A 2018/2019 TANÉVI MEGYEI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA
II. KCS. TÖBBPRÓBA EGYÉNI ÉS TÖBBPRÓBA CSAPATVERSENY VERSENYKIÍRÁSA
1. A verseny célja: Az atlétika sportágban versenyzési lehetőség és a legjobbak számára országos
döntőn való részvétel biztosítása.
2. A verseny rendezője: Fejér Megyei Diáksport Egyesület
Alba Regia Atlétika Klub
3. A verseny napja és kezdési ideje:
 II. kcs.: 2019. Május 08. (szerda) 14:00 órai kezdettel
4. A verseny helye: Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ (Székesfehérvár, Bregyó köz 1.)
5. ÖLTÖZÉS A Bregyó- közi sportcentrum faház öltözőjében díjmentesen biztosítja a Városgondnokság!
6. Nevezési határidő: 2019. május 06. éjfél
A nevezési határidő lejárta után a rendszerben nevezésre nincs lehetőség!
(A többpróba csapatversenybe nevezett versenyzőket nem szükséges külön a többpróba egyéni
versenyszámba is nevezni, a versenyzők értékelésre kerülnek a többpróba egyéni versenyszámban is.)
7. A verseny résztvevői:
Többpróba csapatverseny: valamennyi körzet győztes csapata, Székesfehérvár 1-3. helyezett csapata.
Többpróba egyéni verseny: valamennyi körzet győztes versenyző, Székesfehérvár 1-3. helyezettje.
 Ha az egyéni győztes a körzeti döntő I. helyezett csapat tagja, helyette egyéniben más nem
indulhat.



Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Korlátozás: Nincs!
Iskolánként, nemenként maximum 1 csapat indítható!

 Csapatlétszám 6/5fő
8. Meghívás:
 II-IV. kcs-ban: A Körzeti versenyek második helyezett egyéni versenyzői és csapatai abban az
esetben, ha minimális különbséggel lettek második helyezettek, a verseny után, kérhetik
meghívásukat a megyei döntőben való részvételre!
9. Versenyszámok:
Többpróba csapatverseny (hárompróba) nemenként, az alábbi versenyszámokkal:
 60 m-es síkfutás
 Távolugrás (60 cm széles elugróhely)
 Kislabdahajítás
 4x100 m-es váltófutás (fiú- és leányváltók) az atlétika szabályai szerint körpályán futással és
a váltás a 20 méteres váltózóna területén történik!
Többpróba egyéni verseny (hárompróba) nemenként, az alábbi versenyszámokkal:
 60 m-es síkfutás
 Távolugrás (60 cm széles elugróhely)
 Kislabdahajítás
10. Igazolás: a verseny megkezdése előtt 30 perccel Kőnigné Németh Katalin vagy Velancsics Katalin
szervezőknél!
a) Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.

Diákigazolvány hiányában: a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és lepecsételt,
fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás bemutatása (amennyiben az iskolalátogatási igazoláson nem
szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány
bemutatása is szükséges).
b) Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója
által aláírt és pecséttel ellátott csapat vagy egyéni nevezési lap.
11. Díjazás:
Az 1-3. helyezett egyéni versenyzők és csapatok éremdíjazásban részesülnek.
12. Továbbjutás:
 Többpróba csapatverseny: valamennyi megyei győztes csapat, valamint országos szinten a
további három legmagasabb pontszámot elért csapat.
 Többpróba egyéni verseny: valamennyi megyei győztes versenyző, valamint országos szinten a
további három legmagasabb pontszámot elért egyéni versenyző.
 Ha az egyéni versenyző az országos döntőn szereplő csapat tagja, helyette egyéniben más nem
indulhat.
A holtverseny eldöntése:
Csapateredmény számításánál: a magasabb pontszámmal rendelkező utolsóként (5., 4. stb.) figyelembe
vett csapattag csapata kerül előbbre.
Egyéni többpróba számításnál: az a győztes, aki több versenyszámban ért el magasabb pontszámot. Ha ez
nem dönti el a holtversenyt, akkor az a győztes, aki a versenyszámok közül valamelyikben a legmagasabb
pontszámot érte el. Ha ez sem dönt, akkor meg kell nézni a második legmagasabb pontszámot, és így
tovább.
13. Egyéb:
 Szöges cipő használható!
 A csapateredmény meghatározásához az 5 legmagasabb pontszámot elért versenyző eredménye
számít. A csapateredmény akkor érvényes, ha 5 csapattagnak értékelhető összetett eredménye
van.
 Minden korcsoportnál a MDSZ atlétika versenykiírás Sportági rendelkezései a meghatározók!
 A versenykiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ versenyszabályai
érvényesek!
 Elveszett tárgyakért, felszerelésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
 Az atlétikai pályán kerítésen belül csak az időrendnek megfelelő versenyszámban induló
tanulók tartózkodhatnak!

Székesfehérvár, 2019. 04. 14.

Velancsics Katalin s.k. Szakmai felelős

