
 

 
 

 

 

 

 

 
SPORT TEHETSÉGPROGRAM  

2021-22 

 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 

MEZEI FUTÁS DIÁKOLIMPIA 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

Verseny 
 rendezője 

Az UNISPORT SE  

Szakmai  
megvalósító 

Csillagfürt Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 
Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye 
3600 Ózd, 48-as út 26. 
 

Helyszín,  
időpont 
 

3600 Ózd, Szent István utca 12. 
számmal szemközti Vadvirág Kisvendéglő melletti területen  
2022. április 12. (kedd), 10.00 óra 
https://goo.gl/maps/W8KRLk42if5r4qSQA 

 
 

Korosztályok 
(Fiú – lány) 

I. kcs – 2012-ben és utána születettek – 1500 m 
II. kcs – 2010-2011-ben születettek – 2000 m 

 III. kcs – 2008-2009-ben születettek – 2500 m 
IV. kcs – 2006-2007-ben születettek – 3000 m 
V. kcs – 2004-2005-ben születettek – 3500 m 
IV. kcs – 2002-2003-ban születettek – 4000 m 

Kategóriák 
 

Tanulásban akadályozottak 

Versenyszámok 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 – 4000 m leány és fiú terepfutás 

https://goo.gl/maps/W8KRLk42if5r4qSQA


Igazolás, re-
gisztráció 

A versenyzők, diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a 
https://vespa.fodisz.hu/belepes oldalon. 

Díjazás Az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
Az 1. helyezett bejut az országos döntőbe.  

Nevezési határ-
idő Nevezés 

 
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell! 
Nevezéssel kapcsolatos információ: 
Nemes Zsolt Tel: 06/70/4516085  
E-mail: zsgynemes1@gmail.com 

Információ Lebonyolítással kapcsolatos információ  
Kormos László Tel: +36 70 8837375 
 

Költségek A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező biztosítja. 
Az utazási, szállás és egyéb költségek a résztvevőket terhelik. 

 
Egyéb 

 

 Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és diákigazolvá-
nyát hozzák magukkal! A diákigazolványokat a versenyirodán jelentkezés-
kor szíveskedjenek bemutatni!  

 A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, követel-
mény a sportágnak megfelelő sportruházat. 

 Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi) igazolással 
kell rendelkeznie. 

 A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot. 

 Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget nem 
vállal. 

 A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk. 

 Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk. 
 

A verseny ter-
vezett időbe-
osztása 
 

Igazolás a verseny helyszínén 9.15-9.45 óra között.  
Technikai értekezlet 9.45-től 
Játékrend 10.00-től a sorsolás alapján. 
 

2022. március 21. 
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https://vespa.fodisz.hu/belepes


 


