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KÖSZÖNTŐ 
 

 

Kedves Versenyzők, Edzők!  
Tisztelt Vendégeink! 
 
 

Nagy öröm számomra, hogy a Duatlon Diákolimpia Országos Döntőjének 

alkalmából köszönthetem Önöket. Ez a verseny, Balassagyarmat életében, az őszi 

sportversenyek és rendezvények között kiemelkedő szerepet tölt be.  

Népművelőként, ma is aktív sportolóként, tudom, hogy egy országos 

döntőre eljutni nagy - dolog, azon eredményesen szerepelni hatalmas siker.  

A szervezők, rendezők és támogatók közös célja, hogy becsületes küzdelmek 

között, dőljenek el mind az egyéni, mind a csapat helyezések, felejthetetlen élményt 

nyújtva minden induló számára. 

Reményeim szerint, hasonlóan az elmúlt esztendőkhöz, idén is nagyszámú 

érdeklődővel és versenyzővel együtt tölthetjük el a szépnek, eredményesnek 

ígérkező októberi hétvégét.  

 
A Civitas Fortissima várja Önöket! 
 
                                                                                              Medvácz Lajos 
                                                                                                polgármester 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

FŐVÉDNÖKÖK 

 
 
 Dr. Réthelyi Miklós Borkai Zsolt  
 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Olimpiai Bizottság  
 miniszter elnök  
  
  
 
 Deák György Medvácz Lajos   
 Magyar Diáksport Szövetség Balassagyarmat Város  
 elnök  polgármester 
  
 
 

 
 
 

 

VÉDNÖKÖK 

 

 

 Czene Attila Dr. Hoffmann Rózsa 
 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
 Sportért Felelős Államtitkárság Oktatásért Felelős Államtitkárság 
 államtitkár államtitkár 
  
 
 
 Becsó Zsolt  Tolnai Nándor  
 Nógrád Megyei Közgyűlés Nógrád Megyei Diáksport Tanács
 alelnök elnök  

 
 
 

Szlatényi György  
Magyar Diáksport Szövetség  

főtitkár 
 
 
 
 
 
 
 



 

2011/2012. TANÉVI DUATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 
I., II., III., IV., V., VI. korcsoport - „B” KATEGÓRIA 

2011. október 15. (szombat), Balassagyarmat 
 

1. A verseny célja:  
- Versenylehetőség biztosítása azon oktatási intézményekbe járó tanulók részére, akik 

csak iskolai keretek között foglalkoznak rendszeres futással és kerékpározással.  
- A triatlon és duatlon sportágakban a versenyengedéllyel nem rendelkező diákok 

részére a sportág megismertetése.  
- A sportág utánpótlásának biztosítása.  

  
2. Az országos döntő rendezője:  
A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából: 

- Balassagyarmat Város Diáksport Bizottság,  
- Nógrád Megyei Diáksport Tanács,  
- Balassagyarmat Város Önkormányzata,  
- Szlovákgyarmat Önkormányzata 
- A Kiss Árpád VDSE. 
A verseny szervezője: Sztancsik József 
A verseny lebonyolításának felelőse: Kovács József 
Vezető versenybíró: Szepesi Tibor 

 
3. A országos döntő ideje, és helye:  

2011. október 15. (szombat), Balassagyarmat 
 

4. A verseny résztvevői: 
- Az "Általános szabályok" 4., 5., 6. pontja szerint.  
- Az országos döntőn való részvétel a megyei/budapesti verseny eredményei alapján 

lehetséges. Jogot szereznek: 
- Egyéni: a megyei/budapesti döntők I-IV. helyezett egyéni versenyzője. 

Amennyiben az egyéni I-IV. helyezett a továbbjutó csapat tagja, úgy a 
sorrendben következő egyéni versenyző jogosult indulni az országos döntőn. 

- Csapat: a megyei/budapesti döntők I-II. helyezett csapatai.  
 Csapatösszeállítás: 
 Minden korcsoport csapata 4 főből áll, a három legjobb eredménye számít, mint 

csapateredmény. 
- A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2009. augusztus 01. óta a Magyar 

Triatlon Szövetség, ill. a megyei/budapesti Triatlon Szövetség által kiadott 
versenyengedéllyel nem rendelkeznek, és a korosztályos duatlon, triatlon 
ranglistákon 2009. augusztus 01. óta nem szerepeltek. 

 
5. Nevezés:  

- Az "Általános szabályok" 9. pontja szerint.  
- Nevezési határidő: 2011. szeptember 29 (csütörtök) 12.00 óra  
- A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!  
- A megyei/budapesti előverseny eredményei alapján jogot szerzett csapatokat és 

egyéni versenyzőket az elektronikus nevezés alapján a megyei/budapesti diáksport 
szervezet juttatja tovább. 

