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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 2016/2017. 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 2016. 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 2016/17. tanévben:   
ÉRTAK/ 

TANAK: I. kcs.     2007-ben vagy később születettek 

 II. kcs. 2005-2006-ban születettek   

 III. kcs.  2003-2004-ben születettek    

 IV. kcs.  2001-2002-ben születettek   

 V. kcs.  1997-2000-ben születettek 

 VI. kcs. 1995-1996-ban születettek 

Látássérült: I. kcs.     2004-ben vagy később születettek 

 II. kcs. 2001-2003-ban születettek   

 III. kcs.  2000-ig születettek    

Mozgássérült: I. kcs.     2006-ban vagy később születettek 

 II. kcs. 2001-2005-ben születettek   

 III. kcs.  1998-2000-ben születettek    

Hallássérült: I. kcs.     2004-ben vagy később születettek 

 II. kcs. 2003-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, illetve egyéni versenyzők érem, kupa  

 - 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 2016/2017. 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! 

 

 

 

http://www.fodisz.hu/


  

Hallássérültek 

Asztalitenisz, Sakk, Tollaslabda Diákolimpiai Bajnokságai 

 

 
II. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Országos döntő: 

 2016. november 11-12. Szeged 

 

A verseny résztvevői: 

 hallássérült diákok 

 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

 

 Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2016. november 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Asztalitenisz Diákolimpiai Bajnoksága 

 

III–IV. és V-VI. korcsoport 

 

Az országos döntő időpontja és helyszíne:  

 

 III-IV. korcsoport:  Budapest, 2017. április 28. 

 V-VI. korcsoport: Budapest, 2017. március 3. 

Megyei/budapesti elődöntők: 

 A III-IV. korcsoportos megyei elődöntőket 2017. április 20-ig kell megrendezni.  A 2016/2017 tanév 

megyei diákversenyeinek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek 

értesítést küldenek.  

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK diákok 

Versenyszámok: Fiú és leány egyes, fiú és lány páros versenyszámok. 

Az országos döntő résztvevői 

 Az országos döntő résztvevői a megyei döntők jegyzőkönyvében szereplő első és második helyezett 

diáksportolók, illetve távollétükben a rangsorban következő versenyző indítható. 

A verseny lebonyolítása 

 Selejtezők 2 X 7 fős csoportokban, ahonnan az 1-2. helyezettek jutnak tovább a kieséses rendszerben 

lebonyolításra kerülő főtáblára.  

 

Továbbjutás rendszere: 

 megyei-országos 

Nevezés 

 Nevezési határidő:  

o III-IV. korcsoport:  2017. április 21. 

o V-VI. korcsoport: 2017. február 21. 

 

Egyéb rendelkezések 

 A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a központi versenykiírásában meghatározott általános 

szabályok, valamint a Magyar Asztalitenisz Szövetség szabályai az irányadóak. 

 A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, követelmény a sportágnak megfelelő 

sportruházat, fehér mez, illetve fehér felsőruházat viselése nem engedélyezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Hallássérültek 

Országos Atlétika Diákolimpiai Bajnoksága 

 

I. és II. korcsoport 

 

 

Az országos döntő időpontja és helyszíne:  

 2017. május 26. Budapest 

 

A verseny résztvevői: 

 hallássérült diákok 

 

Versenyszámok: 

     I. kcs. fiú:         100 m   leány:      100 m 

                 300 m  300 m 

  távolugrás (60 cm-es elugrósáv) távolugrás (60 cm-es elugrósáv) 

                                magasugrás   magasugrás  

                                kislabda hajítás (plasto ball) kislabda hajítás (plasto ball) 

 

    II. kcs. fiú:         100 m   leány:      100 m 

                 200 m  200 m 

                 400 m  400 m 

  távolugrás (60 cm-es elugrósáv) távolugrás (60 cm-es elugrósáv) 

                                magasugrás   magasugrás  

                                súlylökés   súlylökés 

                                kislabda hajítás (plasto ball) kislabda hajítás (plasto ball) 

   svéd váltó 

 

 

Megjegyzés:  

Egy versenyző legfeljebb egy futószámban és két ügyességi versenyszámban, vagy két futószámban és egy 

ügyességi versenyszámban indulhat. 

