
  
 

 Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20.  
 E-mail: bendavid17@hotmail.com  
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Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság Diákolimpia V-VI. korcsoport 
Megyei Döntő versenykiírása 2019/2020. tanév 

Miskolc, 2019. október 3.  
 
A verseny rendezője:  B.A.Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. 
A verseny ideje, helye:  2019. október 3. csütörtök 9.00 óra,  
  Miskolc-Egyetemváros , Miskolci Atlétikai Centrum 
 
Versenybíróság elnöke:  Papp János 
Elnökhelyettes:  Szűcs Istvánné 
Titkár:  Benőcs Dávid 
Igazolók:  Király Kinga, Réz Attila, Lengyel József 
   
Résztvevők:    V-VI. kcsp.-os 2000-2004-ban született tanulók, valamint azok a 2005-ben 

született középiskolás tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyén indulhat-
nak, de akkor a saját III-IV. korcsoportjuk versenyén nem vehetnek részt. 
ugyanakkor az Atlétika Többpróba, az Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabaj-
nokság és az Atlétika Mezei Futóbajnokság versenyein a saját korcsoportjukba 
visszaversenyezhetnek.  

 
Versenyszámok:   Fiú: súlylökés /6 kg/, diszkoszvetés /1,75 kg/, gerelyhajítás /800 g/, magas-

ugrás, távolugrás, 4x1500 m váltó, svédváltó /100-200-300-400/. 
   Leány: súlylökés /4 kg/, diszkoszvetés /1 kg/, gerelyhajítás /600 g/, magas-

ugrás, távolugrás, 4x800 m váltó, svédváltó /100-200-300-400/. 
  Csapat: 5 fős csapatok /4 eredménye számít/. 
Indulási korlátozás:  Egy versenyző maximum három versenyszámban és egy váltóban indulhat. 
 
Nevezés:  2019. szeptember 26. 24.00-ig elektronikus formában az MDSZ honlapján 

(www.mdsz.hu) 
 
Igazolás:  NEK-es diákigazolvánnyal, vagy ennek hiányában diákigazolvánnyal és köte-

lezően személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel valamint internetes nevezési lap-
pal mely el van látva igazgatói aláírással 8.00-tól vagy a versenyszám kezde-
te előtt 30 percig. 

Egyéb:  - Magasugrásban a versenyzők hat, a többi versenyszámban három kísérletet 
tehetnek. 

- A verseny időrendje tájékoztató jellegű, attól eltérést a versenybíróság el-
rendelhet. 

- Az Atlétika centrum öltözési lehetőséget biztosítunk, de az öltözőben 
semmit nem lehet bent hagyni, hanem a lelátón kell elhelyezni. A rende-
zőség az értéktárgyak eltűnése esetén nem vállal felelősséget. 

- Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar 
Diáksport Szövetség „versenyszabályzata”, sportágai szabályzata, és a 
MASZ hatályos versenyszabályai érvényesek. 

- Országos döntőbe jut magasugrásban a megyei jegyzőkönyvek alapján a 
legjobb 8, a többi versenyszámban a legjobb 16 helyezett csapat országos 
szinten. Az országos döntőre meghívott csapatok körét az MDSZ hatá-
rozza meg.  

Miskolc, 2019. szeptember 18. 
Benőcs Dávid 

BAZ Megyei DSSZE titkár 

 



 
 

Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság Diákolimpia V-VI. korcsoport 
 Megyei Döntő időrendje 2019/2020. tanév 

Miskolc, 2019. október 3.  

 

 
IDŐREND 

 
 

Tájékoztató jellegű, a résztvevő csapatok számának függvényében változhat! 

 

  9.00 óra magasugrás fiú  csapat 

  gerely fiú  csapat 

  távolugrás leány csapat 

  súlylökés leány csapat 

 

10.00 óra 4x1500 m fiú  időfutam 

 

10.30 óra gerely leány csapat 

 

11.00 óra magasugrás leány csapat 

  távolugrás fiú  csapat 

  súlylökés fiú  csapat 

 

11.20 óra diszkosz leány csapat 

 

12.00 óra 4x800 m leány időfutam 

 

12.10 óra diszkosz fiú  csapat 

 

12.40 óra svédváltó fiú  időfutam 

 

12.50 óra svédváltó leány időfutam 

 

 

Eredményhirdetés folyamatosan a versenyszámok után a kiértékelést követően. 

 

 
      
         
.  


