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1. A verseny célja: a nevelési-oktatási intézmények tanulói részére, az életkori 
sajátosságoknak megfelelő anyagra épülő sor-és váltóversenyek rendezésével versenyzési 
lehetőség biztosítása. A Fejér Megye Bajnoka cím eldöntése, továbbjutás az országos 
elődöntőbe. 
 
2. A verseny rendezője:   

• Fejér Megyei Diáksport Szövetség   

• Chernel István Általános Iskola és Gimnázium 
 

3. A verseny ideje, helye:   
2017. január 14. szombat, 10 óra 
Gárdonyi Általános Iskola Sportcsarnoka Gárdony, Bóné K.u. 14/b 
 
4. A verseny résztvevői:    
Körzeti, városi versenyekről továbbjutott csapatok. (8 csapat) 

• I-II. korcsoport, lásd az "Általános szabályok" 5-7. pontja 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: 

2008-ben vagy később született  2 fiú és 2 leány 
2007-ban születettek   2 fiú és 2 leány 
2006-ben születettek   2 fiú és 2 leány 

5. Meghívás: 
(FMDE általános szabályok 10. pontja szerint) 
 
6. Versenyszámok, lebonyolítás: 

Technikai értekezlet: 900 

    900 - 945 bemelegítés 

    950-től gyülekező, ünnepélyes bevonulás 

 

Versenyfeladatok:               1/3 Társhordás karikával 

    2/1 Négykézlábjárás 

    3/3 Gátakadály 

    4/1 Utazó labda 

    5/2 Várfoglaló 

    6/2 Páros adogatás 



                7/3 Rakd a botot- szedd a botot 

    8/1 Szlalomozz labdával 

    9/3 Alagútakadály 

    10/1 Kötélhúzás 

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

MDSZ honlapján is! 
 
7. Igazolás:    
A 2016/2017 MDSZ versenykiírás:"Általános szabályok" 8. pontja szerint. 
(internetes összesítő névsor, rajta orvosi igazolás, diákigazolvány) 
Bármelyik hiánya a versenyző kizárását vonja maga után a versenyről. 
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak 
másolatát. 
 
8. Díjazás:  
Az I-II-III. helyezett csapatok érem, az I-VIII. helyezett csapatok oklevéldíjazásban 
részesülnek. 
 
9. Továbbjutás: A megyei döntő I. és II. helyezett csapata tovább jut az országos elődöntőbe! 
 
 
10. Nevezés:  A nevezést  elektronikus úton, az MDSZ honlapján − www.diakolimpia.hu vagy 
www. mdsz.hu/diakolimpia/ − kialakítoI nevezési rendszerben kell megtenni a sportági 
versenykiírásban rögzített határidőben. 
 
Nevezési határidő: 2016. szeptember 30. 
 
11. Költségek: 

• A rendezés és díjazás költségei a FMDE-t, a részvétel költségei a résztvevőket 
terhelik 

 
12. Sportági rendelkezések: 
Az országos kiírásnak megfelelően! 
 
12. Egyebek: 
(FMDE általános szabályok 11. pontja szerint) 
 

. 
 
 

 
Jó felkészülést, sok sikert kívánunk! 

 
 
 
 