 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

 

Nevezés: 

 Nevezési határidő (országos): 2017. május 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Atlétika Diákolimpiai Bajnoksága 

 

I-IV. és V-VI. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Regionális elődöntők: 

 A regionális elődöntőket 2017. májusában rendezzük meg öt helyszínen: Nyíregyháza, Pécs, 

Budapest, Békéscsaba, Veszprém.  

 

 Országos döntő: 

 2017. június 9-10.  

 

A verseny résztvevői: 

 ÉRTAK diákok 

 

Versenyszámok: 

       fiú:         100 m   leány:      100 m 

  távolugrás (60 cm-es elugrósáv) távolugrás (60 cm-es elugrósáv) 

                 súlylökés (4 kg)  súlylökés (3 kg) 

                                kislabda hajítás (plasto ball) kislabda hajítás (plasto ball) 

 

Megjegyzés:  

Egy versenyző legfeljebb két versenyszámban indulhat. 

Továbbjutás rendszere: 

 regionális-országos 

 

Nevezés: 

 Nevezési határidő (regionális): 2017. április 20.  

 Nevezési határidő (országos): 2017. június 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Atlétika Diákolimpiai Bajnoksága 

 

III. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Megyei/budapesti elődöntők: 

 A megyei elődöntőket 2017. június 1-ig kell megrendezni. A versenyek pontos időpontjairól, és 

helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést küldenek.  

 

 Országos döntő: 

 2017. június 9-10.  

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK diákok 

 

Versenyszámok: 

       fiú:         100 m   leány:      100 m 

 300 m  300 m 

 800 m  800 m 

  távolugrás (60 cm-es elugrósáv) távolugrás (60 cm-es elugrósáv) 

                 magasugrás  magasugrás 

                                kislabda hajítás (plasto ball) kislabda hajítás (plasto ball) 

 

Megjegyzés:  

1. A I. korcsoport versenyzői egy futószámban és két ügyességi számban, valamint a váltóban  

indulhatnak. 

2. A megyei csapat svéd váltót az egyéni versenyekre benevezett sportolókból kell összeállítani! A 

váltóba a 100 m-s és a 300 m-es távon a III. korcsoportba tartozó, a 200 m-s és 400 m-s távon a IV. 

korcsoportba tartozó fiú és lány versenyzőket lehet benevezni! 

 

Továbbjutás rendszere: 

 megyei-országos 

 

Nevezés: 

 A nevezési határidő 2017. június 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Megyei/budapesti elődöntők: 

 A megyei elődöntőket 2017. június 1-ig kell megrendezni. A versenyek pontos időpontjairól, és 

helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést küldenek.  

 

 Országos döntő: 

 2017. június 9-10. 

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK diákok 

 

Versenyszámok: 

         fiú:     100 m  leány:      100 m 

 200 m        200 m 

 400 m        400 m 

      1500 m        1500 m 

 magasugrás         magasugrás 

 távolugrás         távolugrás 

súlylökés (4 kg)         súlylökés (3 kg) 

 kislabda hajítás (plasto ball)         kislabda hajítás(plasto ball) 

svéd váltó (100-200-300-400 m)         svéd váltó (100-200-300-400 m) 

 

Megjegyzés:  

1. A megyei csapat svéd váltót az egyéni versenyekre benevezett sportolókból kell 

összeállítani! A váltóba a 100 m-s és a 300 m-es távon a III. korcsoportba tartozó, a 200 

m-s és 400 m-s távon a IV. korcsoportba tartozó fiú és lány versenyzőket lehet benevezni! 

2. A IV. korcsoport versenyzői két ügyességi, egy futószámban és a svéd váltóban, illetve két 

futószámban (100 és 200 m), egy ügyességi számban, és a váltóban indulhatnak. Egy 

sportoló legfeljebb három egyéni versenyszámban és a váltóban indulhat. 

