2017/2018. TANÉVI
BMX Cross DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS
A BMX Cross 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.









2.

A verseny célja
A kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok
mindennapos mozgáskultúrájának.
BMX, mint Olimpiai sportág megismertetése a tanulókkal.
Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
A sportág utánpótlás-nevelésének biztosítása.
Versenylehetőség biztosítása azon oktatási intézményekbe járó tanulók részére, akik iskolai keretek között
rendszeresen foglalkoznak kerékpározással illetve BMX-el.
A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat
diákversenyen.
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.

A verseny rendezője

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Kerékpársportok Szövetség
rendezésében, a Magyar Kerékpáros Szövetség BMX Cross Szakág, és a Veszprémi Spartacus
Sportegyesület szervezésében kerül megvalósításra.
3.

A versenyek helyszíne, időpontja

Országos elődöntő helyszínek, időpontok:
I. Országos Elődöntő (Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén)
Szervező
Helyszín
Időpontja
Kategóriák

Kis-Halya Közhasznú Sportegyesület
Lapka-sportpálya (Bükkszentkereszt, Jókai u.)
2018. május 17 (csütörtök) 15:00
„B” kategória 20 colos kerékméret
„B” kategória 20-col-nál nagyobb kerékméret
Nevezési határidő 2018. május 10. (csütörtök)
Nevezési díj 1000 Ft/fő
Elérhetőség Sikter Zsuzsanna 30/206-36-02, kisgalya@gmail.com
II. Országos Elődöntő (Csongrád, Bács-Kiskun, Tolna, Baranya, Somogy)
Szervező
Helyszín
Időpontja
Kategóriák

Tamási MTB Sport Club
Tamási, Parkerdő
2018. május 01. (kedd) 13:00
„B” kategória 20 colos kerékméret
„B” kategória 20-col-nál nagyobb kerékméret

Nevezési határidő 2018. április 26. (csütörtök)
Nevezési díj 500 Ft/fő
Elérhetőség Farkas Ferenc 20/598-52-83, tamasibringasport@gmail.com
III. Országos Elődöntő (Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Fejér)
Szervező:
Helyszín:
Időpontja:
Kategóriák:

Veszprémi Kerékpáros Egyesület, Veszprémi Spartacus SE
Veszprém, Veszprémvölgyi utca, Kolostorok és kertek
2018. április 21 (szombat) 12:00
„B” kategória 20 colos kerékméret
„B” kategória 20-col-nál nagyobb kerékméret
Nevezési határidő 2018. április 19 (csütörtök)
Nevezési díj NINCS
Elérhetőség: Toldi Tamás 20/925-32-70, mtbsuli@gmail.com
Az Országos Döntő helyszíne, időpontja
Helyszín: BMX Pálya, (8200 Veszprém, Görgey u.)
Időpont: 2018. május 19.
4.

Az országos döntő résztvevői

A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok
Diákolimpia BMX Cross korcsoportok a 2017/2018-as tanévre:
U9

2010 vagy később születettek,

U11

2008-2009 évben születettek,

U13

2006-2007 évben születettek,

U15

2004-2005 évben születettek,

U17

2002-2003 évben születettek,

U19

2000-2001 évben születettek,

U23

1998-1999 évben születettek.

Felversenyzés
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzésre nincs lehetőség.
Korlátozás
Kizárólag azon versenyzők vehetnek részt a „B” kategória versenyein, akik 2016., 2017. és 2018. évben a
Magyar Kerékpáros Szövetség bármely szakágában, vagy triatlon sportágban, kiadott versenyengedéllyel nem
rendelkeznek/rendelkeztek.
Résztvevők
Országos Elődöntők („B” kategória számára):


A versenyen azon köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt, akik a megadott nevezési határidőig
elektronikus nevezéssel rendelkeznek.

Országos Döntő




„A” kategóriában: versenyen azon köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt, akik a megadott
nevezési határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
„B” kategóriában: az országos elődöntőkön elért eredmények alapján. Kategóriánként az egyéni
versenyen 1-6. helyezett versenyző, csapatban 1-3. helyezést elért csapat. Amennyiben az egyéni 1-6.
helyezett a továbbjutó csapat tagja, úgy a további egyéni helyezettek jogosultak az országos döntőn való
részvételre.

