2019/2020. TANÉVI
ULTIMATE FRIZBI DIÁKOLIMPA®
VERSENYKIÍRÁS
Az Ultimate frizbi Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti
meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Repülő Korong
Szövetség (MRKSZ) rendezi meg.
1. A verseny célja
•
•
•
•

A verseny elsődleges célja az ultimate frizbi sportág népszerűsítése az iskolai testnevelés keretei között,
és ezen keresztül a sportág hazai junior tömegbázisának építése.
A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és
az egészséges életmód népszerűsítése.
A diákolimpián korcsoportonként kiosztásra kerülnek a „Magyarország Ultimate frizbi Diákolimpia®
bajnoka” címek és helyezések.
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. Az országos döntő rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Repülő Korong Szövetség
(továbbiakban MRKSZ) szervezésében kerül megrendezésre.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai
Országos elődöntők:
Az országos döntők az alábbi helyszíneken kerülnek megrendezésre:
•
•
•
•
•

Észak-Nyugat, Győr: Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye.
Dél-Nyugat, Nagyatád: Zala, Somogy, Tolna és Baranya megye.
Észak-Kelet, Nyíregyháza: Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megye.
Dél-Kelet, Kecskemét: Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád, és Békés megye.
Centrum, Budapest: Pest megye és Budapest.

Időpont: 2020. április 2 – 17. között.
A pontos helyszínek és időpontok később kerülnek kijelölésre, amely információk a Magyar Repülő Korong
Szövetség honlapján lesznek elérhetőek: www.mrksz.hu
Országos döntő
Helyszín: Gödöllő (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 5.)
Időpont: 2020. május 16. (szombat)
A helyszínen öltözési, zuhanyzási és parkolási lehetőség biztosított.
A döntőbe jutott csapatokat az MRKSZ közvetlenül értesíti a Gödöllőn megrendezésre kerülő országos
döntő részleteiről.

4. A verseny résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok
I-II. korcsoport: 2009-ben vagy később születettek;
III. korcsoport: 2007-2008-ban születettek;
IV. korcsoport: 2005-2006-ban születettek;
V-VI. korcsoport: 2000-2004-ben születettek.
Felversenyzés
Alacsonyabb korcsoportos tanulók egy korcsoporttal felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját
korcsoportjukba is.
Korlátozás
Egy iskola egy csapatot indíthat versenyszámonként.
Csapatversenyszámban azonos csapatban kizárólag egy köznevelési intézmény tanulói indulhatnak.
Egy játékos korcsoportonként csak egy csapatban szerepelhet, így a leány vagy fiú csapatban szereplő
játékos nem szerepelhet a vegyes csapatban!
Résztvevők:
Országos elődöntő:
A köznevelési intézmények azon csapatai, amelyek a megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel
rendelkeznek.
Országos döntő:
Az egyes elődöntőkből az indulói létszám arányának figyelembevételével kerül kijelölésre a továbbjutók
száma. A vegyes csapatoknál minden korcsoportban 16 csapat kerül az országos döntőkbe, míg a külön leány
és fiú csapatoknál 8-8 csapat vehet részt az országos döntőkön.
5. Versenyszámok
Csapatversenyek az I-II., III., IV., és V-VI. korcsoportba tartozó vegyes (fiúk és leány), valamint az V-VI.
korcsoportokban külön leány és fiú csapatok részére.
6. A verseny lebonyolítása
Minden versenyszámban egységesen, csoportmérkőzéseket követően keresztmérkőzések és helyosztó
mérkőzések kerülnek megrendezésre.
A csoportmérkőzések időre mennek, és a sorrendet az alábbiak határozzák meg:
•
•
•
•

pontszám (győzelem 1, döntetlen 0,5 pontot ér);
egymás elleni eredmény;
gólkülönbség;
több szerzett gól.

Körbeverés esetén csak az érintett csapatok gólkülönbsége kerül figyelembe vételre.

