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2022/2023. TANÉVI 
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA®  

VERSENYKIÍRÁSA 
 
Az Országúti Kerékpár 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. A verseny célja  

• A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai 
körében.  

• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő 
testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése  

• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a kerékpározó diákok eredményesen képviseljék 
iskolájukat a Diákolimpia® döntőjén.  

• A tanév „Magyarország Országúti Kerékpáros 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. Az országos döntő rendezője  

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Kerékpáros 
Szövetség és tagegyesülete, a DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági 
Egyesület. Társ rendező a Debreceni Sportcentrum K. N. Kft. 

3. Az országos döntő helyszíne és időpontja  

Helyszín: Debrecen-Bocskaikert, a 354-es út Bocskaikert, Teleki út és a 35-ös elágazása közé 
eső szakasza. 

Időpont: 2023. március 18. (szombat) 09:00 óra 

4. Az országos döntő résztvevői  

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja” 
szerint. 

Korcsoportok 

• U11 korcsoport 2013-2014. évben születettek, 
• U13 korcsoport 2011−2012. évben születettek,  
• U15 korcsoport 2009−2010. évben születettek, 
• U17 korcsoport 2007−2008. évben születettek, 
• U19 korcsoport 2005−2006. évben születettek, 
• Felnőtt: 2003−2004. évben születettek. 

Felversenyzés 

Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nem lehetséges. A 
2007-ben született, bármely évfolyamos tanulók kizárólag a saját U17 korcsoportjukban 
indulhatnak. 

Korlátozás 

Kizárólag azon versenyzők vehetnek részt a „B” kategória versenyein, akik a 2022. és / vagy a 
2023. versenyévadra érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeznek az MKSZ bármely 
szakágában, vagy triatlon sportágban. 
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Résztvevők 

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

5. Versenyszámok  

„A” és „B” kategóriában mindkét nemben minden korcsoport részére egyéni időfutam 
verseny. 

6. A verseny lebonyolítása  

Egyéni időfutam verseny (Rajt: 2023. március 18-án, 9:00-kor) 
U11 korcsoport: „A” és „B” kat.  leány – fiú táv: 4 km (fordítóval) 
U13 korcsoport: „A” és „B” kat. leány – fiú táv: 6 km (fordítóval) 
U15 korcsoport: „A” és „B” kat. leány – fiú táv: 6 km (fordítóval) 
U17 korcsoport: „A” és „B” kat. leány – fiú táv: 10 km (fordítóval) 
U19 korcsoport: „A” és „B” kat. leány – fiú táv: 10 km (fordítóval) 
Felnőtt: „A” és „B” kat. leány – fiú táv: 10 km (fordítóval) 

A versenyek értékelése: 

A versenyszám győztese az a versenyző, akik a versenytávot a szabályok betartásával 
(értékelhető módon) a legrövidebb idő alatt teljesíti.  

7. Nevezés  

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja 
szerint.  

Online nevezési felület elérhető a Diákolimpia® honlapjáról (https://nevezes.diakolimpia.hu/) 
vagy mobil applikáción keresztül (https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-
a-diakolimpia-applikacioja/).  
Nevezéssel kapcsolatos egyéb infók: https://www.diakolimpia.hu/diakolimpia/nevezes/   

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el. 

Előnevezés 

A Diákolimpia applikáción keresztül a szülő/törvényes képviselő vagy edző előnevezheti a 
versenyzőt. Előnevezés kizárólag egyéni versenyszámban lehetséges. Az előnevezés során 
testnevelő(k) megjelölése szükséges, aki(k) elektronikus levél formában értesítést kapnak az 
előnevezés tényéről. Az előnevezést az intézmény testnevelőjének szükséges jóváhagynia 
az Diákolimpia mobil applikációban vagy a webes felületen. 
Bővebb információ: https://www.youtube.com/watch?v=VyC4SkeHFEc  
Szabályos nevezésnek kizárólag a nevezési határidőig jóváhagyott nevezés tekinthető.  

Nevezési határidő: 2023. március 13. hétfő  
Nevezési díj: 2500 Ft/fő, mely a regisztráció (rajtszámátvétel) alkalmával készpénzben 
fizetendő. 

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni versenyző a jelen 7. 
Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés 
rendszerben nem került nevezésre –, az egyéni versenyző eredménye megsemmisítésre 
kerülhet. 

A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19 
járványügyi készültség időszakában – figyelembevéve a mindenkor aktuális jogszabályi 
korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező 
indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken résztvevők 
számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, 
illetve félbeszakítja. A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező vagy a 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/
https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/
https://www.diakolimpia.hu/diakolimpia/nevezes/
https://www.youtube.com/watch?v=VyC4SkeHFEc
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szervező nem vonható felelősségre az ebből fakadó károkért, és vele szemben semmilyen 
igény nem támaszható. 

8. Költségek  

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

9. Igazolások  

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja 
szerint. 

10. Díjazás  

Versenyszámonként az 1-3. helyezett versenyző érem és oklevéldíjazásban részesül. 

Díjátadó a rajt – cél terület mellett kialakított helyen, a verseny ideje alatt folyamatosan, 
tömbösített formában.  

