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Kedves Pedagógusok, Diákolimpikonok és 

Szülők! 

 
 

Szeretettel köszöntök minden versenyzőt a 2017/2018. tanévi Diákolimpia® versenyek 

döntőin, és ezúton is gratulálok a selejtezők során elért sikerekhez! A döntősök egy nagy 

múltú, rangos sportverseny célegyenesébe értek. Nagy múltú, hiszen a Diákolimpia® 

versenysorozat 2017-ben harminc éves lett. Ezt az alkalmat egy nagyszabású, összevont 

országos döntőn ünnepeltük meg Debrecenben, ahol hat sportág ezerötszáz sportolója mérte 

össze tudását egy fantasztikus hangulatú, négynapos rendezvényen. A jubileumi évre a 

Diákolimpiának új himnusza született „Bajnokká válni” címmel, amelyet idén már minden 

döntőn hallhatnak a résztvevők. A versenysorozat megújítása folyamatosan zajlik annak 

érdekében, hogy a részvételt a diákok és a pedagógusok számára is minél vonzóbbá tegyük, 

a versenyek pedig − kiemelten az országos döntők − minél nagyobb sport-, közösségi és 

kulturális élményt nyújtsanak. A megújulás további jele, hogy idén modernizáltuk a 

nevezési rendszert is: a felhasználóbarát elektronikus rendszerben mind a nevezés, mind az 

eredménykövetés egyszerűsödött. 

A Diákolimpia® rangját mutatja, hogy a versenyt az MDSZ idén is az oktatásért felelős 

miniszterrel közösen hirdeti meg, és a dobogósok továbbra is felvételi többletpontokat 

szerezhetnek a továbbtanuláshoz. Ezúton is köszönöm az Ember Erőforrások 

Minisztériumának, az országos sportági szakszövetségeknek és sportági szövetségeknek, a 

Nemzetgazdasági Minisztériumnak, a Klebelsberg Központnak és minden 

intézményfenntartónak a folyamatos támogatást, amelynek segítségével egyre 

színvonalasabb versenyeket rendezhetünk, és mindenki eljuthat a számára oly fontos 

versenyekre. 

A döntőkhöz minden résztvevőnek jó hangulatú és sikeres versenyzést kívánok, a 

pedagógusoknak és szülőknek pedig köszönöm az odaadó felkészítő munkát és a 

gyermekek, tehetségeink támogatását! 

 

 

  

 Balogh Gábor  

 elnök 

 MDSZ 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Pedagógusok, Diákolimpikonok és 

Szülők! 
 

 

 

 

 

 

Köszöntök minden diákolimpikont, pedagógust és szülőt a 2017/2018. tanévben 

megrendezett Diákolimpia® versenyek döntőin. 

Városvezetőként és magánemberként is örömmel tölt el, hogy az idei évben e rangos 

eseménynek a szervezőbizottság kijelölése nyomán Marcali adhat otthont.  

Városunkban aktív sportélet folyik, a legkülönbözőbb sportágak megtalálhatók 

településünkön, így például a futball, kézilabda, kosárlabda, íjászat, úszás, fogathajtás 

vagy a különféle küzdősportok. Marcali Város Önkormányzata minden évben kiemelt 

figyelmet fordít a helyi vagy térségi sportegyesületek, sportolók támogatására, mert 

hisszük, hogy a város jóhírét viszik az országban és nemzetközi szinten is. 

A 2017. október 21-i Duatlon Diákolimpia® döntőkön az ország számos részéről érkeznek 

hozzánk kiváló ifjú sportolók. 

Sportszerető emberként jól tudom, hogy egy-egy verseny mögött milyen elképesztő 

felkészülés zajlik. A gyermekek e kitartó, olykor lemondásokkal járó és nem kevés időt és 

energiát igénylő munkája iránt csak megbecsülésemet és tiszteletemet tudom kifejezni. 

Kívánom számukra, hogy a sport iránti lelkesedésük, elkötelezettségük a jövőben is kísérje 

végig őket. 

 

Köszönetemet fejezem ki minden szülőnek, akik a gyermekek munkáját támogatják és 

biztosítják azt a családi hátteret, amely nagyban hozzájárul gyermekeik sikeréhez. 

Köszönet illeti a felkészítő pedagógusokat is, akik nevelő munkájukkal, tehetséggondozói 

tevékenységükkel, szakmai ismereteik átadásával segítik az ifjú sportolók tevékenységét. 

