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A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Olimpiai Akadémiával 
együtt működésben hirdeti meg.
 
1.  A verseny célja: 

•  A magyar olimpiatörténet megismertetése és megszerettetése a fiatalok 
körében.

• Versenyalkalom biztosítása az olimpiatörténet iránt érdeklődő tanulók részére.
•  Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátsá-

gok kialakítása, elmélyítése.
•  A képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
•  A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője:  

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Komá- 
rom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre. 

3.  A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Feladatfordulók időpontjai (naponta: 13.00–19.00 óra között):
• 0. forduló: 2018. december 04-05-06.
• 1. forduló: 2018. december 11-12-13.
• 2. forduló: 2019. január 08-09-10.
• 3. forduló: 2019. január 15-16-17.
• 4. forduló: 2019. január 22-23-24.
• 5. forduló: 2019. január 29-30-31.

Minden intézmény saját hatáskörében gondoskodik a feladatkitöltés 
helyszínéről és időpontjáról.

• Országos elődöntők: 2019. február 24-ig.
Az elődöntői helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek kijelölésre.

• Országos döntő: 2019. március 24. (vasárnap), Tata.

Mező Ferenc  
Szellemi Diákolimpia

III-IV. KORCSOPORT
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4.  A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: 
Csapatversenyben a III-IV. korcsoportba tartozó, 2004-2007-ben született 
fiú- és leánytanulóknak közös mezőny.
Felversenyzés:
A II. korcsoportból egy fő, 2008-ban született tanuló felversenyezhet.
Korlátozás: 
Ugyanazon köznevelési intézmény csak 1 csapatot nevezhet.
Résztvevők:
• Az 5. fordulóig bezárólag: 

Az elektronikus nevezési rendszerben szabályosan nevezett csapatok.
• Országos elődöntők: 

A ötödik forduló után a 24 legjobb pontszámmal rendelkező iskolacsapat  
kerül a két országos elődöntő mezőnyébe (12-12 csa pat).

• Országos döntő: 
8 csapat részvételével.
Az országos döntőbe a két elődöntő helyezés és pontszám szerinti csapatai  
kerülhetnek az alábbiak szerint:

– Az 1-2. helyezettek automatikusan az országos döntő résztvevői 
(összesen  4 csapat). 

– A további négy csapat az elért pontok alapján kerül az országos döntő-
be (összesen 4 csapat). 

5.  Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Országos elődöntő: amennyiben az országos elődöntőről visszalépés történik, 

úgy az öt forduló alapján pontszámban következő csapat kerül meghívásra.
• Országos döntő: amennyiben az országos döntőről visszalépés törté-

nik, úgy az országos elődöntőkön elért eredményeket figyelembe véve, a 
pontszámban következő csapat kerül meghívásra.

6.  Versenyszámok: 

Csapatversenyek a III-IV. korcsoportba tartozó „vegyes” (fiú- és leány- 
versenyzőkből álló) csapatok részére.

7.  A versenyek lebonyolítása: 

A résztvevőknek 5 héten át, 3-5 kérdéstípusban megjelenő kérdésekre kell vá-
laszolni, amelyek az MDSZ honlapján, a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia alol-
dalon jelennek meg (http://diakolimpia.p92rdi.hu/).

III-IV. KORCSOPORT
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Az öt játékhét alatt az adott játékhéten kedd-szerda-csütörtök 13.00-19.00 
óra között lehet játszani, de a három játéknap alatt csak egyszer lehet a kód-
dal belépni, és megoldani az adott forduló feladatait. A feladatok időkorláttal 
kerülnek meghirdetésre, amit elérve az adott feladat megoldási felülete lezár. 
Kérjük, figyelmesen olvassák el a feladatok kitöltési útmutatóját!
Az iskolák visszaigazolást kapnak a megfejtésekről ugyanazon a felületen, 
amelyiken a feladatkitöltés történt a feladatfordulók után, pénteken.
• Országos elődöntő:

Az országos elődöntőn a versenyzők az elődöntők helyszínén írásban és 
szóban válaszolnak a kérdésekre.
Az országos elődöntő lebonyolítási rendjéről az MDSZ és a Magyar Olim-
piai Akadémia dönt.

