
  

1 

 

 

2014/2015. TANÉVI  

ORSZÁGOS DÖNTŐ V. és VI. KORCSOPORT  

Budapest – Ikarus Atlétikai pálya 

2015. május 30-31. 

 

  

 

 

CÍMER 



  

2 

 

 

K Ö S Z Ö N T Ő 
 
 

 
 

 

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. 

Budapesti Ikarus pálya második alkalommal ad otthont az V-VI. korcsoportos atlétika pályabajnokságnak. A tavalyi év kitűnő 

rendezése és a kiváló eredmények garantálják, hogy ebben az évben is hasonlóan színvonalas versenynek lehetünk tanúi. 

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 és az atlétikai pályabajnokságokon is 

több mint 1000 diák küzdhet a bajnoki címekért és a dobogós 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! 

 

 
Budapest, 2015. május 
  

  
 Balogh Gábor 
 elnök 
 Magyar Diáksport Szövetség 
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2014/2015. TANÉVI 

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA® 
ORSZÁGOS DÖNTŐ 

„Zsivótzky Gyula Emlékverseny” 
V-VI. KORCSOPORT 

 

1. Az országos döntő célja:  

 A tanév nemenkénti, korcsoportonkénti és versenyszámonkénti „Magyarország 2014/2015. tanévi Atlétika 
Diákolimpia® Bajnoka” 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 a 

Budapesti Diáksport Szövetség 
 
3. Az országos döntő időpontja:  
 2015. május 30-31. (szombat, vasárnap) 
 Megnyitó:  

- 2015. május 30-án: 10.20 órakor megnyitót tartunk 
- 2015. május 31-én: 9.50 órakor rövid köszöntő 

 Verseny kezdete:  
- 2015. május 30-án: 10.40 órakor 
- 2015. május 31-én: 10.30 órakor 

 
4. Az országos döntő helyszíne:  

Budapest, Ikarus Atlétikai pálya  
1165 Budapest, Bátony utca 1-33. (Megközelítés és parkolási lehetőség ld. a mellékelt térképeken, a Margit utca 
Ikarusz gyár és Művelődési Ház előtt is lehet parkolni).  

 
5. Versenybizottság: 
  Elnök: Molnár Ferenc, Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia Bizottság Atlétika Albizottság tag 
      Elnök-h.: Kopcsay Péter, MASZ   
 Technikai helyettes: Ferenczy Zsuzsanna, testnevelő 
  Rózsa István, MASZ 
      Versenytitkár: Juhász Sándor  
 
6. Az országos döntő résztvevői: 

 Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint.  

 Korcsoport: 
- Egyéni versenyben: 

- Nemenként az V. korcsoportba tartozó, 1998-1999-ben született tanulók, valamint azok a 2000-ben született 
középiskolások, akik a tanév versenyein (ÜCsb, mezei futás) az V. korcsoportban versenyeztek.  

- Nemenként a VI. korcsoportba tartozó, 1995-1996-1997-ben született tanulók. 
- Váltó-futószámokban nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó tanulóknak közös mezőny. 

 Felversenyzés: 
- Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 

 Korlátozás:  
- A versenyzők naponta 2 egyéni számban (beleértve a „Közvetlen nevezéses versenyszámok”-at is) és a 

váltóban indulhatnak. 
- A 800 méter, az 1500 méter, a 3000 méter és a 3000 méter akadályfutás közül naponta csak egy versenyszám 

választható. 
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 Résztvevők: 
- Azok az egyéni versenyzők és váltók jogosultak az országos döntőn való indulásra, akik, és amelyek a 

megyei/budapesti döntőn részt vettek és az előírt szinteket a versenyen teljesítették. 

- A „Közvetlen nevezéses” versenyszámoknál azok az egyéni versenyzők jogosultak az országos döntőn való 
indulásra, akik a megyei/budapesti döntőn részt vettek, vagy írásos kérelmüket a kinyomtatott 
elektronikus nevezési lapjukkal egyetemben megküldték a Magyar Diáksport Szövetség (továbbiakban 
MDSZ) Országos Központhoz, és az előírt szinteket teljesítették. 

