Kedves Igazgató Asszony / Úr!
Kedves Testnevelők!
Szeretettel köszöntjük Önöket a 2022/2023. tanévben. Szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt
években támogatták munkánkat, lehetővé tették, hogy iskolájuk diákjai részt vehessenek a
diákolimpiai versenyeinken, rendezvényeinken és ehhez térítésmentesen biztosították
sportlétesítményeiket.
Egy újabb olyan tanév kezdődik, ahol nehezített körülmények között zajlanak a diáksport
események. Reméljük, ebben a jelenlegi, nehéz időszakban is hasonlóan nagy érdeklődés követi
rendezvényeinket.
A 2022/2023. tanévet a szokásos rendben kezdjük el, sajnos szűkített diákolimpiai
rendezvénnyekkel a hatályos COVID óvintézkedések betartása mellett.
A zökkenőmentes, eredményes munkánk érdekében szeretnénk felhívni a figyelmet néhány
fontos információra:
• Elérhetőségeink:
Pest Megyei Diáksport Szövetség (PMDSZ)
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: 06 30 966 92 63, 06 30 9000 819
e-mail cím: pestmegyeidiaksport@gmail.com; medgyesie@pestmegye.hu
A PMDSZ honlapjának címe: www.pmdiak.hu
Facebook oldala: Pest Megyei Diáksport Szövetség
Az MDSZ honlapjának címe: www.mdsz.hu; www.diakolimpia.hu
• Kérjük olvassák el az MDSZ által kiadott „Versenykiírás 2022/2023” című kiadványt,
melyben az erre a tanévre vonatkozó versenyszabályok, versenykiírások megtalálhatóak.
Ez olvasható a www.diakolimpia.hu oldalon, az idei tanévtől már csak digitális
formában. A fontosabb változások holnapunkon (www.pmdiak.hu) a dokumentumok
menüpontban megtalálható.
•

A mellékletben található vagy a www.pmdiak.hu honlapról letöltött, olvashatóan
kitöltött adatlapot, előzetes jelentkezési lapot 2022. szeptember 14-ig (szerda) kell
beküldeni a medgyesie@pestmegye.hu e-mail címre, aláírva, beszkennelve.

•

A Diákolimpia® versenyeken a nem állami fenntartású általános és középfokú iskoláknak
100 forint/tanuló/tanév összegben megállapított, teljes iskola tanulói létszámra

vonatkozó regisztrációs díjat kell fizetniük legkésőbb 2022. október 31-ig a Pest Megyei
Diáksport Szövetség számlájára. (11742001-20047579)
•

A Magyar Diáksport Szövetség versenyeire elektronikusan kell nevezni. Az útmutató az
MDSZ honlapján érhető el.
Az elektronikus nevezési határidő: valamennyi sportágban a Pest megyei sportági
versenykiírásban leírtak szerint. A versenyeken (körzeti, területi, megyei) csak az
elektronikus nevezés kinyomtatott nevezési lapját fogadjuk el.

•

Az országos versenykiírások, programfüzetek, eredmények a Magyar Diáksport
Szövetség honlapján olvashatók. (www.diakolimpia.hu)

•

A megyei versenykiírások, versenyeredmények a Pest Megyei Diáksport Szövetség
honlapján találhatók. (www.pmdiak.hu)

•

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy rendszeresen figyeljék a honlapokat, facebook
oldalunkat, mert itt találhatóak a fontos információk a versenyekről. (időpontok,
helyszínek stb.) Külön értesítést sem postán, sem e-mailen nem küldünk.

•

A 2022/2023. tanévben a korábbiaktól eltérően egyes sportági versenykiírások
költségvetési okok miatt nem kerülnek meghirdetésre, ezért kérjük az érintett
diáksportolók, felkészítő pedagógusok és az intézmények szíves megértését.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a sportági versenykiírásokat, amelyek meghirdetésére
a 2022/2023. tanévben nem kerül sor:
o Labdarúgás I., Fiú Labdarúgás IV. és fiú V-VI. korcsoport
o Strandkézilabda IV., V-VI. korcsoport
o Atlétika - Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság (III., IV., és V-VI. korcsoport)
o Torna „A” kategória.
Az atlétika és torna sportágakban az érintett szakszövetségekkel jelenleg is zajló
egyeztetéseket követően a tanév során utólagos meghirdetésre sor kerülhet.
Az Úszás Diákolimpia® I., II. korcsoportos, valamint a III., IV. és V-VI. korcsoportos „B”
kategória versenyeit ebben a tanévben az „A” kategóriához hasonlóan a Magyar Úszó
Szövetség rendezi meg. Az úszás versenykiírások a későbbiekben az MDSZ honlapján
lesznek elérhetők.

Kedves Testnevelők!
Ha bármilyen kérdésetek van, információra lenne szükségetek, kérjük, forduljatok a körzeti/
sportági referensekhez vagy hozzánk. Az elérhetőségek honlapunkon (www.pmdiak.hu)
megtalálhatóak.
A tanév első rendezvényei:
Ø Európai Diáksport Napja, amely az EMMI rendeletében immár hivatalosan is
témanapként jelenik meg. Időpontja: 2022. szeptember 30. péntek. A részvétellel
kapcsolatos feltételek, valamint a részletes program az MDSZ honlapjáról letölthető
(www.mdsz.hu).
Ø Atlétika Diákolimpia® Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság Pest Megyei Döntő
Helye: Albertirsa Ecsedi László Sportcentrum
Ideje: 2022. szeptember 21. (szerda)
Versenykiírás megtalálható lesz a PMDSZ honlapján (www.pmdiak.hu).
Ø Atlétika Diákolimpia® Mezei Futás Pest Megyei Döntő
Helye: egyeztetés alatt
Ideje: egyeztetés alatt, október hónapban
Versenykiírás megtalálható lesz a PMDSZ honlapján (www.pmdiak.hu).
Az előttünk álló tanévre mindenkinek eredményes felkészítést és sikeres versenyzést kívánunk!
Budapest, 2022. szeptember 1.
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