2018/2019. TANÉVI
SULIVÍVÓ DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ
KARD VERSENYKIÍRÁS
A Kard Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti meg; a versenyt az
MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Vívó Szövetség rendezi meg.
1. A verseny célja
• A vívósport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
• A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a vívó diákok fegyvernemenként eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai
döntőn.
• A tanév „Magyarország Kard 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 többlet 10 többlet pont jogosultjainak
meghatározása.
2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Vívó Szövetség (továbbiakban:
MVSZ).
3. Az országos döntő helyszíne és időpontja
Helyszín: Budapest, BOK Sportcsarnok (volt SYMA Csarnok, 1146 Budapest, Dózsa György út 1.)
Időpont: 2019. március 29-31.
Egyéni versenyszámok:
„B” kategória 2019. március 29.

11:00-tól mindkét nem minden korcsoportja

„A” kategória 2019. március 30.

9:00-tól férfi III. korcsoport,
10:30-tól női II. III. korcsoport,
12:00-tól férfi II. V. korcsoport,
13:30-tól férfi I. IV. VI. korcsoport és női I. IV-VI. korcsoport

Csapat versenyszámok:
„A” kategória 2019. március 31.

11:00-tól mindkét nem minden korcsoportja

A pontos időrend/csoportbeosztás az egyéni és csapat versenyszámok esetében is a nevezési határidő lejárta után a
Magyar Vívó Szövetség honlapján kerül közzétételre.
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:
Egyéni versenyszám: Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Csapatverseny: A felversenyzés egy korcsoporttal feljebb megengedett, de visszaversenyzésre nincs lehetőség.
Korlátozás:
„B” kategória: A versenyen azok a tanulók nem vehetnek részt, akik részére az MVSZ versenyrendszerében korábban
már váltottak versenyzési engedélyt.
Résztvevők:
Országos döntő: A versenyen azon köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt, akik a megadott nevezési
határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
Egy iskola több csapatot is indíthat az adott korcsoportok versenyein.
5. Versenyszámok
Egyéni verseny: „A” és „B” kategóriában nemenként az I, II., III., IV., V., VI. korcsoportos tanulók részére.
Csapatverseny: kizárólag „A” kategóriában nemenként az I, II., III., IV., V., VI. korcsoportos tanulók részére.
6. A verseny lebonyolítása
Az országos döntő lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések száma alapján a Magyar Vívó Szövetség dönt az
MVSZ hatályos szabályai szerint.
A csapatok rangsorolása az egyéni eredmények alapján történik.
Csapatversenyek és az egyéni versenyszámok külön napon kerülnek lebonyolításra.
7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanár készítheti el.
Az elektronikus nevezés határideje: 2019. március 18. (hétfő) 14:00 óra
Az egyéni nevezéseknél az „A” vagy a „B” kategóriát ki kell választani.
Ha egy iskola több csapatot is indít az adott korcsoportok versenyein, akkor nekik két külön nevezést kell elkészíteniük.
Utólagos és helyszíni nevezésre nincs lehetőség!
Az elektronikus nevezési lapot kinyomtatva, a verseny helyszínén a rendezőségnek át kell adni!
Nevezési díj:
•

Egyéni verseny: 2 500 Ft/fő,

•

Csapatverseny: 5 000 Ft/csapat

A nevezési díj fizetésére a helyszínen lesz lehetőség! A nevezési díjat egy összegben kell megfizetni, legkésőbb a
versenyszám megkezdése előtt 30 perccel, a nevezési díj befizetésére kijelölt pontokon.
8. Költségek
Az országos döntő rendezési költségeit a rendezők biztosítják.
Az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.

9. Igazolások
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
A versenyszámok előtt kötelező a jelentkezés!
Jelentkezés: a versenyszám kezdete előtt érvényes
- diákigazolvánnyal, (egyesületi tagsági könyv nem kötelező) történik.
A jelentkezés az egyes versenyszámok kezdési időpontja előtt harminc perccel zárul.
10. Díjazás
Az I-VIII. helyezett egyéni versenyzők és az I-III. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.
Az I-VIII. helyezett egyéni versenyzők és csapatok oklevelet vehetnek át.
Korcsoportonként, nemenként az első helyezettek elnyerik „Magyarország Kard Diákolimpia® Bajnoka” címet.
11. Sportági rendelkezések:
• Tagsági könyv és versenyzési engedély nem kötelező.
• Felszerelés: az MVSZ az adott korcsoportokra előírtaknak megfelelő felszerelés használata kötelező!
(NW erősség, pengeméret stb.) 800N hónaljvédő kötelező!
• Ha egyes korcsoportokban a nevezési számok indokolttá teszik, akkor a korcsoportok összevonásra
kerülhetnek. Összevont korcsoportok esetében a felsőbb korcsoportra érvényes előírások az irányadóak. (Pl.
pengeméret)
• A csapatversenyre 3+1 fős csapatok nevezhetők.
• A főbírókat a Magyar Vívó Szövetség küldi ki, a versenybírókat a rendezők kérik fel.
• Orvosi jelenlétről, mentőládáról a rendezőség gondoskodik.
• A terembe belépni csak az öltözőben felvett, tiszta sportcipőben lehet.
• A verseny helyszínén (az intézmény teljes területén) dohányozni tilos.
• Szülők, kísérők lehetőség szerint a lelátón foglaljanak helyet.
• Az öltözőben, a versenyhelyen elhelyezett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget nem vállal.
• A versenyhelyszínen okozott kárért a versenyző (és iskolája) teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
• Az országos döntő részletes kiírása a Magyar Vívó Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség honlapján olvasható.
• Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Vívó Szövetség versenyszabályaiban és határozataiban foglaltakat kell
alkalmazni és a Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzatában”
meghatározottak szerint kell eljárni.
További információ:

Nevezéssel kapcsolatos információ:

Magyar Vívó Szövetség
Kuti Máté
E-mail: kuti.mate@hunfencing.hu
Tel.: +36-70/492-5770

MDSZ Ügyfélszolgálat
E-mail: ugyfelszolgálat@mdsz.hu
Tel.: +36-80-402-402

