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I.

Versenyszabályzat
Jelen versenyszabályzat az MDSZ által a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért
versenysorozat vonatkozásában közzétett, ezen diáksportversenyekkel összefüggő adatok kezelésére
vonatkozó szabályokat, a versenysorozatban való nevezés, részvétel alapfeltételeit és a versenysorozat
lebonyolításának általános szabályait rögzítő dokumentum, melynek mindenkor hatályos verziója az MDSZ
honlapján is elérhető (www.mdsz.hu).
A versenyszabályzat a versenykiírással együtt kerül közzétételre az iskolák, felkészítők, testnevelők,
tanulók és szülők részére.

I.

A versenyszabályzat célja

A szabályzat célja, hogy összefoglalja azokat az általános szabályokat, amelyek kötelezően alkalmazandók
minden, a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat keretében megrendezésre
kerülő diáksportverseny és -rendezvény (továbbiakban verseny vagy esemény) vonatkozásában. A jelen
versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Diákolimpia® Versenyszabályzatának előírásai
irányadóak.

II.

A versenyszabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya kiterjed az MDSZ által rendezett Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló
nemzedékért versenysorozat valamennyi fordulójára, így a körzeti/kerületi (a továbbiakban:
alapszintű), megyei/budapesti, illetve országos versenyekre.
2. A szabályzat hatálya kiterjed a Kis Iskolák Sportversenye - A sportoló nemzedékért versenysorozat
keretében megrendezésre kerülő diáksportverseny meghirdetőire, rendezőjére, szervezőire, ezen
diáksportversenyekre nevező általános iskolákra, azok fenntartóira, a nevezett versenyzőkre,
kísérőikre és a versenyen nézőként résztvevőkre egyaránt, melyet a diáksportversenyre történő
nevezéssel, továbbá a diáksportversenyen történő részvétellel tudomásul vesznek.

III. Értelmező rendelkezések
1. Versenyszabályzat: az MDSZ által a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat
vonatkozásában közzétett, a diáksportversenyekkel összefüggő adatok kezelésére vonatkozó
szabályokat, a versenyrendszerben való nevezés, részvétel alapfeltételeit és a versenyrendszer
lebonyolításának általános szabályait rögzítő dokumentum, melynek mindenkor hatályos verziója az
MDSZ honlapján is elérhető (www.mdsz.hu)
2. Sportág: A versenykiírásban szereplő sportágak, szakágak, valamint mozgásformák (a továbbiakban:
sportág vagy sportágak).
3. Versenykiírás: az MDSZ által az adott tanévi Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért
versenysorozat vonatkozásában közzétett, a versenyrendszer lebonyolításának általános és sportágspecifikus szabályait rögzítő dokumentum, amely az alábbi linken érhető el:
http://www.mdsz.hu/diakolimpia/versenykiirasok/.
4. Versenyszám: a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat versenykiírásában
szakág, korcsoport, kategória, nem, jelleg (egyéni/csapat) illetve – amennyiben releváns – versenytáv
vagy egyéb sportágspecifikus jellemző szerint meghatározott alapegysége.
5. Sportági szabályok: egy adott sportág hatályos hazai vagy nemzetközi verseny-, illetve játékszabályai,
amelyeket az adott sportági szövetség/országos sportági szakszövetség saját versenyrendszerében
alkalmaz, és amelyek kiegészítő szabályozásként irányadók minden olyan sportszakmai vagy
sportágspecifikus kérdésben, amelyről jelen versenyszabályzat és a versenykiírás külön nem
rendelkezik.

6. Nevezési rendszer: az MDSZ által megrendezésre kerülő diáksportversenyekre történő nevezést
szolgáló, az MDSZ által az iskolai sport monitoring rendszerének részeként működtetett központi,
elektronikus (digitális) nevezési rendszer, amely az MDSZ honlapján érhető el.
7. Igazoló Bizottság: A verseny szervezői által biztosított közreműködő testület, melynek feladata a Kis
Iskolák Sportversenye -– A sportoló nemzedékért versenysorozat versenyein részt vevő egyéni
versenyzők, csapatok és kísérők igazolásának, részvételi jogosultságának ellenőrzése a verseny
megkezdése előtt.
8. Versenybizottság: A verseny szervezői által biztosított közreműködő testület – tagjait az MDSZ jogosult
kijelölni –, melynek fő feladata a versenyen Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért
versenysorozat szellemiségének, valamint a sportszakmai és sportágspecifikus szabályok
betartásának ellenőrzése, a versenyen észlelt szabálytalanságok, óvások elbírálása, és a jelen
szabályzatban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása. A testület munkáját a
Versenybizottság elnöke irányítja.
9. Programfüzet: az országos selejtező, elődöntő és döntő versenyek részletes információit tartalmazó
tájékoztató füzet. A programfüzetet az MDSZ készíti, amelyet az MDSZ vagy az esemény szervezője email-ben küld el közvetlenül az érintett iskoláknak/testnevelőknek. Valamennyi programfüzet
megtekinthető és letölthető az MDSZ honlapján is (www.mdsz.hu).
10. MDSZ Országos Központ: Az MDSZ munkaszervezetének országos központja, a Magyar Diáksport
Szövetség székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17., e-mail: mdszok@mdsz.hu, Fax: +361-2733-599.
11. MDSZ Diákolimpiai Bizottsága (továbbiakban Diákolimpiai Bizottság): Az MDSZ Szervezeti és Működési
szabályzata alapján létrehozott olyan állandó bizottság, amely javaslatot tesz az MDSZ elnökségének
a Diákolimpia®, valamint a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat
versenyszabályzatának és tanévi versenykiírásainak tartalmára, továbbá jogosult a jelen
versenyszabályzat illetve a sportági versenykiírások szabályainak betartása érdekében óvási
kérdésekben jogorvoslati fórumként, jogosulatlan részvétel, nevezés és egy egyéb, a versenyrendszert
érintő kérdések elbírálása érdekében végső döntéshozó szervként eljárni. A jelen
versenyszabályzatban meghatározott feladatait a Diákolimpiai Bizottság a sportági albizottságai
(továbbiakban sportági albizottságok), valamint fegyelmi és fellebbviteli albizottsága útján, illetve
közreműködésével látja el.
12. Iskola: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§-a szerinti általános és középfokú
iskola, valamint többcélú intézmény. A köznevelési intézmény, annak tagintézménye és feladatellátási
helye egy iskolának minősül.

IV. Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat célja
A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat alapvető céljai az alábbiak:
1.
2.

3.
4.

