Fejér Megyei Duatlon „B” kategória Diákolimpia
Versenykiírása
2018-2019
1. A verseny célja:
 A futás, és kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része
legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának.
 Versenylehetőség biztosítása azon oktatási intézményekbe járó tanulók részére, akik iskolai
keretek között rendszeresen foglalkoznak futással és kerékpározással.
 A Fejér Megye Bajnoka cím eldöntése, továbbjutás az országos döntőbe.
2. A verseny rendezője:
 Fejér Megyei Diáksport Egyesület
 Kempelen Farkas Általános Iskola Pázmánd
3. A verseny ideje, helye:
2018. október 02. 14:00 óra
Velence Tavi Sukorói pálya
Sukoró, Tóparti út
4. A verseny résztvevői:
Lásd a MDSZ „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként a III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.
• Egyéni versenyben nemenként a III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.
Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Egy iskola korcsoportonként és nemenként maximum 2 csapatot indíthat!
5. Korlátozás:
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2016. szeptember 01. es 2018. augusztus 31. között
a Magyar Triatlon Szövetség, ill. a megyei/budapesti Triatlon Szövetség által kiadott
versenyengedéllyel nem rendelkeznek, és a korosztályos duatlon, triatlon ranglistákon nem
szerepeltek.
6. Versenyszámok:
Egyéni verseny nemenként a III., IV., V. és VI. korcsoportos versenyzők számára.
• Csapatverseny nemenként a III., IV., V. és VI. korcsoportos versenyzők számára.
• Versenytávok korcsoportok szerint:
Korcsoprtok
III.
IV.
V.
VI.

Futás
1 km
2 km
2,5 km
2,5 km

TÁV
Kerékpár
4 km
8 km
10 km
10 km

Futás
0,5 km
1 km
1,5 km
1,5 km

7. Nevezés:
Lásd a MDSZ „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A csapatversenybe nevezett versenyzőket nem szükséges külön az egyéni versenyszámba nevezni,
a versenyzők értékelésre kerülnek az egyéni versenyszámban is.
Nevezési határidő: 2018. szeptember 30.

8. Lebonyolítás:
Rajtszámok átvétele: 13:30-14:00 óra mindenkinek!
Időrend:
A verseny 14:00 órai kezdéssel folyamatos!
Sorrend:
III. kcs. leány; III. kcs. fiú; IV. kcs. leány; IV. kcs. fiú; V. kcs. leány; V. kcs. fiú; VI. kcs. leány; VI. kcs.
fiú
9. Értékelés:
Egyéni verseny: a befutás sorrendje
Csapatverseny: 4 fő versenyző
 A 3 alacsonyabb befutási helyet elért versenyző eredménye számít. Ahhoz hogy a csapat
értékelve legyen, 3 főnek célba kell érnie.
 A csapattagokat nem kell előzetesen meghatározni, a befutás sorrendje adja a csapat
összetételét.
10. Igazolás:
Lásd a MDSZ „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
 egyéni vagy csapat nevezési lap: a nevezési rendszerben történt nevezés alapján
kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláírt és
pecséttel ellátott.
 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).
 Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEKrendszer) specifikációinak
megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja szerinti (új típusú)
diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. és VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői
engedély vagy útlevél bemutatása is kötelező.
Bármelyik hiánya a versenyző kizárását vonja maga után a versenyről!
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát.
11. Díjazás:
Az I-II-III. helyezett egyéni versenyzők érem, az I-II-III. helyezett csapatok érem és oklevél, a többi
csapat oklevél díjazásban részesül.
12. Továbbjutás: Csapatverseny: a megyei verseny 1-2. helyezett csapatai.
Egyéni verseny: a megyei verseny 1-4. helyezett egyéni versenyzői.
Amennyiben az egyéni 1-4. helyezett a továbbjutó csapat tagja, úgy a sorrendben következő egyéni
versenyző NEM indulhat az országos döntőn.
13. Költségek:
 A rendezés és díjazás költségei a FMDE-t, a részvétel költségei a résztvevőket terhelik
14. Sportági rendelkezések: Az országos kiírásnak megfelelően!
 A kerékpár áttételszabály: NINCS!
 Kerékpáros fejvédő használata minden futamban kötelező!
 Kerékpárról mindenki maga gondoskodik!
 A helyszínen fejvédőt nem tudunk biztosítani!
 A versenyen mindenki saját felelősségére indul!
Jó felkészülést, sok sikert kívánunk!