Országos Döntő Időrendje:
8:30 – 9:00: helyszíni regisztráció
9:00 – 9:15: ünnepélyes megnyitó
9:30 – 14:00: csoportmérkőzések: A vegyes csapatoknál 4db négyes csoport, melyeket követően a 4
csoportelső és a 4 csoportmásodik automatikusan 8 közé kerül.
Fiú és leány csapatoknál 2db négyes csoport, melyeket követően a 2 csoportelső és a 2 csoportmásodik
automatikusan 4 közé kerül.
14:00 – 15:00: keresztmérkőzések
15:15 – 16:00: helyosztók, döntők
16:15: ünnepélyes eredményhirdetés.
A rendező a nevezett csapatok számától függően fenntartja a programváltoztatás jogát.
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.
Nevezési határidő: 2020. április 02.
Az országos elődöntőn a részvétel díjtalan.
Az országos döntőben résztvevő csapatok nevezési díja: 5.000 Ft/csapat.
A nevezők a nevezési díjat legkésőbb a 2020. április 30-ig kötelesek a Magyar Repülő Korong Szövetség
számlaszámára elutalni (MagNet Bank, 16200199-11530862). A közlemény rovatba kérjük feltüntetni:
“Diákolimpia nev.díj. <iskola neve>”
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 verseny rendezői biztosítják.
A részvételi és egyéb felmerülő költségek (étkezés, szállás) a résztvevőket terhelik.
9. Igazolások
A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint.
10. Díjazás
Az országos elődöntőkön az I–III. helyezettek érem- és oklevéldíjazásban részesülnek.
Az országos döntőn az I-III. helyezettek érem- valamennyi csapat oklevéldíjazásban részesül. Az első
helyezést elért csapatok elnyerik a „Magyarország Ultimate frizbi Diákolimpia® bajnoka” címet.
Az országos döntőbe jutott csapatok 1db szabvány korongot kapnak az országos döntő helyszínén.

11. Sportági rendelkezések
•
•

•
•

•
•
•
•

Minden korcsoportban 175g tömegű koronggal zajlanak a mérkőzések!
A vegyes csapatok esetében minden mérkőzésen a pályán lévő 5 fő játékos közül minimum 2 főnek
mindig leánynak kell lennie.
o Az országos elődöntők során a pályán egyszerre 2 leánynak és 3 fiúnak kell tartózkodnia, míg az
országos döntő mérkőzéseken az „A” térfélen kezdő csapat határozza meg, hogy a csapatokban 2
vagy 3 fő leány játékos tartózkodhat a pályán.
o Az országos elődöntőkön korlátlan számban vehetnek részt a játékosok egy csapatban, de
az országos döntőn maximum 10 fő játékos szerepelhet!
A mérkőzéseken fém stoplis cipő használata TILOS.
Felszerelés: A sportolók a sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg.
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott öltözék viselése nem
engedélyezett. Amennyiben az országos döntőn a csapat mezén egyesületi név szerepel, a
mérkőzéseket csak a rendező által biztosított jelzőmezben játszhatja.
Óvást a helyszínen írásban a Versenybírósághoz lehet benyújtani, legkésőbb a versenyt követő 10
percig 10.000.-Ft óvási díj egyidejű befizetésével.
A rendezőségnek jogában áll a verseny színhelyén súlyosabb rendbontásban vétkes játékos(oka)t vagy
kísérő(ke)t akár a versenyből való kizárással is büntetni, a befizetési költségek visszatérítése nélkül. A
résztvevők az okozott anyagi kárt kötelesek megtéríteni.
A versenyzőknek, kísérőknek a rendezvénynek helyszínt adó létesítmény házirendjét meg kell ismerniük,
és be kell tartaniuk.
A jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a Diákolimpia® 2019/2020. tanévi
”Versenyszabályzata”, illetve a MRKSZ sportági verseny szabályai a mérvadóak.

További információ:
Versenybizottság
Szervezési igazgató: Erdősi Zoltán (erdosizoli9@gmail.com; Tel.: 06-20-349-0075)
A versennyel kapcsolatos minden kérdés tekintetében a Szervezési Igazgató tud felvilágosítással szolgálni.
Vezető versenyigazgató: Hamar László (hamarlas90@gmail.com; Tel.: 06-30-229-9884)
Vezető versenybíró: Paksai Márton (paksai.marton@gmail.com; Tel.: 06-30-477-3883)
Elérhetőség:
Név: Magyar Repülő Korong Szövetség
Cím: 1118 Budapest, Otthon u. 26.
E-mail: erdosizoli9@gmail.com
Telefon: +36-20-349-0075

