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A versenyszabályok hatálya
A jelen szabályzat hatálya kiterjed a 2016/2017. tanévben a Fejér Megyei Diáksport
Egyesület (a továbbiakban: FMDE) által vagy közreműködésével megrendezésre kerülő
Alapszintű (körzeti) és Megyei Diákolimpiákra, a Sportági Szövetségek által lebonyolított
és minden saját rendezésű sportversenyre.
1. A Fejér Megyei Diákolimpia célja, feladata
A versenykiírásban szereplő sportágakban, korcsoportonként és nemenként a
megye tanulóinak részvételével a tanév „Körzeti” és “Fejér megye
Diákolimpia bajnoka” címeinek és a további helyezések eldöntése.
A alapszintű és megyei diáksport versenyrendszer működtetése.
Utánpótlás nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése.
A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.
A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az
egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.
2. A Fejér Megyei Diákolimpia rendezői
Körzeti Diáksport Bizottságok (Alapszint)
Megyei versenyek:
Fejér Megyei Diáksport Egyesület Rendezést vállaló Diáksport Bizottságok
Rendezést vállaló iskolák
Sportági Szakszövetségek
A versenyek szervezésében és lebonyolításban közreműködő sportági
szakág-vezetők
3. A versenyek helye és ideje
Az Alapszintű versenyeket a Körzeti DSB-k versenykiírása határozza meg!
A megyei elődöntők, döntők helyszíneit az éves versenynaptár alapján a Fejér Megyei
Diáksport Egyesület elnöksége határozza meg.
Az MDSZ javaslatára a rendezők kötelesek a megyei versenyek időpontjának módosítási
lehetőségét megvizsgálni, és amennyiben az esemény az MDSZ által javasolt időpontban
megvalósítható, időpontjának megváltoztatása érdekében intézkedni, valamint a
módosított időpont közzétételéről az eredeti kiírással megegyező helyen és módon
gondoskodni.
4. A Fejér Megyei Diákolimpia résztvevői
Résztvevők az általános és középfokú iskolák azon tanulói lehetnek, akik a
2016/2017. tanév kezdetéig ezen iskolákba beiratkoztak, és az adott diákolimpiai
verseny időpontjában, az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.
Az a tanuló, aki ugyanazon az iskolafokon tanév közben bármely indokból−korábbi
iskoláját elhagyva,− más iskolába iratkozik be, illetve létesít ott tanulói jogviszonyt (a
továbbiakban: átiratkozás), ugyanazon sportágakba, amelyekben előző iskolájában
indult, a Diákolimpia azonos tanévi versenyein az új iskoláját képviselve nem
versenyezhet.
Amennyiben a tanuló a tanév során az adott sportágban versenyen nem vett részt, és
2017. január 20-ig — /a tanítási év első félévének végéig/− átiratkozik új iskolája
képviseletében, részt vehet a diákolimpiai versenyeken. Félévzárást követő
iskolaváltás esetén az előzetesen benyújtott, az iskolaváltás körülményeit részletező,
írásbeli kérelem alapján a Fejér Megyei Diáksport Egyesület elnöksége jogosult a
tanuló részvételét engedélyezni.
A csapat, valamint az egyéni sportágak páros, illetve csapatversenyszámaiban
kizárólag egy iskola tanulói indulhatnak párban, illetve azonos csapatban.
Tagintézmények önállóan is indulhatnak a felmenő rendszerű versenyeken,
amennyiben tanév elején az iskola igazgatója nyilatkozik a tagintézmények ezen
szándékáról. A nyilatkozat az adott tanévi Diákolimpia versenyekre egységesen,
sportágtól függetlenül vonatkozik.
Az I.-IV. korcsoportban versenyző tanuló a körzeti bajnokságot, felmenő
rendszerű versenyeknél nem hagyhatja ki! Csak körzeti versenyekről
juthatnak fel a megyei szintű diákolimpiára.

A 2016/2017. tanévtől kezdődően a Körzeti DSB-k Alapszintű és a Fejér Megyei
Diáksport Egyesület megyei felmenő rendszerű, MDSZ támogatott versenyein, csak
azok az iskolák vehetnek részt, akik csapatsportágakban szeptember 30-ig
feltették a nevezésüket.
Egyéni sportágakban a nevezések határidejét, a körzeti (alapszintű) versenyt
rendező Diáksport Bizottságok határozzák meg versenykiírásukban!
Körzeti (alapszintű) versenyeken nem indulhat, akinek a nevezése a megadott
időpontig nincs fenn! Ez alól felmentés semmilyen indokkal nem adható!
Ugyanazon iskola a felmenő rendszerű Diákolimpia versenyein korcsoportonként és
nemenként csak egy csapattal vehet részt a megyei elődöntőn vagy döntőn (kivéve, ha a
sportági versenykiírás ettől eltérően rendelkezik). Alapszintű versenyeknél a kiírásnak
megfelelően!
Csapatsportágak, illetve egyéni sportágak páros, illetve csapatversenyszámaiban a
versenyrendszer különböző szintjein (alapszint, megyei és országos) az iskola jogosult a
résztvevő versenyzők személyén változtatni.
Az elektronikus nevezés részletes tudnivalói az MDSZ honlapján található
tájékoztatóban olvashatóak (http://v.mdsz.hu/versenyek/admin/).
5. Korcsoportok és indulási feltételek /Országos kiírás szerint/
A 2016/2017. tanévben a korcsoport-besorolás az alábbi módon történik:
I. kcs.
II. kcs.
III. kcs.
IV. kcs.
V. kcs.
VI. kcs.
–

