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MEZEI FUTÁS II., III., IV., V., VI. korcsoportos DIÁKOLIMPIA 

MEGYEI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 

2021/2022. 

 

1.  A verseny célja: országos döntőre való feljutás eldöntése, versenylehetőség biztosítása. 

       A „Megyei diákolimpia mezei futóbajnok”-a cím eldöntése. 

 

2.  A verseny rendezője: Baranya Megyei Diáksport Tanács  

Versenybíróság:  Elnök:              Honti Róbert 

                                  Elnök helyettes:         Tarnóczi Tamás                                 

    Titkár:              Haász János 

 

3.  A verseny időpontja, helyszíne:   

2021. október 21. (csütörtök) 13,30 órától 

    Pécs Tüskésréti szabadidő központ 

 

4.  A verseny résztvevői: 

- az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírások Diákolimpia Versenyszabályzatában 

foglaltak szerint; a döntőbe jutott csapatokok; illetve a korcsoportok az országos kiírás 

szerintiek. 

- A II., III., IV. korcsoportban a körzetekből továbbjutó I-II. helyezett csapatok és I-VI. 

helyezett egyéni versenyzők. 

- Az V., VI. korcsoportban a nevező iskolák csapatai. 

- A csapatok: 5 fő, melyből a legjobb 4 eredmény számít. A csapateredmény 

meghatározásához a négy alacsonyabb befutási helyet elért versenyző eredménye 

számít. Ahhoz, hogy a csapat értékelve legyen a 4 főnek célba kell éni. 

 

5. Nevezés: az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírások Diákolimpia Versenyszabályzatában 

foglaltak szerint a www.diakolimpia.hu weboldalon történő elektronikus nevezéssel, illetve a 

verseny kezdete előtt 30 perccel leadott összesítő csapatlappal. A kitöltendő csapatlapot jelen 

versenykiíráshoz mellékeljük. 

Kérjük, hogy a csapatlapot kitöltve (a csapat/iskola nevének, a tagok nevének és születési 

évének feltüntetésével) az igazoláskor a versenyirodán szíveskedjen leadni. A csapatlap az 

egyéni versenyzők esetében is kötelezően használandó. 

 

6. Igazolás: az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírások Diákolimpia Versenyszabályzatában 

foglaltak szerint. A versenyirodán: a kinyomtatott és aláírt, lepecsételt nevezési lappal, 

diákigazolvánnyal és az előre kitöltött csapatlappal (melyre a befutási sorrend került 

felvezetésre). Ezek hiányában a csapat/egyéni versenyző nem vehet részt a megyei döntőn. 

 

http://www.diakolimpia.hu/


 

7. Időrend:  

13,30  II. kcs.  leány  1500 m  

  13,45  II. kcs  fiú  2000 m  

14,00  III. kcs. leány  2000 m 

  14,15  III. kcs. fiú  2500 m 

14,30  IV. kcs. leány  2500 m 

14,45  IV. kcs. fiú  4000 m 

15,00  V, kcs.  leány  3000 m  

15,15 VI.kcs  leány  3000m 

15,30  V. kcs.  fiú  4500 m 

15,50  VI. kcs. fiú  5000 m 

 

 

8. Költségek: a rendezés költségeit a megyei DST biztosítja, az egyéb költségek a 

résztvevőket terhelik. 

 

9. Díjazás: A versenyszámok egyéni-, és csapatversenyének I-III. helyezettjei éremdíjazásban 

részesülnek. 

 

10. Továbbjutás: az MDSZ  

2021/2022. tanévi Versenykiírások Diákolimpia Versenyszabályzatában foglaltak szerint.  

 

11. Egyebek:  

- Öltözésre a verseny helyszínén nincs lehetőség, de illemhely rendelkezésre áll. 

- Kérjük, hogy a versenyzők a szemetet ne szórják szét! 

- A verseny lebonyolításával kapcsolatban információ kérhető Haász János szakág-vezetőtől a 

20/4310442-es telefonszámon. 

 

 

Pécs, 2021. szeptember 27.    Baranya Megyei Diáksport Tanács 
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