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ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG
III - IV. korcsoport
2020/2021
A verseny célja :

Versenyalkalom biztosítása az 2006-2009-ben született iskolások
részére. Továbbjutás eldöntése a megyei versenyre.

A verseny rendezője: Miskolc Városi Diáksport Szövetség
A verseny időpontja: 2020. 09.22. kedd

13.00

A verseny helyszíne: Miskolci Atlétikai Centrum- Egyetem
A verseny részvevői: III - IV. korcsoport fiú és leány tanulói
Csapatlétszám:

5 fő /4 eredménye számít/

Versenyszámok:

magasugrás (6 kísérlet),
távolugrás (3 kísérlet),
súlylökés (fiúk 4 kg; leányok 3 kg, 3 kísérlet),
kislabdahajítás (3 kísérlet),
10 x 200 m-es váltófutás (5 fiú, 5 leány)
Futásrend:(leány: 1-3-5-7-9; fiú: 2-4-6-8-10).

Nevezés, igazolás:

Elektronikus nevezési lap kinyomtatva, igazgatói aláírással, iskolai
pecséttel ellátva, diákigazolvány.

Nevezési határidő: 2020.szeptember 18.
Díjazás:

Az I.- III. helyezett érem, a csapatverseny I.-VI. helyezettje oklevél díjazásban
részesül.

Egyéb:

Egy versenyző max. 3 versenyszámban és 1 váltóban indulhat!
Váltóbotról a csapatok gondoskodnak.
A hibás rajtot elkövető versenyzőt, vagy versenyzőket figyelmeztetni kell.
Futamonként csak egy hibás rajtra van lehetőség a felelős versenyző(k)
kizárása nélkül. Ezt követően bármelyik versenyző, aki hibás rajtot hajt végre a
futamban, ki kell zárni abból a versenyszámból!
A holtverseny eldöntése: Csapateredmény számításánál a magasabb
pontszámmal rendelkező utolsóként (5., 4., stb.) figyelembe vett csapattag
csapata kerül előbbre.
A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ
versenyszabályai érvényesek.
Elveszett tárgyakért, felszerelésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

IDŐREND
/ tájékoztató jellegű /
1300

leány magasugrás
fiú kislabdahajítás

1330

leány kislabdahajítás
fiú magasugrás

1400

fiú súlylökés
leány távolugrás

1430

leány súlylökés
fiú távolugrás

1500

10x200 m-es váltófutás

A Diákolimpia® rendezvényen kizárólag egészséges versenyző, kísérő és egyéb
közreműködő vegyen részt. Kérjük, hogy a rendezvényen ne vegyen részt,





aki a rendezvényt megelőző 14 napban az új koronavírus fontosabb tüneteinek bármelyikét észlelte magán;

akinek a vele egy háztartásban élő családtagja a rendezvényt megelőző 14 napban a fenti tünetek
bármelyikét produkálta;
aki, vagy akinek a vele egy háztartásban élő családtagja a rendezvényt megelőző 14 napban személyes
kapcsolatba került megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírus fertőzött beteggel;
akit, vagy akinek a vele egy háztartásban élő családtagját külföldi utazás vagy egyéb ok miatt hatósági
házi karanténba helyezték;

Iránymutatások és ajánlások a résztvevők számára:







lehetőség szerint az öltözőhasználat teljes kerülésével, mindenki otthonról sportruházatban érkezzen.
a rendezvény helyszínére történő megérkezéskor a megfelelő kézmosás vagy kézfertőtlenítő
használata kötelező, ezt követően a rendezvény időtartama alatt rendszeresen ajánlott;
a sporttevékenység közben kerülendő a köpés földre, kézbe, kesztyűbe stb;
a résztvevők között nem ajánlott a mérkőzés/verseny előtti/utáni, illetve az eredményhirdetés során a
kézfogásos üdvözlés (helyette esetleg az ököl/könyök összeérintése);
zárt térben zajló rendezvény esetén a kísérők és egyéb közreműködők számára ajánlott a maszk
viselése,
a sporttevékenységet leszámítva minden résztvevőnek törekednie kell a zsúfoltság elkerülésére és a
1,5-2 méteres védőtávolság megtartására (különösen megnyitó, eredményhirdetés, igazoltatás stb.
során).

Jó felkészülést kívánunk!
Miskolc, 2020. szeptember 15.
Soós Istvánné
szakágvezető

