
 
 

 

2021/2022.  TANÉVI 

VERSENYKIÍRÁS 

 



 
 

SÍFUTÁS DIÁKOLIMPIA® 

 VERSENYKIÍRÁS  

A Sífutás Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ) 

közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-el kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Sí Szövetség 

rendezi meg. 

1. A verseny célja 

• A sífutó sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.  

• A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód 
népszerűsítése. 

• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a sífutó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.  

• A tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése. 

• A tanév nemenként és korcsoportonként „Magyarország Sífutó 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 legalább 3. helyezést elért személyeknek járó többletpontok 
jogosultjainak meghatározása. 

2. A verseny rendezője  

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Sí Szövetség. 

3. A verseny helyszíne és időpontja 

Helyszín: Mátraszentistván, Sípark 

Időpont: 2022. március 9. (szerda) 

Az időjárás és egyéb körülmények miatti esetleges változásokról a Magyar Sí Szövetség honlapján keresztül 
lehet további információkat szerezni. 

4. Résztvevők 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 

Korcsoportok: 

I. kcs. 2013-ben vagy később születettek, 
II. kcs. 2011-2012-ben születettek, 
III. kcs. 2009-2010-ben születettek, 
IV. kcs. 2007-2008-ban születettek, 
V. kcs. 2005-2006-ban születettek, 
VI. kcs. 2002-2004-ben születettek. 

Felversenyzés:  

Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nem lehetséges (például a 2007-ben 
születettek, bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, IV. korcsoportjukban indulhatnak). 

Korlátozás: 

Nincs. 



 
 
Résztvevők: 

Országos döntő: A versenyen azon köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt, akik a megadott nevezési 
határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek. 

5. Versenyszámok  

Valamennyi korcsoportban sífutás kategóriában, nemenként az egyéni versenyzők részére. 

Korcsoport Távok Pálya/Kör 

I. 500 m 1 kis kör 

II. 1000 m 2 kis kör 

III. 1500 m 3 kis kör 

IV. 2000 m 2 nagy kör 

V. 3000 m 3 nagy kör 

VI. 4000 m 4 nagy kör 

6. A verseny lebonyolítása 

Országos döntő lebonyolítása: 

− I., II., III. korcsoport esetén egy-futamos sífutás klasszikus stílusban egyenként indítással. 

− IV. V., VI., korcsoport esetén egy futamos sífutás szabad stílusban egyenként indítással. 

A versenyek a Magyar Sí Szövetség versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. Egyéb a rendezéssel, 
lebonyolítással kapcsolatos fontos információk a helyszínen lesznek kiírva. 

Programtervezet: 

I., II., és III. kcs.  

• 15:15 - 16:15 Regisztráció 

• 16:30 - 17:00 Bemelegítés a bemelegítő zónában 

• 17:00 Rajt, korcsoportok egymás után folyamatosan 

• Egyénenkénti indítás, 30 másodpercenként 

IV., V., és VI. kcs.  

• 16:30 - 17:30 Regisztráció 

• 17:40 - 18:00 Bemelegítés a bemelegítő zónában 

• 18:00 Rajt, korcsoportok egymás után folyamatosan 

• Egyénenkénti indítás, 30 másodpercenként 

Eredményhirdetés várható ideje: 19:00    

Az időjárás és egyéb körülmények miatti esetleges változásokról a Magyar Sí Szövetség, illetve a Magyar 
Diáksport Szövetség honlapjain keresztül lehet további információkat szerezni. 

7. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint. 

A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, a Magyar Diáksport Szövetség 

honlapján kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásban rögzített határidőig. 

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/). 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
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. A nevezés megkönnyítése 

érdekében javasolt a versenykiírás mellékletét képző „Diákolimpia® Nevezést igénylő lap” kitöltése és testnevelő 

részére történő átadása, mely alapján a testnevelő a nevezést pontosan elvégezheti. 

Az elektronikus nevezés határideje: 2022. március 3. (csütörtök) 

A nevezések alapján elkészített nevezési listát a Magyar Sí Szövetség honlapján 2022. március 6. (vasárnap) 
minden érdekelt megtekintheti. 

Az országos döntő helyszínén nevezni nem lehet. 

Nevezési díj: 3 000 Ft/versenyző. A nevezési díjat az országos döntő helyszínén kell fizetni. Kérjük, hogy a 
nevezési díj befizetéséhez pontos összeget szíveskedjenek hozni! 

