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ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1. A fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére megrendezendő Diákolimpia céljai: 
• A versenykiírásban szereplő sportágakban fogyatékossági specifikum, korcsoport és nemenként a 

megyék/Budapest legeredményesebb versenyzőinek részvételével a tanév "Diákolimpia bajnoka" címeinek, 
és a további helyezések eldöntése.  

• A tehetséggondozás, utánpótlás nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a fogyatékos 
személyek országos sportszövetségeinek utánpótlás nevelési rendszerét. 

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

2. A fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére megrendezendő Diákolimpia rendezői: 
• A Diákolimpia megyei versenyeit a fogyatékos tanulók sportját koordináló megyei-budapesti szövetségek 

szervezik, a megyei-budapesti diáksport szervezet, illetve a megyei, budapesti és országos sportági 
szakszövetségek segítségével, közreműködésével. 

3. A versenyek helye és ideje: 
Az országos és regionális döntők, elődöntők nevezési határidejét, helyszíneit és időpontjait az éves 
versenynaptár alapján a FODISZ elnöksége határozza meg. 

4. Résztvevők: 

• A tanulásban és értelmileg akadályozott, mozgás-, látás- és hallássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó 
általános iskolák, általános iskolai tagozatok, az előkészítő szakiskolák és speciális szakiskolák 9-12. 
évfolyamának azon tanulásban és értelmileg akadályozott tanulói - BNO F 70-71, akik egy magyar oktatási 
intézménybe a 2017/2018. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói. 

• A FODISZ sportáganként és korcsoportonként külön hirdeti meg a fiú és leány versenyeket, 
bajnokságokat, kivéve a „Kapkodd a Lábad” sor- és váltóversenyt, III.-IV. korcsoport labdarúgás és 
zsinórlabda, ahol fiú és leányversenyzők együtt is szerepelhetnek. Az egyes fogyatékosság specifikus 
diáksport versenykiírások ettől eltérhetnek. 

• Az a tanuló, aki ugyanazon az iskolafokon tanév közben más oktatási intézménybe átiratkozik - különböző 
indokok alapján -, ugyanazon sportágakban, amelyekben előző iskolájában indult a diákolimpia tanévi 
versenyein (megyei, területi, országos) az új iskolájában az adott tanévben nem versenyezhet. 
Versenyeztetése más sportágakban lehetséges. 

• Amennyiben versenyen nem vett részt, úgy a 2017. december 31-ig átiratkozott tanulók új iskolájuk 
képviseletében részt vehetnek a diákolimpiai versenyeken.  

• Aki más oktatási intézménybe tanév közben iratkozott át, volt iskolájába nem versenyezhet vissza.  
• A diákolimpiai versenyeken az ún. „felversenyzés” megengedett, azaz a megadott korcsoportnál fiatalabb 

versenyzők elindulhatnak bármely meghirdetett versenyen, legyen az egyéni vagy csapatverseny. Több 
korcsoport számára kiírt versenyeken a gyermeket benevező intézmény képviselője a nevezés során 
szabadon dönthet arról, hogy versenyzőjét a saját korcsoportjában, vagy a nála idősebbek között indítja. 

5. Korcsoportok a 2017/18. tanévben:   
ÉRTAK/ 
TANAK: I. kcs.     2008-ben vagy később születettek 

 II. kcs. 2006-2007-ben születettek   
 III. kcs.  2004-2005-ben születettek    
 IV. kcs.  2002-2003-ban születettek   
 V. kcs.  1998-2001-ben születettek 
 VI. kcs. 1996-1997-ben születettek 

Látássérült: I. kcs.     2005-ben vagy később születettek 
 II. kcs. 2002-2004-ben születettek   
 III. kcs.  2001-ig születettek    

Mozgássérült: I. kcs.     2007-ben vagy később születettek 
 II. kcs. 2002-2006-ban születettek   
 III. kcs.  1999-2001-ben születettek    

Hallássérült: I. kcs.     2005-ben vagy később születettek 
 II. kcs. 2004-ig születettek   

 
Az általános korcsoporti szabályozástól az egyes versenyek kiírásai eltérhetnek. 



  

6. Igazolás: 
• A FODISZ diákolimpiai eseményein való részvételhez orvosi igazolás kötelező, melyet az iskolaorvos 

aláírt és lepecsételt. Orvosi igazolás nélkül a verseny szervezője a részvételt megtagadja. Az igazolások az 
adott félévre érvényesek. A VESPA rendszerből a nevezés során letölthető ehhez egy segédlet, mely 
tartalmazza az adott intézményből résztvevő gyermekek nevét és az igazolás pro forma szövegét. Az 
igazolás ettől eltérő dokumentummal (pl. egyéni nevezési lap) is történhet, amennyiben az tartalmazza a 
szükséges adatokat és az illetékes orvos aláírását, például, ha a VESPA nevezéshez képest a versenyen a 
résztvevők személyében módosításra kerül sor, és a segédlet ezáltal nem elérhető. 

