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KÖSZÖNTŐ

Kedves Diákok, kedves Pedagógusok, kedves Szülők!
A Magyar Diáksport Szövetség izgalommal követi a Diákolimpia®, a magyar iskolai sport
egyedülálló,

a

tehetséggondozás

területén

is

kiemelkedő

jelentőségű

versenyrendszerének idei küzdelmeit is. Előző évben azt a célt tűztük magunk elé, hogy a
múlt értékeit megőrizve úgy újítjuk meg a Diákolimpiát, hogy minden lehetőséget
megragadjunk eseményeink színvonalasabbá tételére, és arra, hogy a programban minél több tanuló vegyen részt.
A Magyar Diáksport Szövetség idén is szeretné tovább vinni azt a koncepciót, melynek köszönhetően évről évre több tanuló
vesz részt a Diákolimpia® színvonalas programjain. Immár második éve fontos sikernek könyvelhetjük el, hogy az országos
döntőkön elért dobogós helyezések után a felsőoktatási felvételi eljárásban résztvevők 10 többletponthoz juthatnak, és a
diákolimpiai programsorozat országos tanulmányi versenynek minősül. Ezért is szeretnénk, hogy magas színvonalú,
élményszerű versenyek által növeljük résztvevőink számát, és támogatók bevonásával az eseményeket igazi sportünneppé
varázsoljuk.
Az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is igyekszünk kimagasló presztízsű helyszíneken megrendezni országos döntőinket.
Székesfehérvár első ízben ad otthont a diákolimpia atlétikai küzdelmeinek. Ebben a létesítményben versenyezni igazi élményt
jelent minden kisdiákok számára, hiszen a tavalyi évben a Bregyó Közi Regionális Atlétikai Központban rendezték a Gyulai
István Memorialt, ahol világklasszis versenyzők álltak rajthoz és az idei évben is világ és olimpiai bajnokok sora jelezte
részvételét. Ez a környezet, a stadion atmoszférája egészen biztos, hogy motiváló a diákolimpikonok számára.
Az atlétika sokszínűsége miatt kimagasló népszerűségnek örvend az iskolások körében is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a
mezei futóknál rekordszámú, több mint 2300 tanuló versengett a minél jobb helyezésekért.
Bízunk abban, hogy eredménytől függetlenül minden résztvevő újabb élményekkel gazdagodik és a mozgás öröme, a jó
közösség és hangulat miatt lesz maradandó számukra az atlétikai országos döntő.
Kívánom, hogy valamennyi itt versenyző diákra legyenek büszkék iskolatársaik, tanáraik.
Ezúton is köszönöm a felkészítők és szervezők állhatatos munkáját, mindenkinek sok sikert kívánok!

