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V E R S E N Y K I Í R Á S  
 

LÁNY TORNA „B” KATEGÓRIÁS PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 
 

 
A verseny ideje:2023. február 09. 
Érkezés: 8.30- tól 
Technikai értekezlet: 9.45-kor 
Megnyitó: 10 órakor 
A verseny kezdete: 10.15-kor 
Helyszín: Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola 
               2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. (Parkolás az Aldi parkolóban, a bolttól távolabbi helyen 
illetve az iskola udvarán. Bejárat a Hunyadi utca felől.) 
A csapatlétszám 6 fő, amelyből szerenként a 4 legjobb pontszám adja a csapat eredményét. 
Felversenyzés: a II. és III-IV. korcsoportban 1 fő felversenyezhet, de akkor a saját 
korcsoportja egyéni és csapatversenyén nem vehet részt. 
Egyéni versenyben minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat. 
Korlátozás:  
– Csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik 2020. szeptember 01. és 2022. augusztus 31. 
között torna sportágban „A” kategóriás versenyengedéllyel nem rendelkeznek, valamint a 
torna alábbi szakágaiban (akrobatikus torna, aerobik, gumiasztal) versenyengedéllyel nem 
rendelkeznek. A MATSZ torna és a torna rokonsportágainak „B” kategóriás 
versenyengedélyeivel az indulás engedélyezett  
a „B” kategóriában.  
 
Nevezés: Diákolimpia Versenykiírás 2022/2023- Versenyszabályzat X.pont)  
 
Versenyszámok: 
Csapat és egyéni összetett verseny: korcsoportonként az alábbi szerekkel, előírt 
gyakorlatokkal: 
 
I. korcsoport: ugrás, talaj  
II. és III-IV. korcsoport: ugrás, gerenda, talaj. 
                                              
A gyakorlatanyag megtekinthető és letölthető a Diákolimpia honlapján a Versenykiírások 
menüpontból (www. diakolimpia.hu)  
 
Ugrásban minden korcsoportban két kísérlet végezhető, melyből a jobbik számít. 
A lány gerendagyakorlatoknál plusz 10cm-es szőnyeg és dobbantó használata megengedett. 
25 cm-nél magasabb dobbantót nem lehet használni a versenyeken. 
 
Igazolás: 
                 - a nevezési rendszerben érvényes nevezés, a nevezés alapján kinyomtatott 

elektronikus nevezési lap  
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                - diákigazolvány vagy fényképpel és pecséttel ellátott tanulói jogviszony igazolás. 

(Amennyiben az igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola 

hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása szükséges.) 

Ezek hiányában a tanuló a versenyen nem vehet részt. 

-A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ kártyát vagy annak 
másolatát. 
- A kísérő köteles bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési lapot vagy megbízó 
levelet. 
 
Díjazás: Összetett csapatbajnokság: I – III. csapatok érem és minden csapat     oklevél 
díjazásban részesül. 
Egyéni verseny: az összetett verseny 1-6.helyezettje éremdíjazásban részesül. 
 
Országos elődöntők: 
Csapatverseny: – Az I., II. és III-IV. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek 1-3. 
helyezettjei jutnak az országos elődöntőkbe. Azonos pontszám esetén (holtverseny) az 
azonos pontszámot elért csapatok mindegyike továbbjut az országos elődöntőkbe. 
 
Egyéni verseny: – Az I., II. és III-IV. korcsoportban a megyei/budapesti versenyek 1-3. 
helyezettjei jutnak az országos elődöntőkbe. Azonos pontszám esetén (holtverseny) az 
azonos pontszámot elért versenyzők mindegyike továbbjut az országos elődöntőkbe. 
 Amennyiben az egyéni 1-3. helyezett a továbbjutó csapat tagja, úgy a sorrendben következő 
egyéni versenyző jogosult indulni az országos elődöntőn. 
 
Egyéb tudnivalók:  

- A diákolimpia rendezvényeken kizárólag egészséges versenyző, hivatalos                       
kísérő, szervező és egyéb közreműködő vehet részt. 

              A versenyen a versenyzőkön, hivatalos kísérőkön (csapatvezető, felkészítő), 
szervezőkön és egyéb közreműködőkön kívül más nem tartózkodhat. 

- Kérjük, hogy a csapatok sportöltözékben érkezzenek! 

- Felhívom a figyelmet a 2. számú mellékletre: Nevezési-és adatkezelési 
nyilatkozat! 

- Minden olyan kérdésben, melyre jelen versenykiírás nem tér ki, a Magyar 
Diáksport Szövetség „Versenyszabályzata” a „Diákolimpia Torna 
Versenyszabályai” és a MATSZ hatályos szabályai érvényesek. 
 

KÉRJÜK, HOGY INDULÁSI SZÁNDÉKUKAT 2022. NOVEMBER 30-IG JELEZZÉK! 
MIVEL AZ ELŐZETES JELENTKEZÉSEKBŐL NEM DERÜL KI, AZT IS KÜLDJÉK EL 
AZ E-MAILBEN, HOGY (ISKOLÁNKÉNT) HÁNY CSAPATOT, ILLETVE EGYÉNI 
VERSENYZŐT INDÍTANAK! (A csapatversenybe nevezett versenyzőket nem kell 

külön az egyéni versenyszámba nevezni.) 
 

A részletes program később kerül fel a honlapra. 
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ELEKTRONIKUS NEVEZÉS HATÁRIDEJE: 2023.február 06.14 óra 
 
         Takács Judit 
         Faragóné Kollár Éva 
 Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola         
          2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4. 
 Tel: 06-20/9222882  
                 06-70/ 7733297 
          e-mail: tini60@freemail.hu, 
                      fkeva@freemail.hu 
 
Az elmúlt évek sikeres versenyeihez hasonlóan részvételükre számítunk és a viszontlátás 
reményében küldjük üdvözletünket. 
 
Nagykőrös, 2022. november 09.     

          
A Torna Diákolimpia Megyei Döntő szervezői 

tel:06-70/
tel:06-70/
mailto:tini60@freemail.hu

