
JÁTÉKOS SPORTVERSENY MEGYEI DÖNTŐ 
VERSENYKIÍRÁS 2017-2018. 

 
A verseny célja: a nevelési-oktatási intézmények tanulói részére, az életkori sajátosságoknak 
megfelelő anyagra épülő sor-és váltóversenyek rendezésével versenyzési lehetőség 
biztosítása. A bajnoki cím eldöntése. Az első és második helyezett csapat az országos 
elődöntőbe jut. 
 
A verseny rendezője:  Fejér Megyei Diáksport Szövetség   

Tóvárosi Általános Iskola  
 

 
A verseny ideje, helye: 2018. január 13. szombat, 9 óra 

Tóvárosi Általános Iskola Tornaterme 
Székesfehérvár Iskola tér 1. 

 
 
Nevezés: A nevezést elektronikus úton, az MDSZ honlapján − www.diakolimpia.hu vagy 
www. mdsz.hu/diakolimpia/ − kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a sportági 
versenykiírásban rögzített határidőben. 
 
Nevezési határidő: 2018. január 11. 
 
A verseny résztvevői: A körzeti, városi versenyekről továbbjutott csapatok. 8 csapat. 

 I-II. korcsoport, lásd az "Általános szabályok" I.sz. melléklete szerint. 
 A versenyre nevezhető csapatlétszám: 18 fő (9 fiú, 9 leány), kísérők száma: 2 fő 

(felnőtt). 
 1-1 feladatot 12 fő (6 fiú, 6 leány) hajt végre. 

Feladatonként 6 tanuló cserélhető (3 fiú, 3 leány). 
 A "felversenyzés" egy évfolyammal feljebb engedélyezett, de az adott versenyen 

belül a versenyző csak abban az évfolyamban szerepelhet, amelyikbe benevezték. 
 A csapat összeállítása versenyszámonként: 

2009-ben vagy később született  2 fiú és 2 leány 
2008-ban születettek   2 fiú és 2 leány 
2007-ben születettek   2 fiú és 2 leány 

Igazolás: 
A Megyei Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele: 
a). Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.  

 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 iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány 
bemutatása is szükséges). 

b).  Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója 
által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lap.  
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyzők nem vehetnek részt a versenyen! 
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak 
másolatát. 



Technikai értekezlet: 800 

    800 - 845 bemelegítés 

    850-től gyülekező, ünnepélyes bevonulás 

 

Megyei Versenyfeladatok:  1/2 – Futás váltóbottal  

2/2 – Pókjárás – Rákjárás 

3/2 – Alagúton át  

4/3 – labdás ügyességi váltó 

5/2 – Várfoglaló 

6/1 – Labdahordás  

     7/1 – Karikakirakó  

8/2 – Szlalom kézilabda  

9/1 – Karikán az akadályra  

10/2 – Bombázó 

. 
Néhány feladat végrehajtásának módja tavaly pontosításra került, kérem, nézzetek utána 

az MDSZ honlapján is! 
 
Mivel Fejér megye rendezi az országos döntőt, a megyei bajnok egyből az  
országos döntőbe jut, a 2. és 3. helyezett indulhat az országos elődöntőn !! 

 
 
1. Díjazás: 

 Megyei Döntő I-III. helyezettje érem-, valamennyi csapata oklevél-díjazásban 
részesül. 

 A megyei döntőn I. helyezett csapata elnyeri a "Fejér Megye Diákolimpia 
bajnoka" címet. 

 
 
 

 
 

Jó felkészülést, sok sikert kívánunk! 
 
 
 
 


