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ATLÉTIKA ÖSSZETETT VERSENY II-III-IV. korcsoportos  

DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 

2021/2022. 

 

1.  A verseny célja: megyebajnokság, illetve az országos döntőre való feljutás eldöntése,  

     versenylehetőség biztosítása. 

 

2.  A verseny rendezője: a Baranya Megyei Diáksport Tanács 

Versenybíróság:  Elnök:              Honti Róbert 

                                 Titkár:               Haász János 

 

3.  A verseny időpontja, helyszíne:   

 

Leányok: 2022.április27. (szerda) 9,00 órától az időrend szerint. 

Fiúk: 2022.április28. (csütörtök) 9,00 órától az időrend szerint. 

Pécs, PVSK Sporttelep /öltözés is/ 

 

4. A versenyszámok: 
▪ II. korcsoport:  60 m síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, 4x100m 
▪ III. korcsoport:  60 m síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás, 600m síkfutás 
▪ IV. korcsoport:  100 m síkfutás, 800 m síkfutás, távolugrás, súlylökés, kislabdahajítás 

 

5. Időrend:  
A futószámoknál az 1., 2., 3. csapat 2-2 tagja fut egy futamban, majd a 4., 5., 6. csapat 2-2 tagja, és így 

tovább. Az ügyességi számoknál az 1. csapat kezd, majd folyamatosan a soron következő. 

 

II. korcsoport: 

9,00   60  m síkfutás  nyugati egyenes 1-2-3 … csapat 

9,20   kislabdahajítás  füves pálya a magasugró mellett, 1-2-3. csapatok  

10,00  távolugrás  nyugati oldalon a déli homokgödör 1-2 stb. csapat 

   10,40                      4x100 m-es váltó               pályaelőnyökkel 20m-es váltózóna  

A többpróba egyéni összetett versenyben a váltó eredménye nem számít bele a végeredménybe. 

mailto:ngtp1954@gmail.com.hu
http://www.bmdiaksport.hu/


 

III. korcsoport: 

9,00   60  m síkfutás  nyugati egyenes 1-2-3 … csapat 

                  9,20                                kislabdahajítás  1-2 … csapatok folyamatosan (füves pálya déli) 

10,00   távolugrás  nyugati oldalon a északi homokgödör 1-2 stb. csapat    

    11,00   600 m-es síkfutás 

    A második és harmadik korcsoport 3-3 futam után váltva fut 60m síkfutásban 

IV. korcsoport: 

9,00   súlylökés  1-es csapat kezdi, majd folyamatos 

9,20  távolugrás  nyugati oldalon déli homokgödör 1-2 stb. csapat 

9,40   100 m síkfutás  nyugati egyenes 1-2… csapatok 

10,20   kislabdahajítás  füves pálya, déli 1-2-3. csapatok folyamatosan 

    11,30   800 m síkfutás   

 

6. A verseny résztvevői: 
- az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok” szerint; a döntőbe 

jutott csapatokok; illetve a korcsoportok az országos kiírás szerintiek. 

- II., III., IV. korcsoportban a körzetekből továbbjutók, 

- A csapat 6 főből áll, melyből a legjobb 5 eredmény számít, mint csapateredmény. 

7. Nevezés: az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok” szerint a 
verseny helyszínén 8,30 órától. 

 

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

 

9. Díjazás: A csapatverseny és egyéni I-III. helyezett éremdíjazásban, a csapatverseny I-III. helyezettek 
oklevéldíjazásban részesülnek. 

 

10. Továbbjutás: a megyei győztes csapat és egyéni versenyző, valamint az országban a további három 
legmagasabb pontszámot elérő. 

 

11. Egyebek: az MDSZ 2021/2022. tanévi Versenykiírások és Programokban foglaltak szerint. 

 

 

 

Pécs, 2022. április 08.    Haász János, szakág-vezető 
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