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2014/2015. TANÉVI 
ALPESI SÍ DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ 

VERSENYKIÍRÁS 
 
1. Az országos döntő célja:  

 A sísport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.  

 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. 

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

 A tanév „Magyarország Alpesi Sí 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 pont jogosultjainak meghatározása. 

 A többletpontok vonatkozásában igazolást kizárólag abban az esetben állít ki a Magyar Diáksport Szövetség, 
amennyiben nemenként, korcsoportonként, kategóriánként minimum 8 induló részvételével zajlott az országos döntő, 
valamint egy iskola tanulói alkotják a csapatokat. 

 
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a  

Magyar Sí Szövetség. 
 
3. Az országos döntő helyszíne és időpontjai: 
    Helyszín: Ausztria, Hinterstoder. 
    Időpontok: 2015. február 21. (szombat) I., II., III. korcsoport leány és fiú 
 2015. február 22. (vasárnap) IV., V., VI. korcsoport leány és fiú 
 
4. Az országos döntő résztvevői: 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. pontja” szerint. 

 A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőik elektronikus nevezéssel rendelkeznek.   
 
5. Korcsoportok: 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 7. pontja” szerint. 
I. kcs. 2006-ban vagy később születtek 
II. kcs. 2004-2005-ben születtek 
III. kcs. 2002-2003-ban születtek 
IV. kcs. 2000-2001-ben születtek 
V. kcs. 1998-1999-ben születtek 
VI. kcs. 1995-1996-1997-ben születtek 

 Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felnevezés” nem lehetséges, így a 2000-ben születettek, 
bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, IV. korcsoportjukban indulhatnak. 

 Az 1995-ös születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző tanév 
félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2014/2015. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a köznevelési 
intézmény igazgatójának igazolnia kell. 

 
6. Versenyszámok, kategóriák: 

 I., II., III., IV. korcsoport: egy futamos óriás műlesiklás. 

 V., VI., korcsoport: a körülményektől függően, két futamos óriás műlesiklás. 

 Minden korcsoportban az „A” és „B” kategóriás versenyzők eredménye külön értékelésre kerül. A kategóriák 
meghatározása a következő: 

„A” kategóriába tartozik: 
 aki a Magyar Sí Szövetség nyilvántartása szerint „A” kategóriás versenyző; 
 aki a „Gyermek” korcsoportban a 2014. évi OB óriás műlesikló eredménylista alapján 0-100 pont közötti eredményt ért 

el;   
 aki a 2013/2014. évi versenyszezon Alpesi Magyar Kupa rangsorában 1.-2.-3. helyezést ért el, függetlenül attól, hogy 

a Magyar Sí Szövetség versenyzői nyilvántartásában szerepel-e vagy sem. 
„B” kategóriába tartozik: 
 minden más benevezett versenyző. 

 B” kategóriába tartozó versenyző nevezhet az „A” kategóriába is, azonban a nevezések végleges lezárását követően 
(2015. február 16., 16.00 óra) kategóriát változtatni már nem lehet! 



  

 

 

 Az elektronikus nevezésnél az „A” vagy a „B” betűjelzést kell kiválasztani. 

 Az „A” kategóriába tartozók névsorát 2015. január elején a 2014. december 31-i állapot szerinti versenyzői névsor alapján, 
a honlapokon közzétesszük.  

 A Magyar Sí Szövetség honlapján www.skihungary.hu a 2014. évi OB gyermek óriás műlesiklás eredményei és 
pontszámai a „Versenyeredmények” pontban megtekinthetők. 

 
7. Igazolások: 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 8. pontja” szerint. 

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

 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi 
igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ által 
kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást. 

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

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén. 

 Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal 
rendelkezzenek! 

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

 
8. A versenyek lebonyolítása: 

 A versenyek a Magyar Sí Szövetség versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. 

 Kivétel: a „B” kategóriás versenyzőnél a sífelszerelésre, ruházatra vonatkozó szabályok nem kötelezőek, kivéve a 
bukósisak és a sífék. 

