FODISZ VERSENYSZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. június 29-től
Elfogadva a FODISZ elnökségének 25-A/2015 (VI.29.) sz. határozatával.

I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A FODISZ (továbbiakban FODISZ) Elnöksége a 2004. I. törvény (továbbiakban
Sporttörvény) 23.§ (1). 29.§. (2., 3.) alapján a fogyatékkal élő diákok diákolimpiai és
diáksport versenyrendszereinek működtetése érdekében elfogadta és az alábbi
tartalommal közzéteszi a FODISZ Versenyszabályzatát.
2. Jelen Versenyszabályzat a FODISZ Elnöksége által, azt elfogadó elnökségi
határozatban megjelölt időponttól lép hatályba.
3. A versenyszabályzat hatálybalépés időpontjakor folyamatban lévő diáksport
versenyekre, ideértve a még meg nem kezdett, de már kihirdetésre került diákolimpiai és diáksport versenyeket – azok kiírásakor érvényben volt
versenyszabályokat kell azoknál alkalmazni.
4. A FODISZ Versenyszabályzat hatálya Magyarországon kiterjed:
a. a FODISZ tagszervezeteire, egyesületekre, azok diáksportolóira
b. a FODISZ által szervezett diákolimpiai versenysorozatokon, bajnokságokon,
kupákon, diáksport versenyen részt vevő, nevező FODISZ tagszervezetekre,
egyesületekre, illetve befogadott versenynevezés alapján a nem FODISZ
egyesületre, sportszervezetre, annak diáksportolóira, edzőire
c. az 4.a, és 4.b pontokban meghatározott sportszervezetekkel tagsági vagy
szerződéses jogviszonyban álló sportolókra és sportszakemberekre,
d. FODISZ OV tagjaira, diákolimpiai versenyek hivatalos személyeire
(játékvezetőkre, versenybírókra, helyi rendezőkre, biztonsági személyzetre,
stb.), a FODISZ DÁSZ 19. §. c bekezdésében nevesített résztvevőkre.
e. a FODISZ tisztségviselőire, munkatársaira és alkalmazottaira,
f. Magyarországon a FODISZ jóváhagyásával diáksport versenyt szervező
személyekre, szervezetekre, cégekre, vállalkozásokra, közreműködő
magán személyekre, önkéntesekre
g. Magyarországon a FODISZ szervezésével, irányításával megrendezésre kerülő
diákolimpiai versenysorozatokra, azok versenyeire nevezett, azon résztvevő
általános és középiskolákra, iskolák által nevezett diákokra, testnevelő tanárokra
5. A FODISZ Versenyszabályzata meghatározza a FODISZ és a FODISZ tagszervezetek által
szervezett diáksportversenyek, FODISZ esetében a fogyatékkal élő diákok számára évente
megrendezésre kerülő diákolimpiai versenysorozatok lebonyolításának követelményeit,
TANAK, ÉRTAK, fogyatékossági csoportokban, a diáksport kapcsán érintett valamennyi
korosztályban.
6. Az egyes diáksport versenyek tekintetében a FODISZ Versenyszabályzatában foglaltak
figyelembe vételével meghatározásra kerülhetnek speciális, csak egy adott versenyre
érvényes szabályok, melyeket ennek a diáksport versenynek a Versenykiírása kell, hogy
tartalmazzon, de az összességében nem lehetnek ellentétesek a FODISZ
Versenyszabályzatának szellemével, a hatályos jogszabályban előírtakkal.A FODISZ
Versenyszabályzat és egy adott diáksport versenykiírásának ellentmondása esetén, a
versenykiírásban foglaltakat kell alkalmazni, amennyiben az adott versenykiírást a FODISZ
Elnöksége
határozatával
elfogadta,
azt
jóváhagyta.

7. A FODISZ által szervezett, lebonyolított diáksport és diákolimpiai versenyek célja:
a. Magyarországon fogyatékkal élő diákok „ Diákolimpia bajnoka” cím és a helyezések
eldöntése
b. A fogyatékkal élő diákok diákolimpiai és diákversenyek versenykörnyezetben való
megjelenése
c. A fogyatékkal élő diákok diákolimpiai és diákversenyek ismertségének, elfogadásának
növelése
d. A fogyatékkal élő diákok diákolimpiai és diákversenyeken a fair play magatartás érvényre
juttatása
e. A fogyatékkal élők versenysportja (fogyatékossági ágak szerint) számára, versenyzésre,
utánpótlásra alkalmas, tehetséges fogyatékkal élő diáksportolók versenyegyesületek,
szövetségek részére való megismertetése a diákolimpia, diáksport versenyeken elért
eredményük alapján.
f. Az e. bekezdésben leírtakkal, a magyarországi fogyatékkal élők versenysportjának, a
sportági szövetségek, egyesületek utánpótlás nevelés támogatása.
8. A FODISZ diáksport versenyek időtartama: egy tanítási év
A FODISZ által szervezett diákolimpiai és diáksport versenyek tárgy év szeptember 1. és azt
következő naptári év május 31. között zajlanak. Ezt az időszakot nevezzük diákolimpiai, és
diáksport szezonnak.
A diákolimpia szezonon kívüli időszakban a FODISZ elnöksége által előzetesen jóváhagyott,
elfogadott versenykiírás alapján engedélyezett diáksport versenyek szervezhetők,
rendezhetők meg.
9. A FODISZ által meghirdetet diákolimpiai versenysorozatok és versenyek szervezője, és
lebonyolítója a FODISZ Országos Versenyigazgatósága (OV), annak versenyigazgatói, OVI. A
FODISZ diákolimpiai versenyeket a FODISZ-al szerződött helyi rendező végzi, az erre készült
FODISZ szerződésben leírtak, hatályos jogszabályban és FODISZ szabályokban (FDÁSZ II.
fejezet) leírtak alapján, az a FODISZ OV konkrét versenyekre kijelölt versenyigazgató
ellenőrzésével, teljesítés igazolásával valósul meg.
10. A FODISZ által szervezett, lebonyolított diákolimpiai versenyek versenykiírását a FODISZ OV és
annak tagjai készítik el, és azt a FODISZ Elnöksége hagyja jóvá, azt követően a lebonyolítás a
FODISZ Versenyszabályzatában, FDÁSZ az OV működési szabályzatában, és az aktuális
versenysorozat versenykiírásban leírtak szerint valósul meg. A folyamatban lévő diákolimpiai
diáksport versenyek versenykiírásának módosítására javaslatot kiemelten indokolt esetben a
FODISZ OV jogosult tenni, a módosítás csak a FODISZ elnökség, támogató döntésével
végezhető el az OV részéről.
11. Az egyes diákolimpiai versenyek elnevezéséről, támogató név használatról a FODISZ
Elnöksége dönt. A FODISZ diákolimpia versenyeken résztvevő iskolák, diákok, testnevelő
tanárok, versenybírók, játékvezetők valamint a FODISZ szervei és tisztségviselői kötelesek az
általuk folytatott mindennemű írásos kommunikáció során a FODISZ diákolimpiai
versenysorozat, verseny hivatalos, teljes vagy rövidített nevét használni.
12. A FODISZ OV tagjainak joga van betekinteni minden diákolimpiai és diáksport szezon
versenysorozatainak, aktuális versenyeinek sportszakmai dokumentumába, arról feljegyzést,
véleményezést készíthet, amelyet az OVI-nak küldenek el, aki azokat összesítve és küldi meg a
FODISZ elnökségnek.

13. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyek, megyei, regionális és országos döntők
rendezésére, költségeire fordítható pénzügyi keretét a FODISZ éves költségvetése határozza
meg.
14. FODISZ diákolimpia és diáksport versenyt csak egészségügyi biztosítás mellet lehet
megrendezni. Erre vonatkozó betartandó szabályokat a FDÁSZ 14. – 18. §.-a tartalmazza.
15. Jelen FODISZ Versenyszabályban leírtak vonatkoznak a fogyatékossági csoportokra is,
amelyek esetében a versenyszabályzatban leírtak kiegészülnek a fogyatékossági ágak
sajátosságaival, azokat a FODISZ OV fogyatékossági ágak versenyigazgatói kötelesek
összegyűjteni, leírni. A fogyatékossági ágakra vonatkozó sajátosságokkal kiegészített,
módosított FODISZ Versenyszabályt a FODISZ elnöksége határozatával fogadja el, hatályba
lép annak elfogadás napján.
II. FODISZ DIÁKSPORT VERSENYSOROZATOK
16. A FODISZ diáksport versenysorozatok, a tanév kezdete előtt tárgy év augusztus 20-ig
legkésőbb meghirdetet diákolimpiai, és diáksport versenyek összességéből áll, az
alábbiakban meghatározottak szerint.
17. A FODISZ által rendezett diákolimpiai versenyeken résztvevő fogyatékossági csoportok
meghatározása:
a. Tanulásban akadályozott diákok – TANAK
b. Értelmileg akadályozott diákok – ÉRTAK
c. Fogyatékossági csoportok:
Látássérült
Hallássérült
Mozgássérült
Szervátültetett
Autista
18. A FODISZ által rendezett diákolimpiai versenyek sérülés korcsoportjainak specifikum szerinti
meghatározását az országos versenykiírás tartalmazza.
19. A FODISZ Diákolimpia sportágai: Asztalitenisz, atlétika, boccia, labdarúgás, sorverseny, úszás,
terematlétika, zsinórlabda, röplabda, sakk, tollaslabda, erőemelés, szkander. A FODISZ
elnöksége jogosult dönteni arról, hogy a 19. pontban felsorolt sportok számát bővíti, vagy
csökkenti a tárgyévi diákolimpiai szezonban, e döntést határozatban kell rögzíteni.
20. A FODISZ diákolimpiai szezon versenyeinek versenykiírásait, a FODISZ OV Működési
szabályzatában és a Versenyszabályban leírtak szerint az OV készíti el minden év április 30-ig,
a FODISZ elnöksége fogadja el, hagyja jóvá.
III. A FODISZ DIÁKSPORTVERSENYEK VERSENYKIÍRÁSAINAK TARTALMA
21. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyeinek versenykiírásai a FODISZ VESPA
programrendszerben készülnek el, amit a FODISZ OV erre jogosult tagjai jogosultságuk
alapján készítenek el.
22. A FODISZ VESPA programban rögzített diákolimpiai és diáksportversenyek versenykiírásai
megjelennek minden VESPA-ba regisztrált iskola vezetőjének, testnevelőjének, egyéb VESPA

