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2017/2018. TANÉVI  

DUATLON DIÁKOLIMPIA®  
„A” KATEGÓRIA 
ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Marcali, 2017. október 21. (szombat) 
 
1. Az országos döntő célja: 

 A futás, és kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok 
mindennapos mozgáskultúrájának. 

 Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása. 

 A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése. 

 A sportág utánpótlás-nevelésének biztosítása, új tehetségek felkutatása. 

 Versenylehetőség biztosítása azon köznevelési intézményekbe járó tanulók részére, akik iskolai keretek 
között rendszeresen foglalkoznak futással és kerékpározással. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás 
során Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak 
meghatározása. 

 A többletpontok vonatkozásában igazolást kizárólag abban az esetben állít ki a Magyar Diáksport 
Szövetség, amennyiben nemenként, korcsoportonként, kategóriánként minimum 8 induló részvételével 
zajlott az országos döntő, valamint egy iskola tanulói alkotják a csapatokat. 

 
2. Az országos döntő rendezője: 

A Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Triatlon Szövetség együttműködésével, a Balatoni Úszóiskola Kft. 
és a Somogy Megyei Diáksport Szövetség. 
 
Szervezőbizottság elnöke: Ányos Viktor 
Szervezőbizottság tagjai: Ányos Szilvia 
 Dvorák Eduárd 

 Hömöstrei Péter 
   
 

MDSZ Diákolimpiai Bizottsági Tag:  Rózsáné Ősz Márta 
Vezető versenybíró: Csizmadia Gyula 
Technikai felügyelő: Rónai Ferenc 

 
3. Az országos döntő ideje, és helyszíne: 

 Időpont: 2017. október 21. (szombat), 09:00 óra 
Technikai értekezlet: rajtok előtt 5 perccel a rajtvonalnál 

 Helyszín: Marcali, Rákóczi u. 15. 

 Versenypálya: 
Versenyközpont: Marcali Városi Sportcsarnok 
A versenyközpont a versenypályák zárásai következtében 8:00 után a Kossuth Lajos és a Rákóczi u. 
felől nem lesz megközelíthető. 

Versenyiroda: Marcali Korzó  

Rajt és cél: Marcali, Rákóczi u. 15. 

Pályarajzok 

Parkolás: környező utcák parkolóiban 

  

https://www.dropbox.com/sh/yuya4bevzq5eytc/AABXsW6vR7STZJlWyJ80s3JQa?dl=0
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4. Az országos döntő résztvevői: 
Lásd a Magyar Diáksport Szövetség „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 

Korcsoport: 

• Csapatversenyben nemenként a III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók. 

• Egyéni versenyben nemenként a III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók. 

 Korcsoportok, nevezés: 

III. kcs. 2005-2006-ban születettek 

IV. kcs. 2003-2004-ben születettek 

V. kcs. 2001-2002-ben születettek 

VI. kcs. 1998-2000-ben születettek 

 
„A” kategóriásnak minősülnek azon diákok, akik 2015-ben és/vagy 2016-ban és/vagy 2017-

ben Magyar Triatlon Szövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkeznek/rendelkeztek.  
 

„A” kategóriás diákoknak nem szükséges részt venni a megyei döntőn, nevezésük az alábbi 

online felületen lehetséges. Nevezési határidő 2017. október 13. péntek 24:00. 

 

Online nevezési felület: https://sso.mdsz.hu/cas/login 

 
Az országos döntőn nincs lehetőség helyszíni nevezésre. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6. Versenyszámok: 

 Egyéni verseny. 

 Csapatverseny. 

 Versenytávok korcsoportok szerint: 
 

Korcsoport 
Születési idő (csak a születés éve határozza 

meg a korcsoportot!) 
Futás Kerékpár Futás 

III. kcs. 2005-2006-ban születettek 
1 km  

(2 kör) 
4 km  
(1kör) 

0,5 km  
(1 kör) 

IV. kcs. 2003-2004-ben születettek 
2 km  

(2 kör) 
8 km  
(2kör) 

1 km  
(1 kör) 

V. kcs. 2001-2002-ben születettek 
2,5 km  
(2 kör) 

10 km  
(3kör) 

1,5 km  
(1 kör) 

VI. kcs. 1998-2000-ben születettek 
2,5 km  
(2 kör) 

10 km 
(3kör) 

1,5 km  
(1 kör) 

 
7. Az országos döntő lebonyolítása:  

  „A” kategóriában 
- Egyéni verseny: a befutás sorrendjében.  
- Csapatverseny: a csapat 3-4 főből áll, a három legjobb eredménye számít, mint csapateredmény (a 

három személy összeadott időeredménye). 

 A versenyen chipes időmérés lesz, az esemény hivatalos időmérője az AGNI Timing. 

 „A” és „B” kategóriás indulók korcsoportonként és nemenként egy futamban indulnak, V. és VI. korcsoport 
együtt rajtol 

 Program: 

- Igazoltatás és rajtszám átvétel: 
 2017. október 21. (szombat), 7:00 órától folyamatosan. 

Helyszíne: Marcali Korzó  
FIGYELEM! A versenyszámok rajtja előtt 1,5 órával lezáródik az igazolási tevékenység, ezt követően nem 
lehet rajtszámot sem felvenni! 

https://sso.mdsz.hu/cas/login
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- Technikai értekezlet („B” és „A” kategória együtt):  
Időpontja: 2017. október 21-én (szombat), 10:00 órakor 
Helyszíne: Marcali Korzó  
A technikai értekezlet a megyei csapatvezetőknek kötelező! 

- Eredményhirdetés:  
- 17:00-tól az Európa Parkban 
- Abban az esetben ha „A” kategóriában korcsoportonként nagyobb a nevezés, mint amennyi versenyzőt 

egy futamon belül biztonságosan el lehetne indítani, akkor pótfutamra kerül sor az „A” kategóriások 
számára. 

