2017/2018. TANÉV
ALPESI SÍ DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
Az Alpesi sí 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 Sí Szövetség
(továbbiakban MSíSZ) rendezi meg.
1. A verseny célja:
• A sísport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
• A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód
népszerűsítése.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a síző diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.
• A tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése.
• A tanév nemenként és korcsoportonként „Magyarország Alpesi Sí 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 legalább 3. helyezést elért személyeknek járó többletpontok
jogosultjainak meghatározása.
2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Sí Szövetség.
3. A verseny helyszíne és időpontjai:
Helyszín:
Időpontok:

Mátraszentistván (Magyarország)
2018. február 23. (péntek)
I., II., korcsoport leány és fiú
2018. február 24. (szombat)
III., IV. korcsoport leány és fiú
2018. február 25. (vasárnap)
V., VI. korcsoport leány és fiú

Az időjárás és egyéb körülmények miatti esetleges változásokról a Magyar Sí Szövetség, illetve a Magyar
Diáksport Szövetség honlapjain keresztül lehet további információkat szerezni.
4. A verseny résztvevői:
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
I. kcs.
II. kcs.
III. kcs.
IV. kcs.
V. kcs.
VI. kcs.

2009-ban vagy később születtek
2007-2008-ban születtek
2005-2006-ban születtek
2003-2004-ben születtek
2001-2002-ben születtek
1998-2000-ben születettek

Felversenyzés:
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nem lehetséges (például a 2003ban születettek, bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, IV. korcsoportjukban indulhatnak).

Korlátozás:
A „B” kategória versenyein azon tanulók nem vehetnek részt, akik




a Magyar Sí Szövetség versenyzői nyilvántartása szerint „A” kategóriába soroltak, vagy
az U10 (Gyermek I.) korcsoporttól a 2017. évi OB óriás műlesikló, vagy műlesikló eredménylista szerinti
100 pontnál kevesebbet teljesítő versenyzők, vagy
akik a 2016/2017. évi versenyszezon Alpesi Magyar Kupa rangsorában 1.-2.-3. helyezést értek el,
függetlenül attól, hogy a Magyar Sí Szövetség versenyzői nyilvántartásában szerepelnek-e vagy sem.

A korlátozásokhoz tartozó versenyzők névsorát 2018. január elején, a 2017. december 31-i állapot szerint a
Magyar Sí Szövetség a honlapján közzéteszi (www.skihungary.hu).
Résztvevők:
Országos döntő: A versenyen azon köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt, akik a megadott
nevezési határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
5. Versenyszámok:
Valamennyi korcsoportban óriás műlesiklás „A” és „B” kategóriában, nemenként az egyéni versenyzők részére.
6. A verseny lebonyolítása:
Országos döntő lebonyolítása:



I., II., III., IV. korcsoport esetén egy-futamos óriás műlesiklás.
V., VI., korcsoport esetén a körülményektől függően, két-futamos óriás műlesiklás.

A versenyek a Magyar Sí Szövetség versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra.
Az időjárás és egyéb körülmények miatti esetleges változásokról a Magyar Sí Szövetség, illetve a Magyar
Diáksport Szövetség honlapjain keresztül lehet további információkat szerezni.
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 tanár készítheti el.
Az elektronikus nevezés határideje: 2018. február 13. (kedd).
A Magyar Sí Szövetség kérésére az Alpesi sí Diákolimpia® országos döntő nevezésének határideje 2018.
február 19-ére módosult!
Az elektronikus nevezésnél az „A” vagy a „B” kategóriát ki kell választani.
A nevezések alapján elkészített nevezési listát a Magyar Sí Szövetség honlapján 2018. február 16-án
(pénteken) 12.00 órától minden érdekelt megtekintheti.
Az országos döntő helyszínén nevezni nem lehet.
Az elektronikus nevezési lapot kinyomtatva, a verseny helyszínén a rendezőségnek át kell adni!
Helyszínen fizetendő nevezési díj: 2 300 Ft/versenyző.

8. Költségek:
Az országos döntő rendezési költségeit a Magyar Sí Szövetség biztosítja.
Az utazás, a szállás, az étkezés, a síbérlet, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
9. Igazolások:
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
10. Díjazás:
Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az első helyezettek elnyerik a „Magyarország Alpesi Sí
Diákolimpia® Bajnoka” címet.
Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az 1-3. helyezettek érem- az 1-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek.
11. Sportági rendelkezések:
A rajtlistán a versenyzők „A” és „B” kategóriás besorolásával kapcsolatban 2018. február 16.-tól (péntek) 2018.
február 20. (kedd) 12.00 óráig lehet észrevételt tenni, és ha az észrevétel jogos, a rajtlista módosításra kerül.
A végleges rajtlista legkésőbb 2018. február 21–én (szerdán) lesz közzétéve.
Felszerelés:




„B” kategória: A „B” kategóriás versenyzőknél a sífelszerelésre, ruházatra vonatkozó szabályok nem
kötelezőek. A bukósisak és a sífék használata ezekben a kategóriában is kötelező!
„A” kategória:Az”A” kategóriás versenyzőkre a sífelszerelésre és a ruházatra vonatkozó szabályok is
kötelezőek.
Nemzeti válogatott és egyesületi sportöltözék viselése nem engedélyezett!

A versenyen mindenki (versenyző, edző, néző, rendező stb...) a saját felelősségére vesz részt. A
versenyrendezőség a versenyen esetlegesen előforduló balesetért felelősséget nem vállal!
A nevezések beérkezését követően a Magyar Sí Szövetség elkészíti a versenyzők sorsolását, melyet a honlapokon
meg lehet tekinteni, és letölteni, mivel a helyszínen a rendezőség csak korlátozott számú rajtnévsort tud biztosítani.
A kedvezményes liftjegyekről, valamint más egyéb információkról – versenyiroda helyszíne, a helyszínek
megközelítése, a versenynapok részletes programja, szállás, étkezés stb. – a Magyar Sí Szövetség honlapja fog
tájékoztatást adni.
Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Sí Szövetség alpesi versenyszabályzatában és a Magyar Diáksport
Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzatában” meghatározottak szerint kell eljárni.
További Információ:

Magyar Sí Szövetség
1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29., fsz. 2.
Tel.: (+36 30) 982-5252
E-mail: office@skihungary.hu
Honlap: www.skihungary.hu

