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70/329-6029
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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 Diákolimpia célja, feladata:
▪
▪
▪
▪

Borsod-Abaúj-Zemplén megye tanulóifjúságának rendszeres sportolásra ösztönzése,
versenyzési lehetőség megteremtése, a továbbjutás eldöntése.
A versenyrendszer működtetésével segíteni a sportági szakszövetségek utánpótlás-nevelési
rendszerét.
A versenyrendszerben szereplő sportágak népszerűsítése.
A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészséges életmód népszerűsítése.

2. A 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 (DSB) és a
Középiskolai Sportbizottság (KISB), valamint a sportági szakszövetségek. Az országos
szakszövetségek által meghirdetett diákolimpiai versenyeket az adott megyei szövetség
rendezi.
3. A versenyek helye, ideje:
▪ A sportági versenykiírások és versenynaptárak szerint.
4. Résztvevők:
▪ Ugyanaz, mint az országos versenykiírás ide vonatkozó pontja (VII. pont).
▪ A sportági versenykiírás ide vonatkozó pontja szerint.
▪ Jogosulatlan játékos szerepeltetés miatt a csapat által elért eredmények törlésre kerülnek!
▪ Részvételi korlát évközi iskolaváltás esetén: Az a tanuló, aki tanév közben bármely indokból
másik iskolába iratkozik be, illetve létesít tanulói jogviszonyt (a továbbiakban: átiratkozás),
ugyanazon sportágakban, amelyekben előző iskolája tanulójaként részt vett, a Diákolimpia®
azonos tanévi versenyein az új iskoláját képviselve nem versenyezhet. Jelen pont tekintetében
az Atlétika Pályabajnokság, az Atlétika Mezei Futóbajnokság és az Atlétika Ügyességi és
Váltófutó Csapatbajnokság külön sportágnak minősül.
▪
Visszaversenyzés tilalma: Az a tanuló, aki tanév közben iratkozott át másik iskolába, korábbi
iskolája képviseletében nem versenyezhet az adott tanévben.
▪
Azonos iskola képviseletének kötelezettsége: A csapatsportágakban, valamint az egyéni
sportágak páros, illetve csapatversenyszámaiban kizárólag egy iskola tanulói indulhatnak
párban, illetve azonos csapatban.
▪ Nevezett versenyzők körének módosításának joga: Csapatsportágak, illetve egyéni sportágak
páros, illetve csapatversenyszámaiban a versenyrendszer különböző fordulóiban (alapszint,
megyei/budapesti és országos) az iskola jogosult a nevezett versenyzők személyén
változtatni, a szervező által meghatározott időpontig.
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▪

Kísérő részvételének kötelezettsége és feltételei: A Diákolimpia® versenyein az egyéni
versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy 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.

5. Korcsoportok:
V. kcsp.:
VI. kcsp.:

▪

▪

▪
▪

2003 és 2004-ben születettek
2000, 2001, 2002-ben születettek.

Egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, kivételt
jelentenek e szabály alól a 2005-ben született középiskolás tanulók asztalitenisz, atlétika,
torna, úszás sportágakban, akik az V. és az V-VI. korcsoport versenyein indulhatnak. Ebben
az esetben a „felversenyző” tanulók a saját, IV. korcsoportjuk versenyein nem vehetnek részt.
Labdajátékokban (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, teremlabdarúgás, röplabda, floorball)
alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és
visszaversenyezhet saját korcsoportjába is.
A sportági szakszövetségek által rendezett egyéb diákolimpia versenyeken a korcsoport
meghatározása eltérhet a fentiektől.
Amatőr (B kategória) és összevont labdajátékokban, fiú kispályás labdarúgásban,
futsalban, valamint leány kispályás labdarúgásban, floorballban a 2005-ben született
középiskolás tanulók részt vehetnek és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.

6. Igazolás – az országos kiírás XII. pontja alapján:
▪ Diákigazolvány (ideiglenes diákigazolvány). Elvesztése, megrongálódása esetén az oktatási
intézmény igazgatója által kiadott és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási
igazolás szükséges. (amennyiben az igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen
nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is
szükséges).
▪ Nevezési lap, egyéni, csapatversenyeknél csapat nevezési lap (internetről kell letölteni a
nevezés után), melyet az iskola igazgatója aláírt és lepecsételt.
▪ TAJ kártyát vagy annak másolatát saját érdekükben a versenyzők tartsák maguknál.
▪
▪
▪

▪
▪

Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vezetői engedély vagy útlevél megléte kötelező
(amennyiben a tanuló nem NEK-es (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik).
Igazolási dokumentumokat a labdajátékok esetén a verseny végéig a versenybizottságnál
kell hagyni.
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.
Csapatversenyek esetén csak a hivatalos csapatvezető kíséretében vehet részt a csapat az
adott versenyen.
A kísérők igazolását a verseny megkezdése előtt a csapatok igazolásával együtt kell
megtenni.

7. A versenyek lebonyolítási rendje:
▪

▪
▪

Minden sportágban, mely szerepel a megyei diákolimpiai és szabadidős versenyek
programjában megyei bajnokságot rendezünk. A sportágak részletes kiírását és
versenynaptárát a versenykiírás tartalmazza. A labdajátékok lebonyolítási rendszerét,
csoportbeosztását a szakágvezetők sorsolás után közlik a www.borsod-diaksport.hu
honlapon. A labdajáték sorsoláson kérjük, hogy minden csapat képviselje magát!
Ellenkező esetben utólagos reklamációt nem fogadunk el!!
Kérjük a diáksport honlapon található e-mail címeket, testnevelőt, stb. aktualizálni.
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.
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8. Díjazás:
▪
▪

Csapatversenyben a megyei döntő I-III. helyezettje érem, I-IV. helyezettje oklevél díjazásban
részesül.
Egyéni I-III. helyezettje érem díjazásban részesül.

9. Költségek:
▪
▪

A megyei döntők, elődöntők rendezési költségeit a megyei DSSZE fedezi. Minden egyéb
költség az iskolát terheli.
Labdajátékok csoportmérkőzéseinél a játékvezetői költségeket a DSSZE átvállalja. A
benevezett iskolákat játékvezetői költség nem terheli.

10. Nevezés:
Nevezni valamennyi sportágban csak elektronikus úton lehet a www.mdsz.hu honlapon.
▪

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

▪

Szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményeinek önálló intézményként
történő nevezése: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) g) pontja szerinti szakképzési centrumok, mint
többcélú intézmények szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményei kizárólag feladat-ellátási
helyenként (tagintézményenként) nevezhetik tanulóikat, csapataikat a Diákolimpia® a versenyeire.

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.
A benevezett csapatok tagjait csak indokolt esetben (pl. betegség) lehet változtatni.
Azon iskolák, akik csapataikat, versenyzőiket benevezik, de a versenyen nem vesznek részt
vagy nem játsszák végig a sorozatot a következő tanévben az adott sportágban az adott
korcsoportban és nemben nem indulhatnak.
A nevezési határidő a versenynaptárban megjelölt nap 24 óráig!
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▪
▪

Minden adatot (kor, nem, korcsoport) kérjük pontosan kitölteni.
Valamennyi nevezett versenyzőnek rendelkeznie kell az 1. sz. mellékletben található
adatvédelmi nyilatkozattal.

▪ A belépés / regisztráció, illetve a nevezési folyamatokkal
kapcsolatban 8-16 óra között ingyenesen hívható ügyfélkapcsolati
szám:

▪ 06 - 80 / 402 - 402
11. Óvás:
▪

▪

A megyei elődöntőkön és döntőkön a verseny/mérkőzést követően haladéktalanul jelezni kell
szóban az óvási szándékot majd azt írásban is be kell nyújtani a versenybizottság elnökének
(távollétében a verseny szervezőjének), 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 határozat ellen fellebbezni az értesítés kézhezvételétől számított két napon belül az MDSZ
Diákolimpiai Bizottságához (lásd: Országos Kiírás versenyszabályzat XVI/8 pont).