Remélem, hogy a döntőn nagyszerű élményeket szerezhetnek valamennyien. Minden 

résztvevőnek sikeres és eredményes versenyzést kívánok! 

 

 

 

 Dr. Sütő László 

 polgármester 

 Marcali 

 

 

 

 

 



 

MARCALI VÁROS BEMUTATÁSA 

 

Marcali a Balaton déli partjától 13 

km-re a 68-as út mentén található. 

A Sármelléki nemzetközi 

repülőtértől (Hévíz-Balaton 

Airport) 30 km távolságra az M7-es 

autópálya balatonkeresztúri 

lehajtójától 10 km-re helyezkedik 

el.  

Marcalit a „régiók kapujának” is 

hívják, mivel a Dél-Dunántúl, a 

Nyugat-Dunántúl és a Balaton 

hármas határán fekszik. A 

település 1977-ben szerzett városi rangot, lakosságszáma meghaladja a 11 ezer főt, ezzel 

Somogy megye harmadik legnépesebb városa. A település a közel 40 ezer lelket számláló 

kisrégió községeinek gazdasági, kereskedelmi, közigazgatási, egészségügyi, valamint 

kulturális centruma - a Kulturális Korzóban található kulturális központtal és Marcali 

Múzeummal, továbbá a Bernáth Galériával. 

Kiváló iskolák, helyi művészeti 

csoportok, rendezvények, gazdag 

áruválasztékot kínáló üzletek mellett 

a gondozott parkok, a műalkotások, a 

barátságos szőlőhegyi présházak 

nagyszerű borai és kiváló 

vadászterületek várják az ide 

látogatókat.  

Az ipar és a mezőgazdaság mellett a turizmus jelentős ágazatként van jelen a településen. 

Marcali turizmusára a legnagyobb hatást a Balaton közelsége gyakorolja, emellett kiemelt 

szerepet tölt be a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont, amely a városi sportélet egyik 

bástyája is.  

A helyi identitástudatot olyan Marcaliban született, élt személyek jelenítik meg, mint 

Marczali Henrik, Tóth Ágoston, Noszlopy Gáspár, Kozma Andor, Bernáth Aurél, Lengyel 

József. Ugyanakkor nem elhanyagolható a város katonai múltja sem, melynek keretében 

két helyőrség is működött a városban, jelentős befolyást gyakorolva a város társadalmi, 

gazdasági fejlődésére, melynek jelei napjainkban is láthatók. 



  

 

 

 

A VERSENY FŐVÉDNÖKE 

 

Áder János 

Magyarország Köztársasági elnöke 

 

A VERSENY VÉDNÖKEI 

 

  
 

Dr. Szabó Tünde 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Sportért Felelős Államtitkárság 

államtitkár 

 
 
 

Dr. Palkovics László 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Köznevelésért Felelős Államtitkárság 

államtitkár 
 
 

Kulcsár Krisztián 

Magyar Olimpiai Bizottság 

elnök 

Dr. Bátorfi Béla  

elnök 

Magyar Triatlon Szövetség 
 

 

 

Dr. Sütő László 

polgármester 

Marcali 
 
 



 

1. RENDEZŐ 

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Balatoni Úszóiskola Kft. valamint 

a Marcali és Balatoni Úszó és Szabadidő SE szervezésében kerül megrendezésre. 

Szervező Bizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Dvorák Eduárd 
Általános 

kérdések 
duatlondiakolimpia@gmail.com +3670/674-74-47 

Dvorák Eduárd 
Sportszakmai 

kérdések 
duatlondiakolimpia@gmail.com +3670/674-74-47 

Dely Csaba Szállás, étkezés  dely.csaba@mdsz.hu +3630-963-81-26 

Hömöstrei Péter Hospitáció peter.homostrei@gmail.com +3670/627-47-44 

Hömöstrei Péter Kommunikáció peter.homostrei@gmail.com +3670/627-47-44 

Versenybizottság 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Ányos Viktor András Elnök duatlondiakolimpia@gmail.com - 

Rónai Ferenc 
Vezető 

versenybíró 
ferenc.ronai@gmail.com +3630/939-26-49 

Csizmadia Gyula 
Technikai 

felügyelő 
csgyula59@gmail.com +3630/959-78-46 

Igazoló Bizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

 Elnök   

 Tag   

 Tag   

 Tag   

2. RÉSZTVEVŐK 

 
Az országos döntőn való részvétel a megyei/budapesti versenyeken elért eredmény alapján 

lehetséges: 

Csapatverseny: a megyei/budapesti versenyek 1-2. helyezett csapatai. 