Balogh Gábor
elnök
Magyar Diáksport Szövetség
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Kedves Vendégeink!
Május 28-tól négy napon át a sportok királynője vendégeskedik a Királyok Városában,
hiszen a 2014/2015. tanévi Országos Atlétikai Diákolimpia® Döntőinek a 2014
májusában átadott Regionális Atlétikai Központ lesz a házigazdája. Hatalmas
megtiszteltetés számunkra, hogy az idei esztendőben Székesfehérváron rendezik meg
ezt a rangos eseményt! A program nívóját jól bizonyítja, hogy az összes sportág közül a
legnagyobb létszámot megmozgató diákolimpiai döntő az atlétika.
Nagy öröm számunkra, hogy megépült a Regionális Atlétikai Központ, amely igazi
bázisa lett nemcsak a helyi klubnak és a szabadidősportnak, hanem az ilyen országos
versenyeknek is. Már az elmúlt egy év alatt több neves sport-megmérettetést sikerült ide
hoznunk, amelyek közül példaként Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjat emelném ki, ahol több világsztár is
képviseltette magát Székesfehérváron. Létesítményünk felszereltségét és szakmai hátterét jól bizonyítja, hogy egyre több
egyesület, illetve nemzeti válogatott keresi fel a Regionális Atlétikai Központot edzőtáborozás céljából is. Azt gondolom, hogy a
jelentős és számottevő sportsikerekhez elengedhetetlenek a megfelelő feltételek.
A Bregyó szívében található atlétikai centrum azonban nemcsak a versenysportolóknak kedvez. Elvünk, hogy az élsport nem
létezhetne az utánpótlás- és a szabadidősport nélkül. A 2014 novembere óta akadémiaként működő Alba Regia Atlétika Klub
(ARAK) jóvoltából a Székesfehérváron és környékén élő fiatal tehetségeknek garantáltan minden lehetőség a rendelkezésükre
áll, hogy kihozzák magukból a legjobb teljesítményt. A mostani eseményen négy napon keresztül több mint 1000 általános
iskolás atlétapalánta méretteti meg magát, 8-14 éves korosztályban városunkban. Minden megyét és Budapestet képviselik a
megyei és budapesti döntőkön legjobb eredményt elért csapatok és egyéni versenyzők. A diákolimpiai verseny-sorozat már
hosszú évek óta a hazai utánpótlás-nevelés legszilárdabb pontja, összesítve ebben a versenysorozatban több ezer diák vesz
részt évente.
A város polgármestereként ezt az alkalmat is megragadom, hogy köszönetemet és hálámat fejezzem ki a szervezőknek, amiért
Székesfehérvárt választották a verseny helyszínéül! A fiataloknak pedig jó versenyzést, sikerekben és élményekben gazdag
szereplést kívánok! Tegyék meg az első lépéseket a bajnokká válás felé a Bajnokok Városában!

dr. Cser-Palkovics András
Székesfehérvár polgármestere
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DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ
FŐVÉDNÖK
Dr. Áder János
Magyarország Köztársasági Elnöke

VÉDNÖKÖK

Dr. Simicskó István
államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárság

Czunyiné Dr. Bertalan Judit
államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Borkai Zsolt
elnök
Magyar Olimpiai Bizottság

Gyulai Miklós
elnök
Magyar Atlétikai Szövetség

Gyulai Márton
főtitkár
Magyar Atlétikai Szövetség

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester
Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Perjés András
elnök
Fejér Megyei Diáksport Egyesület
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2014/2015. TANÉVI

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐ
III. KORCSOPORT
1. Az országos döntő célja:
 Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
 A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének megerősítése.
 A korcsoport legtehetségesebb egyéni versenyzőinek, ill. olyan, kis létszámú iskolák tanulóinak, amelyek nem
tudnak csapatot kiállítani, országos versenyen való részvétel biztosítása.
 Nemenként és versenyszámonként „Magyarország 2014/2015. tanévi Atlétika Diákolimpia® III. korcsoportos
egyéni pályabajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
 Nemenként „Magyarország 2014/2015. tanévi Atlétika Diákolimpia® III. korcsoportos összetett egyéni-, és
összetett csapatbajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többletpont jogosultjainak meghatározása.
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából
Fejér Megyei Diáksport Egyesület és az
Alba Regia Atlétikai Club
3. Az országos döntő időpontja:
Egyéni pályaverseny: 2015. június 01. (hétfő)
- a IV. korcsoportos országos döntő versenyével együtt Megnyitó: 10.20 órakor
Verseny kezdete: 11.00 órától
Összetett egyéni- és csapatverseny: 2014. május 29. (péntek)
Megnyitó: 10.20 órakor
Verseny kezdete: 10.50 órától
4. Az országos döntő helyszíne:
Székesfehérvár – Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ
8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1.
5. Versenybizottság:
Elnök:
Elnök-helyettes:
Technikai helyettes:
Versenytitkár:

Farkas Roland
Kopcsay Péter
Rózsa István
Juhász Sándor (egyéni pályabajnokság)
Varga Zoltán (összetett egyéni- és csapatbajnokság)

