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      Fejér megye 2017/2018. tanévi 
     MEZEI DIÁKOLIMPIA  

  döntőjének verseny kiírása 

 
A bajnokság fővédnöke: Viza Attila, a terület önkormányzati képviselője 

 
1. A verseny célja: 

 A diákolimpia versenyrendszerében megrendezésre kerülő mezei futóverseny a futás, mint az egészséges 
életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mozgáskultúrájának. 

 Versenyzési alkalom biztosítása. 
 Lehetőség a tanulók felkészültségének felmérésére. 
 Továbbjutás az MDSZ Országos mezei bajnokságára. 
 

2. A verseny rendezője: Hunyadi DSE, a Székesfehérvári Körzet DSB, Fejér Megyei Diáksport Egyesület, a Csóri Mátyás 
király Általános Iskola 
3. A verseny időpontja: 2018. április 05. /csütörtök/ 14 óra  
 
4. A verseny helyszíne: Székesfehérvár, Palotavárosi tavaknál lévő mezős-füves területen 
 
5. Korcsoportok és versenytávok  

5.1 I. korcsoport (2009-2010) 
A táv egy kör, kb.800méter 
5.1. II. korcsoport (2007-2008) 
Táv fiúk: három kör kb. 2400 m, leányok: kettő kör kb. 1600 m 
5.2. III. korcsoport (2005-2006) 
Táv fiúk: három kör kb. 2400 m leányok: kettő és fél kör kb.2000 m  
5.3. IV. korcsoport (2003-2004) 
Táv fiúk: öt kör kb. 4000 m, leányok: három kör kb. 2400 m 
5.4. V. korcsoport (2001-2002), valamint azok a 2000-ben született középiskolások, akik a tanév első 
versenyén az V. korcsoportot választották) 
Táv fiúk: hat kör kb. 4800 m, leányok: négy kör kb. 3200 m 
5.5. VI. korcsoport (1998-1999-2000) 
Táv fiúk: hat kör kb. 4800 m, leányok: négy kör kb. 3200  

6. A verseny résztvevői: 
Egyéni verseny: a körzeti / városi verseny egyéni 1-6. helyezettjei, Csapatverseny: körzeti / városi verseny 1-3. 
helyezett csapatai, akik a nevezési határidőig az interntes felületen nevezésüket leadták. 

Abból a körzetből, ahol a körzeti versenyt nem rendezték meg a megyei bajnokság időpontjáig, korcsoportonként és 
nemenként egy csapat indulására van lehetőség. Egyéniben egy iskola nemenként és korcsoportonként egy tanulót 
indíthat. Adott Körzet DSB vezetője a nevezési határidőig igazolja a nevezési jogosultságot ebben az esetben is! 
 
7.Csapatok létszáma: 
Minden korcsoport csapata 5 főből áll, a négy legjobb eredménye számít, mint csapateredmény.  
 
8. Nevezés: A körzeti bajnokságok versenyeredményeit (jegyzőkönyveit) 2018. március 28.-án 24 óráig a következő 
címekre kérjük küldeni: tibor.oze@gmail.com és fmdsz@fejer-diaksport.hu  
Internetes továbbjuttatási határidő a körzetvezetőknek: 2018. március 28. 
Abból a körzetből, ahonnan határidőig nem érkezik be a DSB vezető által küldött jegyzőkönyv, a rendezők az indulási 
jogosultság igazolásának hiányában nem tudják fogadni a nevezéseket! Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! 
Azok az iskolák, akik az internetes nevezési felületen nem neveztek a megadott határidőig, és ezt az adott körzet 
vezetője nem hagyta jóvá, a bajnokságon nem vehetnek részt! 
 
9. Igazolás: az általános kiírás szerint. Valamennyi korosztály részére az igazolásokat 14 órakor lezárjuk, későbbi 
időpontban nem áll módunkban a rajtszámokat kiadni. Az igazolásokat az összesítő névsorokkal együtt Őze Tibornak kell 

mailto:tibor.oze@gmail.com
javascript:history.back()
http://www.fejer-diaksport.hu/fdt/atletika/at_mezeikiiras20152016ny.html


leadni, és ezek ellenében vehetők át a rajtszámok. Igazoláskor kérjük az összesítő névsor mellé a diákigazolványokat. 
Kérjük, legyen a tanulóknál TAJ kártya is. 
 
