„KIS ISKOLÁK SPORTVERSENYE – A SPORTOLÓ NEMZEDÉKÉRT”
FEJÉR MEGYEI ATLÉTIKA DÖNTŐ
A 2020/2021 TANÉVI VERSENYKIÍRÁSA
Korlátozás:
A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet alapján kedvezményezett településen lévő iskolák, valamint a Minősített
Tehetséggondozó Műhelyeknek minősülő iskolák azon tanulói nevezhetnek, akik az adott tanév
kezdetéig ezen iskolákba beiratkoztak, és az adott verseny időpontjában az intézményben
tanulói jogviszonnyal rendelkeznek
A verseny célja:
• Verseny- és játéklehetőség biztosítása a sportágak versenyszámait megismerő, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű települések köznevelési intézményeiben tanuló fiatalok
részére.
• Atlétika sportágban a korcsoportok legtehetségesebb egyéni versenyzőinek, továbbá olyan,
kis létszámú iskolák tanulóinak, amelyek nem tudnak csapatot kiállítani, országos versenyen
való részvétel biztosítása.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása,
elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék
iskolájukat diákversenyen.
A verseny rendezője: Fejér Megyei Diáksport Egyesület
A verseny szakmai felelőse: Velancsics Katalin
Igazolásért felelős: Kiszely Imréné
A verseny helye: Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ
Székesfehérvár, Bregyó köz 1.
A verseny ideje: 2020. október 20. (kedd) 14:30 óra
Technikai értekezlet: 14:00
MEGNYITÓ: 14:15

Nevezési határidő: 2020. október 18.
Az elektronikus nevezési lapon fel kell tüntetni az iskola (tagiskola) 2020. október 01-jei állapot
szerinti – a köznevelési információs rendszerbe (KIR) feltöltött– tanulói létszámát. Az iskola
igazgatója vagy a tagintézmény vezetője a nevezési lap aláírásával hitelesíti a létszámadatot.
Igazolás:
A Megyei Diákolimpia versenyen való részvétel feltétele:
1. Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója
által aláírt és pecséttel ellátott csapat és egyéni nevezési lap.
2. 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).
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak
másolatát.
A verseny résztvevői: Azok az egyéni versenyzők és csapatok, akik a megadott határidőig
neveztek a MDSZ internetes nevezési felületén!

Csapatversenyre iskolánként 1 fiú és 1 leány csapat nevezhető!
Egyéni versenyszámokra iskolánként, nemenként és versenyszámonként 2-2 fő nevezhető!
Felversenyzés:
• Egyéni verseny (atlétika 600 m-es és 800 m-es síkfutás): minden versenyző a saját
korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
• Csapatverseny:
➢ Atlétika – csapatverseny: minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat,
„felversenyzés” nem lehetséges.
➢ Atlétika – svédváltó: „felversenyzés” kizárólag egy születési évszámmal feljebb,
egy távnál engedélyezett.
•

Versenyszámok:
Csapatverseny (fiú- és leánycsapatok részére): 6 fős csapatok nevezhetők.
Csapatösszetétel: (6 fős csapatok)
2 fő I-II. korcsoportos (2010-2011-2012 vagy később született)
2 fő III. korcsoportos (2008-2009)
2 fő IV. korcsoportos (2006-2007)
Csapatverseny versenyszámai:
I-II. és III. korcsoportban: (hárompróba)
60 m-es síkfutás
távolugrás (60 cm széles elugróhely)
kislabdahajítás
IV. korcsoportban: (hárompróba)
100 m-es síkfutás,
távolugrás (60 cm széles elugróhely),
kislabdahajítás

•

Egyéni verseny:
Egyéni többpróba (hárompróba)
Nemenként I-II. összevont és III. korcsoportban
– 60 m-es síkfutás
– távolugrás (60 cm széles elugróhely)
– kislabdahajítás
Nemenként IV. korcsoportban
– 100 m-es síkfutás
– távolugrás (60 cm széles elugróhely)
– kislabdahajítás
Egyéni futószámok:
III. korcsoport fiúk, leányok: 600 m-es síkfutás
IV. korcsoport fiúk, leányok: 800 m-es síkfutás

•

Svédváltó (fiú- és leányváltók részére): 100-200-300-400 m.
Váltócsapat:
100 m: 2010-ben született vagy fiatalabb tanuló
200 m: 2008-2009-ben született
300 m: 2007-ben született
400 m: 2006-ben született tanulók