–

–

–

2008-ban vagy később születettek
2006−2007-ben születettek
2004−2005-ben születettek
2002−2003-ban születettek
2000−2001-ben születettek
1997−1998−1999-ben születet

Csapat, valamint az egyéni sportágak páros, illetve csapatversenyszámaiban az
1997-es születésű, VI. korcsoportos tanuló, diákolimpiai versenyeken, csak abban az
esetben indulhat, ha az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a
2016/2017. tanévben is az iskola tanulója, amit az iskola igazgatójának igazolnia kell.
Egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet.
Kivételt jelentenek e szabály alól a 2002-ben született középiskolás tanulók
asztalitenisz, atlétika, torna és 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 (floorball, futsal, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda,
strandkézilabda) alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet egy korcsoporttal
feljebb és visszaversenyezhet saját korcsoportjába is.
A sportági szövetségek által rendezett diákolimpiai versenyek korcsoportmeghatározása eltérhet a központi versenykiírásban meghatározottól.

6. Igazolás és indulási feltételek:
A Megyei Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele:
1. Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.
2. Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola
igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lap.
3. Orvosi igazolás.
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a tanuló, a felkészítő pedagógus vagy
csapatvezető a verseny helyszínén bemutassa az Igazoló Bizottság, illetve a
verseny rendezője részére az igazolási dokumentumokat.
Az igazolások ellenőrzését a verseny elnöke (szakág-vezető), a verseny rendezője,
megyei versenyeknél az elnökség által megbízott személlyel egyetértésben végzi. Vitás
esetben a személyi igazolvány vagy érvényes útlevél is szükséges az adategyeztetéshez.
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy
annak másolatát.
A Diákolimpia versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő
pedagógussal vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott iskola
alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott kísérő. A kísérő
köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni az iskola által kiállított

munkáltató igazolást vagy megbízólevelet. Ennek hiányában köteles ezen
dokumentumot a rendezőnek eljuttatni öt munkanapon belül.
Versenyző kísérő nem lehet!
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a
Diákolimpia alapszintű, megyei, vagy országos versenyén.
A Diákolimpia versenyein kizárólag azon általános, valamint középfokú iskolák tanulói
vehetnek részt, amelyek a MDSZ által meghatározott (50 forint /tanuló/ év) díjakat
megfizették.
Az állami fenntartású intézmények esetén az MDSZ a nevezési díj
megfizetéséről központi megállapodást köt az intézményfenntartókkal.
Amennyiben a nem állami fenntartású iskola (vagy fenntartója) nem fizette be a
regisztrációs díjat a FMDE-nek, az első versenyük előtt, de legkésőbb október 31-ig, úgy
nevezési díjat köteles fizetni a FMDE-nek.
A nevezési díj:
Egyéni versenyszámokban: 2.500 forint indulónként és versenyszámonként.
Csapatsportokban: 30.000 forint csapatonként, nemenként és korcsoportonként.
7. Díjazás
Alapszintű versenyeken a díjazás a körzeti versenykiírások szerint.
Megyei Diákolimpiai versenyeken a díjazás a megyei versenykiírások szerint történik.
Mindkét szinten az érem és oklevél díjakat az MDSZ biztosítja.
A megyei elődöntőkön és döntőkön (egyéni és csapatversenyeknél):
• Az I−III. helyezettek éremdíjazásban
• A résztvevő csapatok oklevéldíjazásban részesülnek
A körzeti és megyei döntőn I. helyezett egyéni versenyzők és csapatok elnyerik,
a „Körzet” illetve "Fejér Megye Diákolimpia bajnoka" címet.
A versenyeken kizárólag az MDSZ által meghatározott vagy engedélyezett díjak
kerülhetnek átadásra!
8. Költségek
A rendezés és díjazás költségeit a körzeti DSB-k és a FMDE, a részvétel költségei a
résztvevőket terhelik.
9. Nevezés
A nevezést valamennyi támogatott Diákolimpiai sportágban, korcsoportban és
kategóriában elektronikus úton, az MDSZ honlapján kialakított nevezési
rendszerben kell megtenni:
I-VI. kcs.: valamennyi csapatsportágban szeptember 30-ig!
I-IV. kcs.: egyéni sportágban, a körzeti versenykiírásban rögzített határidőig!
V-VI. kcs.: egyéni sportágban, a megyei versenykiírásában meghatározott
időpontig!
Sportági szövetségek versenyeire: a kiírásban szereplő módon és határidőre!
I-VI. kcs.-ban: A felmenő rendszerű versenyeknél adott iskolát és versenyzőket
a megyei versenyre a körzeti DSB vezetője nevezi!
A nevezési határidő lejárta után a rendszerben nevezésre nincs lehetőség!
Postai úton, faxon, e-mailben, személyesen vagy bármilyen más módon
eljuttatott nevezést a FMDE elnöksége nem fogad el!
I-IV. korcsoportban: Csapat és egyéni sportágakban is a körzeti verseny
végeredménye után, de legkésőbb 3 napon belül nyilatkozni kell (e-mail, fax,
levél) az iskoláknak, hogy a továbbjutók részt vesznek, vagy nem a megyei
döntőn.
10. Meghívás
I-IV. kcs-ban: a Körzeti versenyek második helyezett egyéni versenyzői és csapatai
abban az esetben, ha minimális különbséggel lettek második helyezettek, a verseny
után, de legkésőbb 3 napon belül kérhetik meghívásukat a megyei döntőben való
részvételre!
(Kizárólag csak II. helyezett!)
A meghívás elbírálása az FMDE elnökségének kizárólagos joga.
Csapatsportágakban több meghívási kérelem esetén a FMDE elnöksége
selejtező rendezéséről dönthet! Erről az érintett csapatokat a helyszín és
időpont megadásával időben (minimum 5 nappal korábban) értesíti!