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 eredménye megsemmisítésre kerülhet – a 
versenyző(k) részére felvételi többletpont igazolás nem kerül kiállításra. 

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. 

8. Költségek 

Az országos döntő rendezési költségeit a Magyar Sí Szövetség biztosítja. 

Az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik. 

9. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 

10. Díjazás 

Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az első helyezettek elnyerik a „Magyarország Sífutó 
Diákolimpia® Bajnoka” címet. 

Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az 1-3. helyezettek érem, az 1-6. helyezettek oklevéldíjazásban 
részesülnek. 

11. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések 

A rendezvények az aktuális Kormányzati, helyi és Diákolimpia® rendelkezéseknek, korlátozásoknak megfelelően 

kerülnek lebonyolításra. A helyi intézkedéseket a területi és a megyei kiírások fogják tartalmazni. 

Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az eseményt az alábbiak 

szerint lehet látogatni: 

Maszkhasználat: 

A nézők számára az esemény teljes időszakában, míg a hivatalos kísérők, versenyzők és játékvezetők számára – 

a sporttevékenység időszakát kivéve – kötelező a maszk viselése! 



 
 
Kézfertőtlenítő: 

Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve. 

Kérjük – elsősorban – a közös használatú tárgyak (kilincs, tollak) használata előtt használjon kézfertőtlenítőt. 

Nézők: 

A nézőtéren kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizenkettedik 

életévét be nem töltött személy tartózkodhat. 

A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt 

(személyi igazolvány, jogosítvány) az eseményre való belépés során ellenőrzik. 

A védettségi és személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány nélkül néző nem léphet be az 

eseményre. 

Távolságtartás: 

Az eseményen kérjük – lehetőség szerint – tartsanak egymástól 1,5-2 méteres távolságot 

Az eseményen a fenti óvintézkedések betartása ellenőrzésre kerül. Kérjük szíves közreműködésüket, az 

intézkedések betartásában. 

A járványügyi helyzet alakulásával és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések 
következtében jelen óvintézkedések változhatnak. Az aktuális ajánlások miatt, kérjük elindulás előtt ellenőrizze a 
honlapon lévő legfrissebb változatot:(https://www.diakolimpia.hu/wp-
content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf).  

11. Sportági rendelkezések 

A végleges rajtlista 2022. március 7. (hétfő) lesz közzétéve. 

Felszerelés: Nemzeti válogatott felszerelés viselése NEM engedélyezett! 

A versenyen mindenki (versenyző, edző, néző, rendező stb.) a saját felelősségére vesz részt. A 
versenyrendezőség a versenyen esetlegesen előforduló balesetért felelősséget nem vállal! 

A nevezések beérkezését követően a Magyar Sí Szövetség elkészíti a versenyzők sorsolását, melyet a honlapokon 
meg lehet tekinteni, és letölteni, mivel a helyszínen a rendezőség csak korlátozott számú rajtnévsort tud biztosítani. 

Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Sí Szövetség északi versenyszabályzatában és a Magyar Diáksport 
Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzatában” meghatározottak szerint kell eljárni. 

Óvás: A Diákolimpia® 2021/22-es tanévi Versenykiírás Versenyszabályzatának XVI. pontja szerint, amely az 
alábbi oldalon elérhető, megtekinthető: www.diakolimpia.hu/diakolimpia/versenykiirasok/  

Elérhetőségek: 
Versenybizottság elnöke: Büki Gábor +36 30 432 2277 e-mail: gabor.buki@icloud.com 
Szervező Bizottság elnöke: Bozsik Anna +36 30 274 9113 e-mail: bozsik@sifutas.hu 

Versenyiroda vezető: Hegedűs László +36 20 336 2526 e-mail: nordsport2011@freemail.hu 
 
További Információ: 

Magyar Sí Szövetség 
1101 Budapest, Kőbányai út 49. 

Tel.: (+36 30) 982-5252 
E-mail: office@skihungary.hu Honlap: www.skihungary.hu 
Verseny szervezője: Bozsik Anna Tel.: (+36 30) 274-9113 
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https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_óvintézkedések-V5.pdf
http://www.diakolimpia.hu/diakolimpia/versenykiirasok/
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Diákolimpia® Nevezést igénylő lap 

 (kitöltése nem minősül nevezésnek, csak a nevezés támogatására szolgál) 

Verseny megnevezése  

Korcsoport  

Név  

Születési idő  

Születési hely  

Anyja neve  

Neme Fiú/Lány  

 

  



 
 

 


