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A DIÁKOLIMPIA® VERSENYSZABÁLYZATA
Preambulum
A 2016/2017. tanévtől kezdődően az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Diáksport Szövetség (a
továbbiakban: MDSZ) az alap- és középfokú köznevelési intézmények tanulói részére közösen hirdeti
meg a Diákolimpiát®, mint országos tanulmányi- és tehetséggondozó versenyt. A nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 183.§ (1) bb) pontja alapján a Diákolimpia® az oktatásért felelős miniszter által
finanszírozott versenynek minősül.
A Magyar Diáksport Szövetség a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 161677 szám alatt lajstromba
vett DIÁKOLIMPIA® (szó), 212822 szám alatt lajstromba vett DiákOLimpiA® (színes szó), valamint
212687 szám alatt lajstromba vett DiákOLimpiA® (színes ábrás) védjegyek kizárólagos jogosultja. Erre
tekintettel különös figyelmet fordít a Diákolimpia® védjegy alatt megrendezésre kerü- lő
versenyekkel szembeni kritériumokra, egységes megjelenésre, minőségre, biztosítva ezzel a
versenyrendszer elismertségét és színvonalát. A jelen Versenyszabályzat ezen egységes előírások
rögzítését szolgálja.
1. A versenyszabályok hatálya:

2019/2020. tanévtől visszavonásig megyei Diákolimpiákra

2. A diákolimpia célja, feladata:
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén megye tanulóifjúságának rendszeres sportolásra ösztönzése,
versenyzési lehetőségek megteremtése, a B.-A.-Z. megyei egyéni és csapat bajnoki címek,
helyezések és a továbbjutás eldöntése.
▪ A Diákolimpiai Megyei és Alapfokú versenyrendszer működtetése.
▪ Az utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás, kiválasztás lehetőségeinek bővítése.
▪ A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.
▪ A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és egészséges
életmód népszerűsítése.
3. Versenyek rendezői:
▪ A megyei felmenő rendszerbe tartozó diákolimpiai alapfokú és szabadidős versenyeket a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület (DSSZE) hirdeti meg.
Rendezője a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, a 12 Diáksport Bizottság, valamint a
sportági szakszövetségek. Az országos szakszövetségek által meghirdetett diákolimpiai
versenyeket az adott megyei szövetség rendezi.
4. Helye és ideje:
▪ sportáganként az éves versenynaptár tartalmazza.
5. Résztvevők:
▪ Ugyanaz, mint az országos versenykiírás ide vonatkozó pontja (VII. pont).
▪ 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.
6. Korcsoportok a 2019/2020-es tanévben:
I. kcsp.: 2011-ben vagy később születettek
II. kcsp.: 2009-2010-ben születettek
III. kcsp.: 2007-2008-ban születettek
IV. kcsp.: 2005-2006ben születettek
▪

Egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet (atlétika, torna,
úszás, duatlon stb.). FELVERSENYZÉS NEM LEHETSÉGES!!!
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Kivétel az 2005-ben született középiskolás tanulók, akik asztalitenisz, atlétika, torna,
úszás sportágban (lásd: Országos Kiírás, sportági rendelkezések) az V., V-VI kcsp.ban való indulás esetén a IV. kcsp.-ban nem versenyezhetnek vissza.
Labdajátékokban (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, teremlabdarúgás, röplabda, floorball)
alacsonyabb korcsoportú tanuló egy korcsoporttal feljebb indulhat és visszaversenyezhet
saját korcsoportjába is, ha erről a versenykiírás külön nem határoz.
A sportági szakszövetségek által rendezett egyéb diákolimpia versenyek korcsoport
meghatározása eltérhet a központi versenykiírástól.
O

▪

▪

7. Igazolás:
•

•

Igazolási dokumentumok: A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy az
egyéni versenyző, illetve a csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján
kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben érvényes nevezéssel, valamint a
nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézményvezető) által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal. A sportági
versenykiírások a jelen pontban meghatározottakon felül további igazolásokat és
dokumentumokat határozhatnak meg a Diákolimpia® versenyen való részvétel
feltételeként. (Együttesen a jelen versenykiírás alkalmazásában: igazolás vagy igazolási
dokumentumok).
Diákigazolvány hiánya esetén igazolás egyéb módja: Diákigazolvány hiányában a
részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott
iskolalátogatási igazolás bemutatása (amennyiben az iskolalátogatási igazoláson nem
szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskolahitelesítő pecsétje, úgy
arcképes igazolvány bemutatása is szükséges).
Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK-rendszer)
specifikációinak megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja szerinti (új
típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. és VI. korcsoportban személyazonosító
igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása is kötelező.

• A versenyen való részvétel feltétele – igazolási dokumentumok, megbízás bemutatása: A
versenyen való részvétel feltétele, hogy a tanuló, vagy a kísérő a verseny helyszínén
bemutassa az Igazoló Bizottság, illetve a verseny szervezője részére a XII. 1-2. pont
szerinti igazolási dokumentumokat. Az országos kiírás XII. 1-2. pontban meghatározott
igazolási dokumentumokat a csapatok és az egyéni versenyzők minden versenyen
kötelesek bemutatni. A fent előírt dokumentumok bemutatásának hiányában az egyéni
versenyző, illetve a csapat tagja nem vehet részt a versenyen. A kísérő köteles az
Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési lapot
vagy megbízólevelet.
•

Az iskola átszervezése, illetve az iskola nevének változása esetén: Az iskola
átszervezése, illetve az iskola nevének változása esetén a kísérő a versenyen az iskola
igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, amellyel bizonyítja az
intézmény átszervezését, illetve az intézmény nevében történt változásokat.

•

Az egyéni versenyző/csapat igazolásának ellenőrzése: Az egyéni versenyzők/csapat
tagjai igazolásainak ellenőrzése a verseny megkezdése előtt az Igazoló Bizottság feladata
és kötelessége. Megfelelő igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság az Igazoló
Bizottság jelentése alapján dönt a részvétel jogosulatlanságáról, és döntését közli az
érintette(kke)l, valamint megküldi az MDSZ részére.

•

Igazolási dokumentumok letétbe helyezése labdajátékok esetében: A rendező döntése
értelmében egyes sportágak esetében az igazolási dokumentumokat a verseny végéig a
Versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az igazolási dokumentumok biztonságos
elhelyezéséről a szervezőnek kell gondoskodnia.

• TAJ kártya: A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a
társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványukat (TAJ kártya)
vagy annak másolatát.
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8. Megyei versenyrendszer sportágai:
Asztalitenisz „A” és „B” kategória
Asztalitenisz „B” kategória
Atlétika egyéni, csapat
Atlétika ÜCSB
Atlétika mezei futás
Floorball
Futsal
Játékos sportverseny
Kézilabda
Kisiskolák versenye
Kosárlabda
Labdarúgás
Női labdarúgás
Röplabda
Torna „B”
Úszás nyílt kat.
Úszás „B”

I-II. és III-IV. kcsp.egyéni
I-II. III-IV. kcs csapat.
II., III., IV. kcsp csapat és III.,
IV. egyéni.
III.-IV. kcsp csapat
II., III. és IV. kcsp.
I., II., III., IV. kcsp.
IV. kcsp.
I-II. kcsp.
III. és IV. kcsp.
II-IV. kcsp.
III. és IV. kcsp.
I., II., III., IV. kcsp., kispályás
III-IV. kcsp.
III. és IV. kcsp.
I., II., III-IV. kcsp.
I., II.,
III., IV. kcsp.

9. Versenyek lebonyolítási rendje:
▪ Minden sportágban, mely szerepel a megyei diákolimpia programjában körzeti, és városi
döntőket kell rendezni. Amennyiben kevés nevezés van egy körzetben, akkor Megyei
Elődöntőbe sorsoljuk a csapatokat a sportági versenykiírásokban meghatározott sorsolásokon.
▪ A Diáksport Bizottságok által rendezett alapszintű döntők győztesei jogosultak megyei
döntőn való részvételre, illetve labdajátékban megyei elődöntőn való részvételre.
▪ Minden labdajáték megyei elődöntő és döntő rendezésénél 3 csapat részvétele esetén
körmérkőzés, 4 csapat részvétele esetén az 1-4, 2-3 sorsolási tábla szerint, ezt követően a
győztesek az első, a vesztesek a harmadik helyért játszanak.
▪ 2 csapat részvétele esetén 2 mérkőzésen dől el a továbbjutás, ha a 2. mérkőzéséről a vesztes
csapat vezetője nem nyilatkozik másként.
▪ Megyei döntő lemondása esetén a legnagyobb létszámmal jelentkező körzet II. helyezett
csapata kérheti a megyei döntőbe való részvételét.

10. Díjazás:
▪ A városi döntők:
▪

A megyei döntők:

egyéni I.-III. helyezettje
csapat I.-III. helyezettje
egyéni I.-III. helyezettje
csapat I.-III. helyezettje
I-IV. helyezettje

érem
érem és oklevél
érem
érem
oklevél

11. Költségek:
▪
▪
▪
▪

A körzeti és városi döntők rendezési költségeit a DSB-k és a DSSZE fedezi.
A megyei elődöntők és döntők rendezési költségeit a DSSZE fedezi.
Minden egyéb költség a résztvevő iskolákat terheli.
Az országos versenyekre feljutó csapatokra és egyéni versenyzőkre vonatkozó költségek az
országos kiírás szerint.

12. Nevezés:
▪ Nevezés módja: A nevezést valamennyi versenyszámban elektronikus úton, az MDSZ
honlapján kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásokban rögzített
határidőig. A nevezési rendszerben a versenyzőket és a csapatokat egyszer, azon verseny előtt
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szükséges nevezni, ahol a felmenő rendszerű verseny az adott versenyszámban elkezdődik.
Az első nevezés alapján – az egyéni versenyző vagy csapat továbbjutása esetén − a nevezési
rendszerben a továbbjuttatás tényének rögzítését, a versenyzők és a csapatok felmenő
rendszerű léptetését a megyei/budapesti szervezetek, illetve az MDSZ végzi.
▪

Nevezést végző személy: A nevezés során az iskola nevében a nevezési rendszerben az adott
iskola kódjával regisztrált, vagy az iskola igazgatója által hitelesített, önálló regisztrációval
rendelkező személy jogosult eljárni (a továbbiakban: nevezést végző személy).

▪

Nevezési határidő: A nevezési határidőket a versenykiírások rendelkezéseivel összhangban,

A nevezési
határidő lejárta után a rendszerben nevezésre nincs
lehetőség. Postai úton, faxon, e-mailben, személyesen vagy bármilyen más módon
az adott versenyszám első fordulójának szervezője határozza meg.

eljuttatott nevezést az MDSZ nem fogad el és nem dolgoz fel. A nevezés részletes tudnivalói
az MDSZ honlapján található tájékoztatóban olvashatóak.
▪

Versenyszámonként nevezhető csapatok száma: Ugyanazon iskola a felmenő rendszerű
Diákolimpia® versenyein versenyszámonként csak egy csapattal vehet részt az országos
selejtezőn, elődöntőn vagy döntőn, kivéve, ha a sportági versenykiírás ettől eltérően
rendelkezik. Ez nem zárja ki, hogy az alapszintű, megyei/budapesti versenyeken egy iskola
több csapattal is induljon. Amennyiben adott sportág ugyanazon versenyszámában egyazon
iskola több csapata szerez jogosultságot az országos selejtezőn, elődöntőn vagy döntőn való
részvételre, az országos versenyen résztvevő csapat összetételét az iskola jogosult
meghatározni az országos kiírás VII. pontja szerint.

▪

Valamennyi nevezett versenyzőnek rendelkeznie kell az 1. sz. mellékletben található
adatvédelmi nyilatkozattal.

13. Meghívás:
▪ Az egyéni sportágakban, és ahol meghívás lehetséges az eredmény feltüntetésével kérheti a
DSB vezetője.
▪ Megyei döntőbe meghívási lehetőség abban az esetben van, amennyiben valamelyik DSB nem
veszi igénybe a keretszámot, vagy a versenyzők teljesítik a megyei kiírásban meghatározott
szinteket.
▪ Meghívási kérelmet nevezési határidőre, az MDSZ honlapon kell kérni a körzetvezetőnek,
illetve e-mail-en keresztül a bendavid17@hotmail.com címre.
▪ A meghívás elfogadásáról tájékozódni telefonon 0670/945-8174 vagy az előző pontban
feltüntettet e-mail címen lehet.
14. Óvás:
▪ Körzeti és városi döntőn a versenyt követően haladéktalanul jelezni kell szóban az óvási
szándékot majd azt írásban is be kell nyújtani az illetékes DSB-hez, a versenyt, mérkőzést
követő 30 percen belül az óvási díj: 10.000.- Ft egyidejű befizetésével. Az óvásokat az adott
forduló versenyén közreműködő Versenybizottság bírálja el, az óvás kézhezvételét követő 2
órán belül. A Versenybizottság az óvás elbírálásáról jegyzőkönyvet készít, és döntéséről
írásban a jegyzőkönyv helyszíni átadásával vagy e-mailben történő megküldésével értesíti az
óvást benyújtó kísérőt, illetve az óvással érintett további versenyző(k), csapat(ok) kísérőit
▪ A megyei elődöntőn, döntőn óvást a versenybizottságnak kell benyújtani az előbbiekben
leírtak szerint.
▪ A határozat ellen fellebbezni az értesítés kézhezvételétől számított két napon belül az MDSZ
Diákolimpiai Bizottságához (lásd: Országos Kiírás versenyszabályzat XVI/8 pont).

15. Egyéb:
▪ Minden itt nem érintett kérdésben az országos versenykiírás szabályai a mérvadók.
▪ Sportági vitás kérdésekben a sportági szabálykönyvet kell alkalmazni.
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▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

Aki megyei elődöntőn, döntőn nem jelenik meg, illetve a távolmaradásáról 48 órával
(hétvégén 72 óra) előtte nem értesítette a rendező versenybizottságot, annak az adott
tanévben szerzett pontok összességéből egyéniben 25, csapatban 100 pont kerül levonásra.
A megkezdett verseny félbehagyása (levonulás, utolsó mérkőzés le nem játszása) esetén a
sportszerűtlen csapat köteles kifizetni a rendezési költség reá eső részét, melyet az
iskolának kiszámlázunk.
A sportszerűtlen csapat viselkedését a megyei DSSZE Fegyelmi Bizottsága tárgyalja és dönt az
ügyében.
Minden határidővel kapcsolatos kérdésben (nevezés, eredményjelentés, stb.) a BEÉRKEZÉS
IDEJE a mérvadó.
A szakszövetségi diákolimpiákon, ha egy iskolából több csapat indul (pl. R.G., kajak-kenu,
stb.) a megyei pontversenybe csak a legjobb csapat helyezése számít be. Egyéni versenyben 3
tanuló eredményét vesszük figyelembe.
Amennyiben akár utólag is kiderül a jogtalan szerepeltetés, az kizárást eredményez.
A megyei elődöntőt rendező DSB a verseny előtt legkésőbb 8 nappal köteles a versenykiírást
elkészíteni és a csoportban szereplő DSB vezetőknek, illetve a B.-A.-Z. Megyei DSSZE-hez
elküldeni. A megyei elődöntők, döntők versenykiírásai megtekinthetőek és letölthetőek a
DSSZE honlapjáról (www.borsod-diaksport.hu).

