2017/2018. TANÉVI
TENISZ DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ
VERSENYKIÍRÁS
1.

Verseny célja:








2.

A tenisz sportág népszerűsítése a diákok körében.
Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása,
elmélyítése.
A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének terjesztése.
A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás
és az egészséges életmód népszerűsítése.
A legjobbak számára országos versenyre való feljutás biztosítása, hogy sikeresen képviseljék
iskolájukat diákversenyeken.
A tanév nemenkénti és korcsoportonkénti „Magyarország Tenisz 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
többletpont jogosultjainak meghatározása.
A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tenisz
Szövetség.

3.

A verseny helyszíne:
Balatonboglári Tenisz Club, 8630 Balatonboglár, Tinódi u. 2.
Pályák száma:10, talaja: salak, labda: később közölve

4.

A verseny ideje
2018. május 28- június 1.

1

5.

I. korcsoport
Piros pálya: 2010-ben vagy később születettek
Narancs pálya: 2009-ben születettek
Zöld pálya: 2008-ban születettek

2018. 05. 31. csütörtök
2018. 05. 31. csütörtök
2018. 05. 31. csütörtök

II. korcsoport: 2006-2007-ben születettek

2018. 05. 30. szerda

III. korcsoport: 2004-2005-ben születettek
IV. korcsoport: 2002-2003-ban születettek
V. korcsoport: 2000-2001-ben születettek

2018. 05. 28. hétfő
2018.05. 29. kedd
2018. 05. 30. szerda

VI. korcsoport: 1998-1999-ben születettek

2018. 05. 31. csütörtök

A versenyigazgató neve, elérhetősége
Szabó Zoltánné Paszér Éva, 30/376-0944
Kiss Gabriella, 70/6165753

6.

Versenybíró neve, elérhetősége
Rákóczi Andrea, 30/5154142

7.

A verseny résztvevői
Az MDSZ elektronikus rendszerében nevezett iskolák fiú-leány csapatai.
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja
szerint. A versenyen azon köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt, akik a megyei döntő
nevezési határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeztek és megyei döntő eredménye alapján az
Országos Döntőbe jutottak. Az Országos Döntőbe a megyei/budapesti döntők I. és II. helyezett fiúés leánycsapatai jutottak.

8.

Korcsoportok
A korcsoportok igazodnak a Nemzetközi Tenisz Szövetség és a Magyar Tenisz Szövetség
korosztályaihoz:

9.



I. korcsoport:
o piros pálya: 2010-ben vagy később születettek;
o narancs pálya: 2009-ben születettek;
o zöld pálya: 2008-ban születettek;







II. korcsoport: 2006-2007-ban születettek;
III. korcsoport: 2004-2005-ban születettek;
IV. korcsoport: 2002-2003-ben születettek;
V. korcsoport: 2000-2001-ben születettek;
VI. korcsoport: 1998-1999-ben születettek.
Felversenyzés
Alacsonyabb korcsoportú tanuló egy korcsoporttal magasabb korcsoportba felversenyezhet, de
ebben az esetben saját korcsoportjában nem indulhat.
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10. Korlátozás
Egy versenyző csak egy korcsoportban indulhat.
11. Versenyszámok
Az I. (piros, narancs és zöld pálya), II., III., IV., V. és VI. korcsoportban fiú, valamint leány
csapatversenyek.
12. A versenyek lebonyolítása
A találkozók két egyes és egy páros mérkőzésből állnak, kivéve piros és narancs pálya, ahol a
találkozók kizárólag egyéni mérkőzésekből állnak.
5 vagy kevesebb csapat részvétele esetén körmérkőzéses formában, ennél több csapat esetén
kieséses formában (a tábla mindkét irányban történő játszásával, vagyis minden csapat minimálisan
kettő mérkőzést játszik). Amennyiben eldőlt a találkozó, akkor páros mérkőzést nem kötelező
játszani. Kiemelés a játékosok rangsora alapján (a korosztályban elsődlegesen az idősebb
korosztályos ranglista, másodlagosan az alacsonyabb korosztályos ranglista szerint) történik.
13. Nevezés az Országos Döntőre
Az Országos Döntőn való indulási szándék e-mailen történő megerősítése - az elektronikus nevezési
lap elküldésével- szükséges.
Határidő: legkésőbb 2018. május 18-án 12:00-ig.
E-mail cím: erikad@huntennis.hu.
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanár készítheti el.
14. Nevezési díj
Országos döntő: 3 500 Ft/csapat,
A nevezési díj a helyszínen készpénzben, számla ellenében fizetendő.
Az elektronikus nevezési lapot kinyomtatva, a verseny helyszínén a rendezőségnek át kell adni!
15. Igazolások
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII.
pontja szerint.
16. Díjazás
A résztvevő csapatok oklevél, az I-III. helyezett csapatok játékosai érem díjazásban részesülnek.
Minden résztvevő ajándékot kap: grip, belépőjegyek Bobpályára, Gömbkilátóba.
17. Sportági rendelkezések
Sorsolás: 2018.május 24- én csütörtökön 12 órakor.
Játékrend: 2018. május 24-én 18 órától az MTSZ honlapján.
Jelen kiírásban nem említett kérdésekben a Magyar Tenisz Szövetség szabályai érvényesek, amelyek
elérhetők az alábbi linken: http://www.huntennis.hu/szovetseg/jatekszabalyok

3

4

