VERSENYKIÍRÁS
VÁROSI DIÁKOLIMPIA MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG
II-III-IV-V-VI. korcsoport

Verseny célja:

- A diákolimpia versenyrendszerében megrendezésre kerülő, alapfokú mezei futóverseny
mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok
mozgáskultúrájának.
- Versenyzési lehetőség biztosítása.
- Városi diákolimpiai bajnoki címek, helyezések eldöntése.

Verseny rendezője: - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
- Szolnoki Diáksport Egyesület
Verseny ideje, helye: 2018. október 16. (kedd) 13.00 óra
Szolnok, Szandai Sportrepülőtér
Eső esetén: 2018. október 18. (csütörtök) 13.00 óra
Nevezés:

Elektronikus úton:
www.mdsz.hu oldalon a „diákolimpia” menüpont alatt (online nevezés opció)
Ha a nevezéshez segítségre lenne szükség, akkor az MDSZ által készített útmutató videók
megtalálhatóak az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=0Os2PbHGA9E&index=1&list=PLKyPWKgLMop
R9jQ1bzSUoiUuCZStq4lnW
Nevezés határideje: 2018. október 12. (péntek)
- Fiú, leány egyéni és csapatverseny
Mivel a nevezési rendszer 2018. október 12-én lezár, a megyei döntőre már új nevezés
nem lehetséges. Ezért minden olyan tanulót most kell benevezni, aki a megyei döntőn
indulni akar egyéniben.
Szükséges a csapatnevezés is, ennek hiányában nem tud a megyei, országos döntőn az
iskola csapata indulni, mert a fenti nevezési határidő a csapatnevezést is blokkolja.
Helyszíni nevezés nincs!

A FUTAM ELŐTT 30 PERCCEL KÖTELEZŐ A MEGJELENÉS!

Igazolás:

Érvényes diákigazolvány és nevezési lap, összesítő névsor szükséges az induláshoz!
Diákigazolvány elvesztése, megrongálódása esetén elfogadható a fényképes
iskolalátogatási igazolás.

Díjazás:

Egyéni helyezettek: 1 - 3. hely (érem), 1-6. hely (oklevél)
Csapat helyezettek: 1 - 3. hely (érem), 1-6. hely (oklevél)

Eredményhirdetés: A futamok után folyamatosan.
VERSENYTÁVOK:

KORCSOPORTOK

FIÚ

LEÁNY

2 km

1,5 km

2,5 km

2 km

4 km

2,5 km

4,5 km

3 km

4,5 km

3 km

II. korcsoport
(2008-2009-ben születettek)
III. korcsoport
(2006-2007-ben születettek)
IV. korcsoport
(2004-2005-ben születettek)
V. korcsoport
(2002-2003, valamint a 2004-ben
született középiskolás tanulók)

VI. korcsoport
(1999-2000-2001-ben születettek)

Az V. és VI. korcsoport fiú, és az V. és VI. korcsoport leány résztvevők együtt rajtolnak, de az eredményeket
külön értékeljük.
INDÍTÁSI IDŐREND:
Korcsoport

Fiú

Leány

II. korcsoport

13:20

13:40

III. korcsoport

14:00

14:20

IV. korcsoport

14:40

15:00

V. korcsoport

15.30

16.00

VI. korcsoport

16.20

16.50

Az időrend tájékoztató jellegű, a csapatok az indítás előtt 30 perccel jelenjenek meg,
ha lehet, a futamokat előbb indítjuk!

Egyebek:

- A futam során a gyalogló versenyzőket kiintjük, a versenyen helyezési számot nem kapnak.
- A versenyzők sportfelszerelésben jelenjenek meg.
- Értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
- A verseny ideje alatt orvosi ügyelet biztosított.
- Szögescipő használata engedélyezett.
- Csapatlétszám: 5 fő. A csapateredmény meghatározásához a négy alacsonyabb befutási helyet elért versenyző eredménye számít.
- Holtverseny, egyenlő pontszám esetén az a csapat szerez jobb helyezést, amelyiknek a 4. helyezett versenyzője végez előbb.
- Minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet (felversenyzés nem engedélyezett).
- Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport
Szövetség „Általános szabályai” és a hatályos MASZ versenyszabályai érvényesek.

Rendezvényfelelős:

Ecseki Tibor 30/574-3441
Szőke Richárd 20/219-22-88

A résztvevőknek sikeres versenyzést kívánunk!

Szolnok, 2018. október. 8.

Rózsa József
ügyvezető igazgató