12. Egyéb:
▪

▪
▪
▪

▪

▪

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2019/2020-as tanévben az V-VI. korcsoport kézi-, kosár-,
röplabda változatlanul összevontan kerül megrendezésre. Az V. korcsoportos
labdajátékokban (kosár, kézi, röplabda) bajnokságot hirdetünk, amennyiben a benevezett
iskolák átvállalják a teljes költségeket. Minimum 4 iskolai csapat jelentkezése esetén
rendezünk megyei bajnokságot (pontszámításnál az egyéb csapat kategóriába kerül).
A Diáksport Egyesületek, Iskolai Sportkörök sportági szakcsoportjainak kötelező indulniuk a
saját sportágukban.
Minden itt nem érintett kérdésben az országos versenykiírás szabályai, valamint a sportági
játékszabályok a mérvadók.
A megyei diákolimpiai versenyeken, a nevezési lapon szereplő tanárral és/vagy kísérővel
vehetnek rész a sportolók. Kísérő esetén külön igazgató által aláírt megbízási dokumentum is
elfogadható.
Amennyiben egy iskola azonos bajnokságban 2 csapattal indul labdajáték sportágakban „A”
kategóriában, ezt a megyei elődöntőig szerepeltetheti (megyei elődöntőn már nem!). Kivétel
labdarúgás, ahol az alapszakaszban is csak 1 csapat szerepeltethető.
Az egyéb sportágakban több csapat indulása esetén (pl. kajak-kenu, R.G., stb.) a megyei
pontversenybe csak a legjobb csapat helyezése számít. Egyéni versenyben három tanuló
eredményét vesszük figyelembe.

FIGYELEM!
A nem állami fenntartású iskolák a regisztrációs díjat átutalással fizethetik,
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
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A megyei pontverseny számítása
Iskolakategóriák:
▪ Kis létszám: 600 fő-ig
▪ Nagy létszám: 600 fő felett
Megyei indulási pont:
▪ Labdajátékok: mérkőzésenként 5 pont
▪ egyéb csapat: 5 pont
▪ egyéni:
1 pont
Helyezési pontok:
▪

Versenyszámonként, nemenként, korcsoportonként, kategóriánként egy csapat, illetve 3
egyéni versenyző értékelhető, amennyiben egy iskola két vagy több csapattal indul, az első
csapat kivételével a többiek csak indulási pontra jogosultak (kivétel tagiskolák külön indulása,
nyilatkozat alapján).

Körzeti bajnokság illetve csoportmérkőzések
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Csapat labdajáték

50

40

35

30

25

20

15

10

Egyéb csapat

20

16

14

12

10

8

6
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Egyéni

10

8

7

6

5

4

3

2

Csapat labdajáték

100

80

70

60

50

40

30

20

Egyéb csapat

40

32

28

24

20

16

12

8

Megyei bajnokság

Egyéb csapat: V. korcsoportos labdajáték, torna, szellemi, atlétika és úszás váltók, floorball, atlétika ÜCSB,
duatlon
Területi döntő/Országos elődöntő
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX-től.

egyéni

20

16

14

12

10

8

6

4

2

csapat labdajáték

200

160

140

120

100

80

60

40

20

egyéb csapat

80

64

56

48

40

32

24

16
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Országos döntő (IX. helytől részvételi pont)
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX-től

40

32

28

24

20

16

12

8

6

csapat labdajáték, amatőr

400

320

280

240

200

160

120

80

60

egyéb csapat, amatőr

160

128

112

96

80

64

48

32

24

Egyéni
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▪
▪
▪
▪
▪

▪

Azokban a labdajátékokban, amelyekben a csapataink automatikusan jutnak országos döntőbe - (pl.
„B” kategória, vagy hazai rendezés miatt) - mérkőzésenként + 30 pont jár (országos döntő).
A váltókért és az atlétika csapatért az egyéni pontszám négyszeres jár!
Csoportmérkőzések elmulasztása esetén mérkőzésenként 20 pont a levonás
Megyei elődöntőtől vagy döntőtől való távolmaradás esetén a levonás 40 pont, kivéve, ha minimum 2
munkanapon kívül mondja le az iskola a részvételi lehetőséget.
A szakszövetségek által rendezett diákolimpiák értékelésre kerülnek abban az esetben, ha a
szövetség a versenyről jegyzőkönyvet küld az MDSZ-nek, amelyen a versenyző iskolája is fel van
tüntetve. Kérjük a kollégákat, hogy a saját érdekükbe járjanak el a jegyzőkönyvek beküldésének
érdekébe.
Amatőr értékelése ld. Általános szabályok

Szövetségi és szabadidős versenyek pontjai:
Az 1-6. helyezettek kapnak pontot:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII-től

Megyei egyéni

6

5

4

3

2

1

-

Megyei csapatversenyben

12

10

8

6

4

2

-

Országos elődöntő egyéni

9

7

5

4

3

2

-

Országos elődöntő csapat

18

14

10

8

6

4

-

Országos döntő egyéni

12

10

8

6

4

3

-

Országos döntő csapat

24

20

16

12

8

6

-
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2019-2020. tanévi Középiskolás (tervezett) versenynaptár

Verseny nevezése

Ideje

Helye

Nevezés

Asztalitenisz Megyei
döntő „A” és „B” kat.

2019. december 2-3.

Mezei futó bajnokság

2020. március 26.

Miskolc

2020. március 22. 2400

Atlétika V.-VI..kcs
ÜCsB megyei döntő

2019. október 03.

Miskolc

2019.szeptember 26. 2400

Miskolc

2020. április 14. 2400

Marcali

2019.október 11.

Miskolc

2019. október 27. 2400

Tiszaújváros

Atlétika V-VI. kcsp.
2020. április 20-21.
pályabajnokság
Duatlon V, VI..kcsp
2019. október 26.
Országos Döntő
Floorball V, VI. kcs.
fiú és leány Megyei 2019. november 11-15.
Döntő

2019. november 24 2400

Torna Megyei döntő

2020.január 13-17

Miskolc

2019. december 15. 2400

Úszás Megyei döntő

2020. február 3-7.

Miskolc

2020. január 28. 2400

Ideje

Helye

Nevezés

Sorsolás
(DSSZE
iroda,
Szemere
u.20.)

Kézilabda

V-VI
„A”

Bajnokság,
Csoportkör

2019.09.30.2019.10.25.

Elődöntő

kategória
Keresztjátékos
döntő

2019.11.0408.

Csoportkör
2020.01.06.2020.03.06.

V-VI
„B”
kategória

Elődöntő
Keresztjátékos
döntő

2020.03.09.2020.03.19.

Sorsolás
szerint az
iskolák pályái
Később
kijelölt
helyszíneken.
Később
kijelölt
helyszínen.
Sorsolás
szerint az
iskolák
pályái, vagy
terem
Később
kijelölt
helyszíneken.
Később
kijelölt
helyszínen.
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2019.szeptember
17. 2400

2019.december
11.
2400

DSSZE iroda
(Szemere
utca 20.)

később kerül
kihirdetésre

Kosárlabda
Bajnokság

2019. 09. 23tól

Sorsolás
szerint

(DSSZE
iroda,

V-VI

2019. szeptember

„A”

16. 2400

kategória

Megyei döntő

2019.11. 0408

Kijelölés
szerint

Szemere
u.20.)
2019.
szeptember
17.
14.00

Bajnokság
V-VI

2019. 11. 11től,
nevezéstől
függően

(DSSZE
Sorsolás
szerint

„B”
kategória

Megyei döntő

iroda,
2019. október 21.

Szemere

2400

u.20.)
2019.

Kijelölés
szerint

2020. 02.24.28.

október 22.
14.00

Kispályás Labdarúgás

V-VI.

Amatőr
kispályás
Megyei döntő

2020.
márciusáprilis
2020. 05.01.ig

Sorsolás
szerint

2020.március 15.

Miskolc

később kerül
kihírdetésre

Futsal
V-VI.

Futsal
Megyei döntő

V-VI.