REGISZTRÁCIÓS DÍJ:
▪ Az állami fenntartású iskolák esetén az MDSZ a nevezési díj megfizetéséről központi
megállapodást köt a fenntartóval. ( KLIK és NGM)
▪ A nem állami fenntartású iskolák akkor versenyezhetnek, ha befizették az MDSZ által
meghatározott 100 Ft/tanuló/tanév regisztrációs díjat a megyei szervezethez. Ezen
intézmények részére a befizetendő összegről a létszám alapján számlát küldünk ki.

FIGYELEM!
A nem állami fenntartású iskolák a regisztrációs díjat átutalással fizethetik a
kiküldött számla ellenében. Az érintett iskolákat e-mailben értesítjük.
A befizetések határideje: 2019. október 31.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Szabadidő Egyesület
honlapjának címe:

www.borsod-diaksport.hu
A belépés / regisztráció, illetve a nevezési folyamatokkal kapcsolatban 8-16
óra között ingyenesen hívható ügyfélkapcsolati szám:

06 - 80 / 402 - 402
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2019-2020. tanévi Általános Iskolás versenynaptár
Verseny nevezése
Asztalitenisz városi
döntők „B” kat.
Asztalitenisz Megyei
döntő „A” és „B” kat.
Atlétika III.-IV.kcs
ÜCsB városi döntő

Atlétika III.-IV.kcs
ÜCsB megyei döntő

Ideje

Helye

2019. november 22-ig

DSB kiírás szerint

2019. december 02-03.

Tiszaújváros

DSB kiírás szerint

2019. szeptember 25.-ig

Miskolc

2019. október 1.

Atlétika II. kcsp.
többpróba városi

DSB által kijelölt

2020. április 28-ig

helyszín

döntő

Nevezés, Továbbjuttatás
DSB kiírás szerint
2019. november 24 2400

DSB kiírás szerint

2019.szeptember 26. 2400

DSB kiírás szerint

Atlétika II. kcsp.
többpróba megyei

Miskolc

2020. május 05.

2020. április 29. 2400

döntő
Atlétika III. kcsp.
többpróba városi

DSB által kijelölt

2020. április 24-ig

helyszín

döntő

DSB kiírás szerint

Atlétika III. kcsp.
többpróba megyei

Miskolc

2020. május 04.

2020. április 26. 2400

döntő
Atlétika IV. kcsp.
többpróba városi

DSB által kijelölt

2020. április 24-ig

helyszín

döntő

DSB kiírás szerint

Atlétika IV. kcsp.
többpróba megyei

Miskolc

2020. április 29.

2020. április 26. 2400

döntő csapat
Atlétika III., IV. kcsp.
egyéni városi döntő
Atlétika III., IV. kcsp.
egyéni megyei döntő
Mezei futás körzeti II.,
III., IV. kcsp.
Mezei futás megyei
döntő II., III., IV. kcsp.

DSB által kijelölt

2020. május 01-ig

helyszín
Miskolc

2020. május 08.

DSB által kijelölt

2020. március 20-ig

helyszín
Miskolc

2020. március 26.
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DSB kiírás szerint

2020. május 03. 2400

DSB kiírás szerint

2020. március 22. 2400

Duatlon III., IV.kcsp

Országos Döntő:

Közvetlen országos

Marcali

2019. október 26.

nevezés

Floorball I, II, III, IV.
kcs. leány, fiú Körzeti
Döntő
Floorball I, II, III, IV.
kcs. leány, fiú Megyei

DSB kiírás szerint

2019. október 25.-ig

2019. november 11-14.

Később

kerül

kijelölésre

DSB kiírás szerint

2019. október 27. 2400

Döntő
Játékos Sportverseny
Körzeti döntők
Játékos Sportverseny
Megyei döntő

DSB kiírás szerint

2019. december 20-ig

2020. január 8.

DSB kiírás szerint

Ózd

2019. december 22. 2400

DSB kiírás szerint

2019. december 15. 2400

Kézilabda III. kcsp.
területi, városi

2020. február 28-ig

Döntők
Kézilabda III. kcsp.
Megyei Elődöntők

Csoportbeosztás

2020. március 9/10.

szerint

Kézilabda III. kcsp.
Megyei Döntő

Később kerül

2020. március 16/17.

kijelölésre

2020. március 1. 2400

2020. március 11. 2400

fiú, leány
Kézilabda IV. kcsp.
Városi döntők
Kézilabda IV. kcsp.
Megyei elődöntők

DSB kiírás szerint

2020. március 06-ig

Csoportbeosztás

2020. március 18-20.

szerint

Kézilabda IV. kcsp.
Megyei döntő fiú,

Később kerül

2020. március 30/31.

kijelölésre

2019. december 15. 2400

2020. március 08. 2400

2020. március 22. 2400

leány
Kosárlabda III. kcsp.
csoportmérkőzések
Kosárlabda III. kcsp.
Megyei elődöntő
Kosárlabda III. kcsp.
Megyei döntő

2020. március 20.-ig

Külön kiírás szerint

2019. december 15. 2400

2020. március 30-31

Külön kiírás szerint

2020. március 22. 2400

Pályázat alapján
2020. április 6-7.

kerül

2020. április 1. 2400

kijelölésre
Kosárlabda IV. kcsp.
csoportmérkőzések

Külön kiírás szerint

2020. március 06.-ig
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2019. december 15. 2400

Kosárlabda IV. kcsp.
Megyei elődöntő
Kosárlabda IV. kcsp.
Megyei döntő

Külön kiírás szerint

2020. március 16-17

2020. március 08. 2400

Pályázat alapján
2020. március 23-24.

kerül

2020. március 18. 2400

kijelölésre
Labdarúgás I. II.,
kcsp. körzeti, városi

2020. április 8-ig

DSB kiírás szerint
őszi-tavaszi

DSB kiírás szerint

döntők
Labdarúgás Megyei
elődöntők I., II. kcsp.
Labdarúgás Megyei
döntő I., II. kcsp.
Labdarúgás III, IV.
kcsp. Városi Döntők

2020. április 16/17.

2020. április 27.

2020. május 5-ig

Labdarúgás III, IV.
kcsp. Megyei

2020. május 12.

Csoportbeosztás
szerint

Encs

DSB kiírás szerint
őszi-tavaszi
Csoportbeosztás
szerint

2020. április 10. 2400

2020. április 21. 2400

DSB kiírás szerint

2020.május 5. 2400

Elődöntő
Labdarúgás III, IV.
kcsp. Megyei Döntő
Leány Labdarúgás
Városi döntők III-IV.

2020. május 18.

2020. május 5-ig

Leány Labdarúgás
Megyei elődöntő III-

2020. május 12.

Encs

DSB kiírás szerint
őszi-tavaszi
Csoportbeosztás
szerint

2020. május 13. 2400

DSB kiírás szerint

2020.május 5. 2400

IV.
Leány Labdarúgás
Megyei döntő III-IV.
Futsal IV. kcsp. városi
döntők
Futsal IV. kcs. megyei
elődöntő
Futsal IV. kcsp.
megyei döntő
Röplabda III. kcsp.
csoportmérkőzések

2020. május 18.

Encs

2020. május 13. 2400

2019. november 27-ig

DSB kiírás szerint

DSB kiírás szerint

2019. december 5.

2019. december 12.

Csoportbeosztás
szerint
Sátoraljaújhely

Külön kiírás szerint

2020. február 18.-ig
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2019. november 28. 2400

2019. december 06. 2400

2019. december 15.

Röplabda III. kcsp.
Megyei Döntő

Röplabda IV. kcsp.
csoportmérkőzések

Röplabda IV. kcsp.
Megyei döntő

Torna I., II. kcsp.
Megyei Döntő

Torna III.-IV. kcsp.
Megyei Döntő

Úszás Városi döntők

Úszás Megyei döntő
I., II. kcsp.

2020.február 24-28.

később
kijelölésre

Külön kiírás szerint

2020. február 25.-ig

2020. március 02-06.

kerül

később

kerül

kijelölésre

2020. február 19. 2400

2019. december 15.

2020. február 26. 2400

2020. január 13-17.

Miskolc

2019. december 15. 2400

2020. január 13-17.

Miskolc

2019. december 15. 2400

2020. január 28-ig

Saját kiírás szerint

DSB kiírás szerint

2020. február 03-07.

Miskolc

2020. január 29. 2400

2020. február 03-07.

Miskolc

2020. január 29. 2400

2020. május 14.

később kerül kiírásra 2020. április 26. 2400

2020. május 07-ig.

később kerül kiírásra 2020. április 12. 2400

2020. május 14.

később kerül kiírásra 2020. május 08. 2400

2020. május 13.

Miskolc

Úszás „B” kategória
Megyei döntő III., IV.
kcsp.
Kis isk. Kézilabda
megyei döntő

Kis isk. Labdarúgás
megyei elődöntők

Kis isk. Labdarúgás
megyei döntő

Kis isk. Atlétika

Grundbirkózás

2020. május 03. 2400

Országos elődöntő:

Közvetlen országos

2020.január 27-ig

nevezés
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Grundbirkózás

Strandkézilabda

Országos Döntő:
2020.február 15-16.

Országos Döntő:
2020. június 08-09.

Pécs

Salgótarján
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Közvetlen országos
nevezés

Közvetlen országos
nevezés

Európai Diáksport Napja Magyarország
MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA − Az Országgyűlés 30/2017. (XII. 13.) OGY
határozatával szeptember utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává
nyilvánította. A Magyar Diáksport Szövetség bízik benne, hogy az Európai
Diáksport Napja − Magyarország eseményei révén minél több iskola ünnepel
velünk ezen a jeles napon.
Rendezői:
▪ A benevezett oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok
Időpontja:
▪ 2019. szeptember 27.
Nevezés:
▪ 2019. szeptember 26-ig (csütörtök) számítógépen kitöltve a REGISZTRÁCIÓT
Magyar Diáksport Szövetség Országos Központjához:
Regisztrációs link: http://www.essd.eu/hu/regisztracio/
Megközelíthető a www.mdsz.hu honlapjáról is.
Program:
▪ Ezen a napon az országban minden diák legalább 120 perc időtartamban a mozgás
örömének, a sportnak hódoljon, melyben lehetőség nyílik akár különböző
rekordok elérésére, felállítására is.
▪ Az egyetlen „kötöttség” a hagyományos diáksport napi futótáv (idén 2019 méter)
teljesítése.
Idei fókusztéma:

Egészséges táplálkozás. Az Európai Diáksport Napja a testmozgás élményén túl

idén az egészséges táplálkozás fontosságával is foglalkozik. Ehhez kapcsolódó
programajánlatainkért kövesd az MDSZ weboldalát (www.mdsz.hu), és az alábbi
közösségi média oldalakat.
facebook/diaksport, facebook /do60official, facebook/essdeurope
instagramm/european.school.sport.da

Díjazás:

A Magyar Diáksport Szövetség idén is díjazni fogja a 2018-ban legtöbb résztvevőt
mozgósító és a színes, változatos programokat megvalósító iskolákat. Ezen túl pedig
azok a megyék, települések és intézményfenntartók is díjazásban részesülnek, akik
2019-ben a legtöbbet tették a kezdeményezés népszerűsítéséért.
KÖZPONTI INFORMÁCIÓ:
WWW.ESSD.EU/HU ÉS WWW.MDSZ.HU
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ASZTALITENISZ
„A” ÉS „B” KATEGÓRIA
Résztvevők:
▪ I-IV. korcsoport fiú és leány
Korlátozás:
▪ Egyéni verseny esetében:
o „A” kategória: nincs korlátozás.
o „B” kategória: azok a versenyzők indulhatnak, akik 2017. szeptember 01. és
2019. augusztus 31. közötti időszakban nem rendelkeznek MOATSZ által kiadott
versenyengedéllyel.
▪ Csapatverseny esetében:
o I-II. korcsoport: A csapatversenyben legalább 2 fő nem igazolt versenyzőnek kell részt
vennie, akik 2017. szeptember 01. és 2019. augusztus 31. közötti időszakban MOATSZ
által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkeznek.
o III-IV. korcsoport: A csapatversenyben 2017. szeptember 01. és 2019. augusztus 31.
közötti időszakban MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkező
versenyzők vehetnek részt.
o Ugyanazon köznevelési intézmény versenyszámonként több csapattal is nevezhet, de
legfeljebb egy csapattal juthat tovább az országos döntőbe. Amennyiben egy
köznevelési intézmény versenyszámonként több csapattal nevez, egy játékos csak egy
csapatban játszhat.
Felversenyzés:
▪ Egyéni verseny esetében:
o Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Kivétel a 2005-ben született tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein
indulhatnak, de akkor a saját, IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.
▪ Csapatverseny esetében:
o A II. korcsoportos (2009-2010-ben született tanulók) felversenyezhetnek a III-IV.
korcsoport versenyeibe, de akkor a saját, II. korcsoportjukban, nem versenyezhetne
Versenyszámok:
▪ I-II. korcsoportegyéni fiú és leány „A” és „B” kategória
▪ III-IV. korcsoport egyéni fiú és leány „A” és „B” kategória
▪ I-II korcsoport 3-3 fős fiú, illetve leány csapat
▪ III-IV. korcsoport 3-3 fős fiú, illetve leány csapat.
Nevezés:
▪ Elektronikus úton az MDSZ honlapján (www.mdsz.hu).

Megyei döntő résztvevői:
▪ „B” kategóriában a városi döntők győztesei és Miskolc város 1-2. helyezettjei.
▪ „A” kategóriában közvetlen megyei nevezés. Nemenként, korosztályonként,
iskolánként maximum 2 fő.

Lebonyolítás:
▪ Külön kiírás szerint.
▪ A versenyzők csak iskolájuk színeiben versenyezhetnek.
▪ Csapatversenyben a csoportmérkőzéseket az alábbi sorrendben kell lejátszani:
A csoportmérkőzések 3 mérkőzésig tartanak: 3 egyéni szerint:
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A-X, B-Y, C-Z
A csoportmérkőzéseket végig le kell játszani, amely alapján a lehetséges
eredmények: 3:0 vagy 2:1.

