
 

 

 



 

2021/2022. TANÉVI 
PÉTANQUE DIÁKOLIMPIA® 

VERSENYKIÍRÁS 

A Pétanque 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 Pétanque 
Szövetség rendezi meg. 

1. A verseny célja:  

• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az 
egészséges életmód népszerűsítése. 

• A pétanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.  

• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai versenyen.  

• A tanév „Magyarország Pétanque 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. 

2. A verseny rendezője  

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Pétanque Szövetség. 

3. A versenyek helyszínei és időpontjai: 

Területi versenyek:  

A területi versenyek pontos helyszínei a beérkezett nevezések ismeretében később kerülnek meghatározásra, amely 
információk a Magyar Pétanque Szövetség honlapján lesznek elérhetőek: www.petanque.hu 

Az alábbi besorolásban kerülnek megrendezésre a területi versenyek: 

1. terület: Budapest és Pest megye 
2. terület: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye 
3. terület: Baranya, Tolna és Somogy megye  
4. terület: Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megye 
5. terület: Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
6. terület: Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye 
7. terület: Veszprém, Komárom-Esztergom és Fejér megye 

Területi versenyek időpontjai: 2022. április 1-től - április 30-ig kerülnek megrendezésre. 

Országos döntő: 

Helyszín:  Veszprém, Helyőrségi Sportközpont (8200 Veszprém Jutasi út 81-83.) 
Időpont:  2022. május 02. (hétfő) – I., II., III. és IV. korcsoport részére 

2022. május 26. (csütörtök) – V. és VI. korcsoport részére 

4. A verseny résztvevői: 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2013-ban vagy később születettek, 
II. korcsoport: 2011-2012-ben születettek, 
III. korcsoport: 2009-2010-ben születettek, 
IV. korcsoport: 2007-2008-ban születettek, 

http://www.petanque.hu/


 
V. korcsoport:  2005-2006-ban születettek, 
VI. korcsoport: 2002-2004-ben születettek. 

Felversenyzés:  

Csapatverseny: Csapatonként egy versenyző egy korcsoporttal feljebb is versenyezhet, de akkor a saját korcsoportja 
versenyén nem vehet részt. 

Egyéni verseny: Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 

Korlátozás: 

Egy versenyző csak egy versenyszámban indulhat az országos döntőn.  

Résztvevők: 

Területi versenyek: A köznevelési intézmények azon csapatai, amelyek a megadott nevezési határidőig elektronikus 
nevezéssel rendelkeznek. 

Országos döntők: A területi versenyek 1—4. helyezett csapatai és egyéni versenyzői. 

5. Versenyszámok: 

Egyéni verseny: Az V. és VI. korcsoportos fiú- és lányversenyzők részére közös mezőny.  

Csapatverseny: Valamennyi korcsoportban háromfős triplett vegyes csapatok, valamint az V. és VI. korcsoportban 
kétfős duplett vegyes csapatok részére. 

6. A verseny lebonyolítása:  

A területi és az országos döntőn is a Pétanque szakág érvényes lebonyolítási rendje szerint. 

A versenyszámok párhuzamosan kerülnek lebonyolításra a területi-, illetve országos döntőn, így nincs lehetőség 
egyszerre több versenyszámban indulni.  

A területi versenyeket 2022. április 30-ig kell lebonyolítani. 

7. Nevezés: 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint. 

Online nevezési felület elérhető a Diákolimpia® honlapjáról (https://nevezes.diakolimpia.hu/) vagy mobil 
applikáción keresztül (https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/). 

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.  

Nevezési határidő: 2022. március 31. (péntek). 

A nevezési díj: 

Egyéni verseny: 1 000 Ft/fő 

Kétfős, duplett verseny: 2 000 Ft/csapat 

Háromfős, triplett verseny: 3 000 Ft/csapat 

Minden résztvevőnek a területi versenyek előtt kell befizetniük a nevezési díjat, így az országos döntőre már nem kell 
újból fizetniük. 

A nevezési díjat átutalással, vagy banki befizetéssel kell rendezni a 11731001-20148852 számlaszámra a területi 
verseny előtt, és a befizetési ill. átutalási bizonylatot minden résztvevőnek magával kell hoznia a területi versenyre és 
az országos döntőre is. 
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A díjbekérőt legkésőbb 2022. március 31-ig kell megkérni a Magyar Pétanque Szövetségtől az info@petanque.hu email 
címen versenyszám és létszám megjelöléssel. A rendezők a számlát ezután elektronikus úton megküldik a díjfizető 
számlázási címére. 