Csoportmérkőzés
Megyei döntő

2019. 11. 06Sorsolás
tól
szerint
2019. 12. 09Miskolc
11.
Leány labdarúgás
2020.
Sorsolás
márciusszerint
április
2020. 04. 26.Miskolc
ig
Röplabda

Bajnokság

2019. 09. 23től

kategória

Megyei döntő

2019.11.2529.

Sorsolás
szerint
Kijelölés
szerint

V-VI

Megyei
bajnokság

2019. 12.02.től

Sorsolás
szerint

Megyei döntő

2020. 03.1620.

V-VI
„A”

„B”
kategória

Miskolc
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2019. november

később kerül

03.

kihírdetésre

2020.március 15.

2019. szeptember
16. 2400

2019. november
24. 2400

később kerül
kihírdetésre

2019.
szeptember
17. 1400
2019.
november 26.
1400

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 2019-ben 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:
▪ V-VI. korcsoportba (fiú és leány) tartozóknak közös mezőny, akiket határidőre
beneveztek
▪ V-VI. korcsoport egyéni verseny:
▪

„A” kategória: nincs korlátozás.

„B” kategória: azok a versenyzők indulhatnak, akik 2017. szeptember 1. és
2019. augusztus 31. közötti időszakban nem rendelkeznek MOATSZ által
kiadott versenyengedéllyel.
▪ Iskolánként, nemenként maximum 2 fő indulhat
▪

Versenyszámok:
▪ V-VI. korcsoport egyéni fiú és leány
Nevezés:
▪ Elektronikus úton az MDSZ honlapján (www.mdsz.hu)
▪ Internetes nevezési határidő: 2019. november 24. 24 óra

Lebonyolítás:
▪ Külön kiírás szerint.
▪ A versenyzők csak iskolájuk színeiben versenyezhetnek.
▪ Minden tanuló csak a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nincs, kivétel a
2005-ben született középiskolás tanulók, akik a V-VI. korcsoportos versenyen
indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.
▪ Sportági rendelkezések az országos kiírás 42. oldala szerint.

Verseny nevezése
Megyei döntő „A” és
„B” kat.

Ideje

Helye

2019. december 2-3.

Tiszaújváros

Nevezés
2019. november 24 2400

Továbbjutó az V-VI. korcsoport egyéni győztese.

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-Egyéni és Váltófutó
Pályabajnokság V., VI. korcsoport
Résztvevők:
▪ A versenyszabályzat 1 számú melléklete szerint V; VI. korcsoportos tanulók,
▪ az V. korcsoportba tartozó, 2003-2004-ban született tanulók, valamint azok a
2005-ben született középiskolások, akik az V. és összevont V-VI. korcsoport
váltófutó-számaiban indulnak.
▪ a VI. korcsoportba tartozó, 2000-2001-2002-ben született tanulók.
▪ Váltó-futószámokban nemenként a V-VI. korcsoportba tartozó tanulók.
▪ Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges,
kivéve a 2004-ben született középiskolás tanulók, akik az V. és az összevont
V-VI. korcsoport váltófutó-számaiban indulhatnak, de akkor saját IV.
korcsoportjuk Atlétika Egyéni es Váltófutó Pályabajnokság versenyein nem
vehetnek reszt, ugyanakkor az Atlétika Többpróba, az Atlétika Mezei
Futóbajnokság valamint az Atlétika Ügyességi es Váltofutó Csapatbajnokság
versenyein a saját korcsoportjukba visszaversenyezhetnek.
Versenyszámok:
▪ Az országos kiírás szerinti egyéni verseny.
▪ Az V. és a VI. korcsoportos tanulók közös mezőnyben versenyeznek a
váltószámokban.
Lebonyolítási rend:
▪ Megyei döntő a határidőre benevezett iskolák részvételével.
Indulási korlátozás:
▪ A megyei döntőre minden középiskola nemenként, korcsoportonként és
versenyszámonként 3 főt indíthat.
▪ Az alábbi versenyszámokban a fent említett létszám fölött is indítható további 2 fő
versenyző, amennyiben az alábbi táblázatban lévő szinteket tudják teljesíteni:

Versenyszám
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
Magasugrás
Távolugrás
Súlylökés
Diszkoszvetés
Gerelyhajítás
110/100 m gátfutás
4*100m –es váltó
4*400m-es váltó

V. kcs fiú
13,6
26,6
1:03,5
2:30,0
5:30,0
11:55,0
1,45
5,00
10,00 (5 kg)
20,00 (1,75 kg)
25,00 (700 gr)
19,7 (91,4 cm)

VI. kcs fiú
13,4
26,4
1:01,5
2:25,0
5:25,0
11:50,0
1,50
5,10
10,30 (6 kg)
21,00 (1,75 kg)
26,00 (800 gr)
19,7 (99 cm)

Együtt versenyez

V. kcs leány
15,5
33,0
1:15,0
3:05,0
6:30,0
13:00,0
1,25
3,80
7,50 (3 kg)
18,00 (1 kg)
18,00 (500 gr)
20,0 (76,2 cm)

VI. kcs leány
15,5
32,5
1:14,5
3:05,0
6:30,0
13:00,0
1,25
3,90
7,50 (4 kg)
19,00 (1 kg)
18,00 (600 gr)
20,0 (84 cm)

Együtt versenyez

▪ Egy iskolából maximum három versenyzőt pontozunk a pontszámításnál!
▪ A versenyzők 2 egyéni versenyszámban és a váltókban indulhat, naponta.
▪ 800 m, 1500 m és 3000 m közül naponta csak egy versenyszám választható.
Az országos döntőn való részvétel feltétele a megyei döntőn való szereplés és az
országos szintek teljesítése.
▪

Nevezés:
▪

2020. április 14.2400 óráig az MDSZ honlapján, www.mdsz.hu.

Igazolás:
▪

Szabályosan a verseny napján egy órával az első versenyszám előtt, vagy a
versenyszám kezdete előtt 20 percig az igazoló bizottságnál.
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Versenyszámok:
▪

Lásd országos versenykiírás 48. oldalán.

V-VI. korcsoport Ügyességi Csapatbajnokság
Résztvevők:
▪ V-VI. korcsoportos tanulók együtt (2000-2004-ben születettek).
▪ Iskolánként, versenyszámonként, nemenként egy csapat.
Felversenyzés:
Minden versenyző saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem
lehetséges, kivéve a 2005-ben született középiskolás tanulók, akik az V-VI.
korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor saját III-IV. korcsoportjuk
versenyein nem vehetnek részt, , ugyanakkor az Atlétika Többpróba, az
Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság és az Atlétika Mezei
Futóbajnokság versenyein a saját korcsoportjukba visszaversenyezhetnek.
▪

Indulási korlátozás:
▪ Egy versenyző maximum 3 versenyszámban és 1 váltószámban indulhat.

Versenyszámok:
Fiú:

Leány:

Súlylökés (6 kg)

súlylökés (4 kg)

diszkosz (1,75 kg)

diszkosz (1 kg)

gerelyhajítás (800 gr)

gerelyhajítás (600 gr)

magasugrás

magasugrás

távolugrás

távolugrás

4 x 1500 m váltó

4 x 800 m váltó

svédváltó 100, 200, 300, 400 m
A verseny ideje:
▪ 2019. október 03.
Csapatlétszám:
▪ 5 fő (4 eredménye számít)
▪ egy versenyző maximum három versenyszámban, és egy váltóban indulhat.
Nevezés:
▪ 2019. szeptember 26. 2400 óráig az MDSZ honlapján (www.mdsz.hu)
Igazolás:
▪ ugyanaz, mint az egyéniben.
Egyéb:
▪ A megyei döntőn jó eredményt elért csapatok eredményeik alapján kaphatnak
meghívást az országos döntőre. (nemenként/versenyszámonként maximum 16
csapat, magasugrásban maximum 8 csapat)
▪ Magasugrásban a versenyzők hat kísérletet tehetnek tetszés szerinti magasságon.
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▪ A többi versenyszámban minden versenyző három kísérletet tehet.
A holtversenyeket el kell dönteni (lásd országos kiírás 65. oldalán).

