
  

 

 

 



  

 

 

 
2014/2015. TANÉVI 

SNOWBOARD DIÁKOLIMPIA® 
ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 

 
1. Az országos döntő célja:  

 A snowboard sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.  

 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. 

 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a snowboardozó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat diákolimpiai országos 
döntőn.  

 A tanév „Magyarország Snowboard Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása. 

 A többletpontok vonatkozásában igazolást kizárólag abban az esetben állít ki a Magyar Diáksport Szövetség, 
amennyiben nemenként, korcsoportonként, kategóriánként minimum 8 induló részvételével zajlott az országos döntő, 
valamint egy iskola tanulói alkotják a csapatokat. 

 
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a  

Magyar Snowboard Szövetség. 
 
3. Az országos döntő helyszíne és időpontjai: 

    Helyszín: Mátraszentistván 

    Időpont: 2015. február 28. (szombat) 
 Program: 
 9.30 – Megnyitó 
 10.00-12.30 – Edzés 
 13.00 – 15.00 – Verseny 
 15.30 – Eredményhirdetés 
 
4. Az országos döntő résztvevői: 

 A köznevelési intézmények azon tanulói, akik egy magyar köznevelési intézménybe a 2014/2015. tanév kezdetéig 
beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói.   

 
5. Korcsoportok: 

I. kcs. 2006-ban vagy később születettek 
II. kcs. 2004-2005-ben születettek 
III. kcs. 
IV. kcs. 
V-VI. kcs. 

2002-2003-ban születettek 
2000-2001-ben születettek 
1995-1996-1997-1998-1999-ben születettek 

 
6. Versenyszámok: 

 Banked Slalom – Döntött kanyarokkal tűzdelt szlalom verseny. Könnyű mégis élvezetes versenyzési forma. 

Esélyegyenlőséget biztosít az alpin és freestyle szakág között. 
 
7. Nevezés: 

 Előnevezés: www.msbsz.hu 

 A végleges nevezés a helyszínen történik. 

 Nevezési díj: 500 Ft/fő.  
 
8. Díjazás: 

 Korosztályonként, nemenként és versenyszámonként az első helyezettek elnyerik a „Magyarország Snowboard 
Diákolimpia® Bajnoka” címet.  

 Az 1-3. helyezettek érem-díjazásban részesülnek. 

 Minden rajtoló névre szóló oklevelet vehet át. 

 Kiemelt díjazás: A 6 legtehetségesebb induló egy ausztriai hosszúhétvégét nyer, melyben a résztvevők edző felügyelete 
mellett fejleszthetik tovább tudásukat! 



  

 

 

 
9.  Költségek: 

 Az országos döntő rendezési költségeit a Magyar Snowboard Szövetség biztosítja. 

 Az utazás, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik. 
 
10. Egyebek: 

 A versenyen minden induló a saját felelősségére indul.  
 A versenyszervezőség a versenyen előforduló bármiféle balesetért felelősséget nem vállal.  
 A bukósisak használata kötelező, amelyet a versenyen korlátozott számban tudunk biztosítani. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános szabályai”, 
és a hatályos snowboard versenyszabályok érvényesek. 

 További információ:  
Honlap: www.msbsz.hu  
E-mail: info@msbsz.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