Egyéb:

Lásd az országos kiírást. 38-42. oldal.

Verseny nevezése
Asztalitenisz városi
döntők „B” kat.
Asztalitenisz Megyei
döntő „A” és „B” kat.

Ideje

Helye

2019. november 22-ig

DSB kiírás szerint

2019. december 02-03.

Tiszaújváros

Nevezés/továbbjuttatás
DSB kiírás szerint

2019. november 24 2400

Továbbjutó az országosra az I-II. és III-IV. korcsoport fiú és leány egyéni, valamint a I-II. és III-IV.
korcsoport fiú és leány csapat megyei bajnokai.

Figyelem!

A versenyen fehér mez viselése nem engedélyezett.

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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ATLÉTIKA
II. korcsoport többpróba bajnokság
Résztvevők:

II. korcsoportos (2009-2010-ben született) iskolai tanulók. Felversenyzés NINCS.

Csapatlétszám:

6 fő (5 eredménye számít)

Versenyszámok:
▪
▪
▪

fiú, leány csapatverseny és egyéni összetett.
60 m síkfutás
távolugrás (60 cm széles elugrósáv)
kislabdahajítás (plastoball kislabdával /12 dkg/ a gerelyhajítás általános szabályai
szerint)
▪ 4 X 100 m körváltó, váltás a 20m-es váltózóna területén történik.
Verseny időpontja:
▪ Körzeti verseny: DSB kiírás szerint 2020. április 28-ig.
▪ Megyei döntő: 2020. május 5.,a városi döntők győztes csapatai és egyéni összetett
bajnokai, valamint Miskolc város 1-3. helyezettjeinek részvételével.
Eredményszámítás: csapatonként az 5 fő összetett eredménye számít a pontérték-táblázat alapján
abban az esetben, ha 5 csapattagnak értékelhető összetett eredménye van.
Egyéb:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

A versenyen szöges cipő használata engedélyezett.
Az egyéni versenyzők, akiknek nincs csapata egy csoportban versenyzenek.
A távolugrás 60 cm széles elugrsávból történik.
Minden egyéb kérdésben a Magyar Diáksport Szövetség és a MASZ
versenyszabályai a mérvadók.
Futószámoknál a megyei döntőtől csak térdelőrajttal lehet indulni.
Többpróba versenyen a hibás rajtot elkövető versenyzőt vagy versenyzőket
figyelmeztetni kell. Futamonként csak egy hibás rajtra van lehetőség a felelős
versenyző(k) kizárása nélkül. Ezt követően bármelyik versenyző(k) hajt(anak)
végre hibás rajtot abban a futamban, ki kell zárni ő(ke)t abból a versenyszámból.
A váltó eredménye nem számít az egyéni összetettbe.
A holtverseny eldöntése:
▪ Egyéni összetett versenyen: az a győztes, aki több versenyszámban ért el
magasabb pontszámot. Ha ez nem dönti el a holtversenyt, akkor az a győztes,
aki a versenyszámok közül valamelyikben a legmagasabb pont-számot érte
el. Ha ez sem dönt, akkor meg kell nézni a második legmagasabb pontszámot,
és így tovább.
▪ Összetett csapatversenyen: a csapat utolsó tagjának (5., 4. stb.) eredménye dönt.
A magasabb pontszámmal rendelkező utolsó csapattag csapata kerül előbbre.

III. korcsoport többpróba bajnokság
Résztvevők:

III. korcsoportos (2007-2008-ben született) tanulók. Felversenyzés NINCS.

Csapatlétszám:

6 fő (5 eredménye számít)

Versenyszámok:
▪
▪
▪

fiú, leány csapatverseny, és egyéni összetett
60 m síkfutás, térdelőrajt
távolugrás (60 cm széles elugrósáv)
kislabdahajítás (plastoball kislabdával a gerelyhajítás általános szabályai szerint. A
labda súlya 12 dkg)
▪ 600 m
Verseny időpontja:
▪ Körzeti verseny: DSB kiírás szerint 2020. április 24-ig.
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▪ Megyei döntő: 2020. május 04., a városi döntők győztes csapatai és egyéni
összetett bajnokai, valamint Miskolc város 1-3. helyezettjei.
Eredményszámítás:
▪ Csapatonként az 5 fő összetett eredménye számít a pontérték-táblázat számítása
szerint.
Korlátozás:
▪ Többpróba verseny közben elért eredmények nem számítanak az egyéni
versenyszámok eredményeibe!
Egyéb:
▪ Szöges cipő használata engedélyezett
▪ Távolugrás 60 cm széles elugrósávból.
▪ Rövidtávfutásnál az indulás térdelőrajttal történik
▪ Az egyéni versenyzők, akiknek nincs csapata egy csoportban versenyzenek.
▪ Többpróba versenyen a hibás rajtot elkövető versenyzőt vagy versenyzőket
figyelmeztetni kell. Futamonként csak egy hibás rajtra van lehetőség a felelős
versenyző(k) kizárása nélkül. Ezt követően bármelyik versenyző(k) hajt(anak) végre
hibás rajtot abban a futamban, ki kell zárni ő(ke)t abból a versenyszámból.
▪ A holtverseny eldöntése:
▪ Egyéni összetett versenyen: az a győztes, aki több versenyszámban ért el
magasabb pontszámot. Ha ez nem dönti el a holtversenyt, akkor az a győztes,
aki a versenyszámok közül valamelyikben a legmagasabb pontszámot érte el.
Ha ez sem dönt, akkor meg kell nézni a második legmagasabb pontszámot, és
így tovább.
▪ Összetett csapatversenyen: a csapat utolsó tagjának (5., 4. stb.) eredménye dönt. A
magasabb pontszámmal rendelkező utolsó csapattag csapata kerül előbbre.

IV. korcsoport többpróba bajnokság
Résztvevők:
▪ IV. korcsoportos (2005-2006-ben született) iskolai tanulók. Felversenyzés NINCS.
Csapatlétszám:
▪ 6 fő (5 fő eredménye számít)
Versenyszámok: fiú, leány csapatverseny és egyéni összetett
▪ 100 m síkfutás
▪ távolugrás (20 cm széles ugróhelyről)
▪ kislabdahajítás (plastoball kislabdával a gerelyhajítás általános szabályai szerint. A
labda súlya 12 dkg)
▪ súlylökés (fiú 4kg, lány 3kg)
▪ 800 m
Verseny időpontja:
▪ Körzeti verseny: DSB kiírása szerint 2020. április 24-ig.
▪ Megyei döntő: 2020. április 29., a városi döntők győztes csapatai és egyéni
összetett bajnokai, valamint Miskolc város 1-3. helyezettjeinek részvételével.
Egyéb:
▪ Szöges cipő használata engedélyezett.
▪ Az egyéni versenyzők, akiknek nincs csapata egy csoportban versenyeznek.
▪ Többpróba versenyen a hibás rajtot elkövető versenyzőt vagy versenyzőket
figyelmeztetni kell. Futamonként csak egy hibás rajtra van lehetőség a felelős
versenyző(k) kizárása nélkül. Ezt követően bármelyik versenyző(k) hajt(anak) végre
hibás rajtot abban a futamban, ki kell zárni ő(ke)t abból a versenyszámból.
▪ A holtverseny eldöntése:
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▪ Egyéni összetett versenyen: az a győztes, aki több versenyszámban ért el
magasabb pontszámot. Ha ez nem dönti el a holtversenyt, akkor az a győztes,
aki a versenyszámok közül valamelyikben a legmagasabb pont-számot érte el.
Ha ez sem dönt, akkor meg kell nézni a második legmagasabb pontszámot, és
így tovább.
▪ Összetett csapatversenyen: a csapat utolsó tagjának (5., 4. stb.) eredménye dönt. A
magasabb pontszámmal rendelkező utolsó csapattag csapata kerül előbbre.

III. korcsoport egyéni bajnokság
Résztvevők:
▪ III. korcsoportos (2007-2008-ban született) iskolai tanulók
▪ A városi/körzeti döntők győztesei és Miskolc város 1-3. helyezettje valamint a
megyei szintet teljesítő s meghívást kérő tanulók.
Versenyszámok:
Fiú – meghívási szintek
60 m – 8,4
600 m – 1:51
távolugrás – 4,70
magasugrás – 1,35
kislabdahajítás – 51,00
4x100 m – 54,00

Leány – meghívási szintek
60 m – 8,8
600 m – 2:05
távolugrás – 4,30
magasugrás – 1,25
kislabdahajítás – 43,00
4x100 m – 58,00

Verseny időpontja:
▪ Körzeti versenyek DSB kiírása szerint 2020. május 1-ig.
▪ Megyei döntő: 2020. május 8.(a IV. korcsoport egyéni versenyével együtt)
Indulási korlátozás:
▪ Az a versenyző, aki összetett versenyben indul, az egyéni versenyen csak
egy egyéni számban és a váltóban indulhat.
▪ Az a versenyző, aki összetett versenyben nem indul, két egyéni számban
(amelyből csak egy lehet futószám) és a váltóban vehet részt.
Amennyiben a versenyző(k) a fentiek ellen vét(enek), az összetett versenyben
elért eredménye/eredményük megsemmisítésre kerül.
▪ A többpróba verseny közben elért eredmények nem számítanak az egyéni
versenyszámok eredményeibe.

IV. korcsoport egyéni bajnokság
Résztvevők:
▪ IV. korcsoportos (2005-2006-ban született) iskolai tanulók.
▪ Felversenyzés nem lehetséges.
▪ A városi/körzeti döntők győztesei és Miskolc város 1-3. helyezettje valamint a
megyei szintet teljesítő s meghívást kérő tanulók.
Versenyszámok:

Megyei
Fiú – meghívási szintek
100 m - 12,5
300 m - 43,0
1500 m – 5:00
távolugrás – 5,30
magasugrás – 1,40
kislabdahajítás – 62,00
súlylökés (4 kg) – 11,50
4 X 100 m váltó – 57,00
4 X 1000 m váltó- 13:00

Leány – meghívási szintek
100 m – 13,6
300 m – 48,00
1500 m – 5:30
távolugrás – 4,50
magasugrás – 1,25
kislabdahajítás – 47,00
súlylökés (3 kg) – 9,00
4 X 100 m váltó – 60,00
4 X 600 m váltó – 8:15

18

Verseny időpontja:
▪ Körzeti versenyek DSB kiírása szerint 2020. május 1-ig.
▪ Megyei döntő: 2020. május 8.(a IV. korcsoport egyéni versenyével együtt)

Indulási korlátozás:
▪ Az a versenyző, aki összetett versenyben nem indul, 2 egyéni számban (amelyből
csak egy lehet futószám) és 1 váltóban vehet részt, vagy egy egyéni számban
(amely nem lehet futószám) és két váltóban vehet részt.
▪ Az a versenyző, aki összetett versenyen (egyéni vagy csapat) indul, csak egy
egyéni számban és egy váltóban indulhat.
▪ A fenti korlátozást a nevezésnél figyelembe kell venni
▪ Azon versenyző(k), vagy csapat, aki(k) az indulási korlátozást megszegik,
kizárásra kerül(nek).
Egyéb:
▪ Minden itt nem érintett kérdésben az országos versenykiírás és a MASZ
versenyszabályai a mérvadók.
▪ Meghívást nyerhetnek az országos döntőre azok a versenyzők, akik az országos
szinteket elérték. (szinteket lásd. országos kiírás 48. oldal)

III-IV. korcsoport Ügyességi csapatbajnokság
Résztvevők:

Versenyszámok:
▪
▪
▪
▪
▪

III-IV. korcsoportba tartozó, 2005-2008-ban született tanulók, „felversenyzés”
nem lehetséges, kivéve a 2005-ben született tanulók, akik az V-VI. korcsoport
versenyén indulhatnak, de akkor saját III-IV. korcsoportjuk versenyén nem
vehetnek részt, ugyanakkor az Atlétika Többpróba, az Atlétika Egyéni és
Váltófutó Pályabajnokság és az Atlétika Mezei Futóbajnokság versenyein
visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba.

súlylökés (fiúk 4 kg; lányok 3 kg)
magasugrás (6 kísérlet, tetszés szerint)
távolugrás (20 cm széles elugróhelyről)
kislabdahajítás (12 dkg plastoball labda, a gerelyhajítás szabályai szerint)
10 X 200 m váltófutás (5 fiú; 5 leány) Futásrend: leány 1-3-5-7-9, fiú 2-4-6-8-10

Verseny időpontja:
Csapatlétszám:

2019. október 01.
5 fő (4 eredménye számít)

Eredményszámítás:

Versenyszámonként átlagolva.

Egyéb:
▪ Magasugrásban a résztvevők 6 kísérletet tehetnek tetszés szerint, a többi
versenyszámban 3 kísérlet lehetséges.
▪ A III-IV. korcsoportos versenyen a távolugrás 20 cm széles elugrógerendáról
történik a születési évtől függetlenül.
▪ A kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával történik, a gerelyhajítás
általános szabályai szerint.
▪ Egy versenyző maximum 3 versenyszámban és egy váltóban indulhat.
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II-III-IV. korcsoport Mezei futóbajnokság
Résztvevők:

II. III. és IV. korcsoportos iskolai tanulók.
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges,
kivéve a 2005-ben született tanulók, akik az V. korcsoport versenyén indulhatnak, de
akkor saját IV. korcsoportjuk versenyén nem vehetnek részt, ugyanakkor az Atlétika
Többpróba, az Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság, az Atlétika Ügyességi és
Váltófutó Csapatbajnokság versenyein a saját korcsoportjukba visszaversenyezhetnek.

Versenyszámok:

fiú, és leány csapatverseny, valamint egyéni

Csapatlétszám:

5 fő (4 legjobb eredménye számít)

Távok:

II. kcsp.
fiú: 2000 m
leány: 1500 m

III. kcsp.
fiú: 2500 m
leány: 2000 m

IV. kcsp.
fiú: 4000 m
leány: 2500 m

A megyei döntő résztvevői:
▪ Megyei döntőt a II. III., és IV. kcsp-ban rendezünk
▪ A városi döntők győztesei és Miskolc város 1-3. helyezett egyéni versenyzői és
csapatai
▪ Meghívást kérhetnek a városi döntők 2. helyezett csapatai és 2-3. helyezett egyéni
versenyzői
▪ Csapatversenyben, holtverseny esetén a jobb 4. helyezés dönt
Verseny időpontja:
▪ Körzeti versenyek: a DSB kiírás szerint 2020. március 20-ig.
▪ Megyei döntő: 2020. március 26.
Egyéb:
szöges cipő használata engedélyezett.
Továbbjutó:
megyei I-II. helyezett csapat és 1-4. helyezett egyéni versenyző.