- Időrend:  
 

Futam Korcsoport 
Bedepózás  

(fiú „A” depó, lány „B” depó) 
RAJT Táv (km) 

1. V., VI. fiú 10:00-10:50 Fiú: 11:00 
2,5 - 10 - 1,5 

2. V., VI. lány 10:00-11:50 Lány: 12:10 

3. IV. fiú 12:20-13:20 Fiú: 13:30 
2 - 8 - 1 

4. IV. lány 13:30-14:20 Lány: 14:30 

5. III. fiú 14:50-15:20 Fiúk: 15:30 
1 - 4 - 0,5 

6. III. lány 15:30-15:50 Lány: 16:00 

 
Amint az adott futam utolsó versenyzője beérkezett a célba, a depóból ki lehet vinni a kerékpárokat. 
 
A Rendező fenntartja a jogot, hogy nagyarányú túljelentkezés esetén (nemenként és korcsoportonként 
több mint 150 fő) az adott futam „A” kategóriás versenyzőit a versenyek végén, külön futamban indítja el. 
 
8. Igazolások: 
 

Lásd a Magyar Diáksport Szövetség „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 
11.  

9. Díjazás: 
 

Lásd a Magyar Diáksport Szövetség „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint. 

 
11. Költségek: 

 A rendezés és a díjazás költségeit a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. 

 Minden induló rajtszámos chipet kap, kaució nincs.  

 Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők maguk viselik. 

 Nevezési díj nincs 
 
13. Sportági rendelkezések: 

 A rajtlista az MDSZ honlapján lesz megtekinthető. 

 Kerékpár áttétel szabály: NINCS! 

 Kerékpáros fejvédő használata minden futamban kötelező! Az első futás megtétele után becsatolt 
fejvédővel lehet leemelni a kerékpárt a tároló vasról, majd a kerékpártáv teljesítését követően a 
kerékpár visszahelyezése után lehet azt kicsatolni és levenni. 

 Ha egy csapat egyik versenyzője sérülés vagy betegség miatt nem tudja vállalni a versenyen való részvételt, 
úgy módosítani szükséges az elküldött nevezést, melynek határideje 2017. október 19., csütörtök 12:00. A 
nevezés módosításával egyidejűleg kérjük a sérülést/betegséget igazoló orvosi dokumentum mailen történő 
megküldését.  

 A betegség/sérülés miatt hiányzó diákok esetében a hiányzást kérjük orvosi dokumentummal igazolni. 
Amennyiben a rajtszámok átvételénél nem kerül bemutatásra a dokumentum vagy előzetesen nem lett 
lemondva a nevezés (orvosi dokumentum alátámasztásával), úgy hiányzó versenyzőnként 5000 Ft 
fizetendő.  

 A futópályán szintkülönbség nincs, aszfaltozott és betonúton, valamint kavicsos sétányon kerül kialakításra, 
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a kerékpár szintén jellemzően sík, minimális szintkülönbséggel rendelkező aszfaltozott úton történik.  

 A bolyozás engedélyezett.  

 Frissítés célterületen és a futópályán.  

 Óvás a MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be, legkésőbb az adott futam utolsó célba 
érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj:10.000 Ft. 

 
 
14. Egyéb rendelkezések: 

 Azon iskolákat, amelyek versenyzőiket, csapataikat a Diákolimpia® országos versenyeire benevezik, az 
MDSZ OK besorolja és ennek ellenére a versenyen nem vesznek részt, és írásban az MDSZ OK, illetve a 
rendezők felé nem jelzik a rendezvény kezdete előtt legalább 1 héttel távolmaradásuk okát, az MDSZ OK 
határozattal kizárhatja a 2018/2019. tanévi diákolimpiai versenyekről.  

 A versenyhelyen, a szállás- és étkezési helyen elhelyezett értéktárgyakért, sportfelszerelésért és 
egyéb személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget NEM vállal. 

 Figyelem: a kollégiumban zuhanyzási lehetőség biztosított. 

 A versenyhelyszínen, a szállás- és étkezési helyszínen okozott kárért az egyéni versenyzők és a csapatok 
teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 

 A Diákolimpia® versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. 
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott, és sportegyesületi öltözék 
viselése nem engedélyezett! 

 Amennyiben - akár utólag is - a versenybizottság, vagy az MDSZ OK tudomására jut, hogy az egyéni 
versenyző, vagy a csapatban szereplő versenyző jogosulatlanul szerepelt az adott versenyen, az MDSZ OK 
fenntartja magának a jogot, hogy az egyéni versenyző, vagy a csapat eredményét megsemmisíti. 

 Ha a Diákolimpia® hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan esemény fordul elő, amely 
nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel, a Versenybizottság a további versenyzésből azonnali 
hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni, s arról az MDSZ OK-t, továbbá az illetékes 
megyei/budapesti szervezetet tájékoztatni. A további szankcionálás jogát az MDSZ OK fenntartja. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános 
szabályai” és a Magyar Triatlon Szövetség hatályos versenyszabályai érvényesek. 

 

 
INFORMÁCIÓ 

 
 „A” kategóriában: 

Magyar Triatlon Szövetség (www.triatlon.hu) 
tel: 06/1-413-0378, 30/645-2750 E-mail.:triatlon@triatlon.hu 

 
Szervezőbizottság: 
tel: 0670/674-74-47  
E-mail: info@bui.hu 
www.verseny.bui.hu 

facebook/balatoniuszoiskola 
 

 
 

Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk! 
 

http://www.triatlon.hu/
mailto:info@bui.hu
http://www.verseny.bui.hu/

