2017/2018. TANÉVI
JUDO DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐK VERSENYKIÍRÁSA
Az Judo Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti
meg, a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Judo Szövetség (a továbbiakban MJSZ)
rendezi meg.
1. A verseny célja
 A judo 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 judózó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat diákolimpiai versenyen.
 A tanév „Magyarország Judo 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 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása.
2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Judo Szövetség.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai
Serdülő „B” fiú
Helyszín: Kaszói Sportcsarnok (7564 Kaszó)
Időpont: 2018. február 04.
Mérlegelés: 9:00 – 10:00
Ifjúsági férfi-női
Helyszín: Szombathely (A verseny pontos helyszíne későbbi időpontban kerül kihirdetésre)
Időpont: 2018. május 12.
Mérlegelés: Későbbi időpontban kerül kihirdetésre
Serdülő „A” fiú-leány
Helyszín: Ceglédi Gál József Sportcsarnok (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.)
Időpont: 2018. március 03.
Mérlegelés: 9:00 - 10:00
Diák „C” fiú-leány
Helyszín: Szombathely (A verseny pontos helyszíne későbbi időpontban kerül kihirdetésre)
Időpont: 2018. május 12.
Mérlegelés: Későbbi Időpontban kerül kihirdetésre

Diák „B” fiú-leány
Helyszín: Zalakerámia Sport- és Rendezvényközpont (8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.)
Időpont: 2018. május 19.
Mérlegelés: 9:00 – 10:00
Diák „A” fiú-leány
Helyszín: Zalakerámia Sport- és Rendezvényközpont (8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.)
Időpont: 2018. május 19.
Mérlegelés: 10:00 – 11:00
Junior férfi-női
Helyszín: A verseny pontos helyszíne későbbi időpontban kerül kihirdetésre
Időpont: 2018. június 09.
Mérlegelés: Későbbi Időpontban kerül kihirdetésre
A pontos helyszínek később kerülnek kijelölésre. A helyszínekről a www.hunjudo.hu weboldalon tájékozódhatnak.
4. A verseny résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja” szerint.
Korcsoport

Diák C: 2008-ben született tanulók részére,
Diák B: 2007-ben született tanulók részére,
Diák A: 2006-ban született tanulók részére,
Serdülő „B”: 2005-ben született tanulók részére,
Serdülő „A”: 2004-2005-ben született tanulók részére,
Ifjúsági: 2001-2003-ban született tanulók részére,
Junior: 1998-2000-ben született tanulók részére.
Felversenyzés
A felversenyzés lehetséges az alábbiak szerint:
 Serdülő „A” és „B” kategóriába felversenyezhetnek a 2006-ban született tanulók.
 Ifjúsági kategóriába felversenyeznek a 2004-2005-ben született tanulók.
 Junior kategóriában felversenyezhet a 2001-2003-ban született tanulók.
Korlátozás
Versenyen csak olyan tanulók indulhatnak, akik a versenyen háziorvosi, vagy iskolaorvosi „egészséges,sportolhat” minősítéssel
(engedéllyel) rendelkeznek.
Résztvevők
A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig nevezéssel rendelkeznek és a nevezési
feltételeknek megfelelnek, a nevezési díjat befizették.

A Magyar Judo Szövetség 2018. évi Fiú Kategóriák Súlycsoportjai
Korcsoport

Menetidő

Súlycsoportok (kg)

Alkalmazható
ne-waza technikák

Korosztályos
indulási lehetőségek

Diák C (’08)
(10 éves)

2 perc

-27, -30, -33, -36, -39,
-42, -45, -50, -55, +55

Csak leszorítás

Nincs

Diák B (’07)
(11 éves)

2 perc

-29, -32, -35, -38, -41,
-45, -50, -55, -60, +60

Csak leszorítás

Nincs

Diák A (’06)
(12 éves)

2 perc

-32, -35, -38, -41, -45,
-49, -54, -60,- 66, +66

Karfeszítés,
leszorítás

Indulhat a serdülőben

Serdülő B (’05, ’06)
(13 éves)