A tehetségfelismerés, tehetséggondozás és tehetségkiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés
lehetőségeinek bővítése, segítve és kiegészítve az sportági szövetségek utánpótlás-nevelési
rendszereit, valamint a sportiskolai és a központi utánpótlás-nevelési programokat.
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, valamint a
kedvezményezett járásokban és kedvezményezett településeken élő gyermekek, tanulók minél
nagyobb arányú bevonása a sportolásba, a versenysorozatban való részvételre jogosult köznevelési
intézmények teljes körű tájékoztatása, részvételük elősegítése, a versenysorozat népszerűsítése
valamennyi konvergencia régióban.
A Minősített Tehetséggondozó Műhelyeknek minősülő iskolákkal való kapcsolatépítés és
kapcsolattartás kialakítása a diáksport által.
A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.

5.

V.
1.
2.

A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és
az egészséges életmód népszerűsítése.

A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért elnevezésű versenysorozat rendezői, szervezői
Rendező: A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat rendezője az MDSZ.
Szervező: A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat szervezője az MDSZ,

illetőleg az általa a versenyek megszervezésére, lebonyolítására kiválasztott alábbi szervezetek
lehetnek.
2.1. Az alapszintű és megyei/budapesti versenyeket az alaptevékenysége szerint diáksportversenyek
szervezésével foglalkozó megyei/budapesti diáksport-tagszervezet vagy települési
önkormányzat szervezi.
2.2. Az országos selejtezőket, elődöntőket és döntőket az MDSZ vagy az MDSZ által kiválasztott
iskola, megyei/budapesti diáksportszervezet, települési önkormányzat vagy egyéb szervezet
szervezi, az országos sportági szövetségek és azok megyei szervezetei, valamint az MDSZ
segítségével, közreműködésével.

VI.
1.
2.

3.

A versenyek helye és ideje:

Országos döntő versenyek: Az országos döntők helyszíneit az MDSZ elnöksége határozza meg az éves

versenynaptár és a Diákolimpiai Bizottság javaslata alapján.
Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: Az alapszintű és megyei/budapesti selejtezők, elődöntők,
döntők helyszínét és időpontját a versenykiírásban meghatározott nevezési időpont
figyelembevételével és az VI. 1. pont szerinti versenynaptárhoz igazodva a verseny szervezője
határozza meg.
Alapszintű és megyei/budapesti versenyek időpontjának módosítása MDSZ javaslata alapján: Az MDSZ
javaslatára a szervezők kötelesek az alapszintű és megyei/budapesti versenyek időpontjának
módosítási lehetőségét megvizsgálni, és amennyiben az esemény az MDSZ által javasolt időpontban
megvalósítható, időpontjának megváltoztatása érdekében intézkedni, valamint a módosított időpont
közzétételéről az eredeti kiírással megegyező helyen és módon gondoskodni.

VII. Résztvevők
1.

2.
3.

Résztvevő tanulók köre: A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a

kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.
23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településen lévő iskolák, valamint a Minősített
Tehetséggondozó Műhelyeknek minősülő iskolák azon tanulói (versenyzői) lehetnek, akik az adott
tanév kezdetéig ezen iskolákba beiratkoztak, és az adott verseny időpontjában az intézményben
tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy tanulói jogviszonyuk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
XCX. törvény 56.§ (3) bekezdése alapján – a tanév folytatásától fegyelmi határozattal történő eltiltás
esetét kivéve – szünetel. A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat
versenyein résztvevő tanulók diáksportolónak minősülnek.
Részvételi korlát nemenként: Amennyiben az MDSZ versenyszámonként fiú- és/vagy leányversenyeket
hirdet meg, a versenykiírás eltérő rendelkezése hiányában a fiú- és leányversenyzők a másik nem
versenyszámában nem szerepelhetnek.
Részvételi korlát évközi iskolaváltás esetén: Az a tanuló, aki tanév közben bármely indokból másik
iskolába iratkozik be, illetve létesít tanulói jogviszonyt (a továbbiakban: átiratkozás), ugyanazon
sportágakban, amelyekben előző iskolája tanulójaként részt vett, a versenysorozat azonos tanévi
versenyein az új iskoláját képviselve nem versenyezhet.

4.
5.
6.

7.

Visszaversenyzés tilalma: Az a tanuló, aki tanév közben iratkozott át másik iskolába, korábbi iskolája

képviseletében nem versenyezhet az adott tanévben.
Azonos iskola képviseletének kötelezettsége: A csapatsportágakban, valamint az egyéni sportágak
páros, illetve csapatversenyszámaiban kizárólag egy iskola tanulói indulhatnak párban, illetve azonos
csapatban.
Nevezett versenyzők körének módosításának joga: Csapatsportágak, illetve egyéni sportágak páros,
illetve csapatversenyszámaiban a versenysorozat különböző fordulóiban (alapszint, megyei/budapesti
és országos) az iskola jogosult a nevezett versenyzők személyén változtatni, a szervező által
meghatározott időpontig.
Kísérő részvételének kötelezettsége és feltételei: A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért
versenysorozat versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy
csapatvezetővel (a továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési
lapon vagy külön megbízólevélben írásban megbízott. A kísérő az adott versenyen versenyzőként nem
szerepelhet. A fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában az egyéni versenyző vagy a csapat az
adott versenyen nem jogosult részt venni.

VIII. Meghívás
1.

2.

Meghívás kérelem alapján: Csapat vagy egyéni versenyző kérelem alapján történő meghívására

azokban a sportágakban kerülhet sor, ahol ezt a versenykiírás lehetővé teszi. A meghívást az érintett
iskola vagy a versenykiírásban nevesített személy kezdeményezheti a nevezési határidő lejárta előtt
az MDSZ Országos Központjához e-mailben benyújtott kérelemmel.
A meghívás elbírálása az MDSZ illetékes sportági albizottsága javaslata alapján az MDSZ kizárólagos
joga. A nevezési határidő után beérkezett írásos kérelmeket – függetlenül a mulasztás okától – az
MDSZ nem fogad el.
Meghívás saját hatáskörben hozott döntés alapján: Amennyiben egy csapat vagy egyéni versenyző a
X. 7. pontban foglaltak szerint írásban bejelenti visszalépését az MDSZ Országos Központ részére,
helyére az MDSZ − az illetékes sportági albizottság javaslata alapján − meghívhat csapatot vagy
egyéni versenyzőt az elért versenyeredmények, helyezések figyelembevételével, kivéve, ha a
versenykiírás eltérően rendelkezik.
A meghívásról az MDSZ vagy a megyei/budapesti diáksport szervezetek értesítik a meghívott
versenyzőket, iskolákat.

IX. Korcsoportok
1.

A versenyek négy korcsoportban kerülnek megrendezésre. A tanulók születési éve szerint tanévenként
meghatározott és pontosan lebontott korcsoportokat, valamint a versenyszabályzattól eltérő
korcsoporti besorolásra vonatkozó rendelkezéseket a versenyszabályzat adott tanévre vonatkozó
hatályos melléklete tartalmazza.