▪

Mezei futóverseny
Résztvevők:
▪ Valamennyi középiskola nemenként, korcsoportonként, illetve versenyszámonként
10 főt (2 csapatot) indíthat.
Igazolás:
▪ A verseny napján az első versenyszám előtt 1 órával, vagy a versenyszám kezdete
előtt 20 percig az igazoló bizottságnál.
FIGYELEM!

Az V. és VI. korcsoport külön versenyez!

Versenyszámok:
▪ Egyéni és 5 fős csapatverseny (4 eredménye számít).
▪ Egyéni és csapatverseny távjai:
V. kcsp.
VI. kcsp.

fiú 4,5 km
fiú 5,0 km

leány 3,0 km
leány 3,0 km

Megyei döntő időrendje: külön kiírás szerint
Értékelés:
▪ Egyéni: befutási sorrend alapján
▪ Csapat: a tagok befutási sorrendjének összege alapján.
Egyéb:
▪

A két csapattal nevezők az elektronikus nevezésnél külön kell, hogy nevezzék az
A és B csapatot. Két nevezési lapot kell nyomtatniuk!

▪

Nevezni a megadott határidőig (2020. március 22-ig) elektronikus
formában az MDSZ honlapján! (www.mdsz.hu).

A verseny megnevezése

Ideje

Helye

Nevezés

Mezei futó bajnokság

2020. március 26.

Miskolc

2020. március 22. 2400

Atlétika V.-VI..kcs ÜCsB
megyei döntő

2019. október 2.

Miskolc

2019.szeptember 26. 2400

Atlétika
V-VI.
pályabajnokság

2020. április 20-21.

Miskolc

2020. április 14. 2400

kcsp.

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 VALÓ NEVEZÉS
Résztvevők:
▪ Általános kiírás szerint, akik 2017. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között a
Magyar Triatlon Szövetség, illetve a megyei Triatlon Szövetség által kiadott
versenyengedéllyel nem rendelkeznek, és a korosztályos duatlon és triatlon
ranglistákon NEM szerepelnek.
▪ V. és VI. kcsp. fiú és leány külön versenyeznek.
▪ Ugyanazon iskola nemenként és korcsoportonként legfeljebb két csapattal
nevezhet.
Nevezés:

2019. október 11.
▪

Aki két csapattal szeretne nevezni, annak külön „A” és külön „B” csapatot kell
beneveznie.

Versenyszámok:
▪ V. kcsp.: fiú és leány

egyéni és csapat

▪ VI. kcsp.: fiú és leány

egyéni és csapat

(csapatlétszám 4 fő, 3 fő befutási sorrendje adja a csapat helyezését.)
Versenytávok:
▪ V. és VI. kcsp. fiú, lány 2,5 km futás, 10 km kerékpározás, 1,5 km futás.
Egyéb:

Lásd országos versenykiírás: 68-70. oldal

Minden olyan kérdésben melyet jelen vagy az MDSZ kiírás nem tartalmaz a Triatlon Szövetség
versenyszabályai az érvényesek.
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FLOORBALL – KISPÁLYÁS
Résztvevők:
▪

V., VI. korcsoportos fiú és lány csapatok.

▪

Felversenyzés egy korcsoporttal feljebb 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 mérete 60x90 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 3 fővel játszani, az
érintett mérkőzés győztese a vétlen csapat az aktuális eredménnyel, 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 nevezzék be az „A” és
„B” csapatot. Egy játékos csak egy csapatban nevezhető.
Indulási korlátozások:
▪ Az V., VI. 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 csapattak nevez,
egy játékos csak egy csapatban játszhat.
Verseny megnevezése

Ideje

Helye

V, VI. kcs. fiú és leány 2019. november 1115.
Megyei Döntő

Miskolc

Nevezés

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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KÉZILABDA
V-VI. korcsoportos fiú és leány bajnokság „A” kategória
A verseny résztvevői:
▪ 2000-2001-2002-2003- 2004-ben született tanulók. Az V-VI. korcsoportos
(összevont) labdajátékban a 2005-ben született középiskolás tanulók
felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Nevezés:
Interneten www.mdsz.hu
Nevezési határidő: 2019. szeptember 17. 2400
MDSZ P R O G R A M J A ÉS DIÁKOLIMPIAI VERSENYKIÍRÁSA 2019/2020

„A Diákolimpia Versenyszabályzata”

X. pontja szerint.
Lebonyolítás:
▪ A csapatokat csoportokba soroljuk (2-4 csoport, a nevező csapatok számától
függően -1 csoportba 3-6 csapat kerül-) a területi elvet és az erősorrendet (előző
tanév eredményei alapján) figyelembe véve.
▪ A csoportokban a csapatok körmérkőzést (5-6 csapatos csoportban egy fordulót, 34 csapatos csoportban két fordulót) játszanak a csapatok (saját pályájukon:
teremben, vagy szabadtéren) a sorsolás szerint.
▪ A „Csoportkör” után, az eredmények alapján kerülnek a csapatok a
„Körmérkőzéses elődöntőbe”, majd onnan a „Keresztjátékos döntőbe”. (a
körmérkőzések, s a keresztjáték teremben kerül lebonyolításra).
▪ A körmérkőzéseken, s a döntőben a MKSZ versenyszabályai érvényesek a
helyezések eldöntésénél.
Játékidő:
2x25 perc 5 perc szünettel (sorozatmérkőzés esetén 2x20 perc)
Csapatlétszám:
14 fő
Játékosok szerepeltetése: versenyenként 14 fő játékos szerepeltethető, az a 14 fő, akiket az első
mérkőzésük jegyzőkönyvébe beírtak.
Igazolás:
internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és
pecséttel ellátott csapat nevezési lap; diákigazolvány; NEK-es diákigazolvány
hiányában személyi igazolvány.
Labda:
kerülete, súlya
leányok: 54-56 cm, 325-375 g súlyú (2-es méret);
fiúk: 58-60 cm, 425-475 g súlyú (3-es méret)

„B” kategória V-VI. korcsoportos fiú és leány bajnokság
A verseny résztvevői:
▪

▪

▪

A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kézilabda sportágban:
2017. szeptember 01. és 2019. augusztus 31. között az MKSZ, illetve a
megyei/ budapesti Kézilabda Szövetség vagy bármely ország
szakszövetsége által kiadott játékengedéllyel nem rendelkeznek.
Ha a megyei/budapesti Kézilabda Szövetség nem ad ki
játékengedélyt, úgy a megyei/budapesti Kézilabda Szövetség
szervezésében, rendezésében bajnoki vagy kupamérkőzésen 2017.
szeptember 01. és 2019. augusztus 31. között nem vettek részt.
Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági
szakszövetsége nem ad ki játékengedélyt, úgy a tanuló az adott
ország sportági szakszövetsége által szervezett, rendezett bajnoki
vagy kupamérkőzésén 2017. szeptember 01. és 2019. augusztus 31.
között nem vett részt.
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Lebonyolítás:
▪ A csapatokat a nevezők számától függően csoportokba soroljuk a területi elvet és
az erősorrendet (előző tanév eredményei alapján) figyelembe véve. A csoportok
létszáma: 3 csapat, a csoportmérkőzéseket egy helyszínen, körmérkőzéssel
bonyolítjuk le teremben, esetleg szabadtéren.
▪ 4 vagy 5 csapat nevezése esetén körmérkőzést játszanak a csapatok (teremben),
összesen két alkalommal (3 illetve 4 mérkőzés/csapatonként).
▪ A létszámtól függően, a csapatok a csoportbeli körmérkőzés után kerülnek az
„elődöntőbe”, majd onnan a „Keresztjátékos döntőbe”, melyek teremben
kerülnek lebonyolításra.
▪ A körmérkőzéseken, s a döntőben a MKSZ versenyszabályai érvényesek a
helyezések eldöntésénél.
Nevezés:

Interneten az MDSZ honlapján.

