
  
 

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

 
Ikt.szám: 22/2019. 

 
Atlétika Mezei Futás Diákolimpia II., III., IV., V., VI., korcsoport 

Megyei Döntő versenykiírása 2018/2019. tanév 
Miskolc, 2019. március 21. 

 
 

A verseny célja: A bajnoki cím és a helyezések, valamint a továbbjutás eldöntése 
A verseny rendezője: A B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 
A verseny időpontja: 2019. március 21. csütörtök 9.00 óra 
A verseny helye: Miskolc, Repülőtér. 
Versenybíróság elnöke: Dr. Madarász János 
Titkára: Zinger Béla, Benőcs Dávid, Szűcs Istvánné 
  
Résztvevők: 
- Általános iskolás korosztálynál a II., III. és IV. kcsp. DSB győztes egyéni versenyzői és 
csapatai, valamint Miskolc város 1.-3. helyezettje, valamint a meghívottak. 
-A középiskolás korosztálynál V. és VI. kcsp. tanulói. Iskolánként, versenyszámonként, 
nemenként, korcsoportonként maximum 10 fő indítható. 
  
Versenyszámok, távok: 

Minden korcsoportnak egyéni és csapatverseny 
II. kcsp. fiú: 2,0 km. leány: 1,5 km. 
III. kcsp. fiú: 2,5 km. leány: 2,0 km. 
IV. kcsp. fiú: 4,0 km. leány: 2,5 km. 
V. kcsp. fiú: 4,5 km. leány: 3,0 km. 
VI. kcsp. fiú: 5,0 km. leány: 3,0 km. 

   
Csapatlétszám: Középiskola 5 fő (4 eredménye számít) 

      Általános iskola 5 fő (4 eredménye számít) 
  
Az indulás rendje és ideje:  

9.00 V. kcsp. leány 
9.30 VI. kcsp. leány 
10.00 V. kcsp. fiú 
10.30 VI. kcsp. fiú 
11.00 IV. kcsp. fiú 
11.30 IV. kcsp. leány 
12.00 III. kcsp. fiú 
12.20 III. kcsp. leány 
12.40 II. kcsp. fiú 
13.00 II. kcsp. leány 

  
Az időrend tájékoztató jellegű, attól kisebb eltérés lehetséges. 

 



A rajthelynél az indulás előtt 10 perccel kötelező megjelenni a versenyzőknek. 
  
Nevezések ellenőrzése: A helyszínen, 1 órával minden korcsoport versenyének kezdete 
előtt. 
Nevezés:  

- V.,VI. korcsoport: 2019. március 17-ig elektronikus formában az MDSZ honlapján 
(www.mdsz.hu) 

- II-IV kcs-ban a DSB vezető 2019. március 17-ig elektronikus formában jutatja 
tovább a körzeti győzteseket, az MDSZ honlapján (www.mdsz.hu) 

A meghívási kérelmeket e-mail-ben vagy telefonon kérném jelezni, illetve a rendszerbe a 
továbbjuttatásról a DSB felelős gondoskodjon. 
A visszalépőket szintén e-mailben vagy telefonon kérném jelezni. 
Kérjük, egyénibe csak akkor nevezzenek külön, ha nem csapattag a tanuló.  
  
Igazolás: Diákigazolvánnyal, annak megrongálódása elvesztése esetén fényképpel ellátott 
és igazgató által aláírt iskolalátogatási igazolást kell bemutatni. NeK-es diákigazolvány 
hiányában személyazonosító igazolvány is szükséges a középiskolásoknál. Az igazoláshoz 
szükséges az internetes nevezési lap, igazgatói aláírással és pecséttel. 
 
 
Igazoló bizottság: Király Kinga, Ajtay Lászlóné, Lengyel József, Szűcs Istvánné 
     
 
Költségek: A rendezési költségeket a rendezők, a részvételt az iskolák fedezik. 
  
Díjazás: Az 1-3 helyezett egyéni érem, a csapat érem és oklevéldíjazásban részesül. 
  
Egyéb: Az itt nem érintett kérdésben a MASZ. versenyszabályai a mérvadók. 
Hangsúlyozottan kérjük a kísérő kollégákat a terület tisztántartására. A repülőtér 
felszállópályája közelében NEM tartózkodhat senki mivel balesetveszélyes. 
A repülőtér parkolójában csak autóbuszokkal kérjük parkolni. 
Kérem, a kísérő kollégákat a fentiek betartásában közreműködni szíveskedjenek 
  
  
  
Miskolc, 2019. március 6. 
  
  
  
  

Benőcs Dávid 
Megyei DSSZE titkár 

 


