Kéttusa Budapesti Diákolimpia döntő
1. A verseny célja:
• A futás, és úszás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a
diákok mindennapos mozgáskultúrájának.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása,
elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének megerősítése.
• Az öttusa sportág utánpótlás-nevelésének biztosítása.
• Versenylehetőség biztosítása azon oktatási intézményekbe járó tanulók részére, akik iskolai
keretek között rendszeresen foglalkoznak futással és úszással.
2. A verseny ideje, helye: Úszás: KSI Uszoda, futás: Szoborpark, 2015. március 31.
Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3.
Jelentkezés: 8.30-9.30, helyszíne: KSI Uszoda
Úszás: 10 órától, futás kb. 11 órától, az időpontok tájékoztató jellegűek, a nevezések számától
függően változhat.
3. A versenyek résztvevői:
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként az I., II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.
Egyéni versenyben nemenként az I., II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.
Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Korlátozás:
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2012. augusztus 01. óta az öttusa és a triatlon
sportágakban érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek.
Résztvevők az országos döntőn:
– Az országos döntőn való részvétel a megyei/budapesti döntőn elért eredmény alapján
lehetséges (Országos döntő: 2015. április 21. (kedd), Kecskemét):
– Csapatverseny: budapesti döntő 1. helyezett csapatai.

– Egyéni verseny: budapesti döntő 1-2. helyezett versenyzői.
4. Versenytávok korcsoportok szerint:
Kcs Szül. Úszás - Futás
I. kcs. 2006 vagy fiatalabb 50 m - 800 m
II. kcs. 2004-2005 50 m - 800 m
III. kcs. 2002-2003 50 m - 800 m
IV. kcs. 2000-2001 100 m - 1600 m
V. kcs. 1998-1999 100 m - 1600 m
VI. kcs. 1995-1996-1997 100 m - 1600 m
5. A versenyek lebonyolítása:
– Egyéni verseny: a befutás sorrendjében.
– Csapatverseny: a csapatot alkotó két egyéni versenyző eredményei alapján. A csapat két
főből áll, a két versenyző eredménye számít, mint csapateredmény.
6. Igazolás:
Lásd az „Általános szabályok” szerint.
7. Nevezés: Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia (www.diakolimpia.hu) honlapján
2015. március 24. (kedd) 12.00 óráig.
8. Sportági rendelkezések:
• A csapatversenyt az egyéni versenyzők pontszámai alapján állapítjuk meg.
• Felszerelés: Az érintett szakági sportszövetség által meghatározottak szerint (például:
úszófelszerelés és futófelszerelések).
• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport
Szövetség „Általános szabályai” és a hatályos Magyar Öttusa Szövetség versenyszabályai
érvényesek.