• Országos döntő: 
Az országos döntőn a versenyzők a döntő helyszínén írásban és szóban 
válaszolnak a kérdésekre.
Az országos döntő lebonyolítási rendjéről az MDSZ és a Magyar Olimpiai 
Akadémia dönt.

8.  Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
•  Az elektronikus nevezést követően a Mező Ferenc Szellemi Diákolim-

pia alrendszer (a továbbiakban: alrendszer) belépési azonosítót és kódot 
küld a nevezési rendszerben megadott e-mail címre a nevezés elfogadá-
sát követően.

•  A csapatok a megküldött kóddal az aloldalon keresztül tudják a vetélke-
dő kérdéseit kitölteni, majd az eredményeket megtekinteni.
Nevezési határidő: folyamatosan, de célszerű az első forduló előtt.

9.  Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.  Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.  Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel: 
Az országos döntő győztes csapata (4 fő versenyző + 1 fő felkészítő) meg- 
hívást nyer a Magyar Olimpiai Akadémia egyhetes nemzetközi nyári olim- 
piai táborába.

III-IV. KORCSOPORT
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12.  Sportági rendelkezések: 

• Csapatlétszám: 4 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, felkészítő).
• Játékosok szerepeltetése: az országos elődöntőn és döntőn 4 fő játékos 

szerepeltethető, az a 4 fő, akiket az adott versenyen, a technikai értekezle-
ten  leigazoltak.

• Feladatanyag:
– A 177 magyar aranyérem és megszerzésének története az újkori olim-

piai játékokon. A 302 magyar bajnok versenyzői pályafutásának ered-
ményei. (Kik, mikor, hol, milyen sportág, milyen versenyszámában, mi-
lyen eredménnyel lettek győztesek az újkori olimpiákon. A győzelem 
megszerzésének körülményei, továbbá bajnokaink mikor, hol születtek, 
illetve hunytak el (teljes dátum), egyesületük, amikor bajnoki címüket 
szerezték, olimpiai részvételeik és pontszerzéseik. Képfelismerés.)

– A magyar kajak-kenu sport szereplése és eredményei az olimpiákon. 
Az 1-6. helyezett kajakosaink-kenusaink. (A sportág olimpiai eredmé-
nyei. Kik, mikor, hol érték el pontszerző helyezésüket. Érmeseink hol, 
mikor születtek, illetve hunytak el, egyesületük olimpiai sikereik idő-
szakában, hány olimpián indultak, milyen eredménnyel szerepeltek. 
Képfelismerés.)

– A magyar sportolók szereplése (1-6. helyezettek) az 1956-os melbour-
ne-i XVI. újkori nyári olimpiai játékokon. (Kik milyen sportág, milyen 
versenyszámában, milyen eredménnyel nyerték el pontszerző helyezé-
süket. A melbourne-i érmeseink életrajza. Mikor, hol születtek, illetve 
hunytak el, egyesületük a melbourne-i olimpia időszakában. Az olim-
piákon hányszor szerepeltek, milyen és mennyi pontszerző helyezést 
gyűjtöttek. Képfelismerés.)

• Helyezések eldöntése:
– Az ötödik fordulót követően az azonos pontszámmal rendelkező csa-

patok között az országos elődöntőbe kerülést az 5. forduló helyes meg-
oldásainak időeredménye dönti el (a rövidebb idő alatt elért több he-
lyes megfejtést elérő csapat kerül az elődöntőbe).

– Az országos elődöntőn és az országos döntőn azonos pontszám esetén a 
továbbjutást, illetve a végső helyezéseket pótkérdésekkel el kell dönteni.

•   Az országos elődöntő, és az országos döntő programfüzete az MDSZ hon-
lapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).

•  Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar 
Diáksport Szövetség „Versenyszabályzata” érvényes.

III-IV. KORCSOPORT
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Információ, ajánlott irodalom:
• MOB honlap

www.mob.hu
• Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2016.

