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1. A Fejér Megyei Diákolimpia célja, feladata
 A torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében.
 Versenyzési lehetőség biztosítása a torna sportággal megismerkedő fiatalok részére.
 “Fejér megye Diákolimpia bajnoka” cím, az országos elődöntőbe jutás, és további helyezések
eldöntése.
2. A Fejér Megyei Diákolimpia rendezője:
 Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Baracs
 Fejér Megyei Diáksport Egyesület
3. A verseny ideje és helye:
2020. január 16. (csütörtök) 14:00 óra
Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Baracs
Nevezési határidő: 2020. január 14. (kedd)
Csak azok az iskolák vehetnek részt a megyei döntőben, akik az interneten feltették a nevezésüket. A
csapatversenybe nevezett versenyzőket nem szükséges külön az egyéni versenybe nevezni, a
versenyzők értékelésre kerülnek az egyéni összetett versenyben is!
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezéseket csapatonként külön
kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
4. A Fejér Megyei Diákolimpia résztvevői:
Korcsoportok: (az országos kiírás szerint)
• Egyéni és Csapatversenyben
– az I. korcsoportba tartozó tanulók
– a II. korcsoportba tartozó tanulók
– a III-IV. korcsoportba tartozó tanulók közös mezőny
Felversenyzés:
• Csapatversenyben minden korcsoportban 1 fő felversenyezhet, de akkor a saját korcsoportja egyéni és
csapatversenyén 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 összetett versenyben értékelésre.
A felversenyző tanuló nem versenyezhet vissza a saját korcsoportjába!
Korlátozás:
– Csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik 2016. szeptember 01. es 2018. augusztus 31. között torna
sportágban „A” kategóriás versenyengedéllyel nem rendelkeznek, valamint a torna rokonsportágaiban
(akrobatikus torna, aerobik, gumiasztal) versenyengedéllyel nem rendelkeznek. A MATSZ torna és a
torna rokonsportágainak „B” kategóriás versenyengedélyeivel az indulás engedélyezett a „B”
kategóriában.
5. Versenyszámok, gyakorlatanyag:
• Csapatverseny:
Korcsoportonként es nemenként az alábbi szerek, előirt gyakorlattal:
I. korcsoportban:
- leányoknak: ugrás - talaj
- fiúknak: ugrás – talaj
II. korcsoportban:
- leányoknak: ugrás - gerenda - talaj

- fiúknak: talaj - gyűrű – ugrás
III-IV. korcsoportban:
- leányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű – ugrás
• Egyéni verseny:
I. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel, előírt gyakorlatokkal:
- leányoknak: ugrás - talaj
- fiúknak: ugrás - talaj
II. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel, előírt gyakorlatokkal:
- leányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás
III-IV. korcsoportban egyéni és összetett verseny az alábbi szerekkel, előírt gyakorlatokkal:
- leányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás
6. Értékelés:
 Összetett csapatbajnokság:
A 6 főből szerenként a 4 legjobb pontszám adja a csapat eredményét.
• Egyéni összetett:
Korcsoportonként, a csapatversenyben elért eredmény alapján kerülnek értékelésre.
7. Díjazás:
 Összetett csapatbajnokság:
Az 1-3. helyezett érem-, minden csapat oklevéldíjazásban részesül.
 Egyéni összetett:
Az 1-6. helyezettje éremdíjazásban részesül.
8. Továbbjutás: Országos elődöntőbe:
Csapatverseny:
– Az I., II. és III-IV. korcsoportban a megyei versenyek 1-3. helyezettjei jutnak az országos elődöntőkbe.
Azonos pontszám esetén (holtverseny) az azonos pontszámot elért csapatok mindegyike továbbjut az
országos elődöntőkbe.
Egyéni verseny:
– Az I., II. és III-IV. korcsoportban a megyei versenyek 1-4. helyezettjei jutnak az országos elődöntőkbe.
Azonos pontszám esetén (holtverseny) az azonos pontszámot elért versenyzők mindegyike továbbjut az
országos elődöntőkbe.
– Amennyiben az egyéni 1-4. helyezett a továbbjutó csapat tagja, úgy a sorrendben következő egyéni
versenyző jogosult indulni az országos elődöntőn.
9. Igazolás:
A Megyei Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele:
a) Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.
b) Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója
által aláírt és pecséttel ellátott nevezési lap.
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát.
10. Sportági rendelkezések:
• A leány gerendagyakorlatoknál plusz 10 cm-es szőnyeg és dobbantó használata megengedett.
• Az egyéni és csapatversenyen a „B” kategória előírt gyakorlatát kell bemutatni minden szeren.
A kiadvány megtekinthető, letölthető az MDSZ honlapján (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség
„Versenyszabályzata”, a „Diákolimpia Torna Versenyszabályai” és a MATSZ hatályos szabályai
érvényesek.
Jó felkészülést kívánnak a szervezők!
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