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Torna Diákolimpia B kategória I. II. III-IV. korcsoport 
V-VI. korcsoport (kezdő) 

Megyei Döntő versenykiírása 2019/2020. tanév 
Miskolc, 2020. január 10. 

 
A verseny célja:  A tornasport népszerűsítése az iskoláskorú tanulók részére, versenyzési lehetőség 

biztosítása, Diákolimpia országos elődöntőbe kerülés eldöntése az I., II., III-IV. 
és V-VI. korcsoportban. 

 
A verseny rendezője:  B.A.Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület és az MVSI Torna szakosztálya.  
 
A versenyek helye: Miskolc, Hejőcsabai Sportcsarnok (3508 Miskolc, Sütő János út 47.)   
  
A verseny ideje: 2020. január 10. péntek 9.15 óra  
  
Versenybíróság 
elnök:   Draskóczy Gábor, MVSI Torna szakosztályvezető 
Vezető versenybírók: Fiúknál: Draskóczy Gábor 

Lányoknál: Keleti Éva 
  
Titkár:   Leskó-Sallai Beáta 
 
Résztvevők:  Csapatverseny és egyéni versenyben: 

▪ I. korcsoport 
▪ II. korcsoport 
▪ III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny 

▪ V-VI. korcsoporthoz tartozónak közös mezőny (kezdő kategória) 
 
Felversenyzés: 

▪ Csapatversenyben minden korcsoportban 1 fő felversenyezhet, de akkor a 
saját korcsoportja versenyén 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 
összetettben értékelésre. A felversenyző tanuló nem versenyezhet vissza a saját 
korcsoportjába.  
 
Korlátozás: 

▪ A „B” kategóriában csak azok a tanulók vehetnek részt, akik 2017. 
szeptember 01 és 2019. augusztus 31 között torna sportágban „A” kategóriás 
versenyengedéllyel nem rendelkeznek, valamint a rokon sportágakban sem 
rendelkeztek versenyengedéllyel (akrobatikus torna, aerobik, gumiasztal,) A MATSZ 
”B” kategóriás versenyengedélyivel az indulás engedélyezett. 
FIGYELEM! Egy versenyző csapatversenyben vagy „A” vagy „B” kategóriában 
indulhat!!! 

 

 



Csapatlétszám: A csapat létszáma 6 fő, melyből szerenként a 4 legjobb pontszám adja a csapat 
eredményét. 

 
Igazolás: Diákigazolvánnyal a verseny kezdete előtt 1 órával, NEK- es diákigazolvány 

hiányában személyi igazolvánnyal (V-VI. korcsoportnál), internetes nevezési 
lappal, igazgatói aláírással, pecséttel. Diákigazolvány elvesztése esetén csak 
fényképes igazgatói aláírással és pecséttel ellátott iskolalátogatási igazolást 
fogadunk el. TAJ kártya másolata ajánlott. 

 
 
    Lebonyolítási rend: 

 
   (TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ) 

 
 
Csarnok nyitása 2020.01.10. reggel 7:45 
 
Igazolás: 8:00-tól 
 
8:15-9:15  BEMELEGÍTÉS 
 
9:15-9:30  VERSENY MEGNYITÁSA 
 

„A”TALAJ     „B”TALAJ 
9:30-11:05  I. kcs lány     II. kcs. lány 
 
11:05-11:35  BEMELEGÍTÉS 
 
11:35-11:50  Eredményhirdetés (I. és II. k.cs lány) 
 

„A” TALAJ     „B” TALAJ 
11:50-13:50  III-IV. kcs lány     
11:30-12.00        II., kcs fiú  
12:00-12.30        III-IV. kcs fiú 
12.30-13.00        BEMELEGÍTÉS 
13.00-13.40        V-VI. kcs fiú 
 
13:50-14:20  BEMELEGÍTÉS 
 
14:20-14:35  Eredményhirdetés (III-IV. kcs lány és I., II., III-IV., V-VI. kcs fiú) 

 
14:35-14:45  VERSENY MEGNYITÁSA 
 
14:45-16:25  V-VI. kcs lány 
 
16:35-16:50  Eredményhirdetés (V-VI. k.cs. lány) 
 
16:50-16:55  VERSENY LEZÁRÁSA 

 
 

MINDEN EGYÉNI INDULÓ A SAJÁT KORCSOPORTJÁBAN FOG INDULNI, 
AMIT A HELYSZÍNI IGAZOLTATÁS UTÁN FOGUNK BEOSZTANI 

 
 
Az időrend tájékoztató jellegű!  



 
 
Minden csapat a versenye kezdete előtt egy órával köteles megjelenni és igazolni a verseny helyszínén! 
 
Díjazás:  A megyei döntőn csapatban az I-III. helyezettek érem, míg a helyezettek 

oklevél, egyéniben az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
 
Költségek: A rendezés költségeit a BAZ Megyei DSSZE fedezi. A részvételi költség (utazás, 

étkezés) az iskolákat terheli.  
 
Fontos tudnivalók: I., II. és III-IV. korcsoportok megyei 1-3. helyezést elért csapatai jogosultak az 

országos elődöntőn indulni. Egyéniben az 1-3. helyezettek jutnak az országos 
elődöntőbe. Amennyiben az egyéni 1-3. helyezett a továbbjutó csapat tagja, úgy a 
sorrendbe következő egyéni versenyző jogosult indulni az OED-n. Az V-VI. 
korcsoport megyei döntőn résztvevő valamennyi csapat és egyéni indulhat az 
országos elődöntőn. Az országos elődöntők beosztását a nevezéseket követően 
fogják elkészíteni. Az országos elődöntőre a megyei diáksport titkár nevezi 
a csapatokat. A részvételi szándékot a továbbjutásra jogosultak 2020. január 17-
ig a csapatvezetők jelezzék a DSSZE titkárnak. 

Technikai információ: Talaj zenére lehet hozni USB/vagy bluetooth-os telefont, stb., az új média 

szettre (a CD-lejátszó régi típusú). Érdemes saját magnót hozni, ha CD-n 

van a zene. 
 
Egyéb:  A versenyzők hozzanak papucsot magukkal. A versenyen 7 zárható öltöző lesz, 

ennek ellenére felelősséget nem vállalunk az értékekért. A verseny helyszínén 
okozott mindennemű károkozásért a csapatvezetők viselik az anyagi felelősséget. 

 
 A verseny időrendje feszített, kérjük a kedves kollégákat, hogy segítsék a 

szervezőket azzal, hogy felügyelik a dákok sportszerű magatartását. 
 
A döntőn az MDSZ versenykiírásában szereplő előírt gyakorlatot kell bemutatni minden szeren. 

Az „A” kategóriában minden kcs-ban közvetlen nevezés van az országos döntőre.  
 
A versenyrendezés gördülékenysége érdekében a csapatoknál versenyen kívül további versenyzők NEM 
indíthatók. 

Minden kérdésben, amelyben a központi versenykiírás, az általános szabályok és a versenykiírások nem 
rendelkeznek, a MATSZ szabályai érvényesek 

    
Miskolc, 2019. december 16. 
 
 
 
 

Benőcs Dávid    Draskóczy Gábor 
B-A-Z MDSSZE    MVSI  

Titkár    Torna szakosztályvezető 


