
  

 

 



  

 

 

 

2015/2016. TANÉVI 

DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA® 
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 

V-VI. KORCSOPORT 
  

1. Az országos elődöntő célja:  

 A magyar olimpiatörténet megismertetése és megszerettetése a fiatalok körében. 

 Versenyalkalom biztosítása az olimpiatörténet iránt érdeklődő tanulók részére. 

 Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 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. 

 Az országos elődöntő helyezés és pontszám szerinti csapata(i) részvételi jogosultságot szerez(nek) az országos 
döntőn való indulásra.  

 
2. Az országos elődöntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 

Magyar Olimpiai Akadémia. 

 
3. Az országos elődöntő ideje:  
 2016. március 06. (vasárnap), 11.00 órától. 
 A csapatok beérkezése, igazoltatás, sorsolás: 10.00 órától a verseny helyszínén.  

     
4. Az országos elődöntő helyszíne:  

Budapest, Larus Étterem és Rendezvényközpont  
1124 Budapest, Csörsz utca 18/B. 
 

5.  Zsűri:    „A” zsűri                                                             „B” zsűri 
Elnök: Dr. Kárpáti György                                    Dr. Simainé Bóbis Ildikó 

Tagok: Dr. Takács Ferenc                                     Dr. Hencsei Pál 

 Dr. Szabó Lajos                                         Fericsán Kálmán 

                          Dr. Jakabházyné Mező Mária                   Ivanics Balázs  

                          Surányi Péter                                            Tarnóczy Bence                                          

                          Balog Éva                                                  Bartus Evelin 

Játékvezető:  Dr. Printz János                                          Győr Béla 
 

6.   Az országos elődöntő résztvevői: 

 Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint.  

 Korcsoport: 
- Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 1996-1997-1998-1999-2000-ben született fiú- és 

leánytanulóknak közös mezőny. 

 Felversenyzés: 
- A IV. korcsoportból két fő tanuló esetében lehetséges, de akkor az érintett tanulók saját korcsoportjukban nem 

szerepelhetnek. 

 Korlátozás:  
- A versenyre a csapatok az elektronikus nevezési rendszerben maximum 8 fő tanulót nevezhetnek. 
- Az 1996-os születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az 

előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2015/2016-os tanévben is a köznevelési intézmény 
tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell. 

- Ugyanazon köznevelési intézmény csak 1 csapatot nevezhet. 

 Országos elődöntők:  
- Az öt játékhét fordulói után a 24 legjobb pontszámmal rendelkező iskolacsapat kerül a két országos elődöntő 

mezőnyébe (12-12 csapat). 



  

 

 

- Az ötödik fordulót követően az azonos pontszámmal rendelkező csapatok között az országos elődöntőbe kerülést 
az 5. forduló helyes megoldásainak időeredménye dönti el (a rövidebb idő alatt elért több helyes megfejtést elérő 
csapat kerül a döntőbe). 

 Országos döntőbe kerülés:  
- Az országos döntő 8 csapat részvételével kerül megrendezésre. 
- 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 döntőbe (összesen 4 csapat).  

 
7. Meghívás: 

 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 történik, úgy az országos elődöntőkön elért 
eredményeket figyelembe véve, a pontszámban következő csapat kerül meghívásra. 

 
8.  Igazolás: 

 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása 
esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási 
igazolással), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, 
csapat nevezési lappal. 

 Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező (amennyiben a tanuló nem NEK-es 
(új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik). 

 Az iskola vagy iskolák átszervezése ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola 
igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az 
intézmény nevében történt változásokat. 

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az országos döntőn. 

 Kérjük a Testnevelő Kollégákat, gondoskodjanak arról, hogy csapatuk az igazoláshoz szükséges 
valamennyi dokumentummal rendelkezzen! 

 A versenyzők saját érdekükben - esetleges sérülés, orvosi ellátás szükségessége miatt - tartsák maguknál a TAJ-
kártyájukat, vagy annak másolatát.  

 A Diákolimpia® versenyein a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az 
adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott 
vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti 
képviseletre jogosultnak, és a csapat az országos döntőn nem jogosult részt venni. 

 A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az igazoló bizottság feladata és kötelessége. Megfelelő 
igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság jogosult és köteles dönteni a versenyző/csapat részvételéről. A 
Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése alapján a döntést írásban rögzíti és közli az érintette(kke)l, 
valamint megküldi az MDSZ országos központjának. 

 Az igazolási dokumentumokat a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az igazolási 
dokumentumok biztonságos elhelyezéséről a rendező szervnek kell gondoskodnia. 

 
9.  Csapatlétszám: 4 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, felkészítő) 

Játékosok szerepeltetése: az országos elődöntőn 4 fő játékos szerepeltethető, az a 4 fő, akiket a technikai 
értekezleten leigazoltak. 

 
10. Résztvevő csapatok:   

 Az országos elődöntő helyszínén sorsolással alakul ki a két 12 fős csoport! 

