
Mezei futó diákolimpia budapesti 
döntő 

2022/2023 
 

II., III., IV. V.VI kcs. 
 

1. A verseny ideje: 2023. március 29. szerda 
 

 

2. A verseny helyszíne: Csepel, Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola 
mellett. Regisztráció, gyülekezés az iskola udvarán. (ld. térkép mellékletek) 

 

Cím: 1212 Budapest, Széchenyi u. 95. 
 

Megközelíthető: Boráros térről hévvel (H7) Szent Imre tér megállóig, onnan 151‐es busszal a 
Kikötő utcáig (onnan 100 méter gyalog). 

 

Vagy Kőbánya‐Kispest metrótól a 151‐es busszal a Kikötő utcáig. 
 

Hévmenetrend: http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/6300/20121015/1.pdf 
 

GPS koordináták: 47.422113 | 19.08797 
 
 

3. A verseny rendezői: A Budapesti Diáksport Szövetség, a XXI. kerületi Testnevelés 

Munkaközösség és a Csepeli Öttusa és Vizi‐sport Egyesület. Házigazda: Budapest XXI. 

kerület Csepel Önkormányzata. 
 

Versenybizottság: 
Szeberényi Tamás elnök 
Csányi László 
Hajdu Imre 
 
Igazoló bizottság vezető: 
Fehér Gábor 

4. A verseny célja: 
 

• Versenyalkalom biztosítása az alap és középfokú intézmények tanulói számára. 
• Az atlétika megszerettetése a gyermekek körében. 

• A Budapesti Diákolimpiai bajnoki címek eldöntése. 

• A továbbjutás eldöntése az országos döntőre, országos döntő időpontja: 2023. április 19. 

5. A verseny résztvevői, korcsoportok, csapatlétszám, versenytávok: 
 

 

Korcsoport táv táv 

leányok fiúk 

II. korcsoport 2011‐2012‐ben születettek 1,5 km 2,0 km 

III. korcsoport 2009‐2010‐ban születettek 2,0 km 2,5km 

IV. korcsoport 2007‐2008‐ban születettek 2,5 km 3,0 km 

V. korcsoport 2005‐2006‐ben születettek 3,0 km 4,0 km 

VI. korcsoport 2002-2003-2004-ben születettek 3,0 km 4,0 km 

http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/6300/20121015/1.pdf


 

• Minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, kivétel a 2007‐ben 

született középiskolás tanulók az V. korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor a 

saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt! Ugyanakkor az Atlétika Többpróba, 

az Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság, az Atlétika Ügyességi és Váltófutó 

Csapatbajnokság versenyein a saját korcsoportjukba visszaversenyezhetnek. 
 

• 5 fős csapatok, 4 legjobb eredmény számít, mint csapateredmény. 
 

6. Nevezés: Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia (mdsz.hu) honlapján 
2023. március 23. csütörtök. 

 

7. Igazolás: 
 

Lásd ”Általános tudnivalók” szerint a verseny megkezdése előtt legkésőbb 45 

perccel. 

8. Továbbjutás: 
 

• Csapatversenyben a budapesti döntő 1‐2. helyezett csapatai.  
 

• Egyéniben a budapesti döntő 1‐4. helyezettjei. 
 

9. Díjazás: A Budapesti Döntő 1‐3. helyezett csapatai és egyéni versenyzői érem, oklevél‐, az 

1‐6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek. 

 

10. Meghívás:  

• Csapatversenyben: a budapesti döntő 1. vagy 2. helyezett csapatának visszalépése esetén, a 
budapesti döntő 3. vagy 4. helyezett csapata kerülhet meghívásra 

• Egyéniben: az MDSZ fenntartja magának a jogot, hogy a nevezési határidőig beérkezett írásos 
kérelem alapján indokolt esetben az egyéni versenyre meghívjon versenyzőket. A 
meghívásra kizárólag az alábbi két esetben van lehetőség: 
1. azon MASZ szakmai programja szerint válogatott kerettag versenyzők esetében, akik a 

MASZ hivatalos versenyén, vagy programján való részvétel miatt nem tudott részt venni 
az előversenyeken, valamint ezt a MASZ UP vezetője igazolja, 

2. azon versenyzők esetében, akik az előversenyeken az MDSZ megbízásából nemzetközi 
versenyeken való részvétel miatt nem tudtak megjelenni 

A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség. 

 
11. Egyebek: 

 

• Az országos döntőn teljesítendő távok nem egyeznek a megyei versenyeken 

szereplőkkel. (Lásd: országos programfüzet. Továbbjutás az országos kiírás szerint.) 
 

• Az egyéni versenyre történő nevezésnek nem feltétele a csapatversenyre történő 

nevezés. 
 

• A versenyeken csak átöltözési lehetőséget tudunk biztosítani. A ruhák, 

értéktárgyak megőrzéséről a versenyzők, illetve az iskolák maguk gondoskodjanak. 
 



• Valamennyi versenyen a MASZ versenyszabályai é rvényesek.  A versenyeztetés 

feltételeiről a versenyek kiírásai rendelkeznek. 

 

TERVEZETT IDŐREND 
(A résztvevők számától függően változhat). 

2023. március 29. szerda 

 
 

Indítás ideje korcsoport nem táv 

12:00 II. korcsoport leány 1,5 km 

12:20 II. korcsoport fiú 2,0 km 

12:40 III. korcsoport leány 2,0 km 

13:00 III. korcsoport fiú 2,5 km 

13:20 IV. korcsoport leány 2,5 km 

13:50 IV. korcsoport fiú 3,0 km 

14:20 V. korcsoport leány 3,0 km 

14:50 VI. korcsoport leány 3,0 km 

15:20 V. korcsoport fiú 4,0 km 

15:50 VI. korcsoport fiú 4,0 km 
 


