ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A versenyszabályok hatálya:
A jelen szabályzat határa kiterjed a 2022-2023-as tanévben a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Communitas Alapítvány,
Kolozs Megyei Tanfelügyelőség, a Erdély Ifjúsági és Sport Egyesület, a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem és a Romániai Magyar Pedagógus
Szövetség által vagy közreműködésével szervezett ötödik Erdélyi Magyar
Középiskolás Sportolimpiára (továbbiakban EMKS).
2. A Sportolimpia célja, feladata:
a. A versenykiírásban szereplő sportágakban korcsoportonként és
nemenként az erdélyi megyék legeredményesebb versenyzőinek
részvételével az „Erdély Sportolimpia Bajnoka” cím és a további
helyezéseinek az eldöntése.
b. A tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás
lehetőségeinek bővítése.
c. A versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése.
d. A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő
testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.
3. A Sportolimpia rendezői:
a. Az EMKS-t az RMDSZ és a Communitas Alapítvány közösen hirdeti
meg. A verseny lebonyolítása a Erdély Ifjúsági és Sport
Egyesület, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem és a Romániai Magyar
Pedagógus Szövetség közreműködésével valósül meg.

4. A Sportolimpia Kuratóriuma:
a. A Kuratórium a következő képen tevődik össze:
i. Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének képviselője
ii. A Communitas Alapítvány képviselője
iii. A Szakmai Szabályzatbizottság elnöke vagy megbízottja
iv. A Testnevelő Tanárok Országos Tanácskozása által delegált
személy
v. A Sportolimpia főszervezője vagy megbízottja
5. A verseny helye és ideje:
a. A döntő helyszínét és időpontját a Sportolimpia Kuratóriuma
határozza meg, a Sportolimpia Szervezőbizottság javaslata alapján.
b. A megyei selejtezők időpontját a szervező oktatási intézmény
határozza meg. A selejtezők lebonyolítása nem lehet később, mint az
EMKS-ra való jelentkezés időpontja.
6. Résztvevők:
a. Azon magyar nyelven tanuló diákok, akik a 2021-2022, 2022-2023as tanévben VIII-XIII. osztályosak, illetve 14-19 év közöttiek.
b. Azon diákok, akik VIII.-ot, XII.-et vagy XIII.-ot végeztek a 2021-2022es tanév végén, részt vehetnek a 2022-es EMKS-án, az adott iskolát
képviselve.
7. Meghívás:
a. A Sportolimpia Szervezőbizottsága fenntartja magának a jogot, hogy
amennyiben a megyei selejtezők nem valósultak meg, az adott
megyéből/területről kiválasztott oktatási intézmények csapatait és
egyéni versenyzőit hívjon meg a Sportolimpiára.

8. Igazolás:
a. Egységes

igazolás:

a

hatályos

jogszabályok

alapján

kiadott

diákigazolvánnyal, az internetes nevezés alapján, az résztvevő iskola
igazgatója által aláírt és lepecsételt egyéni vagy csapat nevezési
lappal illetve személyi igazolvány. A személyi igazolvány másolata
kötelező. Olyan esetben, ha a tanulóknak nincs még meg, az iskolai
igazolványszámmal

ellátott

diákigazolvány,

az

igazolás

a

személyazonossági másolatok és az egységes nevezési lap alapján
történik.
b. A nevezési lapon kívül érvényes orvosi igazolással kell rendelkeznie,
amely nem régebbi, mint 15 nap a verseny kezdetétől.
c. Sportáganként a megyei szövetségek által pecsételt és láttamozott
névsorok (amelyeken fel vannak tüntetve az adott sportágban
leigazolt sportolók)!!
d. A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyzők nem vehetnek
részt az adott sportág versenyein!!!
e. Kérjük a testnevelőket, edzőket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a
tanulók

az

igazoláshoz

szükséges

dokumentumokkal

rendelkezzenek!
f. A Sportolimpia versenyein az egyéni versenyzők, a csapatok
tanárral, pedagógussal vagy edzővel kötelesek megjelenni, aki az
adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll vagy az iskola
igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás
hiányában a Szervezőbizottság az egyéni versenyző vagy a csapat
mellett megjelent kísérőt nem tekinti képviseletre jogosultnak, és az
egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen nem jogosult
részt venni.
g. A résztvevők, tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt
az igazoló bizottság feladata és kötelessége.

