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Felsőoktatási intézet tanszékvezetőjének

Ikt. szám: 43/2019.

Székhelyén

Tisztelt Igazgató Nő/Úr!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület és a Megyei
Sportszövetségek Képviselete közösen hirdeti meg a 2018/2019-es tanév kiemelkedő tanulmányi és
sporteredményeit elismerő
„a BAZ Megye Jó tanulója, jó sportolója”
pályázatot.
A pályázat célja:
▪ A tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére
▪ Az eredményesen tanuló és magas szinten sportoló egyének méltó elismerése.
A pályázat résztvevői:
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén megye alapfokú nevelési-oktatási intézmények 5-8. osztályos tanulói (ide
tartoznak 6 és 8 osztályos gimnáziumok általános iskolás korú tanulói)
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén megye középfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén megye felsőfokú intézmények nappali tagozatos tanulói.
A részvétel feltételei:
▪ Az értékelési időszakban – 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. – az adott oktatási
intézmény tanulója volt.
▪ Az elmúlt tanévben az év végi tanulmányi eredménye
o Általános iskolában
4,80 vagy annál magasabb volt
o Középiskolában / Gimnáziumban
4,60 vagy annál magasabb volt
o Szakgimnázium/Szakközépiskola
4,20 vagy annál magasabb volt
o Felsőfokon
4,20 vagy annál magasabb volt
A tanulmányi eredmény értékeléséhez szükséges a bizonyítvány másolata! (Az intézmény vezetője által
hitelesítve!)
A sporteredmény értékelésénél a következő szempontok a mérvadók:

A pályázat elbírálásánál az alábbi eredményeket tudjuk figyelembe venni:
▪

2018. szeptember 1 – 2019. augusztus 31. közötti versenyeket tudjuk figyelembe venni, azt
amely a sportoló számára a legkedvezőbb:
o Megyei szövetségi bajnokság esetén legfeljebb két (2) verseny, (időponttal,
helyszínnel), megyei szakszövetség által hitelesítve – külön lapon is beadható az igazolás.

o Megyei diákolimpián maximum két sportágat, vagy egy sportág két döntőjét (max.
2 eredménnyel, melyet a kiíró ellenőriz)
o Területi/országos elődöntő diákolimpián 1 eredményt.(a kiíró ellenőriz, kivéve a
szakszövetségi versenyek)
o Országos szövetség által hitelesített bajnokságon 1 eredmény, (időponttal,
helyszínnel – külön lapon is beadható az országos szakszövetség igazolás)
o Országos diákolimpián 2 eredményt.(a kiíró ellenőriz, kivéve a szakszövetségi
versenyek)
o VB, Universiade 1 eredményt (időponttal, helyszínnel, igazolás országos
szakszövetségtől)
o EB 1 eredményt, (időponttal, helyszínnel, igazolás országos szakszövetségtől)
o Nemzetközi „A”: utánpótlás VB-EB, főiskolás VB 1 eredményt (időponttal,
helyszínnel, igazolás országos szakszövetségtől)
o Nemzetközi „B”: MEFS nemzetközi, MDSZ nemzetközi 1 eredményt (időponttal,
helyszínnel, igazolás az illetékes Diáksport Szövetségtől)
o Egyéb nemzetközi verseny: 1 eredményt (időponttal, helyszínnel)
o A válogatottságot az illetékes szövetséggel, az NB-s kerettagságot az adott klub
igazolásával hivatalosan is kell igazolni.

Csak azon pályázók jelentkezését tudjuk elfogadni, akik diákolimpiai versenyeken is
értek el értékelhető eredményt, helyezést!
Értékelés
▪

▪
▪

A jelentőlapok alapján 3 kategóriában történik:
o Alapfokú Oktatási Intézmény 5-8. osztály, gimnázium 5-8.osztály
o Gimnázium 9-13. osztály, Szakgimnázium
o Felsőfokú Oktatási Intézmény
Az értékelőlap alapján külön helyezési pontot kapnak a pályázók a tanulmányi eredményért,
külön helyezési pontot a sportági eredmény alapján. A két helyezési pont összege adja a végső
sorrendet. Az értékelést a pályázat kiírója készíti el.
A megyei Sportszövetségek Képviselete által adományozott márvány emléktáblára a
legeredményesebb általános iskolás, középiskolás és főiskolás vagy egyetemista neve kerül
bevésésre.

Kérem Igazgató Nőt/Urat, hogy intézményenként maximum a két legjobb eredményt elért
tanuló értékelő lapját, rövid indoklással továbbítsa a következő címre:
BAZ Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület
3530 Miskolc, Szemere utca 20.
VAGY
e-mailen szkennelve a davidbenocs@gmail.com címre.
A hiányosan, határidő után vagy pontatlanul beadott pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

Beküldési határidő: 2019. október 22.
Miskolc, 2019. október. 02.

Fazekas Miklósné
elnök
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