 

Továbbjutás rendszere: 

 megyei-országos 

 

Nevezés: 

 A nevezési határidő 2017. június 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mozgáskorlátozottak Boccia Magyar Bajnoksága 

 és Diákolimpia Országos Döntője 
 

 
II–IV. korcsoport 

 

Az országos döntő időpontja és helyszíne:  

 

 2016. október 21-23., Pécs 

 

A verseny résztvevői: 

 mozgássérült diákok 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2016. október 13. 

 

 

 

 

 

 

Mozgáskorlátozottak Országos Mini Boccia Diákolimpiai Bajnoksága - 

 Mozgásjavító Kupa 
 

 
II–IV. korcsoport 

 

A versenysorozat helyszíne Budapest, időpontjai:  

 

 2016. november 5. 

 2017. február 18. 

 

A verseny résztvevői: 

 mozgássérült diákok 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

 

Versenyzők értékelése: 

 Az országos bajnokság állomásai külön-külön is értékelésre kerülnek, a diákolimpiai győztes a két állomás 

összesített eredménye alapján kerül kihirdetésre. 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2016. október 27., 2017. február 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IX. Mikolovits Veronika Evezős Ergométeres Emlékverseny 

 és Diákolimpia Országos Döntő 
 

 
III–VI. korcsoport (TANAK, ÉRTAK), II. korcsoport (látássérült, mozgássérült),  

II. korcsoport (hallássérült) 

 

Az országos döntő időpontja és helyszíne:  

 

 2017. február 10., Budapest 

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK, ÉRTAK, hallássérült, látássérült, mozgássérült diákok 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2017. február 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

Hallássérültek 

Országos „, Hopp!” sor- és váltóversenye 
 

 
I. korcsoport 

 

Az országos döntő időpontja és helyszíne:  

 

 2016. április 22., Eger 

 

A verseny résztvevői: 

 hallássérült diákok 

 Csapatlétszám: 6 fő 

 1 – 1 feladatot 6 fő (minimum 2 leány) hajt végre 

 kísérők száma 2 fő. 

 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2017. április 14. 

 

A lebonyolítás rendje 

 Az országos döntőn végrehajtandó versenyfeladat-csoport a 2012-ben kiadott  játékgyűjteményből kerül 

kiválasztásra. A játékgyűjtemény 15 feladatot tartalmaz, melyekből kerül kisorsolásra a 10+1 játék. 

 A feladatokat a rendezők a versenyek forgatókönyvében ismertetik, és azt elküldik a résztvevő csapatoknak 

és a versenybíróság elnökének. 

 Egy feladatcsoport 10 játékból áll. A +1 játék csak egy esetleges holtverseny eldöntésére szolgál. A tíz 

játék sorrendje tetszőlegesen felcserélhető. 

 A végső sorrendet a helyezési pontok lapján kell meghatározni. 

 Az egyes feladatoknál a büntető pontok (1 hiba 2 mp) figyelembe vételével kell megállapítani a sorrendet. 

 

Egyéb rendelkezések: 

 A csapatok összeállítása fordulónként változtatható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos „Kapkodd a lábad!” sor- és váltóversenye 
 

 
III– V. Korcsoport 

 

Az országos döntő időpontja és helyszíne:  

 

 2016. november 11-12., Eger 

 

A verseny résztvevői: 

 ÉRTAK diákok 

 Csapatlétszám: 10 fő 

 1 – 1 feladatot 8 fő (minimum 2 leány) hajt végre 

 kísérők száma 2 fő. 

 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2016. november 3. 

 

A lebonyolítás rendje 

 Az országos döntőn végrehajtandó versenyfeladat-csoport a 2012-ben kiadott  játékgyűjteményből kerül 

kiválasztásra. A játékgyűjtemény 15 feladatot tartalmaz, melyekből kerül kisorsolásra a 10+1 játék. 

 A feladatokat a rendezők a versenyek forgatókönyvében ismertetik, és azt elküldik a résztvevő csapatoknak 

és a versenybíróság elnökének. 

 Egy feladatcsoport 10 játékból áll. A +1 játék csak egy esetleges holtverseny eldöntésére szolgál. A tíz 

játék sorrendje tetszőlegesen felcserélhető. 