• Amennyiben egy résztvevő orvosi igazolása az adott félévben más FODISZ szervezésű versenyen 
bemutatásra került, az adott sportoló a versenyen új orvosi igazolás nélkül is részt vehet függetlenül attól, 
hogy a két verseny sportága megegyezik-e. 

• Az országos döntőkön a csapatok tanárral, felnőtt kísérővel, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, 
aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban 
megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a Versenyigazgatóság a csapat mellett megjelent vezetőt 
/edzőt/kísérőt nem tekinti hivatalos személynek. 
A tanárok, felnőtt kísérők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. a technikai értekezleten) a 
Versenyigazgatóság feladata és kötelessége. 

• Igazolási dokumentumokat - labdajátékoknál - a verseny végéig a Versenyigazgatóságnál kell letétbe 
helyezni. 

• A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ kártyát, vagy annak 
másolatát. 

• A versenyeken való  indulási jogot minden sportágban fokozottan ellenörzi a FODISZ 
Versenyigazgatósága. Szabálytalanság esetén azonnali kizárással büntetik a vétkes csapatot és az köteles 
visszatéríteni a részvételi költségeket a rendezőnek. 

7. Díjazás:  
 - I-III. helyezett csapatok érem+kupa, egyéni versenyzők érem, 
 - IV-VI. helyezett csapatok, illetve egyéni versenyzők oklevél díjazásban részesülnek. 
A fentiekben meghatározott szintekre az érem és oklevél díjakat a rendezők biztosítják.   

8. Költségek: 

 Az országos diákolimpiai versenyek, a megyei fordulók, országos döntők rendezési költségeit a FODISZ 
költségvetése határozza meg.  

9. Nevezés: 

a/ Nevezés minden versenyre kizárólag a VESPA rendszeren keresztül történik. Helyszíni nevezés nincs. 
b/ A FODISZ versenyeinek nevezési díja résztvevőnként megyei versenyre 1000 Ft,  regionális versenyre 

1500 Ft, országos versenyre 2500 Ft, melyet a KLIK fenntartású intézmények tanulói számára a KLIK térít 
meg a FODISZ felé. 

c/ A megyei versenyekre az oktatási intézmények azon kijelölt képviselői nevezhetnek, akik VESPA 
hozzáféréssel rendelkeznek. A versenyinformáció, a nevezési határidők, valamint a nevezés feltételei a 
VESPA rendszerben megtalálhatóak.  

d/ Ugyanazon oktatási intézmény a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken korosztályonként csak egy 
csapatot nevezhet a regionális elődöntőre vagy az országos döntőre. Az alapfokú versenyeken (megyei-
budapesti szintig) egy intézmény több csapattal is indulhat, azonban a regionális/országos versenyre 
jogában áll intézményi válogatottat nevezni. Ez esetben a VESPA rendszerben a regionális/országos 
versenyre az összeállítást meg kell változtatni. 

e/ Azon iskolák, megyei csapatok, akik versenyzőiket, csapataikat a diákolimpia országos versenyeire 
benevezik, és ennek ellenére a versenyen nem vesznek részt, és írásban a rendezők felé nem jelzik a 
rendezvény kezdete előtt legalább 1 héttel távolmaradásuk okát, a vonatkozó költségeket kötelesek 
megtéríteni, és automatikusan kizárják magukat a 2017/2018. tanévi diákolimpiai versenyekről az adott 
sportágban.  

10. Egyéb rendelkezések: 
a/ Versenybírók, játékvezetők küldése: a regionális/országos döntőkre a rendezők, a területi versenyekre a 

megyei/budapesti szövetségek biztosítják a játékvezetőket. 