6. Az országos döntő résztvevői:
 Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint.
 Korcsoport:
- Csapatversenyben nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2002-2003-ban született tanulók.
- Egyéni versenyben nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2002-2003-ban született tanulók.
 Felversenyzés:
- Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
 Korlátozás:
- A többpróba verseny közben elért eredmények nem számítanak az egyéni versenyszámok eredményeibe!
- Országos döntő:
- Egy versenyző két egyéni számban, és a váltóban indulhat.
- Az egyéni számok közül csak egy lehet futószám.
- A fenti korlátozásokat a nevezésnél figyelembe kell venni.
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 Résztvevők:
- Többpróba csapatverseny: valamennyi megyei/budapesti győztes csapat, valamint országos szinten a további
három legmagasabb pontszámot elért csapat.
- Többpróba egyéni összetett verseny: valamennyi megyei/budapesti győztes versenyző, valamint országos
szinten a további három legmagasabb pontszámot elért egyéni versenyző.
- Ha az egyéni versenyző az országos döntőn szereplő csapat tagja, helyette más nem indulhat.
- Egyéni verseny: a megyei/budapesti győztesek jogosultak részt venni, továbbá meghívást nyerhetnek azok az
egyéni versenyzők és váltócsapatok, akik, és amelyek az alábbi szinteket elérték:
Fiú
Leány
8,2
60 m
8,6
1:46,0
600 m
1:52,0
1,40
Magasugrás
1,30
490
Távolugrás
460
54,0
Kislabdahajítás
47,0
53,0
4x100 m
56,0
7. Versenyszámok:
 Összetett (négypróba) egyéni és csapatverseny versenyszámai:
60 m
600 m
Távolugrás (60 cm-es sávból)
Kislabdahajítás
 Egyéni versenyek versenyszámai:
60 m
600 m
Magasugrás
Távolugrás (60 cm-es sávból)
Kislabdahajítás
4x100 m-es váltó (fiú-, és leányváltók részére)
8. Meghívás:
 Többpróba csapatverseny:
- A megyei/budapesti I. helyezett csapat visszalépése esetén az érintett megyei/budapesti II. helyezett csapat kerül
meghívásra.
- A pontszám alapján meghívott csapat(ok) visszalépése esetén a rangsorban következő csapat(ok) kerülhet(nek)
meghívásra.
 Többpróba egyéni összetett verseny:
- Az összetett egyéni versenyre meghívást nem eszközlünk!
 Egyéni versenyek:
- Kizárólag azok a versenyzők, váltók kerülhetnek meghívásra, akik, és amelyek a megállapított meghívási
szinteket a megyei/budapesti döntőn érték el. A szintet elérő és meghívott versenyzőkön, váltócsapatokon kívül
további meghívást nem eszközlünk!
9 Nevezés:
 Lásd az „Általános szabályok” 10. pontja szerint.
 A megyei/budapesti versenyeket 2015. május 15-ig kell lebonyolítani.
- A megyei/budapesti döntők jegyzőkönyveit az MDSZ Országos Központba kérjük megküldeni
2014. május 15-ig (péntek).
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a versenybizottság elnökének nevét, a jegyzőkönyv kizárólag így hiteles.
 Országos döntő:
- A többpróba csapat és a többpróba egyéni összetett megyei/budapesti első helyezetteket az elektronikus
nevezés alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
- Országos szinten a további három legmagasabb pontszámot elérő iskolacsapat és egyéni versenyző meghívásra
kerül, őket az elektronikus nevezés alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
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- Egyéni verseny: az országos döntőn indulni jogosult váltócsapatokat és egyéni versenyzőket elektronikus
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
- A meghívásról a megyei/budapesti diáksport titkártól és az MDSZ honlapjáról értesülhetnek.
- Az országos döntő helyszínén semmiféle indokkal nem lehet nevezni!
- Nevezési határidő:
Többpróba versenyre: 2015. május 18-ig (hétfő), 12.00 óra
- Egyéni versenyre: 2015. május 19-ig (kedd), 12.00 óra
 A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!
10. Igazolás – jelentkeztetés – gyülekezés:
Igazolás helye, feltételei:
 A futófolyosón, a cél felöli részén kialakított igazolási helyen 8.50-10.30 óra között.
