DECATHLON Kerékpáros Diák Liga 2019
Versenykiírás
KOMBINÁCIÓS UTÁNPÓTLÁS LIGA kupasorozat (1,2,3,4)
1. A verseny célja:
a. Tehetségfelismerés, tehetséggondozás és tehetségkiválasztás, valamint az
utánpótlás-nevelés lehetőségeinek bővítése, segítve és kiegészítve a sportági
szövetség utánpótlás-nevelési rendszereit.
b. Az Észak-alföldi régió, azon belül Hajdú-Bihar megye és Debrecen környékén
élő, a kerékpározást kedvelő gyerekek versenyeztetése, a sportág
népszerűsítése.
c. Kerékpáros tapasztalatszerzési lehetőség, ahol ügyességi és XC versenypályán
próbálhatják ki, mérhetik össze tudásukat a gyerekek.
A diákok saját iskolájukat is képviselik, így az általuk gyűjtött pontokkal az iskolák is
rangsorolásra kerülnek, és külön díjazásban részesülnek.
2. A verseny rendezője:
DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület
3. Támogatók:
DECATHLON Magyarország
KOMÉTA
4. Időpontok, helyszínek (cím és GPS koordináták megjelölésével):
- 2019. ápr. 27. szombat 9:00, 1.futam (Debrecen, ’Uszoda mögött’)
o Hadházi út 69.; 47.546305, 21.637219
- 2019. máj. 25. szombat 9:00, 2.futam (Debrecen, ’Decathlon’)
o Balmazújvárosi út 11.; 47.543595, 21.593652
- 2019. szept. 28. szombat 9:00, 3.futam (Debrecen, ’Thomas Mann u. Szánkódomb)
o Lehel u. 16. (Máltai Játszótér); 47.546297, 21.615974
- 2019. okt. 26. szombat 9:00, 4.futam (Debrecen, ’Nagyerdei Stadion Északi-kapu’)
o

Nagyerdei krt. 100.; 47.555597, 21.633629

FONTOS! Helyszínspecifikus információk, az aktuálisan soron következő
futamhoz helyszínrajzzal, további tudnivalókkal a http://dksi.hu weboldalon
lesznek elérhetők!

5. A verseny típusa:
4-8 éves korig (2011-2015 között születettek részére)
KOMÉTA JÁTÉKOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
•
•
•
•
•

Itt ingyenesen, előnevezés nélkül, helyszíni regisztrációval indulhat, aki
2011-2015 között született (U5-U9)
Futóbiciklivel is részt lehet venni.
Értékelés: évenkénti korosztályos besorolás szerint, kellő létszám esetén
fiú/lány bontásban (Lásd a 6. pontban).
A kijelölt pályát korosztályos bontásban, tömegrajtos versenyben kell
teljesíteni. Győz, aki a pályát szabályosan teljesítve elsőnek ér a célba.
Díjazás: korosztályonként és nemenként az első 3 helyezett oklevéldíjazásban
részesül, míg a többi résztvevő teljesítést igazoló emléklapot kap.
Az itt elért helyezések NEM számítanak bele a Liga Kupa pontversenyébe,
illetve az iskolák versenyébe.

5-16 éves korig (2003-2014 között születettek részére)
KOMBINÁCIÓS VERSENY (ügyességi + időmérő + sprintverseny),
az alábbiak szerint:
Ügyességi verseny
A résztvevőknek egy 6-8 akadályt tartalmazó ügyességi pályát kell teljesíteni
hibátlanul, lábletétel nélkül.
A hibákért hibapontok járnak.
Időmérő
Egyénileg, időmérés mellett kell teljesítenie a sprintpályát.
Az itt elért időeredményhez adódik hozzá az ügyességi pályán szerzett hibapontok
mindegyikéért plusz 10 másodperc.
Az így kialakult sorrend az alapja a sprintverseny csoportba sorolásnak.
Az ügyességi verseny kötelező, kihagyása kizárást von maga után.
Sprintverseny
Terepen, aszfalton, mesterséges és természetes akadályokon rendezett kieséses
sprintverseny, kategóriánként eltérő távokkal, illetve körszámmal. Négy-hat fős
csoportok indulnak, melyekből kettő ill. három versenyző juthat tovább.
A pálya hossza 300-600 m. A versenyszámban a döntő futam eredménye adja a
sorrendet.
6. Kategóriák:
- U7 (2013-2014 között születettek)
- U9 (2011-2012 között születettek)
- U11 (2009-2010 között születettek)
- U13 (2007-2008 között születettek)
- U15 (2005-2006 között születettek)
- U17 (2003-2004 között születettek)