jogosultsággal
rendelkező
személyek
VESPA
oldalán,
és
http://fodisz.hu/verseny/diak_kiirasok weboldalon, letölthető pdf file formában.
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23. Minden FODISZ diákolimpia, diáksport versenykiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az
alábbiakat:
a. A diákolimpia, diáksport versenysorozat nevét, esemény számát, évszámot, a
meghirdetett sport nevét, a meghirdetés dátumát
b. A diákolimpia, diáksport versenysorozat célját, feladatát a jelen FODISZ Versenyszabály
7 . pontjában leírtak szerint
c. A diákolimpia, diáksport versenysorozatot meghirdető nevét, logoját
d. A diákolimpia, diáksport versenysorozat versenyét lebonyolító szervező, felelős
szervezet nevét
e. A diákolimpia, diáksport szezon versenyének lebonyolítási időszakát, (szezon kezdete –
vége dátum), a konkrét versenynapok dátumát
f. A diákolimpia, diáksport versenysorozatok versenyének helyszínét, annak pontos címét
g. A diákolimpia, diáksport versenyen résztvevők nemét, korcsoportokat, fogyatékossági
csoportokat a Versenyszabály 16., 17 . pontjában leírtak szerint
h. A
diákolimpia,
diáksport
versenysorozatok
versenyeinek
sportági
versenyszámait/mérkőzéseket, figyelembe véve jelen Versenyszabály 18. pontjában
leírtakat.
i. A diákolimpia, diáksport versenysorozatok versenyeire nevezhető sportolók, csapatok
létszámát (minimum- maximum), a hivatalos kísérők számát
j. A diákolimpia, diáksport versenysorozatok versenyeinek lebonyolításának módját, a
tovább jutó helyezetteket, az adott verseny szintjét (megyei, regionális, országos) annak
jellegét (selejtező, előfutam, nyolcad-döntő, negyeddöntő, helyosztó, döntő stb.)
k. A diákolimpia, diáksport versenysorozatok díjazását
l. A diákolimpia, diáksport versenysorozaton indulók költségeit (versenyenként/csapat,
vagy fő) a költségek tartalmát, megfizetés módját, határidejét, ha azt a versenyt
meghirdető szervezi (Pl. szállás, étkezés stb.)
m. A diákolimpia, diáksport versenysorozat versenyére való VESPA „Intézményi” és
sportolói nevezések határidejét, dátum, óra, perc bontásban.
n. A diákolimpia, diáksport versenysorozat versenyére kijelölt FODISZ OV felelős tagját,
annak elérhetőségeit
o. A diákolimpia, diáksport versenysorozat versenyének helyi rendezőjének nevét,
elérhetőségét
p. A
diákolimpia,
diáksport
versenysorozat
versenynapján
a
versenyek,
versenyszámok/mérkőzések kezdetét (óra/ perc), időbeosztását, menetrendjét, a
versenynap(ok) teljes programját, díjátadással együtt
q. A versenyre való nevezés után, következmény nélküli lemondás határidejét
nap/óra/perc
r. Egyéb a diákolimpia, diáksport versenysorozat versenyéhez tartozó kiegészítő, fontos
információk, szankció, amelyek a verseny megrendezéséhez szükségesek: Pl. a versenyre
történt nevezés után az iskola/egyesület nevezett diákjai és testnevelőjük/edzőjük nem
jelenik meg a versenyen, a részvételről való lemondási szándékukat az iskola
igazgatója/egyesület vezetője az erre megadott időn belül nem jelezte, ezért kártérítési
kötelezettségük áll fenn a FODISZ felé, stb.
s. A diákolimpia, diáksport versenysorozatok versenyeinek megrendezéshez kapcsolódó
FODISZ Versenyszabály, FDÁ Szabálya, egyéb szükséges jogszabály pontjának,
bekezdésének, hivatkozásnak megjelenítése a versenykiírás adott pontjának
tartalmához igazítva.

24. A FODISZ diákolimpia, diáksport több sportágban megrendezett versenysorozatok egyes
versenyeit nem szükséges azonos versenynapon megrendezni, azonban mindegyik sportág
minden versenyének az adott diákolimpia, diáksport szezon FODISZ elnökség által elfogadott,
a versenynaptárban meghatározott időszakába kell esnie, amely vonatkozik a megyei,
regionális és országos diákolimpiai versenyekre, és a döntőkre is.
IV. A FODISZ ÁLTAL MEGHIRDETT DIÁKOLIMPIAI, ÉS DIÁKSPORTVERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL
FELTÉTELEI
25. A FODISZ a fogyatékkal élő diákok számára diákolimpiai és diáksport versenyrendszert
működtet, fogyatékossági csoportok szerint.
26. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyein diákversenyzőként csak a FODISZ VESPA
rendszerébe regisztrált általános iskolák, általános iskolai tagozatok, előkészítő szakiskolák,
szakiskolák, speciális szakiskolák, középiskolák azon tanulói vehetnek részt, akik egy magyar
oktatási intézménybe a tárgy tanév kezdetéig beiratkoztak, a meghirdetett diáksport verseny
időpontjában az iskola tanulói, FODISZ diáksport versenyen való részvételi lehetőséggel
rendelkeznek, és az adott versenyre a VESPA rendszerben benevezték.
27. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyek való részvétel feltételeit a FODISZ
Diáksportversenyek rendezésének Általános Szabályai (FDÁSZ) I. fejezet 3. – 8 . §-a illetve, az
aktuális versenykiírásokban leírt egyedi kiegészítések tartalmazzák.
28. A FODISZ által meghirdetett diákolimpiai és diáksport versenyei között találhatók azok a
speciálisan egyedi csapatsport versenyek, amelyekben a fiú és leányversenyzők együtt is
szerepelhetnek, ezeken a versenyeken való részvételre a jelen versenyszabály 25.- 27.
pontban leírtak, előírtak teljesítése szükséges.
29. A FODISZ által meghirdetett diákolimpiai és diáksport versenyeken azok a fogyatékkel élő
diáksportolók, testnevelő tanárok, kísérők vehetnek részt, akik a FODISZ diáksport versenyek
részvételére vonatkozó szabályokat, a versenyhelyszínén lévő helyi szabályokat, a far play
sportolás, és a konkrét versenyek, mérkőzések játékszabályait magukra nézve kötelezően
betartják a versenyzéshez szükséges, előírt összes feltételt (VESPA nevezés is ide tartozik)
határidőre teljesítenek.
30. A FODISZ országos diákolimpiai döntőkön a csapatvezetők, illetve a felnőtt, tanárkísérők
kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra között a csapataik szálláshelyén tartózkodni és a diákok
felügyeletét ellátni!
31. A FODISZ diákolimpia és diáksport versenyek országos döntőin résztvevő csapatvezetők,
kísérők létszámát, az adott sportág versenykiírása határozza meg. Ettől eltérni csak FODISZ
elnökséghez a verseny kezdete előtt 8 nappal írásban érkezett egyedi indokolt kérés, az
elnökség által sürgősséggel hozott támogató döntése alapján lehet. A FODISZ elnökség
(támogató/elutasító) döntéséről a kérelmezőt, támogató döntés esetében az OVI-t, és a helyi
rendezőt is a FODISZ Irodának írásban, az adott versenymegkezdése előtt minimum 48 órával
korábban értesítenie kell.
32. A FODISZ diákolimpia és diáksport versenyein a nézők, szurkolók, szülők mérkőzés előtti,
alatti és a mérkőzés/verseny utáni botrányokozása esetén a jelenlévő tanárok/edzők/vezetők
kötelesek a Versenyigazgató és a játékvezetők, versenybírók segítségére lenni a rend és a
sportszerű viselkedés helyreállítása érdekében. Botrányokozás esetén az illetékes