X.
1.

Nevezés

Nevezés módja: A nevezést valamennyi versenyszámban elektronikus úton, az MDSZ honlapján

kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásban rögzített határidőig. A nevezési
rendszerben a versenyzőket és a csapatokat egyszer, azon verseny előtt szükséges nevezni, ahol a
felmenő rendszerű verseny az adott versenyszámban elkezdődik. Az első nevezés alapján – az egyéni
versenyző vagy csapat továbbjutása esetén − a nevezési rendszerben a továbbjuttatás tényének
rögzítését, a versenyzők és a csapatok felmenő rendszerű léptetését a megyei/budapesti szervezetek,
illetve az MDSZ végzi.

2.
3.

4.

5.
6.

Nevezést végző személy: A nevezés során az iskola nevében a nevezési rendszerben az adott iskola

kódjával regisztrált vagy az iskola igazgatója által hitelesített, önálló regisztrációval rendelkező
személy jogosult eljárni (a továbbiakban: nevezést végző személy).
Nevezési határidő: A nevezési határidőket a versenykiírás rendelkezéseivel összhangban, az adott
versenyszám első fordulójának szervezője határozza meg. A nevezési határidő lejárta után a
rendszerben nevezésre nincs lehetőség. Postai úton, faxon, e-mailben, személyesen vagy bármilyen
más módon eljuttatott nevezést az MDSZ nem fogad el és nem dolgoz fel. A nevezés részletes
tudnivalói az MDSZ honlapján található tájékoztatóban olvashatóak.
Versenyszámonként nevezhető csapatok száma: Ugyanazon iskola versenyszámonként csak egy
csapattal vehet részt az országos döntőn. Ez nem zárja ki, hogy az alapszintű, megyei/budapesti
versenyeken egy iskola több csapattal is induljon. Amennyiben adott sportág ugyanazon
versenyszámában egyazon iskola több csapata szerez jogosultságot az országos döntőn való
részvételre, az országos versenyen részt vevő csapat összetételét az iskola jogosult meghatározni a
VII. 7. pontra figyelemmel.
Visszalépés: Indokolt esetben, legkésőbb öt munkanappal az adott forduló időpontja előtt az érintett
egyéni versenyző vagy csapat hátrányos jogkövetkezmény nélkül e-mailben bejelentheti visszalépési
szándékát a szervező és az MDSZ felé.
Határidőn túli visszalépés jogkövetkezményei: Amennyiben valamely iskola versenyzője vagy csapata
a megadott határidőn túl lép vissza a részvételtől, úgy az iskola köteles az igazolt költségek
megtérítésére az MDSZ, illetve a szervező felé, melynek tudomásul vételéről a versenyre tanulót,
csapatot nevező iskola, illetve tagintézmény képviseletére jogosult személy a nevezési lap aláírásával
nyilatkozik.

XI. Részvételi díjak és költségek
1.
2.

Részvételi díj: a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat versenyein a

részvétel valamennyi, a VII. 1. pontban meghatározott tanuló és iskola számára díjmentes.
Rendezési- és szállásköltségek: a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért
versenysorozatban az alapszintű, megyei/budapesti versenyek rendezési költségeit, továbbá az
országos döntő esetében a rendezési költségek mellett a felmerülő szállásköltségeket a rendező
finanszírozza.

XII. Igazolások
1.

2.

Igazolási dokumentumok: A versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni versenyző, illetve a

csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési
rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén
tagintézmény-vezető) által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal. A
versenykiírás a jelen pontban meghatározottakon felül további igazolásokat és dokumentumokat
határozhatnak meg a versenyen való részvétel feltételeként. (Együttesen a jelen versenykiírás
alkalmazásában: igazolás vagy igazolási dokumentumok).
Diákigazolvány hiánya esetén igazolás egyéb módja: Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az
intézményvezető által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási (a tanulói
jogviszony szünetelése esetén az iskola nyilvántartásában szereplésről kiállított) igazolás bemutatása
(amennyiben az igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő
pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges).
Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK-rendszer) specifikációinak
megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja szerinti (új típusú) diákigazolvánnyal
rendelkezik, az V. és VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél
bemutatása is kötelező.

3.

4.

5.

6.

7.

A versenyen való részvétel feltétele – igazolási dokumentumok, megbízás bemutatása: A versenyen való

részvétel feltétele, hogy a tanuló vagy a kísérő a verseny helyszínén bemutassa az Igazoló Bizottság,
illetve a verseny szervezője részére a XII. 1-2. pont szerinti igazolási dokumentumokat.
A XII. 1-2. pontban meghatározott igazolási dokumentumokat a csapatok és az egyéni versenyzők
minden versenyen kötelesek bemutatni. A fent előírt dokumentumok bemutatásának hiányában az
egyéni versenyző, illetve a csapat tagja nem vehet részt a versenyen.
A kísérő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési lapot
vagy megbízólevelet.
Az iskola átszervezése, illetve az iskola nevének változása esetén: Az iskola átszervezése, illetve az iskola
nevének változása esetén a kísérő a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot
köteles bemutatni, amellyel bizonyítja az intézmény átszervezését, illetve az intézmény nevében
történt változásokat.
Az egyéni versenyző / csapat igazolásának ellenőrzése: Az egyéni versenyzők, illetve a csapat tagjai
igazolásainak ellenőrzése a verseny megkezdése előtt az Igazoló Bizottság feladata és kötelessége.
Megfelelő igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése alapján dönt a
részvétel jogosulatlanságáról, és döntését közli az érintette(kke)l, valamint megküldi az MDSZ részére.
Igazolási dokumentumok letétbe helyezése egyes sportágak esetében: A rendező döntése értelmében
egyes sportágak esetében az igazolási dokumentumokat a verseny végéig a Versenybizottságnál kell
letétbe helyezni. Az igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről a szervezőnek kell
gondoskodnia.
Tajkártya: A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a társadalombiztosítási
azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványukat (tajkártya) vagy annak másolatát.

XIII. Versenyek lebonyolításával kapcsolatos egyes kiemelt szabályok
1.

2.
3.

Versenybírók, játékvezetők és Versenybizottság rendelkezésre állásának biztosítása: az alapszintű, a

megyei/budapesti és országos versenyekre a szervezők biztosítják a játékvezetők, versenybírók, a
Versenybizottság és az Igazoló Bizottság rendelkezésre állását. A Versenybizottságok elnökeit az
országos döntőre az MDSZ kéri fel és bízza meg.
Kiemeléses lebonyolítás: Amennyiben az országos döntőn azonos megyéből/Budapestről kerülnek
csapatok egy csoportba, úgy az egymás elleni mérkőzésüket az első fordulóban kell lejátszaniuk.
Egészségügyi ellátás: a versenyeken a megfelelő egészségügyi ellátást a szervező biztosítja,
figyelemmel a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.)
Korm. rendeletben, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben foglaltakra.