ATLÉTIKA VERSENYNAPTÁRA
Verseny megnevezése
Atlétika III.-IV.kcs ÜCsB városi döntő

Ideje
2019.

Helye

szeptember

DSB kiírás szerint

Nevezés
DSB kiírás szerint

25.-ig
Atlétika III.-IV.kcs ÜCsB megyei

Miskolc

2019. október 1.

döntő
Atlétika II. kcsp. többpróba városi

2020. április 28-ig

döntő
Atlétika II. kcsp. többpróba megyei

2020. május 05.

döntő
Atlétika III. kcsp. többpróba városi

2020. április 24-ig

döntő
Atlétika III. kcsp. többpróba megyei
döntő

Miskolc

2020. április 24-ig

döntő
Atlétika IV. kcsp. többpróba megyei

2020. április 29.

döntő

DSB által kijelölt helyszín
Miskolc

2020. május 04.

Atlétika IV. kcsp. többpróba városi

döntő csapat
Atlétika III., IV. kcsp. egyéni városi

DSB által kijelölt helyszín

DSB által kijelölt helyszín
Miskolc

2020. május 01-ig
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DSB által kijelölt helyszín

2019.szeptember 26.
2400
DSB kiírás szerint
2020. április 29. 2400
DSB kiírás szerint
2020. április 26. 2400
DSB kiírás szerint
2020. április 26. 2400
DSB kiírás szerint

Atlétika III., IV. kcsp. egyéni megyei

2020. május 08.

döntő
Mezei futás körzeti II., III., IV. kcsp.

2020. március 20-ig

DSB által kijelölt helyszín

Mezei futás megyei döntő II., III., IV.

2020. március 26.

Miskolc

Miskolc

2020. május 03. 2400
DSB kiírás szerint
2020. március 22. 2400

kcsp.

Fontos:
Minden résztvevő csapatot és egyéni versenyzőt csak elektronikus úton lehet nevezni a
www.mdsz.hu honlapon.
Csak a körzetvezetők által eredménnyel/pontszámmal továbbjuttatott csapatokat
fogadjuk a megyei döntőkön!
A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre
nem tudja a megyei egyesület azt korrigálni!!!
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DUATLON „B KATEGÓRIA”
(KÖZVETLEN ORSZÁGOS DÖNTŐRE NEVEZÉS)
Résztvevők:
▪ A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2017. szeptember 01. és 2019.
augusztus 31. között a Magyar Triatlon Szövetség, ill. a megyei/budapesti
Triatlon Szövetség által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkeznek, és a korosztályos duatlon, triatlon ranglistákon nem szerepeltek.
▪ Ugyanazon iskola nemenként és korcsoportonként legfeljebb két csapattal
nevezhet.

Versenytávok:
Korcsoport

Táv
Kerékpár
4 km
8 km

Futás
1 km
2 km

III.
IV.

Futás
0,5 km
1,0 km

Közvetlen Országos Nevezés: Megyei Döntőt nem rendezünk!
▪ 2019. október 11. 24.00 óra.
▪ A két csapattal nevezőknek külön kell a nevezéseket elkészíteniük az elektronikus
nevezési rendszerben.

Egyéb:

Lásd: Országos Kiírás: 68-70. oldalon

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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FLOORBALL – KISPÁLYÁS
Résztvevők:
▪ I, II, III, IV. korcsoportos fiú és lány csapatok.
▪ felversenyzés egy korcsoporttal feljebb létszámkorlát nélkül megengedett.
Játékidő:

1*10 perc

Csapatlétszám: 6 fő játékos, a pályán egyszerre 3 mezőnyjátékos tartózkodhat (kapus nincs)

Pálya, terem:

A pálya mérete 10x20 méter, plusz, mínusz 2 méter. A játékteret palánk veszi
körül,vagy ennek hiányában lefordított padok. A kapu mérete60x90 cm. A kapu előtt
90x90cm-es kapuelőteret kell kijelölni, ahova nem lehet belépni.

Kiállítás:

Egyéb:

A kiállítást büntetőütés helyettesíti, az 5 perces kiállítást elkövető játékos 5 percig nem
léphet pályára (ám helyette más játékos szerepeltethető), a 2+10 perces kiállítást
elkövető játékos az érintett mérkőzésen nem léphet pályára (ám helyette más játékos
szerepeltethető).
Végleges kiállítás vagy más kiállítások esetén, ha a csapat nem tud 3fővel játszani, az
érintett mérkőzés győztese a vétlen csapat az aktuáliseredménnyel, vagy amennyiben
az kedvezőbb, 3-0-s eredménnyel.
Lásd: Országos Versenykiírás 74-78. oldal.

Továbbjutás:

Korcsoportonként és nemenként az 1-2. helyezett csapat jut az Országos Elődöntőbe.

Nevezés:
▪ Elektronikus úton az MDSZ honlapján (www.mdsz.hu)
▪ A két csapattal nevezők az elektronikus nevezésnél külön kell, hogy nevezzék az A
és B csapatot. Két nevezési lapot kell nyomtatniuk!
Indulási korlátozások:
▪ Az I., II., III., IV.kcs. fiú csapatokban a korcsoportjuknak megfelelő leány játékosok
is szerepelhetnek, de ebben az esetben az érintett leány versenyzők az adott
korcsoport leány versenyein nem vehetnek részt.
▪ Ugyanazon köznevelési intézmény nemenként és korcsoportonként több csapattal
is nevezhet, de legfeljebb két csapattal juthat tovább az országos elődöntőbe.
Amennyiben egy köznevelési intézmény versenyszámonként több csapattal nevez,
egy játékos csak egy csapatban játszhat.
Lebonyolítás:
▪ A floorball felmenő rendszerben kerül lebonyolításra
▪ A DSB körzeti döntőket rendez
▪ A megyei döntőbe a körzeti döntők győztesei és Miskolc város 1-3 helyezett
csapatai jutnak, korcsoportonként és nemenként
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Verseny megnevezése
Floorball I, II, III, IV. kcs.
leány, fiú Körzeti Döntő

Ideje

Helye
DSB kiírás szerint

2019. október 25.-ig

Floorball I, II, III, IV. kcs.

2019. november 11-

leány, fiú Megyei Döntő

14.

Nevezés/továbbjuttatás
DSB kiírás szerint

Később kerül kijelölésre 2019. október 27. 2400

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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FUTSAL
Résztvevők:
▪ IV. korcsoportos (2005-2006-ban született) fiú tanulók, de alacsonyabb III.
korcsoportos 2007-2008-ban született fiú tanulók felversenyezhetnek.
Csapatlétszám:
▪ 10 fő

Pályán: 4 + 1 fő

Játéktér:
▪ 40 X 20 m
Kapu:
▪ 3X2m
Labda:
▪ futsal
Játékidő:
▪

1 × 25 perc, az utolsó 60 másodperc tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát
megállítani minden játékmegszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.:
sérülés miatt) játékon kívülre kerül.

Lebonyolítás:
▪ Futsal FIFA (4 + 1) szabályai szerint, futsal labdával.
▪ A DSB versenyrendszerét önmaga határozza meg.
▪ A DSB győztesek, illetve Miskolc város 1-2. helyezettje megyei elődöntőbe jut a
teremlabdarúgás csoportbeosztása szerint.
▪ Ha a kiállítások miatt valamely csapat létszáma 3 fő alá csökken, a mérkőzés véget
ér a vétlen csapat 5:0-ás győzelmével, vagy ha a csapat számára kedvezőbb a
pályán elért eredménnyel.
▪ Játékszabályokat Lásd: országos versenykiírás 87-88. oldal.
▪ Kezdőrúgásból közvetlenül gól nem érhető el.
Megyei döntő:
▪ 4 résztvevővel
Továbbjutás:
▪ A megyei első két helyezett jut tovább az Országos Elődöntőbe.
Csere:
▪ a cserejátékosok maximális száma 5 fő, a cserelehetőség folyamatos. Ha a lecserélt
játékos a saját térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor léphet pályára a becserélt
játékos, a pályaelhagyási pont 3 m-es körzetében.
Csoportbeosztás:
I. csoport:

Sárospatak - Sátoraljaújhely – Szerencs

II. csoport:

Miskolc körzet - Encs – Miskolc I.

III. csoport:

Mezőkövesd – Mezőcsát –Tiszaújváros- Miskolc II.

IV. csoport:

Kazincbarcika - Ózd– Edelény
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Az aláhúzott körzeti DSB-k a rendezők.

Verseny megnevezése
Futsal IV. kcsp. városi
döntők
Futsal IV. kcs. megyei
elődöntő
Futsal IV. kcsp. megyei
döntő

Ideje

Helye

2019. november 27-ig DSB kiírás szerint

Nevezés

DSB kiírás szerint

2019. december 5.

Csoportbeosztás szerint 2019. november 28. 2400

2019. december 12.

Sátoraljaújhely

2019. december 06. 2400

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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GRUNDBÍRKÓZÁS

Résztvevők:

Csapatversenyben és nemenként az I., II. korcsoportba tartozó tanulók.

Felversenyzés: Az I.-es korcsoportos tanuló felversenyezhet a II. korcsoport versenyeibe, azonban
ebben az esetben saját I.-es korcsoportos versenyein nem indulhat.
Indulási korlátozások:
▪ Egy oktatási intézmény egy korcsoportban legfeljebb két csapattal szerepelhet.
▪ Egy versenyző csak egy csapatban szerepelhet azonos korcsoportban.
Versenyszámok:
▪ Csapatverseny fiú és leány birkózó csapatok részére az alábbi súlycsoportokban:
▪ I. korcsoport fiú: 20, 24, 28, 32,37, 43, + 43
▪ I. korcsoport lány: 20, 24, 28, 32, 37, 43, +43
▪ II. korcsoport fiú: 24, 28, 32, 37, 43, 49, + 49
▪ II .korcsoport lány: 24, 27, 31, 35, 40, 45, + 45,

Megyei Döntő nem kerül megrendezésre!
Közvetlen Országos Nevezés

▪ 2019. október 27-ig 24.00 óra.
▪ A két csapattal nevezőknek a nevezéseket csapatonként külön kell elvégezniük az
elektronikus nevezési rendszerben „A” és „B” csapat létrehozásával.
▪ A nevezések alapján országos elődöntőbe sorolják a nevezett csapatokat.
▪ Az országos döntőbe jutott csapatokat az MDSZ juttatja tovább elektronikus
nevezésük alapján.
.

Egyéb:

Lásd: Országos Kiírás 98-101. oldalon

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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JÁTÉKOS SPORTVERSENY
Résztvevők:
▪ I.-II. korcsoportos fiú és leány iskolai tanulók közös mezőnye.

Csapatösszeállítás: (cserék esetén is!)
▪ 2011-ben vagy utána született

2 fiú és 2 lány

▪ 2010-ben született

2 fiú és 2 lány

▪ 2009-ban született

2 fiú és 2 lány

Nevezhető létszám:
▪ 18 fő (9 fiú és 9 lány)
▪ 1-1 feladatot 12 fő (6 fiú és 6 lány) hajt végre
▪ feladatonként 6 tanuló cserélhető (3 fiú és 3 lány)
▪ csapatösszeállítás a cserék után is a fent leírtak szerint
▪ a felversenyzés egy évfolyammal feljebb engedélyezett, de az adott versenyen
belül a versenyző csak abban az évfolyamban szerepelhet, amelyikben benevezték.

Megyei döntő résztvevői:
▪ a körzeti döntők győztesei, Miskolc város I. és II. helyezett csapatai.
Lebonyolítási rend:
▪ A DSB a saját versenyrendszerét önmaga határozza meg.
▪ A megyei döntőbe jutott csapatokat a helyszínen csoportokba sorsoljuk, akik időre
teljesítik a feladatot, a továbbiakban minden forduló után erősorrend szerint 1-4.,
5-8., illetve 9-12. helyezettek versenyeznek együtt.
▪ A megyei döntő feladatai az országos kiírás szerint az alábbi 20 játékból kerülnek
kiválasztásra: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/2,
7/3, 8/2, 8/3, 9/1, 9/3, 10/1, 10/2. A megyei döntő rendezője 2019. október
30-ig kijelöli a 10+1 játékot.
▪ A csapatok összeállítása fordulónként változtatható.

Verseny megnevezése
Játékos Sportverseny
Körzeti döntők
Játékos Sportverseny
Megyei döntő
Fontos!

Ideje

Helye

2019. december 20-ig

DSB kiírás szerint
Ózd

2020. január 08.

Nevezés
DSB kiírás szerint
2019. december 22. 2400

A játékgyűjtemény az MDSZ honlapjáról a Játékos Sportverseny versenykiírásánál

megtekinthető, letölthető.(www.mdsz.hu)
A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!

28

KÉZILABDA
III. korcsoport
Résztvevők:
▪ III. korcsoportos (2007-2008-as) vagy egy korcsoporttal fiatalabb (2009-2010-es)
iskolai tanulók.
Csapatlétszám:
▪ 14 fő + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző), az a 14 fő, akiket az első mérkőzés
jegyzőkönyvébe beírtak!
Játékidő:
▪ a megyei elődöntőn és döntőn 2 X 20 perc, 5 perc szünettel (kettőnél több mérkőzés
esetén 2 x 15 perc)
Pálya mérete:
▪ 40X20
Labda mérete:
▪ 1-es (50-52 cm kerületű, 290-330 g súlyú)
Lebonyolítási rend:
▪ A nevezési számoktól függően, későbbi kiírásban kerül meghatározásra.
▪ Az elődöntőt a nevezések számának függvényében határozzuk meg.
▪ 4 csapat részvétele esetén a helyszíni sorsolást követően 1-4, 2-3 tábla
szerint.
▪ 3 csapat részvétele esetén körmérkőzés 1-2, 2-3, 3-1.
▪ 2 csapat részvétele esetén a kupa szabályok szerint 2 mérkőzést kell
rendezni, a két mérkőzés között minimum 30 percnek kell eltelnie. A
második mérkőzés megrendezéséről nagy különbség esetén, a vesztes
csapat vezetője lemondhat, melyet írásban kell rögzíteni a jegyzőkönyv
hátoldalán.
▪ A megyei DSSZE a megyei elődöntők minden helyszínre játékvezetőt küld az
MKSZ delegálásában.
▪ A megyei elődöntő rendezési költségeit a megyei DSSZE biztosítja, a pénzügyi
elszámolás a rendező körzet feladata.
▪ Régi típusú jegyzőkönyv használható.
Megyei döntő:
Az elődöntők győztes csapatainak részvételével teremben bonyolítjuk le.
Helyezés eldöntése holtverseny esetén:
▪ 2 csapat holtversenye esetén:
- Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
- Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.
- Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.
- Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor 3-3 büntetődobásra kerül sor a
kézilabdázás kupaszabályai szerint.
▪ 3 csapat holtversenye esetén:
- A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni.
- A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a jobb
gólkülönbség dönt.
- Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
- Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől el a
továbbjutás.
Verseny megnevezése

Ideje

III. kcsp. területi, városi Döntők

2020. február 28-ig

III. kcsp. Megyei Elődöntők

2020. március 9/10.

