
Ülésezett a MDSZ Atlétikai Albizottsága 

Az elmúlt héten tartotta ez évi első ülését a Magyar Diáksport Szövetség Atlétika Albizottsága. Az 

értekezletre meghívást kapott Lengyák György MASZ utánpótlás szakreferense. 

 Oroszi Zsuzsa a bizottság vezetője beszámolt a 2013/2014.tanévi Ügyességi és Váltófutó Diákolimpia 

Országos Döntőjéről. A helyszín a Puskás Ferenc Stadion volt, ami nagy élményt jelentett a 

diákoknak, hiszen sokan ekkor jártak és versenyeztek először itt.  

A kisdiákok nagy megtiszteltetésnek vették, hogy megjelent körükben Pars Krisztián, a 2012-es 

londoni olimpia kalapácsvető olimpiai bajnoka. A kiváló kalapácsvető, a gyerekek nagy örömére, 

majdnem a verseny végéig jelen volt, beszélgetett, fényképezkedett velük és díjátadóként emelte 

versenyünk színvonalát.   

A díjátadáson és a megnyitón közreműködött még két kiváló atléta, a kétszeres olimpikon Zsivóczky- 

Farkas Györgyi hétpróbázó és Zsivóczky Pandel Attila világbajnoki bronzérmes tízpróbázó.  

A megyei és budapesti előversenyeken résztvevő csapatok száma az évek alatt kis eltérésekkel  

stagnált. Az országos döntőre eljutott, illetve meghívott csapatok száma évek óta közel azonos, de 

míg a III-IV. korcsoportban hat, addig az V-VI. korcsoportban 25 csapat és váltó maradt távol az 

országos döntőkről.  

 

A csapatok száma a megyei/budapesti döntőkön 

 

Tanév 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

III-IV. 

kcs. 
917 713 803 816 802 839 847 785 811 

V-VI. 

kcs. 
1147 1061 1160 1102 1071 1116 1148 1033 1031 

 

Az országos döntőn a meghívott, részvételi jogosultságot kivívó csapatok, ill. távolmaradó 

csapatok száma 

 

 Meghívott Megjelent Távol maradt 

 III-IV. kcs. 

Csapat 100 95 5 

Váltó 20 19 1 

 V-VI. kcs. 

Csapat 127 116 11 

Váltó 77 63 14 

 

 

Bencsik Pál az MDSZ gyermekválogatott szakmai vezetője szenvedélyesen számolt be a VIII. 

Nemzetközi Gyermek Atlétikai találkozóról. Ismét nagyon jól szerepeltek a magyar gyermekek, 32 

egyéni dobogós helyezéssel és csapatgyőzelemmel öregbítették hazánk jó hírnevét Varsóban. 

 

Az idei feladatokra térve Oroszi Zsuzsa beszélt arról, hogy egy lengyel meghívást támogat az MDSZ. 

Áprilisban Lodzban 8x800 m-es váltófutást rendeznek 2001, 1998 és 1994 felső születésű korhatárral. 



Németország, Csehország, Szlovákia, Litvánia és Magyarország kapott meghívást és a házigazdákkal 

kiegészülve szép nemzetközi versenyre van kilátás.  

A bizottság úgy döntött, hogy az Országos Diák Mezei Bajnokság győztes IV. V. és VI. korcsoportos 

fiú és leány csapatai jutalomként részt vehetnek a lengyelországi versenyen.  

Ezért a honlapunkon keresztül is felhívjuk az edzők testnevelők figyelmét, hogy az országos 

döntőn résztvevő gyermekek mellett még 3-4 nebuló készüljön az áprilisi megmérettetésre, hiszen, ha 

győznek akkor 8 főre kiegészülve képviselhetik majd hazánkat. Bízzunk benne, hogy ez egy plusz 

motiváció lesz az Országos Diák Mezei Bajnokságra való felkészüléshez. 

 

Bakosi Béla bizottsági tag felvetette, hogy főleg az V-VI. korcsoportban gyakran hiányzik egy-egy 

kiemelkedő képességű versenyző az országos döntőről, válogatott szintű tanulók nem vehetnek részt, 

mert az iskolák elfelejtik a versenyzőket benevezni.  

 

Már most felhívom kedves edző kollégák figyelmét, hogy kérdezzenek rá tanítványaik testnevelőjére, 

hogy ebben a tanévben be lett- e nevezve a megyei illetve budapesti diákolimpiákra a versenyzőjük. 

Minden problémás esetben, időben keressék Oroszi Zsuzsa albizottság vezetőt és akkor senki nem fog 

hiányoznia döntőről.  

Előfordulhat olyan eset is, hogy a nem állami fenntartású intézmények nem fizetik be a tagsági díjat, 

ebben az esetben versenyszámonkénti nevezési díj befizetésére van lehetősége a versenyzőnek, 

természetesen az iskolán keresztül. 

 

Jó néhány éve már felvetették edzők, hogy a megváltozott középiskolai évfolyamokat nem kövrti az 

atlétika sportág. A 0. évfolyamos 5 osztályos gimnázium végzős tanulói nem vehetnek rész a 

diákolimpián. Illetve, ahogy az idei versenykiírás megfogalmazza: A VI. korcsoport az 1994-95-

96.ban született tanulók, kivétel az atlétika.  

 

Vagyis más sportágakban részt vehetnek. Miért az a három férfi versenyszám miatt, ahol mások a 

szerek, illetve a gátmagasság, mint a junioroknak? Vetették fel többen is. Az atlétikai albizottság 

javaslatot tesz a diákolimpiai bizottságnak, hogy ebben a tanévben meghívásos jelleggel már a mi 

sportágunkban is vehessenek részt az 1994- ben született tanulók a versenyeken.  

 

Kérem a kedves kollégákat, hogy fel tudjam mérni, hány versenyzőt érint, hogy elektronikus úton 

jelezzék azoknak a versenyzőknek a nevét, akik érettségi előtt álló 1994-ben születettek. Bízom benne, 

hogy a 2014-15. tanévben már teljes jogú versenyzőként állhatnak rajthoz az 20 évesek, akik még 

középiskolások. 

Lengyák György, MASZ up.referens 