XIV. Jelenlét és magatartási szabályok
1.

2.

Igazolatlan távolmaradás jogkövetkezményei: Amennyiben az adott versenyre nevezett, illetve

továbbjutott egyéni versenyző vagy csapat nem jelenik meg a versenyen, és előzetesen nem jelzi a
távolmaradását és annak okát a szervező felé – illetve országos döntő esetében az MDSZ felé is –, az
MDSZ Diákolimpiai Bizottsága határozatával az adott sportágban kizárhatja az iskolát (vagy
tagintézményt) a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat következő tanévi
versenyeiről.
Jelenléttel kapcsolatos elvárások: A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat
országos döntőjébe jutott egyéni versenyzők, csapatok kötelesek az esemény kezdetétől a zárásáig
jelen lenni. Ez alól kivétel, ha a verseny programfüzete másképp rendelkezik, vagy a Versenybizottság
elnöke az érintett egyéni versenyző, csapat, illetőleg kísérőik indokolt kérelme alapján engedélyezi a
távolmaradást. Az országos döntőről a verseny programfüzetében foglaltak ellenére, vagy a
Versenybizottság elnökének engedélye nélkül történő korábbi eltávozás esetén az egyéni versenyző,
csapatok eredménye megsemmisítésre kerül, valamint a Diákolimpiai Bizottság az érintett iskolát

3.
4.

5.

6.

7.

8.

kizárhatja a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozatának következő tanévi
versenyeiből.
Kísérő által ellátott felügyelet: Az országos döntőkön a kísérők kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra között
egyéni versenyzőjük, versenyzőik vagy csapatuk szálláshelyén tartózkodni és a felügyeletet ellátni.
Versenyzők magatartása: A versenyzőknek a verseny ideje alatt fegyelmezetten és a rendezők,
szervezők, a Versenybizottság, az Igazoló Bizottság, a játékvezetők, illetőleg a versenybírók
utasításának megfelelően kell viselkedniük, a felsorolt személyek, illetve szervek tevékenységét nem
akadályozhatják.
Kísérők magatartása: A kísérő felelős a versenyzői fegyelmezett viselkedéséért és azért, hogy
versenyzői, csapatai kellő időben megjelenjenek a versenyek, mérkőzések helyszínén. A kísérő nem
avatkozhat a rendezők, szervezők, az Igazoló Bizottság, a Versenybizottság, a játékvezetők, illetve a
versenybírók munkájába, azok működését nem zavarhatja.
Versenyzők, kísérők sportszerűtlen magatartása és annak jogkövetkezményei: A versenyeken
fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő versenyző, kísérő tevékenységét a játékvezetők
döntéseitől függetlenül a Versenybizottság elnöke figyelmeztetéssel, ennek eredménytelensége
esetén a versenyből való kizárással szankcionálhatja. A jogkövetkezmény alkalmazását a
Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ felé.
Ha a versenyzőkkel, kísérőkkel kapcsolatban olyan eset fordul elő, amely nem egyeztethető össze a
Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat eszméivel (játék/versenyszabályok tudatos megszegése, házirend be nem tartása, rongálás, garázdaság, játék
megtagadása, hivatalos személy, illetve személyek megsértése, ittas állapot stb.) a Versenybizottság
a további versenyzésből azonnali hatállyal köteles az érintett személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t
kizárni, és arról az MDSZ-t, továbbá az illetékes megyei/budapesti tagszervezetet tájékoztatni. A
Diákolimpiai Bizottság jogosult a jelen pont szerinti magatartást tanúsító versenyző, illetve kísérő által
képviselt iskolát kizárni a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozatának
következő tanévi versenyeiből.
Nézők, szurkolók, szülők (továbbiakban: nézők) magatartása: A nézők nem zavarhatják a rendezők,
szervezők, az Igazoló Bizottság, a Versenybizottság, a játékvezetők, illetve a versenybírók munkáját,
illetve a versenyzőket és a kísérőket. A nézők verseny előtti, alatti és verseny utáni sportszerűtlen
magatartása vagy botrányokozása esetén a jelenlévő kísérők kötelesek a Versenybizottság,
játékvezetők, versenybírók segítségére lenni a rend és a sportszerű viselkedés helyreállítása
érdekében. A sportszerűtlen magatartást tanúsító vagy botrányt okozó nézőt a Versenybizottság
elnöke, a szervező képviseletében köteles figyelmeztetni, ennek eredménytelensége esetén pedig
köteles a versenyen történő részvételből kizárni. A jogkövetkezmény alkalmazását a Versenybizottság
elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ felé.
Sportöltözék és -felszerelés: A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozat
versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók.
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és sportegyesületi
öltözék viselése nem engedélyezett. Amennyiben az országos döntőn a csapat mezén egyesületi név
szerepel, a mérkőzéseket csak a szervező által biztosított jelzőmezben játszhatja.

XV. Díjazás
1.
2.

Alapszintű és megyei/budapesti versenyeken: a díjazás az illetékes
diáksportszervezet versenykiírásában meghatározottak szerint történik.
Az országos döntőkön:

– 1−3. helyezett egyéni versenyzők érem,
– 1−3. helyezett csapatok serleg és érem,

megyei/budapesti

3.

4.
5.
6.

– az egyéni versenyzők, valamint az egyéni sportágak páros, illetve csapatversenyszámaiban az
1−6. helyezett versenyzők és csapatok, továbbá a csapatsportágakban az országos döntőn részt
vevő csapatok oklevéldíjazásban részesülnek.
Felvételi többletpontok: A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21.
§ (1) e) pontja alapján a jogszabályban meghatározott sportágban szervezett Diákolimpia® országos
döntőjén elért 1–3. helyezésért a résztvevő – amennyiben az arra jogosító eredményt legkésőbb a
jelentkezés évét megelőző 8 éven belül érte el – felvételi többletpontokra jogosult.
Érmek és oklevelek biztosítása: A XV. 1−2. pontban meghatározott szintekre az érem és oklevél díjakat
az MDSZ biztosítja.
Díjak meghatározása: A versenyeken kizárólag az MDSZ által meghatározott vagy előzetesen
engedélyezett díjak kerülhetnek átadásra.
Díjak átvétele: A díjazásra jogosult versenyzők, csapatok a díjakat kizárólag az adott verseny
eredményhirdetése keretében vehetik át. Amennyiben ez akadályba ütközik, ennek tényét a
Versenybizottság irányába kötelesek jelezni, amely esetben a díjak átvételére kivételesen előzetesen
a szervezőnél a helyszínen van lehetőség.

