Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20.
E-mail: bendavid17@hotmail.com
Honlap: www.borsod-diaksport.hu

Atlétika Ügyességi csapatbajnokság Diákolimpia III-IV. korcsoport
Megyei Döntő versenykiírása 2019/2020. tanév
Miskolc, 2019. október 1.
A verseny célja:
A verseny rendezője:
A verseny ideje és helye:

Az ügyességi csapatbajnoki cím eldöntése.
B.A.Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület
2019. október 1. (kedd) 10.00 óra
Miskolc-Egyetemváros , Miskolci Atlétikai Centrum

A versenybíróság elnöke:
Titkára:
Igazoló Bizottság:

Papp János
Benőcs Dávid
Király Kinga, Lengyel József, Réz Attila

A verseny résztvevői:

III-IV. kcs.-os tanulók, a körzetek győztesei, versenyszámonként és nemenként, valamint Miskolc város 1-3. helyezettje.
Fiú és lány csapat magasugrás, távolugrás, súlylökés (fiúk 4 kg, lányok 3 kg),
kislabdahajítás,10x200 m váltófutás (5 fiú-5 lány).
5 fő (4 eredménye számít)
csapatonként a négy legjobb eredményének átlaga.
Egy versenyző maximum 3 versenyszámban és 1 váltóban indulhat.
a csapat utolsó tagjának (4., 3, stb.) eredménye dönt.

Versenyszámok:
Csapatlétszám:
Eredményszámítás:
Indulási korlátozás:
Holtverseny eldöntése:
Nevezés:

DSB kiírás szerint elektronikus formában lehet az MDSZ honlapján
(www.mdsz.hu).

Igazolás:

9.00-9.45-ig a helyszínen, diákigazolvánnyal, és az internetes nevezési lappal.
A nevezési lapokat kérjük igazgatói aláírással ellátni. Bármely feltétel hiányában a versenyzők nem indulhatnak a versenyen.
Diákigazolvány elvesztése esetén igazgató által aláírt, lepecsételt fényképes iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.

Költségek:

A rendezési költségeket a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület fedezi.
Egyéb költség a résztvevőket terheli.
I-III. helyezett csapatok érem és oklevéldíjazásban részesülnek.

Díjazás:
Egyéb:

Miskolc, 2019. szeptember 18.

Magasugrásban a versenyzők 6, a többi ügyességi versenyszámban 3 kísérletet
tehetnek. A távolugrás 20 cm-es elugrógerendáról történik. Meghívási lehetőség csak az eredmény feltüntetésével lehetséges. Váltóbotokat a csapatok kötelesek magukkal hozni. A verseny időrendje tájékoztató jellegű, attól eltérést
a versenybíróság elrendelhet. A helyszínen csak átöltözési lehetőséget biztosítunk. A rendezőség az értéktárgyak eltűnése esetén nem vállal felelősséget.
Minden egyéb kérdésben a Diákolimpia és a MASZ versenykiírása a mérvadó.
Az országos döntőre magasugrásba 8, a többi versenyszámban a 16 országos
szinten legjobb eredményt elért csapatok kerülnek meghívásra. A 10x200 m
váltó első 300 méterét kimért pályán kell megtenni.
Benőcs Dávid
BAZ megyei DSSZE titkár

ATLÉTIKA ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG
III-IV. KORCSOPORT MEGYEI DÖNTŐ 2019/2020. tanév
Miskolc, 2019. október 1.
Tájékoztató jellegű, a résztvevő csapatok számának függvényében változhat!

10.00 óra

fiú magasugrás
leány távolugrás
leány kislabda hajítás
fiú súlylökés

11.25 óra

leány magasugrás
fiú kislabda hajítás
fiú távolugrás
leány súlylökés

12.50 óra

fiú és leány 10 x 200 m váltófutás

Eredményhirdetés folyamatosan a versenyszámok után a kiértékelések befejeztével

.