Versenyigazgató köteles írásban jelentést küldeni a FODISZ elnökség és OVI számára.
V. NEVEZÉS A FODISZ DIÁKOLIMPIAI, ÉS DIÁKSPORTVERSENYEKRE
33. A FODISZ diákolimpia és diáksport versenyeire nevezni a FODISZ VESPA rendszerbe kell, az
abban regisztrált köznevelési intézmény, arra jogosultságok kapott testnevelőjének az
iskolájába/egyesületébe regisztrált diákok közül. A VESPA rendszer a versenysorozatok
lebonyolítása (kiírás szerint történt beállítás) alapján ad a következő versenyszintre való
nevezési jogot.
34. A FODISZ VESPA rendszerben történő nevezés 2 részből áll.
a. Meghirdetett diákolimpiai, diáksport versenyre iskola/egyesület vezetője nevez az
„intézményi nevezés” a versenykiírásban leírtak elfogadásával a megadott időkereten
(napok) belül. Egy versenysorozatra egy „intézményi nevezés” szükséges!
b. Meghirdetett diákolimpiai, diáksport versenyre/mérkőzésre „ intézményi nevezés”
alapján benevezett iskola/egyesület arra jogosult testnevelő tanár/edző nevezheti iskolája
diákjait/egyesülete sportolóit. A versenyekre való egyén, csapat nevezést minden
versenyre, mérkőzésre külön a VESPA rendszerben megadottak szerint kell elvégeznie az
arra jogosult testnevelő tanárnak/edzőnek.
c. A nevezéssel kapcsolatos kérdéseket a VESPA-ban megadott, a FODISZ-nál erre kijelölt
személytől lehet a VESPA-ba megadottak szerint feltenni. Segítség menü is itt van,
amelynek használata a VESPA kezelésének leírásában, bemutatóban található.
35. A FODISZ VESPA rendszerben lehet a versenykezdete előtt a versenykiírásban megadott
határidő szerint a diáksportolók nevezésén változtatni.
36. Betegség, egyéb méltányosság alapú kérés alapján (írásban kell kérni a versenyre kijelölt
versenyigazgatótól) lehet nevezést a megadott határidő után módosítani. A versenyek
megrendezhetősége érdekében a versenynapon a verseny/mérkőzés kezdete előtt legkésőbb
4 órával a méltányossági nevezésmódosítás is lezáródik.
VI. FODISZ VERSENYSZERVEZŐ, SPORTOLÓI ADATBÁZIS KEZELŐ SZOFTVER – VESPA -, ANNAK
HASZNÁLATA
37. A FODISZ tulajdonát képező Versenyszervező, Sportolói Adatbázis kezelő szoftvere, a VESPA
kezeli az abba regisztrált Magyarországon fogyatékkal élő diákokat, iskolájukhoz rögzítve.
38. A VESPA szoftvert használata meghatározott felhasználói csoportok, hozzáférés jogosultsága
szerint történik.
39. A VESPA-ba a FODISZ diákolimpia és diáksport versenyeinek versenykiírását, a versenyek
lebonyolítását, versenyeredmények, megjegyzések rögzítését csakis a FODISZ OV tagjai,
jogosultságuk alapján végzik, a VESPA működését felügyelő, felelős FODISZ személy szakmai
támogatásával.
40. A FODISZ VESPA szoftverben kerül minden FODISZ diákolimpiai és diáksport meghirdetésre,
abban lehet a versenyekre nevezni, a versenyek eredményeinek rögzítése után a
fodisz.hu/verseny/eredmenyek oldalon az adott verseny eredményei, nem hivatalos
jegyzőkönyve megtekinthető, letölthető nyomtatható. A FODISZ VESPA rendszere hiteles
adatszolgáltatásra alkalmas szoftver, amelyet a FODISZ Versenyszabályzatban leírtak

betartása, betartatása biztosít.
41. A FODISZ VESPA szoftver használatáról tájékoztató információt, kezelési útmutatást a
felhasználói és hozzáférési jogosultság szerint, az arra jogosultak kapnak a FODISZ felelős
szakemberétől.
VII. FODISZ DIÁKSPORTOLÓI KÁRTYA
42. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyeken indulni kívánó, a FODISZ VESPA rendszerébe
regisztrált köznevelési intézmény fogyatékkal élő diákja számára az ott megadott adatok,
fotók alapján FODISZ diáksportolói kártyák készít és juttat el az iskolán keresztül a diák
számára.
43. A FODISZ diáksportolói kártyák fontos azonosító kelléke a FODISZ diákolimpiai és diáksport
versenyeken való részvételnek. A FODISZ évente ad, tesz közzé tájékoztatást arról, hogy a
FODISZ kártya kapcsán milyen, a sportoláshoz kapcsolódó kedvezmények járnak, és ezek hol
vehetők igénybe.
44. A FODISZ diáksportolói kártyát első alkalommal a FODISZ díjmentesen készíteti el a FODISZ
VESPA-ba regisztrált diáksportoló számára. Az elveszett FODISZ diáksportolói kártyát éves
FODISZ díjtáblázatban megadott áron, az elveszítő diák, annak törvényes képviselője erre
küldött e-mail megrendelés alapján, térítés ellenében tudja pótolni a FODISZ. A FODISZ
diáksportolói kártyák ügyintézését a FODISZ Iroda végzi.
45. A FODISZ diáksportolói kártyákkal kapcsolatos információkat, a fodisz.hu/fodiszkartya oldalon
lehet megtekinteni.
VIII. FODISZ DIÁKOLIMPIAI, DIÁKSOPRTVERSENYEK JÁTÉK, ÉS VERSENYSZABÁLYAI
46. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyein a Versenyszabályzat 18. pontjában
meghatározott egyéni és csapat sportágakon kívül, az adott verseny versenykiírásában
megjelölt egyéb sportág esetében is a játék és versenyszabályokra az alábbiak vonatkoznak.
47. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyein az egyéni sportokra vonatkozóan a sportág
országos sport vagy szakszövetsége (vagy nemzetközi szövetségi) által hatályos
versenyszabályokat kell alkalmazni.
48. A fogyatékossági csoportok esetében a versenyszabályok kiegészülnek az adott
fogyatékossági csoport diáksportolóira vonatkozó kiegészítésekkel, módosításokkal,
amennyiben ez írásban rögzített formában nyilvánosan fellehető. Ennek hiányában a FODISZ
OV, annak fogyatékossági csoportjának versenyigazgatói terjesztenek a FODISZ elnökség elé
kiegészítésre javaslatot, amelynek elfogadás alapján az vonatkozik a FODISZ diákolimpiai és
diáksport fogyatékossági csoportok versenyeire Magyarországon.
49. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyein a csapatsportok mérkőzéseit az országos
sportági szakszövetség (nemzetközi szövetség) hatályos játékszabályában leírtakat kell
alkalmazni, az alapján kell a mérkőzéseket lejátszani. Ezekben a sportágakban használatos gól,
pontérték számítást kell alapul venni, amelytől csak az adott verseny, FODISZ elnökség által
elfogadott versenykiírásában, az ott megadottak szerint lehet eltérni.

50. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyein egyedi csapat, sor és váltó versenyek esetében
annak verseny, játékszabályait annak leírását, pontérték és helyezés számítását a FODISZ
elnökség elfogadását követően, a diákolimpiai és diáksport versenyek meghirdetése előtt
közé kell tenni a fodisz.hu/diakverseny-versenyszabalyok weboldalra. A közzé tett hatályos
sor és váltó verseny, játék és versenyszabály használata kötelező.
IX. DIÁKSPORTVERSENYEK RENDEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉBB SZABÁLYOK
51. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyek kezdési időpontját a hivatalosan kiírt
időponthoz képest maximum 1 órával lehet késleltetni, az alábbi esetekben:
a. Az egyik nevezet iskolai csapat előre bejelentett késéssel érkezik
b. A játékvezető/versenybíró(k) a helyi rendező számára előre bejelentett késéssel érkezik
c. Szabad ég alatt, pályán, stadionban esős, viharos időjárási körülmények következtében,
amennyiben ez villámlással társul (kötelező halasztani!)
d. Egészségügyi szolgáltatást nyújtók és a mentőkocsi még nem tartózkodik a pályán,
e. A pálya a hatályos FDÁSZ szabályok alapján a meghirdetett versenyzésre alkalmatlan,
felszereltsége hiányos, vagy balesetveszélyes.
52. Amennyiben a helyi rendezőnek a verseny hivatalosan meghirdetett kezdési időpontjától
számított egy óra elteltéig nem sikerül a versenyhelyszínét biztonságos versenyzésre
alkalmassá tenni, azt a kirendelt FODISZ versenyigazgatónak átadni, úgy ezt a versenyt a
versenyigazgató köteles bezárni, a helyi rendező teljesítési igazolása nélkül.
53. A helyi rendező hibájából elmaradó diákolimpiai, diáksport versenyt a FODISZ szerződésben
leírtak alapján a helyi rendező a FODISZ-al, arra kijelölt versenyigazgatóval egyeztetett új
időpontban köteles saját költségén megrendezni.
54. A FODISZ versenyeken a kijelölt versenyigazgató köteles a jegyzőkönyvben rögzíteni a verseny
idő előtti befejezés tényét és okát, majd azt haladéktalanul továbbítani a FODISZ OVI-nak és
párhuzamosan a FODISZ Irodának. A FODISZ OVI az időelőtti befejezés okát köteles
kivizsgálni. Amennyiben az időelőtti befejezés a helyi rendező hibájának róható fel, úgy a
FODISZ szerződés erre vonatkozó része alapján kel eljárni, helyi rendező költségén
megismételni a versenyt, ha ez nem lehetséges, úgy a szerződéses díj kifizetésre vonatkozó
szankciók lépnek életbe.
55. Abban az esetben, ha a verseny időelőtti befejezését a megromlott időjárási viszonyok
okozták, a versenypálya helyszín e miatt vált alkalmatlanná és ezt fotóval, a pályaüzemeltető
pálya használatot megtiltó nyilatkozat a helyi rendező számára hiánytalanul rendelkezésre
áll. Ebben az esetben a FODISZ OVI a FODISZ Irodával, helyi rendezővel egyeztetve köteles új
versenynapot kijelölni, (a felek között megosztott költségviseléssel, a FODISZ szerződésben
leírtak alapján).
56. Magyarországon fogyatékos diákolimpiai és diáksport országos öntő versenyt, mérkőzést a
mentésről szóló 5/2006 (II.7) EüM rendelet 2. számú melléklete 2.4. pont a-f, i alpontjaiban
meghatározott mozgóőrség (mentő gépkocsi, kiemelt mentő gépkocsi, eset-kocsi,
rohamkocsi, gyermekmentő-rohamkocsi, légi mentőjármű, oxyológiai ambulancia) jelenléte
nélkül nem lehet megrendezni.
57. A mozgóőrség egyes típusainak felszereltségét, definícióját az 5/2006 EüM rendelet
tartalmazza. Mivel sem a FODISZ OV tagjai, sem a helyi rendező a mentőgépjármű

törvényben meghatározott fokozatát nem tudják szakszerűen megítélni, ezért a FODISZ
diákolimpiai, diáksport verseny/mérkőzés h e l y i rendezője köteles a mentőgépjármű
felszereltségére vonatkozóan írásos nyilatkozatot beszerezni az egészségügyi szolgáltatótól.
A nyilatkozat formája megtalálható, letölthető a fodisz.hu diákverseny menüben.
Amennyiben a diákolimpiai és diáksport versenyt/mérkőzést az OMSZ biztosítja, a
nyilatkozatra nincs szükség.

