2017/2018. TANÉVI
DARTS DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Darts Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Darts Szövetség rendezi meg.
1. A verseny célja:
• A darts sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
• A tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a Magyar Darts
Szövetség és tagszervezeteinek utánpótlás-nevelési rendszerét.
• A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a darts sportágban versenyző diákok eredményesen képviseljék iskolájukat.
• A tanév „Magyarország Darts 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.
2. A verseny rendezője:
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Darts Szövetség.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai:
Kerületi Döntő:
• Helyszín: később kerül kihirdetésre (rendezésre vonatkozó pályázati anyagot a szövetség elfogad)
• Időpont: nincs konkrétan meghatározva, de 2018. február 10-ig le kell bonyolítani.
Területi/Budapesti Döntő: az adott területen működő darts szövetség, ennek hiányában egy, a területen működő darts
sportegyesület rendezésében
• Helyszín: később kerül kihirdetésre (rendezésre vonatkozó pályázati anyagot a szövetség elfogad)
• Időpont: 2018. február 11. 10:00
Országos Döntő: a Magyar Darts Szövetség rendezi.
• Helyszín: később kerül kihirdetésre (rendezésre vonatkozó pályázati anyagot a szövetség elfogad)
• Időpont: 2018. március 11. 10:00
Az időpont, helyszín változása és egyéb változtatás lehetséges az MDSZ és a Nemzetközi versenyekhez való igazodás
miatt, melyről a www.magyardarts.hu honlapon értesítést küldünk.
4. A versenyek résztvevői:
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
I-II. korcsoport
III-IV. korcsoport
V- VI. korcsoport

2007-ben vagy később született tanulók;
2003 - 2006-ban született tanulók;
1998 - 2002-ban született tanulók;

Felversenyzés:
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, így az 2003-ban születettek,
bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, III.-IV. korcsoportjukban indulhatnak.
Korlátozás:
Az érettségi utáni szakképzésben résztvevő tanulók már nem vehetnek részt a versenyen!
Résztvevők:
Kerületi, területi és budapesti döntők: A köznevelési intézmények azon csapatai, amelyek a megadott nevezési
határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
Országos döntő: A területi, budapesti döntők megrendezése után kerülnek meghatározásra az országos döntőn
résztvevő versenyzők.
5. Versenyszámok:
Egyéni versenyek nemenként az I-II., III-IV. és V-VI. korcsoportokban a Steel szakág szerint kerülnek megrendezésre.
6. A versenyek lebonyolítása (játéknem és szakág szerint):
Verseny előtti sorsolás alapján, 2 nyert játszmára folyik a mérkőzés, vigaszágas rendszerben.
Steel szakág; (fémhegyű dart, szizál tábla).
• I-II. korcsoport játéka High score (7 körön keresztül felfelé számolás, a nagyobb dobott pontérték győz).
• III-IV. korcsoport játéka 301 sima kiszálló 20-as körlimittel (az győztes, akinek kevesebb pontja van,
pontegyenlőség esetén a kezdő). Az országos döntőben az érmes helyezésektől dupla kiszálló, körlimit nélkül.
• V-VI. korcsoport játéka 501 sima kiszálló 20-as körlimittel (az győztes, akinek kevesebb pontja van,
pontegyenlőség esetén a kezdő). A legjobb 16 között dupla kiszálló, körlimit nélkül.
A gördülékeny lebonyolítás érdekében a változtatás jogát fenntartjuk!
7. Nevezés:
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
A kerületi, területi és budapesti döntők nevezési határideje: 2018. február 10.
Nevezési díj nincs!
8. Költségek:
A kerületi döntők rendezési költségeit a rendező intézmény, a területi, budapesti döntők rendezési költségeit a rendező
területi szövetségek, illetve darts sportegyesületek, az országos döntő rendezési költségeit pedig a Magyar Darts
Szövetség vállalja.
A versenyek részvételi költségeit (szállás, étkezés, stb) a résztvevők viselik.
9. Igazolások:
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

10. Díjazás:
Korcsoportonként, nemenként az első helyezettek elnyerik a „… Kerületi Darts Diákolimpia Bajnoka”, a „Területi/Budapesti
Darts Diákolimpia Bajnoka”, valamint a „Magyarország Darts Diákolimpia Bajnoka” címet.
Az 1-3 helyezettek érmedíjazásban részesülnek, az 1-6. helyezettek oklevelet vehetnek át.
A Magyar Darts Szövetség az Országos Döntőn különdíjat alapít a „Legfiatalabb fiú résztvevő”, „Legfiatalabb leány
résztvevő”, valamint a „Legtöbb diákot mozgósító intézmény” címek elnyerésére, amely címeket és különdíjakat a
kerületi és terület/budapesti döntőkön is ki lehet hirdetni.
11. Sportági rendelkezések:

• Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata szerint kell eljárni.
• Felkérünk minden résztvevőt és szurkolót a Fair-Play szabályok betartására!
• A kerületi döntőket rendező szervezetek elérhetőségei a www.magyardarts.hu oldalon találhatóak meg a megfelelő
időben.
• A kerületi döntőket rendező iskoláknak lejelentési kötelezettsége van a Magyar Darts Szövetség felé, létszám és
eredmény tekintetében. Technikai segítséget a területen működő darts sportegyesületektől kérhetnek.
• A területi és budapesti döntőket rendező szervezetek kiírásai megjelennek a www.magyardarts.hu oldalán.
További információ:
Magyar Darts Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel: (06-1) 460-6852
E-mail: office@magyardarts.hu
Honlap: www.magyardarts.hu

