
„KIS ISKOLÁK SPORTVERSENYE – A SPORTOLÓ NEMZEDÉKÉRT” 
FEJÉR MEGYEI ATLÉTIKA DÖNTŐ 

A 2018/2019 TANÉVI VERSENYKIÍRÁSA 
 

Korlátozás: 
A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a kedvezményezett 
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. 
rendelet alapján kedvezményezett településen lévő iskolák, valamint a Minősített 
Tehetséggondozó Műhelyeknek minősülő iskolák nevezhetnek. 

 

A verseny célja:  

 Verseny- és játéklehetőség biztosítása a sportágak versenyszámait megismerő, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetű települések köznevelési intézményeiben tanuló fiatalok 
részére. 

 Atlétika sportágban a korcsoportok legtehetségesebb egyéni versenyzőinek, továbbá olyan, 
kis létszámú iskolák tanulóinak, amelyek nem tudnak csapatot kiállítani, országos versenyen 
való részvétel biztosítása. 

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

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

 A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék 
iskolájukat diákversenyen. 

 

A verseny rendezője: Fejér Megyei Diáksport Egyesület  
A verseny szakmai felelőse: Velancsics Katalin 
Igazolásért felelős: Kiszely Imréné 
 

A verseny helye: Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ 
                                            Székesfehérvár, Bregyó köz 1. 
 

A verseny ideje: 2019. Május 13. (hétfő) 14:00 óra  
Technikai értekezlet: 13:30 
MEGNYITÓ: 13:50 
 

Nevezési határidő: 2019. május 06. 
Az elektronikus nevezési lapon fel kell tüntetni az iskola (tagiskola) 2018. október 01-jei állapot 
szerinti – a köznevelési információs rendszerbe (KIR) feltöltött– tanulói létszámát. Az iskola 
igazgatója vagy a tagintézmény vezetője a nevezési lap aláírásával hitelesíti a létszámadatot. 

 

Igazolás:  
A Megyei Diákolimpia versenyen való részvétel feltétele: 

1. Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója 
által aláírt és pecséttel ellátott csapat és egyéni nevezési lap.  
2. Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.  

Diákigazolvány hiányában: a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és lepecsételt, 
fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás bemutatása (amennyiben az iskolalátogatási 
igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, 
úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges). 
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak 
másolatát. 
 

A verseny résztvevői: Azok az egyéni versenyzők és csapatok, akik a megadott határidőig 
neveztek a MDSZ internetes nevezési felületén!  
Csapatversenyre iskolánként 1 fiú és 1 leány csapat nevezhető! 
Egyéni versenyszámokra iskolánként, nemenként és versenyszámonként 3-3 fő nevezhető! 



Felversenyzés: 
• Egyéni verseny (atlétika 600 m-es és 800 m-es síkfutás): minden versenyző 
a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 
• Csapatverseny: 
Atlétika – csapatverseny: minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, 
„felversenyzés” nem lehetséges. 
Atlétika – svédváltó: „felversenyzés” kizárólag egy születési évszámmal feljebb, 
egy távnál engedélyezett. 
 
Versenyszámok: 

 Csapatverseny (fiú- és leánycsapatok részére): 6 fős csapatok nevezhetők. 
Csapatösszetétel:  

2 fő I-II. korcsoportos (2008-2009-2010 vagy később született) 
2 fő III. korcsoportos (2006-2007) 
2 fő IV. korcsoportos (2004-2005) 

Csapatverseny versenyszámai: 
 I-II. és III. korcsoportban: (hárompróba)  

60 m-es síkfutás  
távolugrás (60 cm széles elugróhely) 
kislabdahajítás 

IV. korcsoportban: (hárompróba) 
100 m-es síkfutás,  
távolugrás (60 cm széles elugróhely),  
kislabdahajítás 

 

 Egyéni verseny: 
Egyéni többpróba (hárompróba)  

Nemenként I-II. és III. korcsoportban 
– 60 m-es síkfutás 
– távolugrás (60 cm széles elugróhely) 
– kislabdahajítás 

Nemenként IV. korcsoportban 
– 100 m-es síkfutás 
– távolugrás (60 cm széles elugróhely) 
– kislabdahajítás 

      Egyéni futószámok: 
III. korcsoport fiúk, leányok: 600 m-es síkfutás 
IV. korcsoport fiúk, leányok: 800 m-es síkfutás 

 

 Svédváltó (fiú- és leányváltók részére): 100-200-300-400 m. 
Váltócsapat: 

100 m: 2008-ban született vagy fiatalabb 
200 m: 2006-2007-ben született 
300 m: 2005-ben született 
400 m: 2004-ben született tanulók 

 

Sportági rendelkezések: az országos kiírásnak megfelelően! 
 

A verseny lebonyolítása: 14 órakor kezdődik  
Csapattagok+ egyéni versenyzők: 

 Fiú és leány: 60m  
 Fiú és leány: 100m 
 Fiú: távolugrás--- Lány: kislabdahajítás 
 Fiú: kislabdahajítás--- Lány: távolugrás 



 Svédváltók: Fiú---Lány 
Egyéni futószámok: 

 600m Fiú---600m Lány 
 800m Fiú---800m Lány 

 
Végül, kiegészítő sportági program: Páros talicskázó verseny I-II. kcs; III. kcs.; IV. kcs! 
Az I-II-III. helyezett párok korcsoportonként sportszerdíjazásban részesülnek. 
 

 
Eredményhirdetés 
 

Díjazás: 
Csapatban és svédváltóban: Az I-III. helyezett csapatok érem, minden csapat 
oklevéldíjazásban részesülnek! 
Egyéniben: Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

 
Továbbjutás országos versenyre:  

 Atlétika összetett csapat, svédváltó: Megyei I. helyezett csapat. 
 Atlétika összetett egyéni: Megyei I. helyezett tanuló 
 Egyéni számok (600m és 800m): Megyei I. és II. helyezett tanuló 

Fontos egyéb tudnivalók! 

 A pályabérlésnek szigorú feltételei vannak. Ez vonatkozik a tanulók magatartására, a mosdók 
rendeltetésszerű használatára, a tisztaságra. Az okozott károkat a kártokozónak meg kell 
téríteni!  

 Öltözési lehetőség a lelátókon lesz. 

 A csapatok egy helyen rakják le a ruháikat! 

 A nap végén mindenki hagyjon maga után rendet és tisztaságot! 

 Az iskolák 2 példányban hozzák magukkal a kitöltött csapat jegyzőkönyveket! 
 

Szeretettel várjuk a résztvevőket! 
 

Székesfehérvár, 2019. 04. 26.                                             
                                                       Velancsics Katalin, Kiszely Imréné 
 
A versennyel kapcsolatosan ha szükséges, az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 
Kiszely Imréné: 06-70-381-7601 
 


