2018/2019. TANÉVI
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

Az Rövidpályás Gyorskorcsolyázó Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség rendezi meg.
1. A verseny célja
• A rövidpályás gyorskorcsolya népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
• A rövidpályás gyorskorcsolyázás országos versenyeinek keretein belül lehetőséget adni a tanulóknak a rendszeres
téli sportolásra, korcsolyázó tudásuk folyamatos ellenőrzésére.
• A rövidpályás gyorskorcsolyázás meghonosítása, elősegíteni a tehetségek felszínre kerülését, segítve a Magyar
Országos Korcsolyázó Szövetség utánpótlás nevelési rendszerét.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyázó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a
diákolimpiai döntőn.
• Az iskolák közötti pontverseny keretén belül lehetőséget adni a „Legeredményesebb Iskola” cím elnyerésére.
• A 2018/2019. évi tanév „Magyarország Rövidpályás Gyorskorcsolya 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 pont többlet jogosultjainak meghatározása.
2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség.
3. A verseny helyszíne és időpontja
Helyszín: Jászberényi Műjégpálya (5100 Jászberény, Rákóczi u. 53.)
Időpont: 2019. március 09–10. (szombat – vasárnap)
4. A verseny résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat VII. pontja” szerint.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2010-ben vagy később születettek,
II. korcsoport: 2008-2009-ben születettek,
III. korcsoport: 2006-2007-ben születettek,
IV. korcsoport: 2004-2005-ben születettek,
V. korcsoport: 2002-2003-ban születettek,
VI. korcsoport: 1999-2001-ben születettek.
Felversenyzés
Az egyéni, váltó és ügyességi versenyszámokban a „felversenyzés” nem engedélyezett.
Korlátozás
Nincs.

Résztvevők:
Országos döntő: A köznevelési intézmények azon váltó és ügyességi csapatai és egyéni versenyzői, amelyek a
megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
5. Versenyszámok
Egyéni, váltóversenyek és ügyességi versenyek az alábbi korcsoportok és távok szerint:
Egyéni versenyek
Korcsoport
I. korcsoport
II. korcsoport
III. korcsoport
IV. korcsoport
V. korcsoport
VI. korcsoport

Nem
leány/fiú
leány/fiú
leány/fiú
leány/fiú
leány/fiú
leány/fiú

Táv/kör
2 és 1 kör
3 és 2 kör
4 és 3 kör
5 és 3 kör
5 és 4 kör
6 és 4 kör

Váltó versenyek
A váltó csapatversenyben I-II., III-IV., valamint V-VI. korcsoportokban nemenként 4 fős váltó indítható az egyéni
versenyzők részvételével.
Korcsoport
I-II. korcsoport részére összevontan
III-IV. korcsoport részére összevontan
V-VI. korcsoport részére összevontan

Nem
leány/fiú
leány/fiú
leány/fiú

Táv/kör
7kör
11kör
12kör

Ügyességi csapatverseny
Csapatverseny az I-II. korcsoportos diákok számára, az alábbi feladatokkal:

6. A verseny lebonyolítása
Egyéni és váltó versenyszám esetében:
A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) szabványos pályája, amely a 60 x 30 méteres mű-, vagy természetes
jégpályán az alábbiak szerint jelölhető ki:
A versenypálya hossza: 1 kör 111,12 m
A pálya kijelölése a rajt és célvonalak felfestésével (rajt, cél, 500 m rajthelyek) és kisméretű, rugalmas, kanyaronként 7
db egyenlő távolságban elhelyezett pályabójával történik.
Ügyességi versenyszámok:
A pálya kijelölése: A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) szabványos pályája, amely a 60 x 30 méteres mű-, vagy
természetes jégpályán, az 5. pontban bemutatott leírás szerint jelölhető ki.
A verseny lebonyolítása: A csapat minden tagja egymást váltva teljesíti az ügyességi feladatokat. A csapattagoknak
kézérintéssel kell átadniuk a „váltást” egymásnak. Minden csapattagra csak egyszer kerülhet sor a versenyben egy adott
feladaton belül. Egy adott csapaton belül a soron következő versenyzőnek a start vonal mögött kell várakoznia a társa
leváltásához.
A pályán elkövetett hibákért a csapat elért időeredményéhez hibánként 2” (másodperc) kerül hozzáadásra.
A végső sorrendek az elért időeredmények alapján kerülnek kihirdetésre.

7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A több csapattal nevezőknek külön kell a nevezést elkészíteniük az elektronikus nevezési rendszerben.

