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A Diákolimpia® Versenyszabályzata 

1. Diákolimpia® célja, feladata:  

A versenykiírásban szereplő sportágakban a tanév megyei diákolimpiai címeinek, helyezéseinek eldöntése a sportágak 

népszerűsítése. 

2. A Diákolimpia® rendezői:  

A versenyeket a Pest Megyei Diáksport Szövetség rendezi a megyei sportági és körzeti szakreferensek segítségével.  

3. Résztvevők:  

Az MDSZ versenykiírás 7. pontja alapján elektronikus úton benevezett egyéni versenyzők és csapatok.  

4. Korcsoportok:  

I. kcs. 2010-ben vagy később születettek 

II. kcs. 2008-2009-ben születettek 

III. kcs. 2006-2007-ben születettek 

IV. kcs. 2004-2005-ben születettek 

V. kcs. 2002-2003-ban születettek 

VI. kcs.  1999-2000-2001-ben születettek 

5. Igazolások:  

Az MDSZ versenykiírás 12. pontja szerint előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a 

Diákolimpia® alapszintű, megyei versenyén.  

A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja rendelkezzen a 

hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben történt nevezés alapján 

kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal.  

6. Díjazás:  

a) Alapszintű versenyeken (egyéni és csapatversenyeknél)  

az I-III. helyezett érem és oklevél  

b) Megyei területi versenyeken (csapatversenyeknél) 

az I-III. helyezett érem és minden résztvevő oklevél  

Megyebajnokságokon 

az I-III. helyezett érem és minden résztvevő oklevél  

7. Nevezés:   

a) Az MDSZ versenykiírás 10. pontja szerint.  

b) A nevezést valamennyi sportágban, korcsoportban és kategóriában elektronikus úton, az MDSZ honlapján 

– www.diakolimpia.hu vagy www.mdsz.hu/diakolimpia/ - kialakított nevezési rendszerben kell megtenni az 

adott sportági versenykiírásban rögzített határidőben.  

c) A nevezési határidő lejárata után a rendszerben nevezésre nincs lehetőség. Postai úton, faxon, e-mailben, 

személyesen vagy bármilyen más módon eljuttatott nevezést az MDSZ nem fogad el és nem dolgoz fel.  

d) Visszalépés: Indokolt esetben, legkésőbb öt munkanappal az adott forduló időpontja előtt az érintett egyéni 

versenyző vagy csapat következmény nélkül írásban (e-mail) bejelentheti visszalépési szándékát a rendező és a 

PMDSZ felé. Amennyiben az adott versenyre nevezett, illetve továbbjutott csapat nem jelenik meg és előzetesen 

nem jelzi távolmaradását és annak okát – a bírói díj kiszámlázásra kerül.  

  

http://www.diakolimpia.hu/
http://www.mdsz.hu/diakolimpia/
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8. Díjak, költségek: 

Az MDSZ versenykiírás 11. pontja szerint.  

9. Egyéb rendelkezések: 

a) A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ) 

tartalmazó hatósági igazolványukat (TAJ-kártya) vagy annak másolatát.  

b) Nemzeti válogatott és sportegyesületi öltözék viselése nem engedélyezett.  

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „A Diákolimpia® 

Versenyszabályzata” érvényesek.  

Asztalitenisz  
 

1. A versenyek résztvevői:  

 Csapatversenyben nemenként az I-II. és a III-IV. korcsoportba tartozó tanulók.  

 Egyéni versenyben nemenként 

 az I-II. korcsoportba tartozóknak közös mezőny 

 a III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny 

 az V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny 

Felversenyzés nem engedélyezett, kivéve a 2004-ben született középiskolás tanulók, akik az V-VI. korcsoport 

versenyein indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.  

2. A versenyek lebonyolítása:  

a) Alapszintű versenyek: a nevezések függvényében történik a csoportbeosztás  

b) Megyei versenyek: alapszintű versenyek csapat győztesei és egyéni versenyek 1. helyezettje 

3. A versenyek időpontjai, helyszínei:  

Az alapszintű versenyt 2018. november 30-ig kell megrendezni.   