Játékidő:
2x20 perc 5 perc szünettel
Csapatlétszám:
14 fő
Nevezhető létszám: 20 fő nevezési létszám véglegesítése: 2020. január 5., amit papír alapon kell
küldeni a szakágvezetőnek.
Játékosok szerepeltetése:
▪ versenyenként 14 fő játékos szerepeltethető, az a 14 fő, akiket az első mérkőzésük
jegyzőkönyvébe beírtak. A megyei bajnokságra megküldött nevezési lapon
maximum 20 fő játékos nevezhető. Ezeket a játékosokat a megyei Kézilabda
Szövetség által leellenőriztetjük, s ebből a 20 főből lehet a megyei, s továbbjutás
esetén az országos döntőn 14 fő játékost szerepeltetni. A játékjogosultságot az
MKSZ honlapján ellenőrizhetik (www.handballnet.hu/ITP kép/személyek) az
érintettek.
Igazolás:
▪ internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és
pecséttel ellátott csapat nevezési lap; diákigazolvány; NEK-es diákigazolvány
hiányában személyi igazolvány, és a Megyei Kézilabda Szövetség által igazolva
a játékosok amatőr státusza.
▪ Határidő: 2020. január 5.
Labda:
▪ leányok: 54-56 cm, 325-375 g súlyú (2-es méret);
▪ fiúk: 58-60 cm, 425-475 g súlyú (3-asméret)

V. korcsoportos fiú és leány bajnokság
(meghírdetésre kerül,amennyiben a csapatok vállalják a teljes költséget)
A verseny résztvevői:
▪ 2003-2004-ben született tanulók. Alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet
egy korcsoporttal feljebb és visszaversenyezhet a saját korcsoportjába.
Nevezés:

A www.borsod-diaksport.hu menüpontban található nevezési lap kitöltésével és
megküldésével, amelyben a nevezésen túl nyilatkoznak a költségek megtérítéséről
is. (játékvezetők, terem, asztal) (Miskolc, 3530. Szemere utca 20.)

Nevezési határidő: 2020 április 19. 2400
Lebonyolítás:
▪ A csapatokat csoportokba soroljuk (2-4 csoport, a nevező csapatok számától
függően -1 csoportba 3-6 csapat kerül-) a területi elvet és az erősorrendet (előző
tanév eredményei alapján) figyelembe véve.
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▪ A csoportokban a csapatok körmérkőzést (5-6 csapatos csoportban egy fordulót, 34 csapatos csoportban két fordulót) játszanak a csapatok (saját pályájukon:
teremben, vagy szabadtéren) a sorsolás szerint.
▪ A „Csoportkör” után, az eredmények alapján kerülnek a csapatok a
„Körmérkőzéses elődöntőbe”, majd onnan a „Keresztjátékos döntőbe”. (a
körmérkőzések, s a keresztjáték teremben kerül lebonyolításra).
▪ A körmérkőzéseken, s a döntőben a MKSZ versenyszabályai érvényesek a
helyezések eldöntésénél.
Játékidő:
2x25 perc 5 perc szünettel (sorozatmérkőzés esetén 2x20 perc)
Csapatlétszám:
14 fő
Játékosok szerepeltetése: versenyenként 14 fő játékos szerepeltethető, az a 14 fő, akiket az első
mérkőzésük jegyzőkönyvébe beírtak.
Igazolás:
Az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lap;
diákigazolvány; NEK-es diákigazolvány hiányában személyi igazolvány, orvosi
igazolás
Labda:

Korcsoport

kerülete, súlya
leányok: 54-56 cm, 325-375 g súlyú (2-es méret);
fiúk: 54-56 cm, 325-375 g súlyú (2-es méret)

Verseny
megnevezése

V-VI

Bajnokság,
Csoportkör

„A”

Elődöntő

kategória

V-VI
„B”
kategória

Ideje
(döntőké
tervezett)
2019.09.30.2019.10.25..

Keresztjátékos
döntő

2019.11.0408.

Csoportkör

2020.01.06.2020.03.06.

Elődöntő
Keresztjátékos
döntő

V.
Bajnokság,
(amennyibe Csoportkör
n
megrendezé
sre kerül) Keresztjátékos
döntő

Helye
Sorsolás szerint az
iskolák pályái
Később kijelölt
helyszíneken.
Később kijelölt
helyszínen.
Sorsolás szerint az
iskolák pályái, vagy
terem
Később kijelölt
helyszíneken.

2020.03.09.2020.03.19.

Később kijelölt
helyszínen.

2020. 04. 27-

Sorsolás szerint
az iskolák pályái

nevezéstől
függően

Később kijelölt
helyszínen.

Nevezési határidő
(megyei)
MDSZ - interneten!

2019.szeptember 17.
2400

Sorsolás

DSSZE iroda
(Szemere utca
20.)

2019.december 11.

később kerül

2400

kihirdetésre

2020.04.15.

2400

később kerül
kijelölésre

Költségek: A sorsolás alapján a játékvezetőket a Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja.
A játékvezetői díjat a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület fizeti.
A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a
versenyre nem tudja a megyei egyesület azt korrigálni!!!
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KOSÁRLABDA
V-VI. korcsoportos fiú és leány bajnokság „A” kategória
A verseny résztvevői:
▪ 2000-2001-2002-2003-2004-ben született tanulók. Az V-VI. korcsoportos (összevont)
labdajátékban a 2005-ben született középiskolás tanulók felversenyezhetnek, és
visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Résztvevők:
▪ Az Országos Versenykiírás „A Diákolimpia Versenyszabályzata” VII. pontja
szerint.
Csapatlétszám:
▪ 12 fő.
Nevezés:
Az Országos Versenykiírás „A Diákolimpia Versenyszabályzata” X. pontja szerint.
Lebonyolítás:
▪
▪
▪

a bajnokság egy vagy két fordulóban kerül lebonyolításra,
a nevezéstől függően kialakított csoportokban, körmérkőzés formájában,
a versenysorozat megyei döntővel zárul.

Játékidő:
▪ 4 x 10 perc.
Egyéb rendelkezés:
▪ A mérkőzések lebonyolítása során jegyzőkönyvről, állítható stopperóráról (24 mp
mérőt is), személyi hibát jelző táblákról, 5 személyi hibát jelző zászlókról és az
eredményjelzésről a versenyt rendező köteles gondoskodni.
▪ Minden itt nem említett szabályt illető kérdésben a FIBA nemzetközi kosárlabda
szabályai szerint kell eljárni!
▪ A II. negyed végén, vagy azt követően bármikor előforduló 40 pont vagy e feletti
különbség esetén a játék véget ér, a megyei elődöntőkig a mérkőzéseket végig játsszuk.
(lásd: országos kiírás)
▪ A III. vagy IV. negyedben 20 pont vagy e feletti különbségnél futó órával mérünk.

„B” kategória V - VI. korcsoportos fiú és leány bajnokság
Résztvevők:
▪

▪

▪

Csapatlétszám:

A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kosárlabda sportágban 2018.
szeptember 01. és 2019. november 01. között az MKOSZ, (Nemzeti, Egyetemi,
Utánpótlás Bajnokság) vagy bármely ország szakszövetsége által kiadott
játékengedéllyel nem rendelkeznek.
Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szakszövetsége
nem ad ki játékengedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági szakszövetsége
által szervezett, rendezett bajnoki vagy kupamérkőzésén 2018. szeptember 01. és
2019. november 01. között nem vett részt.
Az Országos Versenykiírás „A Diákolimpia Versenyszabályzata” VII. pontja
szerint.

12 fő (max. 20 fő nevezhető és az országos döntőn ebből a 20 főből 12 játékos
szerepeltethető, lsd. Országos kiírás) A megyei bajnokságra megküldött nevezési
lapon maximum 20 fő játékos nevezhető. Ezeket a játékosokat a megyei Kosárlabda
Szövetség által leellenőriztetjük, s ebből a 20 főből lehet a megyei, s továbbjutás
esetén az országos döntőn 12 fő játékost szerepeltetni.
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Nevezés:

elektronikus úton a www.mdsz.hu honlapon.