 A végső sorrendet a helyezési pontok lapján kell meghatározni. 

 Az egyes feladatoknál a büntető pontok (1 hiba 2 mp) figyelembe vételével kell megállapítani a sorrendet. 

 

Egyéb rendelkezések: 

 A csapatok összeállítása fordulónként változtatható. 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos „Kapkodd a lábad!” sor- és váltóversenye 
 

 
I– II. korcsoport 

 

Az országos döntő időpontja és helyszíne:  

 

 2017. április 7-8., Győr 

Megyei/budapesti elődöntők: 

 A megyei elődöntőket 2017. március 31-ig kell megrendezni.  A 2016/2017 tanév megyei 

diákversenyeinek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést 

küldenek.  

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK diákok 

 Lásd az „Általános szabályok” 4-5-6. pontjánál. 

 Az országos bajnokság döntőjébe a megyei/budapesti bajnokság I. helyezett csapatai kerülnek. 

Csapatlétszám: 10 fő , 

 1 – 1 feladatot 8 fő (minimum 2 leány) hajt végre, 

 kísérők száma 2 fő. 

 

Továbbjutás rendszere: 

 megyei-országos 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2017. március 28. 

 

A lebonyolítás rendje 

 A megyei, budapesti versenyek 10 feladatát a rendező szervek szabadon választják meg.  

 Az országos döntőn végrehajtandó versenyfeladat-csoport a 2012-ben kiadott  játékgyűjteményből kerül 

kiválasztásra. A játékgyűjtemény 15 feladatot tartalmaz, melyekből kerül kisorsolásra a 10+1 játék. 

 A feladatokat a rendezők a versenyek forgatókönyvében ismertetik, és azt elküldik a résztvevő csapatoknak 

és a versenybíróság elnökének. 

 Egy feladatcsoport 10 játékból áll. A +1 játék csak egy esetleges holtverseny eldöntésére szolgál. A tíz 

játék sorrendje tetszőlegesen felcserélhető. 

 A végső sorrendet a helyezési pontok lapján kell meghatározni. 

 Az egyes feladatoknál a büntető pontok (1 hiba 2 mp) figyelembe vételével kell megállapítani a sorrendet. 

 

Egyéb rendelkezések: 

 A csapatok összeállítása fordulónként változtatható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Kézilabda Diákolimpiai Bajnoksága 
 

 
III– IV. Korcsoport 

 

Az országos döntők időpontjai és helyszínei:  

 

 2016. november 18., Veszprém 

 2016. december 16., Szekszárd 

 2017. május 4., Baja 

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK diákok 

 az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú és lány tanulói 

 nevezési létszám 10 fő 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2016. november 8. 

 

Csapatok értékelése: 

 Az országos bajnokság állomásai külön-külön is értékelésre kerülnek, a diákolimpiai győztes a három 

állomás összesített eredménye alapján kerül kihirdetésre. 

 

Egyéb rendelkezések: 

 A csapatok összeállítása fordulónként változtatható. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Hallássérültek 

Országos Kispályás Labdarúgó Diákolimpiai Bajnoksága 

 

 
II. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Országos döntő: 

 2016. október 14-15. Budapest 

 

A verseny résztvevői: 

 hallássérült diákok 

 Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő. 

 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

 

 Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2016. október 2.  

 

 

 

 

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Kispályás Labdarúgó Diákolimpiai Bajnoksága 

 

 
III–IV. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Megyei/budapesti elődöntők: 

 A megyei elődöntőket 2017. május 20-ig kell megrendezni. A versenyek pontos időpontjairól, és 

helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést küldenek.  

 

 Országos döntő: 

 2017. május 26-27. Gödöllő 

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK diákok 

 A megyei döntők győztes csapatai figyelemmel az  „Általános szabályok” 4-5-6. pontjára.. 

 Az országos bajnokság döntőjébe 20 csapat kerülhet. 

 Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő. 

 

Továbbjutás rendszere: 

 megyei-országos 

 

 Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2017. május 18. 