A megyei versenyt 2018. december 31-ig kell megrendezni.  

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Asztalitenisz” versenykiírása 

érvényes.  

Atlétika  
 

1. A versenyek résztvevői:  

 Csapatversenyben nemenként a II., III., IV. korcsoportba tartozó tanulók.  

 Egyéni versenyben nemenként a II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

Felversenyzés nem lehetséges, kivéve a 2004-ben született középiskolás tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein 

indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.  

2. A versenyek lebonyolítása: 

Töpppróba:  

a) Alapszintű versenyek: 12 körzetben   

b) Megyei versenyek: alapszintű versenyek csapat és egyéni győztesek  

Egyéni verseny: csak megye bajnokságot rendezünk 

Versenyszámok:  

 III. kcs. egyéni versenyek versenyszámai:  

60 m, 600 m, magasugrás, távolugrás (60 cm-es sávból), kislabdahajítás, 4x100m váltó. 

 IV. kcs. egyéni versenyek versenyszámai:  

100m, 300 m, 1500m, magasugrás, távolugrás, súlylökés (fiúk 4 kg, leányok 3 kg), 

kislabdahajítás, 4x100 m-es váltó, 4x600 m-es váltó leányok, 4x1000 m-es váltó fiúk részére.  
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A versenyre az alábbi szintek figyelembevételével kérjük a nevezéseket.  

III. korcsoport:  

Fiú Versenyszám Leány 

9.0 60 m 9.5 

2:00.0 600 m 2:10.0 

-  Magasugrás - 

4.50 m Távolugrás 4.30 m 

45 m Kislabdahajítás 40 m 

-  4x100 m - 

 
IV. korcsoport:  

Fiú Versenyszám Leány 

12.8 100 m 14.5 

45.0 300 m 50.0 

5:15.0 1500 m 6:15.0 

- Magasugrás - 

5.00 m Távolugrás 4.30 m 

10.00 m Súlylökés 8.00 m 

60.00 m Kislabdahajítás 45.00 m 

- 4*100 m - 

- 4*1000 m  

 4*600 m - 
 
 

3. A versenyek időpontjai, helyszínei:  

Az alapszintű versenyt 2019. május 3-ig kell megrendezni.   

A megyei versenyt 2019. május 10-ig kell megrendezni.  

 

A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben az MDSZ, ill. MASZ versenyszabályai érvényesek. 

 

Atlétika – Mezei futóbajnokság  
 

1. A versenyek résztvevői:  

 Csapatversenyben nemenként a II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

 Egyéni versenyben nemenként a II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

Felversenyzés nem lehetséges, kivéve a 2004-ben született középiskolás tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein 

indulhatnak, de akkor a saját IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.  

2. Versenyszámok:  

Az MDSZ versenykiírás Atlétika – Mezei futóbajnokság 6. pontja szerint.  

3. A versenyek időpontja, helyszíne: 

A megyei versenyt 2019. március 27-ig kell megrendezni. 

 

A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben az MDSZ, ill. MASZ versenyszabályai érvényesek.  
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Atlétika – Csapatbajnokságok  
 

1. A versenyek résztvevői:  

 Csapatversenyben nemenként a III-IV., V-VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

Felversenyzés nem lehetséges, kivéve a 2004-ben született középiskolás tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein 

indulhatnak, de akkor a saját III-IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.  

2. A versenyek időpontja, helyszíne: 

Albertirsa, 2018. október 3.  

3. A versenyek lebonyolítása: 

Versenyszámok:  

 III-IV. kcs. versenyszámai:  

Magasugrás, távolugrás, kislabdahajítás, súlylökés, 10x200 m-es váltófutás (vegyesváltó)  

 V-VI. kcs. versenyszámai:  

Magasugrás, távolugrás, súlylökés (fiúk 6 kg, leányok 4 kg), diszkoszvetés (fiúk 1,75 kg, 

leányok 1 kg), gerelyhajítás (fiúk 800g, leányok 600 gr), Fiúk 4x1500 m-es váltó, Leányok: 

4x800 m-es váltó), Fiú és leány svédváltó (100m-200m-300m-400m). 