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

11. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések  

Az aktuális koronavírus elleni óvintézkedések az alábbi linken érhetők el: 
https://www.diakolimpia.hu/wp-
content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf 

A fentieken kívül a helyszínen érvényben lévő aktuális előírások betartása kötelező. 

12. Sportági rendelkezések  

 

https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf
https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf
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• Technikai értekezlet: A verseny első korcsoportjának indulása előtt egy órával, a rajt-
területen 8:00 órától. 

• Versenyiroda: 

- A rajtszámok átvétele: 2023.03.18. szombat 8:00 órától a Bocskaikert, 354-es út és Teleki 
út elágazásánál felállított versenyközpontban. 

• A rajtszámok átvételével egyidejűleg kérjük bemutatni a Magyar Diáksport Szövetség 
2022/2023. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat", és az MKSZ szabályzataiban 
meghatározott dokumentumokat (diákigazolvány, kinyomtatott nevezési lap, kísérői 
megbízólevél). 

• Kísérő részvételének kötelezettsége és feltételei: 
A Diákolimpia® versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő 
pedagógussal vagy felnőtt csapatvezetővel (a továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, 
akit az iskola igazgatója a nevezési lapon vagy külön megbízólevélben írásban megbízott. 
A kísérő az adott versenyen versenyzőként nem szerepelhet. A fenti feltételeknek 
megfelelő kísérő hiányában az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem 
jogosult részt venni. (MDSZ VII./7. pont) 

• Az egyéni időfutamon a kísérés nem engedélyezett. 

• Egyéni időfutam esetén: 
- Az egyéni időfutam teljesen lezárt útvonalon kerül megrendezésre.  
- Az indítás percenként történik.  
- Értékelés kézi időmérés alapján. 
- Az „A” kategóriában csak országúti, még a „B” kategóriában MTB kerékpár is 

használható 
Áttétel megkötések (Figyelem, Változások): 
Igazolt „A” kategóriákban kötelező és ellenőrzésre kerül, kivétel az U19 és Felnőtt 
korcsoport!  
„B” kategória: nincs megkötés.  
A leragasztott, lekorlátozott áttétel a zsűri számára nem elfogadható megoldás! 

 

korcsoport áttétel 28’ országút 

U17 50x14 7,65 m 

U15 50x16 6,70 m 

U13 50x16 6,70 m 

U11 50x16 6,70 m 

• Kerékpár és a kiegészítők használatáról az „A” kategóriában:  

- Az U17/WU17 és az az alatti korcsoportokban tilos időfutam geometriájú kerékpár 
használata, és tilos a hátsó telekerék használata. (Első telikerék használata sem felnőtt, sem 
utánpótlás korosztályokban nem engedélyezett.)  

- Az U17/WU17 korcsoportban időfutamon a könyöklő használata engedélyezett, ha az az 
országúti (hajlított) kormányra van szerelve (komplett időfutam kormány használata tilos). 

- Az U17/WU17 kategóriákban és attól felfelé időfutamon az időfutam sisak és aero kamásli 
használata mindenkinél engedélyezett. 

- Az U19/WU19 kategóriákban és attól felfelé időfutamon a hátsó telekerék és minden egyéb 
időfutam kiegészítő használata engedélyezett. 

- Engedélyezett legnagyobb felnimagasság minden versenyszámban, beleértve az 
időfutamokat is:  

U9/WU9-től U17/WU17 korcsoportig legfeljebb 60 mm,  
U19/WU19 korcsoportban az UCI szabályai szerint. 
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• Fejvédő használata kötelező! 

• Válogatott mez viselése nem engedélyezett. 

• Kerék-, és gépcsere a verseny során csak az út jobb oldalán megengedett. Minden egyéb 
segítségadás tilos.  

• Esőkabát vagy más hasonló ruhadarab viselése abban az esetben lehetséges, ha átlátszó 
anyagból készült, hogy biztosítsa a rajtszámok tiszta láthatóságát. 

• Óvás nincs. Az esetleges reklamációkat az utolsó beérkezett versenyző idejétől számított 15 
percen belül jelezni lehet a versenybíróságnál. A 15 percen kívül érkezett észrevételeket 
nem áll módunkban figyelembe venni. 

• A rendezők a versenyen elszenvedett balesetekért és károkért semmilyen felelősséget nem 
vállalnak. 

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki Diákolimpia® 2022/2023. 
tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzatában” és a Magyar Kerékpáros Szövetség hatályos 
szabályzatában meghatározottak szerint kell eljárni. 

• Felvételi többletpont igazolás igényléséhez az alábbi linken található tájékoztató nyújt 
segítséget: http://www.mdsz.hu/felveteli-tobbletpontok/  

13. További információk  

Magyar Kerékpáros Szövetség 
Honlap: http://bringasport.hu/ 

Főszervező: Nagy Zoltán 
mobil: 30/1987733 

e-mail: dksi.info@gmail.com 
 

http://www.mdsz.hu/felveteli-tobbletpontok/
http://bringasport.hu/
mailto:dksi.info@gmail.com

