 kg, lányok 3 kg),
kislabdahajítás ( plastoball 12 dkg))
A többpróba versenyen 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. .

Csapatlétszám:
Csapat összetétel:

6 fő (5 eredménye számít, 5 fővel is lehet indulni)
2004-ben és 2005-ben születettek, IV. korcsoportos tanulók (A 2004-ben született
középiskolás versenyzők akkor indulhatnak a IV. korcsoportban, amennyiben az V.
korcsoport Atlétika-pályabajnokság versenyén nem indultak.)

Versenyzési korlátozások:
– 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..

Nevezés:

Csak a körzetvezetők által határidőre 2019. április 28-ig nevezett csapatokat tudjuk
fogadni a megyei döntőn. A körzetvezetők a nevezési rendszerbe tüntessék fel a
továbbjutó csapataik pontszámát!!!

Igazolás:

Diákigazolvány, Internetes nevezési lap igazgatói aláírással és pecséttel ellátva.
Diákigazolvány hiányában fényképpel ellátott, igazgató által aláírt és lepecsételt
iskolalátogatási igazolást tudunk elfogadni. Az igazolást követően a számítógépes
kollegával kell leadni a kitöltött versenylapot.
Bármely feltétel hiányában a versenyzők 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 érem, míg az 1-3. helyezett csapatok érem, míg valamennyi
csapat oklevéldíjazásban részesül.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület a 2007/2008.
tanévtől „Horváth József” emlékserleget alapított és ad át minden tanévben a megye
legeredményesebb leány ötpróba csapata részére. Ennek győztese az elmúlt tanévben
a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium volt. Kérjük, hogy a vándorserleget a verseny
napjáig nevezett iskola juttassa el a DSSZE titkárnak.

Helyezések eldöntése: A MASZ szabályai szerint. Holtverseny esetében lásd az országos kiírást.
Egyéb:


Az öltözőket csak átöltözésre lehet használni és az ott 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, valamint a rendezők
tartózkodhatnak.

A versenyzők 4 mm-es szöges-cipőt használhatnak.



A határidő után beérkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni.



A csapatok beosztását a beérkezett eredmények függvényében készítjük el.

Miskolc, 2019. április 18.

Benőcs Dávid
DSSZE titkár

Atlétika Többpróba Diákolimpia IV. korcsoport
Megyei Döntő lebonyolítási rendje 2018/2019. tanév
Miskolc, 2019. április 30.
Csoportbeosztás időrendje
(tájékoztató jellegű)
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A 800 m-es síkfutást a négy szám után elért erősorrend alapján 3-3 csapatonként indítjuk folyamatosan! A
csoportokat a beérkezett eredmények (pontszám) alapján alakítjuk ki.