 



  

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Kosárlabda Diákolimpiai Bajnoksága 

 

III–IV. és V-VI. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 A kosárlabda bajnokság a FODISZ diákolimpiai rendszerének egyetlen tavaszi-őszi rendszerben 

megrendezett versenysorozata. 

 

 Országos döntő: 

 2016. október 21. Budapest 

 Megyei/budapesti versenyek: 

 A 2017. évi megyei elődöntőket 2017. június 1-ig kell megrendezni.  A 2016/2017 tanév megyei 

diákversenyeinek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést 

küldenek.  

 

 Regionális elődöntők: 

 2017. június  

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK diákok 

 A regionális döntők 1-2. helyzett csapatai. 

 Az országos bajnokság döntőjébe 8 csapat kerülhet. 

 Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő. 

 

Továbbjutás rendszere: 

 (megyei)-regionális-országos 

 

 

 

 



  

Fogyatékkal élő tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Mezei Futó Diákolimpiai Bajnoksága 

 

I-VI. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Megyei/budapesti elődöntők: 

 A megyei elődöntőket 2017. április 20-ig kell megrendezni. A versenyek pontos időpontjairól, és 

helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést küldenek.  

 

 Országos döntő: 

 2017. június 9-10., Dunaújváros 

 

Ajánlott versenyszámok (megyei): 

       I-II. kcs. fiú:        1500 m   leány:      1000 m 

       III-IV. kcs. fiú:    3000 m   leány:      2000 m 

       V-VI. kcs. fiú:      3500 m   leány:      2500 m 

Versenyszámok (országos): 

       I-II. kcs. fiú:        2000 m   leány:      1500 m 

       III-IV. kcs. fiú:    3500 m   leány:      2500 m 

       V-VI. kcs. fiú:      4000 m   leány:      3000 m 

 

Az egyéni verseny mellett csapatversenyt is hirdetünk, melybe összevont korcsoportonként (I-II., III-IV., V-VI.) 

intézményenként 5 fő nevezhető, akik közül a legjobb 4 időeredménye számít, mint csapateredmény. 

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK, ÉRTAK, hallássérült diákok 

Továbbjutás rendszere: 

 megyei-országos 

 

 A nevezési határidő 2017. június 5. 

 

 

 

 

 



  

Hallássérültek 

Országos Röplabda Diákolimpiai Bajnoksága 

 

 
II. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Országos döntő: 

 2017. március 4. Budapest 

 

A verseny résztvevői: 

 hallássérült diákok 

 Csapatlétszám: 8 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő. 

 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

 

 Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2017. február 24.  

 

 

 

 

Hallássérültek 

Országos Tájfutó Diákolimpiai Bajnoksága 

 

 
II. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Országos döntő: 

 2017. április 22. Eger 

 

A verseny résztvevői: 

 hallássérült diákok 

 

Versenyszámok: 

 Fiú-lány:         1200 m 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

 

 Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2017. április 14.  

 

 

 

 

 



  

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Terematlétika Diákolimpiai Bajnoksága 

 

I-II. korcsoport 

 

Az országos döntő időpontja és helyszíne:  

 2016. december 10., Budapest 

Megyei/budapesti döntők: 

 A megyei elődöntőket 2016. november 30-ig kell megrendezni.  A 2016/2017 tanév megyei 

diákversenyeinek pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést 

küldenek.  

 

Versenyszámok: 

 

30 m futás Helyből távolugrás Stuklabda dobása helyből  

 4x 200 m váltófutás 1 kg-os medicinlabda dobása előre  

Résztvevők:  

 TANAK diákok 

 Az országos döntőn a megyei/fővárosi versenyek jegyzőkönyvében szereplő összetett versenyben I.-II. 

helyezett diákversenyzők indulhatnak. Az összetett verseny végső sorrendjét a négy egyéni versenyszám 

eredményei alapján kell megállapítani.   

 A megyei csapatváltóban a korcsoportonként nevezett fiú és lány sportolók indulhatnak. A váltó 

eredménye csak az összetett csapatverseny sorrendjének megállapításánál kell figyelembe venni. 

