


Az elmúlt tanév a Diákolimpia® szempontjából is 
nagyon különös emlék marad számunkra, hiszen 
a tavasszal betörő világjárvány miatt a verse-
nyek több mint fele sajnos meghiúsult. Nagyon 

nehezen hoztuk meg a döntést a Diákolimpia® félbeszakí-
tásáról, amely az egyetlen felelősségteljes lehetőségünk 
volt. Az új, váratlan helyzetben hetek alatt dolgoztuk ki a 
Diákolimpia® GameTime virtuális játékot, hogy a diákolim-
pikonok számára a tanulmányi versenyben szereplő sport-
ágakban játékos, otthoni körülmények között megvalósít-
ható megmérettetést biztosítsunk. A játékban 8 különböző 
sportág kiválóságai jelentkeztek hétről-hétre új kihívásokkal, és büszkék vagyunk 
rá, hogy ennek keretében több mint ezer tanulót tudtunk megmozgatni, akik több 
mint hétezer videót készítettek el. Természetesen ez a virtuális játék nem tudta 
helyettesíteni az igazi diákolimpiai versenyeket, azok hangulatát, a közösségi és 
sportélményt, de sikere mindenképpen jelzi a sport digitalizációjának létjogosult-
ságát a jövőre nézve. 

A 2020/2021. tanévnek úgy vágunk neki, hogy reméljük, hozzánk hasonlóan a felké-
szítők és a tanulók is „kiéhezve” várják már az újabb megmérettetéseket – reméljük 
– immár a hagyományos rendezési formában. Bízunk benne, hogy minden tervezett 
versenyt sikerül megtartanunk, és felavathatjuk majd a tanév diákolimpiai bajnokait. 
Természetesen arra is felkészültünk, ha a járványügyi készültség keretei között kell 
eseményeket szerveznünk, így minden eshetőségre igyekeztünk megfelelő proto-
kollt kidolgozni, az események szervezésében közreműködők számára pedig átad-
tuk a szükséges ismereteket, és megfelelő eszközökkel láttuk el őket.

A mögöttünk álló, – pedagógusnak, szülőnek és gyermeknek egyaránt – sok pró-
batétellel járó időszak után bízunk abban, hogy az új tanévben még inkább felér-
tékelődhet a Diákolimpia® versenysorozata, annak egyedi hangulatával, izgalmával, 
szellemiségével.
E különleges helyzetben egyúttal már lendülettel dolgozunk a diáksport megújí-
tásán is. Hisszük, hogy az elmúlt években a Magyar Diáksport Szövetség által le-
bonyolított és jelenleg is zajló pedagógus-továbbképzések, valamint pilot esemé-
nyek alapjain már a közeljövőben bevezethetünk új lebonyolítási formákat, mint 
amilyenek a diáksportfesztiválok. Célunk, hogy a diáksportban minél nagyobb 

Kedves Pedagógusok, 
Diákolimpikonok, Szülők!
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arányban jelenjenek meg a pedagógiailag és sportszakmailag is egymásra építkező 
ún. grassroots sportági tartalmak. A fittségi eredmények is rámutatnak ugyanis, 
hogy különös hangsúlyt kell fektetnünk a versenyengedély nélküli, amatőr tanu-
lókra, százezreket kell még megszólítanunk a rendszeres sportolásra, a pedagógu-
sok folyamatos módszertani megújulásának pedig kulcsfontosságúnak kell lennie a 
 Diákolimpia® részvétel szempontjából is.

Kérem, engedjék meg, hogy ezúttal is megköszönjem minden pedagógusnak és 
szülőnek a támogató közreműködést az elmúlt fél év kihívásai kapcsán, az előttünk 
álló tanévre pedig nagyon sok sikert, sportszerű versenyzést és sok szép, emléke-
zetes pillanatot kívánok!

Balogh Gábor
MDSZ elnök
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A most induló tanév sok szempontból más, 
mint a korábbiak. A járványhelyzet enyhü-
lésével hosszú idő elteltével, szeptembertől 
újra személyesen találkozhattok tanáraitok-

kal és diáktársaitokkal, tanulmányaitokat pedig már a 
megújult, ismereteitek gazdagítását jobban szolgáló 
Nemzeti Alaptanterv keretei között folytathatjátok. De 
az iskola nem csak a szellem pallérozásáért, hanem a 
test erősítésért, egészségesebbé tételéért is felel. Ez 
utóbbit segíti Magyarország legnagyobb diáksport 
eseménye, a Diákolimpia, amely immáron több mint 
30 éves múltra tekint vissza.

Az évente 300.000 6 és 20 év közötti diákot érintő országos sportesemény Mind-
nyájatok számára lehetőséget biztosít, hogy mozogjatok, sportoljatok, és egészsé-
ges versenyszellemben összemérjétek tudásotokat társaitokkal. Sportolni egész-
séges, felemelő, a sport kitartásra, szorgalomra, tisztességre, szeretetre, egymás 
tiszteletére, az éltre nevel. Akár profi sportkarrierbe szeretnétek kezdeni a későb-
biek folyamán, akár az élet más területén kívánjátok kamatoztatni tehetségeteket, 
a sport és a Diákolimpia segít, hogy szellemileg és fizikailag is felkészülhessetek az 
előttetek álló kihívásokra.

A magyar nemzetnek páratlanul gazdag sporttörténelme van. Ha csak a modern 
kori nyári olimpiákat vesszük alapul, azt látjuk, hogy csapatunk – méretéhez ké-
pest – mindig előkelő helyet szerzett meg az éremtáblán. Olimpiai bajnokaink pedig 
sportolóként és emberként egyaránt például szolgálnak nemzetünk minden tagja 
számára. A Diákolimpia az idei évben is megadja számotokra a lehetőséget, hogy 
példaképeiteket követve mutassátok meg mire vagytok képesek, és elindulhassatok 
azon az úton, hogy Ti lehessetek a jövő bajnokai.

Kedves Diákok! A sport számos lehetőséget ad arra, hogy egyenlő, tiszta verseny-
ben megvalósíthassátok önmagatokat. Nem számít a családi háttér, a szociális kö-
rülmények, esetenként még a testi korlátozottság sem, az eltökéltség, a kitartás, az 
alázat és a szorgalom a siker valódi titka.

Eredményes felkészülést, jó versenyzés és sok sikert kívánok!

Dr. Kásler Miklós
emberi erőforrások miniszter

Kedves Diákok!



Nagy örömmel vállaltam el idén is a Diákolimpia 
védnöki tisztségét, hiszen ez a legnagyobb és 
a legtöbb diákot érintő versenysorozat minden 
évben. A több mint harminc éve létező verseny-

sorozat mára háromszázezernél is több fiatalt mozgat meg 
évente, ezek a számok pedig önmagukért beszélnek.

Egy ilyen széles bázissal rendelkező versenysorozat egyér-
telműen összhangban van a Magyar Kormány sportpolitikai 
törekvéseivel, amiben a legfontosabb helyen szerepel, hogy minden gyermek sportol-
jon. A sport a leghatékonyabb eszköz, amivel megvédhetjük a saját egészségünket. 

Az elmúlt időszak eseményei hatványozottan rávilágítottak arra mennyire fontos, 
hogy erős és ellenálló immunrendszerrel rendelkezzünk. A rendszeres sportolás szere-
tetét még fiatal korban érdemes magunkba szívni az ehhez hasonló megmérettetések 
pedig kiválóan alkalmasak erre a célra.

Bátran arra bíztatok mindenkit, hogy válassza ki megannyi sportágból a számára ked-
veset, és vegyen részt egy profi körülmények között bonyolított sportszerű verseny-
zésben, ahol mind testileg, mind lelkileg biztosított a fejlődés és a közös sportolás 
öröme.

Dr. Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár

Kedves Diákok, Sportolók, 
Szülők, Felkészítők!
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Kevés olyan lenyűgöző fejezete van az emberiség 
történetének, mint az olimpiák története. Kevés 
olyan örömteli eseménysorozat van ma Magyaror-
szágon, amely valamennyi iskoláskorú fiatal számá-

ra elérhető, mint a Diákolimpia. Ugyanúgy a nemes küzdelem, 
a versengés és a kitartás jegyében zajlik és felhívja a figyelmet 
arra, hogy a sport nem egyszerűen mozgás vagy az egészség 
megőrzése, hanem jellemet formál, minőségi életmódra ne-
vel, közösséget épít. A diákok méltán érezhetik úgy magukat, 
mint valódi olimpikonok: egymást biztatják, önfeledten szurkolnak vagy éppen egy-
mással versengve igyekeznek győzni különböző versenyszámokban. A sikeres verseny-
zők az elnyert érmekkel büszkélkedve megtapasztalhatják a diadal örömét, ugyanakkor 
minden induló számára igaz a mondás, nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos.

Egészség: ezt a szót ma már kicsit máshogyan mondjuk ki, hiszen napjainkban 
egy korábban nem ismert világjárvány veszélyezteti milliók életét. Az egészség az 
emberi életminőséget meghatározó érték, egy olyan optimális egyensúlyi állapot, 
amely folyamatos aktivitást, figyelmet igényel. Olyan készségek és képességek 
társulnak a sporttevékenységekhez, amelyek sikerre vihetik az egyént, a közös-
séget. A kockázatvállalás képessége, a bátorság, a kitartás, a határozottság mind 
olyan tulajdonságok, amelyek előnyére válhatnak mindnyájunknak.  A sporttevé-
kenység tehát a szó szoros és átvitt értelmében is versenyképessé tesz: a döntési 
helyzetekben megjelenő önállóság, a felelősségérzet, a kreativitás, a tudatosság 
és az önuralom értékei mind megtapasztalhatóak sportolás közben. 

Nem túlzás azt állítani, hogy nemzetgazdasági, versenyképességi szempontból az 
egyik legnagyobb hozamot nyújtó befektetés a szabadidős- és tömegsport nép-
szerűsítése, megszerettetése. Ezen belül is lényeges, hogy a hazai nyilvánosságban 
hangsúlyosan jelenjen meg a diáksport mozgalom, melynek legnépesebb program-
ja a Diákolimpia. A Magyar Diáksport Szövetség e példátlan pandémiával sújtott 
időben is megtalálta a módot arra, hogy felhívja a figyelmet a napi gyakorisággal 
végzett mozgás, a rendszeres sporttevékenység jelentőségére. Köszönjük a szövet-
ségnek, a pedagógusoknak, a diákoknak és családjaiknak, hogy virtuálisan ugyan, 
de életben tartották a diákolimpia lángját, mely mára a remény szimbóluma is lett. 

Prof. Dr. Bódis József
államtitkár

Kedves Diákok,  
Pedagógusok, Szülők!
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  Preambulum 

A 2016/2017. tanévtől kezdődően az oktatásért felelős miniszter és a Magyar 
Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) az alap- és középfokú iskolák 
tanulói részére közösen hirdeti meg a Diákolimpiát, mint országos tanulmányi 
és tehetséggondozó versenyt. A nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 183. § (1) bb) pontja alapján a Diákolimpia® az oktatásért felelős mi-
niszter által finanszírozott versenynek minősül.

A Magyar Diáksport Szövetség a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 161677 
szám alatt lajstromba vett DIÁKOLIMPIA® (szó), 212822 szám alatt lajstromba 
vett DiákOLimpiA® (színes szó), valamint 212687 szám alatt lajstromba vett 
DiákOLimpiA® (színes ábrás) védjegyek kizárólagos jogosultja. Erre tekintettel 
különös figyelmet fordít a Diákolimpia® védjegy alatt megrendezésre kerü-
lő versenyekkel szembeni kritériumokra, egységes megjelenésre, minőségre, 
biztosítva ezzel a versenyrendszer elismertségét és színvonalát. Jelen ver-
senyszabályzat ezen egységes előírások rögzítését szolgálja.

I.   A versenyszabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy összefoglalja azokat az általános szabályokat, amelyek 
kötelezően alkalmazandók minden, a Diákolimpia® versenyrendszer (a további-
akban: Diákolimpia® vagy versenyrendszer) keretében megrendezésre kerülő 
diáksportverseny és -rendezvény (a továbbiakban: verseny vagy esemény) vo-
natkozásában. Amennyiben valamely sportági Diákolimpia® versenykiírása jelen 
versenyszabályzatban foglaltaktól eltérő szabályozást tartamaz, úgy a versenyki-
írást kell az adott kérdésben irányadónak tekinteni.  

A Diákolimpia®  
Versenyszabályzata
Jóváhagyta a Magyar Diáksport Szövetség elnöksége 
7/2020. (VI.30.) számú határozatával.

Hatályos 2020. június 30. napjától.
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II.   A versenyszabályzat hatálya 

1. A szabályzat hatálya kiterjed az MDSZ által vagy közreműködésével, illet-
ve használati szerződés (védjegylicencia-szerződés) alapján Diákolimpia® 
védjegy alatt megrendezésre kerülő valamennyi fordulóra, így a körzeti/ 
kerületi (a továbbiakban: alapszintű), megyei/budapesti, illetve országos 
versenyekre. 

2. A szabályzat hatálya kiterjed a diáksportversenyek meghirdetőire, ren-
dezőire, szervezőire, a diáksportversenyekre nevező általános és közép-
fokú iskolákra, azok fenntartóira, a nevezett versenyzőkre, kísérőikre és a 
versenyen nézőként résztvevőkre egyaránt, melyet a diáksportversenyre 
történő nevezéssel, továbbá a diáksportversenyen történő részvétellel tu-
domásul vesznek. 

III.   Értelmező rendelkezések 

1. Versenyszabályzat: az MDSZ által a Diákolimpia® vonatkozásában köz-
zétett, a diáksportversenyekkel összefüggő adatok kezelésére vonatkozó 
szabályokat, a versenyrendszerben való nevezés, részvétel alapfeltételeit 
és a versenyrendszer lebonyolításának általános szabályait rögzítő jelen 
dokumentum, melynek mindenkor hatályos verziója az MDSZ honlapján 
is elérhető (www.mdsz.hu/diakolimpia vagy www.diakolimpia.hu).

2. Sportág: A Diákolimpia® versenykiírásaiban szereplő sportágak, szak-
ágak, valamint mozgásformák, játékok és vetélkedők (a továbbiakban: 
sportág vagy sportágak).

3. Versenykiírás: az MDSZ, vagy az MDSZ és a rendezésben közreműködő 
sportági szövetség, vagy országos sportági szakszövetség által az adott 
tanévi Diákolimpia® vonatkozásában sportáganként közzétett, a verseny-
rendszer lebonyolításának általános és sportágspecifikus szabályait rög-
zítő dokumentum, amely az alábbi linken érhető el: http://www.mdsz.hu/ 
diakolimpia/versenykiirasok/.

4. Versenyszám: egy adott sportági Diákolimpia® versenykiírásában szakág, 
korcsoport, kategória, nem, jelleg (egyéni/csapat), illetve – amennyiben 
releváns – versenytáv, súlycsoport vagy egyéb sportágspecifikus jellemző 
szerint meghatározott alapegysége.

5. Sportági szabályok: egy adott sportág hatályos hazai vagy nemzet-
közi verseny-, illetve játékszabályai, amelyeket a rendezésben közre-
működő sportági szövetség / országos sportági szakszövetség saját 
versenyrendszerében alkalmaz, és amelyek kiegészítő szabályozás-
ként irányadók minden olyan sportszakmai vagy sportágspecifikus 
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kérdésben, amelyről a Diákolimpia® jelen versenyszabályzata és az 

adott sportág Diákolimpia® keretében közzétett versenykiírása külön 

nem rendelkezik.

6. Saját rendezésű Diákolimpia®: MDSZ által vagy közreműködésével 

megrendezésre kerülő alapszintű, megyei/budapesti, illetve országos 

Diákolimpia® versenyek. 

7. Sportági szövetségek, illetve országos sportági szakszövetségek ál-

tal rendezett verseny: A sportági szövetségek vagy országos sportági 

szakszövetségek (a továbbiakban: sportági szövetségek) által az adott 

tanévre érvényes és hatályos használati szerződés (védjegylicencia-szer-

ződés) alapján, illetőleg a fogyatékosok sportszövetségei által erre vo-

natkozó külön megállapodás alapján, Diákolimpia® védjegy alatt rende-

zett verseny.  

8. Diákolimpia® nevezési rendszer: A Diákolimpia® országos tanulmányi 

versenyrendszerének keretében megrendezésre kerülő diáksportverse-

nyekre történő nevezést szolgáló, az MDSZ által az iskolai sport monitor-

ingrendszerének részeként működtetett központi, elektronikus (digitális) 

nevezési rendszer, amely az MDSZ honlapján érhető el. 

9. Igazoló Bizottság: A verseny szervezői által biztosított közreműködő 

testület, melynek feladata a Diákolimpia® versenyein részt vevő egyéni 

versenyzők, csapatok és kísérők igazolásának, részvételi jogosultságának 

ellenőrzése a verseny megkezdése előtt. 

10. Versenybizottság: A verseny szervezői által biztosított közreműködő tes-

tület – tagjait az MDSZ jogosult kijelölni –, melynek fő feladata a versenyen 

a Diákolimpia® szellemiségének, valamint a sportszakmai és sportágspe-

cifikus szabályok betartásának ellenőrzése, a versenyen észlelt szabály-

talanságok, óvások elbírálása, és a jelen szabályzatban meghatározott 

jogkövetkezmények alkalmazása. A testület munkáját a Versenybizottság 

elnöke irányítja.

11. Programfüzet: A saját rendezésű Diákolimpia® országos elődöntő és 

döntő versenyek részletes információit tartalmazó tájékoztató füzete. 

A programfüzetet az MDSZ készíti, amelyet az MDSZ vagy az esemény 

szervezője e-mailben küld el közvetlenül az érintett iskoláknak/testneve-

lőknek. Valamennyi programfüzet megtekinthető és letölthető az MDSZ 

honlapján is (www.diakolimpia.hu és www.mdsz.hu/diakolimpia).
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12. MDSZ Országos Központ: Az MDSZ munkaszervezetének országos köz-

pontja, a Magyar Diáksport Szövetség székhelye:

 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17., e-mail: mdszok@mdsz.hu, 

tel.: +36-1-2733-570, fax: +36-1-2733-599.

13. MDSZ Diákolimpiai Bizottsága (a továbbiakban: Diákolimpiai Bizott-

ság): Az MDSZ Szervezeti és Működési szabályzata alapján létrehozott 

olyan állandó bizottság, amely javaslatot tesz az MDSZ elnökségének 

a Diákolimpia® versenyszabályzatának és tanévi versenykiírásának tar-

talmára, továbbá jogosult a jelen versenyszabályzat, illetve a sportági 

versenykiírások szabályainak betartása érdekében óvási kérdésekben 

jogorvoslati fórumként, jogosulatlan részvétel, nevezés és egy egyéb, 

a versenyrendszert érintő kérdések elbírálása érdekében végső dön-

téshozó szervként eljárni. A jelen versenyszabályzatban meghatározott 

feladatait a Diákolimpiai Bizottság a sportági albizottságai (a további-

akban: sportági albizottságok), valamint fegyelmi és fellebbviteli albi-

zottsága útján, illetve közreműködésével látja el.

14. Iskola: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a sze-

rinti általános és középfokú iskola, valamint többcélú intézmény. A köz-

nevelési intézmény, annak tagintézménye és feladatellátási helye egy 

iskolának minősül.

IV.    A Diákolimpia® célja 

A Diákolimpia® versenyrendszer alapvető céljai az alábbiak:

1. A   versenykiírásokban   meghatározott   versenyszámonként   a   tanév 

„Magyarország diákolimpiai bajnoka” címe és a további helyezések 

eldöntése.

2. A tehetségfelismerés, tehetséggondozás és tehetségkiválasztás, valamint 

az utánpótlás-nevelés lehetőségeinek bővítése, segítve és kiegészítve az 

sportági szövetségek utánpótlás-nevelési rendszereit, valamint a sportis-

kolai és a központi utánpótlás-nevelési programokat.

3. A versenykiírásokban szereplő sportágak népszerűsítése.

4. A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egész-

ségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.

5. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rende-

let 21. § (1) e) pontja alapján a jogszabályban meghatározott sportágban 

szervezett Diákolimpia® országos döntőjén elért 1–3. helyezésért járó fel-

vételi többletpontok jogosultjainak meghatározása.
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V.   A Diákolimpia® rendezői, szervezői 

1. Rendező: A Diákolimpia® rendezője az MDSZ, illetőleg használati (véd-

jegylicencia) szerződés alapján valamely sportági szövetség, vagy erre 

vonatkozó külön megállapodás alapján a fogyatékosok sportszövetsége 

lehet.

2. Szervező: A Diákolimpia® szervezője az MDSZ, illetőleg használati (véd-

jegylicencia) szerződés alapján valamely sportági szövetség, illetőleg az 

általuk a versenyek megszervezésére, lebonyolítására kiválasztott alábbi 

szervezetek lehetnek.

 2.1.  Az alapszintű és megyei/budapesti versenyeket az alaptevékenysége 

szerint diáksportversenyek szervezésével  foglalkozó megyei/buda-

pesti diáksport tagszervezet vagy települési önkormányzat szervezi.

 2.2.  Az országos selejtezőket, elődöntőket és döntőket az MDSZ vagy az 

MDSZ által kiválasztott iskola, megyei/budapesti diáksport szervezet, 

települési önkormányzat vagy egyéb szervezet szervezi, az országos 

sportági szövetségek és azok megyei szervezetei, valamint az MDSZ 

segítségével, közreműködésével.

VI.   A versenyek helye és ideje: 

1. Országos selejtezők, elődöntők és döntők: Az országos döntők hely-

színeit az MDSZ elnöksége határozza meg, míg az országos selejtezők és 

elődöntők helyszíneit és időpontjait az MDSZ Diákolimpia® és Iskolai Sport 

Osztálya határozza meg a sportági albizottságok javaslata alapján.

2. Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: Az alapszintű és megyei/ 

budapesti selejtezők, elődöntők, döntők helyszínét és időpontját a ver-

senykiírásokban meghatározott nevezési időpont figyelembevételével és 

az VI. 1. pont szerinti versenynaptárhoz igazodva a verseny szervezője 

határozza meg.

3. Alapszintű és megyei/budapesti versenyek időpontjának módosítása 
az MDSZ javaslata alapján: Az MDSZ javaslatára a szervezők kötelesek 

az alapszintű és megyei/budapesti versenyek időpontjának módosítási 

lehetőségét megvizsgálni, és amennyiben az esemény az MDSZ által java-

solt időpontban megvalósítható, időpontjának megváltoztatása érdeké-

ben intézkedni, valamint a módosított időpont közzétételéről az eredeti 

kiírással megegyező helyen és módon gondoskodni.
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VII.   Résztvevők 

1. Részt vevő tanulók köre: A Diákolimpia® résztvevői az általános és kö-
zépfokú iskolák azon tanulói (versenyzői) lehetnek, akik az adott tanév 
kezdetéig ezen iskolákba beiratkoztak, és az adott Diákolimpia® verseny 
időpontjában az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy 
tanulói jogviszonyuk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
56. § (3) bekezdése alapján – a tanév folytatásától fegyelmi határozattal 
történő eltiltás esetét kivéve – szünetel. A diákolimpián részt vevő tanulók 
diáksportolónak minősülnek.

2. Részvételi korlát nemenként: Amennyiben az MDSZ versenyszámonként 
fiú- és/vagy lányversenyeket hirdet meg, a vonatkozó versenykiírás eltérő 
rendelkezése hiányában a fiú- és lányversenyzők a másik nem verseny-
számában nem szerepelhetnek.

3. Részvételi korlát évközi iskolaváltás esetén: Az a tanuló, aki tanév közben 
bármely indokból másik iskolába iratkozik be, illetve létesít tanulói jogvi-
szonyt (a továbbiakban: átiratkozás), ugyanazon sportágakban, amelyek-
ben előző iskolája tanulójaként részt vett, a Diákolimpia® azonos tanévi 
versenyein az új iskoláját képviselve nem versenyezhet. Jelen pont tekinte-
tében az Atlétika Többpróba, az Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabajnok-
ság, az Atlétika Mezei Futóbajnokság és az Atlétika Ügyességi és Váltófutó 
Csapatbajnokság külön sportágnak minősül.

4. Visszaversenyzés tilalma: Az a tanuló, aki tanév közben iratkozott át má-
sik iskolába, korábbi iskolája képviseletében nem versenyezhet az adott 
tanévben.

5. Azonos iskola képviseletének kötelezettsége: A csapatsportágakban, 
valamint az egyéni sportágak páros, illetve csapatversenyszámaiban ki-
zárólag egy iskola tanulói indulhatnak párban, illetve azonos csapatban.

6. Nevezett versenyzők körének módosításának joga: Csapatsportágak, il-
letve egyéni sportágak páros, illetve csapatversenyszámaiban a verseny-
rendszer különböző fordulóiban (alapszint, megyei/budapesti és orszá-
gos) az iskola jogosult a nevezett versenyzők személyén változtatni, a 
szervező által meghatározott időpontig.

7. Kísérő részvételének kötelezettsége és feltételei: A Diákolimpia® ver-
senyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagó-
gussal vagy felnőtt csapatvezetővel (a továbbiakban: kísérő) kötelesek 
megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési lapon vagy külön meg-
bízólevélben írásban megbízott. A kísérő az adott versenyen versenyző-
ként nem szerepelhet. A fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában 
az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem jogosult 
részt venni.
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VIII.   Meghívás 

1. Meghívás kérelem alapján: Csapat vagy egyéni versenyző kérelem alap-
ján történő meghívására azokban a sportágakban kerülhet sor, ahol ezt a 
sportági versenykiírás lehetővé teszi. A meghívást az érintett iskola vagy 
a sportági Diákolimpia® versenykiírásában nevesített személy kezdemé-
nyezheti a nevezési határidő lejárta előtt az MDSZ Országos Központjá-
hoz e-mailben benyújtott kérelemmel.

 A meghívás elbírálása az MDSZ illetékes sportági albizottsága javaslata alap-
ján az MDSZ kizárólagos joga. A nevezési határidő után beérkezett írásos 
kérelmeket – függetlenül a mulasztás okától – az MDSZ nem fogad el.

2. Meghívás saját hatáskörben hozott döntés alapján: Amennyiben egy 
csapat vagy egyéni versenyző a X. 6. pontban foglaltak szerint írásban 
bejelenti visszalépését az MDSZ Országos Központ részére, helyére az 
MDSZ − az illetékes sportági albizottság javaslata alapján − meghívhat 
csapatot vagy egyéni versenyzőt az elért versenyeredmények, helyezé-
sek figyelembevételével, kivéve, ha a versenykiírás eltérően rendelkezik.

 A meghívásról az MDSZ vagy a megyei/budapesti diáksport szervezetek 
értesítik a meghívott versenyzőket, iskolákat.

IX.   Korcsoportok 

1. A saját rendezésű Diákolimpia® versenyei hat korcsoportban kerülnek 
megrendezésre. A tanulók születési éve szerint tanévenként meghatáro-
zott és pontosan lebontott korcsoportokat, valamint a versenyszabály-
zattól eltérő korcsoporti besorolásra vonatkozó rendelkezéseket a ver-
senyszabályzat adott tanévre vonatkozó hatályos melléklete tartalmazza.

2. A sportági szövetségek által rendezett Diákolimpia® versenyek tekinteté-
ben a Versenyszabályzattól való eltéréseket a sportági versenykiírás tar-
talmazza.

X.   Nevezés 

1. Nevezés módja: A nevezést valamennyi versenyszámban elektronikus úton, az 
MDSZ honlapján kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírá-
sokban rögzített határidőkig. A nevezési rendszerben a versenyzőket és a csa-
patokat egyszer, azon verseny előtt szükséges nevezni, ahol a felmenő rendsze-
rű verseny az adott versenyszámban elkezdődik. Az első nevezés alapján – az 
egyéni versenyző vagy csapat továbbjutása esetén − a nevezési rendszerben a 
továbbjuttatás tényének rögzítését, a versenyzők és a csapatok felmenő rend-
szerű léptetését a megyei/budapesti szervezetek, illetve az MDSZ végzi.

2. Nevezést végző személy: A nevezés során a nevezési rendszerben az is-
kola igazgatója – illetőleg az általa kijelölt személy – által, vagy az Iskola 
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egyedi azonosítójával hitelesített, önálló regisztrációval rendelkező sze-
mély jogosult eljárni (a továbbiakban: nevezést végző személy).

3. Nevezési határidő: A nevezési határidőket, a versenykiírások rendelkezéseivel 
összhangban, az adott versenyszám első fordulójának szervezője határozza 
meg. A nevezési határidő lejárta után a rendszerben nevezésre nincs lehető-
ség. Postai úton, faxon, e-mailben, személyesen vagy bármilyen más módon 
eljuttatott nevezést az MDSZ nem fogad el és nem dolgoz fel. A nevezés rész-
letes tudnivalói az MDSZ honlapján található tájékoztatóban olvashatóak.

4. Versenyszámonként nevezhető csapatok száma: Ugyanazon iskola a fel-
menő rendszerű Diákolimpia® versenyein versenyszámonként csak egy 
csapattal vehet részt az országos selejtezőn, elődöntőn vagy döntőn, ki-
véve, ha a sportági versenykiírás ettől eltérően rendelkezik. Ez nem zárja 
ki, hogy az alapszintű, megyei/budapesti versenyeken egy iskola több 
csapattal is induljon. Amennyiben adott sportág ugyanazon versenyszá-
mában egyazon iskola több csapata szerez jogosultságot az országos se-
lejtezőn, elődöntőn vagy döntőn való részvételre, az országos versenyen 
részt vevő csapat összetételét az iskola jogosult meghatározni a VII. pont 
szerint.

5. Szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézmé-
nyeinek önálló intézményként történő nevezése: A szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 20. § (1) g) pontja szerinti szakképzési centrumok, mint 
többcélú intézmények szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményei 
kizárólag feladatellátási helyenként (tagintézményenként) nevezhetik ta-
nulóikat, csapataikat a Diákolimpia® a versenyeire.

6. Visszalépés: Indokolt esetben, legkésőbb öt munkanappal az adott for-
duló időpontja előtt az érintett egyéni versenyző vagy csapat hátrányos 
jogkövetkezmény nélkül e-mailben bejelentheti visszalépési szándékát a 
szervező és az MDSZ felé. 

7. Határidőn túli visszalépés jogkövetkezményei: Amennyiben valamely 
iskola versenyzője vagy csapata a megadott határidőn túl lép visz-
sza a részvételtől, úgy az iskola köteles az igazolt költségek megtérí-
tésére az MDSZ, illetve a szervező felé, melynek tudomásulvételéről a 
Diákolimpiára tanulót, csapatot nevező iskola, illetve tagintézmény képvi-
seletére jogosult személy a nevezési lap aláírásával nyilatkozik.

XI.   Részvételi díjak és költségek 

1. Regisztrációs díj: A saját rendezésű Diákolimpia® versenyeken csak 
azon általános és középfokú iskolák versenyzői vehetnek részt ne-
vezési díj befizetése nélkül, amelyek (illetve amelyek fenntartói) az 
adott tanévre vonatkozóan legkésőbb tanév október 31-ig befizették a  
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100 forint/tanuló/év összegben megállapított, teljes iskola tanulói lét-
számra vetített regisztrációs díjat az MDSZ megyei/budapesti tagszer-
vezetei részére.

2. Nevezési díj – saját rendezésű versenyek: A saját rendezésű Diák-
olimpia® versenyeken történő részvétel − amennyiben az iskola (vagy 
fenntartója) nem fizette be a regisztrációs díjat – nevezési díj megfi-
zetéséhez kötött, amelyet az MDSZ megyei/budapesti tagszervezetei 
részére kell megfizetni, a nevezési határidő lejártáig. A nevezési díj 
egyéni versenyszámokban nevezett tanulónként és versenyszámon-
ként 2500 forint, míg csapatsportokban csapatonként és versenyszá-
monként 30 000 forint. 

 Az állami fenntartású intézmények esetén az MDSZ a saját rendezésű 
Diákolimpia® versenyek vonatkozásában a nevezési vagy regisztrációs 
díj megfizetéséről központi megállapodást köt az intézményfenntar-
tókkal.

3. Nevezési díj – sportági szövetségek által rendezett, szervezett verse-
nyek: A sportági szövetség által rendezett Diákolimpia® versenyek eseté-
ben a szervező a használati szerződésben rögzített mértékben és feltéte-
lek szerint jogosult nevezési díjat szedni. 

4. Egyéb díjfizetés korlátja: A saját rendezésű Diákolimpia® versenyeken a 
regisztrációs, illetve a nevezési díjon felül, míg a sportági szövetségek 
által rendezett Diákolimpia® versenyek esetében a nevezési díjon felül, a 
tanulók részvételének feltételeként meghatározott vagy a verseny meg-
szervezéséhez kapcsolódó díj bármely egyéb jogcímen nem szedhető.

5. Rendezési és szállásköltségek saját rendezésű Diákolimpia® esetén:  
A saját rendezésű Diákolimpia® alapszintű, megyei/budapesti versenyek, 
az országos selejtezők, valamint országos elődöntők rendezési költsége-
it, továbbá az országos döntő esetében a rendezési költségek mellett a 
felmerülő szállásköltségeket a rendező finanszírozza.

XII.   Igazolások 

1. Igazolási dokumentumok: A Diákolimpia® versenyeken való részvétel fel-
tétele, hogy az egyéni versenyző, illetve a csapat tagja rendelkezzen a ha-
tályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rend-
szerben érvényes nevezéssel, valamint a nevezés alapján kinyomtatott, az 
iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláírt és 
pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal. A sportági verseny-
kiírások a jelen pontban meghatározottakon felül további igazolásokat és 
dokumentumokat határozhatnak meg a Diákolimpia® versenyen való részvé-
tel feltételeként. (Együttesen a jelen versenykiírás alkalmazásában: igazolás 
vagy igazolási dokumentumok).
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2. Diákigazolvány hiánya esetén az igazolás egyéb módja: Diákigazolvány 
hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és le-
pecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási (a tanulói jogviszony szü-
netelése esetén az iskola nyilvántartásában való szereplésről kiállított) 
igazolás bemutatása (amennyiben az igazoláson nem szerepel fénykép, 
vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes 
igazolvány bemutatása is szükséges). 

 Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK- 
rendszer) specifikációinak megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
1. § (1) pontja szerinti (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. és

 VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy 
útlevél bemutatása is kötelező.

3. A versenyen való részvétel feltétele – igazolási dokumentumok, megbízás 
bemutatása: A versenyen való részvétel feltétele, hogy a tanuló vagy a kí-
sérő a verseny helyszínén bemutassa az Igazoló Bizottság, illetve a versenyt 
szervező részére a XII. 1-2. pont szerinti igazolási dokumentumokat.

 A XII. 1-2. pontban meghatározott igazolási dokumentumokat a csapatok és 
az egyéni versenyzők minden versenyen kötelesek bemutatni. A fent előírt 
dokumentumok bemutatásának hiányában az egyéni versenyző, illetve a 
csapat tagja nem vehet részt a versenyen.

 A kísérő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának 
tényét igazoló nevezési lapot vagy megbízólevelet.

4. Az iskola átszervezése, illetve az iskola nevének változása esetén:  
Az iskola átszervezése, illetve az iskola nevének változása esetén a kísérő 
a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles 
bemutatni, amellyel bizonyítja az intézmény átszervezését, illetve az in-
tézmény nevében történt változásokat.

5. Az egyéni versenyző / csapat igazolásának ellenőrzése: Az egyéni ver-
senyzők / csapat tagjai igazolásainak ellenőrzése a verseny megkezdése 
előtt az Igazoló Bizottság feladata és kötelessége. Megfelelő igazolás(ok) 
hiányában a Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése alapján dönt 
a részvétel jogosulatlanságáról, és döntését közli az érintette(kke)l, vala-
mint megküldi az MDSZ részére.

6. Igazolási dokumentumok letétbe helyezése egyes sportágak esetében:  
A rendező döntése értelmében egyes sportágak esetében az igazolási 
dokumentumokat a verseny végéig a Versenybizottságnál kell letétbe he-
lyezni. Az igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről a szerve-
zőnek kell gondoskodnia.

7. Tajkártya: A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a 
társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványukat 
(tajkártya) vagy annak másolatát.
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XIII.   A versenyek lebonyolításával kapcsolatos egyes kiemelt szabályok 

1. Versenybírók, játékvezetők és Versenybizottság rendelkezésre állásának 
biztosítása: Az alapszintű, a megyei/budapesti és országos versenyekre 
a szervezők biztosítják a játékvezetők, versenybírók, a Versenybizottság 
és az Igazoló Bizottság rendelkezésre állását. A Versenybizottságok elnö-
keit az országos döntőkre az MDSZ kéri fel és bízza meg.

2. Összeférhetetlenségi szabályok:
2.1.  A verseny versenyszámában/futamában/mérkőzésén játékveze-

tőként, versenybíróként főszabály szerint nem működhet közre 
az, akinek a közeli hozzátartozója az érintett versenyszámban/fu-
tamban/mérkőzésen versenyzőként vagy kísérőként vesz részt. A 
játékvezető, versenybíró köteles haladéktalanul bejelenteni a ver-
senybizottság 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/futam-
ban/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 in-
tézményvezetője, pedagógusa, vagy versenyző, kísérő közeli hoz-
zátartozója, edzője, felkészítője. A versenybizottság elnöke köteles 
haladéktalanul bejelenteni a szervezőnek, ha vele szemben összefér-
hetetlenségi ok merül fel, és a szervező ilyen esetben köteles új ver-
senybizottsági elnököt jelölni a versenyre.

3. Lebonyolításra vonatkozó speciális szabályok labdajátékok eseté-
ben: A labdajátékok országos selejtezőin, illetve amennyiben az or-
szágos elődöntőin csak két csapat jelenik meg, a továbbjutás kérdése 
egy helyszínen, egy napon, két mérkőzésen dől el a kupaszabályok 
szerinti számítással (az elöl álló csapat számít pályaválasztónak). Pi-
henőidő: A két mérkőzés között legalább 60 perc pihenőidőt kell biz-
tosítani a szervezőnek, ettől a csapatok megegyezése alapján el lehet 
térni. Visszavágóról való lemondás: Amennyiben az első mérkőzés 
eredménye egyértelmű erőfölényt mutat, a vesztes csapat kísérője 
írásban lemondhat a második (visszavágó) mérkőzésről és a tovább-
jutásról.

4. Kiemeléses lebonyolítás: Amennyiben az országos döntőn azonos me-
gyéből/Budapestről kerülnek csapatok egy csoportba, úgy az egymás 
elleni mérkőzésüket az első fordulóban kell lejátszaniuk.
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5. Egészségügyi ellátás: A versenyeken a megfelelő egészségügyi ellátást a 
szervező biztosítja, figyelemmel a sportorvoslás szabályairól és a sport-
egészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendeletben, vala-
mint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben foglaltakra.

XIV.   Jelenlét és magatartási szabályok 

1. Igazolatlan távolmaradás jogkövetkezményei: Amennyiben az adott 
versenyre nevezett, illetve továbbjutott egyéni versenyző vagy csapat 
nem jelenik meg a versenyen, és előzetesen nem jelzi a távolmaradását 
és annak okát a szervező felé – illetve országos döntő esetében az MDSZ 
felé is –, az MDSZ Diákolimpiai Bizottsága határozatával az adott sportág-
ban kizárhatja az iskolát (vagy tagintézményt) a Diákolimpia® következő 
tanévi versenyeiről.

2. Jelenléttel kapcsolatos elvárások: A Diákolimpia® országos elődöntőjébe, 
döntőjébe jutott egyéni versenyzők, csapatok kötelesek az esemény kez-
detétől a zárásáig jelen lenni. Ez alól kivétel, ha a verseny programfüzete 
másképp rendelkezik, vagy a Versenybizottság elnöke az érintett egyéni 
versenyző, csapat, illetőleg kísérőik indokolt kérelme alapján engedélyezi 
a távolmaradást. Az országos döntőről, a verseny programfüzetében fog-
laltak ellenére, vagy a Versenybizottság elnökének engedélye nélkül törté-
nő korábbi eltávozás esetén az egyéni versenyző vagy csapat eredménye 
megsemmisítésre kerül, valamint a Diákolimpiai Bizottság az érintett isko-
lát kizárhatja az adott sportág következő tanévi Diákolimpia® versenyeiből.

3. Kísérő által ellátott felügyelet: Az országos döntőkön a kísérők kötele-
sek 22:00 óra és 07:00 óra között egyéni versenyzőjük, versenyzőik vagy 
csapatuk szálláshelyén tartózkodni és a felügyeletet ellátni.

4. Versenyzők magatartása: A versenyzőknek a verseny ideje alatt fegyel-
mezetten, és a rendezők, szervezők, a Versenybizottság, az Igazoló Bi-
zottság, a játékvezetők, illetőleg a versenybírók utasításának megfelelően 
kell viselkedniük, a felsorolt személyek, illetve szervek tevékenységét nem 
akadályozhatják.

5. Kísérők magatartása: A kísérő felelős a versenyzőinek fegyelmezett visel-
kedéséért és azért, hogy versenyzői, csapatai kellő időben megjelenjenek 
a versenyek, mérkőzések helyszínén. A kísérő nem avatkozhat a rendezők, 
szervezők, az Igazoló Bizottság, a Versenybizottság, a játékvezetők, illetve 
a versenybírók munkájába, azok működését nem zavarhatja.

6. Versenyzők, kísérők sportszerűtlen magatartása és annak jogkövetkezmé-
nyei: A versenyeken fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő versenyző, 
kísérő tevékenységét a játékvezetők döntéseitől függetlenül a Versenybizott-
ság elnöke figyelmeztetéssel, ennek eredménytelensége esetén a versenyből 
való kizárással szankcionálhatja. Amennyiben a kísérő(k) kizárása következté-
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ben a csapat kísérő nélkül marad, - összhangban a VII.7. pontban foglaltakkal - 
a csapat automatikusan kizárásra kerül. A jogkövetkezmény alkalmazását a 
Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ felé. 

 Ha a versenyzőkkel, kísérőkkel kapcsolatban olyan eset fordul elő a ver-
senyekkel összefüggésben, amely nem egyeztethető össze a diákolimpiai 
eszmékkel (játék-/versenyszabályok tudatos megszegése, házirend be 
nem tartása, rongálás, garázdaság, játék megtagadása, hivatalos személy, 
illetve személyek megsértése, ittas állapot stb.), a Versenybizottság a to-
vábbi versenyzésből azonnali hatállyal köteles az érintett személy(eke)t, 
illetve a csapato(ka)t kizárni, és arról az MDSZ-t, továbbá az illetékes 
megyei/budapesti tagszervezetet tájékoztatni. A Diákolimpiai Bizottság 
a versenyt követően, saját hatáskörben is jogosult a jelen pont szerinti 
magatartást tanúsító versenyző, illetve kísérő által képviselt iskola ered-
ményét megsemmisíteni, illetve a jelen pont szerinti magatartást tanúsító 
versenyzőt, illetve kísérőt, valamint az általuk képviselt iskolát kizárni az 
adott sportág következő tanévi Diákolimpia® versenyeiből.
Ha a versenybíró, játékvezető a versenyen olyan magatartást tanúsít, 
amely nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel, a Versenybi-
zottság elnöke figyelmeztetéssel, ennek eredménytelensége esetén a 
további közreműködésből való kizárással szankcionálhatja. A jogkövet-
kezmény alkalmazását a Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelen-
tésben jelezni az MDSZ felé. Az MDSZ a sportszerűtlen magatartást tanú-
sító versenybírót, játékvezetőt 2 évre kizárhatja a Diákolimpia® versenyein 
történő közreműködésből.