6. Igazolások: A csapatok/versenyzők beérkezésekor  
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 Egységes igazolás: szabályosan, a hatályban lévő Kormányrendelet alapján kiadott 
diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén ideiglenes 
diákigazolvánnyal - mely tartalmaz egy fényképes személyi kártya részt), 

 az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és 
pecséttel ellátott, egyéni, vagy csapat nevezési lappal. 

 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell 
szerepelnie. Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ által kiadott "orvosi 
igazolás" kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást. 

 Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező. 
 Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a 

versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, 
mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt 
változásokat.  

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az 
adott sportág versenyén! 

 Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz 
szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!  

 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a 
TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát. 

 Az országos döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel 
kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, 
vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás 
hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti 
hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. 

 A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. a technikai értekezleten) 
az igazoló bizottság feladata és kötelessége. 

 
7. Korcsoportok és távok: 

Korcsoportok: az "Általános szabályok" 5. pontja szerint.  

Korcsoport Születési idő Táv 

I. kcs. 2003-ban vagy később 0,5 km (1 kör) 2 km (1 kör) 0,25 km (1 kör) 

II. kcs. 2001-2002 1 km (1 kör) 4 km (1 kör) 0,5 km (1 kör) 

III. kcs. 1999-2000 1 km (1 kör) 4 km (1 kör) 0,5 km (1 kör) 

IV. kcs. 1997-1998 2 km (2 kör) 8 km (2 kör) 1 km (1 kör) 

V. kcs. 1995-1996 2,5 km (2 kör) 10 km (3 kör) 1,5 km (1 kör) 

VI. kcs. 1992-1993-1994 2,5 km (2 kör) 10 km (3 kör) 1,5 km (1 kör) 

Az 1992-es születésű, VI. kcs-os tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az 
esetben indulhat, ha az előző tanévben is az intézmény tanulója volt, és a 2011/2012. 
tanévben is az oktatási intézmény tanulója. 
Egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet. 
"Felversenyzés" nem lehetséges! 
 

8. Technikai értekezlet, rajtszám átvétel:  
Technikai értekezlet 14.-én 19 órakor, majd 15.-én első rajt előtt 30 perccel a 
versenyközpontban. A csapatvezetőknek, kötelező a vezetett csapat összes 
rajtszámát, leg később az első rajt előtt 30 perccel felvenni!  
 A verseny részletes kiírása megtekinthető és letölthető az MDSZ honlapján 
(www.mdsz.hu) a „Forgatókönyvek” menüpontnál. 

9. Értékelés:  
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Egyéni verseny: a befutás sorrendjében.  
Csapatverseny: a csapat 4 főből áll, 3 fő eredménye számít, mint csapateredmény.  

(A három személy összeadott  időeredménye) 
 

10. Díjazás: 
Egyéni: korcsoportonként és nemenként az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezettek 

oklevél-díjazásban részesülnek. 
Csapat: korcsoportonként és nemenként az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezettek 

oklevél-díjazásban részesülnek.  

Az országos döntőn I. helyezett csapatok és egyéni versenyzők elnyerik a 
"Magyarország Diákolimpia bajnoka" 

címet. 
 

Iskolák közötti verseny pontozása:  
Csapat: I. hely 14 pont, II. hely 10 pont, III. hely 8 pont, … VI. hely 2 pont. 
Egyéni: I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III. hely 4 pont, ... VI. hely 1 pont.  

3 

Az iskolák közötti pontverseny 2010/2011. tanév győztese: Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza 
 2009/2010. tanév győztes: Petőfi Sándor Általános Iskola, Csenger 
 2008/2009. tanév győztese: Petőfi Sándor Általános Iskola, Csenger 

 
11. Költségek:  

- A rendezés, és a díjazás költségeit az MDSZ biztosítja. 
- A csapatok és egyéni versenyzők minden más költségük fedezetét maguk biztosítják 

(pl.: utazás, étkezés, szállás). 
 
12. Egyéb:  

- Kerékpár áttétel szabály: NINCS!  
- Kerékpáros fejvédő használata minden futamban kötelező!  
- Csapatok közti holtverseny esetén, a legjobb egyéni helyezések a döntenek.  
- A versenyen minden olyan kérdésben, melyet a jelen kiírás nem tartalmaz, a Magyar 

Diáksport Szövetség "Általános szabályai" és a Magyar Triatlon Szövetség 
versenyszabályai érvényesek.  

- A verseny helyszínén, a szálláshelyen okozott károkért, a károkozó iskola teljes 
anyagi felelősséggel tartozik.  

- A versenyen mindenki saját felelősségére indul, a versenyből adódó károkért, 
értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.  

- A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben 
jelenhetnek meg a tanulók. Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. 
Nemzeti válogatott, és egyesületi sportöltözék viselése nem engedélyezett!  