XVI. Óvás
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Óvás jelzése és előterjesztése: A versenyben érintett versenyző kísérője, vagy az érintett csapat kísérője
óvási szándékát a versenyszám eredményének hivatalos közzététele, a mérkőzés vége, vagy az óvásra
okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutását követően haladéktalanul köteles szóban jelezni
a Versenybizottság elnöke (távollétében a verseny szervezőjének képviselője) felé az óvási díj egyidejű
befizetése mellett. Az óvás részletes indokolásának írásbeli előterjesztésére a helyszínen legkésőbb a
versenyszám eredményének hivatalos közzététele, a mérkőzés vége, vagy az óvásra okot adó
körülmény méltányolható tudomásra jutását követő fél órán belül a Versenybizottság felé, vagy email vagy fax útján legkésőbb a versenyt követő napon, a szervező részére történő megküldéssel van
lehetőség.
Óvás minimális tartalmi elemei: Az óvásban fel kell tüntetni az óvást benyújtó kísérő nevét, e-mail
címét és bankszámlaszámát, az érintett iskola, versenyző és/vagy csapat nevét, valamint az érintett
verseny és versenyszám (illetve mérkőzés vagy futam) megjelölését, továbbá az óvást alátámasztó
részletes indoklást.
Jogvesztő határidő: A határidőn túl beérkező óvások érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek az
óvási díj egyidejű visszafizetésével.
Óvás díja: Az óvási díj minden esetben 10.000 forint. Az óvási díjat a Versenybizottság elnöke (vagy
távollétében a szervező) részére kell a helyszínen készpénzben befizetni, a számlázási név és cím
megjelölésével. A befizetésről a Versenybizottság (vagy a szervező) köteles átvételi elismervényt adni.
Óvás elbírálása: Az óvásokat az adott forduló (alapszintű, megyei/budapesti, országos döntő)
versenyén közreműködő Versenybizottság bírálja el, az óvás kézhezvételét követő két órán belül. A
Versenybizottság az óvás elbírálásáról jegyzőkönyvet készít, és döntéséről írásban a jegyzőkönyv
helyszíni átadásával vagy e-mailben történő megküldésével értesíti az óvást benyújtó kísérőt, illetve
az óvással érintett további versenyző(k), csapat(ok) kísérőit.
Óvás elutasítása esetén: Amennyiben a Versenybizottság az óvásnak nem ad helyt, az óvási díj
jogcímen befizetett összeget a szervező az MDSZ részére utalja át óvási díj címén, az érintett iskola,
versenyző és/vagy csapat neve, valamint az érintett verseny/mérkőzés feltüntetésével. Az MDSZ az
óvási díjról számviteli bizonylatot állít ki az előzetesen megadott névre és címre, és megküldi azt az
óvást benyújtó kísérő részére.
Óvásnak helyt adó döntés esetén: Amennyiben a Versenybizottság az óvási kérelemnek helyt ad, az
óvási díjat a Versenybizottság elnöke a helyszínen készpénzben vagy a szervező az óvást benyújtó
kísérő által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással visszafizeti.

8.

Fellebbezés - jogorvoslat az óvással összefüggő döntéshez kapcsolódóan: A Versenybizottság óvással

kapcsolatos döntése ellen az érintett iskola képviselője az erről szóló értesítés igazolt kézhez vételétől
számított 2 napon belül, írásban (e-mail útján a mdszok@mdsz.hu címre) fellebbezéssel élhet a
Diákolimpiai Bizottsághoz, mely a kézhezvételtől számított 30 napon belül dönt a jogorvoslati
kérelemről, és azt követően írásban értesíti a fellebbezést benyújtó személyt, illetve a döntésben
érintett egyéb személyeket. A Diákolimpiai Bizottságnak az óvás elbírálása ellen benyújtott fellebbezés
tárgyában hozott döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye. Amennyiben másodfokon a
Diákolimpiai Bizottság az óvást benyújtó javára dönt, az óvási díjat az MDSZ fizeti vissza az óvást
benyújtó személy által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással.

XVII. Versenyszabályzat megsértése, jogkövetkezményei
1. Jogosulatlan részvétel jogkövetkezményei: Amennyiben − akár utólag is – a Versenybizottság vagy az
MDSZ megállapítja, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző jogosulatlanul szerepelt az
adott versenyen, a Diákolimpiai Bizottság hivatalból meghozott döntésével az egyéni versenyző vagy
a csapat eredményét megsemmisítheti, és a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért
versenysorozatának következő tanévi versenyeiről az érintett iskolát kizárhatja.
2. Diákolimpiai Bizottság általános döntési jogköre: A Diákolimpiai Bizottság a Versenybizottság
elnökének jelentése vagy az érintett felek bármelyikének erre irányuló kérelme alapján, továbbá
hivatalból is jogosult döntést hozni a jelen versenyszabályzatban nevesített versenyszervezési
ügyekben, illetve bármely egyéb, a Diákolimpia® versenyeken való nevezéssel, részvételi
jogosultsággal kapcsolatos kérdésben, valamint az egyes esetekben alkalmazandó
jogkövetkezményekről – ideértve a nevezett(ek) következő tanévi országos versenyről való kizárását
is –, illetve azok mellőzéséről. A Diákolimpiai Bizottság e tárgyban hozott határozata ellen további
jogorvoslatnak nincs helye.

XVIII.

Személyes adatok kezelése, személyhez fűződő jogok

1. Személyes adatok kezelése: A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy
a nevezés során megadott személyes adataikat az MDSZ a Versenyszabályzat mellékletét képező
Adatkezelési szabályzat és tájékoztatóban meghatározott körben, időbeli hatállyal és módon, az általa
üzemeltetett iskolai sport monitoring rendszer keretében nyilvántartása és kezelje, illetve továbbítsa,
egyúttal kijelentik, hogy az Adatkezelési szabályzat és tájékoztatóban foglaltakat megismerték
A nevezést végző személy a nevezéssel nyilatkozik arról, hogy valamennyi nevezett versenyző esetében
rendelkezik a 2. sz. mellékletben található Nevezési és adatkezelési nyilatkozattal. Amennyiben a
nevezést végző e tárgyban valótlan nyilatkozatot tesz, úgy az MDSZ jogosult a nevezett versenyzőt
vagy csapatot kizárni a versenyrendszerből.
Az MDSZ fenntartja a jogot, hogy akár utólag is bekérje a Nevezési és adatkezelési nyilatkozatokat.
Amennyiben az iskola az MDSZ kérésére 15 napon belül nem küldi meg a Nevezési és adatkezelési
nyilatkozatokat, az MDSZ jogosult az adott tanévben egyéni versenyző vagy a csapat eredményét
megsemmisíteni, és az érintett iskolát kizárhatja a Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért
versenysorozatának következő tanévi versenyeiről.
2. Kép- és hangfelvétel: A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozatának
versenyein részt vevő tanulók a nevezéssel, kísérők, nézők a részvétellel tudomásul veszik és
hozzájárulnak ahhoz, hogy a versenyeken az MDSZ, illetve ÚNK számára honlapon, papír és digitális
kiadványokban történő közzététel céljából olyan kép- és hangfelvétel készüljön, amelyen szerepelnek.
Ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphetnek fel az MDSZ és az ÚNK felé. Az MDSZ és az
ÚNK e felvételeket kommunikációs és reklámtevékenységéhez szabadon felhasználhatja.

