JÁTÉKOS SPORTVERSENY DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ
VERSENYKIÍRÁS 2018-2019.
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
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium

A verseny ideje, helye: 2019. január 05. szombat, 10 óra
Csuka Csarnok
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.
Technikai értekezlet: 900
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. december 22.
A verseny résztvevői: Körzeti, városi versenyekről továbbjutott csapatok. (8 csapat)
1. Bicske Körzet: Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
Dunaújváros Körzet: (Adony – Nem tud vesz részt a megyei döntőn)
Dunaújváros: (Nincs továbbjutó)
2. Gárdony Körzet: Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Ált Iskola, Gimnázium és AMI
3. Móri Körzet: Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Sárbogárd Körzet: (Nincs továbbjutó)
4. Székesfehérvár Körzet „A”: Polgárdi Széchenyi István Ált. Iskola és AMI I.
5. Székesfehérvár Körzet „B”: Batthyány Lajos Általános Iskola (Szabadbattyán)
6. Székesfehérvár: Tóvárosi Általános Iskola I.
7. Székesfehérvár: Felsővárosi Általános Iskola II.






I-II. korcsoport, lásd az "Általános szabályok" I.sz. melléklete szerint.
A verseny előtt 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:
2010-ben vagy később született
2 fiú és 2 leány
2009-ban születettek
2 fiú és 2 leány
2008-ben születettek
2 fiú és 2 leány

Igazolás:
Lásd a MDSZ „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
A Megyei Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele:
1. A csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal.
2. A nevezési rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója
(tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláírt és pecséttel ellátott csapat
nevezési lap.
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak
másolatát.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen!

Technikai értekezlet: 900
900 - 945 bemelegítés
950-től gyülekező, ünnepélyes bevonulás
Versenyfeladatok:
1/2 - Futás váltóbottal
2/1 - Négykézlábjárás
3/3 – Gátakadály
4/1 – Utazó labda
5/2 – Várfoglaló
6/3 - Bújj és karikába fuss!
7/3 - Rakd a botot! – Szedd a botot!
8/2 - Szlalomkézilabda
9/1 – Karikán az akadályra
10/1 – Kötélhúzás
A Játékgyűjtemény az MDSZ honlapján a Játékos sportverseny versenykiírásánál megtekinthető,
letölthető (www.diakolimpia.hu).
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.

Továbbjutás: Az I-II. helyezett csapatok az országos elődöntőbe jutnak.

Jó felkészülést, sok sikert kívánunk!