- A vendégöltözők az erre a célra kijelölt külön álló öltöző épületben lesznek (lásd a kiírás végén a térképet!).
 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása
esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási
igazolással), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott
egyéni, ill. csapat nevezési lappal.
 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi
igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ
által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.
 Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója
által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az
intézmény nevében történt változásokat.
 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az országos döntőn.
 Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal
rendelkezzenek!
 A versenyzők saját érdekükben – esetleges sérülés, orvosi ellátás szükségessége miatt - tartsák maguknál a TAJkártyájukat, vagy annak másolatát.
 A Diákolimpia® versenyein az egyéni versenyzők, illetve a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel
kötelesek megjelenni, aki az adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által
írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság az egyéni versenyző, vagy a
csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a versenyző, vagy a csapat az országos
döntőn nem jogosult részt venni.
 A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az Igazoló Bizottság feladata és kötelessége.
Jelentkezés:
Jelentkezés az egyéni pályaversenyen:
 A versenyszám megkezdése előtt 70 perccel a jelentkeztető helyen.
Jelentkezés az összetett versenyen:
 A titkár által a jelentkeztető helyen kiosztott lapokat a csapatvezetők kitöltik, és az igazolások bemutatásával
egyidőben leadják a jelentkeztetőnél a verseny megkezdése előtt 1 órával!
 A kitöltött és leadott jegyzőkönyvet a versenybizottság juttatja el az adott versenyhely vezetőbírájához.
 FIGYELEM! A jegyzőkönyvekbe valamennyi versenyszámban a csapattagok nevét ugyanabban a sorrendben kell
beírni!
 A résztvevő csapatok interneten megjelenő névsorát kérjük május 22-ig (péntek) 12.00 óráig véglegesíteni a gépi
feldolgozás miatt.
 Az esetleges változást a versenyhelyszínen lehet módosítani.
Öltözés:
 Öltözés, tisztálkodási lehetőség az erre a célra kijelölt külön álló öltöző épületben lesz (lásd a kiírás végén a
térképet!).
11. Technikai értekezlet:
 Egyéni versenyen: nem tartunk.
 Összetett versenyen: 10:20-kor a VIP lelátón (kérjük, figyeljék a hangosbemondón közölt tájékoztatót!).
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12. Ünnepélyes megnyitó:
 Egyéni versenyen: 10.20 órakor. A megnyitó programja: himnusz, zászlóbehozatal,, köszöntő, a verseny
megnyitása. Gyülekezés az ünnepélyes megnyitóra 10:10 órakor a 100 m-es rajt melletti területen, a megyetáblák
mögött (kérjük, figyeljék a hangosbemondó tájékoztatását!).
 Összetett versenyen: 10.20 órakor.
- Valamennyi csapat résztvevői felvonulnak az ünnepélyes megnyitóra.
- Az ünnepélyes megnyitó programja: himnusz, zászlóbehozatal, köszöntő, a verseny megnyitása.
- Gyülekezés az ünnepélyes megnyitóra 10:45-kor a 100 m-es rajt melletti területen, a megyetáblák mögött.
- Az ünnepélyes zászlóbehozatalt az elmúlt tanévi diákolimpiai bajnokai végzik el.
13. Díjazás:
 Az I-III. helyezett csapat (6 fő versenyző + 1 fő testnevelő) érem-,
valamennyi csapat oklevél-díjazásban részesül.
 Az egyéni (négypróba és egyéni pályabajnokság) verseny I-III. helyezettjei érem-,
az I-VIII. helyezettjei oklevél-díjazásban részesülnek.
 A Leány távolugrás versenyszámának győztese egy évig a „Kun Zita” Vándordíj védője.
A díjat a Heves Megyei Diák-és Szabadidősport Egyesület alapította.
 A két összetett csapatverseny győztese egy évig védi az alábbi Vándordíjat:
Leányok: „Sasvári Gizella Vándordíj” - felajánlotta a Zala Megyei DSSz
2013/2014 tanévi védő: Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola
Fiúk:
„Gerzovich József Vándordíj” - felajánlotta a Heves Megyei DST
2013/2014. tanévi védő: Ajka, Fekete István-Vörösmarty Mihály Ált. Isk.,
Gimnázium és Szakközépiskola
14. Költségek:
 A verseny rendezési és díjazási (érem, oklevél) költségeit az MDSZ biztosítja.
 Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
 A vidéki versenyzők részére korlátozott számban és a határidőig beérkezett kérelmek alapján szállást az MDSZ
biztosít.
15. Sportági és egyéb rendelkezések:
 Kísérők tartózkodása:
- Összetett verseny: a csapatvezetők a mellékelt időbeosztást tartsák be, a kijelölt helyeken pontosan jelenjenek
meg.
- A futószámoknál a kísérők a pályán kívül tartózkodhatnak.
- Ügyességi számoknál a pályán belül 1 fő elkísérheti a versenyzőket.
- Egyéni verseny: kísérők a pályán kívül tartózkodhatnak.
 Szögescipő használata engedélyezett.
 Rövidtávfutásoknál az indulás térdelőrajttal történik.
 Összetett egyéni és csapatversenyen:
- Csapat-összeállítás: a csapat 6 főből áll, öt fő eredménye számít, mint csapateredmény.
- Az egyéni versenyzők, akiknek nincs csapata, egy csapatot alkotnak.
- A csapat tagjai egy futam keretében versenyeznek.
- Ki kell zárni azt a versenyzőt, aki két hibás rajtot hajt végre.
- A kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával történik, az atlétikai dobószámok szabálya szerint.
- A holtversenyeket a megyei/budapesti és az országos döntő versenyeken el kell dönteni.
A holtverseny eldöntése:
- Összetett csapatversenyen: a csapat utolsó tagjának (5., 4. stb.) eredménye dönt. A magasabb pontszámmal
rendelkező utolsó csapattag csapata kerül előbbre.
- Egyéni összetett versenyen: 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.
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 Egyéni versenyen:
- A 60 m-t térdelőrajtból indítjuk a „régi” rajtszabály szerint.
- 60 méteren időelőfutamokat, valamint B-A döntőt rendezünk.
- 600 méter időfutamai a megyei/budapesti eredmények alapján kerülnek összeállításra.
- Ügyességi számokban a magasugrás kivételével 8-as döntőt rendezünk.
- A 4x100 méteres váltófutás a váltás szabályai szerint (20 méteres váltózóna) történik.
- A kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával, a gerelyhajítás általános szabályai szerint történik,
valamennyi résztvevőnek 3 kísérlet, a 8 legjobb versenyző számára további három dobás a döntőben.
 Felszerelés: A Diákolimpia® versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók.
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és egyesületi sportöltözék
viselése nem engedélyezett, aki megszegi, kizárásra kerül!
 Azon iskolákat, amelyek versenyzőiket, csapataikat a Diákolimpia® országos versenyeire benevezik, az MDSZ OK
besorolja és ennek ellenére a versenyen nem vesznek részt, és írásban az MDSZ OK, illetve a rendezők felé nem
jelzik a rendezvény kezdete előtt legalább 1 héttel távolmaradásuk okát, az MDSZ Diákolimpiai Bizottság
határozattal kizárhatja a 2015/2016. tanévi diákolimpiai versenyekről az adott sportágban.
 Az öltözőben, a versenyhelyen, az étkezési helyen elhelyezett értéktárgyakért, sportfelszerelésért és egyéb
személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget NEM vállal.
 A parkírozót mindenki saját felelősségére használja, a gépkocsiban, autóbuszban elhelyezett értéktárgyakért a
rendezőség felelősséget NEM vállal.
 A versenyhelyszínen okozott kárért az egyéni versenyzők, ill. a csapatok teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
 Kérjük a Kollégákat, hogy az öltözők, a versenyhely tisztaságának és állagának megőrzésére hívják fel versenyzőik
figyelmét.
 Az atlétikai központ bejárata mellett Büfé üzemel.
 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános
szabályai” és a hatályos MASZ versenyszabályai érvényesek.
 Az országos döntő egyben válogató viadal a Varsói Gyermekatlétikai Versenyre, melynek várható időpontja
2015. szeptember.