 

A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben az MDSZ, ill. MASZ versenyszabályai érvényesek.  

Duatlon  
 

1. A versenyek résztvevői:  

 Csapatversenyben nemenként a III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

 Egyéni versenyben nemenként a III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

Felversenyzés nem lehetséges.  

Korlátozás: Az MDSZ versenykiírás „Duatlon” 4. pontja szerint. 

2. Versenyszámok:  

Az MDSZ versenykiírás „Duatlon” 6. pontja szerint 

3. A versenyek időpontja, helyszíne: 

Vác, 2018. október 6.  

 

A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben az MDSZ, ill. Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályai 

érvényesek.  

 

Floorball 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben nemenként a I., II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

2. A versenyek lebonyolítása:  

a) Alapszintű versenyek: a nevezések függvényében történik a csoportbeosztás.  

b) Megyei versenyek: a nevezések függvényében történik a továbbjutás  

3. A versenyek időpontja, helyszíne: 

 Helyszín: A megye döntő résztvevői közül a helyszínt vállalás alapján választjuk ki.  

 Időpont: 2018. november 18-ig kell lebonyolítani.  

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Floorball” versenykiírása 

érvényes.  
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Futsal  
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben nemenként a IV., V-VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

2. A versenyek lebonyolítása:  

a) Alapszintű versenyek: a nevezések függvényében történik a csoportbeosztás.  

b) Megyei-területi: alapszintű versenyek győztesei 

c) Megyei versenyek: a megyei-területi győztesek  

3. A versenyek időpontja, helyszíne: 

 Helyszín: A megye döntő és a megyei-területi versenyek résztvevői közül a helyszínt vállalás alapján választjuk ki.  

 Időpont:  

- IV. korcsoport 2019. január 13-ig kell lebonyolítani.  

- V-VI. korcsport 2018. január 20-ig kell lebonyolítani. 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Futsal” versenykiírása 

érvényes.  

Grundbirkózás 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben nemenként az I., II. korcsoportba tartozó tanulók.  

2. Versenyszámok: 

- I. korcsoport 

Fiú: 20, 24, 28, 32, 37, 43, +43 kg  

Leány: 20, 24, 28, 32, 37, 43, +43 kg  

- II. korcsoport 

Fiú: 24, 28, 32, 37, 43, 49, +49 kg  

Leány: 24, 27, 31, 35, 40, 45, +45 kg  

3. A versenyek lebonyolítása:  
Nevezés függvényében az MDSZ dönt az országos elődöntői csoportok kialakításáról.  

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Grundbirkózás” versenykiírása 

érvényes.  

Játékos sportverseny 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben az I., II. korcsoportba tartozó fiú-és leány tanulóknak közös mezőny.  

2. Versenyszámok: 

10+1 feladatból álló sor- és váltóversenyek „vegyes” (fiú és leány versenyzőkből álló) csapatok részére.  

A 2018/2019-es tanévre a Játékos sportverseny Albizottság által kiválasztott feladatok listája az MDSZ 

versenykiírásában a Játékos sportverseny 6. pontjában megtalálható.  

3. A versenyek időpontja, helyszíne: 

 Helyszín: A megye döntő és a megyei-területi versenyek résztvevői közül a helyszínt vállalás alapján választjuk ki.  

 Időpont:  

Az alapszintű versenyt 2018. november 30-ig kell megrendezni.   

A megyei-területi versenyt 2018. december 14-ig kell megrendezni. 

A megyei versenyt 2019. január 13-ig kell megrendezni. 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Játékos sportverseny” 

versenykiírása érvényes.  
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Kézilabda 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben nemenként a III., IV., V-VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

2. A versenyek lebonyolítása:  

a) Alapszintű versenyek: a nevezések függvényében történik a csoportbeosztás.  

b) Megyei-területi: alapszintű versenyek győztesei. 

c) Megyei versenyek: a megyei-területi győztesek. 