Egyéni verseny: a megyei/budapesti versenyek 1-4. helyezett egyéni versenyzői. 

Amennyiben az egyéni 1-4. helyezett a továbbjutó csapat tagja, úgy a sorrendben következő egyéni 

versenyző jogosult indulni az országos döntőn. 

A Rajtlista jelen programfüzet 1. számú melléklete. 

 



  

 

 

 

3. HELYSZÍN, IDŐPONT, PROGRAMOK 

Versenyközpont: 8700 Marcali, Rákóczi u. 19.  

Versenyiroda: Marcali Korzó, 8700 Marcali, Múzeum köz 5. 

Helyszín (rajt és cél): Marcali, Rákóczi u. 19. 

III., IV., V. és VI. korcsoport 

2017. október 21. (szombat) 

08:00–tól Igazoltatás és rajtszám átvétel  

Az egyes korcsoportok igazoltatása az adott versenyek rajtja előtt 90 perccel zárul. 

10:20 Megnyitó  

Marcali Korzó, 8700 Marcali, Múzeum köz 5. 

11:00 – 17:00 Verseny  

Eredményhirdetés17:00-tól. 

Helyszín: Európa Park 

4. SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS 

Szállás 

Az MDSZ kizárólag a többnapos versenyek esetében biztosít szálláslehetőséget a Diákolimpia 

résztvevők számára. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében azon csapatok részére, akik iskolájának székhelye 250 

km-nél távolabb helyezkedik el Marcalitól, írásos kérelem alapján a verseny előtti éjszakára 

szállást (4 fő versenyző - csapatverseny, 1 fő versenyző - egyéni verseny +1 felnőtt kísérő + 1 fő 

gépkocsivezető 1 éjszakai szállása) a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. Ezen versenyzők 

szállásigényeiket, a mellékelt szállásmegrendelő (3. számú melléklet) részletes kitöltésével 2017. 

október 13-ig (péntek) 12:00 óráig az alábbi e-mail címre visszaküldeni szíveskedjenek: 

szallas@mdsz.hu 

Szálláshely:  

- Marcali Kollégium (8700 Marcali, Petőfi S. u. 16.) 

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a szálláshelyek korlátozottsága miatt, kizárólag az arra 

jogosultaknak tudunk 1 éjszakára szálláshelyet biztosítani! 

 

 Étkezés 

Az étkezési költségeket a résztvevők maguk viselik! 

5. AKKREDITÁCIÓ, IGAZOLÁS 

Általános tudnivalók: 

A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni résztvevő, illetve a résztvevő 

csapat minden tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, az 

mailto:szallas@mdsz.hu


 

elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és 

pecséttel ellátott csapat nevezési lappal. 

További részletek a 2017/2018. tanévi Diákolimpia® versenykiírás Versenyszabályzat X. Igazolások 

pontjában. 

A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a Diákolimpia® 

országos döntőn. 

Kísérő: 

A Diákolimpia® versenyein a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy csapatvezetővel (a 

továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési lapon, vagy külön 

megbízólevélben írásban megbízott. A kísérő az adott versenyen versenyzőként nem szerepelhet. A 

fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. 

Igazolás menete: 

A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy a csapat tagja rendelkezzen a hatályos 

jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben történt nevezés alapján 

kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláírt és 

pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal.  

 

A versenyen való részvétel feltétele, hogy a tanuló, vagy a kísérő a verseny helyszínén bemutassa az 

Igazoló Bizottság, illetve a verseny szervezője részére a Versenyszabályzat XII. 1-2. pont szerinti 

igazolási dokumentumokat. A XII. 1-2. pontban meghatározott igazolási dokumentumokat a 

csapatok és az egyéni versenyzők minden versenyen kötelesek bemutatni. A fent előírt 

dokumentumok bemutatásának hiányában a csapat tagja nem vehet részt a versenyen. A kísérő 

köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának tényét igazoló nevezési lapot vagy 

megbízólevelet. 

 

A csapat tagjai igazolásainak ellenőrzése a verseny megkezdése előtt az Igazoló Bizottság feladata 

és kötelessége. Megfelelő igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése 

alapján dönt a részvétel jogosulatlanságáról, és döntését közli az érintette(kke)l, valamint megküldi 

az MDSZ részére. 