 Az országos döntőben korcsoportonként, nemenként egy megyét 2-2 fő diákversenyző képviselhet, 

összesen max. 8 fő!   

Továbbjutás rendszere: 

 megyei-országos 

Nevezés: 

 Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint. 

 Az országos versenyre való nevezésnek tartalmaznia kell: 

 a megye összesített nevezését,  

 a megyei/fővárosi verseny jegyzőkönyvét, mely a tanuló neve mellett az elért eredményét és az iskola 

nevét is feltünteti, 

 A nevezési határidő 2016. december 1. 

 

Díjazás:  

 Versenyszámok egyéni I.- III. helyezettjei érem;  

 Összetett egyéni I.-III. helyezettek érem, I.-III.. helyezett trófea; 

 Összesített csapatverseny I.-III. helyezettek trófea. Az összesítés az iskolák/megyei csapatok által 

megszerzett egyéni I. – VI. helyezéseknek és a csapat váltóban elért eredménye alapján egy megfelelő 

ponttáblázat alapján történik. (I.-7; II.-5; III.-4; IV.-3; V.-2; VI-1 pont) 

Egyéb: 

 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a MASZ versenyszabályai érvényesek. 

 Elveszett tárgyakért, felszerelésért semmiféle felelősséget nem vállalunk. 

 Az országos döntő verseny részletes tudnivalóit a forgatókönyv tartalmazza, mely letölthető a 

www.fodisz.hu honlapjáról is. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fodisz.hu/


  

Fogyatékkal élő tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Úszó Diákolimpiai Bajnoksága 
 

 
III–VI. korcsoport 

 

Az országos döntő időpontja és helyszíne:  

 

 2017. február 25., Debrecen 

 

A verseny résztvevői: 

 TANAK, ÉRTAK, hallássérült, látássérült, mozgássérült diákok 

 

Versenyszámok: 
 

 

25 m mellúszás             (I-II. korcsoport fiú-lány) 

25 m szabadon választott (I-II. korcsoport fiú-lány) 

50 m mellúszás  (III-VI.+ korcsoport fiú-lány) 

50 m szabadon választott (III-VI.+ korcsoport fiú-lány)  

100 m szabadon választott    (I-VI.+ korcsoport fiú-lány) 

  

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2017. február 18. 

 

 

 

 

Cházár András Úszó Emlékverseny –  

Hallássérültek Úszó Diákolimpiai Bajnoksága 

 

 
I-II. korcsoport 

 

 

A versenyek időpontjai: 

 

 Országos döntő: 

 2016. december 3. Vác 

 

A verseny résztvevői: 

 hallássérült diákok 

 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

 

 Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2016. november 24.  

 

 

 

 



  

Látássérültek Országos  

Diákolimpiai Úszóversenye 
 

 
III–IV. korcsoport 

 

A versenysorozat helyszíne Budapest, időpontjai:  

 

 2016. november 19. 

 2017. május 20. 

 

A verseny résztvevői: 

 mozgássérült diákok 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

 

Versenyzők értékelése: 

 Az országos bajnokság állomásai külön-külön is értékelésre kerülnek, a diákolimpiai győztes a négy 

állomás összesített eredménye alapján kerül kihirdetésre. 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2016. november 4. 

 

 

 

 

 

Mozgáskorlátozottak Úszó Magyar Bajnoksága – 

Mozgásjavító Kupa 
 

 
II–IV. korcsoport 

 

A versenysorozat helyszíne Budapest, időpontjai:  

 

 2016. október 15. 

 2016. december 11. 

 2017. március 18. 

 2017. április 22. 

 

A verseny résztvevői: 

 mozgássérült diákok 

Továbbjutás rendszere: 

 nem továbbjutásos 

 

Versenyzők értékelése: 

 Az országos bajnokság állomásai külön-külön is értékelésre kerülnek, a diákolimpiai győztes a négy 

állomás összesített eredménye alapján kerül kihirdetésre. 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2016. november 4. 