7. Nézők, szurkolók, szülők (a továbbiakban: nézők) magatartása: 
A nézők nem zavarhatják a rendezők, szervezők, az Igazoló Bizottság, a 
Versenybizottság, a játékvezetők, illetve a versenybírók munkáját, illetve 
a versenyzőket és a kísérőket. A nézők verseny előtti, alatti és verseny 
utáni sportszerűtlen magatartása vagy botrányokozása esetén a jelen 
lévő kísérők kötelesek a Versenybizottság, játékvezetők, versenybírók 
segítségére lenni a rend és a sportszerű viselkedés helyreállítása érdeké-
ben. A sportszerűtlen magatartást tanúsító vagy botrányt okozó nézőt 
a Versenybizottság elnöke, a szervező képviseletében köteles figyelmez-
tetni, ennek eredménytelensége esetén pedig köteles a versenyen tör-
ténő részvételből kizárni. A jogkövetkezmény alkalmazását a Versenybi-
zottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ felé.

8. Sportöltözék és felszerelés: A Diákolimpia® versenyein az adott sportág-
nak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. Sportfelszere-
lésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott öltözék 
viselése nem engedélyezett. 
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XV.   Díjazás 

1. Alapszintű és megyei/budapesti versenyeken: a díjazás az illetékes me-
gyei/budapesti diáksport szervezet versenykiírásában meghatározottak 
szerint történik.

2. Az országos elődöntőkön:
 – az 1−3. helyezett érem-,
 – valamennyi részt vevő csapat oklevéldíjazásban részesül.
3. Az országos döntőkön:
 – 1−3. helyezett egyéni versenyzők érem-,
 – 1−3. helyezett csapatok serleg és érem-,
 –  az egyéni versenyzők, valamint az egyéni sportágak páros, illetve csa-

patversenyszámaiban az 1−6. helyezett versenyzők és csapatok, továb-
bá a csapatsportágakban az országos döntőn részt vevő csapatok okle-
véldíjazásban részesülnek.

4. „Magyarország diákolimpiai bajnoka” cím elnyerése: Az országos 
döntőn 1. helyezett egyéni versenyzők és csapatok elnyerik a 

  „MAGYARORSZÁG 
DIÁKOLIMPIAI BAJNOKA”

 címet. 
5. Felvételi többletpontok: A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) e) pontja alapján a jogszabályban megha-
tározott sportágban szervezett Diákolimpia® országos döntőjén elért 1–3. 
helyezésért a résztvevő – amennyiben az arra jogosító eredményt legké-
sőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül érte el – felvételi többlet-
pontokra jogosult.

6. Érmek és oklevelek biztosítása: A XV. 1−3. pontban meghatározott szin-
tekre az érem- és oklevéldíjakat az MDSZ biztosítja.

7. Díjak meghatározása: A versenyeken kizárólag az MDSZ által meghatáro-
zott vagy előzetesen engedélyezett díjak kerülhetnek átadásra.

8. Díjak átvétele: A díjazásra jogosult versenyzők, csapatok a díjakat kizá-
rólag az adott verseny eredményhirdetése keretében vehetik át. Ameny-
nyiben ez akadályba ütközik, ennek tényét a Versenybizottság irányába 
kötelesek jelezni, amely esetben a díjak átvételére kivételesen előzetesen, 
a szervezőnél, a helyszínen van lehetőség.

XVI.   Óvás 

1. Óvás jelzése és előterjesztése: Amennyiben az adott sportág Diákolimpia® 
versenykiírása eltérően nem rendelkezik, a versenyben érintett versenyző 
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kísérője vagy az érintett csapat kísérője óvási szándékát a versenyszám 
eredményének hivatalos közzétételét, a mérkőzés végét vagy az óvásra 
okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutását követően haladék-
talanul köteles szóban jelezni a Versenybizottság elnöke (távollétében a 
verseny szervezőjének képviselője) felé az óvási díj egyidejű befizetése 
mellett. Az óvás részletes indokolásának írásbeli előterjesztésére a hely-
színen legkésőbb a versenyszám eredményének hivatalos közzétételét, a 
mérkőzés végét vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudo-
másra jutását követő fél órán belül a Versenybizottság felé van lehetőség.

2. Óvás minimális tartalmi elemei: Az óvásban fel kell tüntetni az óvást be-
nyújtó kísérő nevét, e-mail címét és bankszámlaszámát, az érintett iskola, 
versenyző és/vagy csapat nevét, valamint az érintett verseny és verseny-
szám (illetve mérkőzés vagy futam) megjelölését, továbbá az óvást alátá-
masztó részletes indokolást.

3. Jogvesztő határidő: A határidőn túl beérkező óvások érdemi vizsgálat 
nélkül elutasításra kerülnek az óvási díj egyidejű visszafizetésével.

4. Óvás díja: Az óvási díj minden esetben 10 000 forint. Az óvási díjat a Ver-
senybizottság elnöke (vagy távollétében a szervező) részére kell a helyszínen 
készpénzben befizetni, a számlázási név és cím megjelölésével. A befizetésről 
a Versenybizottság (vagy a szervező) köteles átvételi elismervényt adni.

5. Óvás elbírálása: Az óvásokat az adott forduló (alapszintű, megyei/bu-
dapesti, országos selejtező/elődöntő/döntő) versenyén közreműködő 
Versenybizottság bírálja el, az óvás kézhezvételét követő két órán belül. 
A Versenybizottság az óvás elbírálásáról jegyzőkönyvet készít, és dönté-
séről írásban a jegyzőkönyv helyszíni átadásával vagy e-mailben történő 
megküldésével értesíti az óvást benyújtó kísérőt, illetve az óvással érintett 
további versenyző(k), csapat(ok) kísérőit.

6. Óvás elutasítása esetén: Amennyiben a Versenybizottság az óvásnak nem 
ad helyt, az óvási díj jogcímen befizetett összeget a szervező az MDSZ ré-
szére utalja át óvási díj címén, az érintett iskola, versenyző és/vagy csapat 
neve, valamint az érintett verseny/mérkőzés feltüntetésével. Az MDSZ az 
óvási díjról számviteli bizonylatot állít ki az előzetesen megadott névre és 
címre, és megküldi azt az óvást benyújtó kísérő részére.

7. Óvásnak helyt adó döntés esetén: Amennyiben a Versenybizottság az 
óvási kérelemnek helyt ad, az óvási díjat a Versenybizottság elnöke a 
helyszínen készpénzben, vagy a szervező az óvást benyújtó kísérő által 
megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással visszafizeti.

8. Fellebbezés – jogorvoslat az óvással összefüggő döntéshez kapcsolódóan: 
A Versenybizottság óvással kapcsolatos döntése ellen az érintett iskola kép-
viselője az erről szóló értesítés igazolt kézhez vételétől számított 2 napon 
belül – írásban (e-mail útján az mdszok@mdsz.hu címre) fellebbezéssel élhet 
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a Diákolimpiai Bizottsághoz, mely a kézhezvételtől számított 30 napon belül 
dönt a jogorvoslati kérelemről, és azt követően írásban értesíti a fellebbezést 
benyújtó személyt, illetve a döntésben érintett egyéb személyeket. A Diák-
olimpiai Bizottságnak az óvás elbírálása ellen benyújtott fellebbezés tárgyá-
ban hozott döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye. Amennyiben 
másodfokon a Diákolimpiai Bizottság az óvást benyújtó javára dönt, az óvási 
díjat az MDSZ fizeti vissza az óvást benyújtó személy által megjelölt bank-
számlaszámra történő átutalással.

XVII.   Versenyszabályzat megsértése, jogkövetkezményei 

1. Jogosulatlan részvétel jogkövetkezményei: Amennyiben − akár utólag is 
– a Versenybizottság vagy az MDSZ megállapítja, hogy az egyéni vagy a 
csapatban szereplő versenyző jogosulatlanul szerepelt az adott versenyen, 
a Diákolimpiai Bizottság hivatalból meghozott döntésével az egyéni ver-
senyző vagy a csapat eredményét megsemmisítheti, és az adott sportág 
következő tanévi Diákolimpia® versenyeiről az érintett iskolát kizárhatja.

2. Diákolimpiai Bizottság általános döntési jogköre: A Diákolimpiai Bizott-
ság a Versenybizottság elnökének jelentése vagy az érintett felek bár-
melyikének erre irányuló kérelme alapján, továbbá hivatalból is jogosult 
döntést hozni a jelen versenyszabályzatban nevesített versenyszerve-
zési ügyekben, illetve bármely egyéb, a Diákolimpia® versenyeken való 
nevezéssel, részvételi jogosultsággal kapcsolatos  kérdésben,  valamint 
az egyes esetekben alkalmazandó jogkövetkezményekről – ideértve a 
nevezett(ek) következő tanévi országos versenyről való kizárását is –, il-
letve azok mellőzéséről. A Diákolimpiai Bizottság e tárgyban hozott hatá-
rozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

 
XVIII.   Személyes adatok kezelése, személyhez fűződő jogok 

1. Személyes adatok kezelése: A versenyzők a nevezéssel tudomásul ve-
szik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevezés során megadott személyes 
adataikat az MDSZ honlapján elérhető Adatkezelési szabályzat és tájé-
koztatóban meghatározott körben, időbeli hatállyal és módon, az általa 
üzemeltetett iskolai sportmonitoring-rendszer keretében nyilvántartsa és 
kezelje, illetve továbbítsa, egyúttal kijelentik, hogy az Adatkezelési sza-
bályzat és tájékoztatóban foglaltakat megismerték. 

 A nevezést végző személy a nevezéssel nyilatkozik arról, hogy valameny-
nyi nevezett versenyző esetében rendelkezik a 2. sz. mellékletben ta-
lálható Nevezési és adatkezelési nyilatkozattal. Amennyiben a nevezést 
végző e tárgyban valótlan nyilatkozatot tesz, úgy az MDSZ jogosult a 
nevezett versenyzőt vagy csapatot kizárni a versenyrendszerből.
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2. Kép- és hangfelvétel: Az MDSZ Diákolimpia® versenyein részt vevő tanulók 
a nevezéssel, kísérők, nézők a részvétellel tudomásul veszik és hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a Diákolimpia® versenyeken az MDSZ, illetve amennyiben 
releváns − a verseny szponzora számára honlapon, papíralapú és digitális 
kiadványokban történő közzététel céljából olyan kép- és hangfelvétel ké-
szüljön, amelyen szerepelnek. Ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel 
nem léphetnek fel az MDSZ és szponzora felé. Az MDSZ és a rendezvény 
szponzora e felvételeket a versenyről szóló tájékoztatás céljából, valamint 
a diáksportot és az egészséges életmódra nevelést népszerűsítő kommu-
nikációs és reklámtevékenységéhez szabadon felhasználhatja. 

XIX.   Egyéb rendelkezések 

1. Árusítás – korlátok és tilalmak: A versenyhelyszínen árusítani (pl.: sport-
szerek, alkalmi büfé stb.) csak az MDSZ előzetes, írásbeli engedélyével 
lehet. A versenyek helyszínén szeszes italt − különös tekintettel a keres-
kedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésére −, valamint dohányárut árusítani, il-
letve fogyasztani tilos!

2. Online közvetítés joga: Az országos selejtezők, az országos elődöntők és 
az országos döntők online közvetítése az MDSZ kizárólagos joga.

3. Kapcsolattartás, értesítések: A Diákolimpia® versenyeken való részvé-
tellel, nevezéssel összefüggő értesítéseket a nevezett versenyző/csapat 
iskolájának képviselője írásban, az MDSZ Országos Központjának jelen 
Versenyszabályzatban meghatározott címére küldheti meg.

4. Szponzorok: A versenyek szervezői kötelesek az MDSZ központi szponzora-
it az MDSZ által előzetesen meghatározott feltételeknek megfelelően meg-
jeleníteni, illetve a szponzor számára kitelepülési lehetőséget biztosítani a 
verseny helyszíneire. A fentieken felül kizárólag olyan szponzor jeleníthető 
meg a Diákolimpia® rendezvényeken, valamint a kapcsolódó kiadványokon, 
melyet az eseményt megelőzően, illetve a kiadványok megjelenése előtt az 
MDSZ jóváhagyott. Az MDSZ nem járul hozzá olyan szponzor megjeleníté-
séhez, mely szponzor tevékenységének jellege, portfóliója a Diákolimpia® 
védjegyek általános megítélését hátrányosan befolyásolhatná, vagy a Diák-
olimpia® védjegyekhez fűződő jó hírnevet veszélyeztethetné.

5. Arculat: A Diákolimpia® versenyekkel kapcsolatos megjelenéseket, esz-
közöket (különösen az eseményeken használt kommunikációs eszkö-
zöket, illetve sajtóanyagokat, plakátokat) az MDSZ honlapján elérhe-
tő Diákolimpia® arculati útmutató figyelembevételével kell elkészíteni. 
Az említett eszközök megjelenítése kizárólag az MDSZ előzetes engedé-
lyével történhet. 
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1. számú melléklet 

Korcsoportok
1. Korcsoportok: A Diákolimpia® versenyek az alábbi korcsoport-besorolás 

alapján kerülnek megrendezésre:

I. korcsoport: 2012. évben vagy később születettek,
II. korcsoport: 2010-2011. évben születettek,
III. korcsoport: 2008-2009. évben születettek,
IV. korcsoport: 2006-2007. évben születettek,
V. korcsoport: 2004-2005. évben születettek,
VI. korcsoport: 2001-2003. évben születettek.

2. Egyedi korcsoport-besorolás lehetősége sportági szövetségek által szerve-
zett versenyek esetében: A sportági szövetségek által rendezett Diákolim-
pia® versenyek korcsoport-besorolása eltérhet a saját rendezésű Diákolimpia® 
versenyek sportági versenykiírásaiban meghatározottaktól.

3. Részvételi korlátozás, felversenyzés: A versenyző csak a saját korcsoport-
jában versenyezhet, kivéve ha a sportági versenykiírás ettől eltérően ren-
delkezik. A sportági versenykiírás rendelkezhet korcsoportok közötti felver-
senyzésről, annak mértékéről, valamint felversenyzés esetén rendelkezhet az 
érintett tanuló visszaversenyzésével kapcsolatos szabályokról.
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Alulírott1

Kiskorú adatai:

Név:

Lakcím:

Születési helye és ideje:

Anyja neve:

Diákigazolvány száma:

A kiskorú nevében eljáró/nyilatkozat megtételéhez  
hozzájáruló2 törvényes képviselő3 adatai: 

Név:

Lakcím:

Nyilatkozom, hogy a Diákolimpia® országos tanulmányi és tehetséggondozó ver-
senyrendszer keretében 2020/2021. tanévre meghirdetett diáksportversenyen 
versenyzőként részt kívánok venni.

A nyilatkozat aláírásával elismerem hogy saját felelősségemre veszek részt a 
sportversenyen. Kijelentem, hogy a sportversenyre vonatkozó egészségügyi elő-
írásokat megismertem és betartom (az aktuális egészségügyi előírások az MDSZ 
honlapján érhetők el).

Kijelentem, hogy a Versenyszabályzatban szereplő, résztvevőkre  (versenyzőkre) 
vonatkozó szabályokkal tisztában vagyok, azoknak megfelelek. Tudomásul ve-
szem, hogy amennyiben nyilatkozatom a valóságnak nem felel meg, az a Verseny-
szabályzatban foglalt szankciók alkalmazását (pl. kizárást) vonhatja maga után.

Tudomásul veszem, illetve önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy 
a nevezéshez szükséges személyes adatokat a köznevelési intézmény képvisele-

2. számú melléklet 

Nevezési- és adatkezelési 
nyilatkozat
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tében nevezést végző személy a Diákolimpia® monitoring- és nevezési rendsze-
rében, a Versenyszabályzatnak megfelelően rögzítse.

Kijelentem, hogy a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® online monitoring- 
és nevezési rendszer felületén keresztül végzett, továbbá a Diákolimpia® versenye-
in való részvétellel összefüggően végzett adatkezeléshez kapcsolódó Adatkezelé-
si Szabályzat és Tájékoztatóját (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat), amely 
az MDSZ honlapján érhető el (www.mdsz.hu/diakolimpia vagy www.diakolimpia. 
hu), és amely az adatkezeléssel összefüggő teljes körű tájékoztatást tartalmazza, 
megismertem és elfogadom, erre való tekintettel az érintett személyes adatoknak 
az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez, nyilvántartásához, 
közléséhez, felhasználásához, továbbításához, illetve harmadik személy általi fel-
dolgozásához önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok.
Tudomásul veszem, illetve önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy 
a versenyen, valamint a kapcsolódó kísérőrendezvényeken (megnyitó, eredmény-
hirdetés, díjátadó, kiegészítő rendezvény stb.) rólam kép- és hangfelvétel készül-
jön, és azt a Magyar Diáksport Szövetség az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak 
szerint felhasználja, kezelje.

Kelt: ……………………………………………., …………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………….

aláírás

A nyilatkozó törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglal-
takat tudomásul veszem, annak megtételéhez hozzájárulok.

Kelt: ……………………………………………., …………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………….

aláírás

 1 Kérjük az adatokat nyomtatott nagybetűvel kitölteni!
2 A megfelelő rész aláhúzandó!
3  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény 2:11-12. § szakaszára figyelemmel, a korlátozottan cselekvő-

képes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képvise-
lőjének hozzájárulása szükséges. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a 14. életévét betöltötte és nem 
cselekvőképtelen.

Ennek értelmében jelen nyilatkozat érvényességéhez a 14. életévüket betöltött, 18 éves kor alatti tanulók esetében 
a törvényes képviselő (szülő) aláírása is szükséges. 14 éves kor alatt a nyilatkozatot csak a törvényes képviselő 
(szülő) írhatja alá.
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Felhívás
A Magyar Diáksport Szövetség „A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® legeredménye-
sebb megyei/budapesti testnevelője”, ,,A 2020/2021. tanév Diákolimpia® legered-
ményesebb iskolája”, „A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® legaktívabb iskolája”, va-
lamint „A 2020/2021. tanév diákolimpiai rendezvénye” elnevezéssel díjakat alapít 
a 2020/2021. tanévben megrendezésre kerülő Diákolimpia® versenysorozatban 
részt vevő testnevelők, valamint a szervezésben és felkészítésben közreműködők 
között.
A díj hivatott elismerni és jutalmazni azokat, akik a legtöbbet teszik a Diákolimpia® 
népszerűsítéséért és a jövő nemzedékének egészség- és erkölcsi neveléséért.

Díjak:
„A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® legeredményesebb megyei/budapesti test-
nevelője” díj:
A díj adományozható azon pedagógusoknak, akik jelen versenykiírásban megha-
tározott Diákolimpia® eseményein testnevelőként, felkészítő tanárként tanítványa-
ikkal a legeredményesebben szerepeltek.
„A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® legeredményesebb megyei/budapesti testne-
velője” díjat megyénként, illetve Budapesten egy-egy testnevelő veheti át (legfel-
jebb 20 díj kerülhet kiosztásra).

„A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® legeredményesebb iskolája” díj:
A díj adományozható azon köznevelési intézmények részére, amelyek a jelen 
versenykiírásban meghatározott Diákolimpia® országos döntőiben kiemelkedő 
eredményt értek el.
A legeredményesebb iskola meghatározása az MDSZ honlapon megtalálható 
eredményességi táblázat alapján kerül meghatározásra az MDSZ által meghir-
detett, felmenő rendszerű diákolimpiai sportágakban, korcsoportokban.
„A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® legeredményesebb iskolája” díj az I−IV. kor-
csoportban és az V−VI. korcsoportban három-három intézmény számára ítélhe-
tő meg.
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„A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® legaktívabb iskolája” díj:
A díj adományozható azon iskolák részére, amelyek a diákok fizikai aktivitásának 
ösztönzését, az egészségfejlesztő testmozgás és egészséges életmód népszerű-
sítését kiemelten fontosnak tartják.
A díjat azon iskolák kaphatják, amelyek az egészséges életmód népszerűsítése 
érdekében az intézmény létszámához képest a legmagasabb arányban vesznek 
részt (és elektronikusan neveznek) az MDSZ által meghirdetett Diákolimpia® ren-
dezvényeken.
„A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® legaktívabb iskolája” díj három általános és 
három középfokú iskola számára ítélhető meg.

„A 2020/2021. tanév diákolimpiai rendezvénye” díj:
A díj adományozható azon magánszemélynek, szervezetnek, aki/amely a tanév 
folyamán kiemelkedő szervezői és rendezői tevékenységével, illetve példás hoz-
záállásával emlékezetes és a versenyzők számára motiváló diákolimpiai eseményt 
rendezett.
A díj odaítélése a részvételi visszajelzések, a részt vevő látogatók száma, a bevont 
támogatók, valamint egyéb programok minősége alapján történik.
A tanév során három „A 2020/2021. tanév diákolimpiai rendezvénye” díj kerülhet 
átadásra.

Valamennyi díj esetében a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Bizottságá-
nak javaslatára a Magyar Diáksport Szövetség elnöksége dönt.

Díjátadás tervezett időpontja: 2022. január.
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Felhívás
A Magyar Diáksport Szövetség felhívása a

„BECSÜLETES JÁTÉK – FAIR PLAY” DÍJ
elnyerésére.

Kedves Diákok!
Kedves Pedagógusok!

A Magyar Diáksport Szövetség „Becsületes játék – Fair Play” díját minden évben 
olyan diáknak, pedagógusnak, edzőnek vagy iskolai közösségnek adja át, aki/amely 
kiemelkedően sportszerű magatartást tanúsított, cselekedetet hajtott végre.

Kérünk Benneteket, hogy folyamatosan figyeljétek az iskolátokban, edzéseken, 
versenyeken zajló eseményeket és a szerintetek érdekes és tanulságos eseteket, 
élményeiteket írjátok meg nekünk. A történetek során emeljétek ki, szerintetek ki 
és miért cselekedett a becsületes játék elvárásai szerint, miért tartjátok a kiemelt 
társatokat, nevelőtöket a díjra méltónak!

A  legérdekesebb  történeteket  megjelentetjük  honlapunkon,  Facebook-oldalun-
kon, valamint eljuttatjuk a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága részére is.

A pályázatokat 2021. augusztus 30-ig a következő címre küldjétek:

Postacím: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17.
E-mail cím: diakolimpia@mdsz.hu
A borítékra vagy az e-mailre írjátok rá: „Becsületes játék”.

A benyújtott pályázatok a 2020. augusztus 1. − 2021. július 31. közötti időszakban 
történt eseményeket érinthetik.

Valamennyi díj esetében a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Bizottságának 
javaslatára a Magyar Diáksport Szövetség elnöksége dönt.

Díjátadás tervezett időpontja: 2022. január.





A Magyar Diáksport Szövetség 2020-ban is közös mozgásra hívja  
az ország iskoláit az Európai Diáksport Napján, szeptember 25-én.

Csatlakozzatok Ti is, regisztráljátok iskolátokat az eseményre!
A program keretében az iskoláknak ezúttal is egy legalább 120 perces aktivitást, 
sportprogramot kell megszervezniük, amelynek egyetlen kötöttsége a hagyományos 
diáksport napi futótáv (idén 2020 méter) teljesítése. 

A népszerű kezdeményezés tavaly már 1200 iskolában valósult meg itthon, ezzel 
közel 400 000 diák vett részt játékos sportfoglalkozásokon.

diaksport

essdeurope

european.school.sport.day

Az Európai Unió 
Erasmus+ programjának 
társfinanszírozásával Emberi Erőforrások

Minisztériuma

A Magyar Diáksport Szövetség idén is díjazni fogja a programban részt vevő iskolákat. 
Az Európai Diáksport Napjáról beszámolót beküldő első 400 intézmény 20.000  
forint értékű labdacsomagot kap, továbbá az első 100 iskolát, amely mind az  
Open Streets Day, mind az Európai Diáksport Napja megrendezéséről beszámolót  
küld, 60.000 forint értékű labdacsomaggal jutalmazzuk.

Az Európai Diáksport Napja − Magyarország eseményre a www.essd.eu/hu honlapon 
a REGISZTRÁCIÓ menüpont alatt lehet jelentkezni 2020. szeptember 25-ig, továbbá 
a beszámolót is itt kell feltölteni 2020. október 22-ig.  
Részletes információk: www.essd.eu/hu és www.mdsz.hu.

DÍJAZÁS

JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ



openstreetsday2020

do60of�cial

do60_of�cial

Az Open Streets Day alkalmából a Magyar Diáksport Szövetség felhívással fordul az oktatási  
intézmények felé, hogy ösztönözzék tanulóikat az iskolájuk közelében lévő közterületek sport-,  
illetve mozgáscélú használatára.

Csatlakozzatok Ti is szeptember 20-án az eseményhez, szervezzetek 
köztéri sporteseményt az iskola tanulóinak, családjaiknak! 

A program bármilyen aktivitást magában foglalhat: közös séta, futás, kerékpározás, kirándulás  
a településen vagy környékén, továbbá gördeszkázás, görkorcsolyázás, szabadtéri kondiparkprogram, 
utcai játékok: streetball, utcai kézilabda, tchoukball, parkour, frizbi, egyéb kreatív ötletek. 

A Magyar Diáksport Szövetség díjazni fogja a programban részt vevő iskolákat.  
Az első 100 iskolát, amelyik összesítve mind az Open Streets Day, mind az Európai Diáksport  
Napja (2020. szeptember 25.) megrendezéséről beszámolót küld be, 60.000 forint értékű labda-
csomaggal jutalmazzuk. 

INFORMÁCIÓ ÉS BESZÁMOLÓ

Az Open Streets Day honlapján további információk is elérhetők az eseményről: www.openstreetsday.hu.  
A beszámoló beküldéséhez az esemény Facebook-oldalára (www.facebook.com/openstreetsday2020) kell 
legalább 1 fotót vagy videót feltölteni az iskolai eseményről, az iskola OM azonosítójának és a feladatellátási 
helye sorszámának feltüntetésével, 2020. október 22-ig. 

2020. szeptember 20.
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Asztalitenisz
„A” és „B” KATEGÓRIA

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Asztalitenisz Szövetséggel 
(MOATSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• Az asztalitenisz sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
• Az asztalitenisz sportág utánpótlásbázisának szélesítése, minél több isko-

láskorú versenyző bevonásával.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása az asztalitenisz sportágban jár-

tasságot szerzett fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület szervezésében kerül 
megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. 

 A megyei/budapesti versenyeket 2020. december 31-ig kell megrendezni.
• Országos döntő: 2021. február 19-21. (péntek-vasárnap), Kecskemét.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Vesenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként az I-II. és III-IV. korcsoportba tartozó ta-

nulók. 
• Egyéni versenyben nemenként és kategóriánként

– az I-II. korcsoportba tartozóknak közös mezőny, 
– a III-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny,
– az V-VI. korcsoportba tartozóknak közös mezőny. 
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Felversenyzés:
Egyéni verseny  esetében:  Minden versenyző a saját korcsoportjában indul-
hat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Kivétel a 2006-ban született tanulók, akik az V-VI. korcsoport versenyein 
indulhatnak, de akkor a saját, IV. korcsoportjukban nem vehetnek részt.
Csapatverseny  esetében: A II. korcsoportos (2010-2011-ben született ta-
nulók) felversenyezhetnek a III-IV. korcsoport versenyeibe, de akkor a saját, 
II. korcsoportjukban, nem versenyezhetnek.
Korlátozás: 
Egyéni verseny I-II., III-IV., illetve V-VI. korcsoport esetén:
„A” kategória: Nincs korlátozás
„B” kategória: Azok a versenyzők indulhatnak, akik 2018. szeptember 01. és 
2020. augusztus 31. közötti időszakban nem rendelkeztek MOATSZ által ki-
adott érvényes versenyengedéllyel.
Csapatverseny esetében:
I-II. korcsoport: A csapatversenyben legalább 2 fő nem igazolt versenyzőnek 
kell részt vennie, akik 2018. szeptember 01. és 2020. augusztus 31. közötti idő-
szakban MOATSZ által kiadott érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek.
III–IV. korcsoport: A csapatversenyben 2018. szeptember 01. és 2020. au-
gusztus 31. közötti időszakban MOATSZ által kiadott érvényes versenyenge-
déllyel nem rendelkező versenyzők vehetnek részt.
Ugyanazon köznevelési intézmény versenyszámonként több csapattal is 
nevezhet, de legfeljebb egy csapattal juthat tovább az országos döntőbe. 
Amennyiben egy köznevelési intézmény versenyszámonként több csapattal 
nevez, egy játékos csak egy csapatban játszhat.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: 

a megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

Az országos döntőn való részvétel a megyei/budapesti döntő eredménye 
alapján lehetséges.

• Csapatversenyben: 
– az I-II. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett fiú- és 

1. helyezett lánycsapatai (összesen 20-20 csapat).
– a III-IV. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett fiú- és 

1. helyezett lánycsapatai (20-20 csapat).
• Egyéni versenyben: 

– az I-II. korcsoport „A” kategóriában a megyei döntők 1. és a budapesti dön-
tő 1-3. helyezett fiú és lány egyéni versenyzői (22-22 fő).

– az I-II. korcsoport „B” kategóriában a megyei/budapesti döntők 1. he-
lyezett fiú és lány egyéni versenyzői (20-20 fő)
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– a III-IV. korcsoport „A” kategóriában a megyei döntők 1. és a budapesti 
döntő 1-3. helyezett fiú és lány egyéni versenyzői (22-22 fő).

– a III-IV. korcsport „B” kategóriában a megyei/budapesti döntő 1. helye-
zett fiú és lány egyéni versenyzői (20-20 fő)

– az V-VI. korcsoport „A” kategóriánban a megyei döntők 1. és a budapesti 
döntő 1-3. helyezett fiú és lány egyéni versenyzői (22-22 fő).

– az V-VI. korcsoport „B” kategóriában a megyei/budapesti döntő 1. he-
lyezett fiú és lány egyéni versenyzői (20-20 fő).

5.   Meghívás: 

Lásd az „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos döntő: 

– A megyei/budapesti 1. helyezett csapat visszalépése esetén az érintett me-
gyei/budapesti 2. helyezett csapat kerül meghívásra.

– „B” kategóriában a megyei/budapesti 1. helyezett egyéni versenyző vissza-
lépése esetén az érintett megyei/budapesti 2. helyezett egyéni versenyző 
kerül meghívásra. 

– „A” kategóriában a megyei 1., és a budapesti 1-3. helyezett egyéni versenyző 
visszalépése esetén a megyei 2., illetve a budapesti 4. helyezett egyéni ver-
senyző kerül meghívásra.

Az MDSZ fenntartja magának a jogot, hogy a 2020. december 31-ig beérkezett 
írásos kérelemek alapján indokolt esetben az egyéni versenyre meghívjon ver-
senyzőket. Az MDSZ kizárólag azon versenyzők esetében élhet meghívás lehe-
tőségével, akiket a nevezési rendszerben neveztek, azonban nemzetközi esemé-
nyen való szereplés miatt, vagy a MOATSZ által rendezett esemény miatt nem 
tudtak részt venni a megyei/budapesti döntőn.

6.   Versenyszámok: 

• Csapatverseny:
– I-II. korcsoportos 3 fős fiúcsapatok.
– I-II. korcsoportos 3 fős lánycsapatok.
– III-IV. korcsoportos 3 fős fiúcsapatok.
– III-IV. korcsoportos 3 fős lánycsapatok.

• Egyéni verseny: 
– I-II. korcsoportos fiú egyéni „A” és „B” kategória;
– I-II. korcsoportos lány egyéni „A” és „B” kategória.
– III-IV. korcsoportos fiú egyéni „A” és „B” kategória;
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– III-IV. korcsoportos lány egyéni „A” és „B” kategória.
– V-VI. korcsoportos fiú egyéni „A” és „B” kategória;
– V-VI. korcsoportos lány egyéni „A” és „B” kategória.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a létszám és az asztalszám 
adta lehetőségek függvényében történik a lebonyolítás (cél a minél több 
játéklehetőség biztosítása). 
A jogosultság meghatározása érdekében javasolt, hogy a megyei/budapes-
ti döntőn az 1-8. helyezések a következők szerint kerüljenek eldöntésre:     

– az 1-4. helyezéseket játékkal;
– javaslat a további helyezések eldöntésére, amennyiben nem mérkőznek 

egymással:
3. helyezett az a versenyző, aki az 1. helyezett versenyzőtől kapott ki,
4. helyezett az a versenyző, aki a 2. helyezett versenyzőtől kapott ki,
5. helyezett az a versenyző, aki a 3. helyezett versenyzőtől kapott ki,
6. helyezett az a versenyző, aki a 4. helyezett versenyzőtől kapott ki,
7. helyezett az a versenyző, aki az 5. helyezett versenyzőtől kapott ki,
8. helyezett az a versenyző, aki a 6. helyezett versenyzőtől kapott ki.
A megyei/budapesti versenyeket 2020. december 31-ig kell lebonyolítani.

• Az országos döntőn: a verseny programfüzete szerint.
Csapatverseny:
A csoportok kialakítása az országos döntő programfüzeteben meghatáro-
zottak szerint történik. A csoportokon belül körmérkőzéseket követően az 
1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő 
főtáblára.
Vigaszág nincs.
A csoportmérlőzések 3 mérkőzésig tartanak az alábbi lebonyolítás alapján:
  A - X; 
  B – Y;
  C – Z
A csoportmérkőzéseket végig le kell játszani, amely alapján a lehetséges 
eredmények: 3:0 vagy 2:1. A versenybizottságnak lehetősége van a mérkő-
zéseknek több asztalon történő lejátszását elrendelni.
Egyéni verseny: 
Csoportok kialakítása az országos döntő programfüzeteben meghatáro-
zottak szerint történik. A csoportokon belül körmérkőzések, ahonnan az 
1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben lebonyolításra kerülő 
főtáblára. 
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8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben. 
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg.
A több csapattal nevezőknek külön kell a nevezéseket elkészíteniük.

• Országos döntő:
Az országos döntőn indulni jogosult csapatokat és egyéni versenyzőket elekt-
ronikus nevezésük alapján a megyei/budapesti szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző vagy a kísérő a verseny 
helyszínén bemutassa a 4. pont „Korlátozás” részben meghatározott feltételeket 
igazoló dokumentumokat.  

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Egyéni verseny: az 1-8. helyezett egyéni versenyzők oklevéldíjazásban része-
sülnek az országos döntő esetében.
Csapatverseny: az 1-3. helyezett csapat érem és oklevéldíjazásban részesül az 
országos döntő esetében.

12.   Sportági rendelkezések: 

• A mérkőzések mind a csapat, mind az egyéni versenyek esetében 3 nyert 
szettig tartanak.

• Labda: a mérkőzéseken plasztik alapanyagú labda használható.
• Csapatlétszám: kötelező 3 fő versenyző + 1 fő tartalék.
• A csapat összeállítása fordulónként változtatható.
• Csapatonként és egyéni versenyzőknél iskolánként 1-1 kísérőtanár tartozik a 

hivatalos létszámhoz.
• Csapatverseny esetén az I-II. korcsoportban a mérkőzéslap első helyére a 

MOATSZ által kiadott versenyengedéllyel rendelkező versenyzőt (amennyi-
ben van ilyen versenyző) szükséges feltüntetni. III-IV. korcsoportban tetsző-
leges sorrendben kerülhetnek feltüntetésre a versenyzők.
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• A Diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, fehér mez, 
illetve fehér felsőruházat viselése nem engedélyezett.

• A versenyek részletes tudnivalóit a programfüzetek tartalmazzák, amelye-
ket a megyei/budapesti diáksport szervezetek juttatnak el az iskolákhoz.

• Az országos döntő programfüzete, rajtlistája megtekinthető és letölthető 
az MDSZ honlapjáról (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata”, és a MOATSZ hatályos szabályai érvényesek. 
Kivétel: nem csak az ITTF által jóváhagyott ütőborításokkal lehet játszani, 
illetve a ragasztószabályt sem kell figyelembe venni.







46

Atlétika – Egyéni és 
Váltófutó Pályabajnokság
ZSIVÓTZKY GYULA EMLÉKVERSENY (V., VI. korcsoport)

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Atlétikai Szövetséggel 
(MASZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• Az atlétika sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
• Versenyzési lehetőség biztosítása az atlétika sportág versenyszámait meg-

ismerő fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A korcsoport legtehetségesebb egyéni versenyzőinek, illetve olyan, kis lét-

számú iskolák tanulóinak, amelyek nem tudnak csapatot kiállítani, országos 
versenyen való részvétel biztosítása.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében a „Diákatlétika Ünnepe” 
rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 09-ig kell megrendezni.

•  Országos döntő:
III. korcsoport: 2021. május 31. (hétfő), Győr. 
IV. korcsoport: 2021. május 27. (csütörtök), Győr. 
V. , VI. korcsoport: 2021. május 29-30. (szombat-vasárnap), Győr.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
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Korcsoport:
Egyéni versenyben nemenként a III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó ta-
nulók.
Váltó-futószámokban nemenként a III. és a IV. korcsoportban, míg az V-VI. 
korcsoportba tartozó tanulóknak közös a mezőny.

Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem le-
hetséges, kivéve a 2006-ban született tanulók, akik az V. és az összevont V-VI. 
korcsoport váltófutó-számaiban indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk 
Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság versenyein nem vehetnek részt, 
ugyanakkor az Atlétika Többpróba, az Atlétika Mezei Futóbajnokság valamint 
az Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság versenyein a saját kor-
csoportjukba visszaversenyezhetnek.
Korlátozás: 
•  Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezet 

kiírása szerint.
•  Országos döntő: Az a versenyző, aki Atlétika Többpróba országos döntő 

versenyen indul, az Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság versenyén 
csak 1 egyéni számban és a váltóban indulhat.
 Az a versenyző, aki Atlétika Többpróba országos döntő versenyen nem indul, 
az Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság versenyén:

–  III. korcsoportban: 2 egyéni számban (amelyből csak 1 lehet futószám) és 
a váltóban vehet részt.

–  IV. korcsoportban: 

–  2 egyéni számban (amelyből csak 1 lehet futószám) és 1 váltóban, vagy

–  1 egyéni számban (amely nem lehet futószám) és 2 váltóban vehet részt.

–  V., VI. korcsoportban: 

–  A versenyzők naponta 2 egyéni számban és a váltóban indulhatnak.

–  A 800 m-es, az 1500 m-es és a 3000 m-es síkfutás közül naponta csak 
1 versenyszám választható.

Amennyiben a versenyző(k) a fentiek ellen vét(enek), az időrendben utolsó 
versenyszámban elért eredménye/eredményük megsemmisítésre kerül.
Résztvevők: 
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő:

Egyéni verseny: Azok az egyéni versenyzők és váltók jogosultak az orszá-
gos döntőn való indulásra, akik és amelyek a megyei/budapesti döntőn 
részt vettek és az alábbi szinteket teljesítették:
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III. korcsoport

Fiú Versenyszám Lány
8.0 60 m-es síkfutás 8.3

1:42.0 600 m-es síkfutás 1:48.0

1.45 Magasugrás 1.40

5.00 Távolugrás 4.70

58.00 Kislabdahajítás 48.00

55.0 4 × 100 m-es váltófutás 58.0

IV. korcsoport
Fiú Versenyszám Lány
11.8 100 m-es síkfutás 13.0

40.0 300 m-es síkfutás 44.0

4:40.0 1500 m-es síkfutás 5:20.0

1.65 Magasugrás 1.45

5.60 Távolugrás 4.85

12.50 (4 kg) Súlylökés 10.00 (3 kg)

70.00 Kislabdahajítás 56.00

48.5 4 × 100 m-es váltófutás 54.0

12:40.0 4 × 1000 m-es váltófutás

4 × 600 m-es váltófutás 7:55.0

V., VI. korcsoport
V. kcs fiú VI. kcs fiú Versenyszám V. kcs lány VI. kcs lány

11.7 11.6 100 m-es síkfutás 13.1 13.1

24.2 24.0 200 m-es síkfutás 27.5 27.5

55.0 54.0 400 m-es síkfutás 63.0 63.0

2:08.0 2:04.0 800 m-es síkfutás 2:30.0 2:30.0

4:30.0 4:25.0 1500 m-es síkfutás 5:18.0 5:18.0

9:55.0 9:40.0 3000 m-es síkfutás 12:00.0 12:00.0

17.5 (91,4 cm) 17.5 (99 cm) 110/100 m-es gátfutás 17.5 (76,2 cm) 17.5 (84 cm)

1.75 1.78 Magasugrás 1.50 1.50

6.00 6.10 Távolugrás 5.00 5.00

13.00 (5 kg) 13.00 (6 kg) Súlylökés 10.00 (3 kg) 10.00 (4 kg)

40.00 (1,5 kg) 38.00 (1,75 kg) Diszkoszvetés 29.00 (1 kg) 29.00 (1 kg)

46.00 (700 g) 46.00 (800 g) Gerelyhajítás 32.00 (500 g) 32.00 (600 g)

47.0 4 × 100 m-es váltófutás 54.0

3:45.0 4 × 400 m-es váltófutás 4:35.0
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5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-

zetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

III. korcsoportban meghívásokat nem eszközlünk.
IV. és V., VI. korcsoportban:
Az MDSZ fenntartja magának a jogot, hogy a nevezési határidőig beérkezett 
írásos kérelem alapján indokolt esetben az egyéni versenyre meghívjon 
versenyzőket. A meghívásra kizárólag az alábbi két esetben van lehetőség: 
– azon MASZ szakmai programja szerint válogatott kerettag versenyzők 
esetében, akik az adott év MASZ hivatalos versenyén, vagy programján való 
részvétel miatt nem tudott részt venni az előversenyeken, és ezt a MASZ 
igazolja,
– azon versenyzők esetében, akik az előversenyeken az MDSZ megbízásá-
ból nemzetközi versenyeken való részvétel miatt nem tudtak megjelenni. 
A szintet elérők és a fentiek szerinti meghívásokon kívül, további meghívá-
sokat nem eszközlünk!

6.   Versenyszámok: 

III. korcsoport IV. korcsoport
Fiú Lány Fiú Lány

60 m-es síkfutás 60 m-es síkfutás 100 m-es síkfutás 100 m-es síkfutás

600 m-es síkfutás 600 m-es síkfutás 300 m-es síkfutás 300 m-es síkfutás

Magasugrás Magasugrás 1500 m-es síkfutás 1500 m-es síkfutás

Távolugrás 
(60 cm-es 

elugrósávból)

Távolugrás 
(60 cm-es

elugrósávból)
Magasugrás Magasugrás

Kislabdahajítás 
(12 dkg-os plastoball)

Kislabdahajítás 
(12 dkg-os plastoball)

Távolugrás Távolugrás

4 × 100 m-es
váltófutás

4 × 100 m-es 
váltófutás

Súlylökés  (4 kg) Súlylökés  (3 kg)

Kislabdahajítás 
(12 dkg-os plastoball)

Kislabdahajítás 
(12 dkg-os plastoball)

4 × 100 m-es 
váltófutás 

4 × 100 m-es
váltófutás 

4 × 1000 m-es 
váltófutás 

4 × 600 m-es 
váltófutás 
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7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 09-ig 
kell lebonyolítani.

