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ATLÉTIKA EGYÉNI VERSENY III., IV. korcsoportos  

DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 
2021/2022. 

 

1. A verseny célja: atlétika sportágban a diákolimpia megyebajnoki címének-, illetve a diákolimpia országos 

döntőre való feljutás eldöntése, továbbá versenylehetőség biztosítása a diákok számára. 
 

2.  A verseny rendezője: a Baranya Megyei Diáksport Tanács. 
Versenybíróság:   Elnök:              Honti Róbert 

    Titkár:               Haász János 
3.  A verseny időpontja, helyszíne: 2022. május 5. (csütörtök) 9,00 órától az időrend szerint. 

 

      Pécs, PVSK Sporttelep (Pécs, Verseny u.) 
4. Résztvevők:  

- az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírás „A Diákolimpia versenyszabályzata”-ban foglaltak szerint; a 

diákolimpia megyei döntőjébe jutott diákok; illetve a korcsoportok „A Diákolimpia versenyszabályzata” 

függelékében foglaltak szerint. 
- a megyei döntőbe jutás a körzeti diákolimpián elért eredmények alapján történik; a körzet-vezető az elért 

eredmény alapján az elektronikus rendszerben juttatja tovább a diákot. 
- távolugrásban és kislabda hajításban további indulók csak egyéni kérelemre, megfelelő elért eredmények 

alapján indulhatnak. 
5. A versenyszámok: 

 
III. korcsoportban: mindkét nemnek 60 m síkfutás, 600 m síkfutás, magasugrás, távolugrás /60cm-es 

sávból/, kislabda hajítás, 4x100m-es váltó. 
 

IV. korcsoport: mindkét nemnek: 100 m síkfutás; 300 m síkfutás; 1500 m síkfutás; magasugrás; távolugrás; 

súlylökés/lány 3kg, fiú 4kg/; kislabda hajítás; 4 x 100m-es váltó; 4 x 600m-es váltó a lányok részére; 4 x 

1000m-es váltó fiúk részére. 
6. Időrend: 

9,00  100 m leány időelőfutam IV. kcs. 9,00 fiú súlylökés IV. kcs. 
      fiú magasugrás III. kcs. 
      lány távolugrás III. kcs. /északi pálya/ 
      fiú távolugrás III. kcs. /déli pálya/ 
 

9,10  100 m fiú időelőfutam IV. kcs. 9,10 leány kislabdahajítás IV. kcs. 
 

9,20  60m síkfutás lány III. kcs.  
 
9,30  60m síkfutás fiú III. kcs.  9,35 leány súlylökés IV. kcs. 
      lány magasugrás III. kcs. 
 

9,40  300m leány időfutam IV. kcs. 9,40 fiú kislabdahajítás IV. kcs. 
 

9,45  300 m fiú időfutam IV. kcs. 
 

9,55  100 m leány döntő 
 

10,00  100 m fiú döntő     leány távolugrás IV. kcs /északi pálya/ 
 

10,10  60 m síkfutás lány döntő  10,10 fiú magasugrás IV. kcs. 
 

      lány kislabdahajítás III. kcs. 
10,15   60 m síkfutás fiú döntő 
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10,20  1500 m leány időfutam 
 
10,30  1500 m fiú időfutam 
 

10,40  600 m síkfutás lány III. kcs. 10,40 fiú távolugrás IV. kcs. /déli pálya/ 
       leány magasugrás IV. kcs. 
       fiú kislabdahajítás III. kcs. 

10,50  600 m síkfutás fiú III. kcs. 
 

11,00  4 x 600 m leány váltófutás IV. korcsoport 
 

11,10  4 x 1000 m fiú váltófutás IV. korcsoport 
 

11,25  4 x 100 m leány váltófutás III. korcsoport 
 

11,30  4x100 m fiú váltófutás III. korcsoport 
 

11,35  4x100m lány váltófutás IV. korcsoport 
 

11,40  4x100m fiú váltófutás IV. korcsoport 
 

7. Versenyzési korlátozások: 
 

III. korcsoportban: 
Egy versenyző 2 versenyszámban és a váltóban indulhat, de csak az egyik lehet futószám az egyéniben. 

 

IV. korcsoportban: 

• Összetettben induló egy egyéni és egy váltóban vehet részt. 

• Csak egyéniben induló két egyéni számban és egy váltóban, vagy egy egyéni számban és két váltóban 

indulhat. 

• 100-300-m, ill. 1500 m-en való indulás esetén a versenyző egy ügyességi számban és a 4x100m-es 

váltóban indulhat. 
 

8. Nevezés: az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírás „A Diákolimpia versenyszabályzata” X. pontjában 

foglaltak szerint, illetve az MDSZ elektronikus nevezési felületén. Az elektronikus felületen létrehozott 

nevezési lapot ki kell nyomtatni és az iskola igazgatójával hitelesítetni (aláíratni és pecsételni). 
 

9. Igazolás: az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírás „A Diákolimpia versenyszabályzata” XII. pontjában 

foglaltak szerint. Az elektronikus nevezési rendszerből kinyomtatott és hitelesített nevezési lapot a helyszínen 

az Igazoló Bizottságnál/Versenyirodán legkésőbb 8,30 óráig le kell adni, illetve a résztvevő diákokat 

diákigazolványukkal igazoltatni szükséges.  
 

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

résztvevőket terhelik. 
 

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

12. Továbbjutás: az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírásában foglaltak szerint; versenyszámonként a megyei 

győztes jogosult részt venni az Diákolimpia Országos Döntőn, továbbá meghívást nyerhetnek, akik az 

MDSZ 2021/202. tanévi Versenykiírásában foglalt szintet teljesítik. 
 

13. Egyebek:  
- az MDSZ 2021/20229. tanévi Versenykiírásában és „A Diákolimpia versenyszabályzata”-ban foglaltak 

szerint; 
- öltözés a PVSK pályán. 

 

Pécs, 2022. április 8.    Haász János, szakág-vezető 
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