GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYÁZÓ
DIÁKOLIMPIA®
2018/2019. TANÉV

Budapesti és Pest megyei döntő
A Gyorsasági Görkorcsolyázó Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a
Magyar Diáksport Szövetséggel közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel
kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Országos Görkorcsolya és
Gördeszka Szövetség rendezi meg.

1. A verseny célja:
• Az iskolai versenyek keretein belül lehetőséget adni a tanulóknak a rendszeres
sportolásra, a tudásuk folyamatos ellenőrzésére.
• A görkorcsolya sportág népszerűsítése a diákok körében
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének
terjesztése.
• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az
egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.
• A tanév „Gyorsasági Görkorcsolyázó Diákolimpia® bajnoka”, és a további
helyezések eldöntése.
• 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. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség (továbbiakban: MOGGSZ)
megbízottjaként a BudaSkate SE.

Kontakt: Varjasi Mihály - varjasimihaly@budaskate.hu - +36 20 266 5074

3. A verseny helyszíne és időpontja:

Budapest, 1222 Nagytétényi út 37-43
Campona parkolóház (középső szint)

„B” kategória 2019. április 27. 9:00
A profi „A” kategóriás versenyzők csak az országos döntőn vesznek részt
Előzetes időrend:
9:00

Technikai értekezlet

9:30

Rövidtávok

11:30

Középtávok

14:00

Eredményhirdetés

Kontakt: Varjasi Mihály - varjasimihaly@budaskate.hu - +36 20 266 5074

4. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások
„Versenyszabályzat” X. pontja szerint. Online nevezési felület:
https://nevezes.diakolimpia.hu/ A nevezést kizárólag az érintett iskola
alkalmazásában álló tanár készítheti el. Az elektronikus nevezés határideje:
2019. április 19. (péntek). Nevezési díj: 500 Ft/versenyző. A nevezési díjat a
helyszínen készpénzben kell befizetni! Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!

Nevezési határidő:
2019. április 19.

5. A versenyek résztvevői:
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások
„Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoport
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

kcs.
kcs.
kcs.
kcs.
kcs.
kcs.

2010-ben vagy később születtek,
2008 – 2009-ben születtek,
2006 – 2007-ben születtek,
2004 – 2005-ban születtek,
2002 – 2003-ben születtek,
1999– 2001-ben születtek.

Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem
lehetséges.
Korlátozás:
Amatőr kategóriában az indulás nem engedélyezett verseny vagy profi
típusú görkorcsolyával.

Kontakt: Varjasi Mihály - varjasimihaly@budaskate.hu - +36 20 266 5074

6. Versenyszámok:
Korcsoportok
I. kcs
II. kcs
III. kcs
IV. kcs
V. kcs
VI. kcs

Amatőrök ("B"
kategória)
200m
300m
200m
400m
300m
500m
300m
500m
400m
800m
400m
800m

7. Verseny lebonyolítása
A rövidtáv döntőibe 5 versenyző kvalifikáltathatja magát, selejtezőkön és
elődöntőkön keresztül. Az indulók létszámától függően maximum 5 fős selejtező
futamok alapján jutnak az előfutamokba a versenyzők. Az elődöntőkben az 1-2.
helyezett és a két futam legjobb idejével rendelkező jut a döntőbe. A hosszú táv
döntőiben egyszerre indítás történik. A versenybíró hívására a kijelölt rajthelynél
kell jelentkeznie a futam minden résztvevőjének.

8. Díjazás
Az 1-3. helyezettek érem-, valamennyi induló oklevél-díjazásban részesül. A
megyei résztvevők korosztályonkénti első 8 helyezettje jut tovább az országos
döntőre.
A verseny értékelése: A helyezési számok összege alapján, holtverseny esetén, a
hosszabb távon elért jobb helyezés dönt.
• Felszerelés: − Bármilyen, jól összerakott görkorcsolyával lehet indulni. −
Fejvédő-sisak használata minden versenyző számára kötelező.
• A sorsolást a Versenybíróság végzi, és a Technikai értekezleten válik
nyilvánossá.
• Szóbeli észrevételekkel, közvetlenül a futam után, csak a csapatvezető
fordulhat a döntnökhöz.

Kontakt: Varjasi Mihály - varjasimihaly@budaskate.hu - +36 20 266 5074

• A döntnök a figyelmeztetéseket, esetleges kizárásokat közvetlenül a futam
után közli a versenyzővel és a hangosbemondó közvetítésével a csapatvezető és
edző felé.
• A döntések ellen (figyelmeztetés, kizárás, akadályozás, sportszerűtlen
magatartás) óvással a versenybíróság döntnökéhez írásban lehet a
csapatvezetőnek fordulni, a futam eredményének kihirdetése után, 20 percen
belül.
• Óvási díj: 5000Ft.
• Betegbiztosítási kártyát minden versenyzőnek hoznia kell a versenyre.
• A versenyeken mindenki a saját felelősségére indul, a rendezők az
elsősegélynyújtás lehetőségét biztosítják, de az előforduló balesetekért
semmilyen felelősséget nem vállalnak.
• A versenyen a rendezőség értékekért, holmikért semmilyen felelősséget nem
vállal.
• Minden más kérdésben, amelyről a jelen versenykiírás nem rendelkezik, a
MOGGSZ Versenyszabályzata és a Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019.
tanévi Diákolimpiai Versenykiírás „Versenyszabályzata” szerint kell eljárni.

További információ:
E-mail: varjasimihaly@budaskate.hu Tel.: 06-20/266-5074 Honlap:
www.camponagorkorcsolya.hu

Kontakt: Varjasi Mihály - varjasimihaly@budaskate.hu - +36 20 266 5074