Főszerkesztő: dr. Aján Tamás. MOB kiadvány.
• Hencsei Pál - Ivanics Tibor: Magyar kajakozók-kenuzók az olimpiai já-

tékokon
• www.olimpia.hu
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A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Olimpiai Akadémiával 
együtt működésben hirdeti meg.
 
1.  A verseny célja: 

•  A magyar olimpiatörténet megismertetése és megszerettetése a fiatalok 
körében.

• Versenyalkalom biztosítása az olimpiatörténet iránt érdeklődő tanulók részére.
•  Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
•  A képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
•  A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.    Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Komá- 
rom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Feladatfordulók időpontjai (naponta: 13.00 – 19.00 óra között):
• 0. forduló: 2018. december 04-05-06.
• 1. forduló: 2018. december 11-12-13.
• 2. forduló: 2019. január 08-09-10.
• 3. forduló: 2019. január 15-16-17.
• 4. forduló: 2019. január 22-23-24.
• 5. forduló: 2019. január 29-30-31.

Minden intézmény saját hatáskörében gondoskodik a feladatkitöltés 
helyszínéről és időpontjáról.

• Országos elődöntők: 2019. február 24-ig.
Az elődöntői helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek kijelö-
lésre.

• Országos döntő: 2019. március 23. (szombat), Tata.

Mező Ferenc  
Szellemi Diákolimpia

V-VI. KORCSOPORT
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4.   A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete 
szerint.
Korcsoport: 
Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 1999-2003-ban született 
fiú- és leánytanulóknak közös mezőny.
Felversenyzés: 
A IV. korcsoportból két fő tanuló esetében lehetséges, de akkor az érintett 
tanulók saját korcsoportjukban nem szerepelhetnek.
Korlátozás: 
Ugyanazon köznevelési intézmény csak 1 csapatot nevezhet.
Résztvevők:
• Az 5. fordulóig bezárólag: 

Az elektronikus nevezési rendszerben szabályosan nevezett csapatok.
• Országos elődöntők: 

Az ötödik forduló után a 24 legjobb pontszámmal rendelkező iskolacsapat 
kerül a két országos elődöntő mezőnyébe (12-12 csapat).

• Országos döntő: 
8 csapat részvételével.
Az országos döntőbe a két elődöntő helyezés és pontszám szerinti csapa tai  
kerülhetnek az alábbiak szerint:

– Az 1-2. helyezettek automatikusan az országos döntő résztvevői (összesen 
4 csapat).

– A további négy csapat az elért pontok alapján kerül az országos döntőbe 
(összesen 4 csapat).

5.  Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Országos elődöntő: amennyiben az országos elődöntőről visszalépés 

történik, úgy az öt forduló alapján pontszámban következő csapat kerül 
meghívásra.

• Országos döntő: amennyiben az országos döntőről visszalépés törté-
nik, úgy az országos elődöntőkön elért eredményeket figyelembe véve,  
a pontszámban következő csapat kerül meghívásra.

6.  Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó „vegyes” (fiú- és leány-
verseny zőkből álló) csapatok részére.

V-VI. KORCSOPORT
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7.  A versenyek lebonyolítása: 

A résztvevőknek 5 héten át, 3-5 kérdéstípusban megjelenő kérdésekre kell 
válaszolni, melyek az MDSZ honlapján, a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia 
aloldalon jelennek meg (http://diakolimpia.p92rdi.hu/).
Az öt játékhét alatt az adott játékhéten kedd - szerda - csütörtök 13.00-
19.00 óra között lehet játszani, de a három játéknap alatt csak egyszer 
lehet a kóddal belépni, és megoldani az adott forduló feladatait.
A feladatok időkorláttal kerülnek meghirdetésre, amit elérve az adott fel-
adat megoldási felülete lezár. Kérjük, figyelmesen olvassák el a feladatok 
kitöltési útmutatóját!
Az iskolák visszaigazolást kapnak a megfejtésekről ugyanazon a felületen,
amelyiken a feladatkitöltés történt a feladatfordulók után, pénteken.
• Országos elődöntő:

Az országos elődöntőn a versenyzők az elődöntők helyszínén írásban és 
szóban válaszolnak a kérdésekre.
Az országos elődöntő lebonyolítási rendjéről az MDSZ és a Magyar Olim-
piai Akadémia dönt.