• Országos döntő: a verseny programfüzete szerint.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 

szervezetek határozzák meg.
• Országos döntő:

A megyei/budapesti döntőn részt vett, és meghívott egyéni versenyzőket, 
továbbá váltócsapatokat az elektronikus nevezésük alapján a megyei/bu-
dapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
Az 5. Meghívás pontban meghatározottak alapján meghívott versenyzők 
számára a nevezés határideje: 2021. május 09.
Az országos döntő helyszínén nem lehet nevezni!
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V. korcsoport VI. korcsoport
Fiú Lány Fiú Lány

100 m-es síkfutás 100 m-es síkfutás 100 m-es síkfutás 100 m-es síkfutás

200 m-es síkfutás 200 m-es síkfutás 200 m-es síkfutás 200 m-es síkfutás

400 m-es síkfutás 400 m-es síkfutás 400 m-es síkfutás 400 m-es síkfutás

800 m-es síkfutás 800 m-es síkfutás 800 m-es síkfutás 800 m-es síkfutás

1500 m-es síkfutás 1500 m-es síkfutás 1500 m-es síkfutás 1500 m-es síkfutás

3000 m-es síkfutás 3000 m-es síkfutás 3000 m-es síkfutás 3000 m-es síkfutás

110 m-es gátfutás 
(91,4 cm)

100 m-es gátfutás 
(76,2 cm)

110 m-es gátfutás 
(99 cm)

100 m-es gátfutás 
(84 cm)

Magasugrás Magasugrás Magasugrás Magasugrás

Távolugrás Távolugrás Távolugrás Távolugrás

Súlylökés (5 kg) Súlylökés (3 kg) Súlylökés (6 kg) Súlylökés (4 kg)

Diszkoszvetés (1,75 kg) Diszkoszvetés (1 kg) Diszkoszvetés (1,75 kg) Diszkoszvetés (1 kg)

Gerelyhajítás (700 gr) Gerelyhajítás (500 gr) Gerelyhajítás (800 gr) Gerelyhajítás (600 gr)

Váltóversenyek: (V-VI. korcsoport együtt)
Fiú Lány

4 × 100 m-es 
váltófutás

4 × 100 m-es 
váltófutás

4 × 400 m-es
váltófutás

4 × 400 m-es 
váltófutás



51

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat”  XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Szögescipő használata engedélyezett.
• Országos döntőn:
–  Rövidtávfutásnál a megyei/budapesti és az országos döntő térdelőrajttal 

kerül  indításra. 
  •  III. korcsoportban: 60 méteren a hibás rajtot elkövető versenyző, vagy  

versenyzők figyelmeztetésben részesül. Futamonként csak egy hibás 
rajtra van lehetőség a felelős versenyző(k) kizárása nélkül. Ezt követően 
bármelyik versenyző(k) hajt(anak) végre hibás rajtot abban a futamban, 
ki kell zárni ő(ke)t abból a versenyszámból.

  •  a IV., V., VI. és az V-VI. korcsoportokban az IAAF egyéni rajtszabályait 
alkalmazzuk.

–  60 m-es és 100 m-es síkfutásban, továbbá 100 m-es és 110 m-es gátfutásban 
időelőfutamok, valamint B-A döntő kerül megrendezésre, az ennél hosszabb 
távokon és a váltófutásokban az időfutamok a megyei/budapesti eredmé-
nyek alapján kerülnek összeállításra.

-  A távolugrás III. korcsoportban 60 cm széles elugrósávból történik, IV. kor-
csoporttól az IAAF szabályai szerint.

–  Ügyességi számokban - a magasugrás kivételével - 8-as döntő kerül meg-
rendezésre.

–  A kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával, a gerelyhajítás általános sza-
bályai szerint történik.

•   Az országos döntő programfüzete, rajtlistája megtekinthető, letölthető az 
MDSZ honlapjáról (www.diakolimpia.hu).

•   Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a MASZ hatályos versenyszabályai 
érvényesek.
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Atlétika – Többpróba
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Atlétikai Szövetséggel 
(MASZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• Az atlétika sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
• Versenyzési lehetőség biztosítása az atlétika sportág versenyszámait meg-

ismerő fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Győr 
 Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében a „Diákatlétika Ünnepe” 
rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

•  Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 09-ig kell 
megrendezni.

• Országos döntő: 
 II. korcsoport: 2021. május 26. (szerda), Győr.
 III. korcsoport: 2021. június 01. (kedd), Győr.
 IV. korcsoport: 2021. május 28. (péntek), Győr.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a  „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként a II., III., IV. korcsoportba tartozó tanulók.
• Egyéni versenyben nemenként a II., III., IV. korcsoportba tartozó tanulók.
Felversenyzés: 
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem le-
hetséges.

TÖBBPRÓBA II., III., IV. KORCSOPORT
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Korlátozás: 
•  Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport kiírása 

szerint.
•  Országos döntő:
  Az a versenyző, aki Atlétika Többpróba versenyben indul, az Atlétika 

Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság versenyen csak 1 egyéni számban és 
a váltóban indulhat.

  Amennyiben a versenyző(k) a fentiek ellen vét(enek), az Atlétika Több-
próba versenyben elért eredménye/eredményük kerül megsemmisítésre.

Résztvevők: 
•  Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti szerve-

zetek kiírása szerint.
• Országos döntő:
  Csapatverseny: korcsoportonként és nemenként a megyei/budapesti 

győztes csapat, valamint országos szinten a további három legmagasabb 
pontszámot elért csapat.

  Egyéni verseny: korcsoportonként és nemenként a megyei/budapesti 
győztes versenyző, valamint országos szinten a további három legmaga-
sabb pontszámot elért egyéni versenyző.

  Ha az egyéni versenyző az országos döntőn szereplő csapat tagja, helyet-
te egyéniben más nem indulhat.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
•  Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-

zetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 
  Csapatverseny:
  A megyei/budapesti 1. helyezett csapat visszalépése esetén az érintett 

megyei/budapesti 2. helyezett csapat kerül meghívásra.
  A pontszám alapján meghívott csapat(ok) visszalépése esetén a rangsor-

ban következő csapat(ok) kerülhet(nek) meghívásra.
  Egyéni verseny:
  A többpróba egyéni versenyre meghívást nem eszközlünk!

TÖBBPRÓBA II., III., IV. KORCSOPORT
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6.   Versenyszámok: 

II. korcsoport  
hárompróba

III. korcsoport  
négypróba

IV. korcsoport  
ötpróba

60 m-es síkfutás 60 m-es síkfutás 100 m-es síkfutás

Távolugrás 
(60 cm széles elugrósáv)

600 m-es síkfutás 800 m-es síkfutás

Kislabdahajítás 
(12 dkg-os plastoball)

Távolugrás 
(60 cm széles elugrósáv)

Távolugrás

4 × 100 m-es váltófutás 
(fiú- és lányváltók részére, 

kizárólag 
csapatverseny esetében)

Kislabdahajítás
(12 dkg-os plastoball)

Kislabdahajítás
(12 dkg-os plastoball)

Súlylökés 
(fiúk 4kg, lányok 3kg)

7.   A versenyek lebonyolítása:  

Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 09-ig kell 
lebonyolítani.
Országos döntő: a verseny programfüzete szerint.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A csapatversenybe nevezett versenyzőket nem szükséges külön az egyéni 
összetett versenyszámba is nevezni, a versenyzők értékelésre kerülnek az 
egyéni versenyszámban is.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szerve-

ző diáksport szervezetek határozzák meg. 
• Országos döntő:

A csapat és az egyéni megyei/budapesti első helyezetteket az elektronikus 
nevezés alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
Országos szinten a további három legmagasabb pontszámot elérő iskola-
csapat és egyéni versenyző meghívásra kerül, őket az elektronikus neve-
zés alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
A meghívásról a megyei/budapesti diáksport titkártól és az országos 
döntő programfüzetéből értesülhetnek (a programfüzet elérhető a MDSZ 
honlapjáról).

TÖBBPRÓBA II., III., IV. KORCSOPORT
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9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat”  XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny részletes programfüzetében meghatá-
rozottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Szögescipő használata engedélyezett.
• Csapatlétszám: 6 fő. A csapateredmény meghatározásához az 5 legmaga-

sabb pontszámot elért versenyző eredménye számít. A csapateredmény 
akkor érvényes, ha 5 csapattagnak értékelhető összetett eredménye van.

• Az egyéni versenyzők, akiknek nincs csapata, egy csoportban versenyez-
nek 24-es sorszám alatt.

• Versenyszámokra vonatkozó rendelkezések:
– Rövidtávfutásnál a megyei/budapesti és az országos döntő térdelőrajt-

tal kerül  indításra.
A hibás rajtot elkövető versenyzőt vagy versenyzőket figyelmez-
tetni kell. Futamonként csak egy hibás rajtra van lehetőség a felelős 
versenyző(k) kizárása nélkül. Ezt követően bármelyik versenyző(k) 
hajt(anak) végre hibás rajtot abban a futamban, ki kell zárni ő(ke)t ab-
ból a versenyszámból.

– A távolugrás II. és III. korcsoportban 60 cm széles elugrósávból történik, 
IV. korcsoportban az IAAF szabályai szerint.

– A kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával a gerelyhajítás általános 
szabályai szerint történik.

– A súlylökés IV. korcsoportban fiúknak 4 kg-os, lányoknak 3 kg-os súly-
golyóval, a súlylökés általános szabályai szerint kerül megrendezésre.

– 4 × 100 m-es váltófutás a II. korcsoportban a megyei/budapesti, vala-
mint az országos döntőn az atlétika váltó-futószámok szabályai szerint 
körbefutással történik. 

• Az egyéni versenyben a váltó eredménye nem számít bele a végered-
ménybe.

• A holtversenyeket a megyei/budapesti és az országos döntő versenyeken 
el kell dönteni.
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• A holtverseny eldöntése: 
Csapateredmény számításánál a magasabb pontszámmal rendelkező utol-
sóként (5., 4., stb.) figyelembe vett csapattag csapata kerül előbbre.
Egyéni versenyen: az a győztes, aki több versenyszámban ért el magasabb 
pontszámot. Ha ez nem dönti el a holtversenyt, akkor az a győztes, aki a 
versenyszámok közül valamelyikben a legmagasabb pontszámot érte el. Ha 
ez sem dönt, akkor meg kell nézni a második legmagasabb pontszámot, és 
így tovább.

• Az országos döntő programfüzete, rajtlistája megtekinthető, letölthető az 
MDSZ honlapjáról (www.diakolimpia.hu).
Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolim-
pia® „Versenyszabályzata” és a MASZ hatályos versenyszabályai érvényesek.
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Atlétika 
– Mezei Futóbajnokság
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Atlétikai Szövetséggel 
(MASZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A Diákolimpia® versenyrendszerében megrendezésre kerülő mezei futóbaj-
nokság – a futás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, 
része legyen a diákok mozgáskultúrájának.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• Versenyzési alkalom biztosítása a tanulók felkészültségének felmérésére.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Pest 
Megyei Diáksport Szövetség szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. március 26-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. április 14. (szerda), Gödöllő.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a  „Versenyszabályzat” VII., pontja és Korcsoportok melléklete  szerint. 
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként a II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó ta-

nulók.
• Egyéni versenyben nemenként a II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó ta-

nulók.
Felversenyzés: Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felver-
senyzés” nem lehetséges, kivéve a 2006-ban született tanulók, akik az V. kor-
csoport versenyén indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyén 
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nem vehetnek részt, ugyanakkor az Atlétika Többpróba, az Atlétika Egyéni és 
Váltófutó Pályabajnokság, az Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnok-
ság versenyein a saját korcsoportjukba visszaversenyezhetnek.
Korlátozás: Nincs
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

–  Csapatverseny: a II., III., IV., V., VI. korcsoportban nemenként a megyei/bu-
dapesti döntők 1-2. helyezett, és a rendező megye 1-3. helyezett csapatai. 

– Egyéni verseny: a II., III., IV., V., VI. korcsoportban nemenként a megyei/ 
budapesti döntők 1-4. helyezett, és a rendező megye 1-6. helyezett 
egyéni versenyzői.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-

zetek kiírása szerint.
• Országos döntő:

Csapatverseny: 
Az országos döntőről visszalépő csapatok helyén meghívásra kerülhet a 
megyei/budapesti 3. illetve a 4. helyezett csapata.
Egyéni verseny: 
Az MDSZ fenntartja magának a jogot, hogy a nevezési határidőig beérkezett 
írásos kérelem alapján indokolt esetben az egyéni versenyre meghívjon 
versenyzőket. A meghívásra kizárólag az alábbi két esetben van lehetőség:
-  azon MASZ szakmai programja szerint válogatott kerettag versenyzők esetében, 

akik a MASZ hivatalos versenyén, vagy programján való részvétel miatt nem tu-
dott részt venni az előversenyeken, valamint ezt a MASZ igazolja,

-  azon versenyzők esetében, akik az előversenyeken az MDSZ megbízásából nem-
zetközi versenyeken való részvétel miatt nem tudtak megjelenni.

A meghívási kérelem kizárólag a 8. Nevezés pontban meghatározott elektronikus 
nevezéssel együtt érvényes.
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség.

6.   Versenyszámok: 

•  Egyéni versenyben nemenként a II., III., IV., V. és VI. korcsoportos versenyzők 
számára.

•  Csapatversenyben nemenként a II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatok 
számára.
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• Versenytávok korcsoportok szerint:
Megyei/budapesti versenyeken és az országos döntőn:

Korcsoport Fiú Lány

II. korcsoport 2,0 km 1,5 km

III. korcsoport 2,5 km 2,0 km

IV. korcsoport 4,0 km 2,5 km

V. korcsoport 4,5 km 3,0 km

VI. korcsoport 5,0 km 3,0 km

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. március 26-ig 
kell lebonyolítani.

• Országos döntő: a verseny programfüzete szerint.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat”  X. pontja szerint.
A csapatversenybe nevezett versenyzőket nem kell külön az egyéni versenyszám-
ba is nevezni, a versenyzők értékelésre kerülnek az egyéni versenyszámban is.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek:  nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos döntő:

Az 5. Meghívás pontban meghatározottak alapján meghívott versenyzők 
számára a nevezés határideje: 2021. március 26.
Az országos döntő helyszínén nevezni nem lehet!

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat”  XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
Az országos döntő csapatverseny résztvevői vonatkozásában az országos döntő 
Programfüzete határoz meg további szabályokat.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Szögescipő használata engedélyezett.
• Csapatlétszám: 5 fő. A csapateredmény meghatározásához a 4 alacso-

nyabb befutási helyet elért versenyző eredménye számít. Ahhoz, hogy a 
csapat értékelve legyen, 4 főnek célba kell érkeznie.

• Az alapszintű és a megyei/budapesti versenyeken a csapattagokat nem kell 
előzetesen meghatározni, a befutás sorrendje adja a csapat összetételét. 

• A csapatversenyt az egyéni versenyzők helyezési számai alapján állapítjuk 
meg.

• A holtverseny eldöntése: egyenlő pontszám esetén az a csapat szerez jobb 
helyezést, amelyiknek a csapateredmény megállapításánál még figyelembe 
vett versenyzője előrébb végez (4., 3., stb.).

• Az országos döntő programfüzete, rajtlistája megtekinthető, letölthető az 
MDSZ honlapjáról (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és a MASZ hatályos versenyszabályai érvé-
nyesek.
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Atlétika – Ügyességi 
és Váltófutó 
Csapatbajnokság
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Atlétikai Szövetséggel (MASZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• Az atlétika sportág utánpótlásbázisának szélesítése.
• Az ügyességi versenyszámok népszerűsítése az iskolában.
• Versenyzési lehetőség biztosítása az atlétika sportág versenyszámait kész-

ségszinten elsajátító fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Fejér 
Megyei Diáksport Egyesület szervezésében a kerül megrendezésre. 

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• A megyei/budapesti döntőig bezárólag a szervező diáksport szervezetek 
kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2020. október 04-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 
–III-IV. korcsoport: 2020. október 17. (szombat), Székesfehérvár.
–V-VI. korcsoport: 2020. október 18. (vasárnap), Székesfehérvár.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII., pontja és a Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként 

– a III-IV. korcsoportba tartozó, 2006-2009-ben született tanulók,
– az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben született tanulók.
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Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem le-
hetséges, kivéve a 2006-ban született tanulók, akik az V-VI. korcsoport verse-
nyén indulhatnak, de akkor saját III-IV. korcsoportjuk versenyén nem vehetnek 
részt, ugyanakkor az Atlétika Többpróba, az Atlétika Egyéni és Váltófutó Pá-
lyabajnokság és az Atlétika Mezei Futóbajnokság versenyein visszaversenyez-
hetnek saját korcsoportjukba.
Korlátozás: 
• Alapszintű és megyei/budapesti döntők:  A megyei/budapesti szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos döntő:

-  III-IV. korcsoport: egy versenyző maximum 3 ügyességi számban és a váltóban 
indulhat.

-  V-VI. korcsoport: egy versenyző maximum 3 ügyességi számban és 1 váltóban 
indulhat.

Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti döntők: A megyei/budapesti szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos döntő:

A megyei/budapesti döntők jegyzőkönyveiben feltüntetett eredmények 
alapján versenyszámonként maximálisan 16 csapat – magasugrásban maxi- 
mum 8 csapat.
Amennyiben a 16. helyen – magasugrásnál a 8. helyen – több csapat szere-
pel azonos eredménnyel, a továbbjutás a holtverseny szabályai szerint kerül 
megállapításra.
Az országos döntőre meghívott csapatok körét az MDSZ Diákolimpiai 
Bizottság Atlétika Albizottság javaslatára az MDSZ határozza meg.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos döntő:

Az eredmény alapján meghívott csapatokon kívül további meghívást nem 
eszközlünk!
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6.   Versenyszámok: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
•  Csapatverseny korcsoportonként, nemenként az alábbi versenyszámokkal:

III-IV. korcsoport V-VI. korcsoport

Magasugrás Magasugrás

Távolugrás Távolugrás

Súlylökés  
(fiúk 4 kg, lányok 3 kg)

Súlylökés  
(fiúk 6 kg, lányok 4 kg)

Kislabdahajítás
Diszkoszvetés  

(fiúk 1,75 kg, lányok 1 kg)

10 × 200 m-es váltófutás  
(vegyesváltó: 5 fiú 5 lányversenyző,  

futásrend: lány: 1-3-5-7-9; fiú: 2-4-6-8-10)

Gerelyhajítás  
(fiúk 800 g, lányok 600 g)

Fiúk: 4 × 1500 m-es váltófutás  
Lányok: 4 × 800 m-es váltófutás

Fiú svédváltó  
(100 m – 200 m – 300 m – 400 m)  

Lány svédváltó  
(100 m – 200 m – 300 m – 400 m)

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. október 04-ig 
kell lebonyolítani.

• Országos döntő:  a verseny programfüzete szerint.

8.   Nevezés: 
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg. 
• Országos döntő: 

Az országos döntőbe jutott csapatokat, az elektronikus nevezésük alapján 
a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. A meghívásról a 
megyei/budapesti diáksport titkártól és az országos döntő programfüzetéből 
értesülhetnek (a Programfüzet elérhető a MDSZ honlapjáról). 
Az országos döntő helyszínén nem lehet nevezni!
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9.   Költségek: 
Lásd a „Versenyszabályzat”  XI. pontja szerint. 
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat”  XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.
Az országos döntő egyéb különdíjait a versenyek programfüzetei tartalmazzák.

12.   Sportági rendelkezések: 
• Csapatlétszám: 5 fő. A csapateredmény meghatározásához a 4 legjobb 

eredményt elérő versenyző eredménye számít. A csapateredmény akkor 
értékelhető, ha 4 versenyzőnek értékelhető eredménye van.

• Országos döntő:
–  Magasugrásban a versenyzők 6 kísérletet tehetnek tetszés szerinti ma-

gasságon.
–  A többi ügyességi versenyszámban minden versenyző 3 kísérletet tehet.
–  A III-IV. korcsoportos versenyen a távolugrás 20 cm széles elugróger-

endáról történik a születési évtől függetlenül, az V-VI. korcsoportban az 
IAAF szabályai szerint.

–  A kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával történik, a gerelyhajítás 
általános szabályai szerint.

• A holtversenyeket a megyei/budapesti versenyeken és az országos döntőn 
el kell dönteni.

• A holtverseny eldöntése: a csapat utolsó tagjának (4., 3., stb.) eredménye 
dönt. A jobbik eredménnyel rendelkező utolsó csapattag csapata kerül 
előbbre.

• Az országos döntő programfüzete, rajtlistája megtekinthető, letölthető az 
MDSZ honlapjáról (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a MASZ hatályos versenyszabályai 
érvényesek.
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Floorball – Kispályás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Floorball Szakszövetséggel 
(MFSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A floorball sportág utánpótlásbázisának szélesítése, minél több iskoláskorú 
versenyző bevonásával.

• Versenyzési és játéklehetőség biztosítása a kisebb teremmel rendelkező is-
kolák tanulóinak.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Pest 
Megyei Diáksport szervezésében kerül megrendezésre. 

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint.

• A megyei/budapesti versenyeket 2020. november 22-ig kell megrendezni.
• Országos elődöntők: 2020. december 20-ig. 

  A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. február 13-14. (szombat-vasárnap), Szigetszentmiklós.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsopotok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként az I., II., III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó ta-
nulók. 
Az I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú csapatokban a korcsoportjuknak 
megfelelő lány játékosok is szerepelhetnek, de ebben az esetben az érin-
tett lány versenyzők az adott korcsoport lány versenyein nem vehetnek 
részt.
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Felversenyzés: 
A „felversenyzés” egy korcsoporttal feljebb megengedett. 
Korlátozás: 
Ugyanazon köznevelési intézmény nemenként és korcsoportonként több csa-
pattal is nevezhet, de legfeljebb két csapattal juthat tovább az országos elő-
döntőbe. Amennyiben egy köznevelési intézmény versenyszámonként több 
csapattal nevez, egy játékos csak egy csapatban játszhat.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntők: 

Korcsoportonként és nemenként a megyei/budapesti versenyek 1-2. helye-
zett csapata jut a négy, maximum 10 csapatos országos elődöntőbe. 
Az országos elődöntői beosztások a beérkezett nevezések után kerülnek 
meghatározásra.

• Országos döntő: 
Korcsoportonként és nemenként a négy országos elődöntő 1-2. helyezettje 
a 8 csapatos országos döntő résztvevője. 

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

csapat helyén az MDSZ az alábbiak szerint dönthet a meghívásról:
– a megyei/budapesti versenyben szereplő csapatok száma alapján,
– amennyiben a megyei/budapesti versenyben szereplő csapatok száma 

megegyezik, úgy a meghívásról nyílt sorsolás dönt.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívás-

ra kerülhet az érintett elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatverseny I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú és lány floorball – kispá-
lyás csapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szer-
vezetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. november 
22-ig kell lebonyolítani.

• Országos elődöntők: a megyei/budapesti döntőket követően korcsopor-
tonként és nemenként maximum négy, 10 csapatos országos elődöntői cso-
port kerül kialakításra.
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Az MDSZ az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Floorball Albizottság javaslata alapján 
dönt az országos elődöntői csoportok kialakításáról, és a szervezői szándék írás-
ban történő beérkezését követően az országos elődöntők szervezőiről.
Előzetes sorsolással csoportokba sorolódnak a csapatok, ahol körmérkőzéseket 
játszva kialakulnak a csoporton belüli helyezések.
A csoportok 1. és 2. helyezettjei keresztjátékot követően a döntőben, valamint a 
3. helyért mérkőznek.

• Országos döntő: 
Korcsoportonként és nemenként az országos elődöntői csoportok 1-2. he-
lyezett csapatai kerülnek a 8 csapatos országos döntőbe. Korcsoporton-
ként és nemenként a résztvevők 2 × 4-es csoportban mérkőznek. A cso-
portok beosztása előzetes, nyilvános sorsolással kerül kialakításra a Magyar 
Diáksport Szövetség Országos Központjában.

Csoportmérkőzések: 
 1 – 2, 3 – 4 
 1 – 3, 2 – 4 
 1 – 4, 2 – 3 
lebonyolítási tábla szerint, majd 
Elődöntők: 
 A I – B II 
 A II – B I
Helyosztók:
 7-8. helyért  A IV – B IV
 5-6. helyért  A III – B III
 3-4. helyért  A I - B II vesztes – A II - B I vesztes
 1-2. helyért  A I - B II győztes – A II - B I győztes

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben. 
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szerve-

ző diáksport szervezetek határozzák meg. 
• Országos versenyek: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus 
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.
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10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.

12.   Sportági rendelkezések: 

• A játékidő: 1 × 10 perc.
• Csapatlétszám: 6 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Kísérő: az országos elődöntők és országos döntő esetében egy napon, egy 

kísérő kizárólag egy csapat képviseletében járhat el.
• A pályán egyszerre 3 mezőnyjátékos tartózkodhat (kapus nincs).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 6 fő játékos sze-

repeltethető, az a 6 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt leiga-
zoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Pálya, terem: A pálya mérete 10 × 20 méter (±2 méter). A játékteret pa-
lánk veszi körül, vagy ennek hiányában lefordított padok. A kapu mérete 
60 × 90 cm. A kapu előtt 90 × 90 cm-es kapuelőteret kell kijelölni, ahova 
nem szabad belépni.

• Kiállítás:
– A kiállítást büntetőütés helyettesíti, az 5 perces kiállítást elkövető játékos 

5 percig nem léphet pályára (ám helyette más játékos szerepeltethető), a 
2+10 perces kiállítást elkövető játékos az érintett mérkőzésen nem léphet 
pályára (ám helyette más játékos szerepeltethető).

– Végleges kiállítás vagy más kiállítások esetén, ha a csapat nem tud 3 fővel 
játszani, az érintett mérkőzés győztese a vétlen csapat az aktuális ered-
ménnyel, vagy amennyiben az kedvezőbb, 3-0-s eredménnyel.

• A mérkőzésekért adható pontok: győzelem: 2, döntetlen: 1, vereség: 0 pont.  
Csoporton belüli sorrend meghatározása: 
A helyezések eldöntése azonos pontszám esetén a következő sorrend alap-
ján történik: 

– az érintett csapatok egymás elleni eredménye (egymás ellen szerzett 
több pont, majd jobb gólkülönbség, végül több lőtt gól), 

– ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség, 
több lőtt gól, sorsolás. Amennyiben továbbjutás vagy érmet adó helye-
zésnél áll fenn a teljes azonosság a két csapat között, úgy 1 × 5 perces 
mérkőzést kell újra játszani, melynél már nem lehet döntetlen a vég-
eredmény.
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• Abban az esetben, ha nem lehet döntetlen a végeredmény és a rendes já-
tékidő lejártával egyenlő az eredmény, akkor 2 perc hosszabbítás (arany-
gól), amennyiben ez sem hoz eredményt, akkor mindkét csapat 3 játékosa 
ugyanarra a kapura büntetőütést végez. Ha 3 ütés után döntetlen az állás, 
akkor ugyanazzal a 3-3 játékossal felváltva – csapaton belül tetszőleges sor-
rendben – addig kell folytatni az ütéseket, amíg el nem dől az eredmény az 
egyik csapat javára.
Büntetőütés (az ellenfél üres kapujára): 

– az I. és a II. korcsoportosoknál a kezdőpontról (a felezővonal közepe), 
melynek során az egyik lábnak végig a védekező térfélen kell maradnia.

– a III., IV., V. és VI. korcsoportosoknál a saját kapu előteréből az ellenfél 
üres kapujára végzett ütés (vagy húzás), melynek során a labdának az 
alapvonaltól folyamatosan távolodnia kell (nincs visszahúzás). A büntető 
elvégzésekor a saját kapu elmozdítható a helyéről.

• Az első helyért zajló mérkőzésen, döntetlen esetén 2 perces hosszabbítás 
következik a büntetőütések előtt. A hosszabbításban szerzett első gól a 
mérkőzés végét jelenti (aranygól).

• Felszerelés:
– A versenyekre a csapatoknak legalább két eltérő színű, számozott gar-

nitúrát kell magukkal vinni. A játékosok sípcsontvédőt és térdvédőt NEM 
viselhetnek a III., IV., V. és VI. korcsoportos versenyeken, míg hosszúnad-
rágot egyik korcsoportban sem!

– Az országos elődöntő és az országos döntő beosztásairól, az időpontokról 
és helyszínekről az iskolákat a szervező diáksport szervezetek értesítik.

– A versenyek részletes tudnivalóit a programfüzetek tartalmazzák, 
amelyeket a megyei/budapesti diáksport szervezetek juttatnak el az 
iskolákhoz.

– Az országos elődöntő és az országos döntő beosztásai, a verse-
nyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekinthetők, letölthetők  
(www. diakolimpia.hu).

– Részletes sportági szabályok az MFSZ honlapján megtekinthetők, letölt-
hetők (www.hunfloorball.hu).

– Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és a Magyar Floorball Szakszövetség hatá-
lyos szabályzatai érvényesek.
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Futsal
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
(MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A futsal sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a futsal sportágban jártasságot 

szerzett tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Baranya 
Megyei Diáksport Tanács szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: A szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2020. december 13-ig kell megrendezni.

• Országos elődöntők: 2021. január 24-ig.
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntők: 2021. február 05-07. (péntek-vasárnap), Pécs.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született fiú 
tanulók.
Felversenyzés:
Alacsonyabb, III. korcsoportos (2008-2009-ben született) fiú tanulók felver-
senyezhetnek.
Korlátozás: 
Nincs.

IV. KORCSOPORT
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IV. KORCSOPORT

Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntők: 
 Az országos elődöntői csoportokba jelentkezhet a 19 megyei/budapesti 

1. helyezett és a megyei/budapesti 2. helyezettek.
• Országos döntő: 
 Az országos elődöntőkről felkerült 11 csapat, valamint az országos dön-

tőt rendező megye bajnokcsapata – visszalépése esetén a rendező megye 
2. helyezett csapata – mindösszesen 12 csapat.

 Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs csapata, vagy 
1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 
12 országos elődöntő kerül megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos elődöntő: nincs meghívás.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra ke-

rülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a IV. korcsoportba tartozó fiúcsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• A megyei/budapesti versenyeket: a szervező diáksport szervezetek kiírása 
szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. december 13-ig kell lebo-
nyolítani.

• Országos elődöntők: 11 helyszínen 4, illetve 3 csapat részvételével, 1 napos verseny.
Lebonyolítás: 

- 4 csapat esetében: a helyszíni sorsolást követően körmérkőzés:  
1-2, 3-4; 3-1, 4-2; 1-4, 2-3-as tábla szerint

- 3 csapat esetében a következő lebonyolítási tábla szerint kell játszani: 
1 – 2, 2 – 3, 3 – 1

- 2 csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések 
között legalább 60 perc szünettel, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja 
szerint.
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- A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján 4 csapat esetén a 4-es, 
míg 3 csapat esetén a (késői érkezés miatt a) 3-as, vagy a (korai távozás 
miatt) 2-es sorsolási szám részére kiadható. Ez esetben csak a fennmara-
dó számokra történik a sorsolás.

- Az országos döntő résztvevői az elődöntői csoportok első helyezett csapatai.
- Az MDSZ és a Labdarúgó Albizottság a beérkezett nevezések alapján ha-

tározza meg az elődöntői csoportokat, és írásos jelentkezés alapján kije-
löli a szervezőket. Amennyiben az országos döntőt szervező megyének 
nincs csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos 
döntőn való részvételt, akkor 12 országos elődöntő kerül megrendezésre, 
ahonnan az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.

• Országos döntő: 
A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 3 csapatos, „A” - „B” - 
„C” - „D” csoportok kerülnek kialakításra.
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el 
a helyezéseket, majd a csoportok 1. helyezettjei egyenes ágon a középdön-
tőbe jutnak, a csoportok 2. és 3. helyezettjei megmérkőznek (keresztbe ját-
szanak) 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)
Helyosztók:
 E vesztes – F vesztes 7-8. helyért
 E győztes – F győztes  5-6. helyért
 G vesztes – H vesztes  3-4. helyért
 G győztes – H győztes  1-2. helyért

IV. KORCSOPORT



79

Játékrend a 9-12. helyért: 
 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.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola több csapatot indít, a nevezéseket csapatonként kü-
lön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szerve-

ző diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos verseny: A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csa-

patokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Játéktér: 40 × 20 m-es kézilabdapálya, 3 × 2 m-es kézilabdakapuval.
• Játékidő: 1 × 25 perc, az utolsó 60 másodperc tiszta játékidővel. A játékve-

zető köteles az órát megállítani minden játékmegszakítás során, ha a labda 
huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon kívülre kerül.

• Labda: futsal.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos 

szerepeltethető, az a 10 fő, akiket az adott versenyre szabályosan neveztek, 
az adott versenyre vonatkozó programfüzetben meghatározottak szerint 
leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Csapatlétszám a mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőny-
játékos tartózkodhat.

IV. KORCSOPORT
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• Csere: a cserejátékosok maximális száma 5 fő, a cserelehetőség folyamatos. 
Ha a lecserélt játékos a saját térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor lép-
het pályára a becserélt játékos, a pályaelhagyási pont 3 m-es körzetében. 
A csere a pályán kívül a megkülönböztető mez átadásával történik, a saját 
cserepadhoz legközelebb lévő oldalvonalnál.

• Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egységes mezben kell ját-
szani. A cserejátékosok a kispadon megkülönböztető mezben foglalhatnak he-
lyet. Az országos döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát, 
a cserejátékosok számának megfelelő számú megkülönböztető mezt és leg-
alább 1 db szabályos méretű futsal labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. 
Cipő: bemelegítő cipő (fekete talpú cipő nem használható).
Sípcsontvédő használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.

• Az országos elődöntők mérkőzésein döntetlen esetén:  3-3 büntetőrúgás 
következik („kisbüntető” távolságról, 9 méterről), ha ez sem dönt, akkor 
büntetők az első hibáig a labdarúgás szabályai szerint.
• 4 csapat esetén a csoporton belüli sorrend meghatározása:

1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntető-

párbaj kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6.  büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden 

egyforma volt, abszolút holtverseny)
• A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szem-

pontok alapján dől el a továbbjutás:
3 csapat holtversenye esetén:

a)  A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen 
kívül kell hagyni (mini tabella készítése)

b) legtöbb pont
c) több győzelem a rendes játékidőben
d) gólkülönbség
e) több rúgott gól
f)  ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabel-

lát kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatá-
rozásának elvei az irányadóak

g)  ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyfor-
ma), akkor sorsolással kerül eldöntésre

IV. KORCSOPORT
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• Az országos döntő
Mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése:

– Győzelem 3 pont, vereség 0 pont.
– A csoportmérkőzések, illetve a helyosztók során döntetlen esetén 3-3 

büntetőrúgás következik, amelyeket a „kisbüntető” távolságáról (9 mé-
terről) kell elvégezni. Amennyiben ez sem dönt, akkor további bünte-
tők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok 
a játékosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szere-
peltek, addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt bün-
tetőt. Ha már a csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a 
büntetőpárbaj nem dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen 
sorrendben lőhetnek, de ismét mindenki csak egyszer.

– A büntetőrúgások után a győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes 1 pon-
tot kap. 

• 3 csapat esetén a csoporton belüli sorrend meghatározása:
1. legtöbb pont
2.  jobb gólkülönbség
3. több rúgott gól
4. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma 
-abszolút holtverseny) akkor sorsolással kerül eldöntésre.

• Főbb játékszabályok: 
– A labda játékba hozása a kapuvonal elhagyása esetén kapuskidobással 

történik a hatoson belülről. Ebből gól nem érhető el.
– A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.
– A labda játékba hozása oldalról rúgással történhet. A rúgó játékos előtt 

legalább 5 méter távolságra köteles elhelyezkedni az ellenfél játékosa. 
Ha a rúgó játékos a labda birtokbavételétől számított 4 másodpercen 
belül nem végzi el a labda játékba hozatalát, akkor ez a jog átszáll az 
ellenfélre. Oldalrúgásból közvetlenül nem érhető el gól.

– Kezdőrúgásból közvetlenül gól nem érhető el.
– Pontrúgás esetén az 5 méteres távolság betartása és a 4 másodperces 

végrehajtási kötelezettség szintén érvényes.
– A kapuvonalon túlra jutó labda a védekező játékosról, kapusról is szög-

letrúgást eredményez.
– Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap a játék-

vezetőtől, akkor az a második sárga lapot követően 2 perces kiállítást 
von maga után. A kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret és a 
cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás idejének letelte után csapa-
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ta más játékossal kiegészülhet, a kiállított játékos a következő mérkőzé-
sen játszhat. A kiállítás ideje alatt, a hátrányban lévő csapat, kapott gól 
esetén kiegészülhet.

– A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatko-
zik, a játékos azt nem viszi tovább.

– Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell bün-
tetni, ami 2 perces kiállítást von maga után, el kell hagynia a játékteret, 
és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás idejének letelte után 
csapata más játékossal kiegészülhet, de a kiállított játékos a soron kö-
vetkező legalább egy mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultság-
gal. A kiállítás ideje alatt, a hátrányban lévő csapat, kapott gól esetén 
kiegészülhet.

– A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a já-
tékvezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, 
hogy a játékos hány meccses eltiltást kap.

– Halmozott szabálytalanság: az egész mérkőzés során a 4. szabályta-
lanságot követően a játékvezető jelzi a versenybíróságnak és a csapa-
toknak, hogy a következő szabálytalanságtól kezdődően minden egyes 
közvetlen szabadrúgást maga után vonó szabálytalanság után úgyne-
vezett kisbüntető következik, melyet a futsal versenyszabályai szerint 
kell elvégezni.

– Amennyiben a kiállítások miatt egy csapat pályán tartózkodó játékosa-
inak száma 3 fő alá csökken, a mérkőzés véget ér.

– Amelyik csapat kiállításai miatt a mérkőzés befejeződik, az a csapat a 
mérkőzést 0-5-ös gólaránnyal elveszíti, illetve ha a vétlen csapat szá-
mára a pályán elért eredmény kedvezőbb, úgy a pályán addig elért 
eredménnyel ér véget a mérkőzés.

• A Futsal-játékszabály az MDSZ honlapján a sportági Versenykiírásnál meg-
tekinthető, letölthető.

• A beosztások, az országos elődöntők és az országos döntő programfüzete 
az MDSZ honlapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és a FIFA Futsal (4+1) hatályos játékszabá-
lyai érvényesek.
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Futsal
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
(MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A futsal sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a futsal sportágban jártasságot 

és készséget szerzett tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Veszprém 
Megyei Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre. 

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. 
 A megyei/budapesti versenyeket 2020. november 22-ig kell megrendezni.
• Országos elődöntők: 2020. december 13-ig.
 A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 

meghatározásra, kijelölésre.
• Országos döntők: 2021. január 15-17. (péntek-vasárnap) Veszprém.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete.  
Korcsoport:
Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005 között született 
fiú tanulók.
Felversenyzés:
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született fiú tanulók felversenyez-
hetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: 
Nincs
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Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntők: 
 Az országos elődöntői csoportokba jelentkezhet a 19 megyei/budapesti 

1. helyezett és a megyei/budapesti 2. helyezettek.
• Országos döntő: 
 Az országos elődöntőkről felkerült 11 csapat, valamint az országos dön-

tőt rendező megye bajnokcsapata – visszalépése esetén a rendező megye 
2. helyezett csapata - mindösszesen 12 csapat.

 Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs csapata, vagy 
1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 
12 országos elődöntő kerül megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra ke-
rülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiúcsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• A megyei/budapesti versenyeket: a szervező diáksport szervezetek kiírása 
szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. november 22-ig kell lebo-
nyolítani.

• Országos elődöntők: 11 helyszínen 4, illetve 3 csapat részvételével, 1 napos verseny.
Lebonyolítás: 

- 4 csapat esetében: a helyszíni sorsolást követően körmérkőzés:  
1-2, 3-4; 3-1, 4-2; 1-4, 2-3-as tábla szerint

- 3 csapat esetében a következő lebonyolítási tábla szerint kell játszani: 
1 – 2, 2 – 3, 3 – 1

- 2 csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések kö-
zött legalább 60 perc szünettel, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja szerint.

- A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján 4 csapat esetén a 4-es, 
míg 3 csapat esetén a (késői érkezés miatt a) 3-as, vagy a (korai távozás 
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miatt) 2-es sorsolási szám részére kiadható. Ez esetben csak a fennmara-
dó számokra történik a sorsolás.

- Az országos döntő résztvevői az elődöntői csoportok első helyezett csapatai.
- Az MDSZ és a Labdarúgó Albizottság a beérkezett nevezések alapján ha-

tározza meg az elődöntői csoportokat, és írásos jelentkezés alapján kije-
löli a szervezőket. Amennyiben az országos döntőt szervező megyének 
nincs csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos 
döntőn való részvételt, akkor 12 országos elődöntő kerül megrendezésre, 
ahonnan az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe. 

• Országos döntő: 
A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 5 csapatos, „A” - „B” - 
„C” - „D” csoportok kerülnek kialakításra.
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el 
a helyezéseket, majd a csoportok 1., 2. helyezettjei kieséses rendszerben 
döntik el az 1-8. helyezést:
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)
Helyosztók:
 E vesztes – F vesztes 7-8. helyért
 E győztes – F győztes  5-6. helyért
 G vesztes – H vesztes  3-4. helyért
 G győztes – H győztes  1-2. helyért
Játékrend a 9-12. helyért: 
 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.
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8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola több csapatot indít, a nevezéseket csapatonként kü-
lön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szerve-

ző diáksport szervezetek határozzák meg. 
• Országos verseny: A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csa-

patokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Játéktér: 40 × 20 m-es kézilabdapálya, 3 × 2 m-es kézilabdakapuval.
• Játékidő: 1 × 25 perc, az utolsó 60 másodperc tiszta játékidővel. A játékve-

zető köteles az órát megállítani minden játékmegszakítás során, ha a labda 
huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon kívülre kerül.

• Labda: futsal.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző).

Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos 
szerepeltethető, az a 10 fő, akiket az adott versenyre szabályosan neveztek, 
az adott versenyre vonatkozó programfüzetben meghatározottak szerint 
leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Csapatlétszám a mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjá-
tékos tartózkodhat.

• Csere: a cserejátékosok maximális száma 5 fő, a cserelehetőség folyamatos. 
Ha a lecserélt játékos a saját térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor lép-
het pályára a becserélt játékos, a pályaelhagyási pont 3 m-es körzetében. 
A csere a pályán kívül a megkülönböztető mez átadásával történik, a saját 
cserepadhoz legközelebb lévő oldalvonalnál.

V-VI. KORCSOPORT
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• Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egységes mezben kell ját-
szani. A cserejátékosok a kispadon megkülönböztető mezben foglalhatnak he-
lyet. Az országos döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát, 
a cserejátékosok számának megfelelő számú megkülönböztető mezt és leg-
alább 1 db szabályos méretű futsal labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.
Cipő: bemelegítő cipő (fekete talpú cipő nem használható).
Sípcsontvédő használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.

• Az országos elődöntők mérkőzésein döntetlen esetén:  3-3 büntetőrúgás 
következik („kisbüntető” távolságról, 10 méterről), ha ez sem dönt, akkor 
büntetők az első hibáig a labdarúgás szabályai szerint.

• Az országos döntő
 Mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése:

– Győzelem 3 pont, vereség 0 pont
– A csoportmérkőzések, illetve a helyosztók során döntetlen esetén 3-3 

büntetőrúgás következik, amelyeket a „kisbüntető” távolságáról (10 mé-
terről) kell elvégezni. mennyiben ez sem dönt, akkor további büntetők 
következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a játé-
kosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepeltek, 
addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már 
a csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpárbaj 
nem dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhet-
nek, de ismét mindenki csak egyszer. 

– A büntetőrúgások után a győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes 1 pontot kap. 
• 4 csapat esetén a csoporton belüli sorrend meghatározása:

1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntető-

párbaj kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6.  büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden 

egyforma volt, abszolút holtverseny)
• A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szem-

pontok alapján dől el a továbbjutás:
3 csapat holtversenye esetén:

a)  A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kívül 
kell hagyni (mini tabella készítése)

b) legtöbb pont
c) több győzelem a rendes játékidőben
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d) gólkülönbség
e) több rúgott gól
f)  ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát 

kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásá-
nak elvei az irányadóak

g)  ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), 
akkor sorsolással kerül eldöntésre

• Az országos döntő
Mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése:

– Győzelem 3 pont, vereség 0 pont.
– A csoportmérkőzések, illetve a helyosztók során döntetlen esetén 3-3 

büntetőrúgás következik, amelyeket a „kisbüntető” távolságáról (10 mé-
terről) kell elvégezni. Amennyiben ez sem dönt, akkor további bünte-
tők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok 
a játékosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szere-
peltek, addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt bün-
tetőt. Ha már a csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a 
büntetőpárbaj nem dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen 
sorrendben lőhetnek, de ismét mindenki csak egyszer.

