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2017/2018. TANÉVI 

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA®  
ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 

 
Az országúti kerékpár Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: 
MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Kerékpáros 
Szövetség rendezi meg. 

1. A verseny célja 

• A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.  

• A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. 

• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a kerékpározó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a Diákolimpia® 
döntőjén.  

• A tanév „Magyarország Országúti Kerékpáros Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések 
eldöntése. 

• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása. 

2. Az országos döntő rendezője  

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Kerékpáros Szövetség és tagegyesülete, a 
DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület. 

3. Az országos döntő helye és ideje 

Időpontja: 2018. április 14. (szombat) 10 óra 
Helyszín: Debrecen-Bocskaikert, a 354-es út Bocskaikert, Teleki út és a 35-ös elágazása közé eső szakasza. 
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4. A verseny résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja” szerint. 

Korcsoportok 

• I. korcsoport 2009-ben és utána születettek (csak időfutam!), 

• II. korcsoport 2007−2008 évben születettek,  

• III. korcsoport 2005−2006 évben születettek, 

• IV. korcsoport 2003−2004 évben születettek, 

• V. korcsoport 2001−2002 évben születettek, 

• VI. korcsoport 1998−2000 évben születettek. 

 

Felversenyzés 

Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat felversenyzés nem lehetséges. A 2003-ban született, bármely 

évfolyamos tanulók kizárólag a saját IV. korcsoportjukban indulhatnak. 

 

Korlátozás 

Kizárólag azon versenyzők vehetnek részt a „B” kategória versenyein, akik a 2017. és/vagy a 2018. versenyévadra 
érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek az MKSZ bármely szakágában, vagy triatlon sportágban. 
A versenyen azon köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt, akik a megadott nevezési határidőig 
elektronikus nevezéssel rendelkeznek. 

5. Versenyszámok 

„A” és „B” kategóriában mindkét nemben I., II., III., IV., V., VI. korcsoport részére egyéni időfutam verseny. 
Az I. kcs. kivételével valamennyi kategóriában egyéni tömegrajtos mezőnyverseny, valamint a két versenyszám 
eredményéből számított egyéni összetett verseny. 
Az egyéni versenyek eredményéből számított csapateredmény II., III., IV., V., VI. korcsoportban, összevont 
kategóriákban. 

6. Versenyek lebonyolítása 

 
Egyéni időfutam verseny (Rajt: 2018. április 14-én, 10:00-kor) 
 

I. korcsoport: „A” és „B” kat.  leány – fiú táv: 3 km (fordítóval) 
II. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 6 km (fordítóval) 
III. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 6 km (fordítóval) 
IV. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 10 km (fordítóval) 
V. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 10 km (fordítóval) 
VI. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 10 km (fordítóval) 
 

Tömegrajtos mezőnyverseny (Rajt: 2018, április 14-én, 15:00-kor) 
 
II. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 10 km; (1 fordító) 
III. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 10 km; (1 fordító) 
IV. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 19 km; (1 fordító) 
V. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 38 km; (3 fordító) 
VI. korcsoport: “A” és “B” kat. leány – fiú táv: 38 km; (3 fordító) 
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A versenyek értékelése: 

Az egyes versenyszámok győztesei azok a versenyzők, akik a versenytávot a szabályok betartásával (értékelhető módon) 
a legrövidebb idő alatt teljesítik. Az egyéni versenyszámok (időfutam, mezőnyverseny) során szerzett helyezések után a 
MDSZ által meghatározott pontok kerülnek kiosztásra. A következőkben közölt pontozás az összetett és csapatverseny 
helyezések eldöntésére szolgálnak: 

I. helyezés 7 pont 
II. helyezés 5 pont 
III. helyezés 4 pont 
IV. helyezés 3 pont 
V. helyezés 2 pont 
VI. helyezéstől 1 pont 

Az egyéni összetett verseny értékeléséhez a versenyzőnek mindkét versenyszámot (időfutam-verseny és 
mezőnyverseny) értékelhetően teljesítenie kell, pontot ezek alapján szerezhetnek. Azonos pontszámú versenyzők esetén 
az időfutam-versenyben elért helyezések határozzák meg a végső sorrendet. 

Csapatverseny értékelésének alapja az egyéni összetett versenyben elért értékelhető eredmény. Egy-egy iskolai csapat 
a nevezéskor az adott korcsoportra vonatkozólag előre megjelölt 2 leány és 4 fiú tanulóból áll, függetlenül attól, hogy "A" 
vagy "B" kategóriában indulnak. Ettől való eltérés esetén az adott csapat nem kerül értékelésre. 

Pontegyenlőség esetén az érintett csapatok tagjai közül az egyéni összetett versenyben elért legmagasabb pontszám 
dönt. Ha a pontegyenlőség továbbra is fennáll, a csapatok tagjai közül elért második legmagasabb pontszám képezi a 
döntés alapját, legvégső esetben a csapatok hatodik versenyzőjének pontszáma adja a csapatverseny végeredményét. 
Csapatversenyben csak akkor díjazzuk a csapatokat, ha korcsoportonként minimum három csapat vesz részt az adott 
korcsoportban. 

7. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.  
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, az Magyar Diáksport Szövetség honlapján 
kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásban rögzített határidőig. 
 