 Az”A” kategóriás versenyzőkre értelemszerűen a sífelszerelésre és a ruházatra vonatkozó szabályok is kötelezők. 

 Nemzeti válogatott és egyesületi sportöltözék viselése nem engedélyezett! (lásd Magyar Diáksport Szövetség 2014/2015. 
tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 12/g. pontja” szerint). 

 
9. Nevezés: 

 Lásd a Magyar Diáksport Szövetség 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 10. pontja” szerint.  

 Az elektronikus nevezés határideje: 2015. február 06. (péntek), 12.00 óráig!  
FIGYELEM! Az elektronikus nevezési lehetőség 12.00 órakor zárul, kérjük időben, a határidőt megelőző napok 
valamelyikén nevezzenek! 

 Ezt követően a Versenybíróság a benevezett versenyzők „A” és „B” kategóriába sorolásának helyességét ellenőrzi. 

 A sorsolást követően a rajtszámmal feltüntetett rajtlista a Magyar Sí Szövetség, valamint a Magyar Diáksport 
Szövetség honlapján 2015. február 10-én 12.00 órától megtekinthető.  

 A kategóriába sorolással kapcsolatban észrevételeket tenni vagy kérdezni 2015. február 16-án 16.00 óráig lehet! 
Ezt követően semmilyen indokkal változtatás nem lehetséges.  

 A végleges rajtlista 2015. február 17-én (kedd), 12.00 órától mindkét Szövetség honlapján megtekinthető. 

 Az országos döntő helyszínén nevezni nem lehet. 

 Az elektronikus nevezési lapot (melyen az adatokon kívül az orvosi igazolás is szerepel), a verseny helyszínén a 
rendezőségnek át kell adni, ezt mindenki hozza magával! 

 Helyszínen fizetendő nevezési díj: 2.000 Ft / versenyző, vagy 7 EUR / versenyző.  
 
10. Sportbiztosítás: 

 Külföldre szóló, síversenyeken való indulásra is érvényes balesetbiztosítás kötelező, melynek meglétét a 
helyszínen a rendezőség ellenőrzi. 

 Sí-versenyzésre is érvényes balesetbiztosítást a Magyar Sí Szövetségben is meg lehet kötni. 
 
11. Díjazás: 

 Korcsoportonként, nemenként és kategóriánként az első helyezettek elnyerik a „Magyarország Alpesi Sí Diákolimpia® 
Bajnoka” címet, illetve 

 az 1-3. helyezettek érmet, az 1-6. helyezettek oklevelet vehetnek át. 
 



  

 

 

12.  Költségek: 

 Az országos döntő rendezési költségeit a Magyar Sí Szövetség biztosítja. 

 Az utazás, a szállás, az étkezés, a síbérlet, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik. 
 
13. Egyebek: 

 Az országos döntőn előforduló balesetkért a rendező nem vállal felelősséget. 

 Az időjárás és egyéb körülmények miatt történő esetleges változásokról a Magyar Sí Szövetség illetve a Magyar Diáksport 
Szövetség honlapjain keresztül adunk értesítést. Célszerű azonban, ha az érdekeltek a verseny időpontja előtt egy-két 
héttel mindkét Szövetségnél érdeklődhetnek. 

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

 A korábbi évekhez hasonlóan a Rendező kedvezményes liftjegyeket is szeretne biztosítani, ez ügyben a tárgyalásokat 
megkezdte. Erről, valamint más egyéb információkról – versenyiroda helyszíne, a helyszínek megközelítése, a 
versenynapok részletes programja, szállás, étkezés, stb. – a Rendező a honlapokon fog tájékoztatást adni. 

 Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Sí Szövetség versenyszabályzata, és a Magyar Diáksport Szövetség 
2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályokban” meghatározottak szerint kell eljárni. 

 Információ: 
Magyar Sí Szövetség 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Tel: (06-1) 460-6893  
E-mail: office@skihungary.hu 
Honlap: www.skihungary.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


