KÖZLEMÉNY
A 2020/2021. tanévi Diákolimpia® félbeszakításáról
A Magyar Diáksport Szövetség – összhangban a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben, illetve a védelmi
intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletben foglaltakkal –
a Diákolimpia® 2020/2021. tanévi versenysorozatát befejezettnek nyilvánítja.
A döntés alól kivételt képeznek
(1) azon – védjegyhasználati szerződés keretében megrendezendő – Diákolimpia®
versenyek melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
a. szabadtéren, nem nevelési, oktatási intézmény területén kerülnek
megrendezésre, valamint
b. nem kontakt sportágnak minősülő (test-testtel és a test valamilyen mozgó
tárggyal – labdával – nem érintkezik) sportágban kerülnek megrendezésre;
(2) A Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntője, valamint a
(3) Kis Iskolák Sportversenye – A sportoló nemzedékért Diákolimpia atlétika
versenyszámainak országos döntője.
A (2) pont esetében a versenykiírás előreláthatóan online országos döntővel kerül lezárásra,
míg a (3) pontban nevesített versenykiírás országos döntőjének esetleges későbbi időpontban
történő megrendezéséről az országos döntőre továbbjutott résztvevőkkel, szervezőkkel történt
egyeztetés követően dönt az MDSZ.
A döntés értelmében
•

a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® keretében meghirdetett, a Magyar Diáksport
Szövetség rendezésében megvalósított versenyek – a fenti kivételekkel – 2020.
november 11. napjával lezárultak, ezt követően a versenyrendszer egyes szintjein
(körzeti, megyei, valamint országos) verseny nem rendezhető;

•

a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® keretében – a fenti kivételekkel – kizárólag a fenti
határidőig elért eredmények érvényesek a versenyrendszer érintett szintjén, azok
alapján a versenyrendszer magasabb (különösen az országos) szintjén további
eredmények nem kerülnek megállapításra (diákolimpiai bajnok, illetve további
helyezettek hirdetésére nem kerül sor);

•

a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® keretében – a fenti kivételekkel – kizárólag a fenti
határidőig megrendezett országos döntőben elért eredmények tekintendők
érvényesnek; a Magyar Diáksport Szövetség kizárólag ezen országos döntők eredménye
alapján állít ki igazolást a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm.
rendelet szerint járó, a felsőoktatási felvételi eljárás során érvényesíthető
többletpontok vonatkozásában;

•

további Diákolimpia® versenyek (különösen az országos döntők) – a fenti kivételekkel –
nem kerülnek megrendezésre későbbi időpontban sem, azok nem kerülnek
elhalasztásra a 2021/2022. tanévre;

•

a 2020/2021. tanévi Diákolimpia® Versenykiírás – a fenti kivételekkel – 2020. november
11. napjával hatályát veszti, az abban szereplő határidők és időpontok nem érvényesek.
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