 
7. Versenyszámok és meghívási szintek: 
   7/a) Versenyszámok és meghívási szintek a megyei/budapesti döntőn: 
 
 
 

Versenyszám V. kcs. fiú VI. kcs. fiú V. kcs. leány VI. kcs. leány 

100 m  11,7 11,6 13,1 13,1 

200 m 24,2 24,0 27,5 27,5 

400 m 55,0 54,5 63,0 63,0 

800 m 2:08,0 2:04,0 2:30,0 2:30,0 

1500 m 4:30,0 4:25,0 5:18,0 5:18,0 

3000 m 9:55,0 9:40,0 12:00,0 12:00,0 

110/100 m gát 17,5 (91 cm) 17,5 (99 cm) 17,5 (76,2 cm) 17,5 (84 cm) 

Magasugrás 175 178 150 150 

Távolugrás 600 610 500 500 

Súlylökés 13,00 (5 kg) 13,00 (6 kg) 10,50 (3 kg) 10,00 (4 kg) 

Diszkoszvetés 40,00 (1,5 kg) 38,00 (1,75 kg) 29,00 (1 kg) 29,00 (1 kg) 

Gerelyhajítás 46,00 (700 gr) 46,00 (800 gr) 32,00 (500 gr)   32,00 (600 gr) 

4x100 m  47,0  54,0 

4x400 m  3:45,0  4:35,0 
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  7/b) Versenyszámok és meghívási szintek a „Közvetlen nevezéses versenyszámoknál”: 
 
 

Versenyszám V. kcs. fiú VI. kcs. fiú V. kcs. leány VI. kcs. leány 

Rúdugrás 280 300 220 220 

Hármasugrás 11,00 11,50 10,00 10,00 

400m gátfutás* 63,0 63,0 72,0 72,0 

Kalapácsvetés 36,0 (5 kg) 36,0 (6 kg) 28,0 (3 kg) 28,0 (4 kg) 

3000m akadályfutás szint nélkül szint nélkül - - 

 

* 300 méteres gátfutás esetén a fiúk 48,0 mp-es, a leányok 52,0 mp-es eredménnyel nevezhetnek. 
   

8. Meghívás az országos döntőre:  

 A megyei/budapesti döntőn való részvételtől azok mentesülhetnek, akik az adott időpontban nemzetközi 
eseményen szerepeltek és a hivatalos jegyzőkönyvet az MDSZ OK-hoz eljuttatják, vagy Heraklész programon 
vettek részt, és azt a MASZ UP vezetője igazolta. 

 „Közvetlen nevezéses” versenyszámok esetében, amennyiben nem rendezték meg azokat a megyei/budapesti 
döntőn, az MDSZ OK-hoz faxon, vagy szkennelve, e-mailen eljuttatott elektronikus nevezési lapon fel kell tüntetni a 
meghívás alapjául szolgáló eredmény teljesítésének helyét, idejét, az elért eredményt, melyet a 2014/2015. tanév 
időpontjában kellett teljesíteni. 

 
9. Nevezés az országos döntőre: 

- A megyei/budapesti döntőn részt vett, és a szintet teljesítő egyéni versenyzőket, továbbá váltócsapatokat az 
elektronikus nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

- A mentesített versenyzőknek és a „Közvetlen nevezéses versenyszámokra” nevező versenyzőknek 
(amennyiben nem rendezték meg a megyei/budapesti döntőt) a nevezési határidőig elektronikusan nevezni 
kell!  
- A kinyomtatott elektronikus nevezési lapot faxon, vagy szkennelve, e-mailen el kell juttatni az MDSZ 

OK-hoz, melyen fel kell tüntetni a meghívás alapjául szolgáló eredmény teljesítésének helyét, idejét, az elért 
eredményt, melyet a 2014/2015. tanév időpontjában kellett teljesíteni. 