 

 



  

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Zsinórlabda Diákolimpiai Bajnoksága 

 

III-VI. korcsoport 

 

Országos döntő: 

 2017. március 24., Kecskemét 

 

A regionális döntők időpontja és helyszínei:  

 2017. január 13., 20., 27.  

 Nyíregyháza, Abony, Kaposvár, Tata/Szár, Tiszaföldvár-Homok 

 

A verseny résztvevői, csapatok összetétele: 

 ÉRTAK diákok 

 az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú és lány tanulói 

 nevezési létszám 10 fő 

 a játékban levő 6 versenyző közül, kettőnek lány diáksportolónak kell lennie. 

Továbbjutás rendszere: 

 regionális-országos 

Nevezés: 

 Speciális VESPA nevezés!!! – regionálisra kell nevezni; csapatösszeállítást és kísérők névsorát 

minden verseny előtt meg kell adni. 

 A nevezési határidő (országos) 2017. március 16-ig. 

 

Díjazás:  

 Országos döntő és regionális elődöntő I-III. helyezettjei egyéni érem, csapat trófea 

 Országos döntő és regionális elődöntő IV–VIII. helyezettjei oklevél 
 

Egyéb: 

 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a melléklet versenyszabályai érvényesek. 

 Elveszett tárgyakért, felszerelésért semmiféle felelősséget nem vállalunk. 

 Az országos döntő verseny részletes tudnivalóit a forgatókönyv tartalmazza, mely letölthető a 

www.fodisz.hu honlapjáról is. 
 

 

 

http://www.fodisz.hu/


  

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak 

Országos Zsinórlabda Diákolimpiai Bajnoksága 

 

III-IV. korcsoport 

 

Országos döntő: 

 2017. március 10-11., Békéscsaba 

 

A regionális döntők időpontja és helyszínei:  

 2017. január 13., 20., 27.  

 Nyíregyháza, Abony, Kaposvár, Tata/Szár, Tiszaföldvár-Homok 

Megyei/budapesti versenyek: 

A megyei elődöntőket 2017. január 12-ig kell megrendezni.  A 2016/2017 tanév megyei diákversenyeinek 

pontos időpontjairól, és helyszíneiről a megyei/budapesti sportszervezetek értesítést küldenek.  

 

A verseny résztvevői, csapatok összetétele: 

 az adott korcsoportba tartozó, egyazon intézmény fiú és lány tanulói 

 nevezési létszám 10 fő 

 a játékban levő 6 versenyző közül, kettőnek lány diáksportolónak kell lennie. 

Továbbjutás rendszere: 

 (megyei)-regionális-országos 

 Amennyiben az adott megyei elődöntőn az adott korcsoportban legalább 4 TANAK csapat részt vesz, úgy a 

megyei elődöntő győztese automatikusan kvalifikálja magát az országos döntőre. Ezen versenyek további 

helyezettjei, valamint azon megyék csapatai, amelyek megyei elődöntőjében 4-nél kevesebb csapat vesz 

részt, vagy amelyekben megyei elődöntő nem kerül megrendezésre, az 5 régióban megrendezendő 

regionális elődöntőkön szerezhetnek kvalifikációt az országos döntőre. 

Nevezés: 

 Speciális VESPA nevezés!!! – megyeire kell nevezni; ha nincs megyei verseny, automatikus a nevezés 

a regionálisra, csapatösszeállítást és kísérők névsorát minden verseny előtt meg kell adni. 

 A nevezési határidő (országos) 2017. február 25-ig. 

 

Díjazás:  

 Országos döntő és regionális elődöntő I-III. helyezettjei egyéni érem, csapat trófea 

 Országos döntő és regionális elődöntő IV–VIII. helyezettjei oklevél 
 

Egyéb: 

 A kiírásban nem szereplő valamennyi szakmai kérdésben a melléklet versenyszabályai érvényesek. 

 Elveszett tárgyakért, felszerelésért semmiféle felelősséget nem vállalunk. 

 Az országos döntő verseny részletes tudnivalóit a forgatókönyv tartalmazza, mely letölthető a 

www.fodisz.hu honlapjáról is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fodisz.hu/

