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PÉTANQUE 

VERSENYKIÍRÁS  

2022/2023 

  

Budapest és Pest vármegye 



PÉTANQUE 

 

 

2022/2023. TANÉVI 

PÉTANQUE DIÁKOLIMPIA® 

VERSENYKIÍRÁS 

A Pétanque Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel 
(továbbiakban:   MDSZ)   közösen   hirdeti   meg;   a   versenyt   az   MDSZ-szel   kötött 
védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Pétanque Szövetség rendezi meg. 

 

1. A verseny célja  

 A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő 
testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése. 

 A pétanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai 
körében. 

 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a 
diákolimpiai versenyen. 

 A tanév „Magyarország Pétanque Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a 
további helyezések eldöntése. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján 
a felvételi eljárás során Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. 

helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása. 
 

2. A verseny rendezője  

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar 

Pétanque Szövetség. 
 

3. A Budapest és Pest vármegyei területi verseny helyszíne és időpontja  
 

Veresegyház, 2023. április 13. (csütörtök), 9:00 

 

A városon belüli pontos helyszínt a nevezések ismeretében később határozzák meg, 
amelyről az érdekelt testnevelők e-mail értesítést fognak kapni, amennyiben az 1. számú 
mellékletben szereplő nevezési lapot elküldik a verseny szervezőjének a nevezési 
határidőig. Továbbá, a fentiekről a https://bpdiaksport.hu, valamint a 

http://www.pmdiak.hu honlapokon is tájékozódhatnak a nevezési határidő lejárta után. 

 
 

 
 

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. 

pontja szerint. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2014-ben vagy később születettek, 
II. korcsoport: 2012-2013-ban születettek, 
III. korcsoport: 2010-2011-ben születettek, 

IV. korcsoport: 2008-2009-ben születettek, 

V. korcsoport: 2006-2007-ben születettek, 

VI. korcsoport: 2003-2005-ben születettek. 

Felversenyzés: 

Csapatverseny: Csapatonként egy versenyző egy korcsoporttal feljebb is versenyezhet, de 

akkor a saját korcsoportja versenyén nem vehet részt. 

Egyéni verseny: Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem 
lehetséges. 

 

 

 

https://bpdiaksport.hu/
http://www.pmdiak.hu/
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Korlátozás: 

A versenyszámok párhuzamos lebonyolítása miatt egy versenyző csak egy 
versenyszámban indulhat. 

Résztvevők: 

A budapesti és Pest vármegyei köznevelési intézmények azon csapatai, amelyek a 
megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek és a versenyig 
befizették a nevezési díjat. 

 

 

Triplett (három fős) verseny: Valamennyi korcsoportban a fiú- és lányversenyzők részére 
közös mezőny. 

Duplett (két fős) verseny: Csak az V. és VI. korcsoportban a fiú- és lányversenyzők részére 
közös mezőny. 

Egyéni verseny: Csak az V. és VI. korcsoportban a fiú- és lányversenyzők részére közös 
mezőny. 

A versenyben csak olyan játék- és célgolyó használata engedélyezett, amely megfelel a 

hivatalos pétanque szabályzat anyag-, méret- és súly követelményeinek. A csapatok mind 
a területi versenyen, mind az országos döntőn rendelkezzenek saját sportszerrel 
(golyókészlettel, célgolyóval). A verseny szervezője nem kötelezhető sportszerek 

kölcsönzésére. 
 

 

A Pétanque szakág érvényes lebonyolítási rendje szerint. 
 

 

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. 

pontja szerint. 

Online nevezési felület elérhető  a Diákolimpia® honlapjáról 
(https://nevezes.diakolimpia.hu/) vagy mobil  applikáción  keresztül 
(https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia- 
applikacioja/). 

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanár készítheti el. 
 

Előnevezés 

A Diákolimpia applikáción keresztül az edző előnevezheti a versenyzőt. Előnevezés 
kizárólag egyéni versenyszámban lehetséges. Az előnevezés során testnevelő(k) 

megjelölése szükséges, aki(k) elektronikus levél formában értesítést kapnak az előnevezés 
tényéről. Az előnevezést az intézmény testnevelőjének szükséges jóváhagynia az 

Diákolimpia mobil applikációban vagy a webes felületen. 

Szabályos nevezésnek kizárólag a nevezési határidőig jóváhagyott nevezés tekinthető. 

Nevezési határidő: 2023. április 05. (szerda). 

