
  

 

 

 



  

 

 

2018/2019. TANÉVI 
PÁLYAKERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA®  

ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 

A Pályakerékpár Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ) 
közösen hirdeti meg, a versenyt az MDSZ-el kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Kerékpáros Szövetség 
(a továbbiakban MKSZ) 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 Pályakerékpár 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. A verseny rendezője  

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Kerékpáros Szövetség megbízásából, a 
Központi Sport és Ifjúsági SE Kerékpáros Szakosztály 

3. Az országos döntő helyszíne és időpontja 

Időpontja: 2019. május 31. (péntek) 10 óra 
Helyszín: Millenáris Kerékpárpálya (1146 Budapest, Szabó József u. 3.) 

4. A verseny résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja” szerint. 

Korcsoportok 

 U11 2009-2010 évben születettek, 

 U13 2007−2008 évben születettek,  

 U15 2005−2006 évben születettek, 

 U17 2003−2004 évben születettek, 

 U19 2001−2002 évben születettek. 

Felversenyzés 

Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat felversenyzés nem lehetséges. 

 

Korlátozás 

Kizárólag azon versenyzők vehetnek részt a „B” kategória versenyein, akik 2017. vagy, 2018. és 2019. évben a 
Magyar Kerékpáros Szövetség bármely szakágában, vagy triatlon sportágban kiadott versenyengedéllyel nem 
rendelkeznek/rendelkeztek. 



  

 

 

Résztvevők  

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

5. Versenyszámok 

Nemenként, korcsoportonként és kategóriánként („A” és „B” kategória) egyéni állórajtos üldöző időfutam. 

6. Versenyek lebonyolítása 

Egyéni állórajtos üldöző időfutam verseny 

U11 „A” és „B” kat.  leány – fiú táv: 1 kör (412 m) 
U13 „A” és „B” kat. leány – fiú táv: 1 kör (412 m) 
U15 „A” és „B” kat. leány – fiú táv: 2 kör (824 m) 
U17 „A” és „B” kat. leány – fiú táv: 2 kör (1236 m) 
U19 „A” és „B” kat. leány – fiú táv: 4 kör (1648 m) 

Az üldöző futamokban a versenyzők a pálya ellentétes felezővonalától rajtolnak. 

A versenyek értékelése: 

Minden versenyző először időre teljesíti a távot. Az időrend alapján a legjobb 4 időeredmény döntőt megy, két futamban 
1-4 majd 2-3. az elődöntő győztesek 1-2., a vesztesek a 3-4. helyért versenyeznek. A további sorrend az előfutamban 
elért időeredménye alapján. Az időmérés kézi méréssel történik. Az üldöző futamokban a versenyzők a pálya ellentétes 
felezővonalától rajtolnak, állórajtból, itt a futamgyőzelem a döntő, nem az elért időeredmény. 

7. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.  
A nevezést valamennyi 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: 2019. május 17. (péntek)  

 Nevezési díj: 1500 Ft/fő 

 Nevezési díj befizetése a helyszínen történik 

8. Költségek 

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

9. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 

10. Díjazás 

Versenyszámonként az 1-3. helyezett versenyző érem, az 1-6. helyezettek oklevéldíjazásban részesül. 
Csapatversenyben korcsoportonként a 1-3. helyezett iskola csapata emlékoklevélben részesül. 

A versenyszámonkénti győztesek elnyerik a „Magyarország Pályakerékpár Diákolimpia® Bajnoka" címet. 

https://nevezes.diakolimpia.hu/


  

 

 

11. Sportági rendelkezések 

 Technikai értekezlet: A versenyszámok első korcsoportjának indulása előtt 30 perccel. 

 Kerékpárok: A rendező pályakerékpárt tud biztosítani azoknak a versenyzőknek, akik testmagassága eléri 145 
cm-t, és előzetesen kérelmezik azt, és legalább egy alkalommal a kiírt edzéslehetőségeken részt vesznek. 

 „A” kategóriákban is lehet váltós kerékpárral rajthoz állni, de az áttételek leszabályozása a korosztálynak 
megfelelően, az MKSZ szabályzat szerint kötelező. Itt is csak versenykormánnyal szerelt kerékpár használható. 

 Saját kerékpár használata engedélyezett a „B” kategóriákban, ha váltós, akkor is, de csak versenykormánnyal 
szerelt kerékpár használható. 

 „A” kategória versenyein megfelelő műszaki állapotú pályakerékpár használható. Időfutam vagy standard, 
felszerelt „könyöklő” igen, telekerék használta csak az U19 és korcsoportban engedélyezett. 

 „B” kategória versenyein versenykormánnyal felszerel, váltós, fixi vagy pályakerékpár használta engedélyezett. 

 Trekking, MTB, BMX használta nem engedélyezett. 

 Csapatverseny: „B” kategóriában az egyéni verseny eredmények alapján számított csapatverseny 

Korcsoportonként az egy intézményben versenyző tanulók által szerzett egyéni pontok összessége adja a 
csapatverseny eredményét. Pontászom az egyéni helyezések alapján (1-10 helyezésig). Azonos pontszám esetén, a 
magasabb kategóriában elért jobb eredmény dönt. – külön bontva korcsoport 

I. helyezés 10 pont 
II. helyezés 9 pont 
III. helyezés 8 pont 
IV. helyezés 7 pont 
V. helyezés 6 pont 
VI. helyezés 5 pont 
VII. helyezés 4 pont 
VIII. helyezés 3 pont 
IX. helyezés 2 pont 
X. helyezés 1 pont 

 Áttétel megkötések: 
„A” kategóriákban az MKSZ hatályos szabályzata alapján! 
„B” kategória: nincs megkötés. 

korcsoport Pályakerékpár 

U19 7,93 

U17 6,94 

U15 6,14 

U13 5,85 

U11 5,66 

 Fejvédő használata kötelező! 

 A versenyző mellet a pályán futni TILOS. 

 A versenyzőt jogosulatlan előnyhöz juttatni tilos, esetleges szabályszegés kizárást von maga után. 

 Válogatott mez viselése nem engedélyezett. 

 A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A rendező a sérülésekért, esetlegesen bekövetkezett 
károkért semmilyen felelősséget nem vállal. 



  

 

 

 A szervező edzéslehetőséget biztosít a versenyen részt vevők számára az alábbi napokon előzetes egyeztetés 
alapján: 

Edzéslehetőségek időpontjai: 

2019. május 07. (kedd) 15:00 óra 

2019. május 16. (csütörtök) 15:00 óra 

2019. május 21. (kedd) 15:00 óra 

2019. május 30. (csütörtök) 15:00 óra 

Szakág vezető: Somogyi Miklós KSI SE (30/982-7138) 

Edző: Kaló Viktor (20/541-8171) 

 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/  

További információ 
Magyar Kerékpáros Szövetség 

Honlap: http://bringasport.hu/ 
Főszervező: Somogyi Miklós 

mobil: 30/982-71-38 
e-mail: sssomogyi@gmail.com  

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

