2019/2020. TANÉVI
FITKID DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A FitKid Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti meg; a versenyt az
MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar TáncSport Szakszövetség (továbbiakban MTASZ)
rendezi meg.
1. A verseny célja:
• A FitKid verseny- és szabadidősport formáinak népszerűsítése, színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása.
• A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése, egészségre
nevelése.
• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az
egészséges életmód népszerűsítése.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy FitKid sportágban a diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai
versenyeken.
• A tanév „Magyarország TáncSport – FitKid Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések
eldöntése.
2. Az országos döntő rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar TáncSport Szakszövetség megbízásából
a versenyrendezési pályázatot elnyerő tagszervezete.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai:
Selejtezők:
A selejtezők szervezők kiírásra szerint.
Országos döntő:
Helyszín: Cegléd
Időpont: 2020. június 06. (szombat)
4. A verseny résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020 tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
A FitKid Diákolimpián alkalmazott korcsoportok nem azonosak a Magyar Diáksport Szövetség korcsoportjaival:
I. kcs.
2013-2011-ben született leány tanulók
II. kcs.
2010-ben született leány tanulók
III. kcs.
2009-ben született leány tanulók
IV. kcs.
2008-ban született leány tanulók
V. kcs.
2007-ben született leány tanulók
VI. kcs.
2006-ban született leány tanulók
VII. kcs.
2005-ben született leány tanulók
VIII. kcs.
2004-ben született leány tanulók
IX. kcs.
2003-2002-ben született leány tanulók
X. kcs.
2001-2000-ben született leány tanulók
Felversenyzés:
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem engedélyezett.

Korlátozás:
I. osztályban azok a versenyzők indulhatnak, akik a 2020 évben a Magyar FitKid Szövetségnél I. osztályú
versenyengedéllyel rendelkeznek.
II. osztályban azok a versenyzők indulhatnak, akik a 2020. évben a Magyar FitKid Szövetségnél II. osztályú
versenyengedéllyel rendelkeznek.
Résztvevők:
Selejtezők: A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel
rendelkeznek és a Magyar FitKid Szövetség nyilvántartásában is szerepelnek
Országos döntő: A selejtezőkön összesítésben az 1-6. helyezést elért egyéni versenyzők.
5. Versenyszámok, kategóriák
Korcsoportonként az I. és II. osztályba tartozó egyéni versenyek.
6. A versenyek lebonyolítása
Minden korcsoportban és nemben a verseny egy fordulóból áll, a FitKid gyakorlat fordulójából.
A versenyre való felkészülésben segítséget nyújt a FitKid szabálykönyv, amely alapján a pontozóbírók a versenyeket
értékelik. A szabálykönyvet a fitkid@gmail.hu e-mail címen lehet igényelni.
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 tanára készítheti el.
A nevezés után a kinyomtatott, aláírt, lepecsételt nevezési lapot a versenyre minden versenyzőnek el kell hoznia!
Nevezési határidő: 2020. március 13. (péntek)
Nevezés díja: 2500 Ft / fő, melyet a regisztrációnál a verseny helyszínén kell fizetni.
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
A rendezés költségeit a rendezők biztosítják.
A részvételi költségeket (utazás, étkezés, szállás stb.) a versenyzők viselik.
9. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
10. Díjazás:
Versenyszámonként az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.
Versenyszámonként az I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

11. Sportági rendelkezések
•

Minden egyéb felmerülő kérdésben a Magyar FitKid Szövetség hatályos versenyszabályzata és a Diákolimpia®
2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzatában” meghatározottak szerint kell eljárni.

További információk:
Magyar FitKid Szövetség
5800 Szolnok, Radnóti Miklós út 39.
Telefon: 06/70-630-3304
E-mail: fitkid@gmail.hu
Honlap: www.fitkid.hu/
Magyar TáncSport Szakszövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Magyar Sport Háza III./313. iroda
Telefon: (06-1) 460-6921
E-mail: mtasz@mtasz.hu
Honlap: http://mtasz.hu

