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Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® versenykiírásban 
történt főbb módosításokat, kiegészítéseket a 2019/2020. tanévi versenykiíráshoz képest. 
 
A tájékoztató elsősorban a Diákolimpia® versenyeket lebonyolító szervezetek számára, a 
megyei diáksport szervezetek, valamint a diáksport bizottságok számára készült. 
 

VERSENYSZABÁLYZAT 

Változások 

A leány helyett, lány meghatározás került bevezetésre a nemek esetében. 

XIII. A versenyek lebonyolításával kapcsolatos egyes kiemelt szabályok 

2. Összeférhetetlenségi szabályok:  
2.1. A verseny versenyszámában/futamában/mérkőzésén játékvezetőként, 
versenybíróként főszabály szerint nem működhet közre az, akinek a közeli 
hozzátartozója az érintett versenyszámban/futamban/mérkőzésen 
versenyzőként vagy kísérőként vesz részt. A játékvezető, versenybíró köteles 
haladéktalanul bejelenteni a versenybizottság elnökének, ha vele szemben 
összeférhetetlenségi ok merül fel. 

Amennyiben az összeférhetetlenségi ok ellenére valamennyi kísérő hozzájárul 
az összeférhetetlenséggel érintett játékvezető, versenybíró működéséhez, a 
játékvezető, versenybíró a versenyszámban /futamban/mérkőzésen 
közreműködhet, és erre hivatkozással nem nyújtható be óvás a résztvevők 
részéről. 

2.2 Az országos eldöntőkön és döntőkön a versenybizottság elnökeként nem 
működhet közre, aki a versenyen résztvevő valamely iskola intézményvezetője, 
pedagógusa, vagy versenyző, kísérő közeli hozzátartozója, edzője, felkészítője. 
A versenybizottság elnöke köteles haladéktalanul bejelenteni a szervezőnek, 
ha vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, és a szervező ilyen esetben 
köteles új versenybizottsági elnököt jelölni a versenyre. 

XIV. Jelenlét és magatartási szabályok 

6. Versenyzők, kísérők sportszerűtlen magatartása és annak jogkövetkezmé- 
nyei: A versenyeken fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő versenyző, 
kísérő tevékenységét a játékvezetők döntéseitől függetlenül a Versenybizottság 
elnöke figyelmeztetéssel, ennek eredménytelensége esetén a versenyből való 
kizárással szankcionálhatja. Amennyiben a kísérő(k) kizárása következtében a 
csapat kísérő nélkül marad, - összhangban a VII.7. pontban foglaltakkal - a 
csapat automatikusan kizárásra kerül. 
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Ha a versenybíró, játékvezető a versenyen olyan magatartást tanúsít, amely 
nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel, a Versenybizottság elnöke 
figyelmeztetéssel, ennek eredménytelensége esetén a további 
közreműködésből való kizárással szankcionálhatja. A jogkövetkezmény 
alkalmazását a Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni 
az MDSZ felé. Az MDSZ a sportszerűtlen magatartást tanúsító versenybírót, 
játékvezetőt 2 évre kizárhatja a Diákolimpia® versenyein történő 
közreműködésből. 

VÁLTOZÁSOK A SPORTÁGI SZABÁLYOKBAN 

Asztalitenisz: 

• Változatlan formában kerül meghirdetésre. 

Atlétika: 

• A versenykiírásból kivezetésre kerültek a különdíjak.  

Duatlon:  

• Ebben a tanévben, nem kerül megrendezésre. 

Floorball: 

• Változatlan formában kerül meghirdetésre. 

Futsal: 

• Meghívás nincs az országos elődöntőre. 
• A Futsal Diákolimpia® lebonyolítási rendje megváltozott:  

Országos elődöntők: 3 és 4 csapat megjelenése esetén is körmérkőzéssel kerülnek  
lebonyolításra. 
Országos döntő: A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján 
döntik el a helyezéseket, majd a csoportok 1. helyezettjei egyenes ágon a 
középdöntőbe jutnak, a csoportok 2. és 3. helyezettjei megmérkőznek (keresztbe 
játszanak) a középdöntőbe kerülésért: 

• Csoportmérkőzések: 1 – 2 2 – 3 3 – 1 
• Játékrend az 1-8. helyért: AII-BIII (I) CII-DIII (K) BII-AIII (J) DII-CIII (L) 
• Középdöntő: 

AI – CII-DIII (K) győztese (x) BI – DII-CIII (L) győztese (v) 
CI – AII-BIII ( I) győztese (y) DI – BII-AIII (J) győztese (z) 

• Keresztjáték az 5-8. helyért: x vesztes – y vesztes (E) v vesztes – z vesztes (F)  
• Elődöntő: x győztes – y győztes (G) v győztes – z győztes (H) 
• Játékrend a 9-12. helyért: 
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AII-BIII ( I) vesztese - CII-DIII (K) vesztese 
BII-AIII (J) vesztese - DII-CIII (L) vesztese, 
vesztesek a 11-12. helyért, győztesek a 9-10. helyért. 

A Sportági rendelkezésekhez bekerült, mindkét korcsoportnál a „kisbüntető” pontos 
távolsága, és a csoportokon belüli sorrend és a holtverseny szempontjai pontosítva 
lettek 4 csapatos elődöntői lebonyolítás miatt.  

Főbb játékszabályok közé bekerült:  
A kiállítás ideje alatt, a hátrányban lévő csapat, kapott gól esetén kiegészülhet.  

 

Grundbirkózás: 

• Az I. korcsoportban a legalsó súlycsoport 20 kg-ról 22 kg-ra emelkedett mindkét 
nemben. 