A nevezési díjnak legkésőbb a területi versenyek időpontjáig meg kell érkeznie a Magyar Pétanque Szövetség 
bankszakmájára.  

Amennyiben a nevezési díj nem kerül kifizetésre, úgy az érintett iskolák csapatai nem vehetnek részt a versenyen. 

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a 
jelen 7. Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került 
nevezésre –, az egyéni versenyző vagy a csapat az eredménye megsemmisítésre kerülhet. 

A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19 járványügyi készültség 
időszakában – figyelembevéve a mindenkor aktuális jogszabályi korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi 
rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken 
résztvevők számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, illetve 
félbeszakítja. A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező vagy a szervező nem vonható felelősségre 
az ebből fakadó károkért, és vele szemben semmilyen igény nem támaszható. 

8. Költségek: 

A területi versenyek és az országos döntő költségeit a Magyar Pétanque Szövetség biztosítja.  

A részvételi költségeket (szállás, étkezés, nevezési díj stb.) a csapatok viselik.  

9. Igazolások: 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 

10. Díjazás: 

Egyéni és csapatversenyben a területi versenyeken, illetve az országos döntőn az I-III. helyezettek érem és oklevél 
díjazásban részesülnek. 

11. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések 

Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az eseményt az alábbiak szerint 
lehet látogatni: 

Nézők: 

A nézőtéren kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy tartózkodhat. 

A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyi 
igazolvány, jogosítvány) az eseményre való belépés során ellenőrzik. 

A védettségi és személyi igazolvány nélkül néző nem léphet be az eseményre. 

Maszkhasználat: 

A nézők számára az esemény teljes időszakában, míg a hivatalos kísérők, versenyzők és játékvezetők számára – a 
sporttevékenység időszakát kivéve – kötelező a maszk viselése! 

Kézfertőtlenítő: 

Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve. 

Kérjük – elsősorban – a közös használatú tárgyak (kilincs, tollak) használata előtt használjon kézfertőtlenítőt. 
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Távolságtartás: 

Az eseményen kérjük – lehetőség szerint – tartsanak egymástól 1,5-2 méteres távolságot. 

Az eseményen a fenti óvintézkedések betartása ellenőrzésre kerül. Kérjük szíves közreműködésüket, az intézkedések 
betartásában. 

A járványügyi helyzet alakulásával és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések következtében 
jelen óvintézkedések változhatnak. Az aktuális ajánlások miatt, kérjük elindulás előtt ellenőrizze a honlapon lévő 
legfrissebb változatot:(https://www.diakolimpia.hu/wp-
content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf). 

12. Sportági rendelkezések:  

• A jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a Diákolimpia® 2021/2022. tanévi „Versenyszabályzata”, 

illetve a Magyar Pétanque Szövetség sportági versenyszabályai a mérvadóak. 

• A versennyel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: 

• Területi versenyek elérhetőségei: 

1. terület: Budapest, Pest megye  
Markolt Imre Telefon: +36 70 933-0215 

2. terület: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye 
Sárvári Sakk Club Pétanque Szakosztálya 
Név: Havasi József, Tel.: (30)902-5582, E-mail: havasi@varsat.net 

3. terület: Baranya, Tolna és Somogy megye 
Pécsi Vörös Meteor SK Pétanque Szakosztálya 

Név: Kocsis Tamás, Tel.: (30)631 6191, E-mail: info@petanque.hu 
4. terület: Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megye 
Név: Muresán Krisztina, Tel: 30/354-8061, E-mail: muresan@kjg.hu 

5. terület: Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Név: Zsarnayné Hevesi Ildikó, E-mail: hevesi.ildi@gmail.com 

6. terület: Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye 

7. terület: Veszprém, Komárom-Esztergom és Fejér megye 
Név: Havasi Rita, Tel.: 30/300-1938, E-mail: havasirita8@gmail.com 

További információk: 

Magyar Pétanque Szövetség 
7396 Magyarszék, Kossuth u. 33. 

E-mail: info@petanque.hu 
Telefon: +36 70 933-0215 
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