
  

 

 

  



  

 

 

 

2014/2015. TANÉVI 
TRIATLON DIÁKOLIMPIA®  

ORSZÁGOS DÖNTŐ  
VERSENYKIÍRÁS 

 

1. Az országos döntő célja:  

 A triatlon sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.  

 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. 

 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a triatlonozó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat, településüket a 
diákolimpiai döntőn.  

 A tanév „Magyarország Triatlon Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése 
hat korcsoportban. 

 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 védjegyhasználati szerződés szerint a többletpontok vonatkozásában igazolást kizárólag abban az esetben 
állít ki a Magyar Diáksport Szövetség, amennyiben nemenként, kategóriánként, korcsoportonként minimum 8 
induló részvételével zajlott a verseny. 

 
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a  

Magyar Triatlon Szövetség, a MOB Sport XXI. Program, a Titán Triatlon Club, a Nemzeti Kajak-kenu és 
Evezős Olimpiai Központ, a Sport és Fürdők Kft. 

 
3. Az országos döntő helyszíne és időpontja: 
    Helyszín:  Szeged, Maty-ér. Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ 
  (46.23 20.07). 

Megközelíthetőség:  A Röszkei út (régi 5-ös út) felől a „triatlon bejárat”–on keresztül, autóval és 
autóbusszal egyaránt, földúton a parkolóig. 

    Időpont:  2015. június 14. (vasárnap), 10.00 óra (első rajt időpontja) 
  Technikai tájékoztató: 9.00 órakor. 
  Helyszín: Eredményhirdető terasz - A csapatvezetők részvétele kötelező! 
 
4. Szervező és Versenybizottság:  
 Versenyigazgató: Farkas István (Tel.:06-30-645-2810)  
 Technikai felügyelő: Molnár Jenő (Tel.: 06-20-323-9680) 
 Vezető versenybíró: Lenti Zsolt 
 
5. Az országos döntő résztvevői: 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. pontja” szerint. 

 A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig nevezéssel rendelkeznek.   

 Egyéni versenyben nemenként az I., II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók. 
- Megyénként az első 4 helyezett az „A” és „B” kategóriákban egyaránt. 
- Az I. és II. KCS-ban nincs kategória megkülönböztetés! Az igazolt és iskolai versenyzők együtt kerülnek 

értékelésre. 
- „B” kategóriás az a versenyző, akinek a 2013., 2014. és 2015-ös évben nem volt vagy jelenleg nincs licence 

triatlon sportágban.  

 Csapatversenyben nemenként az I., II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók. 
- Az egy iskolába járó 3 versenyző eredménye alapján kategóriától függetlenül megyénként 1 – 1 csapat /”A” 

és „B” versenyzők közösen is alkothatnak egy csapatot /, 
- Amennyiben a területi selejtezőn az adott megyéből legalább 6 csapat indult, abban az esetben 2 csapat. 
 

 



  

 

 

 

 Versenytávok: 
 

Korcsoport 
Nem Születési idő (csak a születés éve 

határozza meg a korcsoportot!) 
Úszás Kerékpár Futás 

I. kcs. Fiú/Lány 2006-ban vagy később születettek 100 m 1 km (1 kör) 250 m (1 kör) 

II. kcs. Fiú/Lány 2004-2005-ben születettek 100 m 2 km (1 kör)  500 m (1 kör) 

III. kcs. Fiú/Lány 2002-2003-ban születettek 200 m 4 km (1 kör) 1 km (1 kör) 

IV. kcs. Fiú/Lány 2000-2001-ben születettek 300 m 8 km (2 kör) 2 km (2 kör) 

V. kcs. Fiú/Lány 1998-1999-ben születettek 500 m 12 km (3 kör) 3 km (2 kör) 

VI. kcs. Fiú/Lány 1995-1996-1997-ben születettek 500 m 12 km (3 kör) 3 km (2 kör) 

 Felversenyzés: 
- Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 

 Korlátozás: 
- Az 1995-es születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha 

az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2014/2015. tanévben is a köznevelési 
intézmény tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell. 