Igazolás:

A kinyomtatott és az iskola igazgatója által aláírt Nevezési lapokat 2019. október
21-ig be kell küldeni a kosárlabda szakág-vezetőhöz (Miskolc, Földes Ferenc
Gimnázium), az amatőr státusz ellenőrzése céljából!!!

Lebonyolítás:
▪ a bajnokság egy vagy két fordulóban kerül lebonyolításra,
▪ a nevezéstől függően kialakított csoportokban, körmérkőzés formájában,
▪ a versenysorozat megyei döntővel zárul.
▪ a megyei döntőt a nevezések függvényében bonyolítjuk le

Játékidő:

4 x 10 perc

Egyéb rendelkezés:
▪ Lásd V-VI. korcsoportnál.

V. korcsoportos fiú és leány bajnokság
(meghírdetésre kerül,amennyiben a csapatok vállalják a teljes költséget)
Résztvevők:
▪ Az általános szabályok szerint. 2003-2004-ben született tanulók.
▪ Csapatlétszám: V. kcsp.: 12 fő. (Alacsonyabb korosztályú tanuló egy korcsoporttal
feljebb versenyezhet és visszaversenyezhet a saját korcsoportjába)
Nevezés:
▪ A www.borsod-diaksport.hu menüpontban található nevezési lap kitöltésével és
megküldésével, amelyben a nevezésen túl nyilatkoznak a költségek megtérítéséről
is. (játékvezetők, terem, asztal)
Beküldendő: 2020. március 01-ig, 3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 5. vagy
letek23@gmail.com ciímre
Lebonyolítás:
▪ a bajnokság egy vagy két fordulóban kerül lebonyolításra,
▪ a nevezéstől függően kialakított csoportokban, körmérkőzés formájában,
▪ a megyei döntőt a nevezések függvényében bonyolítjuk le
Játékidő:
▪ 4 x 10 perc.
Egyéb rendelkezés:
▪ Lásd az V-VI. korcsoportnál.
Labda: A lányoknál 6-os méretű, fiúknál 7-es méretű bőrlabda a kötelező a bajnoki fordulókon.
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Korcsoport

V-VI

Verseny
megnevezése
Bajnokság

Ideje

Helye

Nevezés

2019. 09. 23-tól

Sorsolás
szerint

2019.

Kijelölés

„A”
kategória Megyei döntő

2019.11. 04-08

szerint

szeptember 16
2400

Sorsolás
(DSSZE iroda,
Szemere u.20.)
2019.
szeptember 17.
14.00

V-VI

Bajnokság

Sorsolás
2019. 11. 11-től,
nevezéstől függően szerint

(DSSZE iroda,
Szemere u.20.)

Kijelölés 2019. október 21.

„B”
kategória Megyei döntő

2020. 02.24.-28.

szerint

2400

2019.
október 22.
14.00

V.

Bajnokság két

Amennyibe fordulója

2020. március 9-től

n
meghírdeté Megyei döntő

nevezéstől függően

sre kerül

Sorsolás
szerint
Kijelölés

2020. március 1.

később kerül
kihirdetésre

szerint

Költségek: A sorsolás alapján a játékvezetőket a Megyei Kosárlabda Szövetség
biztosítja. A játékvezetői díjat a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület fizeti.
A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a
versenyre nem tudja a megyei egyesület azt korrigálni!!!
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS V-VI. KORCSOPORT
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
együttműködésben hirdeti meg.
A verseny célja:
▪ versenylehetőség biztosítása
▪ bajnoki cím elnyerése és a további helyezések eldöntése
▪ a labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése
Résztvevők:
•

Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 2000-2001-2002-2003-2004-ben
született tanulók. Felversenyzés: Az V-VI. korcsoport (összevont) labdajátékban a
2005-ben született középiskolás fiú tanulók felversenyezhetnek, és
visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.

Korlátozás:
▪

▪

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 egyaránt. A
nem magyar állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövetségének
igazolását köteles

Csapatlétszám:
10 fő játékos + 2 fő kísérő
Nevezés:
Az Országos Versenykiírás „A Diákolimpia Versenyszabályzata” X. pontja szerint.
Egyéb sportági rendelkezések:
Játékidő:
2 x 15 perc, a mérkőzés utolsó 60 másodperce tiszta játékidő
Kapuméret:
3 x 2 m-es kézilabda kapu.
A pálya méretei: 40 x 20 m-es kézilabda pálya. A büntetőterület az alapvonaltól 6 m-re az
alapvonalon a kapu középétől 7 m-re felfestett téglalap alakú terület.
A játéktér felülete: A felületnek simának, egyenletesnek kell lennie. Anyaga: műanyag, salak, föld,
bitumen, beton, fű, műfű.. Az országos döntő füves, műfüves pályán kerül
megrendezésre.
Labdaméret:
5-ös
Csapatlétszám mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjátékos tartózkodhat.
Csere:
5 fő, a cserelehetőség folyamatos. A csere a pályán kívül megkülönböztető mez
átadásával történik a saját cserepadhoz legközelebb lévő oldalvonalnál.
Felszerelés:
a mérkőzést jól láthatóan számozott, egyöntetű mezben kell játszani.
Cipő:
tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő engedélyezett, fémstoplis
cipő használata tilos.
Játékszabályok:
a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). Lásd országos kiírás 201203.oldal
Sárga és piros lap: lásd országos kiírás 201-202. oldal.
Lebonyolítási rend: nevezések száma alapján csoportmérkőzések, elődöntők, döntők megrendezése, a
később kijelölendő pályákon.

Korcsoport

V-VI.

Verseny

Ideje

Helye

Amatőr
kispályás

2020. márciusáprilis

Sorsolás
szerint

Megyei döntő

2020. 05.01.-ig

Miskolc

megnevezése

Nevezés

Sorsolás
később kerül

2020.március 15.

kihirdetésre

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:

A Versenyszabályzat VII.pontja és Korcsoportok melléklet szerint.

Korcsoport: Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 2000-2004- ben született fiú tanulók.
Felversenyzés: Az V-VI. korcsoport(összevont) labdajátékban a 2005-ben született középiskolás fiú
tanulók felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs
Játékrend:
▪ Csapatlétszám: 10 fő
▪ A bajnokság lebonyolítási rendjét a benevezések száma határozza meg.
▪ A bajnokság megyei döntővel zárul.
▪ A megyei győztes csapat országos döntőbe jut.
▪ Kezdőrúgásból gól nem érhető el.
Lebonyolítási rend:
▪ A kispályás Futsal FIFA (4+1) szabályai szerint.
Játékidő:
▪ 1 x 25 perc, a mérkőzés utolsó 60 másodperce tiszta játékidővel
Játéktér:
▪ 40 x 20 m kézilabdapálya, kézilabda kapuval (3 x 2 m).
Szabályok:
▪ Halmozott szabálytalanság: az egész mérkőzés során minden 4. szabálytalanság
után kisbüntető jár.
▪ Futsal labdarúgás szabályai szerint. (lsd. Országos kiírás 94-95. oldal)
Játékos:
▪ 4 +1 fő a pályán.
Csere:
▪ folyamatos, ha a lecserélt játékos saját térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor
léphet pályára a becserélt játékos, a pályaelhagyási pont 3 m-es körzetében. (5 fő)
Nevezés:
▪ az MDSZ honlapján (www.mdsz.hu)
Korcsoport

V-VI.

Verseny
megnevezése
Futsal
bajnokság
Megyei döntő

Ideje
2019. 11. 06tól
2019. 12. 0911.

Helye

Nevezés

Sorsolás

Sorsolás szerint

2019. november

később kerül

03.

kihirdetésre

Miskolc

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a
versenyre nem tudja a megyei egyesület azt korrigálni!!!
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LEÁNY LABDARÚGÁS
Résztvevők:
Korcsoport:

A „Diákolimpia Versenyszabályzata”VII. pontja szerint.
Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 2000-2001-2002-2003-2004-ben
született leány tanulók.