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

A versennyel kapcsolatos információ:
Fejér Megyei Diáksport Egyesület
Orsovai Judit – titkár
Telefon: 06 22 506536
e-mail: fmdsz@fejer-diaksport.hu
ARAK
Molnár Ferenc – létesítmény koordinátor
Telefon: 06 306197541
e-mail: molnar.ferenc@arakatletika.hu
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2014/2015. TANÉVI
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA®

III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ
Székesfehérvár – Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ
2015. június 01.

IDŐREND AZ EGYÉNI VERSENYEN
- a IV. korcsoport egyéni versenyével együtt FIGYELEM!!!!
Az időrend a várható nagyszámú indulói létszám miatt módosulhat!

10:20
11:00

11:15
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:45
14:00
14:15
14:40
15:00
15:05
15:20
15:30
16:00
16:20
16:35

Ünnepélyes megnyitó
100 m
Magasugrás
Magasugrás
Súlylökés
Kislabdahajítás
100 m
60 m
Távolugrás
60 m
300 m
Kislabdahajítás
300 m
100 m
100 m
60 m
Távolugrás
60 m
Kislabdahajítás
Súlylökés
Magasugrás
Magasugrás
1500 m
Távolugrás
1500 m
600 m
600 m
Kislabdahajítás
Távolugrás
4x100 m
4x100 m
4x1000 m
4x600 m
4x100 m
4x100 m

Fiú IV. kcs.
Fiú III. kcs. (B pálya)
Leány IV. kcs. (A pálya) Fiú
IV. kcs.
Leány IV. kcs.
Leány IV. kcs.
Fiú III. kcs.
Fiú IV. kcs.
Leány III. kcs.
Fiú IV. kcs.
Leány III. kcs.
Leány IV. kcs.
Fiú IV. kcs. (A-B döntő)
Leány IV. kcs. (A-B döntő)
Fiú III. kcs. (A-B döntő)
Leány IV. kcs.
Leány III. kcs. (A-B döntő)
Fiú IV. kcs.
Leány IV. kcs.
Leány III. kcs. (B pálya)
Fiú IV. kcs. (A pálya)
Fiú IV. kcs.
Fiú III. kcs.
Leány IV. kcs.
Fiú III. kcs.
Leány III. kcs.
Fiú III. kcs.
Leány III. kcs.
Fiú IV. kcs.
Leány IV. kcs.
Fiú IV. kcs.
Leány IV. kcs.
Fiú III. kcs.
Leány III. kcs.
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ief.

ief.
ief.
ief.
if.
if.
döntő
döntő
döntő
döntő

if.
if.
if.
if.
if.
if.
if.
if.
if.
if.

2014/2015. TANÉVI
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA®

III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ
Székesfehérvár – Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ,
2015. május 29.
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ CSAPATSZÁMAI

LEÁNY – FIÚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Budapest
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Jász-Nagykun-Szolnok
Pest
Baranya
Heves
Tolna
Meghívott I.
Csongrád
Zala
Hajdú-Bihar
Veszprém
Meghívott III.
Meghívott II.
Nógrád
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén
Bács-Kiskun
Komárom-Esztergom
Vas
Békés
Egyéni versenyzők

Megjegyzés:
- Valamennyi egyéni versenyző (akinek nincs csapata) a létszámtól függetlenül egy csapatot alkot, a fiúk és a leányok
is 24-es sorszámmal.
- Amennyiben valamelyik csapat nem jelenik meg, sorszáma üresen marad.
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2014/2015. TANÉVI

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA®

III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ
Székesfehérvár – Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ,
2015. május 29.
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ IDŐRENDJE ÉS CSOPORTBEOSZTÁSA
LEÁNYOK
Idő