III. kcsp. Megyei Döntő

2020. március 16/17.
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Helye
DSB kiírás szerint
Csoportbeosztás
szerint
Később kerül
kijelölésre

Nevezés
2019.

december

15. 2400
2020. március 1.
2400
2020. március 11.
2400

IV. korcsoport
Résztvevők:
▪ IV. korcsoportos (2005-2006-os) vagy egy korcsoporttal fiatalabb (2007-2008-as)
iskolai tanulók.
Csapatlétszám:
▪ 14 fő + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző), az a 14 fő, akiket az első mérkőzés
jegyzőkönyvébe beírtak!
Játékidő:
▪ a megyei elődöntőn és megyei döntőn 2 X 20 perc (kettőnél több mérkőzés esetén
2x15 perc)
Pálya mérete:
▪ 40 X 20 m
Labda mérete:
▪ 2-es (54-56 cm kerületű, 325-375 g súlyú)
Lebonyolítási rend:
▪ A nevezési számoktól függően, későbbi kiírásban kerül meghatározásra.
▪ Az elődöntőt a nevezések számának függvényében határozzuk meg.
▪ 4 csapat részvétele esetén a helyszíni sorsolást követően 1-4, 2-3 tábla szerint.
▪ 3 csapat részvétele esetén körmérkőzés 1-2, 2-3, 3-1.
▪ 2 csapat részvétele esetén a kupa szabályok szerint 2 mérkőzést kell rendezni, a
két mérkőzés között minimum 30 percnek kell eltelnie. A második mérkőzés
megrendezéséről nagy különbség esetén, a vesztes csapat vezetője lemondhat,
melyet írásban kell rögzíteni a jegyzőkönyv hátoldalán.
▪ A megyei DSSZE a megyei elődöntők minden helyszínre játékvezetőt küld az
MKSZ delegálásában.
▪ A megyei elődöntő rendezési költségeit a megyei DSSZE biztosítja, a pénzügyi
elszámolás a rendező körzet feladata.
Megyei döntő:

Az elődöntők győztes csapatainak részvételével teremben bonyolítjuk le.

Helyezés eldöntése holtverseny esetén:
▪ Ugyanaz, mint a III. korcsoportnál.
Verseny megnevezése
Kézilabda IV. kcsp. Városi döntők

Ideje

Helye

2020. március 06-ig

DSB kiírás szerint

Nevezés
2019.

december

15.

Kézilabda IV. kcsp. Megyei

2020. március 18-20.

Csoportbeosztás szerint

2400
2020. március 08. 2400

elődöntők
Kézilabda IV. kcsp. Megyei döntő

2020. március 30/31.

Később kerül kijelölésre

2020. március 22. 2400

fiú, leány
A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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KOSÁRLABDA
III. korcsoport
Résztvevők:

III. korcsoportos (2007-2008-as) vagy egy korcsoporttal fiatalabb (2009-2010-es)
iskolai tanulók.

Csapatlétszám:

maximum 12 fő, minimum 10 fő.

Játékidő:
▪ I. félidő: 2 X 8 perc tiszta játékidő, 1 perc szünettel – a második 8 perces játékrész
után 10 perc szünetet kell tartani.
▪ II. félidő: 2 X 8 perc tiszta játékidő, közte 1 perc szünettel.
▪ Támadóidő: 24 mp
▪ Döntetlen esetén 4 perc hosszabbítás.
▪ A II. félidőben, amennyiben a mérkőzés eredményében 20 pontos vagy e feletti
különbség van, úgy minden kosárlabda tevékenységnél (büntetődobás, csere,
időkérés, stb.) futó-órával mérünk. Ha az eredmény 19 pontra vagy ennél
kevesebbre visszaesik, úgy a szabályok szerinti időmérés lesz újra.
▪ A II. félidőben, ha az eredménykülönbség eléri a 40 pontot vagy e feletti, úgy a
mérkőzés ennél az eredménynél szabályosan befejeződik, véget ér.
Időkérés:

Az I. és II. negyedben összesen 2 alkalommal a III. és IV. negyedben összesen 3
alkalommal 30-30 másodperc csapatonként. Futó óra esetén a 30 másodperc letelte
után az órát meg kell állítani.

Palánk:
Labda:
Pálya:

Szabályos palánk, gyűrű magassága 3,05 m.
Lányoknak és fiúknak 6-os.
A pálya vonalazása feleljen meg a 2010. szeptembertől érvényes FIBA
pályarajznak.

Játékosok szerepeltetése:
▪ A mérkőzéseken csapatonként 12 játékos szerepeltethető, az a 12, akit az első
mérkőzés jegyzőkönyvébe beírtak (később már nem lehet beírni)
▪ Ha a mérkőzéseken egy csapat kevesebb, mint 10 játékossal jelenik meg, akkor a
“Magyarország Nemzeti Utánpótlás Bajnokságainak Versenykiírása 2019/2020”
szabályai szerint kell eljárni. A dokumentum az MDSZ honlapján megtalálható,
letölthető (www.diakolimpia.hu).
Mérkőzés lebonyolítása:
▪ Az első negyedben maximum 2 játékos cserélhető a pályára, akik ezen negyedben
cserélhetők is, de a második 8 percben nem léphetnek pályára
▪ A második negyedben (8 perc) csak azok léphetnek pályára, akik az első
negyedben nem szerepeltek
▪ A második 8 perces játékrész után 10 perc szünetet kell tartani
▪ A második félidőben és a hosszabbításban a játékosok cseréjére nincs megkötés.
▪ Büntető dobások csapathibánként: a 4. csapathiba után, negyedenként.
▪ Védekezés: A védekezéssel kapcsolatos szabályokat az MKOSZ Szakmai és
Utánpótlás Bizottsága által kidolgozot „Védekezési Szabályzat” tartalmazza,
mely szabályzat alkalmazása kötelező érvénnyel kerül alkalmazásra a
diákolimpiai versenyeken.
Büntető: A büntetődobásokat a büntető vonalról kell elvégezni
Három pontos vonal: távolsága a palánktól 6,75 m-re
A további szabályokat lásd az országos kiírás 150-152. oldal.
Nevezési határidő:
▪ 2019. december 15. 2400 óra a Magyar Diáksport Szövetség honlapján
(www.mdsz.hu)
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IV. korcsoport
Résztvevők:

IV. korcsoportos (2005-2006-os) vagy egy korcsoporttal fiatalabb (2007-2008-as)
iskolai tanulók.

Csapatlétszám:

maximum 12 fő, minimum 10 fő.

Szabályok:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

A játékidő 4 X 10 perc tiszta játékidő
Az első és második, valamint a harmadik és negyedik negyed között 1 perc, míg a második és
harmadik negyed között 10 perc szünetet kell tartani.
A támadóidő 24 másodperc.
Negyedenként a negyedik csapathiba után, illetve minden további hiba után 2 dobás büntetést
kell alkalmazni.
Az időkérés az I. és II. negyedben összesen 2 alkalommal a III. és IV. negyedben összesen 3
alkalommal 30-30 másodperc lehet csapatonként.
A III.-IV. negyedben amennyiben a mérkőzés eredményében 20 pontos vagy a feletti különbség
van az órát nem kell megállítani. (Kivéve sérülés, stb.) Ha az eredmény 40 pont vagy e feletti a
mérkőzés befejeződik.
Futó óra estén a 30 másodperc letelte után az órát meg kell állítani.
Ha a rendes játékidő végén az eredménye döntetlen, 5 perc hosszabbítás következik.
Pályamódosítás A pálya vonalazása feleljen meg a 2010. szeptembertől érvényes FIBA
pályarajznak
Védekezés: A védekezéssel kapcsolatos szabályokat az MKOSZ Szakmai és Utánpótlás
Bizottsága által kidolgozott és mindenkori hatályos „Védekezési Szabályzat” tartalmazza,
amely szabályzat betartása kötelező érvénynyel kerül alkalmazásra a diákolimpiai
versenyeken, és az MDSZ honlapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).
Amennyiben a „Védekezési Szabályzat” tanév közben módosul, úgy az MKOSZ Szakmai és
Utánpótlás Bizottsága által közzétett új és hatályos szabályzatot kell alkalmazni a
mérkőzéseken.
Minden itt nem érintett szabályokat illető kérdésekben a FIBA nemzetközi kosárlabda
szabályok szerint kell eljárni!

Labda:

Lányoknak és fiúknak 6-os.

Játékosok szerepeltetése:
▪ A mérkőzéseken csapatonként 12 játékos szerepeltethető, az a 12, akit a
jegyzőkönyvbe beírtak (később már nem lehet beírni)
▪ Ha a mérkőzéseken egy csapat kevesebb, mint 10 játékossal jelenik meg, akkor a
“Magyarország Nemzeti Utánpótlás Bajnokságainak Versenykiírása 2019/2020”
szabályai szerint kell eljárni. A dokumentum az MDSZ honlapján megtalálható,
letölthető (www.diakolimpia.hu).
Mérkőzés lebonyolítása:
▪ Az első 10 percben maximum 2 játékos cserélhető a pályára, akik ezen negyedben
cserélhetők is, de a második 10 percben nem léphetnek pályára
▪ A második negyedben (10 perc) csak azok léphetnek pályára, akik az első
negyedben nem szerepeltek
▪ A második félidőben (20 perc) és a hosszabbításban a játékosok cseréjére nincs
megkötés
Lebonyolítási rend:
▪ A benevezett csapatokat a megyei DSSZE csoportokba osztja (nevezni a megadott
határidőre a www.mdsz.hu-ra kell.)
▪ A megyei döntő rendjét a nevezések függvényében alakítjuk ki.
▪ Nevezési határidő: 2019. december 15-ig a Magyar Diáksport Szövetség honlapján
(www.mdsz.hu)
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A további szabályokat lásd az országos kiírás 157-159. oldal.

Verseny megnevezése

Kosárlabda III. kcsp.

Kosárlabda III. kcsp. Megyei
elődöntő
Kosárlabda III. kcsp. Megyei
döntő

2020. március 30-31

Külön kiírás
szerint
Külön kiírás
szerint

Nevezés

2019.

december

15.

2400

2020. március 22. 2400

Pályázat alapján
2020. április 6-7.

kerül

2020. április 1. 2400

kijelölésre
IV.

kcsp.

csoportmérkőzések
Kosárlabda IV. kcsp. Megyei
elődöntő
Kosárlabda IV. kcsp. Megyei
döntő

Helye

2020. március 20.-ig

csoportmérkőzések

Kosárlabda

Ideje

2020. március 06.-ig

2020. március 16-17

Külön kiírás
szerint
Külön kiírás
szerint

2019. december 15.
2400

2020. március 08. 2400

Pályázat alapján
2020. március 23-24.

kerül

2020. március 18. 2400

kijelölésre

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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LABDARÚGÁS
Kispályás I., II., III. korcsoport
Résztvevők:
I. kcs.:
II. kcsp.:
III. kcsp.:

Játékidő:
2 X 12 perc
2 X 15 perc
2 X 15 perc

Szünet:
3 perc
3 perc
3 perc

Létszám:
10 fő
10 fő
10 fő

Pályán:
4+1
4+1
4+1

Csere:
5
5
5

Pálya talaja megyei döntőig füves,műfüves, salakos, földes stb., megyei és országos döntőn füves,
műfüves.
Résztvevők:
I. kcsp.:
II. kcsp.:
III. kcsp.:

Pálya mérete:
40 X 20 m
40 X 20 m
40 X 20 m

Kapu mérete:
3X2m
3X2m
3X2m

Labda mérete:
4
4
5

Büntető rúgás:
6m
7m
7m

Büntető terület:
6x14 m
6x14 m
6x14 m

▪ Az I., II. korcsoportban fiúk és leányok együtt versenyezhetnek, ha megfelelnek a korcsoportos
korlátozásoknak.
▪ A mérkőzések utolsó 60 másodperce tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani
minden játékmegszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon
kívülre kerül
Cipő:
▪ tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő használata egyaránt
engedélyezett, a fém stoplis cipő használata tilos. Sípcsontvédő ajánlott
Játékszabály:
▪ országos kiírás szerint. (175-177. oldal)
Lebonyolítás:
▪ A DSB kiírása szerint őszi-tavaszi vagy tavaszi forduló.
Játéknapok:
▪ A DSB kiírása szerint.
A mérkőzésért adható pontok:
▪ győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont.
▪ Csoportmérkőzéseknél döntetlen esetén büntetőrúgások következnek, amely után
a győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap
A csoporton belüli sorrend meghatározása:
1. legtöbb pont
2. egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntetőpárbaj
kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6. büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egyforma volt,
abszolút holtverseny)
Holtverseny esetén:
• 3 vagy több csapat holtversenye esetén:
a. A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen
kívül kell hagyni (mini tabella készítése)
b. legtöbb pont
c. több győzelem a rendes játékidőben
d. gólkülönbség
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e. több rúgott gól
f. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát
kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásának elvei az irányadóak
g. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), akkor sorsolással kerül
eldöntésre
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar
Diáksport Szövetség „Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos játék- és
versenyszabályzat érvényes.
Csoportbeosztás: lásd a IV. korcsoportnál.
Egyéb:
a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is).
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A labda kapus által történő játékba hozatala esetén gól közvetlenül nem érhető el.
– A játékteret az alapvonalon elhagyó labdát a kapus a büntetőterületen belülről
(lépéskorlátozás nélkül) lábbal vagy kézzel is játékba hozhatja, a labdát az ellenfél térfelére
közvetlenül nem juttathatja át. A labda lábbal történő játékba hozatala csak földről történhet,
kézből való kirúgás nem lehetséges. Az ellenfél játékosai a labda játékba hozatalakor a
büntetőterületen belül nem tartózkodhatnak. A szabály megszegése esetén, a félpályáról
közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak.
– Ha játékban van a labda, akkor a kapus már átdobhatja, átrúghatja a félpályát, akár gólt is
szerezhet ezekből.
– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda szögletrúgást
eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel (bedobás) és lábbal (lapos, földön
guruló labda) egyaránt játékba lehet hozni. Az ellenfél köteles legalább 5 méter távolságra
elhelyezkedni a pontrúgás/partbedobás/partrúgás helyétől.
– Szabálytalanul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/partrúgás joga
átszáll az ellenfélre. A partbedobást/partrúgást a labda birtoklását követő 10 másodpercen
belül el kell végezni, ellenkező esetben a partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre.
Partbedobásból/partrúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.
– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni.
Sárga lap: Ha a játékos ugyanazon a mérkőzésen másodízben követ el olyan
szabálytalanságot, amiért sárgalapos figyelmeztetést kell adni, akkor a játékvezetőnek
ki kell őt állítania. A kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret és a cserepadon
sem foglalhat helyet. A kiállítási idő 2 perc, melynek letelte után a kiállított játékos
nem térhet vissza a pályára, azonban csapata a játéktéren lévő játékosainak számát
kiegészítheti. A kiállított játékos a soron következő mérkőzésen játszhat. A sárgalapos
figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt nem viszi
tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékos azonnali piros lappal büntetendő, el
kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítási idő 2 perc,
melynek letelte után a kiállított játékos nem térhet vissza a pályára, azonban csapata a
játéktéren lévő játékosainak számát kiegészítheti. A kiállított játékos a soron
következő legalább 1 mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. A
szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játékvezető
javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a játékos hány
meccses eltiltást kap.
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Verseny megnevezése
Labdarúgás I. II., kcsp.
körzeti, városi döntők

Ideje

Labdarúgás Megyei döntő I.,
II. kcsp.