• A + 43, +45, +49 kg-os súlycsoportokban 80 kg-nál nehezebb versenyző nem indulhat, 
a sérülésveszély miatt. 

• Csapatlétszám: 10 fő versenyző és 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). Kiegészítésre került, 
hogy: a csapat minimum 4 fő versenyzőből áll. Ha a mérkőzésen egy csapat kevesebb, 
mint 4 fővel jelenik meg, akkor 0:7 arányban elveszíti a mérkőzést. 

• A versenyszabályok kiegészítésre kerültek az alábbiakkal:  
Pontozásos győzelem: a mérkőzés során, a homlokkal történő betámasztás tilos, az első 
esetben figyelmeztetést kap, minden további esetben az akció megítélendő az 
ellenfélnek (1 pont). 

• Mérkőzésidő: A grundbirkózási idő folyamatos 2 perc.  
• Ha a találkozó azonos pontszámmal ér véget (döntetlen), a győztes az utolsó akciót 

végrehajtó versenyző. Ha nem születik pont, bírói döntésre kerül sor. 
• Bekerült a versenykiírásba, ami korábban csak a programfüzetben szerepelt: 

Csapatmérkőzések eredményeinek meghatározása:  
A csoportmérkőzések helyezésének megállapítása: A csoportmérkőzések során egyes 
csapattalálkozók győztese 2 E (eredményességi) pontot kap, az E pontok összesítése 
dönti el a csoport végeredményét (több E pont) 

 

Játékos sportverseny: 

• Változatlan formában kerül meghirdetésre. 

Kézilabda: 

• Az országos elődöntők és döntők mérkőzésein döntetlen esetén 3-3 büntetődobás 
helyett 5-5 büntetődobásra kerül sor. 

• Bekerült a sportági rendelkezésekhez, hogy az időkérés félidőnként 1 perc lehet. 

Kis iskolák sportversenye:  
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• A megyei/budapesti versenyeket 2020. október 31-ig kell megrendezni, mert Az Új 
Nemzedék Központtal kötött együttműködésünk utolsó évéhez érkeztünk. Ahhoz, hogy 
ne essünk el a támogatástól, még ősszel meg kell rendezni a Kis Iskolák körzeti és 
megyei versenyeket. 

Kosárlabda: 

• V-VI. korcsoport „A” kategóriában az időkérések 30 másodperc helyett 60 
másodpercesek lehetnek. 

• V-VI. korcsoport „B” kategóriában a korlátozás végének a dátuma november 01-ről 
október 01-re változott. 

Labdarúgás: 

• Kiegészítésre került, az összes labdarúgó versenykiírásban, hogy a 
csoportmérkőzéseknél döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, amely után a 
győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap. 

Röplabda: 

• III. korcsoportban pontosításra került a csapatlétszám. A csapat minimum 8 fő 
játékosból állhat. A csapatot abban az esetben kell ki nem állónak tekinteni, ha kevesebb 
mint 8 játékossal jelenik meg. 

• Az albizottság javaslata értelmében felhívjuk a résztvevő csapatokat, hogy 
mérkőzéseken csak elől és hátul számozott mezekben szereplehetnek. 

Strandkézilabda: 

• Változatlan formában kerül meghirdetésre. 

Torna: 

• Megváltozott a korlátozás, amely szerint egy versenyző egyéni versenyben és 
csapatversenyben vagy „A”, vagy „B” kategóriában indulhat. 

Úszás: 

Változatlan formában kerül meghirdetésre. 

Dr. Mező Ferenc - Szellemi: 

• Bekerült a versenykiírásba, hogy kevesebb résztvevő csapat esetén az országos 
elődöntők összevonásra kerülhetnek. 
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VÁLTOZÁSOK A MELLÉKLETEKBEN 

 
• Titkári változások:  

– Heves megyében az új titkár Tóth Balázs 

– Változott Bereczki Brigitta telefonszáma és Tolnai Nándor e-mail címe. 

– Változott a Győr-Moson-Sopron Megyei Diáksport Egyesület, a Hajdú-Bihar Megyei 
Diáksport és Szabadidő Egyesület és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport és 
Szabadidő Egyesület címe. 

• Új Diákolimpiai Bizottság és új sportági albizottságok alakulnak. 

• A 2020/2021. tanévi szakszövetségi diákolimpia® versenyek indikatív felsorolása 
frissítésre került. 
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VÁLTOZÁSOK A MELLÉKLETEKBEN 

 
• Titkári változások:  

– Heves megyében az új titkár Tóth Balázs M: (30) 708-0415 

– Veszprém megyében Bereczki Brigitta titkár új mobilszáma M: (30) 608-0783 

 

• A 2020/2021. tanévi szakszövetségi diákolimpia® versenyek indikatív felsorolása 
frissítésre került. 

• 2. számú melléklet: Nevezési- és adatkezelési nyilatkozat 

A nyilatkozatba bekerült két mondat:  

Kijelentem, hogy a sportversenyre vonatkozó egészségügyi előírásokat megismertem és 
betartom (az aktuális egészségügyi előírások az MDSZ honlapján érhetők el). 

Tudomásul veszem, illetve önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 
versenyen, valamint a kapcsolódó kísérőrendezvényeken (megnyitó, eredményhirdetés, 
díjátadó, kiegészítő rendezvény stb.) rólam kép- és hangfelvétel készüljön, és azt a 
Magyar Diáksport Szövetség az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint 
felhasználja, kezelje. 
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