
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A verseny célja: 

 Korcsoportonként és nemenként egyéni- és csapatverseny formájában eldönteni a „Hegyi- 

és Terepfutás Diákbajnoka” címet és helyezéseket. 

 A hegyi- és terepfutás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen 

a diákok mozgáskultúrájának.  

 Versenyzési alkalom biztosítása. 

 Lehetőség a diákok felkészültségének felmérésére, kiválogatására. 

 

2. A verseny rendezője: MASZ Hegyi- és Terepfutó Bizottságának a megbízásából az Ózdi Teknőc 

Futó Club és Ózdi Város Önkormányzata. 

Versenybizottság: - elnök: Kormos József 

- elnökhelyettes: Nagymarczi István 

- technikai felelős: Neumann Péter 

- titkár: Vanczák Attila 

3. A verseny időpontja, helyszíne: Ózd, 2016. május 7. (szombat) 10.00 óra   

Ózd, Bíben-völgy Vadvirág Kisvendéglő melletti terület – Szent István út 

4. Korcsoportok és versenytávok: 

A verseny 1 km-es pályán van kijelölve, körönként 60 méter szintkülönbséggel.  

1. I. korcsoport (2007 vagy utána születettek) 

táv fiú, leány: 1 km, 1 km 

2. II. korcsoport (2005-2006) 

táv fiú, leány: 1 km, 1 km 

3. III. korcsoport (2003-2004) 

táv fiú, leány: 2 km, 2 km 

 

4. IV. korcsoport (2001-2002) 

táv fiú, leány: 3 km, 2 km 

 



5. V. korcsoport (1999-2000) 

táv fiú, leány: 4 km 3 km 

 

6. VI. korcsoport (1997-1998) 

táv fiú, leány: 4 km 3 km 

A lebonyolítás részletes időrendje a nevezések lezárása után alakul ki. 

5. A verseny résztvevői:  

 oktatási intézmények azon tanulói, akik egy magyar oktatási intézménybe a 2015/2016. 

tanév kezdetéig beiratkoztak, és a verseny időpontjában az iskola tanulói; 

 nevezésüket határidőre eljuttatják az ozditeknocfutoclub@gmail.com e-mail címre vagy a 

www.ozditeknoc.shp.hu honlapon található on-line nevezést kitöltötték; 

 minden tanuló csak a saját korcsoportjában nevezhet. 

 

6. Nevezés: ingyenes, csak on-line kell nevezni vagy a nevezési lapot el lehet juttatni az 

ozditeknocfutoclub@gmail.com e-mail címre is. 

Nevezési határidő: 2016. május 2. (hétfő). 

7. Igazolás: érvényes diákigazolvánnyal vagy fényképes, az intézményvezető által aláírt 

lebélyegzett iskolalátogatási engedéllyel. 

8. Díjazás: 

 az egyéni versenyben nemenként és korcsoportonként az 1-3. helyezett érem-, 1-6. helyezett 

oklevél díjazásban részesül. 

 Az iskolai pontversenyben az azonos iskolába járó I-IV. kcs-os tanulók fiú/lány 1-6. 

helyezés alapján az általános iskolai pontversenyben, az V-VI. kcs-os tanulók fiú/lány 1-6. 

helyezés alapján középiskolai pontversenyben is külön értékelve lesznek. 1. hely – 7 pont, 2. 

hely – 5 pont, 3. hely – 4 pont, 4. hely – 3 pont, 5. hely – 2 pont, 6. hely – 1 pont. Az 

általános- és középiskolai pontverseny győztes iskolája egy serleg külön díjban részesül. 

 Az V. kcs-os fiú és leány verseny egyben válogató verseny is. Az első két helyezett bekerül a 

11th WMRA World Youth Cup ifjúsági világbajnokságra készülő válogatottba. 

9. Költségek: 

 A rendezési költségeket a rendező szervek biztosítják (nevezési díj nincs). 

 A részvétel költségeit (utazás, szállás, étkezés) a résztvevők viselik. 

 

10. Egyéb: 

 Szöges cipő használata nem engedélyezett. 

 A helyszínen csak a versenybizottság külön engedélyével korlátozott számban 9 óráig lehet 

nevezni 1.000 Ft ellenében. 

 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ versenyszabályai 

érvényesek, melyben a versenybizottság a helyszínen dönt. 

 

Érdeklődni lehet: 06/30/262-2215, www.ozditeknoc.shp.hu vagy a klub facebook oldalán. 
 

Sikeres felkészülést és versenyzést kívánnak a Rendezők! 
 

http://www.ozditeknoc.shp.hu/
http://www.ozditeknoc.shp.hu/