3. A versenyek időpontja, helyszíne: 

 Helyszín: A megye döntő és a megyei-területi versenyek résztvevői közül a helyszínt vállalás alapján választjuk ki.  

 Időpont: 

A megyei döntőket 

- a III. korcsoport 2019. március 31,  

- a IV. korcsoport 2019. április 21-ig,  

- az V-VI. korcsport „A” kategória: 2018. november 25-ig, 

- az V-VI. korcsport „B” kategória: 2019. március 24-ig kell lebonyolítani. 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Kézilabda” versenykiírása 

érvényes.  

Kis iskolák sportversenye 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben az I-IV. korcsoportba tartozó tanulók.  

Egyéni verseny:  

 Nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók.  

 Nemenként a IV. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ben született tanulók 

Korlátozások:  

A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján 

kedvezményezett településeken lévő iskolák nevezhetnek.  

 

2. Sportágak:  

I. ATLÉTIKA 

 Csapatverseny (fiú és leánycsapatok részére): 6 fős csapatok nevezhetnek 

Csapatösszetétel:  

- 2 fő I-II. korcsoportos 

- 2 fő III. korcsoportos 

- 2 fő IV. korcsoportos 

Csapatverseny versenyszámai:  

- I-II. és III. korcsoportban: hárompróba: 60 m-es síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás 

- IV. korcsoportban: hárompróba: 100 m-es síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás 

 Svádváltó (fiú – és leányváltók részére): 100-200-300-400 m. 

 Egyéni számok:  

- III. korcsoport fiúk, leányok: 600 m-es síkfutás 

- IV. korcsoport fiúk, leányok: 800 m-es síkfutás 

II. KÉZILABDA – LEÁNYOK  

II-III-IV. korcsoportba tartozó 12 fős leány csapatok.  

III. LABDARÚGÁS – FIÚK  

II-III-IV. korcsoportba tartozó 12 fős fiú csapatok.  
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3. A versenyek lebonyolítása:  

 Atlétika: csak megye bajnokságot rendezünk  

 Kézilabda: nevezések függvényében történik a csoportbeosztás 

 Labdarúgás: nevezések függvényében történik a csoportbeosztás 

4. A versenyek időpontja, helyszíne: 

A megyei versenyt 2019. május 19-ig kell megrendezni.  

 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Kis iskolák sportversenye” 

versenykiírása érvényes.  

Kosárlabda 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben nemenként a III., IV., V-VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

2. A versenyek lebonyolítása:  

a)  Alapszintű versenyek: a nevezések függvényében történik a csoportbeosztás.  

b) Megyei-területi: alapszintű versenyek győztesei 

c) Megyei versenyek: a megyei-területi győztesek  

3. A versenyek időpontja, helyszíne: 

 Helyszín: A megye döntő és a megyei-területi versenyek résztvevői közül a helyszínt vállalás alapján választjuk ki.  

 Időpont: 

A megyei döntőket 

- a III. korcsoport 2019. március 31,  

- a IV. korcsoport 2019. április 21-ig,  

- az V-VI. korcsport „A” kategória: 2018. november 11-ig, 

- az V-VI. korcsport „B” kategória: 2019. március 03-ig kell lebonyolítani. 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Kosárlabda” versenykiírása 

érvényes.  

Labdarúgás 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben az I. korcsoportba tartozó, 2010-ben vagy később született tanulók.  

Csapatversenyben a II. korcsoportba tartozó tanulók.  

Az I., II. korcsoportos fiú csapatokban a korcsoportjuknak megfelelő leány játékosok is szerepelhetnek.  