Ssz Megye Iskola neve Település Tanár, felkészítő neve 

1 Bács-Kiskun Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza Nagy Ferenc 

2 Bács-Kiskun 
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, 
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 
Gimnázium 

Kiskunhalas Gurály Attila, Dávid Géza 

3 Borsod-A-Z 
Miskolci SZC Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskolája és Szakiskolája 

Miskolc 
Szakáczki Szabolcs, Thodory 
Csaba 



  

 

 

4 Borsod-A-Z 
Irinyi János Református Szakközépiskola és 
Diákotthon 

Kazincbarcika Darai Imre, Tóth Máté 

5 Borsod-A-Z 
Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskolája 

Miskolc Molnár Zsolt, Csatlós Béla 

6 Borsod-A-Z Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika   

7 Budapest Eötvös József Gimnázium Budapest 
Szász Péter, dr. Miléné Papp 
Ágota 

8 Budapest 
Budapesti Műszaki SZC Trefort Ágoston Két 
Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája 

Budapest Papp András 

9 Budapest Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola Budapest Szondi Ágnes 

10 Budapest 
Katona József Szakközépiskola, Szakiskola és 
Gimnázium 

Budapest 
Balogh Gyöngyi, Csordás 
László 

11 Budapest 
Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és 
Középiskola 

Budapest 
Urbánné Csőke Andrea, 
Bakai Anikó 

12 Jász-Nk-Sz 
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium 

Karcag Kun Mariann 

13 Nógrád 
Szent Imre Keresztény Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakképző Iskola 

Balassagyarmat Zoljánszki László 

14 Pest 
Váci SZC Boronkay György Műszaki 
Szakközépiskolája és Gimnáziuma 

Vác 
Nidermüllerné Karcag Ildikó, 
Tömösvári Sándor 

15 Pest 
József Attila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Monor 
Jámborné Kécskei 
Ilona,Kochné Márton Noémi 

16 Pest 
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, 
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon 

Gödöllő 
Brassay Ágnes, Lencsés 
Barna 

17 Pest Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium Budakeszi Breimann Erzsébet 

18 Tolna Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Pálinkás Gábor 

19 Tolna Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Simontornya Szabadi István 

20 Vas Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 
Kovács Kálmán, Dr. Hollerné 
Mecséri Annamária 

21 Vas Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Németh Attila 

22 Vas 
Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

Szombathely Hegyiné Szávai Beatrix 

23 Zala 
Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző 
Iskolája 

Nagykanizsa Gerlinger Sándor 

24 Zala 
Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és 
Szakképző Iskola 

Nagykanizsa Kahotek Ferenc 

 
11. Az országos elődöntő lebonyolítása: 

 Az országos elődöntőn a csapatok személyesen jelennek meg és válaszolnak (írásban, szóban) a kérdésekre. 

 Az országos elődöntő lebonyolítási rendjéről az MDSZ OK és a Magyar Olimpiai Akadémia dönt. 
 

12. Díjazás: 

 Az országos elődöntőn az I-III. helyezett csapatok érem-,  

 Valamennyi csapat oklevél-díjazásban részesül.   
 
13. Költségek:  

 A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. 

 Az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik.  
 

14. Sportági rendelkezések: 

 Feladatanyag: 
- Az 1996-os atlantai nyári olimpia magyar eredményei (1-6. helyezettek), bajnokai, érmesei, magyar vonatkozású 

érdekességei 



  

 

 

- Magyar evezősök az olimpiai játékokon (1-6. helyezettek). 
- Magyar súlyemelők az olimpiai játékokon (1-6. helyezettek). 
- A 120 éves MOB, és a 30 éves MOA története 
- Az országos döntőbe került csapatoknak az 1996-os atlantai nyári olimpia 1-3. helyezett élő olimpikonjaival élő 

interjúkészítés (max. 3 perc időtartamban) az országos döntő helyszínén. 

 Az országos elődöntőn azonos pontszám esetén a továbbjutást, ill. a végső helyezéseket pótkérdésekkel el 
kell dönteni. 

 A versenyen semmiféle segédanyag nem használható. 

 A Diákolimpia® országos elődöntőjébe jutott csapatok kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó ünnepség) a 
zárásig (eredményhirdetés) az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha a verseny forgatókönyve másképp 
rendelkezik. Az országos elődöntőről indokolatlanul korábban eltávozó csapatokat a Diákolimpiai Bizottság 
kizárhatja a következő tanévi versenyekből. 

 Legkésőbb 1 héttel a rendezvény kezdése előtt – indokolt esetben – az érintett csapat az MDSZ OK-hoz 
bejelentheti visszalépési szándékát, e-mailen vagy faxon, hátrányos jogkövetkezmény nélkül.  

 Az országos elődöntőn fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő testnevelő/edző/vezető tevékenységét a 
játékvezetők döntéseitől függetlenül a versenybizottság elnöke szankcionálhatja, figyelmeztetéssel, majd a versenyből 
való kizárással. A szankcionálást a Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ felé. A 
további szankcionálás jogát az MDSZ fenntartja. 

 A versenyhelyen elhelyezett értéktárgyakért, és egyéb személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget NEM vállal. 

 A versenyhelyszínen okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános 
szabályai” érvényesek. 

 Az országos döntő helyszíne, időpontja: Tata, 2016. március 13. (vasárnap) 11:00 órától! 
 

Minden résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

A versennyel kapcsolatos információ:  
Név: Dr. Jakabházyné Mező Mária 

E-mail: jmezo.maria@mob.hu 
Telefon: 06 30/231 6717 

 
TÉRKÉP 

Budapest, Larus Étterem és Rendezvényközpont 
(1124 Budapest, Csörsz utca 18/B.) 

 
 

 
 