• Országos döntő: 
Az országos döntőn a versenyzők a döntő helyszínén írásban és szóban 
válaszolnak a kérdésekre.
Az országos döntő lebonyolítási rendjéről az MDSZ és a Magyar Olimpiai 
Akadémia dönt.

8.  Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
•  Az elektronikus nevezést követően a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia al-

rendszer (a továbbiakban: alrendszer) belépési azonosítót és kódot küld a ne-
vezési rendszerben megadott e-mail címre a nevezés elfogadását követően.

• A csapatok a megküldött kóddal az aloldalon keresztül tudják a vetélkedő 
kérdéseit kitölteni, majd az eredményeket megtekinteni.

Nevezési határidő: folyamatosan, de célszerű az első forduló előtt.

9.  Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.  Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
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11.  Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő győztes csapata (4 fő versenyző + 1 fő felkészítő) 
meghívást nyer a Magyar Olimpiai Akadémia egyhetes nemzetközi nyári 
olimpiai táborába.

12.  Sportági rendelkezések: 

• Csapatlétszám: 4 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, felkészítő).
• Játékosok szerepeltetése: az országos elődöntőn és döntőn 4 fő játékos 

szerepeltethető, az a 4 fő, akiket az adott versenyen, a technikai értekezleten 
leigazoltak.

• Feladatanyag:
– A 177 magyar aranyérem és megszerzésének története az újkori olim-

piai játékokon. A 302 magyar bajnok versenyzői pályafutásának ered-
ményei. (Kik, mikor, hol, milyen sportág, milyen versenyszámában, mi-
lyen eredménnyel lettek győztesek az újkori olimpiákon. A győzelem 
megszerzésének körülményei, továbbá bajnokaink mikor, hol születtek, 
illetve hunytak el (teljes dátum), egyesületük, amikor bajnoki címüket 
szerezték, olimpiai részvételeik és pontszerzéseik. Képfelismerés.)

– A XXIII. téli olimpiai játékok magyar résztvevőinek szereplése. (Kik, 
milyen sportág, mely versenyszámában, milyen eredménnyel szere-
peltek. Továbbá résztvevőink egyesülete az olimpia időszakában, ösz-
szes olimpiai indulásuk és eredményességük.  Képfelismerés)

– A magyar sportolók szereplése (1-6. helyezettek) az 1948-as londoni XIV. 
újkori nyári olimpiai játékokon. (Kik milyen sportág, milyen versenyszámá-
ban, milyen eredménnyel nyerték el pontszerző helyezésüket. A londoni 
érmeseink életrajza. Mikor, hol születtek, illetve hunytak el, egyesületük a 
londoni olimpia időszakában. Az olimpiákon hányszor szerepeltek, milyen 
és mennyi pontszerző helyezést gyűjtöttek. Képfelismerés.)

• Helyezések eldöntése:
– Az ötödik fordulót követően az azonos pontszámmal rendelkező csapatok 

között az országos elődöntőbe kerülést az 5. forduló helyes megoldásai-
nak időeredménye dönti el (a rövidebb idő alatt elért több helyes megfej-
tést elérő csapat kerül a döntőbe).

– Az országos elődöntőn és az országos döntőn azonos pontszám esetén a 
továbbjutást, illetve a végső helyezéseket pótkérdésekkel el kell dönteni.

• Az országos elődöntő, és az országos döntő programfüzete az MDSZ 
honlapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar 
Diáksport Szövetség „Versenyszabályzata” érvényes.

V-VI. KORCSOPORT
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Információ, ajánlott irodalom:
• MOB honlap

www.mob.hu
• Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2016.

Főszerkesztő: dr. Aján Tamás. MOB kiadvány.
• www.olimpia.hu
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