 
- Az elektronikus nevezést a beküldött elektronikus nevezési lap alapján az MDSZ OK kezeli!  
- A határidő után beérkezett elektronikus nevezési lapokból meghívást nem eszközlünk! 

- Az országos döntő helyszínén semmiféle indokkal nem lehet nevezni!  
- Nevezési határidő: 2015. május 14-ig (csütörtök), 12.00 óra!  

 
10.  Igazolás – jelentkeztetés - gyülekezés: 

Igazolás helye, feltételei: 
Az Ikarusz Atlétikai pályán kialakított igazolási helyen: 

- Május 30-án 08.30 órától. 
- Május 31-én 08.30 órától. 

 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, a Magyar Atlétikai Szövetség 
rendszerében szereplő orvosi igazolást is elfogadjuk, kinyomtatva kell bemutatni a jelentkeztetéskor). 
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Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési 
lapon szereplő igazolást. 

 Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező. 

 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 
TAJ-kártyájukat, 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: 

 Az egyes versenyszámokra a jelentkezést a versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárjuk. 

 A csapatvezetők a váltók üres jegyzőkönyveit az igazoló helyen vehetik át, majd azokat kitöltés után kell az 
igazolásokkal együtt leadni a jelentkeztetőknél. 

 
Gyülekezés a versenyszámok kezdete előtt:  

 Minden versenyszám esetében az épülettel szemben lévő bejártatnál (kivéve diszkosz- és kalapácsvetés, 
amelyeknél a versenyszám helyszínén)  
- A futószámokra a versenyszámok előtt 10 perccel. 
- A gátfutó számokra a versenyszámok előtt 15 perccel. 
- Ügyességi számokra 

- Távol-, hármasugrás, dobószámok a versenyszámok előtt 20 perccel. 
- A magasugrásra 25 perccel, a rúdugrásra 40 perccel.  
 

11.  Ünnepélyes megnyitó:  

 Rövid megnyitó ünnepséget tartunk az első versenynapon 10.20 órakor. 

 Az ünnepélyes zászlófelvonást az elmúlt tanév diákolimpiai bajnokai végzik el. 
 
 
12. Díjazás: 

 A versenyszámok I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.  

 A versenyszámok I-VI. helyezettjei oklevelet vehetnek át. 
 
13. Eredményhirdetés:  

 A sok versenyszám miatt előreláthatóan több versenyszám eredményhirdetése is együtt történhet.  

 Gyülekezés az épülettel szembeni bejáratnál.   

 Kérjük, figyeljék a hangosbemondó tájékoztatását. 
 

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. 
Akik csak az első versenynap versenyeznek, a verseny után utazzanak haza, az időrend ezt lehetővé teszi. 

 Szállás: 
Szállást a forgatókönyv végén található igénylő lap kitöltésével és e-mailen 2015. május 21. csütörtök 12.00 
óráig történő megküldésével lehet igényelni. 
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E-mail: bpdssz@gmail.com 
Szállás helye: Budapest XIV. kerület, Mogyoródi úti Diákszállók (1149 Bp., Mogyoródi út 19-21.)  
Megközelíthető hévvel (H8) az Örs vezér térig, onnan metróval a Pillangó utcai megállóig, onnan gyalog 10 perc. 
A megrendelt szállást, amennyiben nem veszik igénybe, ki kell fizetni (a szállás ára: 2.600 Ft/fő/éjszaka)! 
Az országos döntőkön a csapatvezetők, illetve a felnőtt/tanár kísérők kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra 
között csapatuk, vagy egyéni versenyző(inek)jük szálláshelyén tartózkodni és a felügyeletet ellátni! Az 
országos döntőkön fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő testnevelő/edző/vezető 
tevékenységét a játékvezetők döntéseitől függetlenül a versenybizottság elnöke szankcionálhatja, 
figyelmeztetéssel, majd a versenyből való kizárással. A szankcionálást a VB elnök köteles az elnöki 
jelentésben jelezni az MDSZ OK felé. Az MDSZ OK a további szankcionálás jogát fenntartja, melynek 
következménye lehet a nevezett(ek) következő tanévi országos versenyről való kizárása is. 

