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1. Rendező 

Az országos elődöntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Somogy Megyei Diáksport Szövetség. 

Szervező Bizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Rózsáné Ősz Márta Elnök smdiaksport@gmail.com (30)243-5205 

Türgyei Jánosné Tag  (20)431-4916 

Versenybizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Türgyei Jánosné Elnök  (20)431-4916 

Rózsáné Ősz Márta Tag smdiaksport@gmail.com (30)243-5205 

Igazoló bizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Türgyei Jánosné Elnök  (20)431-4916 

Rózsáné Ősz Márta Tag smdiaksport@gmail.com (30)243-5205 

2. Résztvevő csapatok 

Lány 

Megye Iskola Település Testnevelő 

Somogy I. Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár Gaál Csilla 

Veszprém I. 
Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási 

Szakgimnázium 
Veszprém Kavalecz Gábor 

Vas II. Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely Pezenhófer György 

Tolna II. Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Paks 
Sztanóné Körösztös 

Lívia 

3. Helyszín, időpont, programok 

 

2017. január 09., hétfő 

Táncsics Mihály Gimnázium 

(7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 17. - Sportcsarnok bejárat a Szent István utca felöl) 

 

09:20 – 09:45 

Technikai értekezlet 

 

09:50 

Megnyitó ünnepség 

 

10:00-16:00 

Verseny 

 

kb. 16:00 (az utolsó mérkőzést követően) 

Eredményhirdetés 

4. Étkezés 
A verseny helyszínén büfé üzemel. 

 5. Akkreditáció, igazolások 

Általános részvételi feltételek: 

A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele. hogy a résztvevő csapat minden tagja rendelkezzen 

diákigazolvánnyal, az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és 

pecséttel ellátott csapat nevezési lappal és orvosi igazolással. 
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További részletek a 2016/2017 tanévi Diákolimpia® versenykiírás általános szabályok 8. Igazolások pontjában. 

A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a Diákolimpia® országos elődöntőin. 

Kísérő: 

A versenyen való részvétel feltétele, hogy a felkészítő pedagógus vagy csapatvezető a verseny helyszínén bemutassa az 

Igazoló Bizottság részére a fent említett dokumentumokat. 

A Diákolimpia® versenyein a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az 

adott iskola alkalmazásában áll vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző (továbbiakban: kísérő). 

A kísérő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni az iskola által kiállított munkáltatói igazolást vagy megbízó 

levelet, ennek hiányában köteles ezen dokumentumot a rendezőnek eljuttatni 5 munkanapon belül. A kísérő az adott 

rendezvényen versenyzőként nem szerepelhet. A fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában a csapat az adott 

versenyen nem jogosult részt venni. 

Igazolás menete: 

A csapat igazolásának ellenőrzése a verseny megkezdése előtt az Igazoló Bizottság feladata és kötelessége. Megfelelő 

igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése alapján dönt a részvétel jogosulatlanságáról, és 

döntését közli az érintette(kke)l, valamint megküldi az MDSZ részére. 

Az igazolási dokumentumokat a verseny végéig a Versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az igazolási dokumentumok 

biztonságos elhelyezéséről a rendezőnek kell gondoskodnia. 

6.Technikai információk 

Lebonyolítás:  

 4 csapat részvételével, egynapos verseny. Helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as sorsolási tábla szerint, 

majd a vesztesek a III. helyért, a győztesek az I. helyért játszanak. 

 3 csapat részvételével, egynapos verseny. Helyszíni sorsolást követően játék az 1-2, 2-3, 3-1-es sorsolási tábla szerint.  

 2 csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések között egy órai szünettel. (Kupa szabályzat a 

továbbjutásnál. Egynapos versenyek.) 

Továbbjutás: 

Továbbjutó csoportonként az első csapat. 

Díjazás: 

Az országos elődöntő I-III. helyezett csapatai érem, valamennyi csapata oklevéldíjazásban részesül. 

Költségek: 

A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. 

Technikai információk: 

A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részére kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es 

számra sorsolunk. 

Amennyiben a távolról utazó csapat a technikai értekezletre megérkezik, de hazautazási nehézségei vannak, úgy kérésére 

a 2-es sorsolási szám kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.  

 

 