DSB kiírás szerint

2020. április 8-ig

Labdarúgás Megyei elődöntők 2020.
I., II. kcsp.

Helye

őszi-tavaszi

április Csoportbeosztás

16/17.

szerint

2020. április 27.

Encs

Nevezés

DSB kiírás szerint

2020. április 10. 2400

2020. április 21. 2400

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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IV. korcsoport
Résztvevők:
•

A IV. korcsoportba tartozó 2005-2006-ban született fiú tanulók, alacsonyabb, III.
korcsoportos (2007-2008-ban született) fiú tanulók felversenyezhetnek
(amennyiben a korlátozás feltételeinek megfelelnek) és visszaversenyezhetnek
saját korcsoportjukba is

.
• A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2018. szeptember 01. és 2019.
november 01. között az MLSZ, illetve a megyei/budapesti Labdarúgó
Szövetségek által a felnőtt NB I., NB II., NB III., utánpótlás első vagy
másodosztályú és/ vagy futsal felnőtt NB I., NB II. mérkőzéseken nem léptek
pályára. Ez vonatkozik a magyar és a nem magyar állampolgárságú tanulókra
egya- ránt. A nem magyar állampolgárságú tanulók az adott ország
szakszövetségének igazolását kötelesek bemutatni, melynek szövegezése a
magyar meghatározással azonos.
Csapatlétszám:

Játékidő:

Labdaméret:

▪ 10 fő, a mérkőzéseken 5 játékos a mérkőzés végéig cserélhető, folyamatosan, a
pályán 4+1 fő.
a megyei elődöntőn és döntőn 2 X 15 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60
másodperce tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani minden
játékmegszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon
kívülre kerül
5-ös

Pályaméret:

40x20 m

Kapuméret:

3x2 m

Büntető terület:

6x14 m

Lebonyolítási rend:
▪ a DSB a saját versenyrendszerét önmaga határozza meg.
▪ a győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1 pont, a vereségért 0 pont jár.
Csoportmérkőzéseknél döntetlen esetén büntetőrúgások következnek, amely után
a győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap
Játékszabályok:

a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is).
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A kapus a labdát, a labda játékba hozatalakor, vagy a játék közben is átjuttathatja
az ellenfél térfelére akár kézzel, akár lábbal is. A labda lábbal történő játékba
hozatala csak földről történhet, kézből való kirúgás nem lehetséges.
– A kapus a labda játékba hozatala esetén közvetlenül (más játékos érintése nélkül)
gólt nem érhet el.
– Ha a kapus a labdát játékba hozza (kiment a labda az alapvonalon a támadó
csapat játékosáról), akkor saját csapattársai nem tartózkodhatnak az ellenfél
büntető területén belül, amíg a labda játékba nem kerül.
– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda
szögletrúgást eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel és lábbal egyaránt játékba
lehet hozni, az oldalvonalon kívülről, vagy az oldalvonalról. Szabálytalanul
elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/partrúgás joga átszáll az
ellenfélre.
-Pontrúgás/Partbedobás/partrúgás esetén az ellenfél játékosainak minimum 5
méterre kell állniuk a labdától. A partbedobást/partrúgást a labda birtoklását
követő 10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező esetben a
partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre. Partbedobásból/ partrúgásból
közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.
– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni.
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Sárga lap: Ha a játékos ugyanazon a mérkőzésen másodízben követ el olyan
szabálytalanságot, amiért sárgalapos figyelmeztetést kell adni, akkor a játékvezetőnek
ki kell őt állítania. A kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret és a cserepadon
sem foglalhat helyet. A kiállítási idő 2 perc, melynek letelte után a kiállított játékos
nem térhet vissza a pályára, azonban csapata a játéktéren lévő játékosainak számát
kiegészítheti. A kiállított játékos a soron következő mérkőzésen játszhat. A sárgalapos
figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt nem viszi
tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékos azonnali piros lappal büntetendő, el
kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítási idő 2 perc,
melynek letelte után a kiállított játékos nem térhet vissza a pályára, azonban csapata a
játéktéren lévő játékosainak számát kiegészítheti. A kiállított játékos a soron
következő legalább 1 mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. A
szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játékvezető
javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a játékos hány
meccses eltiltást kap.
•

Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar
Diáksport Szövetség „Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos
játék- és versenyszabályzat érvényes.

Csoportbeosztás:
I. csoport:

Sárospatak - Sátoraljaújhely – Miskolc I.

II. csoport:

Miskolc körzet - Encs –Szerencs

III. csoport:

Mezőkövesd– Mezőcsát –Tiszaújváros

IV. csoport:

Kazincbarcika - Ózd– Edelény- Miskolc II.

▪ Az aláhúzott körzetek DSB titkárai a rendezők.
▪ Ők gondoskodnak pályáról, a résztvevők kiértékeléséről, elszámolásáról
▪ Játékvezetőt a területileg illetékes labdarúgó szövetségtől kell igényelni.
A csoporton belüli sorrend meghatározása:
1. legtöbb pont
2. egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntetőpárbaj kimenetele
nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6. büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egyforma volt,
abszolút holtverseny)
Holtverseny esetén:
3 vagy több csapat holtversenye esetén:
a. A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen
kívül kell hagyni (mini tabella készítése)
b. legtöbb pont
c. több győzelem a rendes játékidőben
d. gólkülönbség
e. több rúgott gól
f. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát
kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásának elvei az irányadóak
g. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), akkor sorsolással kerül
eldöntésre
Egyéb:
▪ tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő használata egyaránt
engedélyezett, fém stoplis cipő használata tilos!
▪ sípcsontvédő használata ajánlott.
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Megyei döntő:
▪ körmérkőzés formában bonyolítjuk le,

Verseny megnevezése

Labdarúgás III, IV. kcsp.
Városi Döntők
Labdarúgás III, IV. kcsp.
Megyei Elődöntő
Labdarúgás III, IV. kcsp.
Megyei Döntő

Ideje
2020. május 5-ig

Helye
DSB kiírás szerint
őszi-tavaszi

Nevezés
DSB kiírás szerint

2020. május 12.

Csoportbeosztás szerint 2020.május 5. 2400

2020. május 18.

Encs

2020. május 13. 2400

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!

NŐI LABDARÚGÁS
III-IV. korcsoport
Résztvevők:
▪ III-IV. korcsoportos, 2005-2008-ben született leány tanulók, de a II. korcsoportos
2009-ben született tanulók felversenyezhetnek.
Csapatlétszám:
▪ 10 fő, játéktéren 4 + 1 fő (4 játékos cserélhető)
Játékszabályok:
▪ Az országos kiírás szerint
▪ pálya, kapu: 3 X 2 m-es kapu, 40 X 20 m-es pálya
▪ Büntetőterület: a kapu közepétől mért 7 m-re az alapvonalon, és az alapvonaltól 6
m-re felfestett (6x14m-es) téglalap alakú terület.
▪ Játékidő: 2 X 12 perc, 3 perc szünettel A mérkőzés utolsó 60 másodperce tiszta
játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani minden játékmegszakítás
során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon kívülre kerül
▪ Labdaméret: 5-ös.
▪ Büntetőrúgás: 7 m-ről.
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is).
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A kapus a labdát, a labda játékba hozatalakor, vagy a játék közben is átjuttathatja az ellenfél
térfelére akár kézzel, akár lábbal is. A labda lábbal történő játékba hozatala csak földről
történhet, kézből való kirúgás nem lehetséges.
– A kapus a labda játékba hozatala esetén közvetlenül (más játékos érintése nélkül) gólt nem
érhet el.
– Ha a kapus a labdát játékba hozza (kiment a labda az alapvonalon a támadó csapat
játékosáról), akkor saját csapattársai nem tartózkodhatnak az ellenfél büntető területén belül,
amíg a labda játékba nem kerül.
– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda szögletrúgást
eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel és lábbal egyaránt játékba lehet hozni, az
oldalvonalon
kívülről,
vagy
az
oldalvonalról.
Szabálytalanul
elvégzett
partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre.
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▪
▪

Pontrúgás/Partbedobás/partrúgás esetén az ellenfél játékosainak minimum 5 méterre kell
állniuk a labdától. A partbedobást/partrúgást a labda birtoklását követő 10 másodpercen
belül el kell végezni, ellenkező esetben a partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre.
Partbedobásból/ partrúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.
– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni.

▪

Sárga lap: Ha a játékos ugyanazon a mérkőzésen másodízben követ el olyan
szabálytalanságot, amiért sárgalapos figyelmeztetést kell adni, akkor a játékvezetőnek ki kell
őt állítania. A kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat
helyet. A kiállítási idő 2 perc, melynek letelte után a kiállított játékos nem térhet vissza a
pályára, azonban csapata a játéktéren lévő játékosainak számát kiegészítheti. A kiállított
játékos a soron következő mérkőzésen játszhat. A sárgalapos figyelmeztetés mindig csak az
adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt nem viszi tovább.

▪

Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékos azonnali piros lappal büntetendő, el kell
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítási idő 2 perc, melynek
letelte után a kiállított játékos nem térhet vissza a pályára, azonban csapata a játéktéren lévő
játékosainak számát kiegészítheti. A kiállított játékos a soron következő legalább 1
mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. A szabálytalanság súlyosságának,
mértékének figyelembevételével a játékvezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke
határozza meg, hogy a játékos hány meccses eltiltást kap.

Holtverseny: Ugyanaz, mint a fiúknál.
Csoportbeosztás:
I. csoport:

Sárospatak - Sátoraljaújhely – Miskolc I.

II. csoport:

Miskolc körzet - Encs –Szerencs

III. csoport:

Mezőkövesd – Mezőcsát –Tiszaújváros

IV. csoport:

Kazincbarcika - Ózd– Edelény- Miskolc II.

Lebonyolítás:
▪ A benevezéstől függően megyei elődöntő a DSB győztesek és Miskolc város I. - II.
helyezettje részvételével.
▪ A

megyei

döntő:

a

megyei

elődöntő

csoportgyőzteseinek

részvételével,

körmérkőzéses formában.
Verseny megnevezése

Leány Labdarúgás Városi
döntők III-IV.

Ideje

2020. május 5-ig

Leány Labdarúgás Megyei 2020. május 12.
elődöntő III-IV.
Leány Labdarúgás Megyei 2020. május 18.
döntő III-IV.

Helye
DSB kiírás szerint
őszi-tavaszi

Nevezés

DSB kiírás szerint

Csoportbeosztás szerint

2020.május 5. 2400

Encs

2020. május 13. 2400

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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RÖPLABDA
III. korcsoport
Résztvevők:
▪ III. korcsoportos (2007-2008-as) vagy egy korcsoporttal fiatalabb (2009-2010-es)
iskolai tanulók.
Csapatlétszám:

12 fő játékos mérkőzésenként (akiket az első mérkőzés jegyzőkönyvébe beírtak).
Libero játékos szerepeltetése nem engedélyezett.
▪ Játék közben 4 főnek kell tartózkodnia a pályán, s játszmánként 4 cserelehetőség
van. A mérkőzés első játszmájában pályára lépő (kezdő vagy csere) játékos a
mérkőzés második játszmájában nem szerepelhet. A mérkőzés harmadik
játszmájától bárki szerepelhet. Az első játszmában szerepeltetett játékosokat (kezdő
és csere) a jegyzőkönyvben a játszma végén jelölni kell. A játékosok első és
második játszmában történő összeállítása mérkőzésenként változhat. A szabály
megszegése jogosulatlan játékos szerepeltetésének minősül. Egy adott állásrendben
egymás után maximum 3 nyitást hajthat végre a csapat.

Egyéb játékszabályok: Országos versenykiírás 221-223. oldalon

Játékidő:

3 nyert játszmáig, sorozatmérkőzésen 2-nél több mérkőzés esetén két nyert
játszmáig.

