MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG

Atlétika
– Mezei Futóbajnokság
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Atlétikai Szövetséggel
(MASZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.

A verseny célja:
• A Diákolimpia® versenyrendszerében megrendezésre kerülő mezei futóbajnokság – a futás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme,
része legyen a diákok mozgáskultúrájának.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
• Versenyzési alkalom biztosítása a tanulók felkészültségének felmérésére.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2. Az országos döntő szervezője:
Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Pest
Megyei Diáksport Szövetség szervezésében kerül megrendezésre.

3. A versenyek időpontjai, helyszínei:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2021. október 31-ig kell megrendezni.
• Országos döntő: 2022. április 06. (szerda), Gödöllő.

4.

A versenyek résztvevői:
Lásd a „Versenyszabályzat” VII., pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként a II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.
• Egyéni versenyben nemenként a II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.
Felversenyzés: Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, kivéve a 2007-ben született tanulók, akik az V. korcsoport versenyén indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyén
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nem vehetnek részt, ugyanakkor az Atlétika Többpróba, az Atlétika Egyéni és
Váltófutó Pályabajnokság, az Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság versenyein a saját korcsoportjukba visszaversenyezhetnek.
Korlátozás: Nincs
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport
szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő:
– Csapatverseny: a II., III., IV., V., VI. korcsoportban nemenként a megyei/budapesti döntők 1-2. helyezett, és a rendező megye 1-3. helyezett csapatai.
– Egyéni verseny: a II., III., IV., V., VI. korcsoportban nemenként a megyei/
budapesti döntők 1-4. helyezett, és a rendező megye 1-6. helyezett
egyéni versenyzői.

5. Meghívás:
Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő:
Csapatverseny:
Az országos döntőről visszalépő csapatok helyén meghívásra kerülhet a
megyei/budapesti 3. illetve a 4. helyezett csapata.
Egyéni verseny:
Az MDSZ fenntartja magának a jogot, hogy a nevezési határidőig beérkezett
írásos kérelem alapján indokolt esetben az egyéni versenyre meghívjon
versenyzőket. A meghívásra kizárólag az alábbi két esetben van lehetőség:
- azon MASZ szakmai programja szerint válogatott kerettag versenyzők esetében,
akik a MASZ hivatalos versenyén, vagy programján való részvétel miatt nem tudott részt venni az előversenyeken, valamint ezt a MASZ igazolja,
- azon versenyzők esetében, akik az előversenyeken az MDSZ megbízásából nemzetközi versenyeken való részvétel miatt nem tudtak megjelenni.
A meghívási kérelem kizárólag a 8. Nevezés pontban meghatározott elektronikus
nevezéssel együtt érvényes.
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség.

6. Versenyszámok:
• Egyéni versenyben nemenként a II., III., IV., V. és VI. korcsoportos versenyzők
számára.
• Csapatversenyben nemenként a II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatok
számára.

64

MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG
• Versenytávok korcsoportok szerint:
Megyei/budapesti versenyeken és az országos döntőn:
Korcsoport

Fiú

Lány

2,0 km

1,5 km

III. korcsoport

2,5 km

2,0 km

IV. korcsoport

4,0 km

2,5 km

V. korcsoport

4,5 km

3,0 km

VI. korcsoport

5,0 km

3,0 km

II. korcsoport

7. A versenyek lebonyolítása:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. október 31-ig
kell lebonyolítani.
• Országos döntő: a verseny programfüzete szerint.

8. Nevezés:
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A csapatversenybe nevezett versenyzőket nem kell külön az egyéni versenyszámba is nevezni, a versenyzők értékelésre kerülnek az egyéni versenyszámban is.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: nevezési határidőt a szervező
diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos döntő:
Az 5. Meghívás pontban meghatározottak alapján meghívott versenyzők
számára a nevezés határideje: 2021. október 31.
Az országos döntő helyszínén nevezni nem lehet!

9. Költségek:
Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10. Igazolás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
Az országos döntő csapatverseny résztvevői vonatkozásában az országos döntő
Programfüzete határoz meg további szabályokat.

11. Díjazás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.
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12. Sportági rendelkezések:
• Szögescipő használata engedélyezett.
• Csapatlétszám: 5 fő. A csapateredmény meghatározásához a 4 alacsonyabb befutási helyet elért versenyző eredménye számít. Ahhoz, hogy a
csapat értékelve legyen, 4 főnek célba kell érkeznie.
• Az alapszintű és a megyei/budapesti versenyeken a csapattagokat nem kell
előzetesen meghatározni, a befutás sorrendje adja a csapat összetételét.
• A csapatversenyt az egyéni versenyzők helyezési számai alapján állapítjuk
meg.
• A holtverseny eldöntése: egyenlő pontszám esetén az a csapat szerez jobb
helyezést, amelyiknek a csapateredmény megállapításánál még figyelembe
vett versenyzője előrébb végez (4., 3., stb.).
• Az országos döntő programfüzete, rajtlistája megtekinthető, letölthető az
MDSZ honlapjáról (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a MASZ hatályos versenyszabályai érvényesek.
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