A verseny-, és a szállás helyszínén okozott kárért az egyéni versenyzők, ill. a csapatok teljes anyagi 
felelősséggel tartoznak. 

 Étkezés: 
A szervezők étkezést nem tudnak biztosítani. 
A szálláshely közelében lévő étkezési lehetőségek: 
- Tesco Fogarasi Extra (Fogarasi út – 1 perc gyalog) 
- Lidl (1 perc gyalog) 
- Aréna Pláza (2 km)  
 

15. Egyéb rendelkezések: 

 A meghívásokról a megyei/budapesti diáksport vezetőket értesítjük. A pontos tudnivalókat tartalmazó 
forgatókönyvet az iskolák tőlük kapják meg, ill. letölthető az MDSZ honlapjáról (www.mdsz.hu / Diákolimpia / 
Forgatókönyvek). 

 A rajtlista megtekinthető az MDSZ honlapján az Eredmények / Atlétika / Meghívások, ill. a Forgatókönyvek 
menüpontoknál. 

 Az időfutamok a megyei/budapesti eredmények alapján kerülnek összeállításra. 

 A kiírástól eltérő, ill. a helyszínen semmiféle indokkal nevezést nem fogadunk el! 

 Szabálytalan versenyzés esetén a versenyzőt kizárjuk, utólag is. 

 Amennyiben a Versenybizottság tudomására jut, hogy valamelyik V. korcsoportos versenyző részt vett a IV. 
korcsoportos bajnokságban, az eredményét megsemmisíti, és a csapatot, vagy az egyéni versenyzőt kizárja a 
versenyből utólag is. 

 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 verseny-és a szálláshelyen 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 verseny-, és a szállás helyszínén 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. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános 
szabályai” és a hatályos MASZ versenyszabályai érvényesek. 
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16. Időrend: 

 
Május 30. szombat 

Időpont Versenyszám Nem Korcsoport Futam jellege 
10.20 Megnyitó ünnepség    
10.40 Rúdugrás leány V., VI. kcs.  
 110 m gát (99cm) fiú VI. kcs. időelőfutam 
 Diszkoszvetés (1,5 kg) fiú V. kcs.  
 Gerelyhajítás (800 g) fiú VI. kcs.  
 Magasugrás fiú VI. kcs.  
 Távolugrás leány VI. kcs.  
 Súlylökés (3 kg) leány V. kcs.  
10.55 110 m gát (91,4 cm) fiú V. kcs. időelőfutam 
11.10 100 gát (84 cm) leány VI. kcs időelőfutam 
11.25 100 m gát (76,2 cm) leány V. kcs. időelőfutam 
11.40 100 m síkfutás fiú VI. kcs időelőfutam 
11.50 100 m síkfutás fiú V. kcs. időelőfutam 
12.00 100 m síkfutás leány V. kcs. időelőfutam 
12.10 100 m síkfutás leány VI. kcs. időelőfutam 
12.30 110 m gát (99cm) fiú VI. kcs. A-B döntő 
 Diszkoszvetés (1,75 kg) fiú VI. kcs.  
 Súlylökés (4 kg) leány VI. kcs.  
 Távolugrás leány V. kcs.  
12.45 110 m gát (91,4 cm) fiú V. kcs. A-B döntő 
13.00 100 m gát (84 cm) leány VI. kcs. A-B döntő 
13.15 100 m gát (76,2 cm) leány V. kcs. A-B döntő 
13.30 100 m síkfutás leány VI. kcs. A-B döntő 
 Magasugrás fiú V. kcs.  
13.40 100 m síkfutás fiú VI. kcs. A-B döntő 
13.50 100 m síkfutás leány V. kcs. A-B döntő 
14.00 100 m síkfutás fiú V. kcs. A-B döntő 
 Kalapácsvetés (3 kg) leány V. kcs.  
 Kalapácsvetés (4 kg) leány VI. kcs  
14.15 400 m síkfutás leány VI. kcs. időfutam 
 Gerelyhajítás (700 g) fiú V. kcs.  
 Hármasugrás fiú V. kcs   
14.25 400 m síkfutás fiú VI. kcs. időfutam 
14.35 400 m síkfutás fiú V. kcs. időfutam 
14.50 400 m síkfutás leány V. kcs. időfutam 
15.05 3000 m akadályfutás fiú V., VI. kcs időfutam 
15.25 1500 m síkfutás fiú VI. kcs. időfutam 