A váltó csapatversenybe nevezett versenyzőket nem szükséges külön az egyéni versenyszámba nevezni, a versenyzők
értékelésre kerülnek az egyéni versenyszámban is.
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. február 23.
Nevezési díj nincs!
8. Költségek
A verseny rendezési költségeit a MOKSZ és a rendezők biztosítják.
A csapatok tartózkodási és étkezési költségét 2019. március 09-10. között (1 éjszaka) a résztvevők maguk fedezik.
9. Igazolások:
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
10. Díjazás
Az első helyezett egyéni versenyzők, váltó és ügyességi csapatok elnyerik „Rövidpályás gyorskorcsolyázó
Diákolimpia® 2018/2019. tanévi Bajnoka” címet.
Az I-III. helyezettek érem, a I-VI. helyezettek oklevél-díjazásban részesülnek.
Az iskolák összesített pontversenyének (korcsoportonként a két legjobb eredményt figyelembe véve, holtverseny esetén a
több jobb helyezés dönt) győztese elnyeri a „Novák Péter Vándorserleget”.
11. Sportági rendelkezések
Csapatösszetétel:
•

Váltó csapatversenyek: 4 fő versenyző

•

Ügyességi csapatversenyek: I. korcsoportban 2 lány + 2 fiú és a II. korcsoportban 2 lány + 2 fiú (8fő) alkot egy
csapatot.

A helyezések eldöntése:
1. Egyéni versenyszámok: időfutamos selejtezőket kell tartani a legjobb 12 versenyző megállapításához. A 2
elődöntő 1., 2., és 3. helyezettjeinek továbbjutásával kialakult döntő befutási sorrendje adja a távonkénti bajnoki
rangsort.
2. Váltó csapatversenyek: csak az egyéni versenyben indulók részvételével. A váltók összetétele
korcsoportonként 2-2 fő. Ugyancsak időfutam selejtezőket kell tartani a legjobb 8-ig. A 2 elődöntő 1. és 2.
helyezett váltójának továbbjutása mellett kialakult döntő befutási sorrendje jelenti a bajnoki rangsort. Az 5-6.
helyezést a döntőbe nem jutott csapatok elődöntőiben elért időeredményeinek rangsora adja.
3. Iskolák közötti (összesített) pontverseny: a döntőkben elért helyezések alapján, 7-5-4-3-2-1 értékrendben
elnyert helyezési pontok összesítésével kialakult sorrend az elsődleges. A két legeredményesebb versenyző
egyéni eredményei és a váltók eredményei számítanak bele az összesített pontversenybe (az ügyességi verseny
nem számít bele).
Pontegyenlőség esetén az elődöntőkben szerzett teljesítménypontok (azonos értékrendben) figyelembevételével történik
a sorrend megállapítása. Ha ez is egyenlő, holtverseny kerül kihirdetésre.
A közigazgatási területükön működő műjégpályákat felügyelő önkormányzatok, azaz a "műjégpályás" városok,
iskolánként plusz 1 önálló csapatot is nevezhetnek.