A PÁLYÁRA, VERSENYTERÜLETRE LÉPÉS FELTÉTELEI
XI. A PÁLYA, VERSENYTERÜLET ALKALMASSÁGA
58. A FODISZ diákolimpiai, diáksport verseny, mérkőzés kezdete előtt a FODISZ OV, aktuális
versenyére kijelölt, nevesített Versenyigazgatója köteles ellenőrizni, hogy a pálya,
versenyterület az adott verseny, mérkőzés, verseny, játékszabályában foglaltak szerint
alkalmas-e annak biztonságos, balesetmentes használatára a verseny mérkőzés
megtartására.
59. A FODISZ diákolimpiai, diáksport versenyt, mérkőzést elkezdeni csak olyan pályán,
versenyterületen szabad, amely eleget tesz, a meghirdetet verseny, mérkőzés játék,
versenyszabályában meghatározott minimális követelményeknek, sem a résztvevő
játékosok, játékvezetők, versenybírók sportszakemberek, sem a kisegítő személyzet, kísérők,
nézők testi épségét nem veszélyezteti.
60. Az adott verseny versenyigazgatója a helyi rendezőjével nézi át a versenyhelyszínét,
versenypályát a verseny kezdete előtt 1 órával. A helyi rendező köteles ezen időszakban a
versenyhelyszínén, a versenypályán tartózkodni, és a v e r s e n y i g a z g a t ó
rendelkezésére állni.
61. A versenypálya áttekintése során tapasztalt problémák, hiányosságok a verseny VESPA
jegyzőkönyvébe kerülnek rögzítésre a kijelölt versenyigazgató által, ha a probléma mértéke
indokolja, arról készült fotókat is fel kell töltenie a VESPA-ba.
62. Amennyiben a versenyre kijelölt OV tag Versenyigazgató a pályán, versenyhelyszínen illetve a
pályafelszerelésekben törvényi és/vagy FODISZ előírásba ütköző hiányosságot,
rendellenességet tapasztal, haladéktalanul jelezni köteles a helyi rendezőnek. A helyi
rendező a kijelölt OV-tag Versenyigazgató jelzése alapján kötelesek a hiányosságokat
haladéktalanul pótolni, a rendellenességet, balesetveszélyt elhárítani, megszüntetni, amelyre
maximum 1 órás időkerete kell a kijelölt felelős OV-tag Versenyigazgatónak biztosítania.
63. Testi épséget veszélyeztető, baleset, sérülés veszélyes pályán, versenyterületen a
meghirdetett diákolimpiai, diáksport verseny annak elhárítása nélkül nem rendezhető meg!
Ennek betartása a versenyre kijelölt OV-tag Versenyigazgató felelőssége, amely esetben a
helyi rendező teljesítése nem igazolható le részéről!
XII. DIÁKSPORTOLÓK PÁLYÁRA, VERSENYTERÜLETRE LÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI FODISZ
DIÁKOLIMPIAI ÉS DIÁKSPORTVERSENYEKEN
64. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyein résztvevő diáksportolói, csapatai, testnevelő
tanárai, edzői kötelesek a verseny hivatalos kezdése előtt legalább egy órával a verseny
helyszínén tartózkodni.

65. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyei során csak az a fogyatékkal élő diáksportoló
léphet pályára, aki maradéktalanul teljesíti a következő feltételeket:
a. A FODISZ VESPA adatbázisában a versenyen részt vevő iskola/sportszervezet tagjaként,
nyilvántartásba került, minden adatta megadásra került
b. Az adott FODISZ diákolimpiai és diáksport versenysorozatra érvényes, névre szóló FODISZ
kártyával rendelkezik, az a versenynapján nála van.
c. Megfelel a korosztályos követelményeknek.
d. A verseny napján érvényes orvosi engedéllyel rendelkezik. Szerepel a neve és adatai adott
verseny/mérkőzés iskola/csapat nevezési listáján
e. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyeken csak az a diáksportoló vehet részt, akit az
adott versenysorozat meghirdetett megyei, regionális versenyein részt vett, eredménye,
csapat eredménye alapján jogosultságot szerzett az országos döntő versenyein való
indulásra, érvényes orvosi igazolással rendelkezik, az a versenyhelyszínén van, és
bemutatásra került a versenyt felügyelő versenyigazgatónak!
f . Az a tanuló, aki ugyanazon az iskolafokon tanév közben más oktatási intézménybe átiratkozik,
ugyanazon sportágakban, amelyekben előző iskolájában indult a diákolimpia tanévi
versenyein (megyei, regionális, országos) az új iskolájában az adott tanévben ezeken a versenyek
nem indulhat, más sportágakban viszont versenyezhet.
g . Az a tanuló, aki tárgy évi diákolimpiai, diáksport versenyen nem vett részt, de az adott tanítási év
december 31-ig átiratkozott új iskolába, akkor az új iskolája már nevezheti a soron következő
diákolimpiai, diáksport versenyekre. A nevezés alapvető feltétel az új iskolába átmenő diák
adatainak átmozgatása a FODISZ VESPA rendszerben, az új iskola diáksportolói közé.

XIII. A DIÁKOLIMPIAI ÉS DIÁKSPORTVERSENYEN RÉSZTVEVŐ DIÁKSPORTOLÓK ELLENŐRZÉSE
66. A diákolimpiai és diáksport versenyek során a nevezett diáksportolók a verseny/mérkőzés kijelölt
kezdési időpontja előtt 20- 30 perccel korábban kerül sor, a versenyen, mérkőzésen csak
ellenőrzött diáksportoló vehet részt.
67. A FODISZ diákolimpia, diáksport versenyen résztvevő diáksportolót, a verseny kezdete előtt a
játékvezetők, versenybírók kötelesek ellenőrizni az alábbiak szerint:
a. A diáksportolók személyazonosságát - FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyeken a
hivatalos fényképes FODISZ diáksport kártya, annak hiányában VESPA fotóval ellátott
kinyomtatott nevezési lap alapján kell megtenni,