 
15.35 

Hármasugrás 
1500 m síkfutás 

fiú VI. kcs.  időfutam 

leány VI. kcs.  időfutam 
15.45 1500 m síkfutás fiú V. kcs. időfutam 
15.55 1500 m síkfutás leány V. kcs. időfutam 
16.10 4x100 m-es váltófutás fiú V–VI. kcs. időfutam 
16.25 4x100 m-es váltófutás leány V–VI. kcs. időfutam 
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Május 31. vasárnap 

Időpont Versenyszám Nem Korcsoport Futam jellege 
10.30 Távolugrás fiú V. kcs.  
 Diszkoszvetés (1 kg) leány V. kcs.  
 3000 m síkfutás fiú VI. kcs. időfutam 
10.50 3000 m síkfutás fiú V. kcs. időfutam 
11.00 Rúdugrás fiú V., VI. kcs.  
 Súlylökés (5 kg) fiú V. kcs.  

 Magasugrás leány VI. kcs  

 Gerelyhajítás (600 g) leány VI. kcs.  
11.20 3000 m síkfutás leány V., VI. kcs. időfutam 
11.50 400 m gátfutás (84 cm) fiú V. kcs. időfutam 
12.00 Diszkoszvetés (1 kg) leány VI. kcs  
12.05 400 m gátfutás (91,4 cm) fiú VI. kcs. időfutam 
 Távolugrás fiú VI. kcs  
12.20 400 m gátfutás (76,2 cm) leány V. kcs. időfutam 
12.30 400 m gátfutás (76,2 cm) leány VI. kcs időfutam 
 Súlylökés (6 kg) fiú VI. kcs.  
12.45 800 m síkfutás fiú VI. kcs. időfutam 
12.55 800 m síkfutás fiú V. kcs. időfutam 
 Magasugrás leány V. kcs  
 Gerelyhajítás (500 g) leány V. kcs.  
13.05 800 m síkfutás leány VI. kcs. időfutam 
13.15 800 m síkfutás leány V. kcs időfutam 
13.30 200 m síkfutás fiú VI. kcs. időfutam 
 Hármasugrás leány V., VI. kcs.  
 Kalapácsvetés (5 kg) fiú V. kcs.  
 Kalapácsvetés (6 kg) fiú VI. kcs.  
13.40 200 m síkfutás leány VI. kcs. időfutam 
13.50 200 m síkfutás fiú V. kcs.  
14.00 200 m síkfutás leány V. kcs.  
14.30 4x400 m síkfutás fiú V–VI. kcs. időfutam 
14.45 4x400 m síkfutás leány V–VI. kcs. időfutam 
     

 

A váltó-futószámokban iskolaválogatott (V–VI. kcs. együtt) vesz részt. 
 
Magasságemelések: 
Leány rúdugrás:  200-220-240-260-280-290+10 cm 
Fiú rúdugrás:  260-280-300-320-340-360+10 cm 

Leány magasugrás: 140-145-150-155-160-164-168-171-174-177-180-+2 cm 
Fiú magasugrás:  160-165-170-175-180-184-188-192-195-198-+2 cm  
 
Indulási korlátozások: 
Egy versenyző naponta 2 egyéni számban és a váltóban indulhat. 
A 800 m, 1500 m, a 3000 m és a 3000 m akadályfutás közül naponta csak egy versenyszám választható 
 
Egyéb: 
A leány 3000 m-es síkfutásban (két korcsoport együtt indul) az V. és a VI. korcsoportosok eltérő színű rajtszámmal indulnak! 
 

