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2019/2020. TANÉVI 

KOMBINÁLT (NEHÉZSÉGI-GYORS) SPORTMÁSZÓ DIÁKOLIMPIA®  

EGYÉNI ORSZÁGOS DÖNTŐ 

VERSENYKIÍRÁS 

A Sportmászó Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti meg; 

a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség 

rendezi meg. 

1. A versenye célja: 

• A sportmászás megismertetése és népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai 
körében, amely Tokióban (2020) mutatkozik be az olimpián, de már köztudott, hogy Párizsban (2024) is az 
ötkarikás játékok része lesz. Az olimpia évében, követve az olimpiai trendet, kombinált (nehézségi-gyors) 
versenyszámban hirdetünk bajnokot. 

• A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód 
népszerűsítése  

• Lehetőséget biztosítani, hogy a sportmászó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a Diákolimpia® 
döntőn. 

• A tanév “Magyarország Sportmászó Diákolimpia® bajnoka” címének és további helyezések eldöntése. 
• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás 

során Diákolimpia® országos döntőn legalább 3. helyezést elért személyeknek járó többletpontok 
jogosultjainak meghatározása.  

2. A verseny rendezője 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Hegy és Sportmászó 
Szövetséggel együttműködve a KLÉBI Diáksport Egyesület. 

3. Az országos döntő helyszíne és időpontja 

Helyszín: Budapest, Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Sportcsarnoka 
(1028 Budapest, Kökény u. 44.).  

Időpont: 2020. április 19. (vasárnap). 9.00 órai kezdettel 

4.  A verseny résztvevői: 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020 tanévi versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 

Korcsoportok: 

I. kcs.  2011-ban és utána született fiú/leány tanulók 

II. kcs.  2009-2010-ben született fiú/leány tanulók 

III. kcs.  2007-2008-ban született fiú/leány tanulók 

IV. kcs.  2005-2006-ban született fiú/leány tanulók 

V. kcs.  2003-2004-ben született fiú/leány tanulók 

VI. kcs.  2002-ben vagy előtte született középiskolai fiú/leány tanulók részére  

Felversenyzés: 

Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat. 

Korlátozás:  

Nincs. 
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Résztvevők: 

A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel 
rendelkeznek.  

5. Versenyszámok 

Egyéni verseny I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú és leány tanulók részére, nehézségi és gyorsasági 

eredmények alapján kombinált összesített verseny. A verseny részletes szabályozása elérhető a 

http://mhssz.hu/diakolimpia/ oldalon legkésőbb január 31-től. 

6. Lebonyolítás 

A szervező szervezet kiírása szerint. 
A versenynapi időrend később kerül meghatározásra. (Várhatóan 7.30-tól 19.00 óráig) 

7. Nevezés: 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint 

elektronikusan kell nevezni.  

A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, a Magyar Diáksport 

Szövetség honlapján kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásban rögzített 

határidőig. 

Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/  

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el. 

Nevezési határidő: 2020. április 10. (péntek) 

Kedvezményes előnevezés: 2020. február 28-ig nevezettek, az alábbi kedvezményekben részesülnek:  

• Versenypóló (kérjük nevezéskor adják meg a méretet) és a https://mhssz.hu/diakolimpia/  oldalon 

erősítsék meg március 15-ig. 

• Ingyenes mászási lehetőség: március 15-én a Diákolimpia helyszínén (a nehézségi falon még nem a 

verseny utak lesznek fenn (kivéve a gyorsmászófal) de a gyermekek akklimatizálódását segíti, így 

javasolt!). 

Nevezési díj: 2 500 Ft/fő 

Nevezési díj fizethető készpénzben (nyílt napon, március 15-én) vagy átutalással a KLÉBI DSE számlájára 

2020. április 5-ig.  

Utalási adatok: 

Számlatulajdonos: KLÉBI DSE 

Számlaszám: OTP 11702036-20644073 

Megjegyzés rovatba kérjük beírni: Versenyző neve, korcsoport, iskola neve 

További kedvezmények: 

Az érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező (nem háziorvosi igazolás, hanem az osei rendszerében - 
http://www.osei.hu/ - rögzített orvosi engedély) a Diákolimpiára nevezett tanulók 2020. március 1 – április 10. 
között hétköznapokon, nyitvatartási időben ingyen mászhatnak az országos döntő helyszínén 
(http://www.klebisport.hu ). 

http://mhssz.hu/diakolimpia/
https://nevezes.diakolimpia.hu/
https://mhssz.hu/diakolimpia/
http://www.osei.hu/
http://www.klebisport.hu/
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Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző 

a jelen „8. 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. Díjazás: 

Az 1-3. helyezettek: érem és oklevél, a 4-8. helyezettek: oklevél díjazásban részesülnek. 

9. Költségek:  

Az országos döntő rendezési költségeit a rendezők biztosítják. 

A versenyen való részvétel, az utazás, a szállás, az étkezés költségeit, valamint az egyéb felmerülő költségeket 

a résztvevők viselik. 

10. Igazolás 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint. 

Valamint a helyszínen bemutatandó: aláírt Nevezési- és adatkezelési nyilatkozat (1. számú melléklet) 

szükséges. 

11. Sportági rendelkezések 

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

 

További információ: 

www.mhssz.hu/diakolimpia ; www.facebook.com/versenymaszas, 

illetve a mhssz.hu/diakolimpia oldalon a hírlevélre feliratkozóknak. 

 

Szervező, nyílt nap lebonyolító: 

Klébi DSE, Horváth Ernő 

Mobil: Horváth Ernő 06209385226 

E–mail: klebisport@gmail.hu  

 

MHSSz Versenymászó szakág: 

Radics Máté, különmegbízott 

E-mail: diakolimpia@mhssz.hu  

 

Jó Mászást! Minden érdeklődőt szeretettel várunk a döntőn! 

http://www.mhssz.hu/diakolimpia
http://www.facebook.com/versenymaszas
mailto:klebisport@gmail.hu
mailto:diakolimpia@mhssz.hu