3. Jelenléti ív, adatszolgáltatás: A Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenysorozatának
versenyein részt vevő tanulók az igazoltatás során a szervezők kérésére jelenléti íven rögzítik
részvételüket. A jelenléti íven szükséges feltüntetni a résztvevők tajszámát.

XIX. Egyéb rendelkezések
1. Árusítás – korlátok és tilalmak: A versenyhelyszínen árusítani (pl. sportszerek, alkalmi büfé stb.) csak az
MDSZ előzetes, írásbeli engedélyével lehet. A versenyek helyszínén szeszes italt − különös tekintettel a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29) korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésére −, valamint dohányárut árusítani, illetve fogyasztani tilos!
2. Online-közvetítés joga: Az országos döntők online közvetítése az MDSZ kizárólagos joga.
3. Kapcsolattartás, értesítések: A versenyeken való részvétellel, nevezéssel összefüggő értesítéseket a
nevezett versenyző/csapat iskolájának képviselője írásban, az MDSZ Országos Központjának jelen
Versenyszabályzatban meghatározott címére küldheti meg.
4. Szponzorok: A versenyek szervezői kötelesek az MDSZ központi szponzorait az MDSZ által előzetesen
meghatározott feltételeknek megfelelően megjeleníteni. A fentieken felül kizárólag olyan szponzor
jeleníthető meg a rendezvényeken, valamint a kapcsolódó kiadványokon, melyet az eseményt
megelőzően, illetve a kiadványok megjelenése előtt az MDSZ, illetve az ÚNK jóváhagyott. Az MDSZ nem
járul hozzá olyan szponzor megjelenítéséhez, mely szponzor tevékenységének jellege, portfóliója az
MDSZ és az ÚNK jóhírnevet veszélyeztethetné.

1. számú melléklet

Korcsoportok
a)

Korcsoportok: A Diákolimpia® versenyek az alábbi korcsoport-besorolás alapján kerülnek

megrendezésre:

I. korcsoport: 2010. évben vagy később születettek,
II. korcsoport: 2008-2009. évben születettek,
III. korcsoport: 2006-2007. évben születettek,
IV. korcsoport: 2004-2005. évben születettek,
b)

Részvételi korlátozás, felversenyzés: A versenyző csak a saját korcsoportjában versenyezhet, kivéve ha
a versenykiírás ettől eltérően rendelkezik. A sportági versenykiírás rendelkezhet korcsoportok közötti
felversenyzésről, annak mértékéről, valamint felversenyzés esetén rendelkezhet az érintett tanuló
visszaversenyzésével kapcsolatos szabályokról.

2. számú melléklet
Alulírott 1

NEVEZÉSI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Kiskorú adatai:
Név:
Lakcím:

Születési hely és ideje:
Anyja neve:

Diákigazolvány száma:
A kiskorú nevében eljáró / nyilatkozat
megtételéhez hozzájáruló 2 törvényes
képviselő 3 adatai:
Név:
Lakcím:

Nyilatkozom, hogy a Diákolimpia® országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyrendszer keretében …..
tanévre meghirdetett „Kis iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért” diáksportversenyen
versenyzőként részt kívánok venni.
A nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy saját felelősségemre veszek részt a sportversenyen.

Kijelentem, hogy a Versenyszabályzatban szereplő, résztvevőkre (versenyzőkre) vonatkozó szabályokkal
tisztában vagyok, azoknak megfelelek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyilatkozatom a valóságnak nem
felel meg, az a Versenyszabályzatban foglalt szankciók alkalmazását (pl. kizárást) vonhatja maga után.
Tudomásul veszem, illetve önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a nevezéshez szükséges
személyes adatokat a köznevelési intézmény képviseletében nevezést végző személy az MDSZ monitoring és
nevezési rendszerében, a Versenyszabályzatnak megfelelően rögzítse.

Kijelentem, hogy a Magyar Diáksport Szövetség online monitoring- és nevezési rendszer felületén keresztül
végzett, továbbá a Kis iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért versenyein való részvétellel
összefüggően végzett adatkezeléshez kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztatóját (továbbiakban
Adatkezelési Szabályzat), amely az MDSZ honlapján érhető el (www.mdsz.hu), és amely az adatkezeléssel
összefüggő teljes körű tájékoztatást tartalmazza, megismertem és elfogadom, erre való tekintettel az érintett
személyes adatoknak az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez, nyilvántartásához,
közléséhez, felhasználásához, továbbításához, illetve harmadik személy általi feldolgozásához önkéntesen és
kifejezetten hozzájárulok.
Kelt: ................................, ..............................................

.................................................
aláírás

A nyilatkozó törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat tudomásul
veszem, annak megtételéhez hozzájárulok.
Kelt: ................................, ..............................................
1

2

Kérjük az adatokat nyomtatott nagybetűvel kitölteni!

.................................................
aláírás

A megfelelő rész aláhúzandó!
3 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény 2:11-12.§ szakaszára figyelemmel, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú
jognyilatkozatának érvényességéhez – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen.
Ennek értelmében jelen nyilatkozat érvényességéhez a 14. életévüket betöltött, 18 éves kor alatti tanulók esetében a törvényes képviselő
(szülő) aláírása is szükséges. 14 éves kor alatt a nyilatkozatot csak a törvényes képviselő (szülő) írhatja alá.

II.

Versenykiírás
1. A verseny célja:
•
•
•
•
•
•
•

Verseny- és játéklehetőség biztosítása a sportágak versenyszámait megismerő, különös tekintettel
a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, valamint a
kedvezményezett járásokban és kedvezményezett településeken élő gyermekek, tanulók részére.
A Minősített Tehetséggondozó Műhelyeknek minősülő iskolákkal való kapcsolatépítés és
kapcsolattartás kialakítása a diáksport által.
Az atlétika, leány kézilabda, fiú labdarúgás sportágak utánpótlás-bázisának szélesítése, minél több
iskoláskorú versenyző bevonásával.
Atlétika sportágban a korcsoportok legtehetségesebb egyéni versenyzőinek, továbbá olyan, kis
létszámú iskolák tanulóinak, amelyek nem tudnak csapatot kiállítani, országos versenyen való
részvétel biztosítása.
Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
A sportági 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 Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és
Szabadidő Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.
3. A versenyek időpontjai, helyszínei:
•
•

Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2019. május 19-ig kell megrendezni.
Országos döntő: 2019. június 17–20. (hétfő–csütörtök), Debrecen.