– A büntetőrúgások után a győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes 1 pon-
tot kap. 

• 3 csapat esetén a csoporton belüli sorrend meghatározása:
1. legtöbb pont
2.  jobb gólkülönbség
3. több rúgott gól
4. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma 
-abszolút holtverseny) akkor sorsolással kerül eldöntésre.

• Főbb játékszabályok: 
– A labda játékba hozása a kapuvonal elhagyása esetén kapuskidobással 

történik a hatoson belülről. Ebből gól nem érhető el.
– A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.
– A labda játékba hozása oldalról rúgással történhet. A rúgó játékos előtt 

legalább 5 méter távolságra köteles elhelyezkedni az ellenfél játékosa. Ha 
a rúgó játékos a labda birtokbavételétől számított 4 másodpercen belül 
nem végzi el a labda játékba hozatalát akkor ez a jog átszáll az ellenfélre. 
Oldalrúgásból közvetlenül nem érhető el gól.

– Kezdőrúgásból közvetlenül gól nem érhető el.
– Pontrúgás esetén az 5 méteres távolság betartása és a 4 másodperces 

végrehajtási kötelezettség szintén érvényes.

V-VI. KORCSOPORT
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– A kapuvonalon túlra jutó labda a védekező játékosról, kapusról is, szög-
letrúgást eredményez.

– Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap a játék-
vezetőtől, akkor az a második sárga lapot követően 2 perces kiállítást 
von maga után. A kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret és a 
cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás idejének letelte után csapata 
más játékossal kiegészülhet, a kiállított játékos a következő mérkőzésen 
játszhat. A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre 
vonatkozik, a játékos azt nem viszi tovább. A hátrányban lévő csapat, 
kapott gól esetén kiegészülhet. A bonyolultabb esetekre a futsal ver-
senyszabályzat a mérvadó.

– Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell büntet-
ni, ami 2 perces kiállítást von maga után, el kell hagynia a játékteret, és a 
cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás idejének letelte után csapata 
más játékossal kiegészülhet, de a kiállított játékos a soron következő leg-
alább egy mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. A kiállítás 
ideje alatt, a hátrányban lévő csapat, kapott gól esetén kiegészülhet.

 A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a já-
tékvezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, 
hogy a játékos hány meccses eltiltást kap.

– Halmozott szabálytalanság: az egész mérkőzés során a 4. szabálytalan-
ságot követően a játékvezető jelzi a versenybíróságnak és a csapatoknak, 
hogy a következő szabálytalanságtól kezdődően minden egyes közvetlen 
szabadrúgást maga után vonó szabálytalanság után úgynevezett kisbün-
tető következik, melyet a futsal versenyszabályai szerint kell elvégezni.

– Amennyiben a kiállítások miatt egy csapat pályán tartózkodó játékosai-
nak száma 3 fő alá csökken, a mérkőzés véget ér.

 Amelyik csapat kiállításai miatt a mérkőzés befejeződik, az a csapat a 
mérkőzést 0-5-ös gólaránnyal elveszíti, illetve ha a vétlen csapat számá-
ra a pályán elért eredmény kedvezőbb, úgy a pályán addig elért ered-
ménnyel ér véget a mérkőzés.

• A Futsal-játékszabály az MDSZ honlapján a sportági Versenykiírásnál 
megtekinthető, letölthető.

• A beosztások, az országos elődöntők és az országos döntő programfüze-
te az MDSZ honlapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a FIFA Futsal (4+1) hatályos játék-
szabályai érvényesek.

V-VI. KORCSOPORT
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Grundbirkózás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Birkózó Szövetséggel (MBSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A birkózás sportág megszerettetése az általános iskolák alsó tagozatos ta-
nulóinak körében.

• Versenylehetőség biztosítása a birkózás sportággal megismerkedő diákok 
részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének 
elmélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviselhessék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Heves Megyei 
Diák- és Szabadidősport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Országos elődöntők: 2021. január 24-ig. 
A pontos időpontok és helyszínek a nevezések függvényében kerülnek 
kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. február 13-14. (szombat-vasárnap), Eger.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat”  VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként az I. korcsoportba tartozó, 2012. évben vagy ké-
sőbb születettek, és II. korcsoportba tartozó 2010-2011-ben született tanulók.
Felversenyzés:
Az I. korcsoportos tanuló felversenyezhet a II. korcsoport versenyeibe, azon-
ban ebben az esetben saját, I. korcsoportos versenyein nem indulhat.
Korlátozás:
Ugyanazon köznevelési intézmény nemenként és korcsoportonként legfeljebb 
két csapattal nevezhet, de egy versenyző csak egy csapatban szerepelhet.
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Résztvevők:
• Országos elődöntők: 

A versenyre a nevezési határidőig nevezett csapatok. 
• Országos döntő: 

Korcsoportonként és nemenként az országos elődöntők 1-2. helyezettje.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Országos döntő: 

Az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az 
érintett elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatverseny fiú- és lány-birkózócsapatok részére az alábbi súlycsoportok-
ban.

I. korcsoport Nem II. korcsoport

22, 24, 28, 32, 37, 43, +43 kg Fiú 24, 28, 32, 37, 43, 49, +49 kg

22, 24, 28, 32, 37, 43, +43 kg Lány 24, 27, 31, 35, 40, 45, +45 kg

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

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Országos elődöntők: az országos elődöntők számáról, valamint az or-
szágos elődöntők lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések alapján 
az MDSZ dönt.

• Országos döntő: 
Korcsoportonként és nemenként az országos elődöntői csoportok 1-2. 
helyezett csapatai kerülnek az országos döntőbe.
A lebonyolítási rendről a döntőbe jutott csapatok létszámának függvé-
nyében az MDSZ dönt.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Nevezési határidő valamennyi nemben és korcsoportban: 2020. november 08. 
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban két csapatot indít, a nevezése-
ket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben. Az országos dön-
tőbe jutott csapatokat az MDSZ juttatja tovább elektronikus nevezésük alapján.
A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk! 
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9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.

12.   Sportági rendelkezések: 

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

• Kísérő: az országos elődöntők és az országos döntő esetében egy napon 
egy kísérő kizárólag egy csapat képviseletében járhat el.

• Felszeresés: fiúknak rövidnadrág, lányoknak egyrészes zárt dressz (birkó-
zómez, úszódressz, tornadressz, ujjatlan, rövid és hosszú ujjú dressz). 

 Trikó viselése nem megengedett. Az országos döntőn tornacipő vagy bir-
kózócipő viselése kötelező.

• Versenyszabályok:
Országos elődöntőn: A küzdőtér bárhol megrajzolható 3,5 m átmérőjű kör.
Amennyiben szőnyegen kerül megrendezésre, akkor kötelező a tornacipő 
vagy birkózócipő viselése.
Országos döntőn: A küzdőtér 3,5 m átmérőjű, 5 cm széles csíkkal határolt 
kör, melynek talaja 4 cm vastagságú polifoam, matt ponyva borítással.
A grundbirkózás célja, hogy a versenyző ellenfelét a talajtól felemelje, vagy 
a körből kitolja.
A győzelem módjai: tiszta győzelem (4:0) vagy pontozásos győzelem.
Ha az egyik versenyző 6 pont különbséggel vezet, úgy a mérkőzést meg-
nyerte.
Tiszta győzelem:
– az ellenfél függőleges irányú felemelése és megtartása minimum 3 má-

sodpercig (csak derék fölött lehet fogni az ellenfelet),
– az ellenfél leléptetése szabálytalanság miatt.
Pontozásos győzelem:
– az ellenfél felemelése úgy, hogy mindkét lába elhagyja a talajt, de ennek 

időtartama nem haladja meg a 3 másodpercet (2 pont),



95

– az ellenfél kitolása vagy rögzített kilendítése (tehát nem kilökése) a küz-
dőtérről úgy, hogy annak egy talpa teljes terjedelmében túl legyen a kör 
vonalán, miközben a támadó az ellenfél kilépésének pillanatában nem ke-
rülhet a küzdőkörön kívül (1 pont),

– ha a versenyző a körből való kitolása, illetve az emelés ellen úgy véde-
kezik, hogy letérdel, leül vagy lefekszik a küzdőkörben, az első esetben 
figyelmeztetést kap, minden további esetben az akció megítélendő az 
ellenfélnek (1 pont),

– a mérkőzés során, a homlokkal történő betámasztás tilos, az első esetben 
figyelmeztetést kap, minden további esetben az akció megítélendő az 
ellenfélnek (1 pont).

– ha a két versenyző egyszerre kerül a küzdőtéren kívülre, akció egyik fél-
nek sem ítélhető.

– ha a versenyző támad, a védekező versenyző a kör szélén szándékosan elesik 
vagy leül, és ennek következtében a támadó versenyző a támadás lendületéből 
kilép a körön kívülre, a támadó versenyzőnek megítélendő az akció (1 pont).

Szabálytalanságok:
A grundbirkózásban az egyértelmű durvaságokon (ütés, rúgás, karmolás 
stb.) kívül leléptetés jár az alábbi szabálytalanságokért:
– az ellenfél szándékos gáncsolása,
– az ellenfél szándékos földre lökése vagy lerántása. 
Nem szándékos, illetve nem durvaságból elkövetett szabálytalanságokért a 
versenyző első esetben figyelmeztetésben részesül, a másodiknál újbóli figyel-
meztetés és 1 pont a vétlennek, a harmadik esetben azonban leléptetés jár.

• Mérkőzésidő: A grundbirkózási idő folyamatos 2 perc. Ha a találkozó azo-
nos pontszámmal ér véget (döntetlen), a győztes az utolsó akciót végre-
hajtó versenyző. Ha nem születik pont, bírói döntésre kerül sor.

• Csapatmérkőzések eredményeinek meghatározása:
A csapateredmény megállapítása az egyes mérkőzések győztesei szerint 
történik. Az egyéni győzelmekért 1 pont jár. Az ebből származó győzelmi 
pontok összege adja a csapatmérkőzés végeredményét.
Döntetlen esetén: 

1. az egyes mérkőzéseken elért több tusgyőzelem,
2. a csapatmérkőzésen szerzett több akciópont, 
3. sorsolás dönt.

A csoportmérkőzések helyezésének megállapítása:
A csoportmérkőzések során egyes csapattalálkozók győztese 2 E 
(eredményességi) pontot kap, az E pontok összesítése dönti el a cso-
port végeredményét (több E pont).
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A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:
2 vagy 3 csapat holtversenye esetén:

1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül 
kell hagyni.

2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alap-
ján a több tusgyőzelem dönt.

3. Tusgyőzelmek egyenlőség esetén a több győzelmi pontot elért csa-
pat kerül előbbre.

4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe 
véve dől el a továbbjutás a 2., 3. pontok sorrendjében.

• A nevezések beérkezése után a beosztásokról, az időpontokról és helyszí-
nekről az érintetteket a Magyar Diáksport Szövetség elektronikus levélben 
értesíti.

• A beosztások, a versenyek részletes programfüzetei az MDSZ honlapján 
megtekinthetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és a Magyar Birkózó Szövetség hatályos sza-
bályzatai érvényesek.
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Játékos sportverseny
1.   A verseny célja: 

• A nevelési-oktatási intézmények tanulói részére az életkori sajátosságoknak 
megfelelő, a kerettantervre épülő játékos sor- és váltóversenyek rendezésé-
vel versenyzési lehetőség biztosítása.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A mozgásanyagra épülő képzés során az együttműködés, a fair play szelle-
miségének kialakítása.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biz to sítása, hogy 
sikeresen képvi seljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szerve-
zésében kerül megrendezésre. 

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyeken: a szervező diáksport szer-
vezetek kiírása szerint.

 A megyei/budapesti versenyeket 2021. január 17-ig kell megrendezni.
• Országos elődöntők: 2021. február 07-ig. 
• Az országos pótselejtező: 2021. február 21-ig. 
• Országos döntő: 2021. március 05-06. (péntek-szombat), Jászberény.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.  
Korcsoport: Csapatversenyben az I-II. korcsoportba tartozó fiú- és lány tanu-
lóknak közös mezőny.
Felversenyzés: A „felversenyzés” egy évfolyammal feljebb engedélyezett, de az 
adott versenyen belül a versenyző csak abban az évfolyamban szerepelhet, ame-
lyikbe benevezték.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntők: 

A megyei/budapesti versenyek 1-2., az országos döntőt szervező megye 
2-3. helyezett csapata jut az 5 × 8 csapatos elődöntőbe.
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• Országos pótselejtező: Az országos elődöntők második helyezett csapatai 
a pótselejtező résztvevői (5 csapat).

• Országos döntő: 
A 8 csapatos országos döntő résztvevői: 

– az országos elődöntők első helyezett csapatai (5 csapat), 
– az országos pótselejtező 1-2. helyezett csapatai (2 csapat), 
– valamint az országos döntőt szervező megye első helyezett csapata (1 csapat). 

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-

zetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 1. 

vagy 2. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett területi beosztás 
alapján megyei/budapesti versenyek bármelyik 3. helyezett csapata. Az érintett 
csapatok meghívási sorrendje a megyei/budapesti versenyek nevezési számai 
alapján kerül meghatározásra. Ha az érintett harmadik helyezett csapatok nem 
vállalják az országos elődöntőn való részvételt, akkor további meghívásra nincs 
lehetőség.

• Országos pótselejtező: az országos pótselejtezőről visszalépő csapat he-
lyén meghívásra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés 
szerinti jogosult csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről vissza lépő csapat helyén meghívás-
ra kerülhet az érintett pótselejtezői csoport helyezés szerinti jogosult csa-
pata. A meghívásról az MDSZ és a Játékos sportverseny Albizottság dönt.

6.   Versenyszámok: 

10 + 1 feladatból álló sor- és váltóversenyek „vegyes” (fiú- és lány versenyzők-
ből álló) csapatok részére. A 2020/2021-es tanévre a Játékos sportverseny 
Albizottság által kiválasztott feladatok listája:

1/1 – Krumpliültetés 1/3 – Társhordás Karikával
2/1 – Négykézlábjárás 2/3 – Talicskaváltó
3/1 – Akadálypálya 3/2 – Alagúton át
4/1 – Utazó labda 4/2 – Floorball váltó
5/1 – Kötélhajtás 5/2 – Várfoglaló
6/1 – Labdahordás 6/3 – Bújj és karikában fuss!
7/1 – Karikarakó 7/2 – Kalapos váltó
8/1 – Szlalomozz a labdával! 8/2 – Szlalom kézilabda
9/1 – Karikán az akadály 9/2 – Akadályon át
10/1 – Kötélhúzás 10/2 – Bombázó
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7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint, a feladatok szabad megválasztásával.
A megyei/budapesti versenyeket 2021. január 17-ig kell lebonyolítani.

• Országos elődöntők: a verseny programfüzete szerint. A végrehaj tandó 
versenyfeladat-csoport a „6. Versenyszámok” pontban meghatározott fel-
adatok közül kerül kisorsolásra.
Országos pótselejtező: a verseny programfüzete szerint. A végrehajtandó 
versenyfeladat-csoport a „6. Versenyszámok” pontban meghatározott fel-
adatok közül kerül kisorsolásra.

• Országos döntő: a verseny  programfüzete szerint. A végrehajtandó verseny-
feladat-csoport a „6. Versenyszámok” pontban meghatározott feladatok  
közül kerül kisorsolásra.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szerve-

ző diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek: A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csa-

patokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályok” XI.  pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint az alábbi kiegészítéssel:
• Az országos pótselejtezőn minden csapat emléklap-díjazásban részesül. 
• Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Csapatlétszám: 18 fő (9 fiú, 9 lány), kísérők száma: 2 fő (felnőtt).
• A csapat összeállítása évfolyamonként:

2012-ben vagy az után születettek 2 fiú és 2 lány
2011-ben születettek 2 fiú és 2 lány
2010-ben születettek 2 fiú és 2 lány



103

• 1-1 feladatot 12 fő (6 fiú, 6 lány) hajt végre.
• Feladatonként 6 tanuló cserélhető (3 fiú, 3 lány).
• A csapatok összeállítása fordulónként változtatható.
• Egy feladatcsoport 10 játékból áll. A +1 játék csak egy esetleges holtverseny 

eldöntésére szolgál. A tíz játék sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
• Az országos elődöntőre, a pótselejtezőre, valamint az országos döntőre  

20 játék került kijelölésre a Játékos sportverseny Albizottság által (a fel-
adatok megtalálhatóak jelen versenykiírás „6. Versenyszámok” pontjában), 
melyekből a helyszínen kerül kisorsolásra a 10 + 1 játék. 

• A Játékgyűjtemény az MDSZ honlapján a Játékos sportverseny versenyki-
írásánál megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).

• A Játékos sportverseny Albizottság által elfogadott jegyzőkönyv haszná-
lata az országos döntőn, országos elődöntőkön, a pótselejtezőn, és a me-
gyei/budapesti döntőn kötelező, a körzeti/kerületi versenyeken ajánlott.  
A jegyzőkönyv az MDSZ honlapján a Játékos sportverseny versenykiírásá-
nál megtekinthető, letölthető.

• A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekint-
hetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).

• Óvás: nem lehetséges.
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 

Diákolimpia® „Versenyszabályzata” érvényes. 
• Az országos elődöntők megyei beosztása:

– az elől álló megye a mindenkori szervező, helység megnevezése nélkül,
– az elődöntők területi beosztása évenként változtatásra kerül.

Az országos elődöntők megyei/budapesti beosztását az alábbi táblázat tar-
talmazza:

1. terület 2. terület 3. terület 4. terület 5. terület

Zala Fejér Nógrád
Jász-

Nagykun-
Szolnok

Heves

Győr-Moson-
Sopron

Baranya Budapest Békés
Borsod-Abaúj 

Zemplén

Vas Tolna Pest Csongrád
Szabolcs-
Szatmár-

Bereg

Somogy Veszprém
Komárom-
Esztergom

Bács-Kiskun Hajdú-Bihar
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Kézilabda
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetséggel 
(MKSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A kézilabda sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kézilabda sportággal megis-

merkedő fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a „Diák-
olimpiai Összevont Labdajátékok” eseménysorozat keretében a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 11-ig kell megrendezni. 

• Országos selejtezők: 2021. május 02-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos elődöntők: 2021. május 23-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. június 10-13. (csütörtök-vasárnap), Nyíregyháza.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2008-2009-ben 
született tanulók.

III. KORCSOPORT
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Felversenyzés: 
Alacsonyabb, II. korcsoportos (2010-2011-ben született) tanulók felversenyez-
hetnek.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szer vez etek kiírása szerint.
• Országos selejtezők: 

Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők: 

Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 lány- és 28 fiúcsapat ke-
rülhet az alábbiak szerint: 

– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az orszá-
gos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.

• Országos döntő: 
Nemenként 8 csapat részvé telével.
Nemen ként az országos elő döntőkből felkerült 7 csapat. 
Az országos döntőt rende ző megye fiú- és lánybajnokcsapata alanyi jogon 
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos döntőt 
szervező megyének nincs csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják 
az országos döntőn való részvételt, 8 országos elődöntő kerül megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről vissza lépő csapat helyén meghí vásra 
kerülhet az érin tett országos elő dön tői cso port helyezés szerinti jogosult 
csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a III. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 11-ig kell 
lebonyolítani.

III. KORCSOPORT
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• Országos selejtezők: 
A nevezések számától függően oda-visszavágós rendszerben (kupaszabályok) 
kerülnek lebonyolításra, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja szerint.
Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kézilabda Albizottsága (a to-
vábbiakban: Kézilabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján határoz-
za meg a selejtezők párosításait.

• Országos elődöntők: 
Nemenként 7 helyszínen. 4-4 csapat részvételével, 1 napos verseny.
Lebonyolítás: helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as tábla szerint, 
majd vesztesek a 3-4. helyért, győztesek az országos döntőbe kerülésért.

– Amennyiben kevesebb csa  pat jelenik meg, úgy 3 csapat esetében a 
következő lebo nyolítási tábla szerint kell játszani:

  1 – 2,     2 – 3,     3 – 1
– Két csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések 

között legalább 60 perc szünettel. (Kupaszabályzat a továbbjutásnál.)
A távolról utazó csapat elő  zetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részé-
re kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk.
Amennyiben a távolról uta zó csapat a technikai értekezletre megér kezik, de 
hazautazási nehézségei vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadha-
tó, ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.
Az országos döntő résztvevői az elődöntői csoportok első helyezett csapa-
tai (nemenként 7 csapat).
Az MDSZ és a Kézilab da Albizottság a beérkezett nevezések alapján hatá-
rozza meg az elődöntői csoportokat, és írásos jelentkezés alapján kijelöli a 
szervezőket.  
Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs csapata, vagy 
1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 
akkor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megrendezésre, ahonnan 
az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.

• Országos döntő: 
Az országos elődöntőkről bekerült 7 lány- és 7 fiú csapat, valamint az országos 
döntőt szervező megye lány- és fiúbajnok csapata, mindösszesen 8-8 csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sor so lással történik a techni-
kai értekezleten. A csopor to kon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer 
alapján döntik el a helyezé seket, majd az alsó keresztjátékok, az elődöntők 
és a helyosztók következnek az alábbi lebonyolítás szerint:
Első versenynap  

I. forduló:  II. forduló: 
1.  A1 – A2  5. A2 – A3
2. A3 – A4  6. A4 – A1
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3. B1 – B2  7. B2 – B3
4. B3 – B4  8. B4 – B1

Második versenynap
III. forduló:  5-8. helyért (keresztjáték)
1. A3 – A1  A III – B IV
2. B3 – B1  B III – A IV
3. A4 – A2   Elődöntők (keresztjáték)
4. B4 – B2  A I – B II
  B I – A II

Harmadik versenynap
Helyosztók:
7-8. helyért A III - B IV vesztese  –  B III - A IV vesztese
5-6. helyért A III - B IV győztese  –  B III - A IV győztese
3-4. helyért A I - B II vesztese  –  B I - A II vesztese
1-2. helyért A I - B II győztese  –  B I - A II győztese

8.   Nevezés: 

Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus 
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Játékidő: 2 × 20 perc, 5 perc szünettel.
• Időkérés: Félidőnként 1 perc.

III. KORCSOPORT
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• A labda kerülete, súlya: lányok, fiúk: 50-52 cm, 290-330 g (1-es méret).
• Pálya, terem: a mérkőzéseket csak 40 × 20 m-es játékterű, az illetékes kézi-

labda szövetség által hitelesített teremben lehet játszani.
• Csapatlétszám: 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 14 fő játékos sze-

repeltethető, az a 14 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a tech-
nikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Kizárás: az országos selejtező, az országos döntő mérkőzésein kizárt játé-
kos vagy hivatalos személy (testnevelő, edző), olyan szabálytalanság miatt, 
amely azonnali kizárással és jelentési kötelezettséggel jár, a soron következő 
mérkőzésen nem szerepelhet. A kizárás és minden egyéb határozat csak a 
diákolimpiai mérkőzésekre vonatkozik.

• Felszerelés: A versenyeken a mérkőzéseket csak számozott mezben lehet 
játszani. Az országos elődöntőre és döntőre legalább két különböző színű, 
számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csa-
patoknak magukkal vinni.
Az országos elődöntők mérkőzésein döntetlen esetén 5-5 büntetődobás 
következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők az első hibáig. Ha csak 3 csapat 
részvételével kerül megrendezésre az országos elődöntő, akkor döntetlen 
esetén nincs büntetődobás!

• Az országos döntő: 
• Csoportmérkőzései során, holtverseny esetén a követ ke ző szempontok 

alapján dől el a továbbjutás:
2 csapat holtversenye esetén: 

1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.
3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor 5-5 büntetődobásra kerül sor 

a kézilabdázás kupaszabályai szerint.
3 csapat holtversenye esetén:

1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell 
hagyni.

2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján 
a jobb gólkülönbség dönt.

3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe 

véve dől el a továbbjutás.
Az országos döntő helyosztóinál és keresztjátékainál, ha döntetlen az 
eredmény, 5-5 büntetődobás következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők 
az első hibáig. 
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Az első helyezést eldöntő mérkőzésen 2 × 5 perces hosszabbítás következik, 
ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-5 büntetőt dobnak a játékosok, ha ez sem 
dönt, büntetődobásokkal folytatják az első hibáig.

• A támadási és védekezési szabályokra vonatkozóan nincs megkötés.
• Az országos selejtezői, elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás módjáról a 

köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek értesítik.
• A beosztások, az országos döntő és az országos elődöntők programfüzetei 

az MDSZ honlapján megtekinthetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-

olimpia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Kézilabdázás verseny- és já-
tékszabályai” érvényesek.
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Kézilabda
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetséggel 
(MKSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A kézilabda sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kézilabda sportágban jártassá-

got szerzett tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-

keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a „Diák-
olimpiai Összevont Labdajátékok” eseménysorozat keretében a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 04-ig kell megrendezni.

• Országos selejtezők: 2021. április 25-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos elődöntők: 2021. május 16-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. június 03-06. (csütörtök-vasárnap), Miskolc.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben 
született tanulók.

IV. KORCSOPORT



113

Felversenyzés: 
Alacsonyabb, III. korcsoportos (2008-2009-ben született) tanulók felverse-
nyezhetnek és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szer ve zetek kiírása szerint.
• Országos selejtezők: 

Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők: 

Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 lány- és 28 fiúcsapat ke-
rülhet az alábbiak szerint:

– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az orszá-
gos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.

• Országos döntő: 
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat. 
Az országos döntőt rendező megye fiú- és lánybajnokcsapata alanyi jogon 
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos 
döntőt szervező megyének nincs csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai 
nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 8 országos elődöntő kerül 
megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívás-
ra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult 
csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a IV. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 04-ig kell 
lebonyolítani.
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• Országos selejtezők:  
A nevezések számától függően oda-visszavágós rendszerben (kupaszabá-
lyok) kerülnek lebonyolításra, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja szerint. 
Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kézilabda Albizottsága (a to-
vábbiakban: Kézilabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján hatá-
rozza meg a selejtezők párosításait.

• Országos elődöntők: 
Nemenként 7 helyszínen. 4-4 csapat részvételével, 1 na pos verseny.
Lebonyolítás: helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as tábla szerint, 
majd vesztesek a 3-4. helyért, győztesek az országos döntőbe kerülésért.

– Amennyiben kevesebb csapat jelenik meg, úgy 3 csapat esetében a 
következő lebonyolítási tábla szerint kell játszani:

1 – 2,     2 – 3,     3 – 1
– Két csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzé-

sek között egy órai szünettel. (Kupaszabályzat a továbbjutásnál.)
A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részé-
re kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk.
Amennyiben a távolról utazó csapat a technikai értekezletre megérkezik, de 
hazautazási nehézségei vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadha-
tó, ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.
Az országos döntő résztvevői az elődöntői csoportok első helyezett csapatai 
(nemenként 7 csapat).
Az MDSZ és a Kézilabda Albizottság a beérkezett nevezések alapján hatá-
rozza meg az elődöntői csoportokat, és írásos jelentkezés alapján kijelöli a 
szervezőket.
Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs csapata, vagy 1. 
és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, ak-
kor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megrendezésre, ahonnan az
1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.

• Országos döntő: 
Az országos elődöntőkről bekerült 7 lány- és 7 fiúcsapat, valamint az orszá-
gos döntőt szervező megye lány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen 8-8 
csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai 
értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alap-
ján döntik el a helyezéseket, majd az alsó keresztjátékok, az elődöntők és a 
helyosztók következnek az alábbi lebonyolítás szerint.
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Első versenynap  
I. forduló:  II. forduló: 
1.  A1 – A2  5. A2 – A3
2. A3 – A4  6. A4 – A1
3. B1 – B2  7. B2 – B3
4. B3 – B4  8. B4 – B1

Második versenynap
III. forduló:  5-8. helyért (keresztjáték)
1.  A3 – A1  A III – B IV
2. B3 – B1  B III – A IV
3. A4 – A2  Elődöntők (keresztjáték)
4. B4 – B2  A I – B II
  B I – A II

Harmadik versenynap
Helyosztók:
7-8. helyért A III - B IV vesztese  –  B III - A IV vesztese
5-6. helyért A III - B IV győztese  –  B III - A IV győztese
3-4. helyért A I - B II vesztese  –  B I - A II vesztese
1-2. helyért A I - B II győztese  –  B I - A II győztese

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek: 

A megyei/budapesti versenyek jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus 
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Játékidő: 2 × 20 perc, 5 perc szünettel.
• Időkérés: Félidőnként 1 perc.
• A labda kerülete, súlya: 
• lányok, fiúk: 54-56 cm, 325-375 g (2-es méret).
• Pálya, terem: a mérkőzéseket csak 40 × 20 m-es játékterű, az illetékes kézilabda 

szövetség által hitelesített teremben lehet játszani.
• Csapatlétszám: 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 14 fő játékos sze-

repeltethető, az a 14 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a tech-
nikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Kizárás: az országos selejtező, az országos elődöntő, az országos döntő 
mérkőzésein kizárt játékos vagy hivatalos személy (testnevelő, edző), olyan 
szabálytalanság miatt, amely azonnali kizárással és jelentési kötelezettség-
gel jár, a soron következő mérkőzésen nem szerepelhet. A kizárás és minden 
egyéb határozat csak a diákolimpiai mérkőzésekre vonatkozik.

• Felszerelés: A versenyeken a mérkőzéseket csak számozott mezben lehet 
játszani. Az országos elődöntőre és döntőre legalább két különböző színű, 
számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csa-
patoknak magukkal vinni.

• Az országos elődöntők mérkőzésein döntetlen esetén 5-5 büntetődobás 
következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők az első hibáig. Ha csak 3 csapat 
részvételével kerül megrendezésre az országos elődöntő, akkor döntetlen 
esetén nincs büntetődobás!

• Az országos döntő: 
Csoportmérkőzései során, holtverseny esetén a követ kező szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

2 csapat holtversenye esetén: 
1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.
3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor 5-5 büntetődobásra kerül 

sor a kézilabdázás kupaszabályai szerint.
3 csapat holtversenye esetén:

1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell 
hagyni.

2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alap-
ján a jobb gólkülönbség dönt.
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3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe 

véve dől el a továbbjutás.
Az országos döntő helyosztóinál és keresztjátékainál, ha döntetlen az 
eredmény, 5-5 büntető dobás következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők 
az első hibáig. 
Az első helyezést eldöntő mérkőzésen 2 × 5 perces hosszabbítás követke-
zik, ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-5 büntetőt dobnak a játékosok, ha ez 
sem dönt, büntetődobásokkal folytatják az első hibáig.

• A támadási és védekezési szabályokra vonatkozóan nincs megkötés.
• Az országos selejtezői, elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás módjáról a 

köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek értesítik.
• A beosztások, az országos döntő és az országos elődöntők programfüzetei 

az MDSZ honlapján megtekinthetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolim-

pia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Kézilabdázás verseny- és játéksza-
bályai” érvényesek.
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Kézilabda 
„A” kategória
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetséggel (MKSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A kézilabda sportág utánpótlásbázisának szélesítése minél több iskoláskorú 
tanuló bevonásával.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kézilabda sportágban jártassá-
got és készséget szerzett tanulók részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-
keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Veszprém 
Megyei Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2020. november 15-ig kell megrendezni.

• Országos selejtezők: 2020. december 06-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos elődöntők: 2021. január 10-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. január 28-31. (csütörtök-vasárnap), Balatonfüred.

„A” KATEGÓRIA V-VI. KORCSOPORT



119

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben 
született tanulók.
Felversenyzés: 
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhet-
nek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek ki-

írása szerint.
• Országos selejtezők: 

Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők: 

Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28  lány- és 28 fiúcsapat ke-
rülhet az alábbiak szerint:

– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az orszá-
gos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.

• Országos döntő: 
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elő döntőkből felkerült 7 csapat. 
Az országos döntőt rendező megye fiú- és lánybajnokcsapata alanyi jogon 
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos döntőt 
szervező megyének nincs csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják 
az országos döntőn való részvételt, 8 országos elődöntő kerül megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívás-
ra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult 
csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok ré-
szére.

V-VI. KORCSOPORT „A” KATEGÓRIA
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7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. november 15-ig kell lebonyolítani.

• Országos selejtezők: 
A nevezések számától függően oda-visszavágós rendszerben (kupaszabá-
lyok) kerülnek lebonyolításra, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja szerint. 
Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kézilabda Albizottsága (a to-
vábbiakban: Kézilabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján határoz-
za meg a selejtezők párosításait.

• Országos elődöntők: 
Nemenként 7 helyszínen. 4-4 csapat részvételével, 1 napos verseny.
Lebonyolítás: helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as tábla szerint, 
majd vesztesek a 3-4. helyért, győztesek az országos döntőbe kerülésért.
–  Amennyiben kevesebb csapat jelenik meg, úgy 3 csapat esetében a követ-

kező lebonyolítási tábla szerint kell játszani: 
  1 – 2,     2 – 3,     3 – 1

–  Két csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések 
között egy órai szünettel. (Kupaszabályzat a továbbjutásnál.)

A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részére 
kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk.
Amennyiben a távolról utazó csapat a technikai értekezletre megérkezik, de 
hazautazási nehézségei vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadható, 
ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.
Az országos döntő résztvevői az elődöntői csoportok első helyezett csapatai 
(nemenként 7 csapat).
Az MDSZ és a Kézilabda Albizottság a beérkezett nevezések alapján hatá-
rozza meg az elődöntői csoportokat, és írásos jelentkezés alapján kijelöli a 
szervezőket. Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs csa-
pata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való 
részvételt, akkor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megrendezésre, 
ahonnan az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.

• Országos döntő: 
Az országos elődöntőkről bekerült 7 lány- és 7 fiúcsapat, valamint az országos 
döntőt szervező megye lány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen 8-8 csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai 
értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alap-
ján döntik el a helyezéseket, majd az alsó keresztjátékok, az elődöntők és a 
helyosztók következnek az alábbi lebonyolítás szerint:
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Első versenynap  
I. forduló:  II. forduló: 
1.  A1 – A2  5. A2 – A3
2. A3 – A4  6. A4 – A1
3. B1 – B2  7. B2 – B3
4. B3 – B4  8. B4 – B1

Második versenynap
III. forduló:  5-8. helyért (keresztjáték)
1. A3 – A1  A III – B IV
2. B3 – B1  B III – A IV
3. A4 – A2  Elődöntők (keresztjáték)
4. B4 – B2  A I – B II
  B I – A II

Harmadik versenynap
Helyosztók:
7-8. helyért A III - B IV vesztese  –  B III - A IV vesztese
5-6. helyért A III - B IV győztese  –  B III - A IV győztese
3-4. helyért A I - B II vesztese  –  B I - A II vesztese
1-2. helyért A I - B II győztese  –  B I - A II győztese

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a neve-
zéseket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 

szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek: 

A megyei/budapesti versenyek jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus 
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Játékidő: 2 × 25 perc, 5 perc szünettel.
• Időkérés: Félidőnként 1 perc.
• A labda kerülete, súlya: 

– lányok: 54-56 cm, 325-375 g (2-es méret)
– fiúk: 58-60 cm, 425-475 g (3-as méret)

• Pálya, terem: a mérkőzéseket csak 40 × 20 m-es játékterű, az illetékes kézi-
labda szövetség által hitelesített teremben lehet játszani.

• Csapatlétszám: 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 14 fő játékos sze-

repeltethető, az a 14 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a tech-
nikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Kizárás: az országos selejtező, az országos elődöntő, az országos döntő 
mérkőzésein kizárt játékos vagy hivatalos személy (testnevelő, edző), olyan 
szabálytalanság miatt, amely azonnali kizárással és jelentési kötelezettség-
gel jár, a soron következő mérkőzésen nem szerepelhet. A kizárás és minden 
egyéb határozat csak a diákolimpiai mérkőzésekre vonatkozik.

• Felszerelés: A versenyeken a mérkőzéseket csak számozott mezben lehet 
játszani. Az országos elődöntőre és döntőre legalább két különböző színű, 
számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csa-
patoknak magukkal vinni.

• Az országos elődöntők mérkőzésein döntetlen esetén 5-5 büntetődobás 
következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők az első hibáig. Ha csak 3 csapat 
részvételével kerül megrendezésre az országos elődöntő, akkor döntetlen 
esetén nincs büntetődobás!

• Az országos döntő: 
Csoportmérkőzései során, holtverseny esetén a követ kező szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

2 csapat holtversenye esetén: 
1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.
3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor 5-5 büntetődobásra kerül 

sor a kézilabdázás kupaszabályai szerint.
3 csapat holtversenye esetén:

1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell 
hagyni.
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2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alap-
ján a jobb gólkülönbség dönt.

3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe 

véve dől el a továbbjutás.
  Az országos döntő helyosztóinál és keresztjátékainál, ha döntetlen az 

eredmény, 5-5 büntetődobás következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők 
az első hibáig. 

  Az első helyezést eldöntő mérkőzésen 2 × 5 perces hosszabbítás követ-
kezik, ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-5 büntetőt dobnak a játékosok, 
ha ez sem dönt, büntetődobásokkal folytatják az első hibáig.

•  A támadási és védekezési szabályokra vonatkozóan nincs megkötés.
•  Az országos selejtezői, elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás módjáról 

a köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek értesítik.
•  A beosztások, az országos döntő és az országos elődöntők programfüze-

tei az MDSZ honlapján megtekinthetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).
•  Az MKSZ bajnokságában érintett csapatok időben egyeztessék az adott 

hétre eső fordulójukat! Az MKSZ Verseny Albizottságánál átjelentési díj 
nélkül módosítható a hétre kiírt forduló időpontja.

•  Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Kézilabdázás verseny- és 
játékszabályai” érvényesek.
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Kézilabda 
„B” kategória
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetséggel (MKSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• Kézilabda sportágban versenylehetőséget biztosítani azon középfokú köz-
nevelési intézménybe járó fiataloknak, akik csak iskolai keretek között kézi-
labdáznak.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kézilabda sportágban jártassá-
got és készséget szerzett tanulók részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-
keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Békés 
Megyei Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. március 21-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. április 22-25. (csütörtök-vasárnap), Békéscsaba.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII.  pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben 
született tanulók.
Felversenyzés: 
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhet-
nek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
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Korlátozás: 
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kézilabda sportágban:
2018. szeptember 01. és 2020. augusztus 31. között az MKSZ, illetve a megyei/ 
budapesti Kézilabda Szövetség vagy bármely ország szakszövetsége által ki-
adott játékengedéllyel nem rendelkeznek.
Ha a megyei/budapesti Kézilabda Szövetség nem ad ki játékengedélyt, úgy a 
megyei/budapesti Kézilabda Szövetség szervezésében, rendezésében bajno-
ki vagy kupamérkőzésen 2018. szeptember 01. és 2020. augusztus 31. között 
nem vettek részt.
Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szakszövet-
sége nem ad ki játékengedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági szak-
szövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy kupamérkőzésén 2018. 
szeptember 01. és 2020. augusztus 31. között nem vett részt.
Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek ki-

írása szerint.
• Országos döntő: 

Az országos döntőbe a megyei/budapesti verseny 1. helyezett csapata kerül-
het, maximum 20 lány- és 20 fiúcsapat. 

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

– Amennyiben nem jelentkezik valamennyi megyei/budapesti 1. helyezett, 
vagy kizárás, visszalépés történik, és emiatt a lebonyolítási rendszer 
csapatszáma a kiegészítést indokolttá teszi, úgy lehetőség van a me-
gyei/budapesti 2. helyezettek meghívására.

– Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kézilabda Albizottsága (a 
továbbiakban: Kézilabda Albizottság) a meghívást kérők közül rangso-
rol, amely rangsorolás a megyei/budapesti versenyeken szereplő csa-
patok száma alapján történik.

– Amennyiben a megyei/budapesti versenyt nyert csapat jogosulatlan 
játékos szerepeltetésével szerezte meg az első helyet, úgy nem vehet 
részt az országos döntőn. Helyére a megyei/budapesti 2. helyezett ke-
rülhet meghívásra. Amennyiben a megyei/budapesti 2. helyezett csa-
patban is előfordul jogosulatlanul szereplő játékos, úgy abból a megyé-
ből/Budapestről nem vehet részt csapat az országos döntőn.
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6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. március 21-ig kell lebonyolítani.

• Országos döntő: 
Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések 
alapján az MDSZ és a Kézilabda Albizottság dönt.
A csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai értekezleten.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 

szervezetek határozzák meg.
• Országos verseny: 

A megyei/budapesti versenyek jogosultsága alapján a csapatokat a me-
gyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel: 
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző vagy kísérő a verseny 
helyszínén bemutassa a 4. pont „Korlátozás” részben meghatározott feltéte-
leket igazoló dokumentumokat. Annak igazolása, hogy a tanuló az adott idő-
szakban nem rendelkezik játékengedéllyel az elektronikus nevezési rendszer-
ből kinyomtatott nevezési lap megyei/budapesti kézilabda szövetségek által 
történő hitelesítésével történhet. A nem magyar állampolgárságú tanulók az 
adott ország szakszövetségének név szerinti igazolását és annak a hitelesí-
tett magyar nyelvű fordítással egybefűzött változatát kötelesek bemutatni, 
amelynek szövegezése a magyar meghatározással azonos.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel: 
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Játékidő: 2 × 20 perc 5 perc szünettel.
• Időkérés: Félidőnként 1 perc.
• A labda kerülete, súlya:

– lányok: 54-56 cm, 325-375 g (2-es méret)
– fiúk: 58-60 cm, 425-475 g (3-as méret)

• Pálya, terem: a mérkőzéseket csak 40 × 20 m-es játékterű, az illetékes kézi-
labda szövetség által hitelesített teremben lehet játszani.

• Csapatlétszám: 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 14 fő játékos sze-

repeltethető, az a 14 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a tech-
nikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Kizárás: az országos döntő mérkőzésein kizárt játékos vagy hivatalos sze-
mély (testnevelő, edző), olyan szabálytalanság miatt, amely azonnali kizá-
rással és jelentési kötelezettséggel jár, a soron következő mérkőzésen nem 
szerepelhet. A kizárás és minden egyéb határozat csak a diákolimpiai mérkő-
zésekre vonatkozik.

• Felszerelés: A versenyeken a mérkőzéseket csak számozott mezben lehet 
játszani. Az országos döntőre legalább két különböző színű, számozott gar-
nitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csapatoknak ma-
gukkal vinni.

• Az országos döntő: 
Csoportmérkőzései során, holtverseny esetén a követ kező szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

2 csapat holtversenye esetén: 
1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.
3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor 5-5 büntetődobásra kerül 

sor a kézilabdázás kupaszabályai szerint.
3 csapat holtversenye esetén:

1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell 
hagyni.

2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alap-
ján a jobb gólkülönbség dönt.

3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe 

véve dől el a továbbjutás.
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  Az országos döntő helyosztóinál és keresztjátékainál, ha döntetlen az 
eredmény, 5-5 büntetődobás következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők 
az első hibáig. 

  Az első helyezést eldöntő mérkőzésen 2 × 5 perces hosszabbítás követ-
kezik, ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-5 büntetőt dobnak a játékosok, 
ha ez sem dönt, büntetődobásokkal folytatják az első hibáig. 

• Amennyiben – akár utólag is – a Magyar Diáksport Szövetség tudomására 
jut, hogy az országos döntőn jogosulatlan szereplés történt, az adott iskolai 
csapat eredménye törlésre kerül, egyben a köznevelési intézmény csapata 
automatikusan kizárja magát a 2021/2022. tanévi kézilabda „B” kategóriás 
diákolimpiai versenyekről.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Kézilabdázás verseny- és já-
tékszabályai” érvényesek.
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Kis Iskolák Sportversenye
– A sportoló nemzedékért
Jelen sportági versenykiírás esetében az általános szabályokat a Magyar Diák-
sport Szövetség elnökségének 16/2018 (I. 9.) számú határozatával jóváhagyott 
Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért Versenyszabályzat (a továb-
biakban: Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat), illetőleg a mindenkor ha-
tályos szövegváltozata határozza meg. 