A nevezési díj: 

Egyéni verseny: 1 000 Ft/fő 

Kétfős, duplett verseny: 2 000 Ft/csapat 

Háromfős, triplett verseny: 3 000 Ft/csapat  

5. Versenyszámok 

7. A verseny lebonyolítása 

8. Nevezés 

6. Sportszer 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/
https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/
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Minden résztvevőnek a területi versenyek előtt kell befizetniük a nevezési díjat, így az 

országos döntőre már nem kell újból fizetniük. 

A nevezési díjat átutalással, vagy banki befizetéssel kell rendezni a 11731001-20148852 
számlaszámra a területi verseny előtt, és a befizetési ill. átutalási bizonylatot minden 

résztvevőnek magával kell hoznia a területi versenyre és az országos döntőre is. 

A díjbekérőt legkésőbb a nevezést megelőző 14. napig kell megkérni a Magyar Pétanque 
Szövetségtől az info@petanque.hu email címen versenyszám és létszám megjelöléssel. A 

rendezők a számlát ezután elektronikus úton megküldik a díjfizető számlázási címére. 

A nevezési díjnak legkésőbb a területi versenyek időpontjáig meg kell érkeznie a 
Magyar Pétanque Szövetség bankszakmájára. 

Amennyiben a nevezési díjat nem fizetik be, az érintett csapat nem vehet részt a 
versenyen. 

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban 
szereplő versenyző a jelen 7. Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, 

ha az Online nevezés rendszerben nem került nevezésre –, az egyéni versenyző vagy a 
csapat az eredménye megsemmisítésre kerülhet. 

A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID- 
19 járványügyi készültség időszakában – figyelembevéve a mindenkor aktuális jogszabályi 
korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező 

indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken résztvevők 
számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, 

illetve félbeszakítja. A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező vagy a 
szervező nem vonható felelősségre az ebből fakadó károkért, és vele szemben semmilyen 
igény nem támaszható. 

 

1. 9. Költségek  

A területi versenyek és az országos döntő költségeit a Magyar Pétanque Szövetség 

biztosítja. 

A részvételi költségeket (szállás, étkezés, utazás, nevezési díj stb.) a csapatok viselik. 

 
 

 
 

A Magyar Diáksport Szövetség 2022/2023. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. 

pontja szerint. 

• diákigazolvány (XII. 1-2.) 
• nevezési rendszerben történt érvényes nevezés (XII. 1-2.) 
• a nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és lepecsételt 

egyéni vagy csapatnevezési lap (XII. 1-2.). Lásd: 1. sz. melléklet 
• összesítő névsor. Lásd: 2. sz. melléklet 
• megbízólevél (a kísérő köteles bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési 

lapot (1. sz. mell.) vagy megbízólevelet). (XII. 3.) 
• TAJ kártya, vagy annak másolata (XII. 8.) 

 

Egyéni és csapatversenyben az I-III.  helyezettek érem és oklevél díjazásban részesülnek, 
illetve minden kategóriában az I-IV. helyezettek továbbjutnak az országos döntőbe. 

  

 

11. Díjazás 

mailto:info@petanque.hu
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Az aktuális koronavírus elleni óvintézkedések az alábbi linken érhetők el: 
https://www.diakolimpia.hu/wp- 

content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf 
 

 

A jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a Diákolimpia® 2022/2023. tanévi 

„Versenyszabályzata”, illetve a Magyar Pétanque Szövetség sportági versenyszabályai a 
mérvadóak. 

 

Kép- és hangfelvétel: Az MDSZ Diákolimpia® versenyein részt vevő tanulók a nevezéssel, 
kísérők, nézők a részvétellel tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Diákolimpia® 
versenyeken az MDSZ, illetve amennyiben releváns − a verseny támogatója/szponzora 

számára online felületeken, papíralapú és digitális kiadványokban történő közzététel 
céljából olyan kép- és hangfelvétel készüljön, amelyen szerepelnek. Ezzel kapcsolatban 

semmilyen követeléssel nem léphetnek fel az MDSZ és támogatója/szponzora felé. Az 
MDSZ és a rendezvény támogatója/szponzora e felvételeket a versenyről szóló tájékoztatás 

céljából, valamint a diáksportot és az egészséges életmódra nevelést népszerűsítő 
kommunikációs és reklámtevékenységéhez szabadon felhasználhatja. 