 
6.  Igazolás: 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. pontja” szerint. 

 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása 
esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási 
igazolással), az iskola igazgatója aláírt és pecséttel ellátott, egyéni nevezési lappal. 

 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi 
igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). 

 Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező (amennyiben a tanuló nem 
NEK-es (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik).  

 Az iskola vagy iskolák átszervezése, illetve az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen 
az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények 
átszervezését, illetve az intézmény nevében történt változásokat. 

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén. 

 Kérjük a Testnevelőket, Edzőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges 
dokumentumokkal rendelkezzenek! 

 A versenyzők saját érdekükben – esetleg sérülés, orvosi ellátás szükségessége miatt – tartsák maguknál a 
TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát. 

 
7. Az országos döntő lebonyolítása: 

 Egyéni verseny: a befutás sorrendjében.  

 Csapatverseny: a csapat 3 főből áll, mindhárom, csapatban benevezett csapattagnak be kell fejezni a versenyt. 
 

 Időrend: 
 

    RAJT bedepó kidepó 

V - VI.kcs. fiú 10:00 9:20 - 9:45             A 10:40 - 11:20 

  lány 11:10 9:20 - 10:45           B 12:00 - 12:30 

IV.kcs. fiú 12:20 11:20 - 12:00         A 12:50 - 13:20 

  lány 13:10 12:30 - 13:00         B 13:40 - 14:10 

I.kcs fiú 14:00 13:20 - 13:45         A 14:10 - 14:25 

  lány 14:45 14:10 - 14:30         B 14:55 - 15:10 

          

Eredményhirdetés: 
  IV-V-VI.kcs.: 

  15:00-tól 15:25-ig   



  

 

 

          

II.kcs. fiú 15:30 14:25 - 15:00          A 15:45 - 16:05 

  lány 15:55 15:10 - 15:40          B 16:10 - 16:30 

III.kcs. fiú 16:45 16:05 - 16:30          A 17:05 - 17.30 

  lány 17:15 16:30 - 17:00          B 17:35 - 18:00 

          

Eredményhirdetés:         
I-II-III.kcs.: 

  18:00-tól     

 
Versenyiroda helyszíne, nyitva tartása :     
Az iroda a maty-éri pálya lelátója alatti helységekben reggel 8 órától a délutáni futamok kezdetéig. Megyénként egy 
ember veheti fel a csomagokat, ellenőrzés után. Nagyszámú nevezés esetén /600 fő felett/ előző este 1830 és 2000 
óra között az Ortutay Kollégium aulájában.  
 
8. Nevezés: 

 A nevezést a területi versenyek rendezői intézik a megyei csapatok indulni szándékozó tagjaival (egyéni és 
csapat) történt egyeztetést követően, saját versenyük megrendezése alapján. 

 A nevezéseket a területi és budapesti döntőn résztvevők eredményei alapján a területi versenyek rendezői 
küldik meg! 

 Nevezési határidő: 2015. június 08-ig  

 A nevezési lapokat a tricek@freemail.hu e-mail címre kell elküldeni. 
 
9. Díjazás, értékelés: 

 Egyéni: korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az I-III. helyezettek érem-, az I-VI. helyezettek oklevél 
díjazásban részesülnek.  

 Csapat: korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 
  
10. Költségek: 

 A diákolimpián nevezési díj nincs! 

 Minden egyéb felmerülő költség a résztvevőket terheli. 

 Az utazás költségeiről, a szállásról, az étkezésről mindenkinek magának kell gondoskodnia. 
 
11. Versenypálya: 

 Úszás:  
- A maty-éri evezős versenypálya 2,5 m mély vizében lesz minden korcsoportnak egy körben.  
- A versenyen csak vízbiztos úszástudással rendelkező résztvevők indulhatnak, mert az úszás nyíltvízben 

történik!  
- A versenyzőket vízi mentő valamint versenybírói motoros biztosítja! Becsekkolása vízbelépés előtt 

elektronikusan történik (chipszőnyeggel)!  

