
Megyei mezei diákolimpia döntő 

I ., II., III., IV., V., VI. korcsoport 

                         / Szekszárd, Sport-és Szabadidőközpont,  2023. március 28.   12 óra 00 / 

1. A verseny célja: 
a futás népszerűsítése, a megyei diákolimpiai bajnoki cím és a helyezések eldöntése 

 
2. A verseny helye, ideje: 

Szekszárd, Városi Sport-és Szabadidőközpont   
2023. március 28. / kedd / 12 00 

 
3. A verseny rendezője:  Tolna Megyei Diáksport Tanács 

Szekszárdi Diáksport Egyesület 
Versenybíróság elnöke: Scherer Tamás 
Versenybíróság titkára: Völgyi István 

 
4. Résztvevők: A verseny nyílt. 

A versenyre nevezni a helyszínen a mellékelt nevezési lap alapján lehet. Indulhatnak 
azon Tolna megyei általános és középiskolák tanulói, akik megfelelnek az idei „Diákolimpia 
versenyszabályzat” 27. oldalán szereplő korcsoportoknak. Az elektronikus nevezést 
legkésőbb a megyei döntő napjáig szükséges eszközölni. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a Magyar Diáksport Szövetség az I. korcsoport számára nem hirdet felmenő 
rendszerű diákolimpiát, erre a korcsoportra az elektronikus nevezés sem lehetséges! 
Így ebben a korcsoportban is a mellékelt nevezési lapot kérjük használni! 

 
5.Versenyszámok, távok:  

Fiú    Leány 
I. kcs.  (2014 -)  1 km    1 km 
II. kcs.  (2012-2013)  2 km    1,5 km 
III. kcs. (2010-2011)  2,5 km   2 km 
IV. kcs. (2008-2009)  3 km    2 km 
V. kcs. (2006-2007)  3,5 km   2,5km 
VI. kcs. (2003-04-2005) 4 km    2,5 km 

A 2008-as középiskolai tanulók indulhatnak az V. korcsoportban, de akkor saját, IV. korcsoportjukban nem 
versenyezhetnek a mezei diákolimpián. 

Egyéni verseny és csapatverseny. Minden korcsoport csapata 5 főből áll, a 4 legjobb 
eredménye számít. Korcsoporton belül évjárati megkötés nincs. A csapat 4 fővel indítható. 
 

5. Igazolás: 
A versenyszabályzat alapján: /diákigazolvány, nevezési lap,célszerű a TAJ-kártya-másolat / 

 
6. Díjazás: 
 

Minden korcsoport egyéni és csapat 1 – 3. helyezettjei érem  díjazásban részesülnek. 
Az I – IV. korcsoport (fiú/leány) összeredménye alapján az 1. helyezett iskola a Tolna MDST 
serlegét kapja. A megyei döntő 1-4. helyezett egyéni versenyzője és  1-2. helyezett csapata 
jogot szerez az országos döntőn való részvételre a II.,III., IV., V., VI. korcsoportban. Az 
országos döntőre jogot szerzett csapatoknak és egyéni versenyzőknek külön nem kell 
nevezni, amennyiben a megyei versenyre elektronikusan neveztek, mert őket a megyei 
diáksport szervezet juttatja tovább.  

7. Egyebek: 
ld. „Diákolimpiai versenykiírások ”54-57 . oldal. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a 
rendezőség felelősséget nem vállal. A fiúk és lányok részére 1-1 öltöző áll rendelkezésre. A 
várható nagy létszám miatt célszerű az öltözést egyéb úton megoldani.  



A sporttelepen folyamatosan komoly építkezési munkálatok zajlanak, így pályarajzot 
csak a verseny előtti héten tudunk közzétenni. 

 
 

Időrend 

Mezei Futóbajnokság  

 

 
                Rajthely 
 

12. 00  V. kcs. leány    2500 m   2 

12.15  V. kcs. fiú    3500 m  2   

12. 35  VI. kcs. leány   2500 m  2 

12.50  VI. kcs. fiú    4000 m  1 

13.15  I. kcs. leány    1000 m  1 
 

13.25  I. kcs. fiú    1000 m  1 
 

13.35  II. kcs. leány    1500 m  2 
 

13.45  II. kcs. fiú    2000 m  1 
 

14.00  III. kcs. leány    2000 m  1 
 

14.15  III. kcs. fiú    2500 m  2 
 

14.30  IV. kcs. leány   2000 m  1 
 

14.45  IV. kcs. fiú    3000 m  1 

 

13.30  Eredményhirdetés: V. és VI. korcsoport 

 
15. 30  Eredményhirdetés :   I., II., III., IV.  korcsoport 

 
 
 
 
Szekszárd, 2022. október 10. 
 
        Tolna Megyei Diáksport Tanács 


