Játékos sportverseny
1.

A verseny célja:
• A nevelési-oktatási intézmények tanulói részére az életkori sajátosságoknak
megfelelő, a tantervi anyagra (az alternatívákra is!) épülő játékos sor- és
váltóversenyek rendezésével versenyzési lehetőség biztosítása.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
• A mozgásanyagra épülő képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének kialakítása.
• 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
Fejér Megyei Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.

A versenyek időpontjai, helyszínei:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyeken: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2020. január 12-ig kell megrendezni.
• Országos elődöntők: 2020. február 02-ig.
• Az országos pótselejtező: 2020. február 16-ig.
• Országos döntő: 2020. március 06-07. (péntek-szombat), Székesfehérvár.

4.

A versenyek résztvevői:
Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: Csapatversenyben az I-II. korcsoportba tartozó fiú- és leány tanulóknak közös mezőny.
Felversenyzés: A „felversenyzés” egy évfolyammal feljebb engedélyezett, de az
adott versenyen belül a versenyző csak abban az évfolyamban szerepelhet, amelyikbe benevezték.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport
szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntők:
A megyei/budapesti versenyek 1-2., az országos döntőt szervező megye
2-3. helyezett csapata jut az 5 × 8 csapatos elődöntőbe.
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• Országos pótselejtező: Az országos elődöntők második helyezett csapatai
a pótselejtező résztvevői (5 csapat).
• Országos döntő:
A 8 csapatos országos döntő résztvevői:
– az országos elődöntők első helyezett csapatai (5 csapat),
– az országos pótselejtező 1-2. helyezett csapatai (2 csapat),
– valamint az országos döntőt szervező megye első helyezett csapata (1 csapat).

5.

Meghívás:
Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 1.
vagy 2. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett területi beosztás
alapján megyei/budapesti versenyek bármelyik 3. helyezett csapata. Az érintett
csapatok meghívási sorrendje a megyei/budapesti versenyek nevezési számai
alapján kerül meghatározásra. Ha az érintett harmadik helyezett csapatok nem
vállalják az országos elődöntőn való részvételt, akkor további meghívásra nincs
lehetőség.
• Országos pótselejtező: az országos pótselejtezőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés
szerinti jogosult csapata.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett pótselejtezői csoport helyezés szerinti jogosult csapata. A meghívásról az MDSZ és a Játékos sportverseny Albizottság dönt.

6.

Versenyszámok:
10 + 1 feladatból álló sor- és váltóversenyek „vegyes” (fiú- és leány versenyzőkből álló) csapatok részére. A 2019/2020-as tanévre a Játékos sportverseny Albizottság által kiválasztott feladatok listája:
1/1 – Krumpliültetés

1/2 – Futás váltóbottal

2/1 – Négykézlábjárás

2/2 – Pókjárás – Rákjárás

3/2 – Alagúton át

3/3 – Gátakadály

4/1 – Utazó labda

4/3 – Labdás ügyességi váltó

5/2 – Várfoglaló

5/3 – Hídakadály

6/1 – Labdahordás

6/2 – Páros adogatás

7/2 – Kalapos váltó

7/3 – Rakd a botot! – Szedd a botot!

8/2 – Szlalomkézilabda!

8/3 – Ügyeskedj a labdával!

9/1 – Karikán az akadály

9/3 – Alagútakadály

10/1 – Kötélhúzás

10/2 – Bombázó
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7.

A versenyek lebonyolítása:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint, a feladatok szabad megválasztásával.
A megyei/budapesti versenyeket 2020. január 12-ig kell lebonyolítani.
• Országos elődöntők: a verseny programfüzete szerint. A végrehaj
tandó
versenyfeladat-csoport a „6. Versenyszámok” pontban meghatározott feladatok közül kerül kisorsolásra.
Országos pótselejtező: a verseny programfüzete szerint. A végrehajtandó
versenyfeladat-csoport a „6. Versenyszámok” pontban meghatározott feladatok közül kerül kisorsolásra.
• Országos döntő: a verseny programfüzete szerint. A végrehajtandó versenyfeladat-csoport a „6. Versenyszámok” pontban meghatározott feladatok
közül kerül kisorsolásra.

8.

Nevezés:
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek: A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.

Költségek:
Lásd a „Versenyszabályok” 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 pótselejtezőn minden csapat emléklap-díjazásban részesül.
• Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12. Sportági rendelkezések:
• Csapatlétszám: 18 fő (9 fiú, 9 leány), kísérők száma: 2 fő (felnőtt).
• A csapat összeállítása évfolyamonként:
2011-ben vagy az után születettek
2 fiú és 2 leány
2010-ben születettek
2 fiú és 2 leány
2009-ben születettek
2 fiú és 2 leány
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1-1 feladatot 12 fő (6 fiú, 6 leány) hajt végre.
Feladatonként 6 tanuló cserélhető (3 fiú, 3 leány).
A csapatok összeállítása fordulónként változtatható.
Egy feladatcsoport 10 játékból áll. A +1 játék csak egy esetleges holtverseny
eldöntésére szolgál. A tíz játék sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
Az országos elődöntőre, a pótselejtezőre, valamint az országos döntőre
20 játék került kijelölésre a Játékos sportverseny Albizottság által (a feladatok megtalálhatóak jelen versenykiírás „6. Versenyszámok” pontjában),
melyekből a helyszínen kerül kisorsolásra a 10 + 1 játék.
A Játékgyűjtemény az MDSZ honlapján a Játékos sportverseny versenykiírásánál megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).
A Játékos sportverseny Albizottság által elfogadott jegyzőkönyv használata az országos döntőn, országos elődöntőkön, a pótselejtezőn, és a megyei/budapesti döntőn kötelező, a körzeti/kerületi versenyeken ajánlott.
A jegyzőkönyv az MDSZ honlapján a Játékos sportverseny versenykiírásánál megtekinthető, letölthető.
A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekinthetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).
Óvás: nem lehetséges.
Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” érvényes.
Az országos elődöntők megyei beosztása:
– az elől álló megye a mindenkori szervező, helység megnevezése nélkül,
– az elődöntők területi beosztása évenként változtatásra kerül.
Az országos elődöntők megyei/budapesti beosztását az alábbi táblázat tartalmazza:
1. terület

2. terület

3. terület

4. terület

5. terület

Vas

Tolna

Fejér

JászNagykunSzolnok

Békés

Győr-MosonSopron

Baranya

Budapest

Heves

Borsod-Abaúj
Zemplén

KomáromEsztergom

Somogy

Pest

Nógrád

SzabolcsSzatmárBereg

Veszprém

Zala

Bács-Kiskun

Csongrád

Hajdú-Bihar
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