Csapatversenyben az III., IV., V-VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

2. A versenyek lebonyolítása:  

a) Alapszintű versenyek: a nevezések függvényében történik a csoportbeosztás.  

b) Megyei-területi: alapszintű versenyek győztesei 

c) Megyei versenyek: a megyei-területi győztesek  

3. A versenyek időpontja, helyszíne: 

 Helyszín: A megye döntő és a megyei-területi versenyek résztvevői közül a helyszínt vállalás alapján választjuk ki.  

 Időpont:  

A megyei döntőket 

- az I., II, III. korcsoport 2019. május 5-ig, 

- a III-IV. leány, és IV. korcsoport 2019. május 19-ig,  

- V-VI. korcsoport: 2019. április 14-ig;  

- leány V-VI. korcsoport 2019. április 21. 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Labdarúgás” versenykiírása 

érvényes.  
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Röplabda 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben nemenként a III., IV., V-VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

2. A versenyek lebonyolítása:  

a) Alapszintű versenyek: a nevezések függvényében történik a csoportbeosztás.  

b) Megyei-területi: alapszintű versenyek győztesei 

c) Megyei versenyek: a megyei-területi győztesek  

3. A versenyek időpontja, helyszíne: 

 Helyszín: A megye döntő és a megyei-területi versenyek résztvevői közül a helyszínt vállalás alapján választjuk ki.  

 Időpont:  

A megyei döntőket 

- a III. korcsoport 2019. március 31,  

- a IV. korcsoport 2019. április 21-ig,  

- az V-VI. korcsport „A” kategória: 2018. november 25-ig, 

- az V-VI. korcsport „B” kategória: 2019. március 24-ig kell lebonyolítani. 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Röplabda” versenykiírása 

érvényes.  

Strandkézilabda 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben nemenként a IV., V-VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

2. A versenyek lebonyolítása:  

Nevezés függvényében az MDSZ dönt az országos elődöntői csoportok kialakításáról.  

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Strandkézilabda” 

versenykiírása érvényes.  

 

Torna 
 

1. A versenyek résztvevői:  

 Csapatversenyben nemenként 

- az I., II. korcsoportba tartozó tanulók 

- a III-IV., V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny 

 Egyéni versenyben nemenként az összetett csapatversenyben elért eredmény alapján 

- az I., II. korcsoportba tartozó tanulók 

 Egyéni versenyben nemenként szabadon választott gyakorlatok alapján 

- a III-IV., V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny  

2. Versenyszámok, gyakorlatanyag, szerméretek: 

Az MDSZ versenykiírás „Torna „A” és „B” kategória” 6. pontja szerint.  

3. A versenyek lebonyolítása, időpontja:  
- Torna „A” kategória: országos döntő - a nevezési határidőig benevezett csapatok és egyéni versenyzők. 

- Torna „B” kategória: a megyei versenyeket 2019. január 27-ig kell lebonyolítani. 

 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Torna” versenykiírása 

érvényes. 
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Úszás – „B” kategória 
 

4. A versenyek résztvevői:  

 Egyéni versenyben nemenként 

- az I. korcsoportba tartozó, 2010-ben vagy később született tanulók. 

- a II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók 

 Csapatversenyben nemenként a II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók.  

 Korlátozás: Az MDSZ versenykiírás „Úszás” 4. pontja szerint 
5. Versenyszámok:  
Az MDSZ versenykiírás „Úszás” 6. pontja szerint 
6. A versenyek időpontja, helyszíne: 

A megyei versenyt 2019. február 3-ig kell lebonyolítani.  
 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Úszás” versenykiírása 

érvényes.  

 

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia 
 

1. A versenyek résztvevői:  

Csapatversenyben az III-IV., V-VI. korcsoportba tartozó fiú-és leány tanulóknak közös mezőny 

2. A versenyek időpontja, helyszíne: 

Az MDSZ versenykiírás „Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia” 3. pontja szerint 

3. A versenyek lebonyolítása 

Az MDSZ versenykiírás „Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia” 7. pontja szerint 

 

Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Mező Ferenc Szellemi 
Diákolimpia” versenykiírása érvényes. 
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