 Kerékpározás:  
- A verseny aszfaltozott, teljesen zárt pályán történik motoros felvezetéssel, 1-3 körben a kiírás szerint.  
- Fejvédő használata kötelező!!!!  
- Áttételszabály nincs!  
- Bolyozás engedélyezett. 

 Futás:  
- A kerékpározástól elkülönítetten szintén zárt pályán történik közepes minőségű aszfaltozott úton. 

 
12. Egyéb rendelkezések: 

 Időmérés:  
Az EVO Chip Hungary csapata segítségével történik. Az „A” kategóriás versenyzők a saját chipjeiket használják, 
a „B” kategóriás versenyzők fehér, ideiglenes chipet kapnak a rajtszámokkal együtt. Ennek költségét az MTSZ 
állja. Ezeket a chipeket a célban kell leadni!!!  

 Rajtszám:  
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Rajtszám felvételkor a megyei csapatvezetőnek igazolnia kell a versenyzők indulási jogosultságát 
(diákigazolvány, iskolai igazolás, stb.).  

 Óvás:  
Óvás az érintett verseny utolsó célba érkezőjének beérkezését követő 30. percig nyújtható be írásban az óvási 
bizottsághoz. Az óvás díja: 10000 Ft. ( VSZ. 22.§. ). 
Az óvási bizottság tagjai: Lenti Zsolt VVB, Molnár Jenő TF, Rónai Ferenc.  

 A verseny ideje alatt büfé, étterem működik a helyszínen, és lehetőség lesz sporteszközök vásárlására, kerékpár 
szervízelésre. 

 Folyamatosan biztosított lesz az érkezés és a távozás a versenypálya érintése nélkül. 

 Öltözési lehetőség a lelátón, a maty-éri pálya által biztosított öltözőkben. 

 Szállás lehetőség: 
Szegedi kollégiumokban 18 év alattiaknak 2500 Ft/fő/éj, 18 évet betöltöttek részére 3000 Ft/fő/éj összegért van 
lehetőség egyéni megrendelés alapján a szallasszervezes@ngsz.hu címen illetve a 20/ 299 0829 
telefonszámon Szatmári Zoltánnál!  

 Parkolás: 
Az evezőscentrum területén, a Röszkei út felőli végén, a „triatlon bejárat” felől megközelítve, füves területen, 
korlátozott számban. Nagyobb tömeg esetén a bejáraton kívül szintén füves területen. A parkolás irányított lesz, 
kérjük a megértést! 

 Nyilatkozat:  
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A nevezés nyilatkozatnak számít, melyben a versenyző 
(kiskorúak esetén a gondviselő) kijelenti, hogy egészségileg alkalmas és edzettségét tekintve felkészült a 
versenyzésre. A versenyen bekövetkezett esetleges baleset, sérülés és egészségkárosodás esetén a verseny 
rendezőivel szemben kártérítéssel nem él.  

 A kerékpárokért és felszerelésekért a rendezőség csak addig vállal felelősséget, amíg azok a depóban vannak. 
Ezt követően mindenki maga felel azokért. 

 A versenyen minden olyan kérdésben, amit a kiírás nem tartalmaz, a Magyar Triatlon Szövetség, és a Magyar 
Diáksport Szövetség versenyszabályai érvényesek. 

 Támogatók: Törley, Ferrero, Autoclassic, 

 Információ: 
 Magyar Triatlon Szövetség 
 Székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. (Sportcsarnok) 
 Levelezési cím: 1076 Budapest, Szinva u. 4. fszt/2. 
 Tel.: 06-30/645-27-50  és   06-1/413-03-76 
 E-mail: triatlon@triatlon.hu  
 Web: http://www.triatlon.hu   
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