Miskolc Városi Diáksport Szövetség
3528 Miskolc, Sík u. 16.
E-mail: miskolc.diaksport@gmail.com
Honlap: www.mvdsz.hu

GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA
VÁROSI DÖNTŐ
VERSENYKIÍRÁSA
A verseny célja:

a sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása.

A verseny rendezője:

Miskolc Városi Diáksport Szövetség.

A verseny helye és ideje:

Miskolci Jégcsarnok
2019. február 27.szerda 8:00 óra I.,II. kcs.
/ igazolás:7.00 – 7.30 -ig
10.00 óra III.,IV. kcs.
/ igazolás: 9.00.9.30–ig
12.00 óra V., VI. kcs.
/ igazolás: 11.00-11.30

Nevezés: -Figyelem. Az idéntől új módszer, hasonlóan a többi sportághoz!!! Határidő után
nincs lehetőség a nevezés elfogadására!
Tehát elektronikusan az MDSZ honlapján febr.23-ig!!!!
Igazolás: -Az MDSZ oldaláról kinyomtatott, iskolai pecséttel és igazgatói aláírással ellátott
nevezési lap, diákigazolvány.
1.Versenytávok:

I. kcs.
II. kcs.
I-II. kcs.

2 kör és 1 kör
3 kör és 2 kör
Közös váltó 2-2 fő 7 kör

III. kcs.
IV. kcs.
III-IV. kcs.

4 kör és 3 kör
5 kör és 3 kör
Közös váltó 2-2 fő 11 kör

V. kcs.
VI. kcs.
V-VI. kcs.

5 kör és 4 kör
6 kör és 4 kör
Közös váltó 2-2 fő 12 fő

1 kör = 111.12 m
2. Ügyességi csapatverseny.(Új versenyszám)
A 8 fős csapatot I. Kcs. 2 lány és 2 fiú valamint II. Kcs. 2 lány és 2 fiú alkotják!
Egyéb:

- nemenként és korcsoportonként 4 fő indítható
- Váltóverseny:
Alsós váltó I-II. kcs.2-2 fő (felversenyzés lehetséges)
Felsős váltó III.-IV.kcs. 2-2 fő (felversenyzés lehetséges)
Középisk. váltó. V.-VI. kcs. 2-2 fő (felversenyzés lehetséges)
- bukósisak, kesztyű és a versenyhez megfelelő sportruházat
használata kötelező!
A versenyzők farmerban és más utcai öltözékben, valamint hiányos felszerelésben nem
állhatnak rajthoz!!

ÚJ HÍR !!!
-

az országos döntőbe jutás feltétele megváltozott. Eddig a városi verseny első két
helyezettje jutott tovább és ők alkották a városi váltó csapatot!
az új kiírás szerint a többi sportághoz hasonlóan az iskolák adják a váltó csapatot is.
Az országos döntőre tovább jutnak az egyéni 1-4 helyezett tanulók és az 1-3 helyezett
váltó csapatok!(iskolák)

Az országos döntő helye és ideje: Jászberény 2019 március 9-10
Az országos döntőre jutott tanulók költségei az iskolákat terhelik.(utazás,étkezés,szállás)
A kíséretről az iskola gondoskodik!
Az elveszett tárgyakért felelőséget nem vállalunk!
Megpróbálunk 1-2 délutáni gyakorlási lehetőséget biztosítani, hogy az új ügyességi
versenyszámot el tudjátok próbálni!
Kérlek a mellékletet tanulmányozzátok. Minden részletesen le van írva!!!
Miskolc, 2019. január 28.
Bíró Ignác
szakágvezető