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
XIV. JÁTÉKVEZETŐK, VERSENYBÍRÓK
68. A FODISZ diákolimpia, diáksport versenyekre a versenybírókat, játékvezetőket a helyi
rendezőnek kell biztosítania, az alábbiak szerint.
a. Az egyéni sportágakban a versenybíróknak ismerniük kell az adott sportág
versenyszámainak mérésére vonatkozó sportági-szakági szövetségi/nemzetközi
előírásokat, szabályokat, nekik, vagy a versenyhelyszínnek rendelkeznie kell erre
alkalmas, hitelesített mérő eszközökre, azokat megfelelően kell tudni használni. A
versenyjegyzőkönyvekbe az eredményeket a versenyszámok után haladéktalanul rögzítik,
az összesített jegyzőkönyvet a versenyre kijelölt versenyigazgatónak átadják.
b. A csapatsportágak közül labdarúgásban a játékvezetőknek az MLSZ megyei szintű,
érvényes játékvezetői engedélyével kell rendelkezniük, a versenyigazgatóval és a helyi

rendezővel a versenynapon kötelesek együttműködni minden kérdésben. A mérkőzések
pályán elért eredményét a két csapat jelenlévő vezetőjével a jegyzőkönyvben aláíratják.
A versenynap mérkőzéseinek összes aláírt jegyzőkönyvét a versenyigazgatónak átadják.
c. A csapatsportágak közül a zsinórlabda és a „Kapkodd a lábad” sor és váltóversenyek
versenybírói az adott verseny versenyigazgatójával történő egyeztetés alapján kerül
kijelölésre. A versenybíróknak gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező, ezeket a
csapatversenyeket ismerő testnevelőknek kell lenniük.
XV. DIÁKOLIMPIAI, ÉS DIÁKSPORT VERSENYEK DÍJAI

69. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyekre, azok meghatározott szintjeire az érmeket
és FODISZ oklevél díjakat a helyi rendezők biztosítják a FODISZ szerződésben leírtak alapján.
70. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyek országos döntőire a versenydíjakat a FODISZ
biztosítja.
XVI. VERSENYRUHÁZAT
71. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyein az adott sportágnak megfelelő
sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése
megengedett. A magyar válogatott sportöltözék viselése a FODISZ diákolimpia és diáksport
versenyein nem engedélyezett!
72. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyein a diáksportolók csapatsportokban rögzített és
a valóságban viselt mezszáma közötti esetleges eltérést a játékvezetőknek kell kezelnie,
szükség esetén (ha 2 , vagy több mezszám eltérés van egy csapatban) azt a jegyzőkönyvben
kell rögzíteni. Az eltérés szankciót nem von maga után.
XVII. A FODISZ DIÁKOLIMPIAI, ÉS DIÁKSPORT VERSENYEK EREDMÉNYEINEK RÖGZÍTÉSE,
JEGYZŐKÖNYVEK
73. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyeinek eredményeit a FODISZ VESPA szoftverben a
versenyre kijelölt FODISZ OV versenyigazgató rögzíti, az erre kialakított felületen a versenyek
összesített nyomatott jegyzőkönyvei alapján. A VESPA-ba rögzített FODISZ diákolimpiai és
diáksport versenyek eredményei megjelennek a fodisz.hu/verseny/eredmenyek weboldalon,
annak jegyzőkönyve pdf file-ban kinyomtatható.
74. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyeire nevezettek névsorát egyéni és csapat
sportágakban iskolák/csapatok szerinti bontásban a VESPA nevezésekből kell az adott
versenyre kijelölt versenyigazgatónak kinyomtatnia a verseny helyszínén, a helyi rendező
által biztosított fekete fehér nyomtatóval. A kinyomtatott nevezéseket kell használni az
egyéni és csapat sportágak versenyein/mérkőzésein.
75. A VESPA felületről a FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyére kijelölt versenyigazgató a
versenyjegyzőkönyv 2. oldalát, helyben a helyi rendező által biztosított nyomtatón
nyomtatja ki. A kinyomtatott jegyzőkönyv 2. oldalán a verseny helyszínével, rendezéssel
kapcsolatos sorokat kell kitöltenie a versenyigazgatónak, a jegyzőkönyvet alá kell írnia a helyi
rendezőnek.
76. A versenyjegyzőkönyv 2. oldalán a versennyel kapcsolatos megjegyzések mezőbe kell a
versenyen résztvevő iskola testnevelőjének észrevételeit, véleményét beírni.

77. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyek eredményeit, a versenyhelyszínre, rendezésre
vonatkozó észrevételeket a verseny ideje alatt, illetve azt követően a versenyigazgatónak a
VESPA szoftverben rögzítenie kell a versenyt követő maximum 4 órán belül. A VESPA-ba
rögzített eredmények az adott versenyhivatalos eredményei.
78. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyek döntői alkalmával, ha a VESPA eredmény
rögzítése időben, a döntő verseny(ek) befejezését követő díjátadásig nem teljesíthető, akkor
a versenyek eredményeit a VESPA-ból kinyomtatott papír alapú FODISZ jegyzőkönyvbe kell
rögzíteni, az adatokat a díjátadást követően a verseny versenyigazgatójának a VESPA-ba kell
rögzítenie.
79. Amennyiben a műszaki hiba miatt a VESPA rendszer a versenyhelyszínén nem használható (a
műszaki hiba jellegét, jegyzőkönyvbe kell rögzítenie a versenyigazgatónak, a helyi rendező
teljesítés igazolás aláírása előtt) akkor a FODISZ erre célra készített minta jegyzőkönyve
nyomtatott formában, papír alapon használható a verseny lebonyolításához,
megrendezéséhez, viszont a verseny eredményeit, észrevételeket a versenyt követő 4 órán
belül a VESPA-ba fell kell rögzítenie.
80. A FODISZ diákolimpiai és diáksport versenyek eredményeinek hivatalos jegyzőkönyvét a
versenyigazgató tudja kinyomtatni a versenyt követő 72 órán belül, vagy letölteni pdf fileban.
81. A
FODISZ
diákolimpiai
és
diáksport
versenyek
eredményeit
fodisz.hu/verseny/eredmenyek – oldalon, lehet megnézni ill. letölteni.