1.   A verseny célja: 

• Verseny- és játéklehetőség biztosítása a sportágak versenyszámait megis-
merő, különös tekintettel a hátrányos helyzetű települések köznevelési intéz-
ményeiben tanuló fiatalok részére.

• Az atlétika, lánykézilabda, fiúlabdarúgás sportágak utánpótlásbázisának szé-
lesítése, minél több iskoláskorú versenyző bevonásával.

• Atlétika sportágban a korcsoportok legtehetségesebb egyéni versenyzőinek, 
továbbá olyan kis létszámú iskolák tanulóinak, amelyek nem tudnak csapatot 
kiállítani, országos versenyen való részvétel biztosítása.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-
keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Baranya 
Megyei Diáksport Tanács szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2020. október 31-ig kell megrendezni.
Országos döntő: 2021. június 17-20. (csütörtök-vasárnap), Pécs.
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4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a  „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” VII. pontja és 
Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoportok: 
• Csapatversenyben kézilabda, illetve labdarúgás esetén a III-IV., az atlétika 

csapatversenyben az I-IV. korcsoportba tartozóknak közös mezőny.
• Egyéni verseny: 

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

Nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2008-2009-ben született tanulók. 
Nemenként a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók.

Felversenyzés: 
• Egyéni verseny (atlétika 600 m-es és 800 m-es síkfutás): minden verseny-

ző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.  
• Csapatverseny:

Atlétika – csapatverseny: minden versenyző a saját korcsoportjában indul-
hat, „felversenyzés” nem lehetséges.
Atlétika – svédváltó: „felversenyzés” kizárólag egy születési évszámmal fel-
jebb, egy távnál engedélyezett.
Kézilabda lányok részére: alacsonyabb, II. korcsoportos (2010-2011-ben 
született) lánytanulók felversenyezhetnek.
Labdarúgás fiúk részére: alacsonyabb, II. korcsoportos (2010-2011-ben szü-
letett) fiútanulók felversenyezhetnek.

Korlátozások: 
A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a 
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendsze-
réről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett te-
lepülésen lévő iskolák, valamint a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek-
nek minősülő iskolák nevezhetnek.

Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

Csapatverseny: a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai.
Egyéni verseny: 600 m-es és 800 m-es síkfutás a megyei/budapesti verse-
nyek 1., 2. helyezett versenyzői.
Többpróba: a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett versenyzői.
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5.   Meghívás: 

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-

zetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

– Az országos döntőről visszalépő megyei/budapesti 1. helyezett csapat he-
lyén meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest 2. helyezett csapata.

– Atlétika egyéni futószámok esetében az országos döntőről visszalépő 
megyei/budapesti 1., vagy 2. helyezett egyéni versenyző helyén meghí-
vásra kerülhet az érintett megye/Budapest 3. vagy 4. helyezett egyéni 
versenyzője.

– Atlétika többpróba egyéni versenyre meghívást nem eszközlünk.

6.   Versenyszámok: 

I. ATLÉTIKA
• Többpróba csapatverseny (hárompróba): összevont I-IV. korcsoportban 

(fiú- és lánycsapatok részére), 6 fős csapatok nevezhetők. 
Csapatösszetétel: 2 fő I-II. korcsoportos
 2 fő III. korcsoportos 
 2 fő IV. korcsoportos
Többpróba csapatverseny (hárompróba) versenyszámai nemenként:

I-II. korcsoport III. korcsoport IV. korcsoport

60 m-es síkfutás 60 m-es síkfutás 100 m-es síkfutás

távolugrás
(60 cm széles elugrósáv)

távolugrás
(60 cm széles elugrósáv)

távolugrás
(60 cm széles elugrósáv)

kislabdahajítás kislabdahajítás kislabdahajítás

• Egyéni versenyszámok:
Egyéni többpróba (hárompróba) nemenként I-II., III. és IV. korcsoportban az 
alábbi versenyszámokkal:

I-II. korcsoport III. korcsoport IV. korcsoport

60 m-es síkfutás 60 m-es síkfutás 100 m-es síkfutás

távolugrás
(60 cm széles elugrósáv)

távolugrás
(60 cm széles elugrósáv)

távolugrás
(60 cm széles elugrósáv)

kislabdahajítás kislabdahajítás kislabdahajítás

Egyéni futószámok:
 III. korcsoport fiúk, lányok: 600 m-es síkfutás
 IV. korcsoport fiúk, lányok: 800 m-es síkfutás
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• Svédváltó (fiú- és lányváltók részére): 100-200-300-400 m.
Váltócsapat:
 100 m: 2010-ben született vagy fiatalabb tanulók,
 200 m: 2008-2009-ben született tanulók,
 300 m: 2007-ben született tanulók,
 400 m: 2006-ban született tanulók

II. KÉZILABDA – LÁNYOK
 III-IV. korcsoportba tartozó 12 fős lánycsapatok.

III. LABDARÚGÁS – FIÚK
 III-IV. korcsoportba tartozó 10 fős fiúcsapatok.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2020. október 31-ig kell lebonyolítani.

• Országos döntő: az időrendről, valamint a játék- és lebonyolítási rendről a 
beérkezett nevezések alapján az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság 
érintett sportági albizottságai döntenek.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat és egyéni 
versenyzőket a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

9.   Költségek: 

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az országos döntő költségei a programfüzetben meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az 
alábbi kiegészítéssel:
Az elektronikus nevezési rendszerből generált nevezési lapon fel kell tüntetni az 
iskola (tagiskola) 2020. szeptember 01-jei állapot szerinti – a köznevelési infor-
mációs rendszerbe (KIR) feltöltött – tanulói létszámát. Az iskola igazgatója vagy 
a tagintézmény vezetője a nevezési lap aláírásával hitelesíti a létszámadatot. Az 
iskola igazgatója vagy a tagintézmény vezetője az elektronikus rendszerből gene-
rált nevezési lap aláírásával igazolja, hogy a tagiskola megfelel a „4. A versenyek 
résztvevői” bekezdés „Korlátozások” pontjában rögzített legalább egy feltételnek.
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11.   Díjazás: 

Lásd a „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az 
alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

ATLÉTIKA:
• Szögescipő nem használható.
• A rövidtávfutásoknál a megyei/budapesti és országos döntőn az indulás 

térdelőrajttal történik.
• Többpróba versenyen a hibás rajtot elkövető versenyzőt vagy versenyzőket fi-

gyelmeztetni kell. Futamonként csak egy hibás rajtra van lehetőség a felelős 
versenyző(k) kizárása nélkül. Ezt követően bármelyik versenyző(k) hajt(anak) 
végre hibás rajtot abban a futamban, ki kell zárni ő(ke)t abból a versenyszámból.

• Az egyéni versenyeken is a többpróba rajtszabályát alkalmazzuk.
• Távolugrásnál minden korosztály 60 cm széles elugrósávból ugrik.
• Csapatversenynél a csapat összpontszámát a 6 fő pontjainak összege adja.
• Csapatversenynél a holtverseny eldöntése: a IV. korcsoportos versenyzők 

összpontszáma alapján, a magasabb összpontszámmal rendelkező csapat 
kerül előbbre. Ha ez is azonos, akkor a magasabb pontszámmal rendelkező 
„második helyezett” IV. korcsoportos versenyző csapata kerül előbbre.

• Egyéni többpróba versenynél a holtverseny eldöntése: az a győztes, aki 
több versenyszámban ért el magasabb pontszámot. Ha ez nem dönti el a 
holtversenyt, akkor az a győztes, aki a versenyszámok közül valamelyikben 
a legmagasabb pontszámot érte el. Ha ez sem dönt, akkor meg kell nézni a 
második legmagasabb pontszámot, és így tovább.

• Pontozás: pontértéktáblázat alapján.
• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-

tölthető (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a  Diákolimpia® 

„Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzata” és a MASZ hatályos ver-
senyszabályai érvényesek.

KÉZILABDA:
• Játékidő: 

Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek 
kiírása szerint.
Országos döntőn: 2 × 15 perc, 3 perc szünettel.

• A labda kerülete, súlya: 50-52 cm, 290-330 g (1-es méret).
• Pályaméret: a mérkőzéseket csak  40 × 20 m-es játékterű, az illetékes kézi-

labda szövetség által hitelesített teremben lehet játszani.
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• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése:

Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a rendező diáksport szervezetek 
kiírása szerint.
Országos döntőn: csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő, 
akiket a verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak 
és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Kizárás: az országos döntő mérkőzésein kizárt játékos vagy hivatalos sze-
mély (testnevelő, edző), olyan szabálytalanság miatt, amely azonnali kizá-
rással és jelentési kötelezettséggel jár, a soron következő mérkőzésen nem 
szerepelhet. A kizárás és minden egyéb határozat csak a diákolimpiai mér-
kőzésekre vonatkozik.

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani. Az orszá-
gos döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát és 2 db, a 
kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.

• Eredményszámítás:
Megyei/budapesti versenyen: a rendező diáksport szervezetek kiírása szerint.
Országos döntőn: 
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a kö vetke ző szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

2 csapat holtversenye esetén: 
1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.
3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.

3 csapat holtversenye esetén:
1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni.
2.  A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alap-

ján a jobb gólkülönbség dönt.
3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
4.  Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe 

véve dől el a továbbjutás.
Az országos döntő helyosztóinál, ha döntetlen az eredmény, 5-5 büntető-
dobás következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők az első hibáig. 
Az első helyezést eldöntő mérkőzésen 2 × 5 perces hosszabbítás követke-
zik, ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-5 büntetőt dobnak a játékosok, ha ez 
sem dönt, büntetődobásokkal folytatják az első hibáig.
• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-

tölthető (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a  Diákolimpia® 

„Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzata” és a Kézilabdázás hatályos 
verseny- és játékszabályai érvényesek.
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LABDARÚGÁS: 
• Pályaméret: 40 × 20 m-es. Az országos döntőn a büntetőterület az alapvo-

naltól 6 méterre, az alapvonalon a kapu középpontjától 7-7 méterre felfestett, 
(6 × 14 m-es) téglalap alakú terület.

• A pálya talaja: a felületnek simának, egyenletesnek kell lennie. Anyaga lehet: 
műanyag, salak, föld, bitumen, beton, fű vagy műfű. Az országos döntő füves 
vagy műfüves pályán kerül megrendezésre.

• Kapuméret: 3 × 2 m-es (kézilabda kapu).
• Játékidő: 2 × 15 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60 másodperce 

tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani, ha a labda huza-
mosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon kívülre kerül.

• Labdaméret: 5-ös.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése:

Megyei/budapesti versenyen: a rendező diáksport szervezetek kiírása szerint. 
Országos döntőn: csapatonként 10 fő játékos szerepeltethető, az a 10 fő, 
akiket az adott versenyre vonatkozó programfüzetben meghatározottak 
szerint leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Csapatlétszám mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjáté-
kos tartózkodhat.

• Cserék: további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere meg-
engedett). A csere a pályán kívül, a saját cserepadhoz legközelebb lévő ol-
dalvonalnál.

• Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egységes mezben kell ját-
szani. Az országos döntőre legalább két különböző színű, számozott garni-
túrát, és legalább 1 db szabályos méretű labdát kell a csapatoknak magukkal 
vinni.
Cipő: Tornacipő és gumistoplis labdarúgó cipő használata egyaránt enge-
délyezett, a fémstoplis cipő használata tilos. 
Sípcsontvédő: használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.

• Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). 
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A kapus a labdát, a labda játékba hozatalakor vagy a játék közben is át-

juttathatja az ellenfél térfelére akár kézzel, akár lábbal is. A labda lábbal 
történő játékba hozatala csak földről történhet, kézből való kirúgás nem 
lehetséges.

– A kapus a labda játékba hozatala esetén közvetlenül (más játékos érin-
tése nélkül) gólt nem érhet el.

– Ha a labda a támadócsapat játékosáról hagyja el a játékteret az alap-
vonalon keresztül, a labda játékba hozása kapuskidobással történik a 
hatoson belülről. Ebből közvetlenül gól nem érhető el.
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– A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda 

szögletrúgást eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel és lábbal egyaránt játék-

ba lehet hozni, az oldalvonalon kívülről, vagy az oldalvonalról. Szabálytala-
nul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/partrúgás joga 
átszáll az ellenfélre. Pontrúgás /partbedobás/partrúgás esetén az ellenfél 
játékosainak minimum 5 méterre kell állniuk a labdától. A partbedobást/
partrúgást a labda birtoklását követő 10 másodpercen belül el kell végezni, 
ellenkező esetben a partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre. Part-
bedobásból/ partrúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.

– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 7 méteres pontról/vonalról kell elvégezni.
• Sárga és piros lap:

Sárga lap: Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő (2) sárga lapot 
kap a játékvezetőtől, akkor ki kell őt állítani 2 percre a második sárga lap 
után. A kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, 
a kiállított játékos a következő mérkőzésen játszhat. A kiállított játékos-
nak el kell hagynia a játékteret, és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A sárgalapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatko-
zik, a játékos azt nem viszi tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal 
kell büntetni, ami 2 perces kiállítást von maga után. A kiállítás idejének 
letelte után csapata más játékossal kiegészülhet. A kiállított játékosnak 
el kell hagynia a játékteret, és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A kiállított játékos a soron következő legalább egy (1) mérkőzésen nem 
rendelkezik játékjogosultsággal.
A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a 
játékvezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, 
hogy a játékos hány meccses eltiltást kap.

• A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, vereség 0 pont. 
Csoportmérkőzéseknél döntetlen esetén büntetőrúgások következnek, 
amely után a győztes csapat 2 pontot, a vesztes csapat 1 pontot kap.
A csoporton belüli sorrend meghatározása:

1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntető-

párbaj kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6. büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egy-
forma volt, abszolút holtverseny)
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A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempon-
tok alapján dől el a továbbjutás:
3 vagy több csapat holtversenye esetén:

a)  A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen 
kívül kell hagyni (mini tabella készítése)

b)  legtöbb pont
c)   több győzelem a rendes játékidőben
d)   gólkülönbség
e)  több rúgott gól
f)  ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabel-

lát kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatá-
rozásának elvei az irányadóak

g)   ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyfor-
ma), akkor sorsolással kerül eldöntésre

• Az országos döntőn a helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 
büntetőrúgás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor további büntetők 
következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a játéko-
sok végezhetnek el, akik az első három büntetőrúgásnál nem szerepeltek, 
addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már 
a csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpárbaj nem 
dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de 
ismét mindenki csak egyszer.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölt-
hető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolim-
pia® „Kis Iskolák Sportversenye Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott 
hatályos játék- és versenyszabályzat érvényes.

• A versenykiírásban az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosító számú, „Tehetsé-
gek Magyarországa” című kiemelt projektben végzett tehetségszűrési, azo-
nosítási pilot tevékenységek során felszínre került tehetségek (sport) bevo-
nása biztosított.
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Kosárlabda 
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségével (MKOSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A kosárlabda sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kosárlabda sportággal megis-

merkedő fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-

keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a „Diák-
olimpiai Összevont Labdajátékok” eseménysorozat keretében a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 11-ig kell megrendezni.

• Országos selejtezők: 2021. május 02-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos elődöntők: 2021. május 23-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. június 10-13. (csütörtök-vasárnap), Nyíregyháza.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2008-2009-ben 
született tanulók.
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Felversenyzés: Alacsonyabb, II. korcsoportos (2010-2011-ben született) tanu-
lók felversenyezhetnek.
Korlátozás: 
A csapat minimum 10 fő játékosból áll.
Résztvevők: 
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek:

A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos selejtezők: 

Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők: 

Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 lány- és 28 fiúcsapat ke-
rülhet az alábbiak szerint:

– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az orszá-
gos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.

• Országos döntő: 
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat.
Az országos döntőt szervező megye fiú- és lánybajnokcsapata alanyi jogon 
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos 
döntőt szervező megyének nincs csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai 
nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 8 országos elődöntő kerül 
megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívás-
ra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult 
csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a III. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 11-ig kell 
lebonyolítani.
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• Országos selejtezők: 
A nevezések számától függően oda-visszavágós rendszerben (kupaszabályok) 
kerülnek lebonyolításra, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja szerint. Az MDSZ 
és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kosárlabda Albizottsága (a továbbiakban: 
Kosárlabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján határozza meg a se-
lejtezők párosításait.

• Országos elődöntők: 
Nemenként 7 helyszínen.
4-4 csapat részvételével, 1 napos verseny.
Lebonyolítás: helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as tábla szerint, 
majd vesztesek a 3-4. helyért, győztesek az országos döntőbe kerülésért.

– Amennyiben kevesebb csapat jelenik meg, úgy 3 csapat esetében a 
következő lebonyolítási tábla szerint kell játszani:

  1 – 2,  2 – 3,  3 – 1 
– Két csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések 

között legalább 60 perc szünettel. (Kupaszabályzat a továbbjutásnál.)
A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részé-
re kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk.
Amennyiben a távolról utazó csapat a technikai értekezletre megérkezik, de 
hazautazási nehézségei vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadha-
tó, ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.
Az országos döntő résztvevői az elődöntői csoportok első helyezett csapa-
tai (nemenként 7 csapat).
Az MDSZ és a Kosárlabda Albizottság a beérkezett nevezések alapján ha-
tározza meg az elődöntői csoportokat, és írásos jelentkezés alapján kijelöli 
a szervezőket.
Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs csapata, vagy 
1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 
akkor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megrendezésre, ahonnan 
az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.

• Országos döntő: 
Az országos elődöntőkről bekerült 7 lány- és 7 fiúcsapat, valamint az orszá-
gos döntőt szervező megye lány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen 8-8 
csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai 
értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alap-
ján döntik el a helyezéseket, majd az alsó keresztjátékok, az elődöntők, és a 
helyosztók következnek az alábbi lebonyolítás szerint:
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Első versenynap  
I. forduló:  II. forduló: 
1.  A1 – A4  5. A3 – A1
2. A2 – A3  6. A2 – A4
3. B1 – B4  7. B3 – B1
4. B2 – B3  8. B2 – B4

Második versenynap
III. forduló:  5-8. helyért (keresztjáték)
1. A1 – A2  A III – B IV
2. B1 – B2  B III – A IV
3. A4 – A3   Elődöntők (keresztjáték)
4. B4 – B3  A I – B II
  B I – A II

Harmadik versenynap
Helyosztók:
7-8. helyért A III - B IV vesztese  –  B III - A IV vesztese
5-6. helyért A III - B IV győztese  –  B III - A IV győztese
3-4. helyért A I - B II vesztese  –  B I - A II vesztese
1-2. helyért A I - B II győztese  –  B I - A II győztese

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
Egy csapatba minimum 10 fő játékost kell nevezni.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek: A megyei/budapesti versenyek jogosultsága alapján a 

csapatokat elektronikus nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szer-
vezet juttatja tovább. 

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Játékidő: Négy negyed 8 perces tiszta játékidőkkel, 24 másodperces táma-
dóidő-méréssel és 1 perc szünettel az I-II. és a III-IV. negyed között.
A II-III. negyed közötti szünet 10 perc.
Ha a rendes játékidő végén az eredmény döntetlen, akkor a Nemzetközi Ko-
sárlabda Szövetség (FIBA) játékszabályok értelmében hosszabbítás követ-
kezik. A hosszabbítás(ok) időtartama annyiszor 4 perc, amíg a játékszakasz 
végén valamelyik csapat javára különbség nem alakul ki.

• Időmérés: a III., IV. negyedben – amennyiben 20 pont, vagy ennél nagyobb 
különbség alakul ki valamely csapat javára a mérkőzés eredményét illető-
en – az MKOSZ Játékszabályok 10. pont 3. §-ában leírtakkal ellentétben – a 
mérkőzésórát nem kell megállítani, kivéve ha a játékidő letelik, illetve ha a 
játékvezető sérülés vagy külső hatás miatt (törlés, botrány stb.) sípol. Ha az 
eredmény 19 pont, vagy ennél kisebb különbségre csökken, úgy a szabályok 
szerint kell a játékidőt ismét mérni. Ha az eredmény eléri a 40 pontos, vagy 
ennél nagyobb különbséget a II. negyed végén, vagy bármikor azt követően, 
úgy a mérkőzés annál az eredménynél szabályosan befejeződik, véget ér.

• Időkérés: száma és megosztása a szabályok szerint (az I. és a II. negyedben 
összesen 2 lehetőség, a III. és a IV. negyedben összesen 3 lehetőség tetsző-
leges időpontban igénybe véve), de időtartama csak 30 másodperc. „Futó” 
óra esetén a 30 másodperc letelte után a mérkőzésórát meg kell állítani az 
időhúzás elkerülése érdekében.

• Pálya: az országos selejtező és az országos elődöntő mérkőzéseit 26 × 14 
m, az országos döntő mérkőzéseit szabályos (28 × 15 m) játékterű teremben 
kell játszani (a pálya vonalazása feleljen meg a 2010. szeptembertől érvényes 
FIBA-pályarajznak).

• Labda: mind a lányoknál, mind a fiúknál 6-os méretű labda (Molten, Spalding 
vagy Star).

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben szabad játszani. Az or-
szágos elődöntőre és az országos döntőre legalább két különböző színű, 
számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő labdát kell a csapatok-
nak magukkal vinni.

• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). A csapat 
minimum 10 fő játékosból áll.
Ha a mérkőzéseken egy csapat kevesebb, mint 10 játékossal jelenik meg, 
akkor a „Magyarország Nemzeti Utánpótlás Bajnokságainak Versenykiírása 
2019/2020” szabályai szerint kell eljárni. A dokumentum az MDSZ honlap-
ján megtalálható, letölthető (www.diakolimpia.hu).

• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos 
szerepeltethető, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai 
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értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a torna első mérkőzésének jegy-
zőkönyvében (kevesebb beírt játékos esetén a jegyzőkönyvben később 
pótlást eszközölni nem lehet).  

• Cserelehetőségek:
– Az I. negyedben maximum 2 játékos cserélhető a pályára, akik ezen ne-

gyedben vissza is cserélhetők, de a második negyedben nem léphetnek 
pályára (11 játékos esetén ez a cserelehetőség 1 játékosra csökken, 10 játé-
kos esetén az I. és a II. negyedben nincs cserelehetőség).

– A II. negyedben csak az a játékos játszhat és csak az cserélhető be, aki az 
első negyedben nem lépett pályára.

– A III. és a IV. negyedben, valamint a hosszabbításokban a játékosok cse-
réjére vonatkozó szabályok nem térnek el az általános szabályoktól, és a 
jegyzőkönyvbe beírt játékosok tetszőlegesen szerepeltethetők.

• Büntetődobások csapathibákért: minden negyedben a 4. csapathibát kö-
vetően az ötödikért (és minden további hibáért) 2 büntetődobás jár.

• Büntetődobások: A büntetődobásokat a büntetővonalról kell elvégezni.
• Védekezés: A védekezéssel kapcsolatos szabályokat az MKOSZ Szakmai és 

Utánpótlás Bizottsága által kidolgozott és mindenkori hatályos „Védekezé-
si Szabályzat” tartalmazza, amely szabályzat betartása kötelező érvénnyel 
kerül alkalmazásra a diákolimpiai versenyeken és az MDSZ honlapján meg-
tekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu). Amennyiben a „Védekezési 
Szabályzat” tanév közben módosul, úgy az MKOSZ Szakmai és Utánpótlás 
Bizottsága által közzétett új és hatályos szabályzatot kell alkalmazni a mér-
kőzéseken.

• Kiállítás: az országos selejtező, az országos elődöntő és az országos döntő 
mérkőzésein kiállított játékos ügyében a helyi versenybizottság hoz határo-
zatot, mely határozat ellen fellebbezni nem lehet. A határozatban foglaltak 
kizárólag az adott diákolimpiai eseményre vonatkoznak.

• A mérkőzések lebonyolítása során jegyzőkönyvről, elektromos időmérő, 
támadóidő-mérő (amelynek a 2014. szeptemberétől bevezetett szabályok-
nak megfelelően kell működnie) és eredményjelző berendezésről (ennek 
hiányában 2 db állítható stopperóráról és kézi eredményjelzőről), egyéni 
személyi hibát jelző táblákról, csapathiba-számlálóról, 4 csapatszemélyi hi-
bát jelző zászlókról, váltakozó labdabirtoklást jelző szerkezetről (pl. nyíl) a 
versenyt szervező köteles gondoskodni. 

• A diákolimpiai versenyeken kötelező az A/4-es formátumú, négy negyedes 
jegyzőkönyv használata. 

• Eredményszámítás: a hatályos kosárlabda játék- és versenyszabályok elő 
írásai alapján.

• Az országos selejtezői, elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás módjáról a 
köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek értesítik.
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• A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekinthe-
tők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolim-
pia® „Versenyszabályzata”, a hatályos „Magyar Kosárlabdázás verseny- és 
játékszabályai”, illetve a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfo-
gadott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” érvényesek.
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Kosárlabda
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségével (MKOSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A kosárlabda sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kosárlabda sportágban jártas-

ságot szerzett tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-

keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a „Diákolimpiai 
Összevont Labdajátékok” eseménysorozat keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül megrendezésre. 

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 04-ig kell megrendezni.

• Országos selejtezők: 2021. április 25-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos elődöntők: 2021. május 16-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. június 03-06. (csütörtök-vasárnap), Miskolc.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII.  pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben 
született tanulók.
Felversenyzés: 
Alacsonyabb, III. korcsoportos (2008-2009-ben született) tanulók felverse-
nyezhetnek és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
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Korlátozás:
A csapat minimum 10 fő játékosból áll.
Résztvevők: 
• Megyei/budapesti versenyek:

A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos selejtezők: 

Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők: 

Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 lány- és 28 fiúcsapat ke-
rülhet az alábbiak szerint:

– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az orszá-
gos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.

• Országos döntő: 
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat.
Az országos döntőt szervező megye fiú- és lánybajnokcsapata alanyi jogon 
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos döntőt 
szervező megyének nincs csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják 
az országos döntőn való részvételt, 8 országos elődöntő kerül megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-

rint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra 
kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csa-
pata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a IV. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 04-ig kell le-
bonyolítani.

• Országos selejtezők: 
A nevezések számától függően oda-visszavágós rendszerben (kupaszabá-
lyok) kerülnek lebonyolításra, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja szerint.

IV. KORCSOPORT



153

Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kosárlabda Albizottsága (a 
továbbiakban: Kosárlabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján ha-
tározza meg a selejtezők párosításait.

• Országos elődöntők: 
Nemenként 7 helyszínen.
4-4 csapat részvételével, 1 napos verseny.
Lebonyolítás: helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as tábla szerint, 
majd vesztesek a 3-4. helyért, győztesek az országos döntőbe kerülésért.

 – Amennyiben kevesebb csapat jelenik meg, úgy 3 csapat esetében a 
következő lebonyolítási tábla szerint kell játszani:

  1 – 2,  2 – 3,  3 – 1 
 – Két csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkő-

zések között legalább 60 perc szünettel. (Kupaszabályzat a továbbju-
tásnál.)

A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részé-
re kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk.
Amennyiben a távolról utazó csapat a technikai értekezletre megérkezik, de 
hazautazási nehézségei vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadha-
tó, ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.
Az országos döntő résztvevői az elődöntői csoportok első helyezett csapa-
tai (nemenként 7 csapat).
Az MDSZ és a Kosárlabda Albizottság a beérkezett nevezések alapján ha-
tározza meg az elődöntői csoportokat, és írásos jelentkezés alapján kijelöli 
a szervezőket. Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs 
csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn 
való részvételt, akkor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megren-
dezésre, ahonnan az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.

• Országos döntő: 
Az országos elődöntőkről bekerült 7 lány- és 7 fiúcsapat, valamint az orszá-
gos döntőt szervező megye lány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen 8-8 
csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai 
értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alap-
ján döntik el a helyezéseket, majd az alsó keresztjátékok, az elődöntők, és a 
helyosztók következnek az alábbi lebonyolítás szerint: 
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Első versenynap  
I. forduló:  II. forduló: 
1.  A1 – A4  5. A3 – A1
2. A2 – A3  6. A2 – A4
3. B1 – B4  7. B3 – B1
4. B2 – B3  8. B2 – B4

Második versenynap
III. forduló:  5-8. helyért (keresztjáték)
1.  A1 – A2  A III – B IV
2. B1 – B2   B III – A IV
3. A4 – A3   Elődöntők (keresztjáték)
4. B4 – B3  A I – B II
  B I – A II

Harmadik versenynap
Helyosztók:
7-8. helyzért A III - B IV vesztese  –  B III - A IV vesztese
5-6. helyért A III - B IV győztese  –  B III - A IV győztese
3-4. helyért A I - B II vesztese  –  B I - A II vesztese 
1-2. helyért A I - B II győztese  –  B I - A II győztese

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
Egy csapatba minimum 10 fő játékost kell nevezni.

• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 
szervezetek határozzák meg.

• Országos versenyek: 
A megyei/budapesti versenyek jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus 
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében megha tározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Játékidő: Négy negyed 10 perces tiszta játékidőkkel, 24 másodperces táma-
dóidő-méréssel és 1 perc szünettel az I-II. és III-IV. negyed között.
A II. és III. negyed közötti szünet 10 perc. 
Ha a rendes játékidő végén az eredmény döntetlen, akkor a FIBA játéksza-
bályok értelmében hosszabbítás következik. A hosszabbítás(ok) időtarta-
ma annyiszor 5 perc, amíg a játékszakasz végén valamelyik csapat javára 
különbség nem alakul ki.

• Időmérés: a III., IV. negyedben – amennyiben 20 pont, vagy ennél nagyobb 
különbség alakul ki valamely csapat javára a mérkőzés eredményét illető-
en – az MKOSZ Játékszabályok 10. pont 3. §-ában leírtakkal ellentétben a 
mérkőzésórát nem kell megállítani, kivéve ha a játékidő letelik, illetve ha a 
játékvezető sérülés vagy külső hatás miatt (törlés, botrány stb.) sípol. Ha az 
eredmény 19 pont, vagy ennél kisebb különbségre csökken, úgy a szabályok 
szerint kell a játékidőt ismét mérni. Ha az eredmény eléri a 40 pontos, vagy 
ennél nagyobb különbséget a II. negyed végén vagy bármikor azt követően, 
úgy a mérkőzés annál az eredménynél szabályosan befejeződik, véget ér. 

• Időkérés: száma és megosztása a szabályok szerint (az I. és a II. negyedben 
összesen 2 lehetőség, a III. és a IV. negyedben összesen 3 lehetőség tetsző-
leges időpontban igénybe véve), de időtartama csak 30 másodperc. „Futó” 
óra esetén a 30 másodperc letelte után a mérkőzésórát meg kell állítani az 
időhúzás elkerülése érdekében.

• Pálya: az országos selejtező és az országos elődöntő mérkőzéseit 25 × 14 m, 
az országos döntő mérkőzéseit szabályos (28 × 15 m) játékterű teremben 
kell játszani (a pálya vonalazása feleljen meg a 2010. szeptembertől érvényes 
FIBA-pályarajznak).

• Labda: mind a lányoknál, mind a fiúknál 6-os méretű labda (Molten, Spalding 
vagy Star). 

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben szabad játszani. Az orszá-
gos elődöntőre és az országos döntőre legalább két különböző színű, szá-
mozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő labdát kell a csapatoknak 
magukkal vinni.

• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). A csapat mi-
nimum 10 fő játékosból áll.
Ha a mérkőzéseken egy csapat kevesebb, mint 10 játékossal jelenik meg, 
akkor a „Magyarország Nemzeti Utánpótlás Bajnokságainak Versenykiírása 
2019/2020” szabályai szerint kell eljárni. A dokumentum az MDSZ honlap-
ján megtalálható, letölthető (www.diakolimpia.hu).
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• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos 
szerepeltethető, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai 
értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a torna első mérkőzésének jegy-
zőkönyvében (kevesebb beírt játékos esetén a jegyzőkönyvben később 
pótlást eszközölni nem lehet).

• Cserelehetőségek:
 -  Az I. negyedben maximum 2 játékos cserélhető a pályára, akik ezen 

negyedben vissza is cserélhetők, de a második negyedben nem lép-
hetnek pályára (11 játékos esetén ez a cserelehetőség 1 játékosra csök-
ken, 10 játékos esetén az I. és a II. negyedben nincs cserelehetőség).

 -  A II. negyedben csak az a játékos játszhat és csak az cserélhető be, aki 
az első negyedben nem lépett pályára.

 -  A III. és a IV. negyedben, valamint a hosszabbításokban a játékosok 
cseréjére vonatkozó szabályok nem térnek el az általános szabályoktól.

• Büntetődobások csapathibákért: minden negyedben a 4. csapathibát köve-
tően az ötödikért (és minden további hibáért) 2 büntetődobás jár.

• Védekezés: A védekezéssel kapcsolatos szabályokat az MKOSZ Szakmai 
és Utánpótlás Bizottsága által kidolgozott és mindenkori hatályos „Védeke-
zési Szabályzat” tartalmazza, amely szabályzat betartása kötelező érvény-
nyel kerül alkalmazásra a diákolimpiai versenyeken, és az MDSZ honlapján 
megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu). Amennyiben a „Védekezési 
Szabályzat” tanév közben módosul, úgy az MKOSZ Szakmai és Utánpótlás 
Bizottsága által közzétett új és hatályos szabályzatot kell alkalmazni a mér-
kőzéseken.

• Kiállítás: az országos selejtező, az országos elődöntő és az országos döntő 
mérkőzésein kiállított játékos ügyében a helyi versenybizottság hoz határo-
zatot, mely határozat ellen fellebbezni nem lehet. A határozatban foglaltak 
kizárólag az adott diákolimpiai eseményre vonatkoznak.

• A mérkőzések lebonyolítása során jegyzőkönyvről, elektromos időmérő, tá-
madóidő-mérő (amelynek a 2014. szeptemberétől bevezetett szabályoknak 
megfelelően kell működnie) és eredményjelző berendezésről (ennek hiányá-
ban 2 db állítható stopperóráról és kézi eredményjelzőről), egyéni személyi 
hibát jelző táblákról, csapathiba-számlálóról, 4 csapatszemélyi hibát jelző 
zászlókról, váltakozó labdabirtoklást jelző szerkezetről (pl. nyíl) a versenyt 
szervező köteles gondoskodni.

• A diákolimpiai versenyeken kötelező az A/4-es formátumú, négy negyedes 
jegyzőkönyv használata.

• Eredményszámítás: a hatályos kosárlabda játék- és versenyszabályok előírá-
sai alapján.  
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• Az országos selejtezői, elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás módjáról a 
köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek értesítik.

• A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekinthe-
tők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a  Diákolimpia® 
„Versenyszabályzata”, a hatályos „Magyar Kosárlabdázás verseny- és játék-
szabályai”, illetve a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfoga-
dott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” érvényesek.
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Kosárlabda 
„A” kategória
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségével (MKOSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A kosárlabda sportág utánpótlásbázisának szélesítése minél több iskolás-
korú tanuló bevonásával.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kosárlabda sportágban jártas-
ságot és készséget szerzett tanulók részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Vas Megyei 
Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre. 

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. november 08-ig kell megrendezni.

• Országos selejtezők: 2020. november 29-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos elődöntők: 2020. december 20-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. január 14-17. (csütörtök-vasárnap), Szombathely.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII.  pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben 
született tanulók.
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Felversenyzés: 
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhet-
nek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők: 
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek ki-

írása szerint.
• Országos selejtezők: 

Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csa-
patai.

• Országos elődöntők: 
Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 lány- és 28 fiúcsapat kerülhet 
az alábbiak szerint:

– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az orszá-
gos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.

• Országos döntő: 
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat.
Az országos döntőt szervező megye fiú-és lánybajnokcsapata alanyi jogon 
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos dön-
tőt szervező megyének nincs csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vál-
lalják az országos döntőn való részvételt, 8 országos elődöntő kerül megren-
dezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívás-
ra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult 
csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2020. november 08-ig kell lebonyolítani.
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• Országos selejtezők: 
A nevezések számától függően oda-visszavágós rendszerben (kupasza-
bályok) kerülnek lebonyolításra, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja sze-
rint. Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kosárlabda Albizottsága 
(a továbbiakban: Kosárlabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján 
határozza meg a selejtezők párosításait.

• Országos elődöntők: 
Nemenként 7 helyszínen.
4-4 csapat részvételével, 1 napos verseny.
Lebonyolítás: helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as tábla szerint, 
majd vesztesek a 3-4. helyért, győztesek az országos döntőbe kerülésért.

 –  Amennyiben kevesebb csapat jelenik meg, úgy 3 csapat esetében a 
következő lebonyolítási tábla szerint kell játszani:

  1 – 2,  2 – 3,  3 – 1 
 –  Két csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkő-

zések között legalább 60 perc szünettel. (Kupaszabályzat a továbbju-
tásnál.)

A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részé-
re kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk.
Amennyiben a távolról utazó csapat a technikaira megérkezik, de hazauta-
zási nehézségei vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadható, ez 
esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.
Az országos döntő résztvevői az elődöntői csoportok első helyezett csapa-
tai (nemenként 7 csapat).
Az MDSZ és a Kosárlabda Albizottság a beérkezett nevezések alapján ha-
tározza meg az elődöntői csoportokat, és írásos jelentkezés alapján kijelöli 
a szervezőket. 
Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs csapata, vagy  1. és  
2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, ak-
kor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megrendezésre, ahonnan 
az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.

• Országos döntő: 
Az országos elődöntőkről bekerült 7 lány- és 7 fiúcsapat, valamint az or-
szágos döntőt szervező megye lány- és fiú bajnokcsapata, mindösszesen 
8-8 csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai 
értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alap-
ján döntik el a helyezéseket, majd az alsó keresztjátékok, az elődöntők, és a 
helyosztók következnek az alábbi lebonyolítás szerint:
 

„A” KATEGÓRIA V-VI. KORCSOPORT



161

Első versenynap  
I. forduló:  II. forduló: 
1.  A1 – A4  5. A3 – A1
2. A2 – A3  6. A2 – A4
3. B1 – B4  7. B3 – B1
4. B2 – B3  8. B2 – B4

Második versenynap
III. forduló:  5-8. helyért (keresztjáték)
1.  A1 – A2  A III – B IV
2. B1 – B2   B III – A IV
3. A4 – A3   Elődöntők (keresztjáték)
4. B4 – B3  A I – B II
  B I – A II

Harmadik versenynap
Helyosztók:
7-8. helyzért A III - B IV vesztese  –  B III - A IV vesztese
5-6. helyért A III - B IV győztese  –  B III - A IV győztese
3-4. helyért A I - B II vesztese  –  B I - A II vesztese 
1-2. helyért A I - B II győztese  –  B I - A II győztese

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.

• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 
szervezetek határozzák meg.

• Országos versenyek: 
A megyei/budapesti versenyek jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus 
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében megha tározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Játékidő: Négy negyed 10 perces tiszta játékidőkkel, 24 másodperces táma-
dóidő méréssel és 1 perc szünettel az I-II. és III-IV. negyed között.
A II. és III. negyed közötti szünet 10 perc.
Ha a rendes játékidő végén az eredmény döntetlen, akkor a FIBA játéksza-
bályok értelmében hosszabbítás következik. A hosszabbítás(ok) időtarta-
ma annyiszor 5 perc, amíg a játékszakasz végén valamelyik csapat javára 
különbség nem alakul ki.

• Időmérés: a III., IV. negyedben – amennyiben 20 pont, vagy ennél nagyobb 
különbség alakul ki valamely csapat javára a mérkőzés eredményét illető-
en – az MKOSZ Játékszabályok 10. pont 3. §-ában leírtakkal ellentétben a 
mérkőzésórát nem kell megállítani, kivéve ha a játékidő letelik, illetve ha a 
játékvezető sérülés vagy külső hatás miatt (törlés, botrány stb.) sípol. Ha az 
eredmény 19 pont, vagy ennél kisebb különbségre csökken, úgy a szabályok 
szerint kell a játékidőt ismét mérni. Ha az eredmény eléri a 40 pontos, vagy 
ennél nagyobb különbséget a II. negyed végén, vagy bármikor azt követően, 
úgy a mérkőzés annál az eredménynél szabályosan befejeződik, véget ér. 

• Időkérés: száma és megosztása a szabályok szerint (az I. és a II. negyedben 
összesen 2 lehetőség, a III. és a IV. negyedben összesen 3 lehetőség tetszőle-
ges időpontban igénybe véve), időtartama 60 másodperc. „Futó” óra esetén 
a 60 másodperc letelte után a mérkőzésórát meg kell állítani az időhúzás 
elkerülése érdekében.

• Pálya: a mérkőzéseket a szabályok által előírt, szabályos (28 × 15 m) játékterű 
teremben kell játszani (a pálya vonalazása feleljen meg a 2010. szeptember-
től érvényes FIBA-pályarajznak).

• Labda: a lányoknál 6-os, a fiúknál 7-es méretű labda (Molten, Spalding vagy Star). 
• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben szabad játszani. Az orszá-

gos elődöntőre és az országos döntőre legalább két különböző színű, szá-
mozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő labdát kell a csapatoknak 
magukkal vinni.

• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos sze-

repeltethető, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai érte-
kezleten leigazoltak, és nevük szerepel a torna első mérkőzésének jegyző-
könyvében (kevesebb beírt játékos esetén a jegyzőkönyvben később pótlást 
eszközölni nem lehet).
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• Kiállítás: az országos selejtező, az országos elődöntő, az országos döntő 
mérkőzésein kiállított játékos ügyében a helyi versenybizottság hoz határo-
zatot, mely határozat ellen fellebbezni nem lehet. A határozatban foglaltak 
kizárólag az adott diákolimpiai eseményre vonatkoznak.

• A mérkőzések lebonyolítása során jegyzőkönyvről, elektromos időmérő, tá-
madóidő-mérő (amelynek a 2014. szeptemberétől bevezetetett szabályok-
nak megfelelően kell működnie) és eredményjelző berendezésről (ennek 
hiányában 2 db állítható stopperóráról és kézi eredményjelzőről), egyéni sze-
mélyi hibát jelző táblákról, csapathiba-számlálóról, 4 csapatszemélyi hibát 
jelző zászlókról, váltakozó labdabirtoklást jelző szerkezetről (pl. nyíl) a ver-
senyt szervező köteles gondoskodni. 

• A diákolimpiai versenyeken kötelező az A/4-es formátumú, négy negyedes 
jegyzőkönyv használata. 

• Eredményszámítás: a hatályos kosárlabda játék- és versenyszabályok előírá-
sai alapján.  

• Az országos selejtezői, elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás módjáról a 
köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek értesítik.

• A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekinthe-
tők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolim-
pia® „Versenyszabályzata”, a hatályos „Magyar Kosárlabdázás verseny- és 
játékszabályai”, illetve a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfo-
gadott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” érvényesek.
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Kosárlabda
„B” kategória
ZSÍROS TIBOR EMLÉKVERSENY

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségével (MKOSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• Kosárlabda sportágban versenylehetőséget biztosítani azon középfokú köz-
nevelési intézménybe járó fiataloknak, akik főként iskolai keretek között ko-
sárlabdáznak.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kosárlabda sportágban jártas-
ságot és készséget szerzett tanulók részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-
keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Bács-
Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület szervezésében kerül 
megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. február 28-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. március 25-28. (csütörtök-vasárnap), Kecskemét.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben 
született tanulók.
Felversenyzés: 
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhet-
nek és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
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Korlátozás:  
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kosárlabda sportágban 2019. 
szeptember 01. és 2020. október 01. között az MKOSZ, (Nemzeti, Egyetemi, 
Utánpótlás Bajnokság) vagy bármely ország szakszövetsége által kiadott já-
tékengedéllyel nem rendelkeznek.
Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szakszövet-
sége nem ad ki játékengedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági szak-
szövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy kupamérkőzésén 2019. 
szeptember 01. és 2020. október 01. között nem vett részt.
Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek ki-

írása szerint.
• Országos döntő: 

Az országos döntőbe a megyei/budapesti verseny 1. helyezett csapata ke-
rülhet, maximum 20 lány- és 20 fiúcsapat. 