h. Az

igazolási

dokumentumokat

a

verseny

végéig

a

versenybizottságnál kell letétbe helyezni (Kivétel a személyi
igazolvány). Az igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről
a rendező szervnek kell gondoskodnia.
9. Díjazás:
a. Az EMKS első helyezett csapatai és egyéni versenyzői elnyerik az
„Erdély Sportolimpia Bajnoka” címet.
b. A versenyeken kizárólag a Szervezőbizottság által meghatározott,
vagy engedélyezett díjak kerülnek átadásra.
10. Nevezés:
a. Minden sportágban a nevezést elektronikus úton (emailen keresztül)
a megjelölt nap (2022.09.09) 18.00 órájáig lehet eljuttatni a
Szervezőbizottságnak!
b. Kérjük, tartsák be a nevezési határidőket! Postai, fax vagy bármilyen
más úton eljuttatott nevezéseket a Szervezőbizottság nem fogad el
és nem dolgoz fel.
c. A nevezés során a nevezést végző nyilatkozik arról, hogy valamennyi
nevezett versenyző esetében rendelkezik az 1. Számú mellékleten
található adatvédelmi nyilatkozattal.
d. Csapatsportok:
i. Minden erdélyi megyéből 1 csapat kvalifikáltathatja magát
sportáganként a Sportolimpiára.
e. Csapatsportok esetében maximum 2 leigazolt játékos lehet a pályán,
a teljes keretben pedig nem több mint a keret fele. Leigazolt
sportolónak számit, aki a 2021-2022, 2022-2023 évben az adott
sportági szakszövetség igazolványával rendelkezik.
f. A részt venni szándékozó iskola igazgatója felelősséggel vállalja a
nevezési lapon, hogy amennyiben a csapat bármilyen anyagi kárt
okoz a Sportolimpia ideje alatt, azt 5 napon belül a kár
megállapításától megtéríti.
g. Az EMKS résztvevői kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó

ünnepség) a zárásig az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha a
verseny forgatókönyve másképp rendelkezik, illetve ha nyomos
indok alapján

az ilyen jellegű

szándékot

előre bejelentik

Szervezőbizottságnál és azt a Szervezőbizottság jóváhagyta.
11. Nevezési sportágak:
a. Atlétika
i. 80 m - női
ii. 100 m – férfi
iii. 800 m – női
iv. 1000 m – férfi
v. 4x100 m vegyes váltó – 2 fiú, 2 lány
vi. Távolugrás – férfi és női
vii. Súlylökés – férfi és női
b. Kézilabda
i. Férfi
ii. Női
c. Kosárlabda
i. Férfi
ii. Női
d. Labdarúgás
i. Férfi
e. Röplabda
i. Férfi
ii. Női
f. Úszás
i. 50 méter gyors női
ii. 50 méter gyors férfi
iii. 50 méter hát női
iv. 50 méter hát férfi
v. 50 méter mell női
vi. 50 méter mell férfi
vii. 4x50 méter gyors - vegyes váltó (2fiú, 2 lány)

a

g. Asztalitenisz
i. Férfi
ii. Női
iii. Vegyes Páros
h. Strandröplabda
i. Férfi
ii. Női
iii. Vegyes Páros
i. Streetball
i. Vegyes
j. Lábtenisz
i. Egyes (férfi)
ii. Páros (vegyes is)
12. Költségek:
a. Az EMKS-n a részvétel ingyenes. A résztvevő csapatok önerőből kell
megoldják az utazásukat a Sportolimpia helyszínére és onnan haza.
13. Egyéb rendelkezések:
a. A versenybírókat, játékvezetőket a Szervezőbizottság kéri fel.
b. A versenyek forgatókönyvét a Szervezőbizottság szeptember 20-ig
teszi közzé.
c. A mérkőzések jegyzőkönyveit, a végeredményt összesítő táblázatot,
a