a

-

XVIII. PONTOK, HELYEZÉSEK, DIÁKSPORTVERSENYEK EREDMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA
82. A FODISZ diákolimpia és diáksport versenysorozatokban résztvevő sportok játékszabályában
(az adott sportág, sportági szövetség hatályos előírásában) ennek hiányában a
versenykiírásokban kell megadni az adott versenysorozat versenyeinek/mérkőzéseinek a
pontozási, mért eredmények értékelési, számítási metódusát, az alapján elérhető
helyezéseket. A pontozás, és a mért eredményértékelés a VESPA rendszerben is beállításra
kerül a versenyeredmények rögzítéséhez, helyezések kiszámításához, döntőkbe való jutáshoz,
végső országos döntő eredmények, helyezések meghatározásához. Versenykiírás a pontok,
eredménymérés, értékelés, helyezés meghatározása nélkül nem fogadható el!
XIX. DIÁKSPORTVERSENYEK SZPONZORAINAK MEGJELENÉSE, MÉDIA
83. A FODISZ elnöksége dönti el, hogy az egyes diákolimpia, diáksportverseny támogatóinak milyen
szintű reklámszponzori megjelenést biztosít a versenyek helyszínén. A FODISZ támogatók
reklámhordozóinak (molinok, roll-up, plakát, stb.) a versenyek helyszínén való elhelyezése,
levétele a helyi rendező szerződéses feladata, arra a versenyre nevezett diákok és kísérőjük,
versenyigazgató nem vehető igénybe.
84. A FODISZ diákolimpia és diáksport versenyek részeként a versenyekről készülő televíziós
felvétel, műsorkészítési, és az azokkal kapcsolatos média értékesítési jogokat a FODISZ
Elnöksége megbízásából a FODISZ elnöke, ügyvezető elnöke gyakorolja. Minden közvetítés
csak a FODISZ Elnök, Ügyvezető elnök írásos engedélyével történhet. Az Elnök, Ügyvezető
elnök a kért műsorkészítési, közvetítési engedélyt nem tagadhatja meg, azért

ellenszolgáltatást nem kérhet, ha az adott versenyre/mérkőzésre a jelentkező médiumon
kívül más média a közvetítési, felvételi, megjelenítési szándékát nem jelezte. Nem számít
közvetítésnek a web és közösségi oldalakon megjelenő, kihelyezett videó (házi, vagy stúdió)
felvételek.
XX. FODISZ DIÁKOLIMPIAI ÉS DIÁKSPORTVERSENYEK FEGYELMI SZABÁLYAI
85. Ha a diákolimpia hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) diákversenyen
kívül olyan esemény, rendbontás 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 Versenyigazgató a további versenyzésből
azonnali hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapatot(ka)t kizárni. A diákolimpiai
versenyből kizárt diáksportolóról, tanárról, csapatról a versenyért felelős Versenyigazgató
írásban köteles tájékoztatni a FODISZ elnökséget, OVI-t. A FODISZ Iroda hivatalosan írásban
küld tájékoztatást a rendbontó diáksportoló, csapat, testnevelő iskolavezetésének,
egyesületi sportoló, edző esetében az egyesület vezetője számára.
86. A FODISZ sportszakmai működésének alapját adó FDÁSZ szabályokat megszegőkkel szemben
a FODISZ elnöksége megbízásából, a FODISZ OVI tehet szankciókra javaslatot. A javasolt
szankciók kiterjedhetnek:
a. a FODISZ diákolimpiai, diáksport versenyen résztvevő csapat, versenyző, kísérő, tanár,
edző által un Fair, sportolóhoz, tanárhoz, edzőhöz nem méltó magatartás, botrányokozás
kapcsán:
 helyi rendező, versenyigazgató felszólítására a rendbontó, méltatlan cselekvés
befejezésre kerül. Szankció: szóbeli figyelmeztetés
 helyi rendező, versenyigazgató felszólítására a rendbontó, méltatlan cselekvése
tovább folytatódik, ebben az esetben a versenyigazgató jogosult a rendbontót a
helyszínről elküldeni, ehhez szükség esetén segítséget hívni, az FDÁSZ- 12.§. 5.,6
bekezdésben leírtak alapján eljárni. Szankciók: pontlevonás, kizárás, eltiltás
b. versenyhelyszínén, a FODISZ diákolimpiai, diáksport versenyen résztvevő csapat,
diáksportoló, kísérő, tanár, edző által elkövetett rongálás, károkozás esetén, arról
fényképes jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a kárértéket a helyszín üzemeltetője,
tulajdonosa megadja.
c. Ez alapján a FODISZ jogosult a károkozóval szemben eljárni a kár megfizetésére, akár jogi
úton is, dönthet arról, hogy a károkozót és annak csapatát, diáksportolóit kizárja az adott
versenyből, vagy él az 1 éves eltiltás jogával a következő évre vonatkozó diákolimpia és
diákversenyekre.
d. A károkozásról a károkozó iskolavezetését a FODISZ Iroda hivatalosan tájékoztatja.
87. Rendkívül súlyos rendbontás, károkozás esetén a FODISZ elnöksége dönt a sportoló, csapat,
testnevelő tanár hosszabbidejű, akár több diákolimpiai, diáksport versenyről, mérkőzéstől
való eltiltásáról, a döntésről határozatot kell hoznia a FODISZ elnökségnek.
88. FODISZ diákolimpiai, diáksport verseny helyszínén az öltőzőkben bekövetkezett személyi
tárgyak eltulajdonítása esetén, a helyi rendező a lopás felfedezését követően köteles
azonnal a rendőrséget a helyszínre hívni. A versenyre kijelölt OV versenyigazgató dönti el
azt, hogy a még futó versenyeket/mérkőzéseket megszakítja, befejezetté nyilvánítja, vagy
azok tovább mehetnek a hatósági eljárás ideje alatt is.

