
2018/2019. TANÉVI 
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA® 

II. és III. kcs. Többpróba Bajnokság PEST MEGYEI DÖNTŐ 
Albertirsa Ecsedi László Sportcentrum 

2019. május 08. 

A bajnokság célja: Pest megye 2019. évi Diákolimpia® Bajnoka cím és a továbbjutás eldöntése az 
országos döntőre.  
 
A bajnokság helye és időpontja: Albertirsa, Ecsedi László Sportcentrum 

2019. 05. 08. /szerda/ II. kcs. 10:00 óra; III. kcs. 13:00 
 
A verseny rendezője: A Pest Megyei Diáksport Szövetség és az Albertirsai SE 
 
Versenybíróság: Elnök: Nagy Lászlóné 

Elnökhelyettes: Sinka Józsefné 
Verseny titkár: Varga Zoltán 

Résztvevők: 
II. korcsoport: 2008 - 2009-ben születettek.  
III. korcsoport: 2006 - 2007-ben születettek. 
 
Versenyszámok: 
II. kcs. Összetett egyéni és csapatverseny versenyszámai: 
60 m, kislabdahajítás, távolugrás (60 cm-es sávból), 4x100 m 
III. kcs. Összetett egyéni és csapatverseny versenyszámai: 
60 m, kislabdahajítás, távolugrás (60 cm-es sávból), 600 m  
Csapatösszeállítás: a csapat 6 főből áll, öt fő eredménye számít, mint csapateredmény. 
 
 Nevezés: 
A Magyar Diáksport Szövetség internetes honlapján (www.mdsz.hu) 
 
Jelentkezés a versenyen: Az első versenyszám előtt 60 perccel a jelentkeztető helyen.  
 
Igazolás:  

 Diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén az oktatási intézmény igazgatója által 
kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az internetes nevezés 
alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni, vagy 
csapatnevezési lappal.  

 A Diákolimpia® versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagógussal 
vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki a nevezési lapon fel van tüntetve, vagy az iskola 
által kiállított munkáltatói igazolással vagy megbízólevéllel rendelkező személy.  
A kísérő az adott rendezvényen versenyzőként nem szerepelhet. A fenti feltételeknek 
megfelelő kísérő hiányában az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem jogosult 
részt venni. 
 

Egyéb: 
 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben az MDSZ és a MASZ 

versenyszabályai érvényesek. 
 Elveszett tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk. 

 
 



IDŐREND 
 

II. korcsoport 

  versenyszám nem csoport pálya 

 10:00 60 m síkfutás fiú A,B 
 

  távolugrás leány A 
B 

  kislabdahajítás leány B 
B 

 10:30 távolugrás fiú A 
A 

  kislabdahajítás fiú B 
A 

 10:45 60 m síkfutás leány A,B 
 

 11:15 távolugrás fiú B 
A 

  kislabdahajítás fiú A 
A 

 11:30 távolugrás leány B 
B 

  kislabdahajítás leány A 
B 

 12:00 4 X 100 m váltófutás fiú A, B 
 

 12:15 4 X 100 m váltófutás leány A, B 
 

 
 

III. korcsoport  

  versenyszám nem csoport pálya 

13:00 60 m  fiú A;B   

 távol leány A B 

  kislabda leány B B 

13:30 távol fiú A A 

  kislabda fiú B A 

14:00 60 m  leány A;B  

14:30 távol fiú B A 

  kislabda fiú A A 

 távol leány B B 

  kislabda leány A B 

15:30 600 m  fiú A;B   

15:50 600 m  leány A;B   

kb.16:00 eredményhirdetés 

 
 

Az időrend tájékoztató jellegű, a csapatok számának függvényében változhat. 