sportágfelelős

jelentését

a

sportágfelelős

iktatja

a

Szervezőbizottságnál a versenyt követő 24 órán belül.
d. Ha a labdajáték selejtezőin bármilyen okból csak 2 csapat jelenik
meg, a helyezések kérdése két mérkőzésen dől el, a kupaszabályok
szerinti számítással. A két mérkőzés között legalább 60 perces
pihenőt kell biztosítani a rendezőknek. Amennyiben az első
mérkőzés eredménye egyértelmű fölényt mutat, a vesztes csapat
vezetője, testnevelője, edzője írásban lemondhat a visszavágó
mérkőzésről és a továbbjutásról.
e. A

Sportolimpia

versenyein

az

adott

sportágnak

megfelelő

sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. Sportfelszerelésükön

reklámfelirat viselése megengedett. Minden csapatnak kötelező egy
sötét és egy világos mezzel rendelkeznie.
f. Óvni a verseny (mérkőzés) befejezését követő 30 percen belül lehet
írásban a helyszínen. Óvási ügyekben a Sportolimpia
Szabályzatfelügyelő Bizottsága dönt. A bizottság döntése végleges.
g. Minden olyan kérdésről, amelyről a EMKS Szabályai nem
rendelkeznek, az illetékes sportági szakszövetség érvényben levő
játékszabályai szerint kell eljárni.
h. Az EMKS versenyein indulók hozzájárulnak ahhoz, hogy a
rendezvényeken az RMDSZ és a Communitas Alapítvány, illetve a
rendezvény szponzorai számára honlapon, papír és digitális
kiadványokban történő közzététel céljából olyan kép- és hangfelvétel
készüljön, amelyen szerepelnek. Ezzel kapcsolatban semmilyen
követeléssel nem léphetnek fel a szervezők és a szponzorok felé. A
szervezők és a rendezvény szponzorai e felvételeket kommunikációs
és reklámtevékenységéhez szabadon felhasználhatja.
i. Csapatvezetők, kísérők számára:
- Sportáganként 1 felnőtt kísérő csatlakozhat.
- Csak a fentiekben meghatározott személyek költségei
fedezhetőek.
j. Amennyiben - akár utólag is - a szervezőbizottság tudomására jut,
hogy az egyéni versenyző, vagy a csapatban szereplő versenyző
jogosulatlanul szerepelt az adott versenyen, a Szabályzatfelügyelő
Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az egyéni versenyzőt,
vagy a csapat eredményét megsemmisíti, és az iskolát kizárja.
k. A nézők, szurkolók, szülők mérkőzés előtti, alatti és mérkőzés utáni
botránkozása esetén a jelenlévő tanárok/edzők/vezetők kötelesek a
Szervezőbizottság és a játékvezetők segítségére lenni a rend és a
sportszerű viselkedés helyreállítása érdekében. Botrányokozás
esetén az illetékes Sportágfelelős köteles a jelentésben ezt jelezni a

Szervezőbizottság felé. Ebben az esetben is a Szervezőbizottság a
további szankcionálás jogát fenntartja.
l. Ha a Sportolimpia hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek,
tanulók) olyan esemény fordul elő, amely nem egyeztethető össze a
sportolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, játék
megtagadása, hivatalos személy, ill. személyek megsértése, ittas
állapot stb.) a Szervezőbizottság a további versenyzésből azonnali
hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapat(oka)t kizárni. A
további szankcionálás jogát a Szervezőbizottság fenntartja.
m. A versenyhelyszínen árusítani (pl. sportszerek, alkalmi büfé,
stb.) csak a Szervezőbizottság engedélyével lehet. A versenyek
helyszínén szeszes italt, cigarettát árusítani, illetve fogyasztani
tilos.