Információ: Szöllös Eszter 
Budapesti Diáksport Szövetség 

Telefon: 06-1-266-79-93; e-mail: bpdssz@gmail.com 

 

mailto:bpdssz@gmail.com
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KÖZÉPISKOLAI DIÁKOLIMPIAI CSÚCSOK 
 

FIÚK 
 

Versenyszám Eredmény Név Iskola Év 

100m 10,4 (kézi) Lépold Endre Mohács, Kisfaludy Károly Gimn. 1974 

 10,32 Ágoston Dániel  Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. 2002 

200m 21,06 Móricz Bálint 
Szombathely, Premontrei Rendi Szt. Norbert 
Gimnázium 

   2013 

400m 46,83 Martina Tibor Mohács, Kisfaludy Károly Gimn. 1986 

800m 1:48,58 Martina Tibor Mohács, Kisfaludy Károly Gimn. 1986 

1500m 3:49,2 K. Szabó Gábor Debrecen, Csokonai V. M. Gimn. 1979 

3000m 8:09,0 K. Szabó Gábor Debrecen, Csokonai V. M. Gimn. 1980 

110m gát (91,4 cm) 13,80 Szűcs Valdó Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimn. 2012 

110m gát (99 cm) 13,79 Gönczöl Máté Veszprém, Vetési Albert Gimn. 2012 

  Szűcs Valdó Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimn. 2014 

400m gát (84 cm) 54,23 Szeitz László 
Budapest, I. Kosztolányi Dezső Ált. Isk. és 
Gimn. 

2013 

400 m gát (91,4 cm) 52,81 Molnár Attila 
Budapest IV., Újpesti Két Tanítási Nyelvű 
Műszaki Szki. és Gimn. 

2013 

2000m akadály 5:46,45 Ott Balázs Budapest, Verebély László Szki. 2004 

3000m akadály 9:22,93 Zsigmond Előd  Szekszárd, Garay János Gimn. 2009 

5km gyaloglás 21:25,61 Kapéri Levente Miskolc, Baross Gábor Szki. 2003 

4x100m 42,48   Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. 1985 

4x400m 3:17,88   Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. 1986 

Magasugrás 220 Harsányi Olivér Debrecen, Csokonai V. M. Gimn. 2005 

Rúdugrás  500 Bujtor Zoltán Budapest, Landler Gimn. 1989 

Távolugrás 757 Makó György Debrecen, Csokonai V. M. Gimn. 1991 

Hármasugrás 15,32 Czingler Zsolt Budapest, Corvin Gimn. 1989 

  Szabó Ambrus Sopron, Vas- és Vill. Szki. 1995 

Súlylökés (5kg) 17,38 Halász Bence  
Szombathely, Műszaki Szakképző iskola és 
Koll. 

2014 

Súlylökés (6kg) 19,03 Kürthy Lajos Mohács, Dr. Marek József Mg. Szki. 2004 

Diszkoszvetés (1,5kg) 68,92 Horváth Attila Szombathely, Savaria Gimn. 1985 

Diszkoszvetés (1,75kg) 63,76 Szikszai Róbert Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. 2013 

Kalapácsvetés (5kg) 82,60 Halász Bence Szombathely, Műszaki Szakképző Isk. és Koll. 2014 

Kalapácsvetés (6 kg)  77,85 Hudi Ákos 
Veszprém, Táncsics Mihály Szki., Szakiskola 
és Kollégium 

2010 

Gerelyhajítás (700gr)  73,73 Rivasz-Tóth Norbert  
Törökszentmiklós, Bercsényi Miklós Katolikus 
Gimn., Kollégium 

2013 

Gerelyhajítás (800gr)  68,46 Laduver Róbert Békéscsaba, Rózsa Ferenc Gimn.  2000 
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KÖZÉPISKOLAI DIÁKOLIMPIAI CSÚCSOK 
 

LEÁNYOK 
 

Versenyszám Eredmény Név Iskola Év 

100m 11,68 Nguyen Anasztázia 
Budapest IV., Berzeviczy Gergely 
Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű 
Külkereskedelmi Szki. 

