
 

TORNA DIÁKOLIMPIA  

VÁROSI DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 
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1. A verseny célja: versenylehetőség biztosítása az I-VI. korcsoportos tanulók számára.  

➢ A torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében. 

➢ Rendszeres foglalkoztatási, versenyzési lehetőség biztosítása a tornasportággal megismerkedő 

fiatalok részére. 

➢ Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

➢ A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése. 

➢ A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék 

iskolájukat a diákversenyen. 

2. A verseny rendezője: a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.  

Versenybíróság:  Elnök:   Molnárné dr. Kis Margit  

   Elnökhelyettes:  Neizer Zoltán 

   Titkár:   Erdei Klára   

3. A verseny időpontja, helyszíne: Pécsi tornacsarnok, Pécs Verseny u. 25. 

2019. január 11-12. péntek-szombat 

4. Internetes nevezés: 2019. január 8-ig.  

5. A verseny résztvevői: http://www.mdsz.hu/diakolimpia/versenykiirasok/ TORNA 

 

A városi döntőn a versenyzési lehetőség biztosítására, a rendező engedélyével, az I-II. korcsoport 

egyben is alkothat csapatot, egyéni versenyzők is indulhatnak.  A továbbjutás, a megyein való 

részvétel, már a kiírásoknak megfelelően.  

Csapatlétszám: 6 fő, melyből szerenként a 4 legjobb pontszám adja a csapat eredményét. 

6. Igazolás: a helyszínen, kinyomtatott, hitelesített internetes nevezési lappal és diákigazolvánnyal 

(fényképes iskolai regisztrációs lappal)  

Kiírása: http://www.mdsz.hu/wp-

content/uploads/2018/08/17_Torna_Di%C3%A1kolimpia_versenyki%C3%ADr%C3%A1s_2018_2019.p

df  

7. Díjazás:  

Összetett csapatbajnokság: az I-III. helyezett érem díjazásban részesül. 

Egyéni bajnokság: az összetett verseny I-VI. helyezettje éremdíjazásban részesül. 

8. Továbbjutás: minden csapat részt vehet a megyei döntőn. A megyei döntőn való részvételnek nem 

feltétele a városi versenyen való indulás. 

9. Versenyszámok és gyakorlatanyag, lásd: http://www.mdsz.hu/diakolimpia/versenykiirasok/  

10. Egyebek: 

http://www.mdsz.hu/diakolimpia/versenykiirasok/
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A nézők, a bírók, az edzők is csak papucsban vagy zokniban léphetnek a terembe! 

▪ Bemelegítés a verseny helyszínén. 

▪ Szülő a verseny helyszínén nem tartózkodhat! 

▪ Orvost biztosítunk. 

▪ Az értéktárgyakért, őrizetlenül hagyott tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

▪ A létesítményben okozott károkért a csapatok a felelősek, az okozott kárt kötelesek megtéríteni.  

▪ Minden kérdésben, amelyben a központi versenykiírás, az általános szabályok és a versenykiírás nem 

rendelkeznek, a MATSZ szabályai érvényesek. 

11. A verseny lebonyolítása: 

 

Január 11. péntek 
14.30-16.00 óra III-IV. korcsoport és V-VI. korcsoport leány 

Bemelegítés   14.00.14.30 

Verseny:   14.30-16.00 

 

16.00—17.30 óra „A” és „B” kategória egyéni versenyzők 

Bemelegítés   16.00.16.30 

Verseny:   16.30-18.00 

 

Január 12 szombat 

8.30-13.10  Leány II. és I. korcsoport  
II. korcsoport 

Bemelegítés   8.00-8.30 

Verseny:   8.30-10.10 

Eredményhirdetés: 10.20 óra 

 

I. korcsoport 

Érkezés:  11.00 óra  Az öltözők kapacitása miatt kérjük betartani! 

Bemelegítés   11.15-11.40 

Verseny:   11.40-12.45 

Eredményhirdetés: 12.55 óra 

 

 

 

13.30-16.00 Fiú verseny I-VI. korcsoport 

 

Érkezés:  13.30 óra  Az öltözők kapacitása miatt kérjük betartani! 

Bemelegítés   13.45-14.15 

Verseny:   14.15-15.30 

Eredményhirdetés: 15.45 óra 

 

Sorsolás a nevezések után. 

 

Pécs, 2018. 12. 27.  

 

         Erdeiné Békési Valéria  
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