Fiú/lány futamokat akkor indítunk és értékelünk külön, ha korosztályon belül mindkét
nemből legalább 4-4 versenyző indul. Ellenkező esetben koedukált futamot tartunk.
7. Értékelés:
A sprintverseny után kialakult sorrend alapján a versenyzők az alábbi pontokat kapják:
I. helyezés 7 pont
II. helyezés 5 pont
III. helyezés 4 pont
IV. helyezés 3 pont
V. helyezés 2 pont
VI. helyezéstől minden résztvevőnek 1 pont jár
A Diák Liga egyéni összetett verseny értékelésébe a versenyzőnek a fordulókban
szerzett összes pontszáma beszámításra kerül. Az itt kialakuló pontazonosság esetén a
legutóbbi futam Sprintfutamában elért jobb helyezést elérő versenyző sorolandó előre.
Iskolák értékelése:
Minden induló által szerzett pontszám az iskolája neve mellett is beszámításra kerül,
melynek összesítése az utolsó forduló után fogja adni az iskolák közötti rangsort.
8. Díjazás:
a. A versenynap eredményei alapján korosztályonként és nemenként az első 3
helyezett oklevél díjazásban részesül, a többi résztvevő emléklapot kap.
b. A Kerékpáros Diák Liga egyéni összetett értékelése és az iskolák versenyének
eredményhirdetése a negyedik forduló után várható.
c. A Diák Liga összetett 1-3. helyezettje érem és tárgyjutalomban részesül
d. Az iskolák versenyének 1-3. helyezettjei a DECATHLON vásárlási utalványát
vehetik át az alábbi értékben:
- I. hely: 100 000 Ft
- II. hely: 60 000 Ft
- III. hely: 40 000 Ft
A győztes iskola egy évre elnyeri a Kerékpáros Diák Liga Vándorserleget!
9. Biztonság, szabályok:
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!
A versenyen csak rajtszámmal lehet részt venni!
A rendezőség a sérülésekért, esetlegesen bekövetkező károkért semmilyen felelősséget
nem vállal! Az egészségügyi szolgálatot hivatalos (mentő/orvos) látja el.
Fejvédő használata kötelező!
Másik versenyzőt fellökni, felszerelésében kárt tenni, tilos!
Versenyző mellett a pályán futni tilos!
Versenyzőt jogosulatlan előnyhöz juttatni tilos, ez kizárást von maga után!
Szabálytalanságok esetén, illetve a felmerülő vitás kérdésekben a jelenlévő
Versenybíró dönt. Minden gyermek kísérőjének felelősségvállalási nyilatkozatot
kell kitölteni a nevezésnél!
A Szervezők fenntartják a jogot a szabályok, illetve a kiírás
megváltoztatására!

10. Nevezés, előnevezés, időmérés:
Előnevezési díj futamonként: 1000 Ft, melyet a rajtszám átvételkor kell a helyszínen
megfizetni. Az előzetesen nem regisztrált indulóknak 1500 Ft fizetendő a helyszínen!
Előnevezni emailben lehet, a nevezes.debrecen@gmail.com címen az alábbi
adatok megadásával: név, anyja neve, születési idő, iskola pontos neve, valamint
mely versenynapokon kíván részt venni.
A kockázatvállalási nyilatkozatot a rajtszám átvételekor minden nevezőnek le kell
adni kitöltve, aláírva.
Minden kategória nevezése és a rajtszám-átvétel 15 perccel az ügyességi verseny
kezdete előtt, azaz 9.45-kor zárul (lásd a tervezett menetrendnél lent).
A versenyen egyéni stopperes időmérést alkalmazunk.
11. Tervezett program:
Időbeosztás

Mikor?

Hol?

Rajtszámok átvétele
Helyszíni nevezés

9:00

Nevezési sátor

Ügyességi feladatok
gyakorlása
Sprintverseny pálya
bejárása
(CSAK rajtszámmal!)
KOMÉTA FUTAMOK

9:00-10:00

Ügyességi pálya
Sprintverseny pálya

10:00-10:10

KOMÉTA PÁLYA

10:15-10:25

Ügyességi pálya

10:25-10:30

Sprintverseny pálya
RAJT

10:40-11:50

Ügyességi pálya

12:00-14:30

Sprintverseny pálya
RAJT

U7-U9
egyéni időmérő
U7-U9
Sprintverseny futamok
EREDMÉNYHIRDETÉS
U5-U7-U9 + KOMÉTA
FUTAMOK
U11-U13-U15-U17
egyéni időmérő
U11-U13-U15-U17
Sprintverseny futamok
EREDMÉNYHIRDETÉS
U11-U13-U15-U17

14:30

12. Kapcsolat:
DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület
Email: dksi.info@gmail.com
Információ:
Versenyigazgató:
Kovács László, (30) 190 0501