„”A” és „B” kategóriás verseny: BMX egyéni verseny, valamint BMX csapat-pontverseny.
Csapat-pontverseny: min. 3 fős csapatok nevezhetőek korcsoportonként, nemenként és kategóriánként.
Négy és több fős csapat estén a három legjobb eredményt kell figyelembe venni. A több csapattal
nevezőknek külön kell a nevezéseket elkészíteniük az elektronikus nevezési rendszerben!
5. Versenyszámok
„A” és „B” kategóriában mindkét nemben U9, U11, U13, U15, U17, U19, U23 korcsoportban egyéni versenyek 20
colos kerékméret kategóriában.
Amennyiben egy adott versenyszámban a nevezettek száma nem éri el a 4 főt, a versenyzőket egy korcsoporttal
feljebb kell besorolni. Amennyiben a lányoknál egy adott korcsoportban így sincs összesen 4 induló, akkor az
eggyel lejjebbi fiúk mezőnyébe kell Őket sorolni.
6. A versenyek lebonyolítása
A diákok először egyesével teljesítik a versenypályát, időre. Minden versenyző két „időfutamot” teljesít. A két
eredményből a továbbjutást tekintetbe véve a jobbik eredményt kell figyelembe venni. (A Magyar Kerékpáros
Szövetség BMX Szakága időmérő egységet tud biztosítani).
Versenyszámok 16 versenyzőnél, több esetén a legjobb 16, 16 versenyzőnél kevesebb versenyző estén a
legjobb 8, 8 versenyzőnél kevesebb versenyző esetén a legjobb 4 versenyző fog a páros versenyben részt venni.
Az „időfutamok” alapján párokba sorsolják őket (legjobb idő a legrosszabb idővel), ezt követően párosával
egyenes kieséses rendszerben versenyeznek addig, míg a verseny végeredmény ki nem alakul.
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. május 17 (csütörtök)
Nevezési díj: 1000ft/fő
A nevezési díj befizetése a helyszínen történik.
8. Költségek
Az országos döntő rendezési költségeit a Magyar Kerékpáros Szövetsége biztosítja
Az utazás, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
9. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat XII. pontja szerint.

10. Díjazás:
Versenyszámonként az első helyezettek elnyerik a „Magyarország BMX Diákolimpia® Bajnoka” címet.
Az I-III. helyezettek érem-díjazásban, továbbá az I-VI helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.
11. Sportági rendelkezés, szabályok


Versenypálya
Az egységes felkészülés lehetősége miatt és a nagyszámú versenyzői létszám érdekében az országos
elődöntőn és az országos döntőn nem hivatalos BMX pályán lesz megrendezve.
A versenypálya egy szabadtéri kézilabda pályán, illetve szabadtéri dirt BMX pályán kerül kiépítésre. A
pálya tartalmaz kanyarokat, egyeneseket és ugratókat, melyek bójával és szalaggal kerülnek kijelölésre.



Az országos döntő időrendje:

Program:

9:30 Megnyitó
10:00 – 11:30 Nevezés
10:00 – 12:15 Edzés
12:30 - 15:30 Verseny
16:00 - Eredményhirdetés



A rajtindulás:

Figyelem vezényszóra a versenyző felteszi az egyik lábát a pedálra, a másik lábával támaszkodik.
Sípszóra elrugaszkodik és elindul.





A verseny a kijelölt célvonalig tart.
Azonos időeredmény esetén az időfutam beosztás alapján állítják fel a sorrendet a rendezők.
A kijelölt pálya elhagyása esetén, amennyiben a legrövidebb úton visszatér a pályára a versenyző, nem
történik kizárás. Viszont, ha a versenyző egyértelműen időnyerés céljából halad kívülre a pályán, akkor
az időfutam megismétlése, vagy már az egyenes kiesési rendszer esetén kizárás történik a versenyből.
A versenyen minden induló a saját felelősségére indul.



A szervezők a versenyen előforduló bármiféle balesetért felelősséget nem vállal.



A bukósisak használata kötelező, amelyet a versenyen korlátozott számban tudnak a Sportegyesületek
biztosítani.



Kerékpárt a szervező korlátozott számban tud biztosítani (maximum 5 db)



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.

12. További információ
www.bringasport.hu; www.bmxhungary.hu
Szakmai információ
Név: Borbély Ferenc
E-mail: bmxhungary@chello.hu
Telefonszám: 20/336-0962
Nevezés
Név: Toldi Tamás
E-mail: mtbsuli@gmail.com
Telefonszám: 20/925-32-70