- Amennyiben - akár utólag is - a versenybíróság, vagy az MDSZ OK tudomására jut, 
hogy az egyéni versenyző, vagy a csapatban szereplő versenyző jogosulatlanul 
szerepelt az adott versenyen, az MDSZ OK fenntartja magának a jogot, hogy az 
egyéni versenyző, vagy a csapat eredményét megsemmisíti, és az adott sportág 
 következő tanévi diákolimpiai versenyeiről az érintett oktatási intézményt 
kizárja. 

 
 

- A futás a versenyközpont környékén, a kijelölt versenypályán zajlik, aszfaltozott 
úton.  A kerékpáros pálya közepes minőségű, de a forgalomtól teljesen lezárt úton 
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kerül megrendezésre. A szintkülönbség mind a futó, mind a kerékpáros pályán 
elhanyagolható. 

-  

- Szálláslehetőség:  
Madách Imre Kollégium 06-35-300-788, 500-509    

Szalézi Kollégium 06-35-301-765  Perjésiné Kalmár Eszter 
 szalezikollegium@gmail.com  

RIDENS Kollégium 06-35-300-585 

Fenyvesi Vendégház 06-30-9684154, 06-30-3857474 

Szabó József Tanulmányi ház  06-35-301-580 

Blues Panzió 06-20-5456776, 06-20-5108727 

Sztár Motel  06-35-301-152, 500-234  

 
 

 
 

Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk! 
 
 
 

A MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG FELHÍVÁSA A 
"BECSÜLETES JÁTÉK - FAIR PLAY" DÍJ 

ELNYERÉSÉRE 
 

Kedves Diákok! Kedves Pedagógusok! 
 

A Magyar Diáksport Szövetség "Becsületes játék - Fair Play" díját minden évben a májusi Küldöttgyűlésén 
adjuk át egy olyan diáknak, pedagógusnak, edzőnek vagy iskolai közösségnek, aki/amely kiemelkedően 

sportszerű magatartást tanúsított. 
 

Kérünk Benneteket, hogy folyamatosan figyeljétek az iskolátokban, edzéseken, versenyeken zajló 
eseményeket és a szerintetek érdekes és tanulságos eseteket, élményeiteket írjátok meg nekünk. A történetek 

során emeljétek ki, szerintetek ki és miért cselekedett a becsületes játék elvárásai szerint, miért tartjátok a 
kiemelt társatokat, nevelőtöket a díjra méltónak. 

 
A legérdekesebb történeteket megjelentetjük honlapunkon, és Hírlevelünkben, valamint eljuttatjuk a MOB 

Etikai és Fair Play Bizottságához is. 
 

JÁRJATOK NYITOTT SZEMMEL ÉS FÜLLEL!  
FIGYELJETEK SPORTTÁRSAITOKRA, OKTATÓITOKRA! 

CSELEKEDJETEK TI IS A BECSÜLETES JÁTÉK  
SZELLEMÉHEZ MÉLTÓN! 

ÍRJATOK, ÍRJATOK ÉS ÍRJATOK NEKÜNK! 
 

A pályázatokat 2012. március 31-ig a következő címre küldjétek: 
Postacím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

E-mail cím: mdszok@mdsz.hu 
A borítékra, vagy az e-mailre írjátok rá: "Becsületes játék". 

Telefon és fax: (06-1)460-6913, (06-1)460-6914 
A beadott pályázatok a 2011. április 01-2012. március 31. közötti időszakban történt eseményeket érintsék. 

mailto:szalezikollegium@gmail.com
mailto:mdszok@mdsz.hu


 

IDŐREND 
 
 
 

2011. október 15. (szombat) 
 

Rajt 
idő 

Korcsoport 

Depó 

jele 
Jelentkezés 

be ki 
(check-in) 

9.00 Megnyitó 

9.15 
V., VI.,  korcsoport 

fiú 
B 8.50 8.50- 9.10 10.00- 10.25 

9.20 
V., VI. korcsoport 

lány 
B 8.50 8.50- 9.10 10.00- 10.25 

10.30 II. korcsoport lány A 
10.00 10.00- 10.25 11.10- 11.30 

10.50 II. korcsoport fiú B 

11.35 III. korcsoport lány A 
11.00 
11.25 

11.10- 11.30 12.15- 12.45 
11.55 III. korcsoport fiú B 

12.00 Eredményhirdetés (V., VI., korcsoport) 

12.50 I. korcsoport lány A 
12.10 
12.30 

12.15- 12.45 13.20- 13.45 
13.05 I. korcsoport fiú B 

13.50 IV. korcsoport lány A 
13.15 
13.25 

13.20- 13.45 15.10- 15.30 
14.30 IV. korcsoport fiú B 

15.30 Eredményhirdetés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


