
Mezei Futó Diákolimpia® 
Pest Megyei Döntő 

Dunakeszi, 2021. október 20. (szerda) 

 

Résztvevők:  

Pest megye II.-VI. korcsoportos leány és fiú tanulói, akik felkészültek, és vállalják a 

versenykiírásban foglaltakat. Egyéni és legfeljebb 8 fős csapatverseny, amelyből 4 fő 

eredménye számít.  

Helyszín:  

Dunakeszi Repülőtér, 2120 Dunakeszi, Repülőtéri utca 

Időpont:  

2021. október 20. (szerda)  

Információ:  

Oroszi Zsuzsanna, 30 966 9263, oroszizs@pestmegye.hu  

Medgyesi Eszter, 30 900 0819, medgyesie@pestmegye.hu 

www.pmdiak.hu; Pest Megyei Diáksport Szövetség  (facebook) 

Nevezés:  

A Mezei Futóbajnokságra közvetlen nevezni interneten keresztül az mdsz.hu/diakolimpia 

oldalán kell. Nevezési határidő: 2021. október 13. (szerda)  

A csapattagok módosításának határideje: 2021. október 15. (péntek) 

Amennyiben a nevezési határidő után a testnevelők módosítani szeretnék a versenyzők 

nevét, abban az esetben kérjük ennek tényét e-mailen vagy telefonon jelezni a 

medgyesie@pestmegye.hu címen, ill. 0630-9000-819 számon. 

Megkérjük a testnevelőket, hogy amennyiben sérülés vagy betegség miatt 

kényszerülnek névváltoztatásra, akkor a helyszíni adminisztrációk zökkenőmentes 

lebonyolítása érdekében legkésőbb 9:30-ig szíveskedjenek megérkezni a verseny 

helyszínére!  

Nevezni korosztályonként legfeljebb 8 főt lehet, melyből a versenyen a legjobb 4 versenyző 

helyezését vesszük figyelembe.  

Abban az esetben, ha egy-egy korosztályban 8 főnél mégis több nevezés érkezik be, akkor 

október 15-től ABC sorrendben az első 8 nevet tekintjük érvényesen lenevezettnek, 

rajtszámokat ezekhez a nevekhez rendelünk!  

Az iskolák korosztályonként kizárólag 1 csapatot nevezhetnek a versenyre.  

  

http://www.pmdiak.hu/
https://www.facebook.com/Pest-Megyei-Di%C3%A1ksport-Sz%C3%B6vets%C3%A9g-288932867904289/
http://www.mdsz.hu/diakolimpia/versenykiirasok/
mailto:medgyesie@pestmegye.hu


Helyszíni igazolás:  

Egységes igazolás: szabályosan, az Oktatási és Kulturális Minisztériumi rendelet alapján 

kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén ideiglenes 

diákigazolvánnyal - mely tartalmaz egy fényképes személyi kártya részt), elektronikus 

nevezési lapjával, mely tartalmazza az iskola igazgatójának aláírását, pecsétjét.  

A nevezési lapról a csapatok és az egyéni versenyzők maguk gondoskodnak!  

Vitás esetben a személyi igazolvány (azonosító) vagy érvényes útlevél is szükséges az 

adategyeztetéshez!  

Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges 

dokumentumokkal rendelkezzenek!  

A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a 

versenyen!  

A II-IV. korcsoport részére a helyszíni regisztráció: 9:00 – 10:30 óráig!  

Az V-VI. korcsoport részére a helyszíni regisztráció: 9:00 – 12:30 óráig!  

Javasoljuk, hogy a diákok a TAJ - kártyájukat, vagy annak másolatát a rendezvény 

helyszínére hozzák magukkal!  

Díjazás: 

Az első három egyéni versenyző és csapat korcsoportonként és nemenként érem és 

oklevél, a 4-6. helyezett egyéni versenyzők oklevél díjazásban részesülnek.  

Eredményhirdetések folyamatosan a futamok után lesznek. 

Általános szabályok:  

1. Minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet.  

(felversenyzés nem engedélyezett)  

2. Egy-egy iskola az adott korosztályban kizárólag 1 csapattal indulhat.  

3. Egy csapat minimum 4 főből áll, maximum 8 fő nevezhető.  

4. Minden csapatból a befutás sorrendje alapján az első 4 tanuló helyezési számát 

összeadva alakul ki a végső sorrend.  

5. Holtverseny esetén a jobb 4. helyezés dönt.  

6. Szöges cipőt minden korosztály használhat!  

7. Az országos döntőre a korcsoportonként 1-3. helyezett csapat jut, valamint az 1-6. 

helyezett egyéni versenyző.  

 

 

 



Egyéb információk:  

1. A futókat felvezető és záró kerékpáros kíséri valamennyi futamban.  

2. A rendezvényen chipes időmérést alkalmazunk, melyhez rajtszámot és a rajta lévő 

chipet a helyszínen lehet átvenni. A rajtszámot a versenyirodán diákonként az 

érvényes diákigazolvány letétbe helyezésével lehet átvenni. Minden elveszett 

rajtszámért és chipért a Pest Megyei Diáksport Szövetség az érintett 

tanintézménynek 5000 Ft-ot számláz ki.  

3.  A rajtszámot a mellkasra kell felhelyezni jól látható módon. A rajtszám rögzítéséhez 

szükséges biztosító tűről szükség esetén a szervezőbizottság gondoskodik.  

4.  Megkérjük továbbá az iskolákat, hogy a rajtszámokat és a hátoldalára felhelyezett 

chipet sérülés-és gyűrődésmentesen szíveskedjenek vissza adni a versenyirodán.  

5.  A versenyen való részvétellel mindenki hozzájárul, hogy a versenyről készült 

mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek a rendezvényt népszerűsítő 

internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra 

kerülhetnek. Elfogadja, hogy az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny távját, az 

kizárásra kerül.  

6.  Az esemény helyszínén bármilyen reklámtevékenység csak a Pest Megyei Diáksport 

Szövetség engedélyével, előzetesen egyeztetett formában és módon végezhető.  

7.  A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!  

 

  



IDŐREND 

 

IDŐ FUTAM KOROSZTÁLY TÁV 

11:00 II. kcs. leány 2011-2012 1500 m 

11:15 II. kcs. fiú 2011-2012 2000 m 

11:35 III. kcs. leány 2009-2010 2000 m 

11:55 III. kcs. fiú 2009-2010 2500 m 

12:15 IV. kcs. leány 2007-2008 2500 m 

12:40 IV. kcs. fiú 2007-2008 4000 m 

13:10 V. kcs. leány 2005-2006 3000 m 

13:35 V. kcs. fiú 2005-2006 4500 m 

14:05 VI. kcs. leány 2002-2004 3000 m 

14:30 VI. kcs. fiú 2002-2004 5000 m 
 

A rendezvény kiemelt támogatói: 

 

  

 

 

PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

 

 