  

b/ Versenykiírások: az országos döntők versenykiírásait a FODISZ iroda készíti el. Valamennyi versenykiírás 
megtekinthető és letölthető a FODISZ ( www.fodisz.hu) honlapjáról is.  

c/ Legkésőbb 1 héttel a rendezvény kezdése előtt - indokolt esetben, melyet jelölni kell - az érintett csapat 
vagy egyéni versenyző bejelentheti visszalépési szándékát, e-mailen vagy faxon, hátrányos 
jogkövetkezmény nélkül. Helyére a kiíró meghívhat csapatot, vagy egyéni versenyzőt. 

d/ A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. 
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. A válogatott sportöltözék viselése nem 
engedélyezett! 
Az országos és regionális sporteseményeket a sportszakmai feladatok ellátásával megbízott 
versenyigazgatóság irányítja. 

e/ Óvni a verseny (mérkőzés) megkezdését megelőző és befejezését követő egy órán belül lehet írásban a 
helyszínen az óvási díj egyidejű befizetésével lehet. Az óvási díjat a versenyigazgatóságnak kell a 
helyszínen befizetni.  
A megyei/budapesti versenyeken, bajnokságokon esetlegesen beérkező óvások elbírálását 
megyei/budapesti szinten kell lefolytatni.  

 A befizetésről a Versenyigazgatóság köteles elismervényt adni. 
 Az óvási díj 10.000,- Ft. Amennyiben az óvásnak helyt adnak, a befizetett összeget az illetékes 

Versenyigazgatóság visszafizeti, ellenkező esetben az összeget a FODISZ-hez kell eljuttatni a befizetési 
jogcím feltüntetésével. Óvási ügyekben az országos selejtezőkön, az országos döntőkön a 
Versenyigazgatóság dönt. 

 A Versenyigazgatóság döntése ellen 48 órán belül – feladási postabélyegző, fax dátum, iratátvétel a 
mérvadó – fellebbezni lehet a FODISZ Elnökségéhez, mely 15 napon belül másodfokon dönt és azt 
követően írásban értesíti a feleket. A fellebbezőre kedvező döntés esetén az eredetileg befizetett óvási díj a 
fellebbviteli eljárás díja. 

f/ Minden olyan kérdésben, amelyről a fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére 
megrendezendő Diákolimpia versenykiírás és játékszabályok külön nem rendelkeznek, az illetékes sportági 
szakszövetség érvényben lévő "Verseny- és játékszabályai" szerint kell eljárni.  

g/ Minden határidővel kapcsolatos kérdésben (nevezés, eredményjelentés, stb.) a postára adás ideje a 
mérvadó. 

h/ Az „Általános szabályok”-ban nem szabályozott esetekre a sportági kiírásokban megfogalmazottak az 
irányadók. 

i/ Az országos döntőkön, amennyiben a rendező szállást biztosít, a csapatvezetők, ill. a felnőtt- tanár kísérők 
kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra között a csapataik szálláshelyén tartózkodni, és a felügyeletet ellátni! 

 Az országos döntőkön fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő testnevelő/edző/vezető tevékenységét a 
játékvezetők döntéseitől függetlenül a VB elnök köteles az elnöki jelentésben jelezni a verseny kiírója felé. 

 A verseny kiírója a további szankcionálás jogát fenntartja, melynek következménye lehet a nevezett(ek) 
következő tanévi országos versenyről való kizárása is. 

 A nézők, szurkolók, szülők mérkőzés előtti, alatti és mérkőzés utáni botrányokozása esetén a jelenlévő 
tanárok/edzők/vezetők kötelesek a Versenyigazgatóság és a játékvezetők segítségére lenni a rend és a 
sportszerű viselkedés helyreállítása érdekében. Botrányokozás esetén az illetékes Versenyigazgató köteles 
jelentésben ezt jelezni a verseny kiírója felé. 

j/ Az egyéni sportágakban a megyei/budapesti versenyek jegyzőkönyveinek tartalmaznia kell a tanuló neve 
mellett a születési dátumot, az iskola nevét és a helyezés megjelölését is.  

k/ Csapatvezetők, kísérők száma: Atlétikában és asztaliteniszben annyi kísérő vehet részt ahány iskolából 
tevődik össze a megyei indulók köre. Csapatsportágakban a kísérők száma 2 fő.  
Indokolt esetben a megyei/budapesti szövetségek kérése esetén ettől a rendező eltérhet. Csak a fentiekben 
meghatározottak költségei fedezhetők!   

l/ Ha a diákolimpia hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) a saját versenyén kívül olyan 
esemény fordul elő, amely nem egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, 
rongálás, játék megtagadása, hivatalos személy, ill. személyek megsértése, ittas állapot, stb.) a 
Versenyigazgatóság a további versenyzésből azonnali hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a 
csapato(ka)t kizárni, s arról a verseny kiíróját, továbbá az illetékes megyei/budapesti szervezetet 
tájékoztatni.  

m/ A versenyhelyszínen árusítani (pl. sportszerek, büfé, stb.) csak a versenyt rendező szerv engedélyével lehet. 
A versenyek helyszínén szeszes italt árusítani ill. fogyasztani tilos! 

 
 
 