Pályavédelem: A palánk mentén védőmatracok elhelyezése kötelező.
Versenymagatartás:
A rajtelőkészítő versenybíró (segédstarter) hívására jelentkezni kell a jégre lépés előtt, aki ellenőrzi a felszereléseket.
(Várakozási idő nincs.)
A rajthelyek számozása a rajtvonalon belülről kifelé történik.
Csak az előző futam befejezésével léphetnek jégre a soron következő futam résztvevői.
Az indító (starter) felszólítására haladéktalanul - 10mp-en belül - jelentkezni kell a rajtnál.
A hibás rajtot futamonként egyszer meg lehet ismételni, de az ezután hibázó kizárásra kerül.
Abban az esetben, ha a starter úgy ítéli meg, hogy az első kanyart jelző utolsó bójáig akadályoztatás miatti bukás
történt, újraindítást rendelhet el. A hibás rajtok elbírálásáért a starter egyszemélyben felelős.
A váltó csapatok indítása csapatonként 1-1 versenyzővel egyszerre történik.
A váltás a versenyben futó csapattag elé - a futópályára belülről lendülettel – bekorcsolyázó csapattag megtolásával
(legalább megérintésével) történik az egyenesekben.
A váltás helye, a váltási sorrend és gyakorisága szabadon választható, de legalább egyszer mind a négy versenyzőnek
szerepelnie kell az adott futamban (beváltva).
Az esetleg eleső csapattagot a váltó bármely tagja a pálya bármely pontján, megérintéssel leválthatja.
A leváltott, kiálló csapattag köteles a váltás utáni egyenes vonalú kicsúszás után a pálya középső része felé korcsolyázni
úgy, hogy a többi versenyzőt ne akadályozza. A pihenő csapattagok kizárólag a pálya középső részén korcsolyázhatnak.
A körhátrányba kerülő versenyző köteles – kellő körültekintéssel – az őt előző versenyzőket belülről elengedni. A kétszer
lekörözött versenyzőnek – ha a vezető versenybíró (döntnök) felszólítja – ki kell állnia a versenyből.
Az utolsó két körben váltani már csak a csapattárs bukása esetén lehet.
Sportfelszerelés:
A versenyen kizárólag hoki, vagy műkorcsolyával lehet rajthoz állni. Speciális gyorskorcsolyák használata nem
megengedett.
A palánkkal körülvett jégpályákon bukósisak és kesztyű használata kötelező. Az egyéni versenyzőknek rajtszám, viselése
kötelező. A rajtszám – jól leolvashatóan feltűzve – háton is elhelyezhető.
Versenybíróság:
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Gyorsasági Ágazati Igazgatósága közreműködésével kerül összeállításra.
A részletes lebonyolítási forgatókönyvet a Szervező Bizottság állítja össze és a MOKSZ Gyorskorcsolyázó Igazgatója
hagyja jóvá.
Szóbeli észrevételekkel rögtön a futam után a döntnökhöz kell fordulni azonnali elbírálás céljából.
A nemzetközi és magyar versenyszabályzat értelmében a döntőbíró és a starter döntése nem képezheti óvás tárgyát.
A döntnök kizárólag a kinevezett csapatvezetők észrevételeit, óvását fogadhatja el hivatalosnak.
Óvási díj: 3.000 Ft.
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, az előforduló balesetekért a rendezőség nem vállal felelősséget.
Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás külön nem rendelkezik, a MOKSZ és az ISU érvényben lévő
versenyszabályzata, és a Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzatában”
meghatározottak szerint kell eljárni.

Szállást és étkezést a csapatvezetőknek van lehetősége foglalni az alábbiak szerint:
•

SZIE ABK KOLLÉGIUM
Palotai Csilla
5100 Jászberény Rákóczi út 55.
Tel: +36-30 978 9790
Email: palotaicsilla1@gmail.com

További információ

Lebonyolítás, szervezés
Belovai József
H-5100 Jászberény,
Tel.: +36 70 682 0923
E-mail: belo51@freemail.hu
MOKSZ Titkársága
H-1143 Budapest, Stefánia út 2.
Tel.: +36 1 252 2369
Fax: +36 1 251 2279
E-mail: info@hunskate.hu
A Verseny titkárság
Boda Csaba
1143 Budapest, Stefánia út 2.
Tel.: +36 20 932 6400 és +36 70 682 0930
E-mail: bodacs@freemail.hu

SZÁLLÁS-ÉTKEZÉS MEGRENDELŐ
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓ DIÁKOLIMPIA 2018/2019 TANÉVI
ORSZÁGOS DÖNTŐ

2019. március 9 – 10. JÁSZBERÉNY

Megrendelés: PALOTAI CSILLA, palotaicsilla1@gmail.com

CSAPAT: _____________________________________
Csapatvezető:___________________ tel: ____________ e-mail: ______________
SZÁLLÁS:

SZIE ABK Kollégium, 5100 Jászberény Rákóczi út 55.

Elhelyezés:
2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban, csak étkezéssel
Szállás étkezéssel díja: 5.500Ft/fő/éj (+ IFA)
2019. március 08

2019. március 09

ÉTKEZÉS:

Gyermek:

Gyermek:

leány:

fő

fiú:

fő

leány:

fő

fiú:

fő

Felnőtt:

Felnőtt:

nő:

fő

ffi:

fő

nő:

fő

ffi:

fő

Szállást nem rendelők számára
Ebéd+Vacsora
2.500 Ft/ad

2019. március 8
2019. március 9

Dátum:_____________________, 2019. február .
_________________________
csapatvezető
A MEGRENDELÉSEKKEL EGYIDŐBEN A SZÁMLÁZÁSI CÍMEKET IS KÉRJÜK MEGADNI!
MEGRENDELÉSEK HATÁRIDEJE: 2019. február 24.
UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2019. március 01. 18:00