2011 

200m 23,88 Petranh Barbara  Győr, Bercsényi Miklós Gimnázium 1997 

400m 54,37 Kéri Bianka Veszprém, Vetési Albert Gimn. 2012 

800m 2:06,07 Todorán Erzsébet Nyírbátor, 140. sz. Szakm. 1988 

1500m 4:27,76 Todorán Erzsébet Nyírbátor, 140. sz. Szakm. 1988 

3000m 9:41,31 Mezei Zita Nyíregyháza, Vasvári Gimn. 2002 

100m gát (76,2 cm) 13,60 Sorok Klaudia  
Győr, Bercsényi Miklós Közlekedési és 
Sportiskolai Szki és Szakisk. 

2014 

100m gát (84 cm) 13,99 Juhász Lilla Szombathely, Kanizsai Dorottya Gimnázium 2012 

400m gát (76 cm)  60,14 Zajovics Nóra 
Győr, Krúdy Gyula Gimn. és Kéttan. Nyelv Kl. 
Idegenforg. és Vendéglátóipari Szki. 

2002 

4x100m 47,19  Győr, Bercsényi Miklós Gimn. 1991 

4x400m 3:51,18  Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimn. 1986 

3km gyaloglás 13:38,3 Szászi Beáta Szeged, Széchenyi Gimn. 1991 

Magasugrás 186 Győrffy Dóra Budapest, Tamási Gimn. 1996 

Rúdugrás  385 Horváth Felicia Budapest VI., Szinyei Merse Pál Gimn. 2011 

Távolugrás 631 Fekete Ildikó Debrecen, Csokonai Gimn. 1985 

Hármasugrás 12,70 Óvári Zita Szolnok, Vásárhelyi Szki. 2002 

Súlylökés (3kg) 16,00 
Bácskay Zsófia 
Matild 

Veszprém, Veszprémi Közgazdasági Szki. 2013 

Súlylökés (4kg) 15,25 Stefanovics Mónika Gyula, Erkel Ferenc Gimn. 1987 

Diszkoszvetés  52,42 Bözsönyi Mária Szombathely, Nagy L. Gimn. 1985 

Kalapácsvetés (3kg) 73,10 Völgyi Helga Szombathely, Műszaki Szakképző Isk. és Koll. 2013 

Kalapácsvetés (4kg) 62,51 Kéri Andrea Szombathely, Premontrei Gimn. 2003 

Gerelyhajítás (600gr) 54,92 Szabó Nikolett Budapest, Szent István Szki. 1993 

Gerelyhajítás (500gr)  55,03 Szilágyi Réka  Szolnok, Széchenyi István Gimn. 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

13 

 

 
ZSIVÓTZKY GYULA  
 
olimpiai bajnok kalapácsvető, sportvezető, a nemzet sportolója  
(Budapest, 1937. február 25. – Budapest, 2007. szeptember 29.) 
Budapesten született 1937. február 25-én. Csermák Józsefnek az 1952. évi helsinki olimpián aratott győzelmén 