Meghívás saját hatáskörben hozott döntés alapján:
Amennyiben egy csapat vagy egyéni versenyző a verseny utáni nyilatkozatban, vagy a
verseny előtt 3 nappal alapos indokkal írásban bejelenti, hogy nem vesz részt a megyei
versenyen, a FMDE elnöksége meghívhat csapatot vagy egyéni versenyzőt az elért
versenyeredmények, figyelembevételével.
A meghívásról az FMDE értesíti a meghívott versenyzőket, iskolákat.
11.Egyebek:
Óvás:
– Amennyiben a sportági versenykiírás eltérően nem rendelkezik, a versenyben érintett
versenyző vagy csapat kísérője óvási szándékát a verseny (mérkőzés) helyszínén, a
verseny befejezését követő fél órán belül, szóban jogosult jelezni a verseny rendezője
felé az óvási díj (5000 Ft) egyidejű befizetése mellett. Az óvási díj átvételéről a
verseny rendezője köteles átvételi elismervényt adni! Az óvás előterjesztésére a
helyszínen írásban, de legkésőbb a verseny befejezését követő 2 munkanapon belül,
(e-mail vagy fax útján) a rendező részére történő megküldéssel van lehetőség.
–

Az óvásban fel kell tüntetni az óvást benyújtó személy nevét, e-mail címét.

–

Amennyiben az óvásnak a FMDE elnöksége helyt ad, a befizetett összeget
visszafizetjük. Ellenkező esetben az óvási díj a Fejér Megyei Diáksport Egyesületnél
marad, és ekkor hivatalos számlát ad!
Az elnökség döntéséről írásban értesíti a feleket.

–

Amennyiben egy iskola vagy egy iskola tanulója a megyei döntőn
indokolatlanul, nem jelenik meg, az iskola a következő évben kizárja magát
abban a sportágban a versenyből.
Amennyiben az iskola a megyei verseny előtt 3 nappal (e-mail, levél, fax)
alapos indokkal a versenyen való indulási jogot lemondja, így a kizárást a
következő tanévi versenyben az egyesület nem érvényesíti.

–

–

Ha a diákolimpia hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan
esemény fordul elő, amely nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel, a
versenybizottság elnöke, a verseny rendezője a további versenyzésből azonnali
hatállyal köteles a személyeket, csapatokat kizárni és arról, a Fejér Megyei Diáksport
Egyesület elnökségét haladéktalanul értesíteni.

A további szankcionálás jogát az FMDE elnöksége fenntartja.
–

A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek
meg a tanulók. Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti
válogatott és sportegyesületi öltözék viselése nem engedélyezett!

–

Versenybírók, játékvezetők: a rendezők biztosítják!

Jegyzőkönyv, eredmények és egyéb versenydokumentáció:
– A mérkőzések jegyzőkönyveit, a végeredményt is tartalmazó „Beszámoló Lapot”,
a rendezvényről készült meghatározott számú fényképet az alapszintű és megyei
versenyekről a versenybizottság elnökének, vagy a verseny rendezőjének a versenyt
követő 2 napon belül meg kell küldeni a FMDE székhelyére! Az eredmények
folyamatosan megtekinthetők a FMDE honlapján (www.fejer-diaksport.hu)
–

A versenyek jegyzőkönyveinek tartalmaznia kell a tanuló neve mellett a születési
évszámot, az iskola (tagintézmény) nevét a település megnevezésével valamint a
helyezést. Csapatsportágakban a mérkőzések eredményit, a rendezés formáját és a
végeredményt!

Versenykiíráson túl irányadó sportági szabályok:
Minden olyan sportszakmai kérdésben, amelyről a Diákolimpia Általános szabályai és a
sportági versenykiírás külön nem rendelkezik, az illetékes sportági szövetség hatályos
“Verseny- és játékszabályai” szerint kell eljárni!