A versennyel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: 
 

Területi kapcsolattartó: Markolt Imre 

Tel.: +36 70 850-6287, E-mail: markolt.imre@gmail.com 
 

Általános információ a MAPESZ részéről: Szabó Dániel 
E-mail: szabo.daniel.9112@gmail.com Tel.: +36 70 698-0937 vagy +36 70 933-0215 

 

14. További információ  

Magyar Pétanque Szövetség 

7396 Magyarszék, Kossuth u. 33. 
E-mail: info@petanque.hu 

Telefon: +36 70 933-0215 

12. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések 

13. Sportági rendelkezések 

https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf
https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf
mailto:markolt.imre@gmail.com
mailto:szabo.daniel.9112@gmail.com
mailto:info@petanque.hu


 

 

PÉTANQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖVESS MINKET! 
https://www.facebook.com/diakolimpia 

https://www.facebook.com/diakolimpia


 

 

1. számú melléklet 
 
 
 

NEVEZÉSI LAP 
sportjáték bajnokságra és egyéb  

csapatversenyekre 
 
 

 
 
  
 ....................……….......... PETANQUE 
 megye sportág 
 
Iskola neve:  ..................................................................................................................  

címe:  .............................................................................................................................  

telefonja: ........................................................................................................................  

e-mail címe:  ..................................................................................................................  

Testnevelő tanár neve:  .................................................................................................  

Testnevelő tanár e-mail címe:  ......................................................................................  

 
 

Korcsoport I. II. III. IV. V. VI. 

Nevezett triplett 
csapatok száma 

      

Nevezett duplett csapatok száma   

Nevezett egyéni versenyzők száma   

 
 

Egyesület:  .....................................................................................................................  

Edző:  ............................................................................................................................  

 
 
 

P.H. 
 ............................... ............................... 
 DSE, DSK, DSC vezető iskolaigazgató 
 illetve testnevelő tanár 

 
Az adatokat kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! 
A Csapat nevezési lapot kérjük elektronikusan elküldeni a rendező email címére az előnevezés 
határidejéig, illetve az aláírt, lepecsételt példányt átadni a Versenybizottság elnökének a 
verseny napján. 
  



 

 

2. számú melléklet 
2022/2023. TANÉVI 

PETANQUE DIÁKOLIMPIA®  
 

 
 
 

 
ÖSSZESÍTŐ NÉVSOR 

(Minden versenysorozatra külön készítendő!) 
 
 

 NÉV Szül. dátum 
Orvosi eng. (év, hó, 

nap) 
Megjegyzés 

1.   

A sportorvoslás 
szabályairól és a 

sportegészségügyi 
hálózatról szóló 

215/2004. (VII. 13.) 
Korm. rendelet 
6. § (3.) bek.  

értelmében nem 
szükséges 

 

 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 
Hivatalosan igazolom, hogy az 1-től ......................-ig sorszám alatt felsoroltak az általam 
vezetett köznevelési intézet tanulói. 
 
Dátum: ......................................, .......................  

 
 

P.H. 
 ............................... ............................... 
 DSE, DSK, DSC vezető iskolaigazgató 
 illetve testnevelő tanár 

 
Az Összesítő névsort a verseny napján, a helyszíni nevezéskor kell átadni a Versenybizottság 
elnökének. 
  



 

 

3. számú melléklet 
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott1 

Kiskorú adatai 

Név  

Lakcím  

Születési helye és ideje  

Anyja neve  

Diákigazolvány száma  

A kiskorú nevében eljárónyilatkozat megtételéhez hozzájáruló törvényes képviselő2 adatai 

Név  

Lakcím  

Nyilatkozom, hogy a Diákolimpia® országos tanulmányi és tehetséggondozó 
versenyrendszer keretében 2022/2023 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 veszem, hogy 

amennyiben nyilatkozatom a valóságnak nem felel meg, az a Versenyszabályzatban 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 képviseletében nevezést végző személy a Diákolimpia® 
monitoring- és nevezési rendszerében, a Versenyszabályzatnak megfelelően rögzítse. 

Kijelentem, hogy a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® online monitoring- és 
nevezési rendszer felületén keresztül végzett, továbbá a Diákolimpia® versenyein való 

részvétellel összefüggően végzett adatkezeléshez kapcsolódó Adatkezelési 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 feldolgozásához önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok. 
Tudomásul veszem, illetve önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 

versenyen, valamint a kapcsolódó kísérőrendezvényeken (megnyitó, eredményhirdetés, 
díjátadó, kiegészítő rendezvény stb.) rólam kép- és hangfelvétel készüljön, és azt a Magyar 

Diáksport Szövetség az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint felhasználja, kezelje.  
Kelt: …………………………., ……………………………………………. 

 …………………………….  
 aláírás  
A nyilatkozó törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat 

tudomásul veszem, annak megtételéhez hozzájárulok.  
Kelt: …………………………., …………………………………………….  

 …………………………….  
 aláírás 
1 Kérjük az adatokat nyomtatott nagybetűvel kitölteni!  

2 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 képviselőjének 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. 

http://www.mdsz.hu/diakolimpia
http://www.diakolimpia.hu/

