2019/2020. TANÉV
EVEZŐS ERGOMÉTER DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
Az Evezős Ergométer Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti meg;
a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Evezős Szövetség rendezi meg.
1. A verseny célja:
• Az ergométerezés illetve az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai
körében.
• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges
életmód népszerűsítése.
• A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.
• A tanév „Evezős Ergométer 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 Evezős Szövetség.
3. A verseny helyszíne és időpontja:
Helyszín: Angyalföldi Sportközpont B csarnok, (cím: 1139 Budapest, Rozsnyay utca 4.)
Időpont: 2020. március 7. (szombat)
4. A verseny résztvevői:
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
II. kcs.
III./1 kcs.
III./2 kcs.
IV./1 kcs.
IV./2 kcs.
V./1 kcs.
V./2 kcs.
VI. kcs.

2009-ben születettek
2008-ban születtek
2007-ben születtek
2006-ban születtek
2005-ben születtek
2004-ben születtek
2003-ban születtek
2001-2002-ben születtek

Korlátozás:
Nincs.
Felversenyzés:
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nem lehetséges, így a tanulók kizárólag a saját,
korcsoportjukban indulhatnak.
Résztvevők:
Országos döntő: A versenyen azon köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt, akik a megadott nevezési határidőig
elektronikus nevezéssel rendelkeznek

5. Versenyszámok:
II., III./1.,2., IV./1.,2., V./1.,2. és VI. korcsoportokban leány és fiú egyéni versenyszámok és 4 fős (2 fiú, 2 leány)
csapatversenyek.
6. A verseny lebonyolítása:
Versenytáv: 500 m
Külön korcsoportok szerint az időeredmények alapján kerülnek rangsorolásra az egyéni és a csapateredmények.
7. Nevezés:
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. 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: 2020. február 28., péntek (a nevezési lehetőség 24:00 órakor lezárul, ezért kérjük,
legyenek tekintettel a határidő betartására!)
Az országos döntő helyszínén nevezni nem lehet és pótnevezésre sincs lehetőség!
Az aláírt, lepecsételt nevezési lapot a verseny helyszínén a rendezőségnek át kell adni!
Nevezési díj nincs!
Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen
7. Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került
nevezésre –, az egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerül – a versenyző(k) részére
felvételi többletpont igazolás nem kerül kiállításra.
8. Költségek:
Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit a Magyar Evezős Szövetség biztosítja.
Az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
9. Igazolások:
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
10. Díjazás:
Korcsoportonként és nemenként az 1-3. helyezettek érem és oklevél díjazásban részesül.
11. Sportági rendelkezések:
• A nevezések beérkezését követően a Magyar Evezős Szövetség 2020. március 4-ig (szerda) elkészíti a versenyzők
sorsolását, melyet a Magyar Evezős Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség honlapján meg lehet tekinteni, és
letölteni.
• Versenytanács időpontja: 2020. március 7; 09:00 óra
• Minden jelen versenykiírásban nem érintett kérdésben a Magyar Evezős Szövetség versenyszabályzata, és a
Diákolimpia® 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzatában” meghatározottak szerint kell eljárni.

További Információ:

Magyar Evezős Szövetség
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel: (06-1) 460-6856; (06-1) 460-6857
E-mail: info@hunrowing.hu
Honlap: www.hunrowing.hu