Felversenyzés:

Az V-VI. korcsoport (összevont) labdajátékban a 2005-ben született

középiskolás leány tanulók felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Játékrend:
▪ A bajnokság lebonyolítási rendjét a benevezések száma határozza meg.
▪ A bajnokság megyei döntővel zárul.
▪ A megyei győztes csapat országos döntőbe jut.
Lebonyolítási rend a megyei döntőig:
▪ A játékidő 2 X 15 perc, 3 perc szünettel. a mérkőzés utolsó 60 másodperce tiszta
játékidővel
▪ Játéktér 40 X 20 m. Kapu 3 x 2 m.
▪ Szabályok a labdarúgás szabályai az országos kiírás szerint.
▪ Csapatlétszám: 10 fő
Megyei döntő:
40 X 20 m füves pályán (lehetőség szerint)
3 X 2 m-es kapu
Játékidő: 2 X 15 perc (3 perc szünettel)
Csapatlétszám: 4+1 fő (5 játékos állandóan cserélhető oda-vissza)
Cipő: torna vagy gumistoplis labdarúgó cipő
Labdaméret: 5-ös
Egyéb: Az országos kiírás szerint (213-215. oldal)
Büntetőterület: Az alapvonaltól 6 m-re az alapvonalon a kapuk középpontjától 7
m-re felfestett téglalap alakú terület. (6x14m-es)
▪ Büntetőrúgás: 7 m-ről.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Korcsoport

Verseny
megnevezése

V-VI. kcs. Csoportmérkőzés
Leány

Megyei döntő

Ideje

Helye

Nevezés

Sorsolás

2020. márciusáprilis
2020. 04. 26.-ig

Sorsolás
szerint
Miskolc

2020.március

később kerül
kijelölésre

15.

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a
versenyre nem tudja a megyei egyesület azt korrigálni!!!
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RÖPLABDA
V.-VI korcsoportos fiú és leány bajnokság „A” kategória
A verseny résztvevői:
▪ 2000-2004-ben született tanulók.
▪ Az V-VI. korcsoport versenyin a 2005-ben született középiskolás tanulók
felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Csapatlétszám:
▪ 14 fő (2 fő libero szerepeltetése esetén)
Lebonyolítás:
▪ A nevezéstől függően kialakított csoportokban, körmérkőzés formában.
▪ A megyei döntőn keresztjáték, majd helyosztó mérkőzések döntik el a végső
sorrendet.
▪ A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak a megyei bajnokságban
▪ A hálómagasság fiúknál 243 cm, a leányoknál 224 cm.
▪ A bemelegítéshez szükséges labdákról minden csapat saját maga köteles
gondoskodni! Gala labda használata kötelező. (lásd: országos kiírás 232. oldal)
Helyezések eldöntése:
▪ több pont,
▪ nyert-vesztett játszmák aránya,
▪ nyert-vesztett pontok aránya,
▪ egymás elleni eredmény.
A mérkőzéseken megszerezhető pontok:
▪ Győzelem 2 pont
▪ Vereség 1 pont
▪ Ki nem állás 0 pont
Igazolás:
▪ A csapatok testnevelői kötelesek leadni a Nevezési lapot és a tanulók
diákigazolványait a mérkőzés kezdete előtt 15 perccel a jegyzőkönyvvezetői
asztalon! A mérkőzést játszó csapatok testnevelői ekkor ellenőrizzék az ellenfél
Nevezési lapját és diákigazolványait! Vitás esetben a játékvezető(k),
szakágvezető dönt.
▪ Minden egyéb kérdésben a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak.

Egyebek:
▪ A csapatok kötelesek egységes és számozott sportruházatban megjelenni.
▪ A Libero játékos által viselt mez színében térjen el a többi játékos ruházatától.
▪ A diákolimpia mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező!

„B” kategória V-VI. korcsoportos fiú és leány bajnokság
Résztvevők:
▪ A versenyen azok az V-VI. korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik
röplabda sportágban:
– 2017. szeptember 01. és 2019. november 01. között az MRSZ vagy bármely ország
szakszövetsége által kiadott versenyzési engedéllyel nem
rendelkeznek.
– Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szakszövetsége
nem ad ki versenyzési engedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági
szakszövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy
kupamérkőzésén 2017. szeptember 01. és 2019. november 01. között
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nem vett részt.
– az MRSZ által kiadott strandröplabda versenyengedéllyel nem rendelkeznek.
Jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt a csapat által elért eredmények törlésre
kerülnek!
Lebonyolítás:
▪ Mint a V. –VI. korcsoportos bajnokságnál, kivéve a megyei 4 csapatos döntőt,
amely esetén 2 nyert játszmáig és körmérkőzéses rendszerben kerülnek
megrendezésre a mérkőzések.

V. korcsoportos fiú és leány bajnokság
(meghírdetésre kerül,amennyiben a csapatok vállalják a teljes költséget)
Résztvevők:
▪ Az általános szabályok szerint. 2003-2004-ben született tanulók.
▪ Csapatlétszám: V. kcsp.: 14 fő. (Alacsonyabb korosztályú tanuló egy korcsoporttal
feljebb versenyezhet és visszaversenyezhet a saját korcsoportjába)

Csapatlétszám:
▪ 14 fő
Lebonyolítás:
▪ A www.borsod-diaksport.hu menüpontban található nevezési lap kitöltésével és
megküldésével, amelyben a nevezésen túl nyilatkoznak a költségek megtérítéséről is.
(játékvezetők, terem, asztal)
▪ A nevezéstől függően kialakított csoportokban, körmérkőzés formában.
▪
▪ A megyei döntőn keresztjáték, majd helyosztó mérkőzések döntik el a végső
sorrendet.
▪ A mérkőzések 2 nyert játszmáig tartanak a megyei döntőben
▪ A hálómagasság fiúknál 243 cm, a leányoknál 224 cm.
▪ A bemelegítéshez szükséges labdákról minden csapat saját maga köteles
gondoskodni!
Helyezések eldöntése:
▪ több pont,
▪ nyert-vesztett játszmák aránya,
▪ nyert-vesztett pontok aránya,
▪ egymás elleni eredmény.
A mérkőzéseken megszerezhető pontok:
▪ Győzelem 2 pont
▪ Vereség 1 pont
▪ Ki nem állás 0 pont
Igazolás:
▪ A csapatok testnevelői kötelesek leadni a Nevezési lapot és a tanulók
diákigazolványait a mérkőzés kezdete előtt 15 perccel a jegyzőkönyvvezetői
asztalon! A mérkőzést játszó csapatok testnevelői ekkor ellenőrizzék az ellenfél
Nevezési lapját és diákigazolványait! Vitás esetben a játékvezető(k),
szakágvezető dönt.
▪ Minden egyéb kérdésben a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak.
Díjazás:
▪ Az 1-3. érem, az 1-4. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
Egyebek:
▪ A csapatok kötelesek egységes és számozott sportruházatban megjelenni.
▪ A Libero játékos által viselt mez színében térjen el a többi játékos ruházatától.
▪ A diákolimpia mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező!
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Korcsoport

Verseny
megnevezése

Ideje

Helye

Megyei
bajnokság

2019. 09. 23-től

Sorsolás
szerint

V-VI.

Amatőr
V-VI.

Megyei döntő

2019.11.25-29.

Kijelölés
szerint

Megyei
bajnokság

2019. 12.02.-től

Sorsolás
szerint

Megyei döntő
Bajnokság két

V.

fordulója

2020. 03.16-20.
2020.április 2-től

Miskolc

e kerül

Megyei döntő

nevezéstől függően

2019.
szeptember 16.
2400

2019. november
24. 2400

Sorsolás
2019.
szeptember
17. 1400
2019.
november
26. 1400

Sorsolás
szerint

Amennyiben
meghirdetésr

Nevezés
határideje

Kijelölés
szerint

2020. március 08.
24.00

2020.
március

Költségek: A játékvezetői díjat a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület fizeti.
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:
▪ V-VI. korcsoportba tartozó, 2000-2004-ben született tanulók. Az V-VI. korcsoport
versenyein 2005-ben született középiskolás tanulók felversenyezhetnek, és
visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.

