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2016/2017. TANÉVI
VÍVÓ DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ
KARD VERSENYKIÍRÁS
A Kard 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 Vívó Szövetség (továbbiakban MVSZ)
rendezi meg.
1. A verseny célja:
 A vívósport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.
 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a vívó diákok fegyvernemenként eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai
döntőn.
 A tanév „Magyarország Kard 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 többlet pont jogosultjainak meghatározása.
2. Az országos döntő rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Vívó Szövetség szervezésében kerül
megrendezésre.
3. Az országos döntő helyszínei és időpontjai:
Helyszín:
Budapest, BOK Csarnok (volt SYMA csarnok - 1146 Budapest, Dózsa György út 1.)
Időpont:
Egyéni versenyszámok: 2017. április 28., női kard (I-VI. korcsoport) 9:00 órás, férfi kard (I-VI. korcsoport)10:30-as kezdéssel.
Csapat versenyszámok: 2017. április 29., női kard (I-VI. korcsoport) 9:00 órás, férfi kard (I-VI. korcsoport)10:30-as kezdéssel.

4. A verseny résztvevői:
A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok” 5. és 7. pontja szerint.
Korcsoportok:
I. korcsoport (2008-2009-ben születettek)
II. korcsoport (2006-2007-ben születettek)
III. korcsoport (2004-2005-ben születettek)
IV. korcsoport (2002-2003-banszületettek)
V. korcsoport (2000-2001-ben születettek)
VI. korcsoport.(1997-1998-1999-ben születettek)
Felversenyzés:
Egyéni versenyszámban nincs, csapatversenyben van lehetőség a felversenyzésre. Visszaversenyzés nem lehetséges.
Korlátozás:
Az 1997-es születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző
tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2016/2017. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a
köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell.
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Résztvevők:
Országos döntő: A köznevelési intézmények azon tanulói, akiket a megadott nevezési határidőig iskolájuk benevez az adott
korcsoport, fegyvernem versenyére.
5. Versenyszámok:
Kard mindkét nemben: I, II., III., IV., V., VI. korcsoport részére egyéni és csapat versenyszámok.
6. A versenyek lebonyolítása:
A Magyar Vívó Szövetség szabályai szerint.
A nevezések számától függően kerül meghatározásra a lebonyolítási forma a főbíró döntése alapján.
A csapatok rangsorolása az egyéni eredmények alapján történik.
Csapatversenyek és az egyéni versenyszámok külön napon kerülnek lebonyolításra.
7. Igazolások:
A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 8. pontja” szerint, az alábbi eltéréssel: Az
elektronikus nevezési lap helyett a versenykiírás mellékletét képző nevezési lap használata kötelező!
Jelentkezés: a versenyszám kezdete előtt ÉRVÉNYES sportorvosi igazolással, iskolaorvosi igazolással, egyesületi
tagsági könyv bemutatásával, diákigazolvánnyal és a nevezési díj befizetésével legkésőbb a kezdés előtt fél órával
A jelentkezés az egyes versenyszámok kezdési időpontja előtt harminc perccel zárul.
8. Díjazás:
Korcsoportonként, nemenként az első helyezettek elnyerik „Magyarország Kard Diákolimpia® Bajnoka” címet.
Az I-VIII. helyezett egyéni versenyzők és az I-III. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.
Az I-VIII. helyezett egyéni versenyzők és csapatok oklevelet vehetnek át.
9. Nevezés:
Nevezni a versenykiírás mellékletét képző Nevezési lappal lehetséges, amelyet az iskola igazgatójának hitelesítenie kell, és a
megadott határidőig és címre kell megküldeni a rendezőnek.
Nevezési határidő: 2017. április 10.
Nevezési cím:
Magyar Vívó Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel.: +36-1/460-6910
E-mail: csomos.david@hunfencing.hu
Helyszíni nevezés nincs! Csak előzetes nevezéseket fogadunk el!
Nevezési díj: egyéniben 2000.- Ft/fő, csapatban 5000.- Ft/csapat.
A nevezési díj fizetésére a helyszínen lesz lehetőség!
10. Költségek:
Az országos döntő rendezési költségeit a Rendezők biztosítják.
Az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
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11. Sportági rendelkezések:












Versenyzési engedély nem, de a korosztálynak megfelelő 800N hónaljvédő kötelező!
A csapatversenyre 3+1 fős csapatok nevezhetők.
A főbírókat a Magyar Vívó Szövetség küldi ki, a versenybírókat a rendezők kérik fel.
Orvosi jelenlétről, mentőládáról a rendezőség gondoskodik.
A terembe belépni csak az öltözőben felvett, tiszta sportcipőben lehet.
A verseny helyszínén (az intézmény teljes területén) dohányozni tilos.
Szülők, kísérők csak a lelátón foglalhatnak helyet.
Az öltözőben, a versenyhelyen elhelyezett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget NEM vállal.
A versenyhelyszínen okozott kárért a versenyző (ÉS ISKOLÁJA) teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
Az országos döntő részletes kiírása a Magyar Vívó Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség honlapján olvasható.
Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Vívó Szövetség versenyszabályaiban és határozataiban foglaltakat kell
alkalmazni és a Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályokban” meghatározottak
szerint kell eljárni.

További információ:
Magyar Vívó Szövetség
Kuti Máté
E-mail: kuti.mate@hunfencing.hu
Tel.: +36-70/492-5770
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EGYÉNI NEVEZÉSI LAP
sportágak egyéni versenyeire

VÍVÁS

....................………..........
megye / Budapest

Korcsoport:...........................

sportág

Fegyvernem:.............................................................

Név: ………… .....................................................................................................................................................................
Szül. év, hó, nap....................................................Szül. hely:............................…………....
Édesanyja neve: .................................................................................................................................................................
Testnevelő tanár: ...............................................................................................................................................................
Iskola neve .........................................................................................................................................................................
címe ...................................................................................................................................................................................
telefonja ..............................................................................................................................................................................
e-mail címe: .......................................................................................................................................................................
Felkészítő/Edző: .................................................................................................................................................................
Felkészítő/Edző telefonszáma: ...........................................................................................................................................
Felkészítő/Edző e-mail címe:..............................................................................................................................................

...............................
DSE, DSK, DSC vezető
illetve testnevelő tanár

P.H.

...............................
iskola igazgató

SPORTORVOSI IGAZOLÁS

Az adatokat kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!

5

CSAPAT NEVEZÉSI LAP

VÍVÁS

.....………………………………..
megye / Budapest

sportág

Korcsoport:...........................

Fegyvernem:.............................................................

Iskola neve .........................................................................................................................................................................
címe ...................................................................................................................................................................................
telefonja ..............................................................................................................................................................................
e-mail címe: .......................................................................................................................................................................
Testnevelő tanár: ...............................................................................................................................................................
Felkészítő/Edző: .................................................................................................................................................................
Felkészítő/Edző telefonszáma: ...........................................................................................................................................
Felkészítő/Edző e-mail címe:..............................................................................................................................................

Ssz

NÉV

Szül. idő (év, hó, nap)

Szül. hely

Édesanyja neve

1.
2.
3.
4.
Hivatalosan igazolom, hogy az 1-től......................-ig sorszám alatt felsoroltak az általam vezetett köznevelési intézet tanulói.
Dátum:......................................, .......................
P.H.

...............................
iskola igazgató

SPORTORVOSI IGAZOLÁS
Az 1-től......................-ig sorszám alatt felsoroltak „Versenyezhetnek”

Az adatokat kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!
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