60 m

T3

T4

KL3

KL4

600 m

10:50
11:00 1-2-3

19-20-21

16-17-18

22-23-24

13-14-15

1-2-3

4-5-6

19-20-21

16-17-18

7-8-9

10-11-12

1-2-3

4-5-6

13-14-15

22-23-24

7-8-9

10-11-12

10
20 4-5-6
30
40 7-8-9
50
12:00 10-11-12
10
20 13-14-15
30
40 22-23-24
50
13:00 19-20-21
10
20 16-17-18

1-2-3

30

4-5-6

40

7-8-9

50

10-11-12

14:00

13-14-15

10

19-20-21

20

22-23-24

30

16-17-18
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2013/2014. TANÉVI

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA®

III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ
Székesfehérvár – Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ,
2015. május 29.
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ IDŐRENDJE ÉS CSOPORTBEOSZTÁSA
FIÚK
Idő

60 m

10:50 1-2-3

T1

T2

19-20-21

11:00

KL1

KL2

600 m

22-23-24
16-17-18

13-14-15

10 4-5-6
20
30 7-8-9

1-2-3

40

19-20-21
4-5-6

16-17-18

50 10-11-12
12:00
10 13-14-15

7-8-9

20

1-2-3
10-11-12

4-5-6

30 22-23-24
40
50 19-20-21
13:00

13-14-15

7-8-9
22-23-24

10-11-12

10 16-17-18
20

1-2-3

30

4-5-6

40

7-8-9

50

10-11-12

14:00

13-14-15

10

19-20-21

20

22-23-24

30

16-17-18

Megjegyzés:
- Távolugrás 2-2 pályán kerül megrendezésre azonos feltételekkel.
-

A kiadott időrend tájékoztató jellegű, néhány perces csúszás előfordulhat.

-

Kérjük a csapatok vezetőit, hogy segítség az időpontok betartását.
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III. KORCSOPORT
DIÁKOLIMPIAI BAJNOKI CSÚCSOK – EGYÉNI BAJNOKSÁG
LEÁNYOK
Versenyszám

Eredmény

Név

60m

7,95

Furulyás Lili

600m

1:38,01

Répássy Hanna

Magasugrás

1,61

Kárpáti Enikő
Kata

Távolugrás

5,63

Bacsa Fanni

Kislabdahajítás

60,33

Kardos Evelin

4x100 m

53,08

Település/Iskola
Budapest XVIII., Pestszentlőrinci Német
Nemzetiségi Ált. Isk.
Szeged, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Ált és
Alapfokú Művészeti Iskolája
Pécs, Megyevárosi Óvoda Általános Iskola és
Gimnázium
Miskolc, Fráter György Katolikus Gimnázium és
Kollégium

Év
2013
2014
2014
2014

Marcali, Mikszáth Utcai Ált. Isk.

2010

Keszthely, Csány-Szendrey Általános
Művelődési Központ

2012

FIÚK
Versenyszám

Eredmény

Név

Település/Iskola
Zalaegerszeg, Landorhegyi Sportiskolai
Általános Iskola
Hajdúböszörmény, Bocskai István Ált Isk. és
Városi Sportiskola

Év

60m

7,37

Dienes Mátyás

600m

1:31,56

Farkas Zsombor

Magasugrás

174

Valkay Tamás

Szekszárd, Baka István Ált. Isk.

2012

Távolugrás

610

Garbacz Tamás

Budapest XV., Szent Korona Ált. Isk.

2013

Kislabdahajítás

72,33

Papp Krisztián

Balatonfüred, Radnóti Miklós Ált. Isk.

2013

4x100 m

50,34

Ajka, Fekete István-Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Szki.

2014

2014
2011

Megjegyzés:
- A 2010-ben első alkalommal megrendezett egyéni pályabajnokságon elért eredményeket "alap diákolimpiai
bajnoki csúcsoknak" tekintjük.
- A 2011-ben első alkalommal megrendezett váltóverseny eredményét "alap diákolimpiai bajnoki csúcs"-nak
tekintjük.
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III. KORCSOPORT
DIÁKOLIMPIAI BAJNOKI CSÚCSOK – ÖSSZETETT
FIÚK
Négypróba
Egyéni
816
Csapat
3244

Pásztor Zsolt (Tibolddaróc, ÁMK)
Békéscsaba, 2. sz. Ált. Isk.