10. Díjazás: 
A bajnokságon nemenként és korcsoportonként az egyéni és a csapat 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül. 
 
 11. Költségek: A rendezés költségei a rendezőket, a részvétel költségei a résztvevőket terhelik. 
 
12. Egyéb: 
      Az I. korcsoport versenyére fiúk-leányok kategóriában kizárólag Őze Tibor címén lehet nevezni az iskola és az életkor 
megjelölésével. Az iskolai összesítő névsort ettől a korosztálytól is kérjük, ennek hiányában rajtszámot nem tudunk 
kiadni. A nevezési határidő megegyezik a többi korosztály nevezési határidejével. Az I. korosztályban egyéni és 5 fős 
csapatversenyt hirdetünk érem díjazással. Az első korcsoport versenye nem továbbjutásos, tehát ők az országos 
bajnokságra nem nevezhetők. 
 
Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a versenyen parkolási lehetőség a két horgásztó közötti bevezető szakaszon 
lehetséges. Mindkét horgásztó mellett a fűre felhajtani csak büntetés terhe mellett lehet. 
 
Kérjük az iskolákat, hogy a tanulók sportöltözékben jöjjenek a versenyre, mivel a helyszínen sem öltözési, sem mosdási 
lehetőség nincs. 
 

 A megyei bajnokságon a csapat összetételét előre nem kell meghatározni, a befutás sorrendje adja a csapat 
összetételét, helyezését.  

 Holtverseny esetén a jobb 4. helyezés dönt.  
 Szöges cipő használata engedélyezett.  
 A megyei döntő helyszínén semmiféle indokkal nem fogadunk el jelentkezést, és nem engedélyezünk indulást 

egyetlen korosztályban sem. 
 Az országos döntő részletes tudnivalóit a forgatókönyv tartalmazza, melyet a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek juttatnak el az iskolákhoz. Az országos döntő forgatókönyve letölthető az MDSZ honlapjáról is.  
 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ versenyszabályai érvényesek.  
 Óvás: 5000 forint óvási díj azonnali befizetése mellet lehetséges. 
 A sportszerűtlenül viselkedő testnevelő, edző, szülő, hozzátartozó csapatát a versenyből azonnali hatállyal 

kizárjuk! 
 A rendezők kérik, hogy a csapatkísérők fokozottan figyeljenek tanítványaik magatartására, a rendre és 

tisztaságra. Külön kérjük, hogy a kollégák, a kísérők ismertessék, és ha kell, ellenőrizzék tanítványaik kulturált 
illemhely használatát.  

 A versenyen a tanulók rajtszámmal fognak futni a könnyebb adatfeldolgozás miatt. A rajtszámokat a mell részre 
helyezzék fel a tanulók, mert a rosszul felhelyezett vagy futás közben elvesztett rajtszám miatt a versenyző 
teljesítményét nem tudjuk értékelni, és ezért reklamációt sem tudunk elfogadni.  

 Minden csapat hozzon magával annyi biztosítótűt, hogy a rajszámot jól lehessen vele rögzíteni / 3-4 db /.  
 Eredményhirdetés az adott versenyszámban az utolsónak célba érkezett versenyző után 30 perccel! 

 
 

13. Időrend 
14.00                           I. kcs. leány ……………………………800 m 
14.10                           I. kcs. fiú ……………………………… 800 m           
14.25   II. kcs. leány                                       1600 m  
14.50   II. kcs. fiú ………………………………2000 m 
15.15   III. kcs. leány…………………………   2000 m 
15.45   III. kcs. fiú………………………………2400 m 
16.10   IV. kcs. leány…………………………  2400 m 
16.35   IV. kcs. fiú……………………………    4000 m 
17.00     V-VI. kcs leány…………………………3200 m  
17.15   V-VI kcs. fiú…………………………… 4800 m 

 
 
 
Szabadbattyán, 2018. február. 24.   
          Őze László 



          DSB vezető 
 