felbuzdulva kapott kedvet a kalapácsvetéshez. 
1952-től a Kiskunfélegyházi Vasas, 1955-től a 
TFSE (Testnevelési Főiskola Sport Egylet), majd 
1958-tól az Újpesti Dózsa kalapácsvetője volt. 
Az 1958. évi stockholmi Európa-bajnokságon 
bronzérmet szerzett, 1960-ban, a római olimpián 
kétszer javított Európa-csúcsot, és második lett, 
majd még ugyanabban az esztendőben az 
Európa-bajnokságon is ezüstérmet akasztottak a 
nyakába. Az 1962. évi belgrádi Európa-
bajnokságon kontinenscsúccsal (69,53 m) 
győzött, majd nem sokkal ezt követően 70 méter 
fölé emelte az Európa-rekordot. Nagy 
reményekkel készült az 1964-es tokiói olimpiára, 
de súlyos gyomorműtéten esett át, kétszáz napot 
töltött kórházban, 17 kilót veszítve testsúlyából. 
Hat hónappal később elképesztő akaraterejének 
köszönhetően mégis el tudott indulni az olimpián, 
ahol újból a dobogó második fokára állhatott. 
Pályafutásának csúcsára az 1968. évi mexikói 
olimpián érkezett el, olimpiai csúccsal sikerült 
elhódítania a legfényesebb érmet. Előzőleg 
73,76 méterre javította saját világrekordját. Még 
az 1972. évi müncheni olimpián is elindult, az 
ötödik helyen végzett. 
Az aktív sportolást 1973-ban fejezte be. 

Pályafutása során kétszer szerepelt az Európa-válogatottban. Sorozatban tizenháromszor nyert országos 
bajnokságot, és kilencszer javított magyar csúcsot, kétszer ért el világrekordot, 57 alkalommal volt válogatott. 
Magyarországon 1965-ben és 1968-ban az év sportolójává választották. 
Sportolói pályafutása mellett közéleti szerepet is vállalt: az 1990-es évek elején az Újpesti Tornaegylet 
elnökhelyettese, 1999 és 2002 között, majd 2006-tól haláláig a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke és a Mező 
Ferenc Közalapítvány kuratóriumának elnöke, 1988-től a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 2005-től az elnökség tagja 
is volt. 1999 októberében őt választották a XX. század legjobb magyar atlétájává, míg a nemzetközi szövetség a 100 
esztendő legjobb 100 versenyzője közé sorolta. 2000-ben megkapta a Magyar Örökség Díjat, 2004-ben a Nemzet 
Sportolója címet. 
 
 

 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1937
http://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_25.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/2007
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_29.
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TÉRKÉP 
 

 
 
 

 

 

 
Ikarus Atlétikai pálya 

1165 Budapest, Bátony utca 1-33. 
GEO: 47.517431, 19.196606 

 

Megközelíthető: 
Örs vezér tér: 146-os 276-os busz 
Újpalota felől: 130-as 92-es busz 

46-os busszal csak a 17. kerületből 
HÉV Örs Vezér tértől 10 percre a Mátyásföld - Imre utcai megállótól 5 perc gyalogosan. 

A pálya az M0-ásról is könnyen megközelíthető. 
Parkolás: a térképen jelöltek szerint, illetve a Margit utca Ikarusz gyár és Művelődési Ház előtt is van lehetőség 

parkolásra.  
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2014/2015. TANÉVI  

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ 

SZÁLLÁSMEGRENDELŐ 
Beküldési határidő: 2015. május 21. (csütörtök), 12.00 óra 

e-mail cím: bpdssz@gmail.com 
V-VI. korcsoport – versenynapok: 2015. május 30-31. 

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. május 30. szombat  
Sportolók létszáma: 
 
fiú:  ……………………………………….... 

  leány:………………………………………. 
 
Hivatalos kísérő (1 fő): 

férfi neve: …….……………………………. 
  nő neve:  ……….…………………...………. 

 

Sofőr (1 fő, saját költségre: 2600 Ft/fő/éjszaka): megfelelő aláhúzandó: lesz nem lesz 

 

Hivatalos létszámon felüli kísérő szállásköltsége (2600 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:………………………………………………………………………….. 

 

Szállással, számlázással kapcsolatban érdeklődni lehet:  

Szöllös Eszter 

Budapesti Diáksport Szövetség 

Telefon: 06-1-266-79-93 

e-mail: bpdssz@gmail.com 

Számlaszám: 11705008-20413693 

 
A megrendelés elfogadásáról e-mailben küldünk visszaigazolást. 

mailto:bpdssz@gmail.com