2007
2005

LEÁNYOK
Négypróba
Egyéni
843
Csapat
3596

Bacsa Fanni (Miskolc, Fráter György Katolikus Gimn. és Koll.)
Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola

2014
2014

VÁNDORDÍJ VÉDŐK – III. KORCSOPORT
LEÁNYOK – Sasvári Gizella Vándordíj
felajánlotta Zala Megyei Diáksport Szövetség
Év
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Település / Iskola
Kistelek, Kisteleki Ált. Isk.
Szombathely, Derkovits Gyula Ált. Isk.
Debrecen, Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Gödöllő, Hajós Alfréd Ált. Isk.
Békéscsaba, 2. sz. Ált. Isk.
Marcali, Mikszáth Utcai Ált. Isk.
Keszthely, Csány – Szendrey Általános Művelődési Központ
Keszthely, Csány – Szendrey Általános Művelődési Központ
Tatabánya, Váci Mihály Általános Iskola
Tatabánya, Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola
FIÚK – Gerzovich József Vándordíj
felajánlotta Heves Megyei Diáksport Tanács

Év
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Település / Iskola
Békéscsaba, 2. sz. Ált. Isk.
Szeged, Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Kiskunfélegyháza, József Attila Ált. Isk.
Ajka, Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Nyírbátor, Bölcsőde, Óvoda, Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Békéscsaba, 2. sz. Ált. Isk.
Hajdúböszörmény, Középkerti Általános Iskola
Kiskunhalas, Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma
Kecskemét, Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola
Ajka, Fekete István-Vörösmarty Mihály Ált. Isk., Gimnázium és Szakközépiskola
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TÉRKÉP
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2014/2015. TANÉVI
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ

MEGRENDELŐ

Beküldési határidő: 2015. május 22. (péntek) 12.00 óra
e-mail cím: molnar.ferenc@arakatletika.hu
II.-III.-IV. korcsoport – versenynapok: 2015. május 28.-29. június 1.-2.
Minden mező kitöltése kötelező!
Iskola neve: ..........................................................................................................................................
Pontos címe: .........................................................................................................................................
E-mail címe: .........................................................................................................................................
Csapatvezető neve: ..............................................................................................................................
Csapatvezető mobilszáma: .................................................................................................................
Csapatvezető e-mail címe: .................................................................................................................
*Kérjük, magán e-mail és telefon elérhetőséget adjanak meg a könnyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében.
2015. ……………………………………………………(kérjük a dátumot a szaggatott vonalra beírni, minden éjszakára külön
lapot kérünk kitölteni és elküldeni)
Sportolók létszáma:
fiú: ………………………………………....
leány:……………………………………….
Hivatalos kísérő (1 fő):

férfi neve: …….…………………………….
nő neve: ……….…………………...……….
Sofőr (1 fő, saját költségre: 3500 Ft/fő/éjszaka): megfelelő aláhúzandó:

lesz

nem lesz

Hivatalos létszámon felüli kísérő szállásköltsége (3500 Ft/fő/éjszaka)
A megrendelt szállást, amennyiben nem veszik igénybe, ki kell fizetni!
……….……férfi, ………….nő………… Ft
A hivatalos létszámon felüli szállás költséget csak átutalással lehet fizetni, ezért kérjük a pontos számlázási adatokat
feltüntetni.
Számlázási név:……………………………………………………………………………………….
Számlázási cím:…………………………………………………………………………………….....
Számlára kerülő egyéb adat:…………………………………………………………………………..
Számlázással kapcsolatban érdeklődni lehet:
Molnár Ferenc
Alba Regia Atlétikai Klub
Telefon: 06-20 9927041
e-mail: molnar.ferenc@arakatletika.hu
Számlaszám: 18481769-2-07
A megrendelés elfogadásáról e-mailben küldünk visszaigazolást.
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