Mezei futóversenyek
1. Résztvevők:
Az iskolák által benevezett I.-VI. korcsoportos fiú – lány csapatok, egyéni versenyzők.
2. Versenyszámok:
Egyéni és 5 fős csapatok (4 fő eredménye számít).
3. Körzeti versenyeket a körzeti DSB-k szervezik, rendezik. A versenyek helye és ideje
körzetenként változó.
Távjai:

I. Kcs.
II. Kcs.
III. Kcs.
IV. Kcs.

Fiú
600 m
1200 m
1600 m
2000 m

Lány
600 m
1000 m
1200 m
1600 m

4. Megyei döntő időpontja, helyszíne:
2021. október 20.
10:00
(október 22.)

Orosháza, Bogárzó Lóversenypálya

Nevezés: https://nevezes.diakolimpia.hu/
I. korcsoportban a mellékelt nevezési lapon, mivel nem lehet online nevezni, mert országos
verseny sincs belőle.
Nevezési határidők: körzeti versenyekre a DSB-k kiírása szerint.
Az alapszintű eseményt a DSB-k hozzák létre a nevezési rendszerben. A körzeti versenyekről a
továbbjuttatási határidő: 2021. október 17.
V. és VI. korcsoportban: 2021. október 17.
Megyei döntő távjai:
I. Kcs.
800 m
II. Kcs.
1500 m
III. Kcs.
2000 m
IV. Kcs.
3000 m
V. Kcs.
3500 m
VI. Kcs.
4000 m
Versenyszámok, időrend:
950
Megnyitó
1000
I. Kcs fiú
1010
I. Kcs. lány
20
10
II. Kcs. fiú
1030
II. Kcs. lány
1040
III. Kcs. fiú
55
10
III. Kcs. lány
1110
IV. Kcs. fiú
1130
IV. Kcs. lány

800 m
1200 m
1500 m
2000 m
2500 m
2500 m

800 m
800 m
1500 m
1200 m
2000 m
1500 m
3000 m
2000 m

1140
1155
1210

V. Kcs. fiú
V. és VI. Kcs. lány
VI. Kcs. fiú

3500 m
2500 m
4000 m

Eredményhirdetés folyamatosan.
5. Felversenyzés: minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nem
lehetséges, kivéve a 2007-ben született középiskolás tanulók, akik az V. kcs. versenyein
indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban versenyein nem vehetnek részt. Ugyanakkor
az Atlétika Pályabajnokság versenyein a saját korcsoportjukba visszaversenyezhetnek.
6. Díjazás:
A megyei döntő I.-III. helyezett csapatok és egyéni versenyzők érem díjazásban részesülnek.
7. Egyebek:
✓ Részvétel az alapszintű versenyeken: nincs korlátozás, az iskolák minél nagyobb
létszámmal vegyenek részt.
✓ Részvétel a megyei döntőn:
o

csapatban az alapszintű versenyek 1-3. helyezett csapatai,

o

egyéniben az alapszintű versenyek 1-6. helyezett versenyzői.

✓ Alapszintű (körzeti) és megyei versenyeken a csapat összetételét előre nem kell
meghatározni, a befutás sorrendje határozza meg a csapatot.
✓ Megyei versenyre csapattag módosításra a versenyt megelőző napig van lehetőség. Az
így kinyomtatott és aláírt nevezési lapon szerepelnie kell a versenyzőnek. Ha egy
versenyző nem szerepel a nevezési lapon, a versenyen nem indulhat.
✓ Csapatlétszám: 5 fő. A csapateredmény meghatározásához a négy legalacsonyabb
befutási helyet elért versenyző eredménye számít. Ahhoz, hogy a csapat értékelve legyen,
4 főnek kell célba érnie.
✓ Szögescipő használata nem engedélyezett.
✓ Megyei és alapszintű (körzeti) döntőre – az elektronikus nevezési lapot és
diákigazolványt kell hozni és a verseny kezdete előtt a versenyirodán kell leadni.
✓ Az a versenyző vagy csapat, aki nem rendelkezik elektronikus nevezési lappal,
diákigazolvánnyal, kizárásra kerül.
✓ Helyszíni nevezés nincs!
✓ Holtverseny, egyenlő pontszám esetén az a csapat szerez jobb helyezést, amelyiknek a 4.,
3., stb. versenyzője végez előbb.
✓ Megyei döntőre a gyerekek ivóvizet hozzanak magukkal és lehetőség szerint
sportfelszerelésbe jöjjenek.
✓ Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen kiírás nem tér ki, az MDSZ „Versenyszabályzata”
és a hatályos MASZ versenyszabályai érvényesek!

