2018/2019. TANÉVI
PETANQUE DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Petanque Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti meg; a
versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Petanque Szövetsége rendezi meg.
1. A verseny célja:
• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az
egészséges életmód népszerűsítése.
• A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai versenyen.
• A tanév „Magyarország Petanque 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 pont jogosultjainak
meghatározása.
2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Petanque Szövetség.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai:
Összevont megyei versenyek:
Az összevont megyei versenyek pontos helyszínei a beérkezett nevezések ismeretében később kerülnek
meghatározásra, amely információk a Magyar Petanque Szövetség honlapján lesznek elérhetőek: www.petanque.hu
Összevont megyei versenyek időpontjai: 2019. április 12. és 2019. április 30. között kerülnek megrendezésre.
Az alábbi besorolásban kerülnek megrendezésre az összevont megyei versenyek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

terület: Budapest és Pest megye
terület: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megy
terület: Baranya, Tolna és Somogy megye
terület: Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye
terület: Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
terület: Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye
terület: Veszprém, Komárom-Esztergom megye és Fejér megye

Országos döntő:
Helyszín: Veszprém, Schönherz pálya (8200 Veszprém Jutasi út 81-83.)
Időpont: 2019. május 22. 10:00
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-ban születettek,
IV. korcsoport: 2004-2005-ben születettek,
V. korcsoport: 2002-2003-ben születettek,
VI. korcsoport: 1998-2001-ben születettek.

Felversenyzés:
Egyéni verseny: Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Csapatverseny: Csapatonként egy versenyző egy korcsoporttal feljebb versenyezhet, de akkor a saját korcsoportja
versenyén nem vehet részt.
Korlátozás:
Nincs.
Résztvevők:
Összevont megyei versenyek: A köznevelési intézmények azon csapatai, amelyek a megadott nevezési határidőig
elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
Országos döntő: Az összevont megyei versenyek 1—4. helyezett egyéni versenyzői és csapatai.
5. Versenyszámok:

Egyéni verseny: Az V. és VI. korcsoportos versenyzők részére vegyes mezőny.
Csapatverseny: Valamennyi korcsoportban három fős triplett vegyes csapatok, valamint az V. és VI. korcsoportban
két fős duplett vegyes csapatok részére.
6. A verseny lebonyolítása:
a Petanque szakág érvényes lebonyolítási rendje (24.§ (2)) következők szerint történhet (lebonyolítási formák):
a) Egyenes kieséses rendszerben;
b) Csoportmérkőzéses rendszerben;
c) Kvadrázs rendszerben;
d) Svájci rendszerben;
e) Vegyes rendszerben.
Az összevont megyei döntők és országos döntő rendezői az egyéni versenyzők és csapatok induló számától függően a
fent felsorolt lebonyolítási formák egyike alkalmazásával rendezik meg a versenyeket.
Az összevont megyei versenyeket 2019. április 30-ig kell lebonyolítani.
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 tanára készítheti el.
Az összevont megyei versenyek nevezési határideje: 2019. április 11. (csütörtök)
A nevezés az összevont megyei versenyekre díjtalan, az országos döntőre az alábbiak szerint alakul:
Egyéni verseny: 1 000 Ft/fő
Kétfős, duplett verseny: 2 000 Ft/csapat
Háromfős, triplett verseny: 3 000 Ft/csapat
A pénzügyi rendezéshez a Magyar Pétanque Szövetség díjbekérőt állít ki, kérjük a közoktatási intézményeket, hogy
előzetesen e-mailben az info@petanque.hu címre írjanak hány fő/csapat részére kerüljön kiállításra a díjbekérő.
Határideje: 2019. május 03. (péntek)
A nevezési díjat átutalással, vagy banki befizetéssel kell rendezni a 11731001-20148852 számlaszámra a közlemény
rovatban feltüntetve, mely intézményből hány fő/csapat versenyző részére fizettek, és a befizetés ill. átutalási bizonylatot
a döntőre hozza magával mindenki.

A pénzügyi teljesítés után számla kerül kiállításra, melyet a döntő helyszínén átvehető vagy postázásra kerül a befizető
postai címére.
Kérjük az nevezési díjakat legkésőbb 2019. május 20-áig bankszámlánkra befizetni vagy átutalással rendezni.
Azon egyéni vagy csapatban versenyzők, akik után nem kerül befizetésre a nevezési díj nem indulhatnak az országos
döntőn.
8. Költségek:
Az összevont megyei versenyek és az országos döntő költségeit a Magyar Petanque Szövetség biztosítja.
A részvételi költségek (szállás, étkezés stb.) a csapatokat viselik.
9. Igazolások:
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
10. Díjazás:
Egyéni és csapatversenyben a összevont megyei versenyeken és az országos döntőn az I-III. helyezettek érem és
oklevél díjazásban részesülnek.
11. Sportági rendelkezések:
• A jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a Diákolimpia® 2018/2019. tanévi „Versenyszabályzata”
illetve a Magyar Petanque Szövetség sportági versenyszabályai a mérvadóak.
• Az összevont megyei versenyekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
1. terület: Budapest, Pest megye
Név: Molnár Csaba, Tel.: (20)929-5564, E-mail: marzon.ferges78@gmail.com
2. terület: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye
Sárvári Sakk Club Petanque Szakosztálya
Név: Havasi József, Tel.: (30)902-5582, E-mail: havasi@varsat.net
3. terület: Baranya, Tolna és Somogy megye
Magyarszéki Önkormányzati SE Petanque Szakosztálya
Név: Hámori Vilmos, Tel.: (20)256-0499, E-mail: vilmos.hamori@gmail.com
4. terület: Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye
Név: Muresán Krisztina, Tel: 30/354-8061, E-mail: muresan@kjg.hu
5. terület: Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Név: Zsarnayné Hevesi Ikdikó, E-mail: hevesi.ildi@gmail.com
6. terület: Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye
7. terület: Veszprém, Komárom-Esztergom megye és Fejér megye
Név: Havasi Rita, Tel.: 30/300-1938, E-mail: havasirita8@gmail.com

További információk:
Magyar Petanque Szövetség
7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
E-mail: info@petanque.hu
Telefon: +36 70 933-0215