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/ 
 
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el. 

• Nevezési határidő: 2018. április 10.  

• Nevezési díj: 2500 Ft/fő 

• Nevezési díj befizetési határidő: 2018. április 10. 

• Számlaszám: DKSI, 10300002-10606836-49020014 (MKB Bank) 

• Számlaigényüket számlacímmel, név/korcsoport/versenyszám/átutalt összeg megadással kérjük az alábbi e-mail 
címre megküldeni: dksi.info@gmail.com  

Az utalás közlemény rovatába a nevező nevét és korcsoportját kell feltüntetni. A helyszínen nevezési díjfizetés 
nincs. Érvényes a nevezés, ha nevezési díjat határidőben elutalták. A nevezési díj határidőn túli fizetése, vagy a 
nevezési díj utalásának elmaradása, illetve az utalás beazonosíthatatlansága (nincs név és korosztály megjelölés a 
közlemény rovatban) esetén az elküldött nevezés érvénytelen. (FONTOS: Aki az utalás összegét el szeretné számolni, 
az ügyeljen, hogy az adott szervezet számlájáról utaljon, mivel számlát kiállítani csak a számlatulajdonos nevére áll 
módunkban.) 

8. Költségek 

 A verseny rendezési költségeit a rendezők biztosítják. Az utazás, szállás és étkezés, és az egyéb felmerülő 
költségeket a résztvevők viselik. 

 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
mailto:dksi.info@gmail.com
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9. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 

10. Díjazás 
 

Versenyszámonként az 1-3. helyezett versenyző érem és oklevéldíjazásban részesül. 
Díjátadó a versenyközpontban, rossz idő esetén az általános iskolában (lásd térkép). 
A kategóriánkénti győztesek elnyerik a „Magyarország Országúti Kerékpáros Diákolimpia® Bajnoka" címet. 

11. Sportági rendelkezések 

• Technikai értekezlet: A versenyszámok első korcsoportjának indulása előtt egy órával, a rajt-területen, tehát az 
időfutam verseny előtt 9 órától, a mezőnyverseny előtt 14 órától. 

• Versenyiroda: 

- A rajtszámok átvétele: 
2017. április 13-án, pénteken 17-20 óra között, a Debrecen, Csap u. 47. alatti versenyirodában, vagy 
2018. április 14-én, szombaton 8-9 óra között, a Bocskaikert, 354-es út és Teleki út elágazásánál felállított 
versenyközpontban 

- A rajtszámok átvételével egyidejűleg kérjük bemutatni a Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi 
Versenykiírás „Versenyszabályzat", és az MKSZ szabályzataiban meghatározott dokumentumokat 
(diákigazolvány, kinyomtatott, intézményvezető által hitelesített nevezési lap, MKSZ által kiadott 
versenyengedély). 

• Az egyéni időfutamon és mezőnyversenyen a kísérés nem engedélyezett. 

• Egyéni időfutam esetén: 

- Az egyéni időfutam teljesen lezárt útvonalon kerül megrendezésre.  
- A csoportok nem egyeznek az MKSZ által meghatározottakkal, ezért átfedések vannak. Az áttétel megkötés a 

magasabb korcsoporthoz alkalmazkodik. 
- Az indítás félpercenként történik. Értékelés kézi időmérés alapján. 

 
Áttétel megkötések (Igazolt “A” kategóriákban kötelező és ellenőrzésre kerül! “B” kategória: nincs megkötés.) 

korcsoport életkor országút 

V., VI. 16-tól 7,93 m 

IV. 14/15 7,01 m 

III. 12/13 6,14 m 

I., II. 11-ig 5,85 m 

• Fejvédő használata kötelező! 

• Válogatott mez viselése nem engedélyezett. 

• Kerék-, és gépcsere a verseny során csak az út jobb oldalán megengedett. Minden egyéb segítségadás tilos. Az 
esetleges bukás és géphiba miatt a mezőnyből kiállni kényszerülő versenyző felzárkózásához külső segítséget nem 
vehet igénybe! 

• Esőkabát vagy más hasonló ruhadarab viselése abban az esetben lehetséges, ha átlátszó anyagból készült, hogy 
biztosítsa a rajtszámok tiszta láthatóságát. 

• Óvás nincs. Az esetleges reklamációkat az utolsó beérkezett versenyző idejétől számított 15 percen belül jelezni lehet 
a versenybíróságnál. A 15 percen kívül érkezett észrevételeket nem áll módunkban figyelembe venni. 
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• A rendezők a versenyen elszenvedett balesetekért és károkért semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki a Magyar Diáksport Szövetség „Versenyszabályzata” 
és a Magyar Kerékpáros Szövetség hatályos szabályzatában meghatározottak szerint kell eljárni. 

• Felvételi többletpont igazolás igényléséhez az alábbi linket található tájékoztató nyújt segítséget. 
http://www.mdsz.hu/felveteli-tobbletpontok/  

12. További információk 

 

Magyar Kerékpáros Szövetség 
Honlap: http://bringasport.hu/ 

Főszervező: Nagy Zoltán 
mobil: 30/1987733 

e-mail: dksi.info@gmail.com 

http://www.mdsz.hu/felveteli-tobbletpontok/
http://bringasport.hu/