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása 

szerint.
• Országos döntő: 

– Amennyiben nem jelentkezik valamennyi megyei/budapesti 1. helyezett, 
vagy kizárás, visszalépés történik, és emiatt a lebonyolítási rendszer 
csapatszáma a kiegészítést indokolttá teszi, úgy lehetőség van a me-
gyei/budapesti 2. helyezettek meghívására.

– Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kosárlabda Albizottsá-
ga (a továbbiakban: Kosárlabda Albizottság) a meghívást kérők közül 
rangsorol, mely rangsorolás a megyei/budapesti versenyeken szereplő 
csapatok száma alapján történik.

– Amennyiben a megyei/budapesti versenyt nyert csapat jogosulatlan 
játékos szerepeltetésével szerezte meg az első helyet, úgy nem vehet 
részt az országos döntőn. Helyére a megyei/budapesti 2. helyezett ke-
rülhet meghívásra. Amennyiben a megyei/budapesti 2. helyezett csa-
patban is előfordul jogosulatlanul szereplő játékos, úgy abból a megyé-
ből/Budapestről nem vehet részt csapat az országos döntőn.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok ré-
szére.
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7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. február 28-ig kell lebonyolítani.

• Országos döntő: Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beér-
kezett nevezések alapján az MDSZ Kosárlabda Albizottsága dönt.
A csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai értekezleten.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport szer-

vezetek határozzák meg.
• Országos verseny: 

A megyei/budapesti versenyek jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/
budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
A meghívási kérelem elfogadása alapján a csapato(ka)t az MDSZ juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak sze-
rint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző vagy a kísérő a verseny 
helyszínén bemutassa a 4. pont „Korlátozás” részben meghatározott feltételeket 
igazoló dokumentumokat. Annak igazolása, hogy a tanuló az adott időszakban 
nem rendelkezik játékengedéllyel, az elektronikus nevezési rendszerből kinyom-
tatott nevezési lap megyei/budapesti kosárlabda szövetségek által történő hite-
lesítésével történhet.
A nem magyar állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövetségének név 
szerinti igazolását és annak a hitelesített magyar nyelvű fordítással egybefűzött 
változatát kötelesek bemutatni, melynek szövegezése a magyar meghatározás-
sal azonos.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza. 
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Játékidő, időkérés: a lebonyolítási rend függvényében.
• Pálya: az országos döntő mérkőzéseit 26 × 14 m vagy ennél nagyobb, szabá-

lyos (28 × 15 m) játékterű teremben lehet játszani. 
• Labda: a lányoknál 6-os, a fiúknál 7-es méretű labda (Molten, Spalding vagy Star). 
• A mérkőzések lebonyolítása során jegyzőkönyvről, elektromos időmérő, tá-

madóidő-mérő (amelynek a 2014. szeptemberétől bevezetett szabályoknak 
megfelelően kell működnie) és eredményjelző berendezésről (ennek hiányá-
ban 2 db állítható stopperóráról és kézi eredményjelzőről), egyéni személyi 
hibát jelző táblákról, csapathiba-számlálóról, 4 csapatszemélyi hibát jelző 
zászlókról, váltakozó labdabirtoklást jelző szerkezetről (pl. nyíl) a versenyt 
szervező köteles gondoskodni. 

• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos sze-

repeltethető, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai érte-
kezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben (kevesebb beírt 
játékos esetén a jegyzőkönyvben később pótlást eszközölni nem lehet).

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben szabad játszani. Az orszá-
gos döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát és 2 db, a 
kiírásnak megfelelő labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.

• A diákolimpiai versenyeken kötelező az A/4-es formátumú, négy negyedes 
jegyzőkönyv használata. 

• Eredményszámítás: a hatályos kosárlabda játék- és versenyszabályok előírá-
sai alapján. 

• Kiállítás: az országos döntő mérkőzésein kiállított játékos ügyében a helyi ver-
senybizottság hoz határozatot, mely határozat ellen fellebbezni nem lehet. A 
határozatban foglaltak kizárólag az adott diákolimpiai eseményre vonatkoznak. 

• Amennyiben – akár utólag is – a Magyar Diáksport Szövetség tudomására 
jut, hogy az országos döntőn jogosulatlan szereplés történt, az adott csapat 
eredménye törlésre kerül, egyben a köznevelési intézmény csapata automa-
tikusan kizárja magát a 2021/2022. tanévi „B” kategória kosárlabda diákolim-
piai versenyekről.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölt-
hető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolim-
pia® „Versenyszabályzata”, a hatályos „Magyar Kosárlabdázás verseny- és já-
tékszabályai”, illetve a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfoga-
dott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” érvényesek. 
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Labdarúgás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
(MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A labdarúgás sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a labdarúgás sportággal megis-

merkedő gyerekek részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a gyerekek közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének meg-

ismertetése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-

keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Vas 
Megyei Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szer-
vezetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 09-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. május 28-30. (péntek-vasárnap), Szombathely.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben az I. korcsoportba tartozó, 2012-ben vagy később szüle-
tett tanulók.
Az I. korcsoportos fiú csapatokban a korcsoportjuknak megfelelő lány játé-
kosok is szerepelhetnek.
Felversenyzés: Felversenyzés nem lehetséges. 
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők: 
Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diák-
sport szervezetek kiírása szerint.
Országos döntő: A megyei/budapesti versenyek első helyezett csapatai, 
összesen 20 csapat.
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5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szer-

vezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén az MDSZ 

és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Labdarúgó Albizottsága (továbbiakban: 
Labdarúgó Albizottság) az alábbiak szerint eszközölhet meghívásokat:

– a visszalépő csapat megyéjének megyei 2. helyezettje,
– a szervező megye 2. helyezettje,
– a továbbiakban a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok 

száma alapján,
– amennyiben a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok száma 

megegyezik, úgy nyílt sorsolással dől el az országos döntőbe jutás.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az I. korcsoportba tartozó csapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 09-ig 
kell lebonyolítani.

• Országos döntő: 
A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 5 csapatos, „A” - „B” - 
„C” - „D” csoportok kerülnek kialakítása.
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik 
el a helyezéseket, majd a keresztjátékok és a helyosztók következnek az 
alábbi lebonyolítás szerint:
Csoportmérkőzések:
1. forduló:  1 – 2 4 – 5
2. forduló: 3 – 1 2 – 5
3. forduló:  3 – 4 5 – 1
4. forduló:  2 – 3 1 – 4
5. forduló:  5 – 3 4 – 2
Játékrend az 1-8. helyért: 
A csoportok első 2 helyezettjei eldöntik az 1-8. helyet:
Középdöntő

AI – BII (x)  BI – AII (v)
CI – DII (y)  DI – CII (z)
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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)

Helyosztók:
 E vesztes – F vesztes  7-8. helyért
 E győztes – F győztes  5-6. helyért
 G vesztes – H vesztes  3-4. helyért
 G győztes – H győztes  1-2. helyért

Játékrend a 9-20. helyért: 
A csoportok 3. helyezettjei eldöntik a 9-12. helyet:
játék a 9-12. helyért: AIII – BIII, CIII – DIII,
vesztesek a 11-12. helyért, győztesek a 9-10. helyért. 
A csoportok 4. helyezettjei eldöntik a 13-16. helyet:
16. helyért: AIV – BIV, CIV – DIV,
vesztesek a 15-16 helyért, győztesek a 13-14. helyért.
A csoportok 5. helyezettjei eldöntik a 17-20. helyet:
játék a 17-20. helyért: AV – BV, CV – DV,
vesztesek a 19-20. helyért, győztesek a 17-18. helyért.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a ne-
vezéseket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szer-
vező diáksport szervezetek határozzák meg. 

• Országos verseny: 
A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/ 
budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel: 
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• A pálya méretei: 40 × 20 m. 
Az országos döntőn a büntetőterület az alapvonaltól 6 méterre, az alap-
vonalon a kapu középpontjától 7-7 méterre felfestett, (6 × 14 m-es) tégla-
lap alakú terület. 

• A pálya talaja: Az országos döntő kizárólag füves vagy műfüves pályán 
rendezhető.

• Kapuméret: 3 × 2 m-es.
• Játékidő: 2 × 12 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60 másod-

perce tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani minden 
játékmegszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) 
játékon kívülre kerül.

• Labdaméret: 4-es.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos 

szerepeltethető, az a 10 fő, akiket az adott versenyre vonatkozó program-
füzetben meghatározottak szerint leigazoltak, és nevük szerepel a jegy-
zőkönyvben.

• Csapatlétszám mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjá-
tékos tartózkodhat. 

• Cserék: további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere 
megengedett). A csere a pályán kívül történik, a saját cserepadhoz legkö-
zelebb lévő oldalvonalnál.

• Felszerelés: A mérkőzésen jól láthatóan számozott, egységes mezben kell 
játszani. A cserejátékosok a kispadon foglalhatnak helyet. Az országos 
döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát, és legalább 
1 db szabályos méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.
Sípcsontvédő: használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.
Cipő: tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő használata 
egyaránt engedélyezett, a fémstoplis cipő használata tilos. 

• Játékszabályok: a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (haza-
adás, szöglet is).
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A labda kapus által történő játékba hozatala esetén gól közvetlenül nem 

érhető el.  
– A játékteret az alapvonalon elhagyó labdát a kapus a büntetőterületen 

belülről (lépéskorlátozás nélkül) lábbal vagy kézzel is játékba hozhatja, a 
labdát az ellenfél térfelére közvetlenül nem juttathatja át. A labda lábbal 
történő játékba hozatala csak földről történhet, kézből való kirúgás nem 
lehetséges. Az ellenfél játékosai a labda játékba hozatalakor a büntető-
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területen belül nem tartózkodhatnak. A szabály megszegése esetén, a 
félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak. 

– Ha játékban van a labda, akkor a kapus már átdobhatja, átrúghatja a fél-
pályát, akár gólt is szerezhet ezekből.

– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda 

szögletrúgást eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel (bedobás) és lábbal 

(lapos, földön guruló labda) egyaránt játékba lehet hozni. 
Az ellenfél köteles legalább 5 méter távolságra elhelyezkedni a pontrúgás/

partbedobás/partrúgás helyétől.
– Szabálytalanul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/ 

partrúgás joga átszáll az ellenfélre. A partbedobás/partrúgást a labda 
birtoklását követő 10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező eset-
ben a partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre. Partbedobásból/
partrúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.

– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 6 méteres pontról/vonalról kell elvégezni.

• Sárga és piros lap:
Sárga lap: Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap a 
játékvezetőtől, akkor ki kell őt állítani 2 percre a második sárga lap után. A 
kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, a kiállított 
játékos a következő mérkőzésen játszhat.
A kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem fog-
lalhat helyet.
A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a 
játékos azt nem viszi tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell 
büntetni, ami 2 perces kiállítást von maga után. A kiállítás idejének letel-
te után csapata más játékossal kiegészülhet. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A kiállított játékos a soron következő legalább egy mérkőzésen nem rendel-
kezik játékjogosultsággal.
A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játék-
vezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a 
játékos hány meccses eltiltást kap.

• A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, vereség 0 pont. Csoport-
mérkőzéseknél döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, amely után a 
győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap.
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A csoporton belüli sorrend meghatározása:
1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntető-

párbaj kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6.  büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egy-

forma volt, abszolút holtverseny)
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempon-
tok alapján dől el a továbbjutás:

3 vagy több csapat holtversenye esetén:
a. A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kí-

vül kell hagyni (mini tabella készítése)
b. legtöbb pont
c. több győzelem a rendes játékidőben
d. gólkülönbség
e. több rúgott gól
f. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát 

kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásá-
nak elvei az irányadóak

g. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), 
akkor sorsolással kerül eldöntésre

• Az országos döntőn a helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 
büntetőrúgás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor további bünte-
tők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a 
játékosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepel-
tek, addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt büntetőt. Ha 
már a csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpár-
baj nem dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben 
lőhetnek, de ismét mindenki csak egyszer.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos já-
ték- és versenyszabályzat érvényes.
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Labdarúgás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A labdarúgás sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a labdarúgás sportággal megis-

merkedő gyerekek részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a gyerekek közötti sportbarátsá-

gok kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének 

megismertetése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
Vas Megyei Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 09-ig kell megrendezni.
Országos döntő: 2021. május 28-30. (péntek-vasárnap), Szombathely.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a  „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben a II. korcsoportba tartozó, 2010-2011-ben született tanulók.  
A II. korcsoportos fiúcsapatokban a korcsoportjuknak megfelelő lány játékosok is 
szerepelhetnek.
Felversenyzés: 
Alacsonyabb, I. korcsoportos (2012-ben vagy később született) tanulók fel-
versenyezhetnek és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: 

A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

A megyei/budapesti versenyek első helyezett csapatai, összesen 20 csapat.
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5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén az MDSZ 

és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Labdarúgó Albizottsága (továbbiakban: 
Labdarúgó Albizottság) az alábbiak szerint eszközölhet meghívásokat:

– a visszalépő csapat megyéjének megyei 2. helyezettje,
– a szervező megye 2. helyezettje,
– a továbbiakban a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok 

száma alapján,
– amennyiben a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok száma 

megegyezik, úgy nyílt sorsolással dől el az országos döntőbe jutás.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a II. korcsoportba tartozó csapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 09-ig 
kell lebonyolítani.

•  Országos döntő: 
A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 5 csapatos, „A” - „B” - 
„C” - „D” csoportok kerülnek kialakítása A csoportokon belül a csapatok 
körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a helyezéseket, majd a keresztjá-
tékok és a helyosztók következnek az alábbi lebonyolítás szerint:

• Csoportmérkőzések:
1. forduló:  1 – 2 4 – 5 
2. forduló:  3 – 1 2 – 5
3. forduló:  3 – 4 5 – 1
4. forduló:  2 – 3  1 – 4
5. forduló:  5 – 3 4 – 2

Játékrend az 1-8. helyért: 
A csoportok első 2 helyezettjei eldöntik az 1-8. helyet:
Középdöntő

AI – BII (x) BI – AII (v)  
CI – DII (y) DI – CII (z)

Keresztjáték az 5-8. helyért:
 x vesztes – y vesztes (E) 
v vesztes – z vesztes (F) 
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Elődöntő:
x győztes – y győztes (G)
v győztes – z győztes (H)

Helyosztók:
 E vesztes – F vesztes  7-8. helyért
 E győztes – F győztes  5-6. helyért
 G vesztes – H vesztes  3-4. helyért
 G győztes – H győztes  1-2. helyért

Játékrend a 9-20. helyért: 
A csoportok 3. helyezettjei eldöntik a 9-12. helyet:
játék a 9-12. helyért: AIII – BIII, CIII – DIII,
vesztesek a 11-12. helyért, győztesek a 9-10. helyért. 
A csoportok 4. helyezettjei eldöntik a 13-16. helyet:
játék a 13-16. helyért: AIV – BIV, CIV – DIV,
vesztesek a 15-16. helyért, győztesek a 13-14. helyért.
A csoportok 5. helyezettjei eldöntik a 17-20. helyet:
játék a 17-20. helyért: AV – BV, CV – DV,
vesztesek a 19-20. helyért, győztesek a 17-18. helyért.

8.   Nevezés: 

Lásd a  „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezése-
ket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg. 
• Országos verseny: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/bu-
dapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak sze-
rint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• A pálya méretei: 40 × 20 m. 
Az országos döntőn a büntetőterület az alapvonaltól 6 méterre, az alapvo-
nalon a kapu középpontjától 7-7 méterre felfestett, (6 × 14 m-es) téglalap 
alakú terület. 

• A pálya talaja: az országos döntő kizárólag füves vagy műfüves pályán ren-
dezhető.

• Kapuméret: 3 × 2 m-es. 
• Játékidő: 2 × 15 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60 másodperce 

tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani minden játék-
megszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon 
kívülre kerül.

• Labdaméret: 4-es.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). 
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos 

szerepeltethető, az a 10 fő, akiket az adott versenyre vonatkozó program-
füzetben meghatározottak szerint leigazoltak, és nevük szerepel a jegyző-
könyvben.

• Csapatlétszám mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjáté-
kos tartózkodhat. 

•  Cserék: további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere 
megengedett). A csere a pályán kívül, a saját cserepadhoz legközelebb lévő 
oldalvonalnál.

• Felszerelés: A mérkőzésen jól láthatóan számozott, egységes mezben kell 
játszani. A cserejátékosok a kispadon foglalhatnak helyet. Az országos dön-
tőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát, és legalább 1 db 
szabályos méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.

• Sípcsontvédő: használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.
Cipő: tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő használata 
egyaránt engedélyezett, a fémstoplis cipő használata tilos.

• Játékszabályok: a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, 
szöglet is).
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A labda kapus által történő játékba hozatala esetén gól közvetlenül nem 

érhető el.
– A játékteret az alapvonalon elhagyó labdát a kapus a büntetőterületen 

belülről (lépéskorlátozás nélkül) lábbal vagy kézzel is játékba hozhatja, a 
labdát az ellenfél térfelére közvetlenül nem juttathatja át. A labda lábbal 
történő játékba hozatala csak földről történhet, kézből való kirúgás nem 
lehetséges. Az ellenfél játékosai a labda játékba hozatalakor a büntető-
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területen belül nem tartózkodhatnak. A szabály megszegése esetén, a 
félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak.

– Ha játékban van a labda, akkor a kapus már átdobhatja, átrúghatja a fél-
pályát, akár gólt is szerezhet ezekből.

– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda 

szögletrúgást eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel (bedobás) és lábbal 

(lapos, földön guruló labda) egyaránt játékba lehet hozni. 
– Az ellenfél köteles legalább 5 méter távolságra elhelyezkedni a pontrú-

gás/partbedobás/partrúgás helyétől.
– Szabálytalanul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/ 

partrúgás joga átszáll az ellenfélre. A partbedobást/partrúgást a labda 
birtoklását követő 10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező eset-
ben a partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre. Partbedobásból/ 
partrúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.

– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 7 méteres pontról/vonalról kell elvégezni.

• Sárga és piros lap:
Sárga lap: Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap a 
játékvezetőtől, akkor ki kell őt állítani 2 percre a második sárga lap után. A 
kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, a kiállí-
tott játékos a következő mérkőzésen játszhat. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, 
a játékos azt nem viszi tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell 
büntetni, ami 2 perces kiállítást von maga után. A kiállítás idejének letel-
te után csapata más játékossal kiegészülhet. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállított játé-
kos a soron következő legalább egy mérkőzésen nem rendelkezik játékjo-
gosultsággal.
A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játékve-
zető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a játé-
kos hány meccses eltiltást kap.

• A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, vereség 0 pont. Csoport-
mérkőzéseknél döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, amely után a 
győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap.
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A csoporton belüli sorrend meghatározása:
1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntetőpár-

baj kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6.  büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egy-

forma volt, abszolút holtverseny)
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

3 vagy több csapat holtversenye esetén:
a. A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kívül 

kell hagyni (mini tabella készítése)
b. legtöbb pont
c. több győzelem a rendes játékidőben
d. gólkülönbség
e. több rúgott gól
f. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát 

kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásá-
nak elvei az irányadóak

g. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), 
akkor sorsolással kerül eldöntésre

• Az országos döntőn a helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 
büntetőrúgás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor további bünte-
tők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a já-
tékosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepeltek, 
addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már a 
csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpárbaj nem 
dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de 
ismét mindenki csak egyszer. 

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos játék- és 
versenyszabályzat érvényes.
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Labdarúgás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
(MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A labdarúgás sportág utánpótlás-bázisának szélesítése, minél több iskolás-
korú versenyző bevonásával.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a labdarúgás sportágat megis-
merő fiatalok részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a „Diák-
olimpiai Összevont Labdajátékok” eseménysorozat keretében a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 23-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. június 10–12. (csütörtök-szombat), Kisvárda.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a  „Versenyszabályok” VII.  pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoportok: 
Csapatversenyben a III. korcsoportba tartozó, 2008-2009-ben született fiú 
tanulók.
Felversenyzés: 
Alacsonyabb, II. korcsoportos (2010-2011-ben született) fiú tanulók felverse-
nyezhetnek és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: 
Nincs.
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Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: 

A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

A megyei/budapesti versenyek  első helyezett csapatai, összesen 20 csapat.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén az MDSZ 

és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Labdarúgó Albizottsága (továbbiakban: 
Labdarúgó Albizottság) az alábbiak szerint eszközölhet meghívásokat:

– a visszalépő csapat megyéjének megyei 2. helyezettje,
– a szervező megye 2. helyezettje,
– a továbbiakban a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok száma 

alapján,
– amennyiben a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok száma 

megegyezik, úgy nyílt sorsolással dől el az országos döntőbe jutás.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a III. korcsoportba tartozó fiúcsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 23-ig kell 
lebonyolítani.

• Országos döntő: 
A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 5 csapatos, „A” - „B” - „C” - 
„D” csoportok kerülnek kialakítása.
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a 
helyezéseket, majd a keresztjátékok és a helyosztók következnek az alábbi le-
bonyolítás szerint:

• Csoportmérkőzések:
1. forduló:  1 – 2 4 – 5 
2. forduló:  3 – 1 2 – 5 
3. forduló:  3 – 4 5 – 1
4. forduló:  2 – 3  1 – 4
5. forduló:  5 – 3 4 – 2
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Játékrend az 1-8. helyért: 
A csoportok első 2 helyezettjei eldöntik az 1-8. helyet:
Középdöntő

AI – BII (x) BI – AII (v)  
CI – DII (y) DI – CII (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)

Helyosztók:
 E vesztes – F vesztes  7-8. helyért
 E győztes – F győztes  5-6. helyért
 G vesztes – H vesztes  3-4. helyért
 G győztes – H győztes  1-2. helyért

Játékrend a 9-20. helyért: 
A csoportok 3. helyezettjei eldöntik a 9-12. helyet:
játék a 9-12. helyért: AIII – BIII, CIII – DIII,
vesztesek a 11-12. helyért, győztesek a 9-10. helyért. 
A csoportok 4. helyezettjei eldöntik a 13-16. helyet:
játék a 13-16. helyért: AIV – BIV, CIV – DIV,
vesztesek a 15-16. helyért, győztesek a 13-14. helyért.
A csoportok 5. helyezettjei eldöntik a 17-20. helyet:
játék a 17-20. helyért: AV – BV, CV – DV,
vesztesek a 19-20. helyért, győztesek a 17-18. helyért.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezése-
ket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
•  Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg. 
• Országos verseny: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/bu-
dapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.
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10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• A pálya méretei: 40 × 20 m. 
Az országos döntőn a büntetőterület az alapvonaltól 6 méterre, az alapvonalon 
a kapu középpontjától 7-7 méterre felfestett, (6 × 14 m-es) téglalap alakú terület.

• A pálya talaja: Az országos döntő kizárólag füves vagy műfüves pályán 
rendezhető.

• Kapuméret: 3 × 2 m-es.
• Játékidő: 2 × 15 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60 másodperce 

tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani minden játék-
megszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon 
kívülre kerül.

• Labdaméret: 5-ös.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos sze-

repeltethető, az a 10 fő, akiket az adott versenyre vonatkozó programfüzetben 
meghatározottak szerint leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Csapatlétszám mérkőzésen: A pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjáté-
kos tartózkodhat.

• Cserék: további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere 
megengedett). A csere a pályán kívül, a saját cserepadhoz legközelebb lévő 
oldalvonalnál.

• Felszerelés: A mérkőzésen jól láthatóan számozott, egységes mezben kell 
játszani. A cserejátékosok a kispadon foglalhatnak helyet. Az országos 
döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát, és legalább 
1 db szabályos méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.
Sípcsontvédő: használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.
Cipő: tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő használata 
egyaránt engedélyezett, a fémstoplis cipő használata tilos. 

• Játékszabályok: a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, 
szöglet is).
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A labda kapus által történő játékba hozatala esetén gól közvetlenül nem 

érhető el.
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– A játékteret az alapvonalon elhagyó labdát a kapus a büntetőterületen 
belülről (lépéskorlátozás nélkül) lábbal vagy kézzel is játékba hozhatja, a 
labdát az ellenfél térfelére közvetlenül nem juttathatja át. A labda lábbal 
történő játékba hozatala csak földről történhet, kézből való kirúgás nem 
lehetséges. Az ellenfél játékosai a labda játékba hozatalakor a büntető-
területen belül nem tartózkodhatnak. A szabály megszegése esetén, a 
félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak.

– Ha játékban van a labda, akkor a kapus már átdobhatja, átrúghatja a fél-
pályát, akár gólt is szerezhet ezekből.

– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda 

szögletrúgást eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel (bedobás) és lábbal 

(lapos, földön guruló labda) egyaránt játékba lehet hozni. 
– Az ellenfél köteles legalább 5 méter távolságra elhelyezkedni a pontrú-

gás/partbedobás/partrúgás helyétől.
– Szabálytalanul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/

partrúgás joga átszáll az ellenfélre. A partbedobást/partrúgást a labda 
birtoklását követő 10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező eset-
ben a partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre. Partbedobásból/
partrúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.

– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 7 méteres pontról/vonalról kell elvégezni.

• Sárga és piros lap:
Sárga lap: Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap 
a játékvezetőtől, akkor ki kell őt állítani 2 percre a második sárga lap után. 
A kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, a kiál-
lított játékos a következő mérkőzésen játszhat. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. 
A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, 
a játékos azt nem viszi tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell 
büntetni, ami 2 perces kiállítást von maga után. A kiállítás idejének letel-
te után csapata más játékossal kiegészülhet. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A kiállított játékos a soron következő legalább egy mérkőzésen nem rendel-
kezik játékjogosultsággal.
A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játék-
vezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a já-
tékos hány meccses eltiltást kap. 
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• A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, vereség 0 pont. Csoport-
mérkőzéseknél döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, amely után a 
győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap.

• A csoporton belüli sorrend meghatározása:
1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntetőpárbaj 

kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6.  büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egyfor-

ma volt, abszolút holtverseny)
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

3 vagy több csapat holtversenye esetén:
a. A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kívül 

kell hagyni (mini tabella készítése)
b. legtöbb pont
c. több győzelem a rendes játékidőben
d. gólkülönbség
e. több rúgott gól
f. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát 

kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásá-
nak elvei az irányadóak

g. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), 
akkor sorsolással kerül eldöntésre

• Az országos döntőn a helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 
büntetőrúgás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor további bünte-
tők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a já-
tékosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepeltek, 
addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már a 
csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpárbaj nem 
dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de 
ismét mindenki csak egyszer.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos játékés 
versenyszabályzat érvényes.
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Labdarúgás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
(MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A labdarúgás népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a labdarúgás sportágban jártas-

ságot szerzett tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-
Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül 
megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a rendező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 02-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. május 21-23. (péntek-vasárnap), Debrecen.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport: 
Csapatversenyben a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született fiú 
tanulók.

Felversenyzés: 
Alacsonyabb, III. korcsoportos (2008-2009-ben született) fiú tanulók felver-
senyezhetnek (amennyiben a korlátozás feltételeinek megfelelnek) és vissza-
versenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: 
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2019. szeptember 01. és 2020. 
november 01. között az MLSZ, illetve a megyei/budapesti Labdarúgó Szövet-
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ségek által a felnőtt NB I., NB II., NB III., utánpótlás első vagy másodosztályú 
és/vagy futsal felnőtt NB I., NB II. mérkőzéseken nem léptek pályára.
Ez vonatkozik a magyar és a nem magyar állampolgárságú tanulókra egya-
ránt. A nem magyar állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövetsé-
gének igazolását kötelesek bemutatni, melynek szövegezése a magyar meg-
határozással azonos.

Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: 

A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

A megyei/budapesti versenyek első helyezett csapatai, összesen 20 csapat.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén az MDSZ és 

az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Labdarúgó Albizottsága (továbbiakban: Lab-
darúgó Albizottság) az alábbiak szerint eszközölhet meghívásokat:

– a visszalépő csapat megyéjének megyei 2. helyezettje,
– a szervező megye 2. helyezettje,
– a továbbiakban a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok szá-

ma alapján,
– amennyiben a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok száma 

megegyezik, úgy nyílt sorsolással dől el az országos döntőbe jutás.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a IV. korcsoportba tartozó fiúcsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 02-ig 
kell lebonyolítani.

• Országos döntő: 
A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 5 csapatos, „A” - „B” - 
„C” - „D” csoportok kerülnek kialakítása.
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a 
helyezéseket, majd a keresztjátékok és a helyosztók következnek az alábbi 
lebonyolítás szerint:
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Csoportmérkőzések:
1. forduló:  1 – 2 4 – 5 
2. forduló:  3 – 1 2 – 5 
3. forduló:  3 – 4 5 – 1
4. forduló:  2 – 3  1 – 4
5. forduló:  5 – 3 4 – 2

Játékrend az 1-8. helyért: 
A csoportok első 2 helyezettjei eldöntik az 1-8. helyet:
Középdöntő

AI – BII (x) BI – AII (v)  
CI – DII (y) DI – CII (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)

Helyosztók:
 E vesztes – F vesztes  7-8. helyért
 E győztes – F győztes  5-6. helyért
 G vesztes – H vesztes  3-4. helyért
 G győztes – H győztes  1-2. helyért

Játékrend a 9-20. helyért: 
A csoportok 3. helyezettjei eldöntik a 9-12. helyet:
játék a 9-12. helyért: AIII – BIII, CIII – DIII,
vesztesek a 11-12. helyért, győztesek a 9-10. helyért. 
A csoportok 4. helyezettjei eldöntik a 13-16. helyet:
játék a 13-16. helyért: AIV – BIV, CIV – DIV,
vesztesek a 15-16. helyért, győztesek a 13-14. helyért.
A csoportok 5. helyezettjei eldöntik a 17-20. helyet:
játék a 17-20. helyért: AV – BV, CV – DV,
vesztesek a 19-20. helyért, győztesek a 17-18. helyért.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szerve-

ző diáksport szervezetek határozzák meg. 
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• Országos verseny: 
A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/ 
budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző, vagy a kísérő a ver-
seny helyszínén bemutassa a 4. pont „Korlátozás” részben meghatározott 
feltételeket igazoló dokumentumokat. Annak igazolása, hogy a tanuló az 
adott időszakban nem lépett pályára a felsorolt kategóriák egyikében sem, 
az elektronikus nevezési rendszerből kinyomtatott nevezési lap az MLSZ me-
gyei/budapesti igazgatóságai által történő hitelesítésével történhet. A nem 
magyar állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövetségének név 
szerinti igazolását és annak a hitelesített magyar nyelvű fordítással egybefű-
zött változatát kötelesek bemutatni, melynek szövegezése a magyar megha-
tározással azonos.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• A pálya méretei: 40 × 20 m. 
Az országos döntőn a büntetőterület az alapvonaltól 6 méterre, az alapvo-
nalon a kapu középpontjától 7-7 méterre felfestett, (6 × 14 m-es) téglalap 
alakú terület. 

• Játékidő: 2 × 15 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60 másodperce 
tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani minden játék-
megszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon 
kívülre kerül.

• Kapuméret: 3 × 2 m-es.
• A játéktér felülete: Az országos döntő kizárólag füves vagy műfüves pá-

lyán rendezhető.
• Labdaméret: 5-ös.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző).
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• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos sze-
repeltethető, az a 10 fő, akiket az adott versenyre vonatkozó programfüzetben 
meghatározottak szerint leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Csapatlétszám a mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjá-
tékos tartózkodhat. 

• Csere: további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere meg-
engedett). A csere a pályán kívül, a saját cserepadhoz legközelebb lévő ol-
dalvonalnál.

• Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egységes mezben kell ját-
szani. A cserejátékosok a kispadon foglalhatnak helyet. Az országos döntőre 
legalább két különböző színű, számozott garnitúrát, és legalább 1 db szabá-
lyos méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.
Sípcsontvédő: használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.
Cipő: tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő használata 
egyaránt engedélyezett, fémstoplis cipő használata tilos!

• Játékszabályok: a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, 
szöglet is). 
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A kapus a labdát, a labda játékba hozatalakor, vagy a játék közben is át-

juttathatja az ellenfél térfelére akár kézzel, akár lábbal is. A labda lábbal 
történő játékba hozatala csak földről történhet, kézből való kirúgás nem 
lehetséges.

– A kapus a labda játékba hozatala esetén közvetlenül (más játékos érintése 
nélkül) gólt nem érhet el.

– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda 

szögletrúgást eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel és lábbal egyaránt já-

tékba lehet hozni, az oldalvonalon kívülről, vagy az oldalvonalról. Sza-
bálytalanul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/part-
rúgás joga átszáll az ellenfélre. 

– Pontrúgás/partbedobás/partrúgás esetén az ellenfél játékosainak mini-
mum 5 méterre kell állniuk a labdától. A partbedobást/partrúgást a labda 
birtoklását követő 10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező eset-
ben a partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre. Partbedobásból/ 
partrúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.

– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 7 méteres pontról/vonalról kell elvégezni.

• Sárga és piros lap:
Sárga lap: Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap 
a játékvezetőtől, akkor ki kell őt állítani 2 percre a második sárga lap után. 
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A kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, a kiál-
lított játékos a következő mérkőzésen játszhat. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, 
a játékos azt nem viszi tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell 
büntetni, ami 2 perces kiállítást von maga után. A kiállítás idejének letel-
te után csapata más játékossal kiegészülhet. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A kiállított játékos a soron következő legalább egy mérkőzésen nem rendel-
kezik játékjogosultsággal.
A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játék-
vezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a 
játékos hány meccses eltiltást kap. 

• A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, vereség 0 pont. Csoport-
mérkőzéseknél döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, amely után a 
győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap.
A csoporton belüli sorrend meghatározása:

1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntetőpár-

baj kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6.  büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egy-

forma volt, abszolút holtverseny)
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

3 vagy több csapat holtversenye esetén:
a.  A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kívül 

kell hagyni (mini tabella készítése)
b. legtöbb pont
c. több győzelem a rendes játékidőben
d. gólkülönbség
e. több rúgott gól
f.  ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát kell 

figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásának el-
vei az irányadóak

g.  ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), 
akkor sorsolással kerül eldöntésre
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Az országos döntőn a helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 
büntetőrúgás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor további bünte-
tők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a já-
tékosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepeltek, 
addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már a 
csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpárbaj nem 
dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de 
ismét mindenki csak egyszer.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolim-
pia® „Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos játék- és ver-
senyszabályzat érvényes.
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Labdarúgás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
(MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A labdarúgás utánpótlás-bázisának szélesítése minél több iskoláskorú ta-
nuló bevonásával.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a labdarúgás sportágban jártas-
ságot és készséget szerzett tanulók részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Zala Megyei 
Diáksport Szövetség szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása 
szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 02-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. május 21-23. (péntek-vasárnap), Zalaegerszeg.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben született 
tanulók.
Felversenyzés:
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született fiú tanulók felversenyez-
hetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: 
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2019. szeptember 01. és 2020. 
november 01. között az MLSZ, illetve a megyei/budapesti Labdarúgó Szövet-
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ségek által a felnőtt NB I., NB II., NB III., utánpótlás első vagy másodosztályú 
és/vagy futsal felnőtt NB I., NB II. mérkőzéseken nem léptek pályára.
Ez vonatkozik a magyar és a nem magyar állampolgárságú tanulókra egya-
ránt. A nem magyar állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövet-
ségének igazolását kötelesek bemutatni, amelynek szövegezése a magyar 
meghatározással azonos.
Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos döntő: 

A megyei/budapesti versenyek első helyezett csapatai, összesen 20 csapat.

5.   Meghívás: 

Lásd a „versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása 

szerint.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén az MDSZ 

és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Labdarúgó Albizottsága (továbbiakban: 
Labdarúgó Albizottság) az alábbiak szerint eszközölhet meghívásokat:
– a visszalépő csapat megyéjének megyei 2. helyezettje,
– a szervező megye 2. helyezettje,
– a továbbiakban a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok szá-

ma alapján,
– amennyiben a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok száma 

megegyezik, úgy nyílt sorsolással dől el az országos döntőbe jutás

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiúcsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása 
szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 02-ig kell lebonyo-
lítani.

• Országos döntő: 
A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 5 csapatos, „A” - „B” - 
„C” - „D” csoportok kerülnek kialakítása.
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a 
helyezéseket, majd a keresztjátékok és a helyosztók következnek az alábbi 
lebonyolítás szerint:
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• Csoportmérkőzések:
1. forduló:  1 – 2 4 – 5 
2. forduló:  3 – 1 2 – 5 
3. forduló:  3 – 4 5 – 1
4. forduló:  2 – 3  1 – 4
5. forduló:  5 – 3 4 – 2

Játékrend az 1-8. helyért: 
A csoportok első  2 helyezettjei eldöntik az 1-8. helyet:
Középdöntő

AI – BII (x) BI – AII (v)  
CI – DII (y) DI – CII (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)

Helyosztók:
 E vesztes – F vesztes  7-8. helyért
 E győztes – F győztes  5-6. helyért
 G vesztes – H vesztes  3-4. helyért
 G győztes – H győztes  1-2. helyért

Játékrend a 9-20. helyért: 
A csoportok 3. helyezettjei eldöntik a 9-12. helyet:
játék a 9-12. helyért: AIII – BIII, CIII – DIII,
vesztesek a 11-12. helyért, győztesek a 9-10. helyért. 
A csoportok 4. helyezettjei eldöntik a 13-16. helyet:
játék a 13-16. helyért: AIV – BIV, CIV – DIV,
vesztesek a 15-16. helyért, győztesek a 13-14. helyért.
A csoportok 5. helyezettjei eldöntik a 17-20. helyet:
játék a 17-20. helyért: AV – BV, CV – DV,
vesztesek a 19-20. helyért, győztesek a 17-18. helyért.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.

• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 
szervezetek határozzák meg. 
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• Országos verseny: 
A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/
budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel: 
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző, vagy a kísérő a verseny 
helyszínén bemutassa a 4. pont „Korlátozás” részben meghatározott feltétele-
ket igazoló dokumentumokat. Annak igazolása, hogy a tanuló az adott időszak-
ban nem lépett pályára a felsorolt kategóriák egyikében sem, az elektronikus 
nevezési rendszerből kinyomtatott nevezési lap az MLSZ megyei/budapesti 
igazgatóságai által történő hitelesítésével történhet. A nem magyar állampol-
gárságú tanulók az adott ország szakszövetségének név szerinti igazolását és 
annak a hitelesített magyar nyelvű fordítással egybefűzött változatát kötelesek 
bemutatni, melynek szövegezése a magyar meghatározással azonos.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza. 

12.   Sportági rendelkezések: 

• A pálya méretei: 40 × 20 m. 
Az országos döntőn a büntetőterület az alapvonaltól 6 méterre, az alapvo-
nalon a kapu középpontjától 7-7 méterre felfestett, (6 × 14 m-es) téglalap 
alakú terület. 

• Játékidő: 2 × 15 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60 másodperce 
tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani minden játék-
megszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon 
kívülre kerül.

• Kapuméret: 3 × 2 m-es.
• A játéktér felülete: Az országos döntő kizárólag füves vagy műfüves pá-

lyán rendezhető.
• Labdaméret: 5-ös.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos sze-

repeltethető, az a 10 fő, akiket az adott versenyre vonatkozó programfüzetben 
meghatározottak szerint leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
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• Csapatlétszám a mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjá-
tékos tartózkodhat. 

•  Csere: további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere meg-
engedett). A csere a pályán kívül történik, a saját cserepadhoz legközelebb 
lévő oldalvonalnál.

• Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egységes mezben kell ját-
szani. A cserejátékosok a kispadon foglalhatnak helyet. Az országos döntőre 
legalább két különböző színű, számozott garnitúrát, és legalább 1 db szabá-
lyos méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. 
Sípcsontvédő: használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.
Cipő: tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő használata 
egyaránt engedélyezett, fémstoplis cipő használata tilos!

• Játékszabályok: a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, 
szöglet is). 
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A kapus a labdát, a labda játékba hozatalakor, vagy a játék közben is át-

juttathatja az ellenfél térfelére akár kézzel, akár lábbal is. A labda lábbal 
történő játékba hozatala csak földről történhet, kézből való kirúgás nem 
lehetséges.

– A kapus a labda játékba hozatala esetén közvetlenül (más játékos érintése 
nélkül) gólt nem érhet el.

– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda 

szögletrúgást eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel és lábbal egyaránt já-

tékba lehet hozni, az oldalvonalon kívülről, vagy az oldalvonalról. Sza-
bálytalanul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/ part-
rúgás joga átszáll az ellenfélre. 

– Pontrúgás/partbedobás/partrúgás esetén az ellenfél játékosainak mini-
mum 5 méterre kell állniuk a labdától. A partbedobást/partrúgást a labda 
birtoklását követő 10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező eset-
ben a partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre. Partbedobásból/
partrúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.

– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 7 méteres pontról/vonalról kell elvégezni.

• Sárga és piros lap:
Sárga lap: Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap a 
játékvezetőtől, akkor ki kell őt állítani 2 percre a második sárga lap után. A 
kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, a kiállított 
játékos a következő mérkőzésen játszhat. A kiállított játékosnak el kell hagynia 
a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. 
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A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, 
a játékos azt nem viszi tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell 
büntetni, ami 2 perces kiállítást von maga után. A kiállítás idejének letel-
te után csapata más játékossal kiegészülhet. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A kiállított játékos a soron következő legalább egy mérkőzésen nem rendel-
kezik játékjogosultsággal.
A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játék-
vezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a 
játékos hány meccses eltiltást kap.

• A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, vereség 0 pont. Csoport-
mérkőzéseknél döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, amely után a 
győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap.
A csoporton belüli sorrend meghatározása:

1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntetőpár-

baj kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6.  büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egy-

forma volt, abszolút holtverseny)
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

3 vagy több csapat holtversenye esetén:
a. A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kívül kell 

hagyni (mini tabella készítése)
b. legtöbb pont
c. több győzelem a rendes játékidőben
d. gólkülönbség
e. több rúgott gól
f. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát kell fi-

gyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásának elvei az 
irányadóak

g. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), akkor 
sorsolással kerül eldöntésre

• Az országos döntőn helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 
büntetőrúgás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor további bün-
tetők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a 
játékosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepeltek, 
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addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már a 
csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpárbaj nem 
dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de 
ismét mindenki csak egyszer.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos játék- és 
versenyszabályzat érvényes.
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Lány labdarúgás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
(MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A labdarúgás sportág megszerettetése az iskoláskorú lánytanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a labdarúgás sportággal megis-

merkedő lánytanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-
Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül 
megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint.

 A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 02-ig kell megrendezni.
• Országos döntő: 2021. május 21-23. (péntek-vasárnap), Debrecen.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok mellékletet szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben a III-IV. korcsoportba tartozó, 2006-2009-ben született 
lánytanulóknak közös mezőny.
Felversenyzés:
A III-IV. korcsoport versenyein II. korcsoportos, 2010-ben született lánytanu-
lók felversenyezhetnek.
Korlátozás: 
Nincs.
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Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

A megyei/budapesti versenyek első helyezett csapatai, összesen 20 csapat.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-

zetek kiírása szerint.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén az MDSZ 

és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Labdarúgó Albizottsága (továbbiakban: 
Labdarúgó Albizottság) az alábbiak szerint eszközölhet meghívásokat:

– a visszalépő csapat megyéjének megyei 2. helyezettje,
– a szervező megye 2. helyezettje,
– a továbbiakban a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok 

száma alapján,
– amennyiben a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok szá-

ma megegyezik, úgy nyílt sorsolással dől el az országos döntőbe jutás.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a III-IV. korcsoportba tartozó lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. május 02-ig 
kell lebonyolítani.