3 perc

-33, -36, -40, -45, -50,
-55, -60, -66, -73, +73

Korlátozás nincs

Indulhat az ifiben

3 perc

-36, -40, -45, -50, -55,
-60,-66, -73, -81, +81

Korlátozás nincs

Indulhat az ifiben

4 perc

-42, -46, -50, -55, -60,
-66, -73, -81, -90, +90

Korlátozás nincs

Indulhat a juniorban és
a felnőttben

4 perc

-55, -60, -66, -73, -81,
-90, -100, +100

Serdülő A
(’04, ’05, ’06)
(13-14 éves)
Ifjúsági
(’01, ’02, ’03, ’04, ’05)
(13-17 éves)
Junior
(’98, ’99, ’00, ’01,’02,
’03)
(15-18 éves)

Korlátozás nincs

Indulhat a felnőttben

A Magyar Judo Szövetség 2018. évi LEÁNY Kategóriák Súlycsoportjai
Korcsoport

Menetidő

Súlycsoportok (kg)

Alkalmazható
ne-waza technikák

Korosztályos
indulási lehetőségek

Diák C (’08)
(10 éves)

2 perc

-27, -30, -33, -36, -40,
-45, +45

Csak leszorítás

Nincs

Diák B (’07)
(11 éves)

2 perc

-30, -33, -36, -40,
-44, -49, +49

Csak leszorítás

Nincs

Diák A (’06)
(12 éves)

2 perc

-32, -35, -38, -41,
-45, -50, -56, +56

Karfeszítés,
leszorítás

Indulhat a serdülőben

3 perc

-36, -40, -44, -48, -52,
-57, -63, +63

Korlátozás nincs

Indulhat az ifiben és a
juniorban

4 perc

-40, -44, -48, -52, -57,
-63, -70, +70

Korlátozás nincs

4 perc

-44, -48, -52, -57, -63,
-70, -78, +78

Korlátozás nincs

Serdülő A
(’04, ’05, ’06)
(13-14 éves)
Ifjúsági
(’01, ’02, ’03, ’04,
’05)
(13-17 éves)
Junior
(’98, ’99, ’00, ’01,
’02, ’03, ’04, ’05)
(13-18 éves)

Indulhat a juniorban és
a felnőttben

Indulhat a felnőttben

5. A versenyek lebonyolítása
A Diákolimpia® mérkőzésein a Magyar Judo Szövetség versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra.
 Diák „C”: A verseny lebonyolítása későbbi időpontban kerül meghatározásra.
 Diák „B”: A verseny 5 szőnyegen kerül lebonyolításra.
 Diák „A”: A verseny 5 szőnyegen kerül lebonyolításra.
 Serdülő B: A verseny 4 szőnyegen kerül lebonyolításra.
 Ifjúsági: A verseny lebonyolítása későbbi időpontban kerül meghatározásra.
 Junior: A verseny lebonyolítása későbbi időpontban kerül meghatározásra.
6. 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.
Nevezési határidő a korosztály versenyét megelőző csütörtökig.
Nevezési díjak: 1500 Ft
Helyszínen: 2250 Ft
A nevezési díj befizetése a verseny helyszínén történik.
7. Költségek
Az országos döntő rendezési költségeit MJSZ biztosítja
Az utazás és az étkezési valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
8. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi
kiegészítéssel: a versenyzőnek az igazolás során be kell mutatnia a háziorvosi, vagy iskolaorvosi „egészséges,sportolhat”
minősítésű engedélyt.
9. Díjazás
Súlycsoportonként az 1–3. helyezettek érem és oklevéldíjazásban részesülnek.
Az 5. helyezettek oklevelet vehetnek át.
10. Egyéb rendelkezések
Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Judo Szövetség hatályos versenyszabályzata, és a Magyar Diáksport Szövetség
2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” által meghatározottak szerint kell eljárni.
Információ:
Magyar Judo Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel.: (06-1) 460 – 6865
Fax: (06-1) 460 – 6866