 

A csapatok jelentkeztetése az arra kijelölt helyen történik (az eligazodást kihelyezett tájékoztató 

táblák segítik). 

6. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

Lebonyolítás  

Az időrend jelen programfüzet 2. számú melléklete. 

Költségek 

Lásd az Versenyszabályzat XI. pontja szerint. 

Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.  

A szállásköltséget a Marcalitól 250 km-nél távolabbról érkező, az arra jogosult diáksportolók, 

hivatalos felnőtt kísérők és gépkocsivezetők részére az adott korcsoport versenyét megelőző napon 

(az előzetes megrendelés alapján) a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.  

Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők maguk viselik.  

Díjazás 

• Az I-III. helyezett csapatok érem-, az I-VI. helyezett egyéni versenyzők oklevél-díjazásban 

részesülnek. 

 



  

 

 

 

Sportági rendelkezések 

• A rajtlista a programfüzet 1. számú melléklete, amely az MDSZ honlapján is megtekinthető, 

letölthető lesz. 

• Minden induló rajtszámos chipet kap, kaució nincs.  

• Kerékpár áttételszabály: NINCS! 

• Kerékpáros fejvédő használata minden futamban kötelező! Az első futás megtétele után 

becsatolt fejvédővel lehet leemelni a kerékpárt a tároló vasról, majd a kerékpártáv teljesítését 

követően a kerékpár visszahelyezése után lehet azt kicsatolni és levenni. 

• Ha egy csapat egyik versenyzője sérülés vagy betegség miatt nem tudja vállalni a versenyen 

való részvételt, úgy módosítani szükséges az elküldött nevezést, melynek határideje 2017. 

október 19., csütörtök 12:00. A nevezés módosításával egyidejűleg kérjük a sérülést/betegséget 

igazoló orvosi dokumentum e-mailen történő megküldését.  

• A betegség/sérülés miatt hiányzó diákok esetében a hiányzást kérjük orvosi dokumentummal 

igazolni. Amennyiben a rajtszámok átvételénél nem kerül bemutatásra a dokumentum vagy 

előzetesen nem lett lemondva a nevezés (orvosi dokumentum alátámasztásával), úgy hiányzó 

versenyzőnként 5000 Ft fizetendő.  

• A futópályán szintkülönbség nincs, aszfaltozott és betonúton, valamint kavicsos sétányon 

kerül kialakításra, a kerékpár szintén jellemzően sík, minimális szintkülönbséggel rendelkező 

aszfaltozott úton történik.  

• A bolyozás engedélyezett.  

• Frissítés célterületen és a futópályán.  

 

7. SZURKOLÓI KÓDEX 

Nézők, szurkolók, szülők sportszerűtlen magatartása: a nézők, szurkolók, szülők verseny előtti, 

alatti és verseny utáni sportszerűtlen magatartása, vagy botrányokozása esetén a jelenlévő 

tanárok/edzők/vezetők kötelesek a Versenybizottság (és a versenybírók) segítségére lenni a rend és 

a sportszerű viselkedés helyreállítása érdekében. Ilyen magatartást tanúsító vagy botrányt okozó 

személyt az illetékes Versenybizottság elnöke, mint szervező köteles figyelmeztetni, ennek 

eredménytelensége esetén pedig köteles a sportrendezvényen történő részvételből kizárni. A 

jogkövetkezmény alkalmazását a Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az 

MDSZ felé. 

Kérjük, az alábbi gondolatokat tartsa szem előtt: 

- a szülők ne felejtsék el, hogy a gyermekek a saját kedvükért versenyeznek, nem pedig azért, 

hogy a szüleik kedvében járjanak; 

- az erőltetés és kényszerítés helyett biztassák, bátorítsák a gyerekeket; 

- arra biztassák a gyerekeket, hogy mindig tartsák tiszteletben a versenyszabályokat; 

- sose vonják felelősségre a gyerekeket egy technikai hibáért;  

- ne feledjék: a gyerekek a példákból tanulnak. 

 

8. ORVOSI ÜGYELET 

A versenyek helyszínén folyamatos egészségügyi ellátást biztosítunk. 

Információ az alábbi elérhetőségen kérhető: 
Virág Gábor 06-20-500-4147 

 

A versenyidőszakon kívüli időben orvosi ügyelet elérhető: 

Központi ügyelet: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17. 

Telefon: +36 85 310-515 

 