4. A versenyek résztvevői:
Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és 1. számú melléklete (Korcsoportok) szerint.

Korcsoportok:
•
•

Csapatversenyben kézilabda, illetve labdarúgás esetén a III-IV., az atlétika csapatversenyben az IIV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
Egyéni verseny:
Nemenként az I-II. korcsoportba tartozó 2008-ben vagy később született tanulók.
Nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ban született tanulók.
Nemenként a IV. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ben született tanulók.

Felversenyzés:
•
•

Egyéni verseny (atlétika 600 m-es és 800 m-es síkfutás): minden versenyző a saját korcsoportjában
indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Csapatverseny:
Atlétika – csapatverseny: minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés”
nem lehetséges.
Atlétika – svédváltó: „felversenyzés” kizárólag egy születési évszámmal feljebb, egy távnál
engedélyezett.

Kézilabda leányok részére: alacsonyabb, II. korcsoportos (2008-2009-ban született) leány tanulók
felversenyezhetnek.
Labdarúgás fiúk részére: alacsonyabb, II. korcsoportos (2008-2009-ban született) fiú tanulók
felversenyezhetnek.

Korlátozások:
A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján
kedvezményezett településen lévő iskolák, valamint a Minősített Tehetséggondozó Műhelyeknek minősülő
iskolák nevezhetnek.

Résztvevők:
•
•

Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása
szerint – létszám korlátozás nélkül.
Országos döntő:
Csapatverseny: a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai.
Egyéni verseny: 600 m-es és 800 m-es síkfutás a megyei/budapesti versenyek 1., 2. helyezett
versenyzői.
Többpróba: a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett versenyzői.

5. Meghívás:
Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksportszervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő:
– Az országos döntőről visszalépő megyei/budapesti 1. helyezett csapat helyén meghívásra
kerülhet az érintett megye / Budapest 2. helyezett csapata.
– Atlétika egyéni futószámok esetében az országos döntőről visszalépő megyei/budapesti 1., vagy
2. helyezett egyéni versenyző helyén meghívásra kerülhet az érintett megye / Budapest 3. vagy 4.
helyezett egyéni versenyzője.
– Atlétika többpróba egyéni versenyre meghívást nem eszközlünk.
6. Sportágak, versenyszámok:
I. ATLÉTIKA
• Csapatverseny (fiú- és leánycsapatok részére): 6 fős csapatok nevezhetők.
Csapatösszetétel:
2 fő I-II. korcsoportos
2 fő III. korcsoportos
2 fő IV. korcsoportos
Csapatverseny versenyszámai:
– I-II. és III. korcsoportban: hárompróba: 60 m-es síkfutás, távolugrás (60 cm széles elugróhely),
kislabdahajítás
– IV. korcsoportban: hárompróba: 100 m-es síkfutás, távolugrás (60 cm széles elugróhely),
kislabdahajítás
• Egyéni számok:
Egyéni többpróba (hárompróba) nemenként I-II. és III. korcsoportban, az alábbi versenyszámokkal:
– 60 m-es síkfutás
– távolugrás (60 cm széles elugróhely)
– kislabdahajítás
Egyéni többpróba (hárompróba) nemenként IV. korcsoportban, az alábbi versenyszámokkal:

– 100 m-es síkfutás
– távolugrás (60 cm széles elugróhely)
– kislabdahajítás
Egyéni futószámok:
III. korcsoport fiúk, leányok: 600 m-es síkfutás
IV. korcsoport fiúk, leányok: 800 m-es síkfutás
• Svédváltó (fiú- és leányváltók részére): 100-200-300-400 m.
Váltócsapat:
100 m: 2008-ben született vagy fiatalabb tanulók
200 m: 2006-2007-ban született tanulók
300 m: 2005-ben született tanulók
400 m: 2004-ban született tanulók
II. KÉZILABDA – LEÁNYOK
III-IV. korcsoportba tartozó 12 fős leánycsapatok.
III. LABDARÚGÁS – FIÚK
III-IV. korcsoportba tartozó 12 fős fiúcsapatok
7. A versenyek lebonyolítása:
•
•

Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksportszervezetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2019. május 19-ig kell lebonyolítani
Országos döntő: az időrendről, valamint a játék- és lebonyolítási rendről a beérkezett nevezések
alapján az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság érintett sportági albizottságai döntenek.

8. Nevezés:
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport szervezetek
határozzák meg.
• Országos döntő: A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat és egyéni
versenyzőket a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
9. Költségek:
Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az országos döntő költségei a programfüzetben meghatározottak szerint.
10. Igazolás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az elektronikus nevezési lapon fel kell tüntetni az iskola (tagiskola) 2018. október 01-jei állapot szerinti – a
köznevelési információs rendszerbe (KIR) feltöltött – tanulói létszámát. Az iskola igazgatója vagy a
tagintézmény vezetője az elektronikus rendszerből generált nevezési lap aláírásával hitelesíti a
létszámadatot.
Az Iskola igazgatója vagy a tagintézmény vezetője a nevezési lap aláírásával igazolja, hogy a tagiskola
megfelel a 4. A versenyek résztvevői bekezdés “Korlátozások” pontjában rögzített legalább egy feltételnek
11. Díjazás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12. Sportági rendelkezések:
ATLÉTIKA:
• Szögescipő nem használható.
• A rövidtávfutásoknál a megyei/budapesti és országos döntőn az indulás térdelőrajttal történik.
• Többpróba versenyen a hibás rajtot elkövető versenyzőt vagy versenyzőket figyelmeztetni kell.
Futamonként csak egy hibás rajtra van lehetőség a felelős versenyző(k) kizárása nélkül. Ezt
követően bármelyik versenyző(k) hajt(anak) végre hibás rajtot abban a futamban, ki kell zárni
ő(ke)t abból a versenyszámból.
• Az egyéni versenyeken is a többpróba rajtszabályát alkalmazzuk.
• Távolugrásnál minden korosztály 60 cm széles elugróhelyről ugrik.
• Csapatversenynél a csapat összpontszámát a 6 fő pontjainak összege adja.
• Csapatversenynél a holtverseny eldöntése: a IV. korcsoportos versenyzők összpontszáma alapján,
a magasabb összpontszámmal rendelkező csapat kerül előbbre. Ha ez is azonos, akkor a
magasabb pontszámmal rendelkező „második helyezett” IV. korcsoportos versenyző csapata kerül
előbbre.
• Egyéni többpróba versenynél a holtverseny eldöntése: az a győztes, aki több versenyszámban ért
el magasabb pontszámot. Ha ez nem dönti el a holtversenyt, akkor az a győztes, aki a
versenyszámok közül valamelyikben a legmagasabb pontszámot érte el. Ha ez sem dönt, akkor
meg kell nézni a második legmagasabb pontszámot, és így tovább.
• Pontozás: pontérték táblázat alapján.
• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölthető (www.mdsz.hu).
• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség
„Versenyszabályzata” és a MASZ hatályos versenyszabályai érvényesek.
KÉZILABDA:
•
•
•