Sportági rendelkezések: az országos kiírásnak megfelelően!
• Szögescipő nem használható.
• A rövidtávfutásoknál a megyei/budapesti és országos döntőn az indulás térdelőrajttal történik.
• Többpróba versenyen a hibás rajtot elkövető versenyzőt vagy versenyzőket figyelmeztetni kell.
Futamonként csak egy hibás rajtra van lehetőség a felelős versenyző(k) kizárása nélkül. Ezt követően
bármelyik versenyző(k) hajt(anak) végre hibás rajtot abban a futamban, ki kell zárni ő(ke)t abból a
versenyszámból.
• Az egyéni versenyeken is a többpróba rajtszabályát alkalmazzuk.
• Távolugrásnál minden korosztály 60 cm széles elugrósávból ugrik.
• Csapatversenynél a csapat összpontszámát a 6 fő pontjainak összege adja.
• Csapatversenynél a holtverseny eldöntése: a IV. korcsoportos versenyzők összpontszáma alapján, a
magasabb összpontszámmal rendelkező csapat kerül előbbre. Ha ez is azonos, akkor a magasabb
pontszámmal rendelkező „második helyezett” IV. korcsoportos versenyző csapata kerül előbbre.
• Egyéni többpróba versenynél a holtverseny eldöntése: az a győztes, aki több versenyszámban ért el
magasabb pontszámot. Ha ez nem dönti el aholtversenyt, 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.
• Pontozás: pontértéktáblázat alapján.
• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® „Kis Iskolák
Sportversenye Versenyszabályzata” és a MASZ hatályos versenyszabályai érvényesek.
A verseny lebonyolítása: 14:30 órakor kezdődik
Csapattagok+ egyéni többpróba versenyzők:
➢ 60m Fiú és leány: (csapatonként 4 fő 2-I-II. kcs; 2 III. kcs. + I-II. és III. kcs. egyéni
többpóbázok
➢ 100m Fiú és leány: (csapatonként 2 fő IV. kcs. + IV. kcs. egyéni több-próbázók
➢ Távolugrás Fiú --- Kislabdahajítás Lány: (6 fős csapatok + egyéni több-próbázók
➢ Kislabdahajítás Fiú --- Távolugrás Lány: (6 fős csapatok + egyéni több-próbázók
➢ Svédváltók: Fiú---Lány (4 fős csapatok)
Egyéni futószámok:
➢ 600m III. kcs. Lány
➢ 600m III. kcs. Fiú
➢ 800m IV. kcs. Lány
➢ 800m IV. kcs. Fiú
Végül, kiegészítő sportági program: Páros talicskázó verseny I-II. kcs; III. kcs.; IV. kcs!
Az I-II-III. helyezett párok korcsoportonként sportszerdíjazásban részesülnek.
Eredményhirdetés
Díjazás:
Csapatban (lány, fiú) és svédváltóban: Az I-III. helyezett csapatok érem, minden csapat
oklevéldíjazásban részesülnek!
Egyéniben: Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
Továbbjutás országos versenyre:
➢ Atlétika összetett csapat (lány, fiú): Megyei I. helyezett csapat.
➢ svédváltó: Megyei I. helyezett csapat.
➢ Atlétika összetett egyéni: Megyei I. helyezett tanuló
➢ Egyéni számok (600m és 800m): Megyei I. és II. helyezett tanuló

COVID Iránymutatások a résztvevők számára:
• Lehetőség szerint, az öltözőhasználat teljes kerülésével, mindenki otthonról sportruházatban érkezzen
a rendezvényre, minél kisebb létszámban, és az alapvető higiéniai előírások betartásával;
• A rendezvény helyszínére történő megérkezéskor a megfelelő kézmosás vagy kézfertőtlenítő
használata kötelező, ezt követően a rendezvény időtartama alatt rendszeresen ajánlott;
• Az alapvető higiéniai előírások betartása kötelező a rendezvény helyszínén és időtartama alatt
[tüsszentés vagy köhögés esetén elsősorban papír zsebkendő használata, és azonnali szabályos
hulladékkezelése, ha pedig ez nem megoldható (pl. sportolás közben), akkor a könyökhajlatba történő
tüsszentés vagy köhögés];
• Az arc, szem, száj érintésének kerülése ajánlott;
• A sporttevékenység közben kerülendő a köpés földre, kézbe, kesztyűbe stb;
• A résztvevők között nem ajánlott a mérkőzés/verseny előtti/utáni, illetve az eredményhirdetés során a
kézfogásos üdvözlés (helyette esetleg az ököl/könyök összeérintése);
• A folyadékpótlás saját kulacs vagy flakon használatával ajánlott;
• A sporttevékenységet leszámítva a versenyzők, kísérők és egyéb közreműködők számára kötelező a
maszk viselése. (a száj és az orr eltakarása);
• A sporttevékenységet leszámítva minden résztvevőnek törekednie kell a zsúfoltság elkerülésére és a
1,5-2 méteres védőtávolság megtartására (különösen megnyitó, eredményhirdetés, igazoltatás stb.
során).

Fontos egyéb tudnivalók!
•
•
•
•

A pályahasználatnak szigorú feltételei vannak. Ez vonatkozik a tanulók magatartására, a mosdók
rendeltetésszerű használatára, a tisztaságra. Az okozott károkat a kártokozónak meg kell
téríteni!
Öltözési lehetőség, ha muszáj, a lelátókon lehetséges.
A csapatok egy helyen rakják le a ruháikat!
A nap végén mindenki hagyjon maga után rendet és tisztaságot!

FONTOS!!!!
• Az iskolák 2 példányban hozzák magukkal a kitöltött csapat jegyzőkönyveket!
• Mellékletben küldöm!
Szeretettel várjuk a résztvevőket!
Székesfehérvár, 2019. 04. 26.
Velancsics Katalin atlétika szakág-vezető,
Kiszely Imréné FMDE titkár
A versennyel kapcsolatosan ha szükséges, az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni:
Kiszely Imréné: 06-70-381-7601