Pálya mérete:

7 X 14 m, támadóvonal 3 m-re

Hálómagasság:

fiú 215 cm

Labda:

a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala labdával nem

leány 210 cm, Antenna alkalmazása kötelező!

rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése szerinti labdával
kell lejátszani a mérkőzést.
Lebonyolítási rend:
▪ a megyei lebonyolítás a nevezések számától függ.
a benevezett csapatokat a megyei DSSZE csoportokba osztja (nevezni a megadott
határidőig) 2019. december 15-ig.
Megyei döntő résztvevői:
▪ Fiú és leány csapatoknál a jelentkezések arányában határozzuk meg a
lebonyolítási rend alapján
Helyezések eldöntése:
▪ a legtöbb pontot szerzett csapat
▪ nyert, vesztett játszmák aránya
▪ nyert, vesztett pontok aránya
▪ egymás ellen elért eredmény
Pontszámítás:
▪ Győzelem 2 pont, vereség 1 pont
▪ Ki nem állás 0 pont
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Egyéb:
▪ Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki a Magyar
Röplabda Szövetség „Általános szabályai” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és
játékszabályai” érvényesek

IV. korcsoport
Résztvevők:
▪ IV. korcsoportos (2005-2006-os) vagy egy korcsoporttal fiatalabb (2007-2008-as)
iskolai tanulók.
Csapatlétszám:
▪ 12 fő (akiket az első mérkőzés jegyzőkönyvébe beírtak).
Libero játékos szerepeltethető.
Hálómagasság:
▪ fiú: 230 cm, leány: 217 cm, antenna alkalmazása kötelező
Labda:

a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala labdával nem
rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése szerinti labdával kell
lejátszani a mérkőzést

Lebonyolítási rend:
▪ a megyei lebonyolítás a nevezések számától függ.
a benevezett csapatokat a megyei DSSZE csoportokba osztja (nevezni a megadott
határidőig) 2019. december 15-ig.
▪ a csoportmérkőzéseket két nyert játszmáig játsszák, a megyei döntőben három
nyert játszmáig kell játszani. Sorozatmérkőzésen 2-nél több mérkőzés esetén két
nyert játszmáig.
Megyei döntő résztvevői:
▪ Fiú és leány csapatoknál a jelentkezések arányában határozzuk meg a
lebonyolítási rend alapján
Helyezések eldöntése:
▪ a legtöbb pontot szerzett csapat
▪ nyert, vesztett játszmák aránya
▪ nyert, vesztett pontok aránya
▪ egymás ellen elért eredmény
Pontszámítás:
▪ ugyanaz, mint a III. korcsoportnál.
Verseny megnevezése
Röplabda III. kcsp.
csoportmérkőzések
Röplabda III. kcsp. Megyei
Döntő
Röplabda IV. kcsp.
csoportmérkőzések

Ideje

Helye

Nevezés/továbbjuttatás

Külön kiírás szerint

2020. február 18.-ig
2020.február 24-28.

később

2019. december 15.

kerül 2020. február 19. 2400

kijelölésre
Külön kiírás szerint

2020. február 25.-ig
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2019. december 15.

Röplabda IV. kcsp. Megyei
döntő

később

2020. március 02-06.

kijelölésre

kerül

2020. február 26. 2400

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre
nem tudja a megyei egyesület azt korrigálni!!!
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STRANDKÉZILABDA

Résztvevők:

IV.-es korcsoportba tartozó, 2005-2006-ben született tanulók.

Felversenyzés: IV.-es korcsoport versenyében alacsonyabb, III. korcsoportos (2007-2008-ban született)
tanulók felversenyezhetnek.
Közvetlen Országos Nevezés: Megyei Döntőt nem rendezünk!
▪ 2020. április 28. 24.00 óra.
▪ A két csapattal nevezőknek külön kell a nevezéseket elkészíteniük az elektronikus
nevezési rendszerben.
▪ Határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!

Indulási korlátozások:
▪ Egy oktatási intézmény egy korcsoportban legfeljebb két csapattal szerepelhet.

Egyéb:

Lásd: Országos Kiírás: 240-242. oldalon

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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TORNA „B” KATEGÓRIA
I., II. korcsoport
Résztvevők:
▪ A nevezési határidőig szabályosan benevezett csapatok.
▪ I. korcsoportos iskolai csapatok és egyéni összetett versenyzők
▪ II. korcsoportos iskolai csapatok és egyéni összetett versenyzők
▪ Intézményenként, nemenként több csapat, egyéni összetettben maximum 3
versenyző
▪ Minden tanuló csak egy kategóriában versenyezhet.
Megyei Döntő:

résztvevők: a nevezési határidőig szabályosan benevezett csapatok.

Csapatlétszám:

6 fő, melyből szerenként a 4 legjobb eredmény adja a csapat eredményét

Versenyszámok és gyakorlatanyag:
▪ Az előírt gyakorlatot kell bemutatni minden szeren, a kiadvány megtekinthető,
letölthető az MDSZ honlapján (www.diakolimpia.hu).
▪ I. korcsoportban:
ugrás– talaj (csapatban és egyéni összetettben)
▪ II. korcsoportban:
lányoknak: ugrás – gerenda – talaj (csapatban és egyéni összetettben)
fiúknak: talaj – gyűrű – ugrás (csapatban és egyéni összetettben)
▪ A leány gerendagyakorlatnál plusz 10 cm-es szőnyeg és dobbantó használata
megengedett.
▪ 25 cm-nél magasabb dobbantót nem lehet használni a versenyeken!
Felversenyzés:
▪ Csapatversenyben az I. korcsoportos tanulók közül 1 fő felversenyezhet a II.
korcsoportba, de akkor nem versenyezhet vissza a saját korcsoportjába illetve a II.
korcsoportos tanulók közül 1 fő a III-IV. korcsoportba, de akkor nem versenyezhet
vissza a saját korcsoportjába.
▪ Egyéni versenyben minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat,
felversenyzés nem lehetséges. Kivéve a csapatversenyben felversenyző tanuló, aki
a csapatversenyen elért eredménye alapján kerül a magasabb korcsoportos egyéni
összetett versenyben értékelésre. A felversenyző tanuló nem versenyezhet vissza a
saját korcsoportjába.
Továbbjut:

az országos elődöntőre az I-III. helyezett csapat.

Korlátozás:

Csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik 2017. szeptember 01. és 2019.
augusztus 31. között torna sportágban „A” kategóriás versenyengedéllyel nem
rendelkeznek, valamint a torna rokonsportágaiban (akrobatikus torna, aerobik,
gumiasztal) versenyengedéllyel nem rendelkeznek. A MATSZ torna és a torna
rokonsportágainak „B” kategóriás versenyengedélyeivel az indulás engedélyezett
a „B” kategóriában.
Egy versenyző csapatversenyben vagy "A" , vagy "B" kategóriában indulhat.

III-IV. korcsoport
Résztvevők:

III-IV. korcsoportos iskolai tanulók.

Megyei döntő:

A nevezési határidőig szabályosan benevezett csapatok és egyéni összetett
versenyzők. Intézményenként, nemenként 1-1 csapat, egyéni összetettben
maximum 2 versenyző.
Indulási korlátozás lásd I., II, korcsoportnál.

Csapatlétszám:

6 fő, melyből szerenként a 4 legjobb eredmény adja a csapat eredményét

Versenyszámok:

Az előírt gyakorlatot kell bemutatni minden szeren, a kiadvány megtekinthető,
letölthető az MDSZ honlapján (www.diakolimpia.hu).
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▪ III-IV. korcsoportban:
lányoknak: ugrás – gerenda – talaj (csapatban és egyéni összetettben)
fiúknak: talaj – gyűrű – ugrás (csapatban és egyéni összetettben)
A leány gerendagyakorlatnál plusz 10 cm-es szőnyeg és dobbantó használata
megengedett.
25 cm-nél magasabb dobbantót nem lehet használni a versenyeken!

Egyéb:
Továbbjut:
Korlátozás:

a csapatbajnokságnál 2 ugrást kell bemutatni, a jobb számít.
az országos elődöntőre az I-III. helyezett.
Csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik 2017. szeptember 01. és 2019.
augusztus 31. között torna sportágban „A” kategóriás versenyengedéllyel nem
rendelkeznek, valamint a torna rokonsportágaiban (akrobatikus torna, aerobik,
gumiasztal) versenyengedéllyel nem rendelkeznek. A MATSZ torna és a torna
rokonsportágainak „B” kategóriás versenyengedélyeivel az indulás engedélyezett
a „B” kategóriában.
Egy versenyző csapatversenyben vagy "A" , vagy "B" kategóriában indulhat.

További részletek: Országos versenykiírás 250-255. oldal.
Minden tanuló csak a saját korcsoportjában szerepelhet (kivéve az 1 fő felversenyzőt).
Verseny megnevezése
Torna I., II. kcsp. Megyei
Döntő
Torna III.-IV. kcsp. Megyei
Döntő

Ideje

Helye

Nevezés

2020. január 13-17.

Miskolc

2019. december 15. 2400

2020. január 13-17.

Miskolc

2019. december 15. 2400

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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ÚSZÁS –„A” ÉS „B” KATEGÓRIA
I., II., III., IV. korcsoport
Résztvevők:
▪ I. (2011-ben vagy később születtek) és II.-es (2009-2010-ben születtek) korcsoport,
III. (2007-2008-ban születtek), IV. (2005-2006-ben születtek) korcsoport B
kategóriában
▪ III., IV. korcsoport „B” kategóriában csak azok a versenyzők indulhatnak, akik
2017. szeptember 01. és 2019. augusztus 31. között úszás sportágban érvényes
versenyengedéllyel nem rendelkeztek.
Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem
lehetséges, kivéve a 2005-ben született tanulók, akik az V-VI. korcsoport
versenyein indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyein nem vehetnek
részt.
Versenyszámok: fiú és leány
I.kcsp.

II.kcsp.

50 m gyors
50 m mell
50 m hát

50 m gyors
50 m mell
50 m hát
4x50m
gyorsváltó

III.kcsp.
B kategória
100m gyors
100 m mell
100 m hát
4x50 m gyorsváltó

IV.kcsp.
B kategória
100m gyors
100 m mell
100 m hát
4x50 m gyorsváltó

Megyei döntő résztvevői:
▪ A városi döntők győztesei és Miskolc város 1.-3. helyezettje, kategóriánként és
nemenként.
▪ Meghívottak.
Egyéb:
▪ Nevezési lapon fel kell tüntetni a kategóriát és az elért eredményt.
▪ Az I. kcsp-os versenyző maximum két számban indulhat.
▪ A II., III, és IV. kcsp.-ban egy versenyző két egyéni számban és a váltóban indulhat
▪ A helyszínen nevezést nem fogadunk el, csak az úszókartont, amit a verseny előtt
egy órával le kell adni a versenybíróságnak.
▪ Minden egyéb kérdésben a MÚSZ versenyszabályai a mérvadóak
▪ Váltószámban 1 iskola 1 csapatot indíthat
▪ Amennyiben a Rendezők megállapítják (tudomásukra jut) - akár utólag is -, hogy a
megyei/budapesti döntőn, ill. az országos döntőn a versenyző(k), a
váltócsapat(ok) jogtalanul szerepelt(ek), az eredményüket megsemmisítik, ill. az
érintettek egy évre automatikusan kizárják magukat a következő tanévi úszó
diákolimpiai versenyekről.
▪ A megyei döntőn egy rajtszabály kerül alkalmazásra.
▪ A holtversenyt szétúszással kell eldönteni.
Továbbjutó:
▪ Minden versenyszám 1. helyezettje.
▪ A jogosult továbbjutó lemondása esetén a 2. helyezett vehet részt.
▪ A holtversenyt minden esetben el kell dönteni szétúszással.
Verseny megnevezése
Úszás Városi döntők
Úszás Megyei döntő I., II.
kcsp.
Úszás „B” kategória
Megyei döntő III., IV. kcsp.

Ideje

Helye

Nevezés/továbbjuttatás

2020. január 28-ig

Saját kiírás szerint

DSB kiírás szerint

2020. február 03-07.

Miskolc

2020. január 29. 2400

2020. február 03-07.

Miskolc

2020. január 29. 2400
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"MEZŐ FERENC" SZELLEMI DIÁKOLIMPIA
Résztvevők:
▪ III-IV. korcsoportos, 2005-2008-ban született tanulók
▪ Felversenyzés: 1 fő 2009-es tanuló számára engedélyezett.
▪ Valamennyi szabályosan nevezett iskola részt vehet a versenyen.
Csapatlétszám:

4 fős csapatok (nevezhető maximum létszám 8 fő)

Lebonyolítási
rend:
▪ Az MDSZ által kiadott versenykiírás "Versenyszabályzat" szerint, (lásd országos
kiírás 269-270. oldal)
Feladatok:
•

A 177 magyar aranyérem és megszerzésének története az újkori olimpiai
játékokon. A 302 magyar bajnok versenyzői pályafutásának eredményei.
Témakör terjedelme: Kik, mikor, hol, milyen sportág, milyen
versenyszámában, milyen eredménnyel lettek győztesek az újkori
olimpiákon. A győzelem megszerzésének körülményei, továbbá bajnokaink
mikor (csak az évszám kell), hol születtek, illetve hunytak el, egyesületük,
amikor bajnoki címüket szerezték, olimpiai részvételeik és pontszerzéseik.
Képfelismerés.

•

Magyar sportolók szereplése a Sydney-i XXVII. újkori nyári olimpiai
játékokon, az 1-6. helyezettek, tehát pontszerzőink.
Témakör terjedelme: Ki(k) milyen sportág, milyen versenyszámában, milyen
eredménnyel nyert(ek) pontszerző helyezést. Sydney-i érmeseink életrajza.
Mikor (csak az évszám kell), hol születtek, ill. hunytak el, egyesületük az
2000-es olimpia időszakában. Olimpiákon hányszor szerepeltek, milyen és
mennyi pontszerző helyezést gyűjtöttek. Képfelismerés.

• A magyar cselgáncsozók, korcsolyázók és művészeti versenyen résztvevők
olimpiai eredményei a nyári, illetve a téli olimpiákon. Az 1-6. helyezettek,
tehát pontszerzőink.
Témakör terjedelme: Ki(k), mikor, hol, milyen számú téli, vagy nyári játékon,
milyen sportág, mely versenyszámában, milyen eredménnyel tudtak
pontszerző eredményt elérni. Érmeseink hol, mikor (csak az évszám kell)
születtek, illetve hunytak el. Egyesületük olimpiai sikereik idején. Hány
olimpián indultak, milyen eredménnyel szerepeltek? Képfelismerés.
Információ, ajánlott irodalom: Lásd az országos kiírás 272. oldalán.
Díjazás:

Az 1.-3. helyezett érem díjazásban, valamennyi résztvevő csapat oklevéldíjazásban
részesül.