• Országos döntő: 
A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 5 csapatos, „A” - „B” - 
„C” - „D” csoportok kerülnek kialakítása.
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a 
helyezéseket, majd a keresztjátékok és a helyosztók következnek az alábbi 
lebonyolítás szerint:
Csoportmérkőzések:

 1. forduló:  1 – 2 4 – 5 
 2. forduló:  3 – 1 2 – 5 
 3. forduló:  3 – 4 5 – 1
 4. forduló:  2 – 3 1 – 4
 5. forduló:  5 – 3 4 – 2

III-IV. KORCSOPORT    LÁNY



204

Játékrend az 1-8. helyért: 
A csoportok első 2 helyezettjei eldöntik az 1-8. helyet:

Középdöntő
 AI – BII (x) BI – AII (v)  
 CI – DII (y) DI – CII (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)

Helyosztók:
 E vesztes – F vesztes  7-8. helyért
 E győztes – F győztes  5-6. helyért
 G vesztes – H vesztes  3-4. helyért
 G győztes – H győztes  1-2. helyért

Játékrend a 9-20. helyért: 
A csoportok 3. helyezettjei eldöntik a 9-12. helyet:
játék a 9-12. helyért: AIII – BIII, CIII – DIII,
vesztesek a 11-12. helyért, győztesek a 9-10. helyért. 
A csoportok 4. helyezettjei eldöntik a 13-16. helyet:
játék a 13-16. helyért: AIV – BIV, CIV – DIV,
vesztesek a 15-16. helyért, győztesek a 13-14. helyért.
A csoportok 5. helyezettjei eldöntik a 17-20. helyet:
játék a 17-20. helyért: AV – BV, CV – DV,
vesztesek a 19-20. helyért, győztesek a 17-18. helyért.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szerve-

ző diáksport szervezetek határozzák meg. 
• Országos verseny: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/ 
budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak sze-
rint.
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10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Pályaméret: 40 x 20 m. 
 Az országos döntőn a büntetőterület az alapvonaltól 6 méterre, az alap-

vonalon a kapu középpontjától 7-7 méterre felfestett, (6 x 14 m-es) tégla-
lap alakú terület.

• A pálya talaja: Az országos döntő kizárólag füves vagy műfüves pályán 
rendezhető.

• Kapuméret: 3 x 2 m-es.
• Játékidő: 2 x 12 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60 másodperce 

tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani minden játék-
megszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon 
kívülre kerül.

• Labdaméret: 5-ös.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos 

szerepeltethető, az a 10 fő, akiket az adott versenyre vonatkozó program-
füzetben meghatározottak szerint leigazoltak, és nevük szerepel a jegyző-
könyvben.

• Csapatlétszám mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjáté-
kos tartózkodhat. 
Cserék: további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere 
megengedett). A csere a pályán kívül a saját cserepadhoz legközelebb lévő 
oldalvonalnál.

• Felszerelés: A mérkőzésen jól láthatóan számozott, egységes mezben kell 
játszani. A cserejátékosok a kispadon foglalhatnak helyet. Az országos 
döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát, és legalább 1 
db szabályos méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni.
Sípcsontvédő: használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.

 Cipő: tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő használata 
egyaránt engedélyezett, a fémstoplis cipő használata tilos. 
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• Játékszabályok: a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, 
szöglet is).
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A kapus a labdát, a labda játékba hozatalakor, vagy a játék közben is át-

juttathatja az ellenfél térfelére akár kézzel, akár lábbal is. A labda lábbal 
történő játékba hozatala csak földről történhet, kézből való kirúgás nem 
lehetséges.

– A kapus a labda játékba hozatala esetén közvetlenül (más játékos érintése 
nélkül) gólt nem érhet el.

– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda 

szögletrúgást eredményez.
– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel és lábbal egyaránt já-

tékba lehet hozni, az oldalvonalon kívülről, vagy az oldalvonalról. Sza-
bálytalanul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/part-
rúgás joga átszáll az ellenfélre. 

– Pontrúgás/partbedobás/partrúgás esetén az ellenfél játékosainak mini-
mum 5 méterre kell állniuk a labdától. A partbedobást/partrúgást a labda 
birtoklása után 10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező esetben a 
partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre. Partbedobásból/partrú-
gásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.

– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást a 7 méteres pontról/vonalról kell elvégezni.

• Sárga és piros lap:
Sárga lap: Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap 
a játékvezetőtől, akkor ki kell őt állítani 2 percre a második sárga lap után. 
A kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, a kiál-
lított játékos a következő mérkőzésen játszhat. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, 
a játékos azt nem viszi tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell 
büntetni, ami 2 perces kiállítást von maga után. A kiállítás idejének letel-
te után csapata más játékossal kiegészülhet. A kiállított játékosnak el kell 
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A kiállított játékos a soron következő legalább egy mérkőzésen nem rendel-
kezik játékjogosultsággal.
A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játék-
vezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a 
játékos hány meccses eltiltást kap.
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• A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, vereség 0 pont. Csoport-
mérkőzéseknél döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, amely után a 
győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap.
A csoporton belüli sorrend meghatározása:

1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntetőpár-

baj kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6.  büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egy-

forma volt, abszolút holtverseny)
A csoportmérkőzések során holtverseny esetén a következő szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

3 vagy több csapat holtversenye esetén:
a. A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kívül 

kell hagyni (mini tabella készítése)
b. legtöbb pont
c. több győzelem a rendes játékidőben
d. gólkülönbség
e.  több rúgott gól
f. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát 

kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásá-
nak elvei az irányadóak

g. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), 
akkor sorsolással kerül eldöntésre

• Az országos döntőn a helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 
büntetőrúgás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor további bünte-
tők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a já-
tékosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepeltek, 
addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már a 
csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpárbaj nem 
dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de 
ismét mindenki csak egyszer.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos játék- és 
versenyszabályzat érvényes

.
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Lány labdarúgás
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
(MLSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A lány labdarúgás utánpótlás-bázisának szélesítése minél több iskoláskorú 
tanuló bevonásával.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a labdarúgás sportágban jártas-
ságot és készséget szerzett tanulók részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Vas 
Megyei Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 25-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. május 14-16. (péntek-vasárnap), Szombathely.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a  „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint 
Korcsoport:
Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben született 
lánytanulók.
Felversenyzés:
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született lánytanulók felversenyez-
hetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: 

A megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

A megyei/budapesti versenyek első helyezett csapatai, összesen 20 csapat.
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5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása 

szerint.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén az MDSZ 

és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Labdarúgó Albizottsága (továbbiakban: 
Labdarúgó Albizottság) az alábbiak szerint eszközölhet meghívásokat:
– a visszalépő csapat megyéjének megyei 2. helyezettje,
– a szervező megye 2. helyezettje,
– a továbbiakban a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok szá-

ma alapján,
– amennyiben a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok száma 

megegyezik, úgy nyílt sorsolással dől el az országos döntőbe jutás.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 25-ig kell lebonyolítani.

• Országos döntő: 
A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 5 csapatos, „A” - „B” - 
„C” - „D” csoportok kerülnek kialakítása.
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a 
helyezéseket, majd a keresztjátékok és a helyosztók következnek az alábbi 
lebonyolítás szerint:

Csoportmérkőzések:
1. forduló:  1 – 2 4 – 5 4. forduló:  2 – 3 1 – 4 
2. forduló:  3 – 1 2 – 5 5. forduló:  5 – 3 4 – 2 
3. forduló:  3 – 4 5 – 1

Játékrend az 1-8. helyért: 
A csoportok első 2 helyezettjei eldöntik az 1-8. helyet:

Középdöntő
 AI – BII (x) BI – AII (v)  
 CI – DII (y) DI – CII (z)
Keresztjáték az 5-8. helyért:

 x vesztes – y vesztes (E) 
v vesztes – z vesztes (F) 
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Elődöntő:
x győztes – y győztes (G)
v győztes – z győztes (H)

Helyosztók:
 E vesztes – F vesztes  7-8. helyért
 E győztes – F győztes  5-6. helyért
 G vesztes – H vesztes  3-4. helyért
 G győztes – H győztes  1-2. helyért

Játékrend a 9-20. helyért: 
A csoportok 3. helyezettjei eldöntik a 9-12. helyet:
játék a 9-12. helyért: AIII – BIII, CIII – DIII,
vesztesek a 11-12. helyért, győztesek a 9-10. helyért. 
A csoportok 4. helyezettjei eldöntik a 13-16. helyet:
játék a 13-16. helyért: AIV – BIV, CIV – DIV,
vesztesek a 15-16. helyért, győztesek a 13-14. helyért.
A csoportok 5. helyezettjei eldöntik a 17-20. helyet:
játék a 17-20. helyért: AV – BV, CV – DV,
vesztesek a 19-20. helyért, győztesek a 17-18. helyért.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 

szervezetek határozzák meg. 
• Országos verseny: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/
budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Pályaméret: 40 x 20 m. 
Az országos döntőn a büntetőterület az alapvonaltól 6 méterre, az alap-
vonalon a kapu középpontjától 7-7 méterre felfestett, (6x14m-es) téglalap 
alakú terület.

• A pálya talaja: Az országos döntő kizárólag füves vagy műfüves pályán rendezhető.
• Kapuméret: 3 x 2 m-es
• Játékidő: 2 x 15 perc, 3 perc szünettel. A mérkőzés utolsó 60 másodperce 

tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát megállítani minden játék-
megszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon 
kívülre kerül.

• Labdaméret: 5-ös.
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos sze-

repeltethető, az a 10 fő, akiket az adott versenyre vonatkozó programfüzetben 
meghatározottak szerint leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Csapatlétszám mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjáté-
kos tartózkodhat.

 Cserék: további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere 
megengedett). A csere a pályán kívül történik, a saját cserepadhoz legkö-
zelebb lévő oldalvonalnál.

• Felszerelés: A mérkőzésen jól láthatóan számozott, egységes mezben kell 
játszani. A cserejátékosok a kispadon foglalhatnak helyet. Az országos 
döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát és legalább 
1 db szabályos méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. 
Sípcsontvédő: használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.

 Cipő: tornacipő és gumi vagy műanyag stoplis labdarúgó cipő használata 
egyaránt engedélyezett, a fémstoplis cipő használata tilos. 

• Játékszabályok: a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, 
szöglet is).
– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
– A kapus a labdát, a labda játékba hozatalakor, vagy a játék közben is át-

juttathatja az ellenfél térfelére akár kézzel, akár lábbal is. A labda lábbal 
történő játékba hozatala csak földről történhet, kézből való kirúgás nem 
lehetséges.

– A kapus a labda játékba hozatala esetén közvetlenül (más játékos érintése 
nélkül) gólt nem érhet el.

– A hazaadást a kapus nem foghatja meg.
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda 

szögletrúgást eredményez.
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– A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel és lábbal egyaránt já-
tékba lehet hozni, az oldalvonalon kívülről, vagy az oldalvonalról. Sza-
bálytalanul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/part-
rúgás joga átszáll az ellenfélre. 

– Pontrúgás/partbedobás/partrúgás esetén az ellenfél játékosainak mini-
mum 5 méterre kell állniuk a labdától. A partbedobást/partrúgást a labda 
birtoklása után 10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező esetben a 
partbedobás/partrúgás joga átszáll az ellenfélre. Partbedobásból/ part-
rúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem lehet gólt elérni.

– Lesállás nincs.
– A büntetőrúgást, a 7 méteres pontról/vonalról kell elvégezni.

• Sárga és piros lap:
Sárga lap: Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap 
a játékvezetőtől, akkor ki kell őt állítani 2 percre a második sárga lap után. 
A kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, a ki-
állított játékos a következő mérkőzésen játszhat. A kiállított játékosnak el 
kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatko-
zik, a játékos azt nem viszi tovább.
Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell 
büntetni, ami 2 perces kiállítást von maga után. A kiállítás idejének letelte 
után csapata más játékossal kiegészülhet. A kiállított játékosnak el kell hagy-
nia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A kiállított játékos a soron következő legalább egy mérkőzésen nem rendel-
kezik játékjogosultsággal.
A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játék-
vezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a 
játékos hány meccses eltiltást kap.

• A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, vereség 0 pont. Csoport-
mérkőzéseknél döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, amely után a 
győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap.
A csoporton belüli sorrend meghatározása:

1. legtöbb pont
2.  egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntetőpár-

baj kimenetele nem számít bele)
3. több győzelem a rendes játékidőben
4. jobb gólkülönbség
5. több rúgott gól
6.  büntetőrúgások eredménye (ha két csapat esetén eddig minden egy-

forma volt, abszolút holtverseny)
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A csoportmérkőzések során holtverseny esetén a következő szempontok 
alapján dől el a továbbjutás:

3 vagy több csapat holtversenye esetén:
a. A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kívül 

kell hagyni (mini tabella készítése)
b. legtöbb pont
c. több győzelem a rendes játékidőben
d. gólkülönbség
e. több rúgott gól
f. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát 

kell figyelembe venni és a csoporton belüli sorrend meghatározásá-
nak elvei az irányadóak

g. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), 
akkor sorsolással kerül eldöntésre

• Az országos döntőn a helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 
büntetőrúgás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor további bünte-
tők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a já-
tékosok végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepeltek, 
addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már a 
csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpárbaj nem 
dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de 
ismét mindenki csak egyszer.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és az MLSZ által kiadott hatályos játék- és 
versenyszabályzat érvényes.
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Röplabda
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Röplabda Szövetséggel 
(MRSZ) együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A röplabda sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportággal megis-

merkedő fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a „Diákolimpiai 
Összevont Labdajátékok” eseménysorozat keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint.

 A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 11-ig kell megrendezni.
• Országos selejtezők: 2021. május 09-ig. 

A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos elődöntők: 2021. május 23-ig.
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. június 10-13. (csütörtök-vasárnap), Nyíregyháza. 

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2008-2009-ben 
született tanulók.
Felversenyzés: 
Alacsonyabb, II. korcsoportos (2010-2011-ben született) tanulók felversenyez-
hetnek.
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Korlátozás: 
A csapat minimum 8 fő játékosból állhat.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos selejtezők: Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti verse-

nyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők: 

Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 lány- és 28 fiúcsapat ke-
rülhet az alábbiak szerint:

– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az orszá-
gos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.

• Országos döntő: 
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat.
Az országos döntőt szervező megye fiú- és lánybajnokcsapata alanyi jogon 
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos 
döntőt szervező megyének nincs nevezett csapata, vagy 1. és 2. helyezett 
csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 8 országos elő-
döntő kerül megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII . pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-

zetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/ Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra ke-
rülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a III. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. április 11-ig kell 
lebonyolítani.

• Országos selejtező: 
A nevezések számától függően csoport(ok) kialakításával, vagy oda-vissza 
vágós rendszerben (kupaszabályok) kerülnek lebonyolításra, a „Versenysza-
bályzat” XIII. 3. pontja szerint.
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Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Röplabda Albizottsága (a to-
vábbiakban: Röplabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján hatá-
rozza meg a selejtezők párosításait.

• Országos elődöntő: 
Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs nevezett csa-
pata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való 
részvételt, akkor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megrendezés-
re, ahonnan az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.
Az MDSZ és a Röplabda Albizottság fenntartja magának a jogot, hogy a 
nevezések függvényében határozza meg az országos elődöntői csoporto-
kat, a lebonyolítás módját, a csoportokból továbbjutó csapat(ok) számát, 
és írásos jelentkezés alapján jelölje ki a szervezőket.

• Országos döntő: 
Az országos elődöntőkről bekerült 7 lány- és 7 fiúcsapat, valamint az orszá-
gos döntőt szervező megye lány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen 8-8 
csapat. Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik 
a technikai értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses 
rendszer alapján döntik el a helyezéseket, majd, a csoportok második és 
harmadik helyezettjeinek a keresztjátéka, az elődöntők, és a helyosztók kö-
vetkeznek az alábbi lebonyolítás szerint:

Első versenynap  
I. forduló: II. forduló    

1. A1  - A4 5. A1  - A2    
2. A2 - A3 6. A4 - A3   
3. B1  - B4 7. B1  - B2 
4. B2 - B3 8. B4 - B3

Második versenynap
III. forduló: Keresztjáték:   

1. A3 - A1 AII - BIII    
2. A2 - A4 BII - AIII    
3. B3 - B1    
4. B2 - B4 

Harmadik versenynap
Elődöntők:   

BI - AII-BIII keresztjáték győztese
AI - BII-AIII keresztjáték győztese    

Helyosztók:
7-8. helyért AIV - BIV
5-6. helyért AII-BIII keresztjáték vesztese - BII-AIII keresztjáték vesztese
3-4. helyért  AI – BII-AIII elődöntő vesztese - BI – AII-BIII elődöntő vesztese
1-2. helyért  AI – BII-AIII elődöntő győztese - BI – AII-BIII elődöntő győztese
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8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
Egy csapatba minimum 8 fő játékost kell nevezni.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szerve-

ző diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus 
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja  szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Játéktér: a mérkőzéseket 7 × 14 m-es játékterű teremben kell játszani, amit 
a középvonal két 7 × 7 m-es négyszög alakú játékmezőre oszt. Mindkét já-
ték-mezőben a támadóvonalat a középvonaltól 3 m-re meg kell húzni. Az 
országos elődöntő és az országos döntő mérkőzéseit legalább 10 x 20 m-es 
teremben kell lejátszani.

• Háló magassága: a lányoknál 210 cm, a fiúknál 215 cm.
• Antenna alkalmazása kötelező!
• Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala lab-

dával nem rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése 
szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról 
minden csapat maga gondoskodik.

• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). A csapat 
minimum 8 fő játékosból állhat. A csapatot abban az esetben kell ki nem 
állónak tekinteni, ha kevesebb, mint 8 játékossal jelenik meg.
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• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos 
szerepeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a 
technikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Libero játékos szerepeltetése nem engedélyezett.
• Játékszabályok:

– A mérkőzések 3 nyert szettből állnak, a végeredmény 3:0, 3:1 vagy 3:2 
lehet. Játék közben 4 főnek kell tartózkodnia a pályán, s játszmánként 
4 cserelehetőség van. A mérkőzés első játszmájában pályára lépő 
(kezdő vagy csere) játékos a mérkőzés második játszmájában nem 
szerepelhet. A mérkőzés harmadik játszmájától bárki szerepelhet. Az 
első játszmában szerepeltetett játékosokat (kezdő és csere) a jegy-
zőkönyvben a játszma végén jelölni kell. A játékosok első és második 
játszmában történő összeállítása mérkőzésenként változhat. A  sza-
bály megszegése – az MRSZ szabálya értelmében - jogosulatlan játé-
kos szerepeltetésének minősül.

Kötelező forgás szabálya:
– A jegyzőkönyvben rögzített állásrend szerint végrehajtott nyitásokon 

felül, a csapatnak abban az esetben is forgást kell végrehajtani, ha a 
csapat egymást követő három nyitást végrehajtott, és valamennyi eset-
ben megszerezte a pontot. A kötelező forgás rendjének elvétését lab-
damenetvesztéssel kell szankcionálni, és vissza kell állítani a helyes fel-
állást. Amennyiben a nyitó játékost két szerva után lecserélik, a helyére 
beálló játékos csak egyet szerválhat. Ha a csapat ismét pontot szerez, 
forgást kell végrehajtani. Tehát egy adott állásrendben egymás után 
maximum 3 nyitást hajthat végre a csapat. 

Helytartás szabálya:
– A négy pályára lépő játékos közül, az 1-es helytartási helyen lévőt kell 

hátsó sorkötelesnek tekinteni (a nyitás pillanatában az 1-es helyen lévő 
játékosnak távolabb kell lennie a hálótól, mint a 3-as helyen lévő játé-
kos), a három első sorköteles a 2-es, a 3-as, a 4-es helytartási helyet 
foglalja el. 

Hátsó sorköteles játékos támadása:
– A hátsó középső, helytartásilag 1-es helyen álló nyitó játékos minősül 

egyedül hátsó sorköteles játékosnak. Hátsó sorköteles játékos a táma-
dó vonalon belülről nem hajthat végre befejezett támadó érintést, ami-
kor a labda teljes terjedelmével a szintszalag fölött van, és nem vehet 
részt befejezett sáncban sem. 

Átlépés szabálya:
– A háló alatt át lehet hatolni az ellentérfélbe, feltéve, hogy ezzel a játé-

kos nem akadályozza az ellenfél játékát. A középvonal feletti ellenme-
zőbe hatoláskor a lábak járófelülete és a kezek érinthetik az ellenmezőt, 
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ha ezek egy kis része még érinti a középvonalat, vagy fölötte van annak, 
a test bármely más része nem érintheti az ellenmezőt.

• A mérkőzések között 20 perc szünet, ill. bemelegítési idő van a csapatok 
első mérkőzéseit kivéve, ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző mér-
kőzés befejezésétől kell számítani.

• A mérkőzésekért adható pontok: győzelem 2 pont, vereség 1 pont, ki nem 
állás 0 pont.

 Helyezések eldöntése körmérkőzés esetén:
– a legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat,
– nyert-vesztett játszmák aránya,
– nyert-vesztett pontok aránya,
– egymás ellen elért eredmény.

• A III. korcsoportos Diákolimpiai mérkőzéseken a 4-4 elleni játékra kialakított 
jegyzőkönyv használata kötelező.

• A Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.
•  Az országos selejtezői, országos elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás 

módjáról a köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek ér-
tesítik.

•  A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekint-
hetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).

•  Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és 
játékszabályai” érvényesek.
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Röplabda
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A röplabda sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportágban jártassá-

got szerzett tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
„Diákolimpiai Összevont Labdajátékok” eseménysorozat keretében a Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és  megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. 

 A megyei/budapesti döntőket 2021. április 04-ig kell megrendezni.
• Országos selejtezők: 2021. április 25-ig.  

A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos elődöntők: 2021. május 16-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. június 03-06. (csütörök-vasárnap), Miskolc.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben 
született tanulók.
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Felversenyzés: Alacsonyabb, III. korcsoportos (2008-2009-ben született) ta-
nulók felversenyezhetnek és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport 

szervezetek kiírása szerint.
• Országos selejtezők: 

Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők: 

Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 lány- és 28 fiúcsapat ke-
rülhet az alábbiak szerint:

– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az orszá-
gos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.

• Országos döntő: 
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat. 
Az országos döntőt szervező megye fiú- és lánybajnokcsapata alanyi jogon 
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos 
döntőt szervező megyének nincs nevezett csapata, vagy 1. és 2. helyezett 
csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 8 országos elő-
döntő kerül megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-

zetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/ Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívás-
ra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult 
csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a IV. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. április 04-ig  
kell lebonyolítani.
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• Országos selejtező: 
A nevezések számától függően oda-vissza vágós rendszerben (kupaszabá-
lyok) kerülnek lebonyolításra, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja szerint.
Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Röplabda Albizottsága (a to-
vábbiakban: Röplabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján határoz-
za meg a selejtezők párosításait.

• Országos elődöntő: 
Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs nevezett csa-
pata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való 
részvételt, akkor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megrendezés-
re, ahonnan az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.
Az MDSZ és a Röplabda Albizottság fenntartja magának a jogot, hogy a 
nevezések függvényében határozza meg az országos elődöntői csoporto-
kat, a lebonyolítás módját, a csoportokból továbbjutó csapat(ok) számát, 
és írásos jelentkezés alapján jelölje ki a szervezőket.

• Országos döntő: 
Az országos elődöntőkről bekerült 7 lány- és 7 fiúcsapat, valamint az országos 
döntőt szervező megye lány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen 8-8 csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a techni-
kai értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer 
alapján döntik el a helyezéseket, a csoportok második és harmadik helye-
zettjeinek keresztjátéka, majd az elődöntők, és a helyosztók következnek az 
alábbi lebonyolítás szerint:

Első versenynap  
I. forduló: II. forduló    

1. A1  - A4 5. A1  - A2    
2. A2 - A3 6. A4 - A3   
3. B1  - B4 7. B1  - B2 
4. B2 - B3 8. B4 - B3

Második versenynap
III. forduló: Keresztjáték:   

1. A3 - A1 AII - BIII    
2. A2 - A4 BII - AIII    
3. B3 - B1    
4. B2 - B4 

Harmadik versenynap
Elődöntők:   

BI - AII-BIII keresztjáték győztese
AI - BII-AIII keresztjáték győztese
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Helyosztók:
7-8. helyért AIV - BIV
5-6. helyért AII-BIII keresztjáték vesztese - BII-AIII keresztjáték vesztese
3-4. helyért  AI – BII-AIII elődöntő vesztese - BI – AII-BIII elődöntő vesztese
1-2. helyért  AI – BII-AIII elődöntő győztese - BI – AII-BIII elődöntő győztese

8.   Nevezés: 

Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben. 
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 

szervezetek határozzák meg. 
• Országos versenyek: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus 
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Terem: az országos elődöntő és az országos döntő mérkőzéseit legalább 
24 × 12 × 7 m-es teremben kell lejátszani. 

• Háló magassága: fiúknál 230 cm, lányoknál 217 cm.
• Antenna alkalmazása kötelező!
• Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala lab-

dával nem rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése 
szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.
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• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról 
minden csapat maga gondoskodik.

• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos 

szerepeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a 
technikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• A versenyen LIBERO játékos szerepeltethető.
• A mérkőzések között 20 perc szünet, illetve bemelegítési idő van a csapa-

tok első mérkőzéseit kivéve, ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző 
mérkőzés befejezésétől kell számítani.

• A mérkőzésekért adható pontok: győzelem 2 pont, vereség 1 pont, ki nem 
állás 0 pont.
Helyezések eldöntése körmérkőzés esetén:

– a legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat,
– nyert-vesztett játszmák aránya,
– nyert-vesztett pontok aránya,
– egymás ellen elért eredmény.

•  A Diákolimpia® országos elődöntő és az országos döntő mérkőzésein a 
nemzetközi jegyzőkönyv használata kötelező.

•  A Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.
•  Az országos selejtezői, országos elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás 

módjáról a köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek ér-
tesítik.

•  A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekint-
hetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).

•  Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® 
„Versenyszabályzata” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és játékszabályai” 
 érvényesek.
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Röplabda
„A” kategória
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• A röplabda sportág utánpótlásbázisának szélesítése minél több iskoláskorú 
tanuló bevonásával.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportágban jártassá-
got és készséget szerzett tanulók részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Békés 
Megyei Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. 

 A megyei/budapesti döntőket 2020. november 15-ig kell megrendezni.
• Országos selejtezők: 2020. december 06-ig. 

A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos elődöntők: 2021. január 10-ig. 
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek 
meghatározásra, kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. január 28-31. (csütörtök-vasárnap), Békéscsaba.
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4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben  
született tanulók.
Felversenyzés:
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhet-
nek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos selejtezők: 

Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők: 

Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 lány- és 28 fiúcsapat ke-
rülhet az alábbiak szerint:

– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az orszá-
gos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.

• Országos döntő: 
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat. 
Az országos döntőt szervező megye fiú- és lánybajnokcsapata alanyi jogon 
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos 
döntőt szervező megyének nincs nevezett csapata, vagy 1. és 2. helyezett 
csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 8 országos elő-
döntő kerül megrendezésre.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-

rint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 

1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/ Budapest 
2. helyezett csapata.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra ke-
rülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.
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7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. november 15-ig kell lebonyolí-
tani.

• Országos selejtező: 
A nevezések számától függően csoport(ok) kialakításával, vagy oda-vissza 
vágós rendszerben (kupaszabályok) kerülnek lebonyolításra a „Versenysza-
bályzat” XIII. 3. pontja szerint.
Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Röplabda Albizottsága (a to-
vábbiakban: Röplabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján határoz-
za meg a selejtezők párosításait.

• Országos elődöntő: 
Az MDSZ és a Röplabda Albizottság fenntartja magának a jogot, hogy a 
nevezések függvényében határozza meg az országos elődöntői csoporto-
kat, a lebonyolítás módját, a csoportokból továbbjutó csapat(ok) számát, 
továbbá írásos jelentkezés alapján kijelöli a szervező(ke)t.

• Országos döntő: 
Az országos elődöntőkről bekerült 7 lány- és 7 fiúcsapat, valamint az országos 
döntőt szervező megye lány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen 8-8 csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a techni-
kai értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer 
alapján döntik el a helyezéseket, majd a csoportok második és harmadik 
helyezettjeinek keresztjátéka, az elődöntők és a helyosztók következnek az 
alábbi lebonyolítás szerint: 

Első versenynap  
I. forduló: II. forduló    

1. A1  - A4 5. A1  - A2    
2. A2 - A3 6. A4 - A3   
3. B1  - B4 7. B1  - B2 
4. B2 - B3 8. B4 - B3

Második versenynap
III. forduló: Keresztjáték:   

1. A3 - A1 AII - BIII    
2. A2 - A4 BII - AIII    
3. B3 - B1    
4. B2 - B4 
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Harmadik versenynap
Elődöntők:

BI - AII-BIII keresztjáték győztese
AI - BII-AIII keresztjáték győztese

Helyosztók:
7-8. helyért AIV - BIV
5-6. helyért AII-BIII keresztjáték vesztese - BII-AIII keresztjáték vesztese
3-4. helyért  AI – BII-AIII elődöntő vesztese - BI – AII-BIII elődöntő vesztese
1-2. helyért  AI – BII-AIII elődöntő győztese - BI – AII-BIII elődöntő győztese 

8.   Nevezés: 

Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben. 
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 

szervezetek határozzák meg. 
• Országos versenyek: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus 
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Terem: Az országos elődöntő és az országos döntő mérkőzéseit legalább 
24 × 12 × 7 m-es teremben kell lejátszani. 

• Háló magassága: fiúknál 243 cm, lányoknál 224 cm.
• Antenna alkalmazása kötelező!
• Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala lab-

dával nem rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése 
szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról 
minden csapat maga gondoskodik.
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• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos 

szerepeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a 
technikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• A versenyen LIBERO játékos szerepeltethető.
• A mérkőzések között 20 perc szünet, illetve bemelegítési idő van a csapa-

tok első mérkőzéseit kivéve, ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző 
mérkőzés befejezésétől kell számítani.

• A mérkőzésekért adható pontok:  győzelem 2 pont, vereség 1 pont, ki nem 
állás 0 pont.
Helyezések eldöntése körmérkőzés esetén:

– a legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat,
– nyert-vesztett játszmák aránya,
– nyert-vesztett pontok aránya,
– egymás ellen elért eredmény.

• A  Diákolimpia® országos elődöntő és az országos döntő mérkőzésein nem-
zetközi jegyzőkönyv használata kötelező.

• A  Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.
• Az országos selejtezői, országos elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás 

módjáról a köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek ér-
tesítik.

• A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekint-
hetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és 
játékszabályai” érvényesek.
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Röplabda
„B” kategória

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ) 
együttműködésben hirdeti meg. 

1.   A verseny célja: 

• Röplabda sportágban versenylehetőséget biztosítani azon középfokú köz-
nevelési intézménybe járó fiataloknak, akik csak iskolai keretek között röp-
labdáznak.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportágban jártassá-
got és készséget szerzett tanulók részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-
Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül 
megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. 
A megyei/budapesti döntőket 2021. március 21-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. április 09-11. (péntek-vasárnap), Debrecen.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben 
született tanulók.
Felversenyzés:
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhet-
nek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
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Korlátozás: 
A versenyen azok az V-VI. korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik 
röplabda sportágban:

– 2018. szeptember 01. és 2020. november 01. között az MRSZ vagy bár-
mely ország szakszövetsége által kiadott játékengedéllyel nem rendel-
keznek. 

– Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szak-
szövetsége nem ad ki versenyzési engedélyt, úgy a tanuló az adott or-
szág sportági szakszövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy 
kupamérkőzésén 2018. szeptember 01. és 2020. november 01. között 
nem vett részt.

– az MRSZ által 2018. szeptember 01. és 2020. november 01. között ki-
adott strandröplabda játékengedéllyel nem rendelkeznek. 

Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos döntő: 

Az országos döntőbe a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapata 
kerülhet, maximum 20 lány- és 20 fiúcsapat. 

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-

rint.
• Országos döntő: 

–  Amennyiben nem jelentkezik valamennyi megyei/budapesti 1. helyezett, 
vagy kizárás, visszalépés történik, és emiatt a lebonyolítási rendszer csa-
patszáma a kiegészítést indokolttá teszi, úgy lehetőség van a megyei/ 
budapesti 2. helyezettek meghívásra. 

– Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Röplabda Albizottsága (a 
továbbiakban: Röplabda Albizottság) a meghívást kérők közül rangso-
rol, mely rangsorolás a megyei/budapesti versenyen szereplő csapatok 
száma alapján történik.

– Amennyiben a megyei/budapesti versenyt nyert csapat jogosulatlan 
játékos szerepeltetésével szerezte meg az első helyet, úgy nem vehet 
részt az országos döntőn. Helyére a megyei/budapesti 2. helyezett ke-
rülhet meghívásra. Amennyiben a megyei/budapesti 2. helyezett csa-
patban is előfordul jogosulatlanul szereplő játékos, úgy abból a megyé-
ből/ Budapestről nem vehet részt csapat az országos döntőn.

V-VI. KORCSOPORT  „B” KATEGÓRIA
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6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. március 21-ig kell lebonyolítani.

• Országos döntő: 
Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések 
alapján az MDSZ és a Röplabda Albizottság dönt.
A csoportok kialakítása előzetes, nyilvános sorsolással kerül kialagításra a 
 Magyar Diáksport Szövetség Országos Központjában.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 

szervezetek határozzák meg. 
• Országos verseny: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/
budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
A meghívási kérelem elfogadása alapján a csapato(ka)t az MDSZ juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző vagy a kísérő a verseny 
helyszínén bemutassa a „4. pont Korlátozás” részben meghatározott felté-
teleket igazoló dokumentumokat. Annak igazolása, hogy a tanuló az adott 
időszakban nem rendelkezik játékengedéllyel, az elektronikus nevezési rend-
szerből nyomtatott nevezési lap MRSZ vagy az MDSZ megyei/budapesti di-
áksport tagszervezetei által történő hitelesítésével történhet.
A nem magyar állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövetségének 
név szerinti igazolását és annak a hitelesített magyar nyelvű fordítással egy-
befűzött változatát kötelesek bemutatni, amelynek szövegezése a magyar 
meghatározással azonos.

„B” KATEGÓRIA  V-VI. KORCSOPORT
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11.   Díjazás: 

Lásd a „Vesenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Terem: Az országos döntő mérkőzéseit legalább 24 × 12 × 7 m teremben kell 
lejátszani. 

• Háló magassága: fiúknál 243 cm, lányoknál 224 cm.
• Antenna alkalmazása kötelező!
• Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala lab-

dával nem rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése 
szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról 
minden csapat maga gondoskodik.

• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos sze-

repeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a tech-
nikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• A versenyen LIBERO játékos szerepeltethető.
• A mérkőzések között 20 perc szünet, illetve bemelegítési idő van a csapatok 

első mérkőzéseit kivéve, ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző mérkő-
zés befejezésétől kell számítani.

• A diákolimpiai versenyeken nemzetközi jegyzőkönyv használata nem köte-
lező.

• A Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.
• Amennyiben – akár utólag is – az MDSZ tudomására jut, hogy az országos 

döntőn jogosulatlan szereplés történt, az adott iskolacsapat eredménye tör-
lésre kerül, egyben az oktatási intézmény csapata automatikusan kizárja ma-
gát a 2021/2022. tanévi amatőr röplabda diákolimpiai versenyekről.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölt-
hető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a  Diákolimpia® 
„Versenyszabályzata” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és játékszabályai” 
érvényesek.

V-VI. KORCSOPORT  „B” KATEGÓRIA
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Strandkézilabda
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetséggel (MKSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• Az iskolákban folyó eredményes kézilabdamunka segítése.
• A strandkézilabda 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 el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Nógrád 
Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Országos döntő:
IV. korcsoport: 2021. június 13-14. (vasárnap-hétfő), Salgótarján.
V-VI. korcsoport: 2021. június 11-12. (péntek-szombat), Salgótarján.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként

– a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók,
– az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben született tanulók.

Felversenyzés:
A IV. korcsoport versenyébe alacsonyabb, III. korcsoportos (2008-2009-ben 
született) tanulók felversenyezhetnek.
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhet-
nek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Ugyanazon iskola nemenként és korcsoportonként legfeljebb két 
csapattal nevezhet.
Résztvevők:
• Országos döntő:

A nevezési határidőig benevezett csapatok.

IV., V-VI. KORCSOPORT
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5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a IV. és V-VI. korcsoportos fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Országos döntő:
Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések 
alapján az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kézilabda Albizottsága 
dönt. A beérkezett nevezések számának függvényében az MDSZ jogosult or-
szágos elődöntőket megrendezni.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Országos döntő: 

Nevezési határidő: 2021. május 11-ig. 
A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az országos döntő költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Játékidő:
– IV. korcsoport: 2 × 8 perc, 3 perc szünettel.
– V-VI. korcsoport: 2 × 10 perc, 3 perc szünettel.

• A labda kerülete, súlya: lányok, fiúk: 50-52 cm, 280-300 g (2-es méret).

IV., V-VI. KORCSOPORT



240

• Pálya: a mérkőzéseket csak 27 × 12 m-es játékterű, 40 cm mélységű, meg-
tisztított homokos, az illetékes kézilabda szövetség által hitelesített szabad-
téri pályán lehet játszani.

• Csapatlétszám: 8 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: az országos döntőn csapatonként 8 fő játékos 

szerepeltethető, az a 8 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a 
technikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Csapatlétszám mérkőzésen: a játéktéren csapatonként 3 fő mezőnyjáté-
kos + 1 fő kapus (4 fő csere).

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott – lehetőleg ujjatlan – mezben le-
het játszani. Az országos döntőre legalább két különböző színű, számozott 
garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csapatoknak 
magukkal vinni.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® 
„Versenyszabályzata” és a hatályos „Strandkézilabdázás verseny- és játék-
szabályai” érvényesek.

IV., V-VI. KORCSOPORT
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Torna
„A” kategória
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Torna Szövetséggel (MATSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

•  A torna mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• Az utánpótlás bázisának szélesítése a legügyesebb tanulók bevonásával.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Budapesti 
Diáksport Szövetség szervezésében kerül megrendezésre. 

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Országos döntő: 2021. április 17-18. (szombat-vasárnap), Budapest. 

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként 

– az I. korcsoportba tartozó tanulók 
– a II. korcsoportba tartozó tanulók
– a III-IV. korcsoportba tartozó tanulóknak közös mezőny
– az V-VI. korcsoportba tartozó tanulóknak közös mezőny

• Egyéni versenyben nemenként
– az I. korcsoportba tartozó tanulók 
– a II. korcsoportba tartozó tanulók
– a III. korcsoportba tartozó tanulók
– a IV. korcsoportba tartozó tanulók
– az V-VI. korcsoportba tartozó tanulóknak közös mezőny 

Felversenyzés: 
• Csapatversenyben minden korcsoportban 1 fő felversenyezhet, de akkor a 

saját korcsoportja egyéni és csapatversenyén nem vehet részt.

„A” KATEGÓRIA
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• Egyéni versenyben minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, 
„felversenyzés” nem lehetséges.
Kivéve a csapatversenyben felversenyző tanuló, aki a csapatversenyen elért ered-
ménye alapján kerül a magasabb korcsoportos egyéni összetett versenyben ér-
tékelésre. A felversenyző tanuló nem versenyezhet vissza a saját korcsoportjába. 

Korlátozás:
Egy versenyző egyéni versenyben és csapatversenyben vagy „A”, vagy „B” 
kategóriában indulhat. 
Résztvevők: 
• Országos döntő: 

Csapatverseny:
– a nevezési határidőig benevezett csapatok.
Egyéni verseny: 
–  az I. és a II. korcsoportban a csapatversenyben benevezett egyéni versenyzők, 
–  a III., IV. és az V-VI. korcsoportban a nevezési határidőig benevezett egyé-

ni versenyzők.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
Meghívásra nincs lehetőség.

6.   Versenyszámok: 

• Csapatverseny korcsoportonként és nemenként az alábbi szerekkel és 
gyakorlatokkal:
I. korcsoportban:

-  lányoknak: ugrás (előírt gyakorlat) - talaj (szabadon választott gyakor-
latok kötelező elemekkel)

-  fiúknak: talaj - ugrás - szabadgyakorlat (előírt gyakorlatok)
II. korcsoportban:

-  lányoknak: ugrás (előírt gyakorlat) - gerenda (előírt gyakorlat) - talaj 
(szabadon választott gyakorlatok kötelező elemekkel)

-  fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás - szabadgyakorlat (előírt gyakorlatok) 
III-IV. korcsoportban: 

-  lányoknak: ugrás (előírt gyakorlat) - gerenda - talaj (szabadon válasz-
tott gyakorlatok kötelező elemekkel) 

-  fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás (előírt gyakorlatok) 
V-VI. korcsoportban (előírt gyakorlatok alapján): 

-  lányoknak: ugrás - felemáskorlát - gerenda - talaj 
-  fiúknak: talaj - kápásló - gyűrű - ugrás - korlát - nyújtó 

„A” KATEGÓRIA
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•  Egyéni verseny:
I. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel és gyakorlatokkal:

-  lányoknak: a csapatversenyen elért eredmény alapján kerül értékelésre
-  fiúknak: a csapatversenyen elért eredmény alapján kerül értékelésre

II. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel és gyakorlatokkal:
-  lányoknak: a csapatversenyen elért eredmény alapján kerül értékelésre
-  fiúknak: a csapatversenyen elért eredmény alapján kerül értékelésre

III. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel és gyakorlatok-
kal: 

-  lányoknak: ugrás - korlát - gerenda - talaj (szabadon választott gyakor-
latok)

-  fiúknak: talaj - ló - gyűrű - ugrás - korlát - nyújtó (szabadon választott 
gyakorlatok)

IV. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel és gyakorlatokkal:
-  lányoknak: ugrás - korlát - gerenda - talaj (szabadon választott gyakor-

latok)
-  fiúknak: talaj - ló - gyűrű - ugrás - korlát - nyújtó (szabadon választott 

gyakorlatok)
V-VI. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel és gyakorlatok-
kal:

-  lányoknak: ugrás - korlát - gerenda - talaj (szabadon választott gyakorlatok)
-  fiúknak: talaj - ló - gyűrű - ugrás - korlát - nyújtó (szabadon választott 

gyakorlatok)

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Országos döntő: a verseny programfüzete szerint.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a neve-
zéseket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
A III., IV. és V-VI. korcsoport egyéni versenyeinél külön kell a nevezéseket 
elkészíteni, míg az I. és II. korcsoportos csapatversenybe nevezett verseny-
zőket nem szükséges az egyéni versenyszámba nevezni, a versenyzők érté-
kelésre kerülnek az egyéni versenyszámban is.
Egy versenyző egyéni versenyben és csapatversenyben vagy az „A”, vagy a 
„B” kategória versenyeire nevezhető.

• Országos döntő: 
Nevezési határidő az egyéni és a csapatversenyre: 2021. március 16-ig. 
A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!

„A” KATEGÓRIA
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9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az országos döntő költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
• Országos döntő:

Csapatverseny: az 1-3. helyezett érem-, minden csapat oklevéldíjazásban ré-
szesül.
Egyéni verseny: az összetett verseny 1-6. helyezettje érem-, és oklevéldíja-
zásban részesül.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Csapatlétszám: 6 fő, amelyből szerenként a 4 legjobb pontszám adja a csa-
pat eredményét. 