Közvetlen országos nevezés: Megyei Döntő nem kerül megrendezésre!
▪ 2020. április 28. 24.00 óra.
▪ A két csapattal nevezőknek külön kell a nevezéseket elkészíteniük az elektronikus
nevezési rendszerben.
A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!

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

Egyéb:
▪ Lásd az országos kiírás 240-242. oldalán.

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
Résztvevők:
▪ Országos kiírás szerint V-VI. kcsp. együtt. (2000-2004)
A torna „B” kategóriában csak „kezdő” verseny kerül megrendezésre.
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.

•
Felversenyzés:

• Csapatversenyben minden korcsoportban 1 fő felversenyezhet, de akkor a
saját korcsoportja egyéni és csapatversenyén nem vehet részt.
• 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.
Kategóriák:
▪ A megyei döntőn résztvevő valamennyi csapat indulhat az országos elődöntőn.
▪ Az elődöntő lemondásáról a megyei döntőt követő 2. napig kell nyilatkozni a
csapatvezetőnek a megyei szervek felé.
Lebonyolítás:
▪ Csapatlétszám 6 fő, szerenként, 4 legjobb eredmény számít!
Egyéb:
▪ Az előírt gyakorlatot kell bemutatni minden szeren, a kiadvány megtekinthető,
letölthető az MDSZ honlapján (www.diakolimpia.hu). A gyakorlatanyag tanév
közben módosulhat, amely esetleges változások közlemény formájában kerülnek
meghirdetésre az MDSZ honlapján.
▪ A leány gerendagyakorlatnál plusz 10 cm-es szőnyeg és dobbantó használata
megengedett.25 cm-nél magasabb dobbantót nem lehet használni a versenyeken!
▪ Kérjük a torna szakosztályokat, hogy a Megyei Torna Szövetség által rendezett
versenyeken lehetőség szerint vegyenek részt.
Versenyszámok:
▪ lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
▪ fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás - korlát
Szerek és méretek:
▪ Lásd az országos kiírásban. (255. oldal)

Nem

Verseny
megnevezése

Fiú, Leány Torna
döntő

Megyei

Ideje

2020.január 13-17

Helye

Nevezés

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„B” kategória
Résztvevők:
▪ V.-VI. kcs. (2000-2004)
▪ Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem
lehetséges, kivéve a 2005-ben született középiskolás tanulók, akik az V-VI.
korcsoport versenyein indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyein
nem vehetnek részt.
▪ „B” kategóriában csak azok a versenyzők indulhatnak, akik 2017. szeptember 01.
és 2019. augusztus 31. között úszás spotágban érvényes versenyengedéllyel nem
rendelkeznek.
▪

Jogosulatlan szereplés megállapítása esetén, eredményüket megsemmisítjük és
a

következő

évi

úszó

diákolimpia

versenyéről

a

versenyző/iskola,

automatikusan kizárja magát.
Versenyszámok: V-VI. korcsoport, „B” fiú és leány
o

100m gyorsúszás

o

100m mellúszás

o

100m hátúszás

o

4X50m gyorsváltó

Lebonyolítás:
▪ Egyéni versenyszámokban egy iskola versenyszámonként, nemenként maximum 2
főt indíthat.
▪ A váltókban nemenként minden iskola csak egy csapatot indíthat.
▪ Egy versenyző 2 egyéni számban és 1 váltóban indulhat!
▪

A versenyen a B kategóriában 1 rajtszabályt alkalmazzuk.

Egyéb:
▪ A verseny előtt

legkésőbb 1 órával az úszókartont, az egyéni vagy csapat

nevezési lapot kitöltve le kell adni.
▪ A jelentkezést a verseny kezdete előtt 45 perccel lezárjuk.
▪ A holtversenyt szétúszással kell eldönteni.
Nevezés:
▪ Az MDSZ honlapján található nevezési felületen (www.mdsz.hu) 2020. január
28-ig.
Verseny megnevezése
Úszás Megyei döntő

Ideje

Helye

2020. február 3-7.

Miskolc

Nevezés
2020. január 28. 2400

A nevezési határidő nem módosítható, amennyiben nem nevezett az iskola a
versenyre nem tudja a megyei egyesület azt korrigálni!!!
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"MEZŐ FERENC" SZELLEMI DIÁKOLIMPIA
Résztvevők:
▪ 2000-2004 között született tanulók
▪ Középfokú oktatási intézmények tanulói (V-VI. kcsp. együtt versenyez, két IV.
korcsoportos tanuló felversenyzése lehetséges, de akkor ők a saját
korcsoportjukban nem indulhatnak).
Csapatlétszám:

4 fős csapatok (nevezhető maximum létszám 8 fő)

Lebonyolítási rend:
▪ Külön megyei döntő megrendezésére NEM kerül sor. A résztvevőknek 5 héten át
kedd, szerda, csütörtök 13.00 - 19.00 óra között 3-5 kérdéstípusban megjelenő
kérdésekre kell válaszolni, melyek az MDSZ honlapján a „Szellemi diákolimpia”
oldalon (www.mdsz.hu) jelennek meg. A megfejtésekről az iskolák ugyanezen a
felületen kapnak visszaigazolást. Az országos elődöntőbe 24 legtöbb pontot elérő
csapat kerül.
▪ A 5. forduló után a legjobb 24 csapat 12-12 csapatos országos elődöntőbe kerül,
ahonnan a két elődöntő 1.,2. helyezett illetve a további 4 legjobb eredménnyel
rendelkező csapata kerül az országos döntőbe. A feladat fordulók időpontja,
időintervallumai alábbiakban találhatók meg. Lásd országos kiírás 275. oldalán.
Feladat anyag:
•

•

•

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.
A magyar olimpiai mozgalom első 25 éve és ezalatt (1895-1920) sportolóink
szereplése az I-VII. újkori nyári olimpiai játékokon, az 1-6. helyezettek, tehát
pontszerzőink.
Témakör terjedelme: Ki(k), mikor, hol, milyen sportág, milyen versenyszámában,
milyen eredménnyel nyert(ek) pontszerző helyezést az újkori olimpiák első 25
évében. Érmeseink életrajza, mikor (csak az évszám kell), hol születtek, ill.
hunytak el, egyesületük a sikeres olimpia időszakában. Olimpiákon hányszor
szerepeltek, milyen és mennyi pontszerző helyezést gyűjtöttek. Képfelismerés.
Magyar atléták szereplése és eredményei az újkori olimpiákon. Az 1-6.
helyezettek,
tehát
pontszerző
atlétáink.
Témakör terjedelme: Magyar atléták olimpiai eredményei. Ki, mikor, hol érte el
pontszerző helyezését. Érmeseink hol mikor (csak az év kell) születtek, ill.
hunytak el, egyesületük olimpiai sikereik időszakában, hány olimpián indultak,
milyen eredménnyel szerepeltek. Képfelismerés.

Ajánlott irodalom: Lásd az országos kiírás 277. oldalán.
Nevezési határidő: Folyamatos, de célszerű az I. forduló előtt.
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.
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Diákolimpiai díjak:
▪ A Magyar Diáksport Szövetség az alábbi elnevezésekkel díjakat alapít a 2019/2020.
tanévben megrendezésre kerülő Diákolimpia versenysorozatban. (Lásd országos
kiírás 30-31. oldalán.)
1) „Becsületes játék- Fair play” díj
2) „A Tanév Legeredményesebb Diákolimpia® testnevelője” díj.
3) „A Tanév Legeredményesebb Diákolimpia® iskolája” díj.
4) „A tanévi Diákolimpia® legaktívabb iskolája” díj:
5) „A Tanév Diákolimpia® rendezvénye” díj.
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1. számú melléklet

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 diáksport versenyen 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.
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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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