
Versenykiírás 
 

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA® 
 

Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság 
III-IV. és V-VI. korcsoport 

 
 
A verseny ideje:  2018. október 3. (szerda) 9.30-tól 
A verseny helye:  Kecskemét, Széktói Stadion, Lánchíd sportpálya 
A verseny rendez ője:  Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 
A versenybíróság  
elnöke:    Galamb Istvánné 
titkára:   Dóka András 
technikai felel őse:   Adamik Zoltán, Simity László 
A verseny célja:  Az ügyességi versenyszámok népszerűsítése az iskolában. 

A megyei bajnokság helyezéseinek eldöntése. 
A legjobbak számára az országos döntőn való részvétel 
biztosítása. 

A verseny résztvev ői:  Diákolimpia® Versenyszabályzat VII. pont. 
Versenyszámok:  A diákolimpia 2018/2019. tanévi versenykiírásnak 

megfelelően, a mellékelt időrend szerint. 

Nevezés: Elektronikusan 2018. szeptember 15-ig a Magyar Diáksport 
Szövetség online nevezési rendszerében 
(mdsz.hu/diakolimpia  

Egy iskola legfeljebb két csapatot indíthat versenyszámonként 
(ha ennél többet nevez akkor alapszintű versenyt kell 
rendezni) de a versenyhelyszínen meg kell jelölni az „A” és 
„B” csapatokat! Egy tanuló legfeljebb 3 versenyszámban és 
egy váltóban indulhat. 

Jelentkezés a versenyszámokra a helyszínen. Futószámokra 
a rajthelyen, ügyességi számokra a versenyszámnak 
megfelelő ugró ill. dobóhelyen. 

Igazoltatás A verseny elején az igazoltatás minden résztvevő csapatnak 
és csapatvezetőnek kötelező, enélkül a verseny nem 
kezdhető meg. 

Díjazás:  Az I-III. helyezett csapat tagjai éremdíjazásban részesülnek. 
Az induló csapatok oklevél díjazásban részesülnek. 

 
Egyéb:  A verseny színhelyén korlátozott öltözési lehetőség biztosított. 

Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 
Értékei megőrzéséről mindenki maga gondoskodik. 
A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai 
kérdésben az érvényben lévő MASZ versenyszabályai 
érvényesek! 

 
Kecskemét, 2018. szeptember 12. 
          



IDŐREND 

III-IV./V-VI. kcs. 

CSAPATBAJNOKSÁG 
2018. október 03. szerda 

Kecskemét 

Széktói Stadion/Lánchíd pálya 
 

 

 

  
 

Leány Széktói 

Stadion 
Fiú 

kislabda III-IV. 9.30 távolugrás III-IV.  

súlylökés V-VI.  

súlylökés V-VI. 10.15  

távolugrás III-IV.  10.30 kislabda III-IV. 

 11.00 súlylökés III-IV. 

 11.30 

10x200 m 

távolugrás V-VI. 

 

súlylökés III-IV. 11.45  

4x800 m  

távolugrás V-VI. 

12.00  

magasugrás III-IV. 

diszkoszvetés V-

VI. 

12.00 

Lánchíd 

magasugrás III-IV. 

diszkoszvetés V-

VI. 

 12.15 4x1500 m  

svédváltó V-VI.  12.30  svédváltó V-VI. 

gerelyhajítás V-VI.  

 

13.00 

Lánchíd  

gerelyhajítás V-VI. 

 

magasugrás V-VI. 13.30 

Lánchíd  

magasugrás V-VI. 