• Lányoknál az I. korcsoportban a talajgyakorlatok időtartamának hossza min. 
60 – max. 70 másodperc lehet! Az időtúllépés 0,1 pontlevonással jár verseny-
zőnként.

• 25 cm-nél magasabb dobbantót nem lehet használni a versenyeken!
• Az egyéni és csapatverseny nemenkénti gyakorlatanyaga az MDSZ honlap-

ján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu). A gyakorlatanyag tanév 
közben módosulhat, amely esetleges változások közlemény formájában ke-
rülnek meghirdetésre az MDSZ honlapján.

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 
Diákolimpia® „Versenyszabályzata”, a „Diákolimpia Torna Versenyszabályai” és 
a MATSZ hatályos szabályai érvényesek.

„A” KATEGÓRIA
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Torna
„B” kategória
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Torna Szövetséggel (MATSZ)
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

•  A torna mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében.
• Rendszeres foglalkoztatási, versenyzési lehetőség biztosítása a torna sport-

ággal megismerkedő fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-

mélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-

keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
Budapesti Diáksport Szövetség szervezésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2021. január 17-ig kell megrendezni.

• Országos elődöntők: 2021. február 28-ig.
A pontos időpontok és helyszínek a továbbjutás függvényében és a szer-
vezői szándék írásban történő beérkezését követően kerülnek kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. március 27-28. (szombat-vasárnap), Budapest.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként

– az I. korcsoportba tartozó tanulók 
– a II. korcsoportba tartozó tanulók 
– a III-IV. korcsoportba tartozó tanulóknak közös mezőny
– az V-VI. korcsoportba tartozó tanulóknak közös mezőny  

„B” KATEGÓRIA
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• Egyéni versenyben nemenként
– az I. korcsoportba tartozó tanulók 
– a II. korcsoportba tartozó tanulók
– a III-IV. korcsoportba tartozó tanulóknak közös mezőny 
– az V-VI. korcsoportba tartozó tanulóknak közös mezőny 

Felversenyzés: 
•  Csapatversenyben minden korcsoportban 1 fő felversenyezhet, de akkor a 

saját korcsoportja egyéni és csapatversenyén nem vehet részt.
• Egyéni versenyben minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „fel-

versenyzés” nem lehetséges. 
Kivéve a csapatversenyben felversenyző tanuló, aki a csapatversenyen el-
ért eredménye alapján kerül a magasabb korcsoportos egyéni összetett ver-
senyben értékelésre. A felversenyző tanuló nem versenyezhet vissza a saját 
korcsoportjába.

Korlátozás: 
– Csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik 2018. szeptember 01. és 

2020. augusztus 31. között torna sportágban „A” kategóriás versenyenge-
déllyel nem rendelkeznek, valamint a torna rokonsportágaiban (akrobatikus 
torna, aerobik, gumiasztal) versenyengedéllyel nem rendelkeznek. A MATSZ 
torna és a torna rokonsportágainak „B” kategóriás versenyengedélyeivel az 
indulás engedélyezett a „B” kategóriában.

– Egy versenyző csapatversenyben és egyéni versenyben vagy „A” , vagy „B” 
kategóriában indulhat.

Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: 

Csapatverseny:
– a megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
Egyéni verseny:
– a megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.

• Országos elődöntők: 
Csapatverseny:
– Az I., II. és III-IV. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek 1-3. helye-

zettjei jutnak az országos elődöntőkbe. Azonos pontszám esetén (holt-
verseny) az azonos pontszámot elért csapatok mindegyike továbbjut az 
országos elődöntőkbe.

– Az V-VI. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek megrendezésének 
határidejéig (2021. január 17.) nevezett csapatok vehetnek részt az orszá-
gos elődöntőkön.

Egyéni verseny:
– Az I., II. és III-IV. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek 1-3. helye-

zettjei jutnak az országos elődöntőkbe. Azonos pontszám esetén (holtver-

„B” KATEGÓRIA
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seny) az azonos pontszámot elért verenyzők mindegyike továbbjut az 
országos elődöntőkbe.

– Amennyiben az egyéni 1-3. helyezett a továbbjutó csapat tagja, úgy a sor-
rendben következő egyéni versenyző jogosult indulni az országos elődöntőn.

– Az V-VI. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek megrendezési ha-
táridejéig (2021. január 17.) nevezett egyéni versenyzők vehetnek részt az 
országos elődöntőkön.

• Országos döntő: 
Csapatverseny:
– Az országos elődöntők és az országos elődöntőkön résztvevő csapatok 

száma alapján az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Torna Albi-
zottsága (a továbbiakban: Torna Albizottság) határozza meg az országos 
döntőbe jutott csapatok számát. Azonos pontszám esetén (holtverseny) 
az azonos pontszámot elért csapatok mindegyike továbbjut az országos 
döntőkbe.

Egyéni verseny:
– Az országos elődöntők és az országos elődöntőkön résztvevő csapatok 

száma alapján az MDSZ és a Torna Albizottság határozza meg az orszá-
gos döntőbe jutott egyéni versenyzők számát. Azonos pontszám esetén 
(holtverseny) az azonos pontszámot elért verenyzők mindegyike tovább-
jut az országos döntőkbe.

A III-IV. korcsoportos egyéni versenyzők szabadon választott gyakorlatokat 
is bemutathatnak az országos döntőn, amely gyakorlatanyag megtekinthe-
tő, letölthető az MDSZ honlapján (www.diakolimpia.hu).

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő csapat helyén meg-

hívásra kerülhet az érintett megyei/budapesti verseny helyezés szerint jogo-
sult csapata.
Egyéni versenyben meghívásra nincs lehetőség.

• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívás-
ra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerint jogosult 
csapata.
Egyéni versenyben meghívásra nincs lehetőség.

„B” KATEGÓRIA
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6.   Versenyszámok: 

• Csapatverseny: korcsoportonként és nemenként az alábbi szerek, előírt gya-
korlattal:
I. korcsoportban:

- lányoknak: ugrás - talaj      
- fiúknak: ugrás - talaj 

II. korcsoportban:
- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj      
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás

III-IV. korcsoportban: 
- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj      
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás

V-VI. korcsoportban: 
- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj      
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás – korlát

•  Egyéni verseny: 
I. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel, előírt gyakorlatok-
kal:

- lányoknak: ugrás - talaj
- fiúknak: ugrás - talaj

II. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel, előírt gyakorlatok-
kal:

- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás

III-IV. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel, előírt gyakor-
latokkal:

- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás

III-IV. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel, szabadon vá-
lasztott gyakorlatokkal (csak az országos döntőn):

- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás

V-VI. korcsoportban összetett verseny az alábbi szerekkel, előírt gyakor-
latokkal:

- lányoknak: ugrás - gerenda - talaj
- fiúknak: talaj - gyűrű - ugrás – korlát

„B” KATEGÓRIA
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7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. január 17-ig kell 
lebonyolítani.

• Országos elődöntő: a verseny programfüzete szerint.
Az országos elődöntők száma nemenként és korcsoportonként a beérkezett 
nevezések számától függően eltérő lehet.

• Országos döntő: a verseny programfüzete szerint.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
A csapatversenybe nevezett versenyzőket nem szükséges külön az egyéni 
versenyszámba nevezni, a versenyzők értékelésre kerülnek az egyéni verseny-
számban is.
Egy versenyző csapatversenyben és egyéni versenyben vagy az „A” vagy a 
„B” kategória versenyeire nevezhető.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek: 

A megyei/budapesti versenyek jogosultsága alapján a csapatokat és egyé-
ni versenyzőket a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

III-IV. korcsoportban az országos elődöntők megrendezési határidejéig 
(2021. február 28.) nevezett, szabadon választott gyakorlatokat bemutató 
egyéni versenyzők vehetnek részt az országos döntőn, amelyre külön egyé-
ni nevezést kell leadni „szabadon választott” megjelöléssel.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:

„B” KATEGÓRIA
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• Országos elődöntő:
Csapatverseny: az 1-3. helyezett érem-, minden csapat oklevéldíjazásban részesül.
Egyéni verseny: az összetett verseny 1-6. helyezettje éremdíjazásban részesül.

• Országos döntő:
Csapatverseny: az 1-3. helyezett érem-, minden csapat oklevéldíjazásban részesül.
Egyéni verseny: az összetett verseny 1-6. helyezettje érem-, és oklevéldíja-
zásban részesül.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Csapatlétszám: 6 fő, amelyből szerenként a 4 legjobb pontszám adja a csapat 
eredményét.

• A lány gerendagyakorlatoknál plusz 10 cm-es szőnyeg és dobbantó használata 
megengedett. 

• 25 cm-nél magasabb dobbantót nem lehet használni a versenyeken!
• Az egyéni és csapatverseny nemenkénti gyakorlatanyaga az MDSZ honlapján 

megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu). A gyakorlatanyag tanév köz-
ben módosulhat, amely esetleges változások közlemény formájában kerülnek 
meghirdetésre az MDSZ honlapján.

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolim-
pia® „Versenyszabályzata”, a „Diákolimpia Torna Versenyszabályai” és a MATSZ 
hatályos szabályai érvényesek.

Szerek és méreteik: 

LÁNYOK

I. kcs. II. kcs. III-IV. kcs. V-VI. kcs.
szekrény 3 rész 

széltében
szekrény 3 rész 

széltében
szekrény 4 rész 

széltében
szekrény 5 rész 

széltében

nincs 120 cm 120 cm 120 cm

FIÚK

I. kcs. II. kcs. III-IV. kcs. V-VI. kcs.

szekrény 3 rész 
hosszában

szekrény 3 rész 
hosszában

szekrény 4 rész 
hosszában

szekrény 5 rész 
hosszában
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Úszás
I., II. korcsoport
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel (MÚSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

• Az úszás megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
• A sportág utánpótlás nevelésének, oktatásának minél szélesebb körben való 

kialakítása, megvalósítása.
• Versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportággal megismerkedő fiatalok 

részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 

kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének ki-

alakítása.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-

keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-
Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül 
megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és  megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. 
A megyei/budapesti döntőket 2021. február 07-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. március 13. (szombat), Debrecen.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
• Egyéni versenyben nemenként 

– az I. korcsoportba tartozó, 2012-ben vagy később született tanulók.
– a II. korcsoportba tartozó, 2010-2011-ben született tanulók.

• Váltóversenyben nemenként a II. korcsoportba tartozó, 2010-2011-ben szü-
letett tanulók.

I., II. KORCSOPORT
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I., II. KORCSOPORT

Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem le-
hetséges.
Korlátozás:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

I. korcsoport:
Egy versenyző legfeljebb két számban indulhat.
II. korcsoport:
Egy versenyző legfeljebb két egyéni és a váltószámban indulhat.
A váltószámokban egy iskola egy csapatot indíthat.

Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

I. korcsoport:
– A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői.

II. korcsoport: 
– A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett egyéni versenyzői.
– A megyei döntők 1. és Budapest 1-3. helyezett váltócsapatai.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

I. korcsoport:
A megyei 1. / budapesti 1., 2., illetve 3. helyezettek visszalépése esetén - 
melyről az MDSZ-t írásban kell tájékoztatni - az érintett megyei 2. / buda-
pesti 4. helyezett egyéni versenyzők kerülnek meghívásra.
II. korcsoport:
A megyei 1. / budapesti 1., 2., illetve 3. helyezettek visszalépése esetén - 
melyről az MDSZ-t írásban kell tájékoztatni - az érintett megyei 2. / buda-
pesti 4. helyezett egyéni versenyzők és váltók kerülnek meghívásra.
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség!
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6.   Versenyszámok: 

I. korcsoport II. korcsoport 

50 m-es fiú gyorsúszás 50 m-es fiú gyorsúszás

50 m-es lány gyorsúszás 50 m-es lány gyorsúszás

50 m-es fiú mellúszás 50 m-es fiú mellúszás

50 m-es lány mellúszás 50 m-es lány mellúszás

50 m-es fiú hátúszás 50 m-es fiú hátúszás

50 m-es lány hátúszás 50 m-es lány hátúszás

4 × 50 m-es fiú gyorsváltó

4 × 50 m-es lány gyorsváltó

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerve-
zetek kiírása szerint. A megyei/budapesti döntőket 2021. február 07-ig kell 
lebonyolítani.

• Országos döntő: 
A lebonyolítás rendjét, és az időrendet az országos döntő programfüzete 
tartalmazza.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos döntő: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján az egyéni versenyzőket 
és váltócsapatokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

I., II. KORCSOPORT
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I., II. KORCSOPORT

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.

12.   Sportági rendelkezések: 

• A megyei/budapesti döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet 
„szétúszással” el kell dönteni!

• Az országos döntőn az egy rajtszabály kerül alkalmazásra.
• Az országos döntő programfüzete és az indulók listája az MDSZ honlapján 

megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® 

„Versenyszabályzata” és a Magyar Úszó Szövetség hatályos szabályai érvé-
nyesek.
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Úszás
III., IV., V-VI. korcsoport „B” KATEGÓRIA
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Úszó Szövetséggel (MÚSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

Az „A” kategória versenyeit a Magyar Úszó Szövetség rendezi meg. További in-
formáció a Diákolimpia® hivatalos honlapján (http://www.mdsz.hu/diakolimpia/ 
versenykiirasok/).

1.   A verseny célja: 

• Az úszás sportág versenyszámainak megismertetése az iskoláskorú tanulók 
körében.

• A sportág utánpótlás nevelésének, oktatásának minél szélesebb körben 
való kialakítása, megvalósítása.

• Versenyzési lehetőség biztosítása az úszó sportág versenyszámaiban jár-
tasságot és készséget szerzett fiatalok részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre. 

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint.
A megyei/budapesti döntőket 2021. február 07-ig kell megrendezni.

• Országos döntő:
III. és IV. korcsoport „B” kategória: 2021. március 14. (vasárnap), Debre-
cen.
V-VI. korcsoport „B” kategória: 2021. március 13. (szombat), Debrecen.

„B” KATEGÓRIA  III., IV., V-VI. KORCSOPORT
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III., IV., V-VI. KORCSOPORT  „B” KATEGÓRIA

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és a Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
• Egyéni versenyben kategóriánként és nemenként 

– a III. korcsoportba tartozó, 2008-2009-ben született tanulók,
– a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók,
– az V-VI. korcsoportba tartozó 2001-2005-ben született tanulók,

•  Váltóversenyben kategóriánként és nemenként 
– a III. korcsoportba tartozó, 2008-2009-ben született tanulók,
– a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók,
– az V-VI. korcsoportba tartozó 2001-2005-ben született tanulók.

Felversenyzés:
Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem le-
hetséges, kivéve a 2006-ban született tanulók, akik az V-VI. korcsoport verse-
nyein indulhatnak, de akkor saját IV. korcsoportjuk versenyein nem vehetnek 
részt.
Korlátozás:
• A  III., IV., V-VI. korcsoport „B” kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, 

akik 2018. szeptember 01. és 2020. augusztus 31. között úszás sportágban 
érvényes versenyengedéllyel nem rendelkeztek.

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező megyei/budapesti 
diáksport szervezetek kiírása szerint.

• Országos döntő: 
– Egy versenyző legfeljebb két egyéni és a váltószámban indulhat.
– A váltószámokban korcsoportonként,  nemenként egy iskola egy csa-

patot indíthat.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező megyei/budapesti 

diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

– A megyei döntők 1. helyezett, Budapest 1-3. helyezett egyéni ver-
senyzői.

– A megyei döntők 1. helyezett, Budapest 1-3. helyezett váltócsapatai.
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5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-

tek kiírása szerint.
• Országos döntő: 

A megyei 1. / budapesti 1., 2., illetve 3. helyezettek visszalépése esetén - 
amelyről az MDSZ-t írásban kell tájékoztatni - az érintett megyei 2. / buda-
pesti 4. helyezett egyéni versenyzők és váltók kerülnek meghívásra. 
A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség!

6.   Versenyszámok: 

III. korcsoport „B” IV. korcsoport „B”

100 m-es fiú gyorsúszás 100 m-es fiú gyorsúszás

100 m-es lány gyorsúszás 100 m-es lány gyorsúszás

100 m-es fiú mellúszás 100 m-es fiú mellúszás

100 m-es lány mellúszás 100 m-es lány mellúszás

100 m-es fiú hátúszás 100 m-es fiú hátúszás

100 m-es lány hátúszás 100 m-es lány hátúszás

4 × 50 m-es fiú gyorsváltó 4 × 50 m-es fiú gyorsváltó

4 × 50 m-es lány gyorsváltó 4 x 50 m-es lány gyorsváltó

V-VI. korcsoport „B”

100 m-es fiú gyorsúszás

100 m-es lány gyorsúszás

100 m-es fiú mellúszás

100 m-es lány mellúszás

100 m-es fiú hátúszás

100 m-es lány hátúszás

4 × 50 m-es fiú gyorsváltó

4 × 50 m-es lány gyorsváltó

„B” KATEGÓRIA  III., IV., V-VI. KORCSOPORT
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7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szerveze-
tek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. február 07-ig kell 
lebonyolítani.

• Országos döntő: 
A lebonyolítás rendjét, az időrendet az országos döntők programfüzetei 
tartalmazzák.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező 

diáksport szervezetek határozzák meg. 
• Országos döntő: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján az egyéni versenyzőket 
és váltócsapatokat a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább. 

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak 
szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.

12.   Sportági rendelkezések: 

• A megyei/budapesti döntőn holtverseny esetén a feljutást eldöntő helyet 
„szétúszással” el kell dönteni!

• Az országos döntőn az egy rajtszabály kerül alkalmazásra.
• Az országos döntő programfüzete és az indulók listája az MDSZ honlapján 

megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolim-

pia® „Versenyszabályzata” és a Magyar Úszó Szövetség hatályos szabályai 
érvényesek.

III., IV., V-VI. KORCSOPORT  „B” KATEGÓRIA







266

Mező Ferenc  
Szellemi Diákolimpia
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Olimpiai Akadémiával 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

•  A magyar olimpiatörténet megismertetése és megszerettetése a fiatalok 
körében.

• Az olimpiai eszme és az olimpiai hagyományok ápolása.
• Versenyalkalom biztosítása az olimpiatörténet iránt érdeklődő tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátsá-

gok kialakítása, elmélyítése.
• A képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szerve-
zésében kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Feladatfordulók időpontjai (naponta: 13.00–19.00 óra között):
• 0. forduló: 2020. november 10-11-12.
• 1. forduló: 2020. december 08-09-10.
• 2. forduló: 2020. december 15-16-17.
• 3. forduló: 2021. január 12-13-14.
• 4. forduló: 2021. január 19-20-21.
• 5. forduló: 2021. január 26-27-28.

Minden intézmény saját hatáskörében gondoskodik a feladatkitöltés 
helyszínéről és időpontjáról.

• Országos elődöntők: 2021. február 28-ig.
Az elődöntői helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek kijelölésre.

• Országos döntő: 2021. március 21. (vasárnap), Tata.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.

III-IV. KORCSOPORT
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Korcsoport: 
Csapatversenyben a III-IV. korcsoportba tartozó, 2006-2009-ben született 
fiú- és lánytanulóknak közös mezőny.
Felversenyzés:
A II. korcsoportból egy fő, 2010-ben született tanuló felversenyezhet.
Korlátozás: 
Ugyanazon köznevelési intézmény legfeljebb 2 csapattal nevezhet
Résztvevők:
• Az 5. fordulóig bezárólag: 

Az elektronikus nevezési rendszerben szabályosan nevezett csapatok.
• Országos elődöntők: 

A ötödik forduló után a 24 legjobb pontszámmal rendelkező iskolacsapat  
kerül a két országos elődöntő mezőnyébe (12-12 csa pat). Kevesebb résztve-
vő esetén az MDSZ fennarthatja az elődöntők összevonásának a lehetőségét.

• Országos döntő: 
8 csapat részvételével.
Az országos döntőbe a két elődöntő helyezés és pontszám szerinti csapatai  
kerülhetnek az alábbiak szerint:

– Az 1-2. helyezettek automatikusan az országos döntő résztvevői 
(összesen  4 csapat). 

– A további négy csapat az elért pontok alapján kerül az országos döntő-
be (összesen 4 csapat). 

Amennyiben egy elődöntő kerül megrendezésre, az országos elődöntő 
1-8. helyezett csapatai kerülnek az országos döntőbe.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Országos elődöntő: amennyiben az országos elődöntőről visszalépés történik, 

úgy az öt forduló alapján pontszámban következő csapat kerül meghívásra.
• Országos döntő: amennyiben az országos döntőről visszalépés törté-

nik, úgy az országos elődöntőkön elért eredményeket figyelembe véve, a 
pontszámban következő csapat kerül meghívásra.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek a III-IV. korcsoportba tartozó „vegyes” (fiú- és lány- 
versenyzőkből álló) csapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

A résztvevőknek 5 héten át, 3-5 kérdéstípusban megjelenő kérdésekre kell vá-
laszolni, amelyek az MDSZ honlapján, a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia alol-
dalon jelennek meg (http://diakolimpia.p92rdi.hu/).

III-IV. KORCSOPORT
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Az öt játékhét alatt az adott játékhéten kedd-szerda-csütörtök 13.00-19.00 
óra között lehet játszani, de a három játéknap alatt csak egyszer lehet a kód-
dal belépni, és megoldani az adott forduló feladatait. A feladatok időkorláttal 
kerülnek meghirdetésre, amit elérve az adott feladat megoldási felülete lezár. 
Kérjük, figyelmesen olvassák el a feladatok kitöltési útmutatóját!
Az iskolák visszaigazolást kapnak a megfejtésekről ugyanazon a felületen, 
amelyiken a feladatkitöltés történt a feladatfordulók után, pénteken.
• Országos elődöntő:

Az országos elődöntőn a versenyzők az elődöntők helyszínén írásban és 
szóban válaszolnak a kérdésekre.
A lebonyolítási rendről az MDSZ és a Magyar Olimpiai Akadémia dönt.

• Országos döntő: 
Az országos döntőn a versenyzők a döntő helyszínén írásban és szóban 
válaszolnak a kérdésekre.
A lebonyolítási rendről az MDSZ és a Magyar Olimpiai Akadémia dönt.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a neve-

zéseket külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
•  Az elektronikus nevezést követően a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia 

alrendszer (a továbbiakban: alrendszer) belépési azonosítót és kódot küld 
a nevezési rendszerben megadott e-mail címre a nevezés elfogadását kö-
vetően.

•  A csapatok a megküldött kóddal az aloldalon keresztül tudják a vetélkedő 
kérdéseit kitölteni, majd az eredményeket megtekinteni. Nevezési határ-
idő: folyamatosan, de célszerű az első forduló előtt.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak sze-
rint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.

11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel: 
Az országos döntő győztes csapata (4 fő versenyző + 1 fő felkészítő) meg-
hívást nyer a Magyar Olimpiai Akadémia egyhetes nemzetközi nyári olimpiai 
táborába.

III-IV. KORCSOPORT
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12.   Sportági rendelkezések: 

• Csapatlétszám: 4 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, felkészítő).
• Játékosok szerepeltetése: az országos elődöntőn és döntőn 4 fő játékos 

szerepeltethető, az a 4 fő, akiket az adott versenyen, a technikai értekez-
leten leigazoltak.

• Feladatanyag:
– A 177 magyar aranyérem és megszerzésének története az újkori olimpi-

ai játékokon. A 302 magyar bajnok versenyzői pályafutásának olimpiai 
eredményei.
Témakör terjedelme: Ki(k), mikor, hol, milyen sportág, milyen verseny-
számában, milyen eredménnyel lett(ek) győztes(ek) az újkori olimpiá-
kon. A győzelem megszerzésének körülményei, továbbá bajnokaink mi-
kor (csak az évszám kell), hol születtek, illetve hunytak el, egyesületük, 
amikor bajnoki címüket szerezték, olimpiai részvételeik és pontszerzé-
seik. Képfelismerés.

– Magyar sportolók szereplése a Tokióban megrendezett XXVIII. újkori 
nyári olimpiai játékokon, az 1-6. helyezettek, tehát pontszerzőink.
Témakör terjedelme: Ki(k) milyen sportág, milyen versenyszámában, 
milyen eredménnyel nyert(ek) pontszerző helyezést. Tokiói érmese-
ink életrajza. Mikor (csak az évszám kell), hol születtek, ill. hunytak 
el, egyesületük az 1964-es olimpia időszakában. Olimpiákon hányszor 
szerepeltek, milyen és mennyi pontszerző helyezést gyűjtöttek. Kép-
felismerés.

– A magyar öttusázók olimpiai eredményei a nyári olimpiai játékokon. Az 
1-6. helyezettek, tehát pontszerző öttusázóink.
Témakör terjedelme: Ki, mikor, hol érte el pontszerző helyezését. Ér-
meseink hol, mikor (csak az évszám kell) születtek, illetve hunytak el. 
Egyesületük olimpiai sikereik idején. Hány olimpián indultak, milyen 
eredménnyel szerepeltek? Képfelismerés.

– Az olimpiai mozgalommal kapcsolatos alapfogalmak, jelképek, jelmon-
datok.
Témakör terjedelme: Az olimpiákhoz kapcsolódó legfontosabb alapfo-
galmak ismerete. A hivatalos olimpiai kabalák, plakátok, jelmondatok, 
fáklyák felismerése a képek alapján. 

• Helyezések eldöntése:
– Az ötödik fordulót követően az azonos pontszámmal rendelkező csa-

patok között az országos elődöntőbe kerülést az 5. forduló helyes meg-
oldásainak időeredménye dönti el (a rövidebb idő alatt elért több he- 
lyes megfejtést elérő csapat kerül az elődöntőbe).

III-IV. KORCSOPORT
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– Az országos elődöntőn és az országos döntőn azonos pontszám esetén a 
továbbjutást, illetve a végső helyezéseket pótkérdésekkel el kell dönteni.

– A csapatok 0. fordulóban szerzett pontszámai nem számítanak bele az 
5. fordulót követő végeredmény számításába.

– Az online fordulók kitöltése során felmerült – nem MDSZ releváns – tech-
nikai hibák vagy problémák miatt az érintett feladat újrakitöltésére, vagy a 
feladatokra adható pontok jóváírására nincs lehetőség.

– Az országos elődöntők és az országos döntő programfüzete az MDSZ 
honlapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).

– Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a 
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” érvényes.

Információ, ajánlott irodalom:
• MOB honlap

www.mob.hu
• Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2016.

Főszerkesztő: dr. Aján Tamás. MOB kiadvány.
Születési és halálozási időpontoknál az évszám is elegendő.
Képfelismeréshez a MOB honlapján „Olimpiai sportágak (olimpikonjaink)” 
cím alatt található képek és a Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2016 
című könyvben található képek a mérvadók a versenyfeladatokban.

• www.olimpia.hu

III-IV. KORCSOPORT
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Mező Ferenc  
Szellemi Diákolimpia
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Olimpiai Akadémiával 
együttműködésben hirdeti meg.

1.   A verseny célja: 

•  A magyar olimpiatörténet megismertetése és megszerettetése a fiatalok 
körében.

• Az olimpiai eszme és az olimpiai hagyományok ápolása.
• Versenyalkalom biztosítása az olimpiatörténet iránt érdeklődő tanulók ré-

szére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátsá-

gok kialakítása, elmélyítése.
• A képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 

sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Komá-
rom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében 
kerül megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Feladatfordulók időpontjai (naponta: 13.00 – 19.00 óra között):
• 0. forduló: 2020. november 10-11-12.
• 1. forduló: 2020. december 08-09-10.
• 2. forduló: 2020. december 15-16-17.
• 3. forduló: 2021. január 12-13-14.
• 4. forduló: 2021. január 19-20-21.
• 5. forduló: 2021. január 26-27-28.

Minden intézmény saját hatáskörében gondoskodik a feladatkitöltés 
helyszínéről és időpontjáról.

• Országos elődöntők: 2021. február 28-ig.
Az elődöntői helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek kijelö-
lésre.

• Országos döntő: 2021. március 20. (szombat), Tata.

V-VI. KORCSOPORT
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4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: 
Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben született 
fiú- és lánytanulóknak közös mezőny.
Felversenyzés: 
A IV. korcsoportból két fő tanuló esetében lehetséges, de akkor az érintett 
tanulók saját korcsoportjukban nem szerepelhetnek.
Korlátozás: 
Ugyanazon köznevelési intézmény legfeljebb 2 csapattal nevezhet.
Résztvevők:
• Az 5. fordulóig bezárólag: 

Az elektronikus nevezési rendszerben szabályosan nevezett csapatok.
• Országos elődöntők: 

Az ötödik forduló után a 24 legjobb pontszámmal rendelkező iskolacsapat 
kerül a két országos elődöntő mezőnyébe (12-12 csapat). Kevesebb résztve-
vő esetén az MDSZ fennarthatja az elődöntők összevonásának a lehetőségét.

• Országos döntő: 
8 csapat részvételével.
Az országos döntőbe a két elődöntő helyezés és pontszám szerinti csapa tai  
kerülhetnek az alábbiak szerint:

– Az 1-2. helyezettek automatikusan az országos döntő résztvevői (összesen 
4 csapat).

– A további négy csapat az elért pontok alapján kerül az országos döntőbe 
(összesen 4 csapat).

Amennyiben egy elődöntő kerül megrendezésre, az országos elődöntő 
1-8. helyezett csapatai kerülnek az országos döntőbe.

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Országos elődöntő: amennyiben az országos elődöntőről visszalépés 

történik, úgy az öt forduló alapján pontszámban következő csapat kerül 
meghívásra.

• Országos döntő: amennyiben az országos döntőről visszalépés törté-
nik, úgy az országos elődöntőkön elért eredményeket figyelembe véve, a 
pontszámban következő csapat kerül meghívásra.

6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó „vegyes” (fiú- és lány-
verseny zőkből álló) csapatok részére.
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7.   A versenyek lebonyolítása:  

A résztvevőknek 5 héten át, 3-5 kérdéstípusban megjelenő kérdésekre kell 
válaszolni, melyek az MDSZ honlapján, a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia 
aloldalon jelennek meg (http://diakolimpia.p92rdi.hu/).
Az öt játékhét alatt az adott játékhéten kedd - szerda - csütörtök 13.00-
19.00 óra között lehet játszani, de a három játéknap alatt csak egyszer le-
het a kóddal belépni, és megoldani az adott forduló feladatait.
A feladatok időkorláttal kerülnek meghirdetésre, amit elérve az adott fel-
adat megoldási felülete lezár. Kérjük, figyelmesen olvassák el a feladatok 
kitöltési útmutatóját!
Az iskolák visszaigazolást kapnak a megfejtésekről ugyanazon a felületen, 
amelyiken a feladatkitöltés történt a feladatfordulók után, pénteken.
• Országos elődöntő:

Az országos elődöntőn a versenyzők az elődöntők helyszínén írásban és 
szóban válaszolnak a kérdésekre.
A lebonyolítási rendről az MDSZ és a Magyar Olimpiai Akadémia dönt.

• Országos döntő: 
Az országos döntőn a versenyzők a döntő helyszínén írásban és szóban 
válaszolnak a kérdésekre.
A lebonyolítási rendről az MDSZ és a Magyar Olimpiai Akadémia dönt.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a neve-

zéseket külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
•  Az elektronikus nevezést követően a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia al-

rendszer (a továbbiakban: alrendszer) belépési azonosítót és kódot küld a 
nevezési rendszerben megadott e-mail címre a nevezés elfogadását köve-
tően.

• A csapatok a megküldött kóddal az aloldalon keresztül tudják a vetélkedő 
kérdéseit kitölteni, majd az eredményeket megtekinteni.

Nevezési határidő: folyamatosan, de célszerű az első forduló előtt.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
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11.   Díjazás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő győztes csapata (4 fő versenyző + 1 fő felkészítő) 
meghívást nyer a Magyar Olimpiai Akadémia egyhetes nemzetközi nyári 
olimpiai táborába.

12.   Sportági rendelkezések: 

• Csapatlétszám: 4 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, felkészítő).
• Játékosok szerepeltetése: az országos elődöntőn és döntőn 4 fő játékos 

szerepeltethető, az a 4 fő, akiket az adott versenyen, a technikai értekezle-
ten leigazoltak.

• Feladatanyag:
– A 177 magyar aranyérem és megszerzésének története az újkori olimpi-

ai játékokon. A 302 magyar bajnok versenyzői pályafutásának olimpiai 
eredményei. 
Témakör terjedelme: Ki(k), mikor, hol, milyen sportág, milyen verseny-
számában, milyen eredménnyel lett(ek) győztes(ek) az újkori olimpiá-
kon. A győzelem megszerzésének körülményei, továbbá bajnokaink mi-
kor (csak az évszám kell), hol születtek, illetve hunytak el, egyesületük, 
amikor bajnoki címüket szerezték, olimpiai részvételeik és pontszerzé-
seik. Képfelismerés.

– Magyar sportolók szereplése a Münchenben megrendezett XX. újkori 
nyári olimpiai játékokon, az 1-6. helyezettek, tehát pontszerzőink.
Témakör terjedelme: Ki(k), mikor, hol, milyen sportág, milyen verseny-
számában, milyen eredménnyel nyert(ek) pontszerző helyezést. Mün-
cheni érmeseink életrajza, mikor (csak az évszám kell), hol születtek, 
ill. hunytak el, egyesületük az 1972-es olimpia időszakában. Olimpiákon 
hányszor szerepeltek, milyen és mennyi pontszerző helyezést gyűjtöt-
tek. Képfelismerés.

– Magyar úszók szereplése és eredményei az újkori olimpiákon. Az 1-6. he-
lyezettek, tehát pontszerző úszóink.                                                                                             
Témakör terjedelme: Magyar úszók olimpiai eredményei. Ki, mikor, hol 
érte el pontszerző helyezését. Érmeseink hol, mikor (csak az évszám kell) 
születtek, ill. hunytak el, egyesületük olimpiai sikereik időszakában, hány 
olimpián indultak, milyen eredménnyel szerepeltek. Képfelismerés.

– Az olimpiai mozgalommal kapcsolatos alapfogalmak, jelképek, jelmon-
datok.
Témakör terjedelme: Az olimpiákhoz kapcsolódó legfontosabb alapfo-
galmak ismerete. A hivatalos olimpiai kabalák, plakátok, jelmondatok, 
fáklyák felismerése képek alapján.
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• Helyezések eldöntése:
– Az ötödik fordulót követően az azonos pontszámmal rendelkező csapatok 

között az országos elődöntőbe kerülést az 5. forduló helyes megoldásai-
nak időeredménye dönti el (a rövidebb idő alatt elért több helyes megfej-
tést elérő csapat kerül a döntőbe).

– Az országos elődöntőn és az országos döntőn azonos pontszám esetén a 
továbbjutást, illetve a végső helyezéseket pótkérdésekkel el kell dönteni.

– A csapatok 0. fordulóban szerzett pontszámai nem számítanak bele az 
5. fordulót követő végeredmény számításába.

– Az online fordulók kitöltése során felmerült – nem MDSZ releváns – tech-
nikai hibák vagy problémák miatt az érintett feladat újrakitöltésére, vagy a 
feladatokra adható pontok jóváírására nincs lehetőség.

– Az országos elődöntők és az országos döntő programfüzete az MDSZ 
honlapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).

– Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” érvényes.

Információ, ajánlott irodalom:
• MOB honlap

www.mob.hu
• Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2016.

Főszerkesztő: dr. Aján Tamás. MOB kiadvány.
Születési és halálozási időpontoknál az évszám is elegendő.
Képfelismeréshez a MOB honlapján „Olimpiai sportágak (olimpikonjaink)” 
cím alatt található képek és a Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2016 
című könyvben található képek a mérvadók a versenyfeladatokban.

• Hencsei Pál – Ivanics Tibor: Magyar atléták az olimpiai játékokon
• www.olimpia.hu
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Lezárult a DIÁKOLIMPIA GAMETIME Játékunk!

A 2019/2020. tanévi Diákolimpia® idő előtti befejezése miatt,  
a Diákolimpia® céljai – a diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az  

egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése,  
valamint a diákolimpiai programban szereplő sportágak népszerűsítése – 

mentén hirdettük meg a Diákolimpia GameTime Játékot.

A Játékban 7 sportágban (asztalitenisz, atlétika, kézilabda, kosárlabda, 
labdarúgás, röplabda, torna), valamint egy, az általános mozgásműveltség 
szélesítésére, bemutatására hivatott multisport szemléletű „versennyel” 
szerettük volna megszólítani a 10–14 éves diákokat. A 2020. május 11. és 
június 22. között, hat héten át tartó program keretében, sportáganként 

9-9 változó nehézségű (az egyszerűbb játékos feladattól a komoly sportági 
felkészültséget igénylő megmérettetésig) – ismert sportolók által  

bemutatott – kihívást kellett teljesíteni. 

A testnevelők, csatlakozva a játékhoz, a regisztrált diákokból  
iskolai csapatokat alkothattak, mely csapatok már közösen, az egyéni  

eredmények összesítésével is részt vehettek a Játékban.

Köszönjük a részvételt!

További információk és a díjazottak listája a GameTime honlapján 
(www.gametime.diakolimpia.hu)



Köszönjük!

ajoros ence // asztalitenisz • aji alázs // atlétika 
tuder gnes // kosárlabda  

Juhász oland, ovács stván, agy dám, zánthó egő, sonka András,  
sontos Dominik // labdarúgás  Dombi udolf // multisport 

zakmáry Gréta // röplabda

1113 regisztrált tanuló 

7168 feltöltött videó

146 csapat 

6 millió forint értékű ajándék 

öczögő Dorina Lékai Máté áfra oémi incze ttó
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Diákolimpiai Bizottság

Az MDSZ Diákolimpiai Bizottsága

Elnök:  
Daragó Lászlóné

Tagok:
Bereczki Brigitta

Dóka András 
Együd-Máthé Vivien

Fábián Gábor
Kókai Dávid

Molnár Diána
Szöllös Eszter 
Tilinger Balázs 

A Diákolimpiai Bizottság sportági albizottságai:
- atlétika
- asztalitenisz
- floorball
- játékos sportverseny
- kézilabda
- kosárlabda
- labdarúgás
- röplabda
- torna
- úszás
A sportági albizottságok tagjai a Diákolimpia® hivatalos honlapon kerülnek köz-
zétételre.
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Sportág Szervező

Aerobik Magyar Torna Szövetség

Alpesi Sí Magyar Sí Szövetség

Birkózás Magyar Birkózó Szövetség

Északi Sí Magyar Sí Szövetség 

Evezés Magyar Evezős Szövetség

Evezős Ergométer Magyar Evezős Szövetség

Fekvenyomás Magyar Erőemelő Szövetség

Fitkid Magyar TáncSport Szakszövetség

Golf Magyar Golf Szövetség

Grappling Magyar Grappling Szövetség 

Gumiasztal-Minitrampolin Magyar Torna Szövetség 

Gyeplabda Magyar Gyeplabda Szakszövetség

Gyorsasági Görkorcsolya
 Magyar Országos Görkorcsolya és 
Gördeszka Szövetség

Judo Magyar Judo Szövetség

Kajak-Kenu Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

Karate (Kyokushin, WKF,
Knock Down, Ippon Shobu) Magyar Karate Szövetség

Kosárlabda B33 Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége, Sport Division Kft.

Kötélugrás Magyar UgróKötelesek Szövetsége

Lábtoll-labda Magyar Lábtoll-labda Szövetség

Mountain Bike Magyar Kerékpáros Szövetség 

Nagypályás Floorball Magyar Floorball Szakszövetség

Sportági szakszövetségek által 2020/2021. tanévben megrendezésre kerülő 
Diákolimpia® versenyek:
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Országúti Kerékpár Magyar Kerékpáros Szövetség

Pályakerékpár Magyar Kerékpáros Szövetség

Petanque Magyar Petanque Szövetség

Ritmikus Gimnasztika Magyar Torna Szövetség

Rövidpályás Gyorskorcsolya Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

Sakk Magyar Sakkszövetség

Sportlövészet Magyar Sportlövők Szövetsége

Strandröplabda Magyar Röplabda Szövetség

Sportmászás Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség

Sportlövészet Magyar Sportlövők Szövetsége

Tájékozódási Futás Magyar Tájékozódási Futó Szövetség

Target Sprint Magyar Sportlövők Szövetsége

TáncSport Magyar TáncSport Szakszövetség

Tenisz Magyar Tenisz Szövetség

Tollaslabda Magyar Tollaslabda Szövetség

Ultimate Frizbi Magyar Frizbi Szövetség

Unihoki Floorball Magyar Floorball Szakszövetség

Uszonyosúszás Magyar Búvár Szakszövetség 

Vívás (kard, párbajtőr, tőr) Magyar Vívó Szövetség

A sportági felsorolás indikatív jellegű. A végleges versenykiírások a Diákolimpia® 
hivatalos honlapján érhetőek el (http://www.mdsz.hu/diakolimpia/versenykiirasok/).
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FOLYTATÓDNAK 
AZ INGYENES 
PEDAGÓGUS-
TOVÁBBKÉPZÉSEK

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) a 2020/2021. tanévben is folytatja ingyenes pedagógus-

továbbképzéseinek megvalósítását. A tréningek az érintett sportági szakszövetségekkel való 

együttműködések keretében Magyarország kevésbé fejlett régióiban zajlanak. A tanítók és tanárok 

2020. szeptemberétől az alábbi ingyenes, 30 órás PAT által akkreditált pedagógus-továbbkép-

zésekre tudnak jelentkezni:

• „A szivacskézilabdázás oktatásmódszertani alapjai az iskolai testnevelésben”

• „Röpsuli” - röplabdázás az iskolában

• „Sulifloorball” - floorball az iskolában

• „Mozgás- és sportfesztiválok szakmai és szervezési lehetőségei a köznevelési 
intézményekben” – Kontakt órás képzés

• „Mozgás- és sportfesztiválok szakmai és szervezési lehetőségei a köznevelési 
intézményekben” – Távoktatási formában megvalósuló képzés

• „Speciális fejlesztési módszerek az iskolai testnevelésben és sportoktatásban – fókuszban  
a di�erenciálás és az adaptáció”

• „Karate az iskolai testnevelés keretein belül”



MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI 
A TOVÁBBKÉPZÉSEKEN?

A háromnapos továbbképzések helyszíneiről, 
időpontjairól és a további részletekről az MDSZ 
honlapján - www.mdsz.hu/tesi - lehet tájékozódni, 
és a továbbképzésekre is itt lehet jelentkezni.
A továbbképzésekkel kapcsolatban további 
információ az MDSZ illetékes regionális irodáiban 
kapható. Irodavezetőink elérhetőségét megtalálja 
a www.mdsz.hu oldalon a Munkatársaink 
menüpontban.

• Mert színesebbé, a gyermekek számára is változatossá tehetik 
a délutáni időszakban a mindennapos testnevelést, testmozgást.

• Mert a résztvevők új, játék- és élményközpontú, életkorra szabott 
feladatokkal, gyakorlatokkal bővíthetik tudásukat, és új ötleteket 
szerezhetnek a testnevelés tanításához.

• Mert a továbbképzések során tanultak azonnal, könnyen beilleszthetők a 
mindennapi gyakorlatba.

• Mert a képzési napok jó hangulatúak, tartalmasak és gyakorlatközpontúak, ahol nem 
feltétel az előzetes sportági ismeret.

• Mert a továbbképzések magabiztosságot adnak a résztvevő testnevelő tanároknak, 
tanítóknak és más szakos pedagógusoknak is az órák és sportfoglalkozások 
megtartásához.

• Mert a továbbképzések ingyenesek, és a 30 óra beleszámít a hétévenkénti 120 órás 
továbbképzési kötelezettségbe.

• Mert a továbbképzésekkel az egész országot lefedjük, a helyszínek könnyen 
elérhetők lesznek.