•

•
•

Játékidő:
Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
Országos döntőn: 2 × 15 perc, 3 perc szünettel.
A labda kerülete, súlya: 54–56 cm, 325–375 g súlyú (2-es méret).
Pályaméret: a mérkőzéseket csak 40x20 m-es játékterű. az illetékes kézilabda szövetség által
hitelesített teremben lehet játszani.
Csapatlétszám: 12 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
Játékosok szerepeltetése: csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő, akiket a verseny
első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
Kizárás: az országos döntő mérkőzésein kizárt játékos vagy hivatalos személy (testnevelő, edző),
olyan szabálytalanság miatt, amely azonnali kizárással és jelentési kötelezettséggel jár, a soron
következő mérkőzésen nem szerepelhet. A kizárás és minden egyéb határozat csak a „Kis iskolák
Sportversenye – A sportoló nemzedékért” versenysorozat mérkőzésekre vonatkozik.
Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani. Az országos döntőre legalább két
különböző színű, számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a
csapatoknak magukkal vinni.
Eredményszámítás:
Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksportszervezetek kiírása szerint.
Országos döntőn:
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a
továbbjutás:
o 2 csapat holtversenye esetén:
1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.

•
•

2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.
3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.
o 3 csapat holtversenye esetén:
1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni.
2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a jobb
gólkülönbség dönt.
3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől el a
továbbjutás.
Az országos döntő helyosztóinál, ha döntetlen az eredmény, 5-5 büntetődobás következik, ha ez
sem dönt, akkor büntetők az első hibáig.
Az első helyezést eldöntő mérkőzésen, ha döntetlen az eredmény, 2 × 5 perces hosszabbítás
következik, ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-5 büntetőt dobnak a játékosok, ha ez sem dönt,
büntetődobásokkal folytatják az első hibáig.
Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölthető (www.mdsz.hu).
Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a „Versenyszabályzat” és a
Kézilabdázás hatályos verseny- és játékszabályai érvényesek.

LABDARÚGÁS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Játékidő: 2 × 15 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60 másodperce tiszta játékidővel. A
játékvezető köteles az órát megállítani, ha a labda játékon kívülre kerül.
Labdaméret: 5-ös.
Pályaméret: 40 × 20 m. A büntetőterület megegyezik a kézilabda kapuelőterével (hatosvonal által
határolt terület).
Pálya: a felületnek simának, egyenletesnek kell lennie. Anyaga lehet: műanyag, salak, föld,
bitumen, beton, fű vagy műfű. Az országos döntő füves vagy műfüves pályán kerül megrendezésre.
Kapuméret:3 × 2 m (kézilabda kapu).
Csapatlétszám: 12 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
Játékosok szerepeltetése: csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő, akiket a verseny
első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
Csapatlétszám mérkőzésen: 4+1 fő; cserék folyamatosan.
Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egyöntetű mezben kell játszani. Az országos
döntőre legalább két különböző színű számozott garnitúrát és legalább 1 db szabályos méretű
labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. Tornacipő és gumistoplis labdarúgó cipő használata
egyaránt engedélyezett, a fémstoplis cipő használata tilos. Sípcsontvédő használata ajánlott,
országos döntőn kötelező.
Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is).
– A kapus a labdát, a labda játékba hozatalakor vagy a játék közben is átjuttathatja az ellenfél
térfelére akár kézzel, akár lábbal is.A kapus a labda játékba hozatala esetén közvetlenül (más
játékos érintése nélkül) gólt nem érhet el
– Ha a kapus a labdát játékba hozza (kiment a labda az alapvonalon a támadó csapat játékosáról),
akkor saját csapattársai nem tartózkodhatnak az ellenfél büntető területén belül, amíg a labda
játékba nem kerül.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda szögletrúgást
eredményez.
– A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A labda játékba hozása oldalról bedobással történik. Ebből közvetlenül gól nem érhető el.

•

•

•
•
•

– Szabadrúgás esetén a rúgó játékos előtt 3 méter távolságra köteles elhelyezkedni az ellenfél
játékosa.
– A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni.
Sárga és piros lap:
Sárga lap: Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő (2) sárga lapot kap a játékvezetőtől,
akkor ki kell őt állítani 2 percre a második sárga lap után. A kiállítás idejének letelte után csapata
más játékossal kiegészülhet, a kiállított játékos a következő mérkőzésen játszhat. A kiállított
játékosnak el kell hagynia a játékteret, és a cserepadon sem foglalhat helyet. A sárga lapos
figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt nem viszi tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell büntetni, ami 2 perces
kiállítást von maga után. A kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet. El
kell hagynia a játékteret, és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállított játékos a soron
következő egy (1) mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.
A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelmbevételével a játékvezető javaslata alapján
a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a játékos hány meccses eltiltást kap.
A mérkőzésért adható pontok:
Rendes játékidőben a győztes 3 pontot, a vesztes 0 pontot kap. A csoportmérkőzések során
döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik (7 méterről). Amennyiben ez sem dönt, akkor
további büntetők következnek az első hibáig, melyet azok a játékosok végezhetnek el, akik az első
három büntetőrúgásnál nem szerepeltek. Az így győztes 2 pontot, a vesztes 1 pontot kap.
A csoporton belüli sorrend meghatározása:
1. legtöbb pont
2. egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6. büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egyforma volt, abszolút
holtverseny)
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a
továbbjutás:
o 2 csapat holtversenye esetén:
a) Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
b) Ha ez döntetlen, akkor a büntetőrúgások eredménye dönt.
o 3 csapat vagy több csapat holtversenye esetén:
a) A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni (mini
tabella készítése)
b) legtöbb pont
c) több győzelem a rendes játékidőben
d) gólkülönbség
e) több rúgott gól
f) ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát kell figyelembe
venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásának elvei az irányadóak
Az országos döntőn a helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 büntetőrúgás következik.
Amennyiben ez sem dönt, akkor további büntetők következnek az első hibáig, melyet azok a
játékosok végezhetnek el, akik az első három büntetőrúgásnál nem szerepeltek.
Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölthető (www.mdsz.hu).
Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség
„Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos játék- és versenyszabályzat érvényes.

•

A versenykiírásban az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosító számú, „Tehetségek Magyarországa”
című kiemelt projektben végzett tehetségszűrési, azonosítási pilot tevékenységek során felszínre
került tehetségek (sport) bevonása biztosított.

