
BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 
7621 Pécs, Telefon: 70/3110736; E-mail: ngtp1954@gmail.com 
ATLÉTIKA V-VI. korcsoportos EGYÉNI BAJNOKSÁG  
DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 

2018/2019. 
 

1.  A verseny célja: az országos diákolimpián való induláshoz szükséges eredmény elérésének lehetőség 

biztosítása, a megyebajnoki cím eldöntése. 
 

2.  A verseny rendezője: a Baranya Megyei Diáksport Tanács 
Versenybíróság:  Elnök:              Haász János 

                                 Titkár:               Honti Róbert 
 

3.  A verseny időpontja, helyszíne: 2019. április 24-25-én (szerda-csütörtök) 10,00 órakor  
Pécs, PVSK Sporttelep (Öltözés a helyszínen.)  

4. Résztvevők:  
Az V. korcsoportba tartozó, 2002-2003-ben született tanulók, valamint azok a 2004-ban született 

középiskolások, akik a tanév első versenyén az V. korcsoportban versenyeztek. 
A VI. korcsoportba tartozó, -1999-2000-2001-ben született tanulók. 
Minden versenyző saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 
A versenyzők naponta 2 egyéni számban és 1 váltóban indulhatnak. 
800m, 1500m és 3000m közül naponta csak egy versenyszám választható. 

 

5. A versenyszámok: 

V. korcsoport 

    Fiú:  Leány: 
    100 m   100 m 
    200 m   200 m 
    400 m   400 m 
    800 m   800 m 
    1500 m   1500 m 
    3000 m   3000 m 
    110 m gátfutás (91 cm)   100 m gátfutás (76,2 cm) 
    magasugrás   magasugrás 
    távolugrás   távolugrás 
    súlylökés (5 kg)   súlylökés (3 kg) 
    diszkoszvetés (1,75 kg)   diszkoszvetés (1 kg) 
    gerelyhajítás (700 gr)   gerelyhajítás (500 gr) 
     

     

VI. korcsoport 

    Fiú:  Leány: 
    100 m   100 m 
    200 m   200 m 
    400 m   400 m 
    800 m   800 m 
    1500 m   1500 m 
    3000 m   3000 m 
    110 m gátfutás (99 cm)   100 m gátfutás (84 cm) 
    magasugrás   magasugrás 
    távolugrás   távolugrás 
    súlylökés (6 kg)   súlylökés (4 kg) 
    diszkoszvetés (1,75 kg)   diszkoszvetés (1 kg) 
    gerelyhajítás (800 gr)   gerelyhajítás (600 gr) 
          
    4x100 m   4x100 m 
    4x400 m   4x400 m 

 



6. Időrend:  
2019. április 24-án /szerda/: 

10,00 100 m síkfutás lány V. majd VI. kcs. időelőfutam 
    magasugrás fiú V. és VI. kcs. 
    lány gerelyhajítás V. és VI. kcs. 
   10,10 100 m síkfutás fiú V. majd VI. kcs. időelőfutam 
   10,20 1500 m síkfutás lány V. és VI. kcs. 
   10,30 1500 m síkfutás fiú V. és VI. kcs. 
   10,40 100 m síkfutás lány döntő V. majd VI. kcs. 
   10,50 100 m síkfutás fiú döntő V. majd VI. kcs. 
    magasugrás lány V. és VI. kcs. 
    gerelyhajítás fiú V./700gr/ és VI kcs./800gr/ 
   11,00 400 m síkfutás lány V. majd VI. kcs. 
 11,10 400 m síkfutás fiú V. majd VI. kcs. 
   11,20 100 m gátfutás lány V. majd VI. kcs. 
   11,30 110 m gátfutás fiú V. majd VI. kcs. 
   11,40 4x100m váltó lány /V.-VI. kcs együtt/  
   11,50 4x100m váltó fiú /V-VI. kcs együtt/ 

 

2019. április 25-én  /csütörtök/: 
10,00 200 m síkfutás lány V. majd VI. kcs időfutam 

    súlylökés 3kg lány V. majd 4kg VI. kcs 
    diszkoszvetés fiú /1,5 ill. 1,75kg/ V. és VI kcs. 
   10,10 200 m síkfutás fiú V. majd VI. kcs időfutam 
    távolugrás lány V. majd VI. kcs 
   10,20 800 m síkfutás lány V. majd VI. kcs 
   10,30 800 m síkfutás fiú V. majd VI kcs 
   10,40 3000 m síkfutás lány V-VI. kcs 
    diszkoszvetés lány V-VI. kcs 
   10,50 súlylökés fiú V./5kg/ majd VI./6kg/ kcs 
   10,55 3000 m síkfutás fiú V-VI. kcs 
   11,05 távolugrás fiú V. majd VI. kcs 
   11,40 4x400 m váltó lány /V.-VI. kcs együtt/ 
   11,50 4x400 m váltó fiú /V. –VI.kcs együtt/ 
 

7. Nevezés és igazolás:  
- Az MDSZ 2018/2019. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályaiban” foglaltak szerint.  
- Minden versenyzőt és váltócsapatot elektronikusan nevezni kell. 

       - A nevezési lapot a versenyszám kezdete előtt 30 perccel kell leadni a központi irodában, ahol a 
       diákok igazolására is sor kerül (diákigazolvány!). 
        - Nevezési lap és helyszínen történő igazolás nélkül a diákolimpián senki nem indulhat!  
 

8. Költségek: a rendezés költségeit a Baranya Megyei Diáksport Tanács biztosítja, az egyéb költségek a 

résztvevőket terhelik. 
 

9. Díjazás: A versenyszámok I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 

10. Egyebek: 
 A váltókban a két korosztály együtt szerepel. 
 Gerelyt és diszkoszt az iskolák hozzanak magukkal. 
 Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezőség, illetve a pályatulajdonos felelősséget nem vállal. 
 Az országos döntőre a megszabott eredmények elérése esetén juthatnak a versenyzők /Lásd az országos 

versenykiírást./ 
 

 

Pécs, 2019. április 9. 
       Haász János, szakág-vezető 

20 / 288 6157 