Nevezési határidő: Folyamatos, de célszerű az I. forduló előtt.
Lebonyolítás:
▪

A résztvevőknek 5 héten át, 3-5 kérdéstípusban megjelenő kérdésekre kell válaszolni, amelyek az MDSZ honlapján, a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia aloldalon jelennek meg (http://diakolimpia.p92rdi.hu/). Az öt játékhét alatt az adott
játékhéten kedd-szerda-csütörtök 13.00-19.00 óra között lehet játszani, de a három
játéknap alatt csak egyszer lehet a kód- dal belépni, és megoldani az adott forduló
feladatait. A feladatok időkorláttal kerülnek meghirdetésre, amit elérve az adott
feladat megoldási felülete lezár. Kérjük, figyelmesen olvassák el a feladatok
kitöltési útmutatóját! Az iskolák visszaigazolást kapnak a megfejtésekről
ugyanazon a felületen, amelyiken a feladatkitöltés történt a feladatfordulók után,
pénteken.
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A versenyek időpontjai, helyszínei:
Feladatfordulók időpontjai (naponta: 13.00 – 19.00 óra között):
• 0. forduló: 2019. november 12-13-14.
• 1. forduló: 2019. december 17-18-19.
• 2. forduló: 2020. január 07-08-09.
• 3. forduló: 2020. január 14-15-16.
• 4. forduló: 2020. január 21-22-23.
• 5. forduló: 2020. január 28-29-30.
Helyezések eldöntése:
• Az ötödik fordulót követően az azonos pontszámmal rendelkező csapatok
között az országos elődöntőbe kerülést az 5. forduló helyes megoldásainak
időeredménye dönti el (a rövidebb idő alatt elért több helyes megfejtést elérő
csapat kerül az elődöntőbe).
• Az országos elődöntőn és az országos döntőn azonos pontszám esetén a
továbbjutást, illetve a végső helyezéseket pótkérdésekkel el kell dönteni.
• A csapatok 0. fordulóban szerzett pontszámai nem számítanak bele az 5.
fordulót követő végeredmény számításába.
• Az online fordulók kitöltése során felmerült – nem MDSZ releváns – technikai
hibák vagy problémák miatt az érintett feladat újra kitöltésére, vagy a
feladatokra adható pontok jóváírására nincs lehetőség.
• Az országos elődöntők és az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” érvényes.
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KIS ISKOLÁK SPORTVERSENYE- A SPORTOLÓ NEMZEDÉKÉRT
Verseny célja:
▪ Versenyzési lehetőség biztosítása elsősorban
tanulólétszámmal dolgozó iskoláknak.

a

hátrányos

helyzetű,

kis

Résztvevői:
▪ A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településen lévő
iskolák, valamint Minősített Tehetséggondozó Műhelynek minősülő iskolák
nevezhetnek.
Nevezési:

a www.mdsz.hu honlapon. A nevezés csak a TAJ számok beírását követően lehetséges.

Versenyszámok:
Kézilabda:
Résztvevők: III.-IV. korcsoportba tartozó lánytanulók. Alacsonyabb II. korcsoportos
(2009-2010)leány tanulók felversenyezhetnek.
Csapatlétszám: maximum 12 fő
Játékidő: 2 X 15 perc (3 perc szünettel)
Labda: 1-es (50-52 cm)
Lebonyolítás: A benevezés után a csapatok száma határozza meg.
A benevezett csapatok a részletes kiírást a www.borsod-diaksport.hu honlapról
letölthetik.
Kispályás labdarúgás:
Résztvevők: III.-IV. korcsoportba tartozó fiú tanulók. Alacsonyabb II. korcsoportos
(2009-2010)fiú tanulók felversenyezhetnek.
Csapatlétszám: maximum 10 fő (4+1 mérkőzésenként, csere folyamatosan)
Lebonyolítás: A benevezés után a csapatok száma határozza meg.
A benevezett csapatok a részletes kiírást a www.borsod-diaksport.hu honlapról
letölthetik.
Játékszabályok: A kispályás labdarúgás diákolimpia szabályai szerint.
Játéktér: 40 X 20 m
Kapu: 3 X 2 m
Labda: 5-ös
Játékidő: 2 X 15 perc, 3 perc szünettel
Büntetőterület: kapu közepétől mért 6 m-es téglalap alapú terület.
Büntető: 7 m-ről.
Pontrúgás: A védő 3 m-re kell, hogy elhelyezkedjen.
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Atlétika:
▪

Csapatbajnokság

Résztvevők: I-II., III., IV. korcsoportos fiú és lány tanulók
Csapatlétszám: 6 fő fiú és 6 fő lány – külön (összpontszám 6 főre)
Csapatösszetétel:
I.-II. korcsoportos: 2 fő
III. korcsoportos: 2 fő
IV. korcsoportos: 2 fő
Csapatverseny versenyszámai:
I.-II. kcsp. és III. kcsp.: hárompróba: 60m, távolugrás, kislabdahajítás
IV. kcsp.: hárompróba: 100 m, távolugrás, kislabdahajítás
(Minden korosztály 60 cm-es ugrósávból ugrik.)
Értékelés: A pontértéktáblázat alapján
A csapat összpontszámát a hat fő pontjainak összege adja
Iskolánként 1 fiú és 1 lány csapat nevezhető
▪

Váltófutás

Versenyszám: svédváltó: 100 – 200 – 300 – 400 m
Váltó összetétel:
2009-ben született v. fiatalabb

1 fő

100 m

2007-2008-ban született

1 fő

200 m

2006-ban született

1 fő

300 m

2005-ben született tanulók

1 fő

400 m

1 fiú és 1 lány csapat nevezhető iskolánként. Felversenyzés kizárólag egy
engedélyezett (egy születési évszámmal lehet eltérni).
▪

Egyéni versenyek:

Versenyszámok:
Egyéni többpróba (hárompróba) nemenként IV. korcsoportban, az alábbi
versenyszámokban:100 m síkfutás; távolugrás, kislabdahajítás
III. kcsp. fiú, lány

600 m síkfutás

IV. kcsp. fiú, lány

800 m síkfutás

Iskolánként 2 fiú és 2 lány nevezhető korcsoportonként.
Egyéb:
▪ Atlétikai számokban szögescipő, gumistoplis cipő nem használható.
▪ Rövidtávfutásnál az indulás térdelőrajtból történik a régi rajtszabály szerint.
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Megnevezés:
Kis isk. Kézilabda
megyei döntő
Kis isk.
Labdarúgás
Kis
isk. elődöntők
megyei
Labdarúgás
megyei
döntő
Kis isk. Atlétika

Megyei döntők ideje

Megyei döntők helye

Nevezési határidő

2020. május 14.

később kerül kiírásra

2020. április 26. 2400

2020. május 07-ig.

később kerül kiírásra

2020. április 12. 2400

2020. május 14.

később kerül kiírásra

2020. május 08. 2400

2020. május 13.

Miskolc

2020. május 03. 2400

LABRARÚGÁS ESETÉBEN A LÉTSZÁMTÓL FÜGGŐEN MEGYEI ELŐDÖNTŐ
MEGRENDEZÉSE IS LEHETSÉGES.
A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a versenyre nem tudja a
megyei egyesület azt korrigálni!!!
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DSE-K, ISK-K ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
A 2008/2009-ES TANÉVTŐL VISSZAVONÁSIG
Célja:
▪ Az általános iskoláskorú tanulók fokozottabb részvételének biztosítása a
sportversenyeken
▪ A DSE-k, ISK-k eredményesebb szereplésre ösztönzése
▪ A „Legeredményesebb Iskola” cím eldöntése
Értékelés:
▪ Versenyszámonként, nemenként, korcsoportonként, kategóriánként egy csapat,
illetve 3 egyéni versenyző értékelhető. A megyei értékelésbe négy versenyforma
tartozik:
1.
2.
3.
4.

Megyei elődöntőn, döntőn való részvétel, és eredményes szereplés
Területi, országos elődöntőn való részvétel és eredményes szereplés
Országos döntőn való részvétel és eredményes szereplés
A szakszövetségek által rendezett diákolimpiai versenyeken való eredményes
szereplés, amennyiben jegyzőkönyv van róla

Kategóriák:
▪ A B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014. augusztus 28-i
közgyűlési határozata értelmében a következőképpen változnak az iskola
kategóriák:
I. kategória:
II. kategória:
III. kategória:
IV. kategória:
V. kategória:

Kisiskolák 1-200 főig
Közepes iskolák 201 – 500 főig
Nagylétszámú iskolák 501-800 főig
Nagylétszámú iskolák 800 fő felett
6-8 osztályos gimnáziumok

Díjazás:
▪ Kategóriánként a legtöbb pontot összegyűjtött iskola elnyeri a „B.-A.-Z. Megye
Legeredményesebb Iskolája” címet és az ezzel járó serleget.
▪ A megyei DSSZE minden tanév elején dönt – lehetőségeihez mérten – a
legeredményesebbek eredményességi támogatásáról, melyről az érdekelteket
levélben értesíti.
▪ Az első helyezetteknek járó serleg átadására minden évben az őszi ünnepi DSSZE
ülésen kerül sor.
Egyéb:
▪ Labdajátékok sorozatmérkőzésein az a csapat, aki hátráltatja a lebonyolítást (nem
jelenik meg, levonul a pályáról, stb.) nem kapja meg sem a részvételi, sem a
helyezési pontot. A strandlabdajátékok és a floorball az egyéb csapat kategóriába
kerül pontozásra.
▪ A DSE, ISK, DSK új pontverseny az 2008/2009. tanévtől visszavonásig érvényes.
▪ Értékelésre csak az az iskola került, aki legalább két versenyen elindul és a
tagdíjat befizette.
▪ Szakszövetségi versenyek értékelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az
adott szövetség az iskola feltüntetésével, hitelesített jegyzőkönyvet küld az MDSZnek.
▪ Aki megyei elődöntőn, vagy döntőn nem jelenik meg és 48 órával előtte nem
mondja le a részvételét, a pontjai összességéből egyéniben 25 pont, csapatban
100 pont kerül levonásra.
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Pontérték táblázat
Résztvételi pont

Verseny jellege
Megyei Elődöntő

Megyei

Diákolimpia

10 pont / mérkőzés ---------

Játékos sportverseny

80 pont ---------

DO. Labdajáték csapat

Döntő

25 pont / mérkőzés 60-50-40-30-20-10

Egyéb csapat

25 pont 30-25-20-15-10-5

Játékos sportverseny

150 pont 50-40-30-20-10-10-10-10

Egyéni

5 pont 14-10-8-6-4-2

Szakszöv. Rend. DO. Csap., egyéni
Országos

DO. labdajáték csap.

Elődöntő

Egyéb csapat

--------- 14-10-8-6-4-2/ 7-5-4-3-2-1
50 pont / mérkőzés 100-80-60-40-20-20
50 pont 50-40-30-20-10-10

egyéni

15 pont 25-20-15-10-5-5

Játékos sportverseny

200 pont 100-80-60-40-20-20

Szakszöv. közös DO. csapat

--------- 30-20-15-10-5-5

Szakszöv. Közös DO. egyéni
Országos

DO. labdajáték csapat

Döntő

Helyezési pont

--------- 15-10-8-5-3-3
100 pont / mérkőzés 500-350-300-250-200-150-100-100

DO. Egyéb csapat

150 pont 400-300-250-200-150-100-50-50

Játékos sportverseny

300 pont 500-350-300-250-200-150-100-100

DO. Egyéni sportágak

50 pont 100-70-60-50-40-30-20-20

DO. –szakszövetségi csapat

--------- 200-100-80-60-40-20

DO. –szakszövetségi egyéni

--------- 50-35-30-25-20-15

REGISZTRÁCIÓS DÍJ
▪ Az állami fenntartású iskolák esetén az MDSZ a nevezési díj megfizetéséről
központi megállapodást köt a fenntartóval.
▪ A nem állami fenntartású iskolák akkor versenyezhetnek, ha befizették az MDSZ
által meghatározott 100 Ft/tanuló/tanév regisztrációs díjat az BAZ DSSZE által
kiküldött számla ellenében.
Befizetési határidő:

2019. október 31.

Fontos:
▪ A 2019/2020-as tanévben a B.-A.-Z. megyében rendezett bármilyen szintű
versenyekre is csak elektronikusan lehet nevezni. A nevezési határidő lejárta
után (utolsó nap 24 óráig) a rendszer nem fogad el nevezéseket és további
segítséget nem áll módunkban eszközölni.
Diákolimpiai díjak:
▪ A Magyar Diáksport Szövetség az alábbi elnevezésekkel díjakat alapít a 2019/2020.
tanévben megrendezésre kerülő Diákolimpia versenysorozatban. (Lásd országos
kiírás 30-32. oldalán.)
1)
2)
3)
4)
5)

„Becsületes játék- Fair play” díj
„A Tanév Legeredményesebb megyei/budapesti Diákolimpia® testnevelője” díj.
„A Tanév Legeredményesebb Diákolimpia® iskolája” díj.
„A tanévi Diákolimpia® legaktívabb iskolája” díj:
„A Tanév Diákolimpia® rendezvénye” díj.

1. számú melléklet
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NEVEZÉSI- ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Alulírott,
Kiskorú adatai
Név:
Lakcím:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Diákigazolvány száma:
A kiskorú nevében eljáró/nyilatkozat megtételéhez
hozzájáruló2 törvényes képviselő3 adatai:

Név:
Lakcím:
Nyilatkozom, hogy a Diákolimpia® országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyrendszer
keretében 2019/2020. tanévre meghirdetett diáksportversenyen versenyzőként részt kívánok
venni.
A nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy saját felelősségemre veszek részt a sportversenyen.
Kijelentem, hogy a Versenyszabályzatban szereplő, résztvevőkre (versenyzőkre) vonatkozó
szabályokkal tisztában vagyok, azoknak megfelelek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben
nyilatkozatom a valóságnak nem felel meg, az a Versenyszabályzatban foglalt szankciók alkalmazását
(pl. kizárást) vonhatja maga után.
Tudomásul veszem, illetve önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a nevezéshez
szükséges személyes adatokat a köznevelési intézmény képviseletében nevezést végző személy a
Diákolimpia® monitoring- és nevezési rendszerében, a Versenyszabályzatnak megfelelően rögzítse
Kijelentem, hogy a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® online monitoring- és nevezési
rendszer felületén keresztül végzett, továbbá a Diákolimpia® versenyein való részvétellel
összefüggően végzett adatkezeléshez kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztatóját (a
továbbiakban:
Adatkezelési
Szabályzat),
amely
az
MDSZ
honlapján
érhető
el
(www.mdsz.hu/diakolimpia vagy www.diakolimpia. hu), és amely az adatkezeléssel összefüggő
teljes körű tájékoztatást tartalmazza, megismertem és elfogadom, erre való tekintettel az érintett
személyes adatoknak az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez, nyilvántartásához,
közléséhez, felhasználásához, továbbításához, illetve harmadik személy általi feldolgozásához
önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok.

Kelt:……………………………

………………………………….
aláírás

A nyilatkozó törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat tudomásul
veszem, annak megtételéhez hozzájárulok.
55

Kelt:……………………………

………………………………….
aláírás

1 Kérjük az adatokat nyomtatott nagybetűvel kitölteni!
2 A megfelelő rész aláhúzandó!

3 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény 2:11-12.§ szakászra figyelemmel, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha e törvény eltérően nem
rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Korlátozottan cselekvőképes az a
kiskorú, aki a 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen.
Ennek értelmében jelen nyilatkozat érvényességéhez a 14. életévüket betöltött, 18 éves kor alatti
tanulók esetében a törvényes képviselő (szülő) aláírása is szükséges. 14 éves kor alatt a nyilatkozatot
csak a törvényes képviselő (szülő) írhatja alá.
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