
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Testnevelő Tanárok, Intézményvezetők, Támogatók! 
 

“Amikor olyan messzire mentél, hogy képtelen lennél még egy lépést megtenni, 
csak fele olyan messzire jutottál, mint amennyire képes vagy.” 

(grönlandi közmondás) 
 

Én hiszem, hogy mi együtt képesek vagyunk tovább haladni a megkezdett úton! 
 
Az eredmények köteleznek bennünket, mutatják számunkra az utat. Ezt érezzük mindannyi-
an. Bízom abban, hogy a következő tanévben is tovább írhatjuk Bács-Kiskun Megye diák-
sportjának sikertörténetét, az iskolákkal és a fenntartókkal együttműködve, egymást segítve, 
töretlen tenni akarásunkkal, szorgalmunkkal megfelelünk az új kihívásoknak. 
 
Az elmúlt tanév Diákolimpia® versenyeinek nagy része a világjárvány miatt meghiú-
sult. Ez az időszak pedagógusnak, szülőnek és gyermeknek egyaránt nagy próbaté-
tel volt. Hiányzott a Diákolimpia® versenysorozata, annak egyedi hangulatával, iz-
galmával, szellemiségével. Hiányzott a mozgás, a társas érintkezések, melyek ter-
mészetes részei az életüknek, melyek hozzájárulnak a mentális és fizikai kiegyensú-
lyozottsághoz. 
 
Másfél év mozgásszegény időszak után a mi feladatunk most, hogy hívjuk fel a 
figyelmet a mindennapos testmozgás fontosságára, teremtsük meg a lehetőséget a 
rendszeres sportolásra, a közösségi élmények megszerzésére, szem előtt tartva 
valamennyiünk egészségét, biztonságát. 
 
Reménykedünk, hogy ebben a tanévben megvalósulhatnak a megszokott Diákolim-
pia® versenyek. A pedagógusok és a tanulók már „kiéhezve” várják a megméretteté-
seket. 
 
A 2021/2022. tanévre mindenkinek jó egészséget, jó munkát, sportszerű versenye-
ket, emlékezetes pillanatokat kívánok!  

 
Zsámboki Anna 

a Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fontos tudnivalók  

 
FENNTARTÓK: 

 
Az iskolák fenntartói a következők lehetnek: 
Tankerületi központ, Minisztérium (NGM, ITM, FM), egyház, alapítvány, főisko-
la, egyetem. 
 
A tanév elején érdemes tájékozódni a fenntartó felé, hogy a tanulmányi verse-
nyekre (diákolimpiai versenyekre) való utazásokat hogyan finanszírozza. Fon-
tos és érdemes tudni, hogy a legalacsonyabb fokú városi/alapszintű versenyek 
is a tanulmányi verseny részét képezik.  
A Diákolimpia® a testnevelés műveltségterület országos tanulmányi versenye. 
Már a tanév kezdetekor megtervezendő és a fenntartó felé leadandó, hogy ki 
milyen versenyeken szeretne részt venni (éves munkaterv), ehhez nyújt segít-
séget a jelenlegi versenynaptár. 
Nem elég csupán a fenti szervek felé megküldeni a jelentkezéseket, ezt 
felénk, a Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület felé is 
jelezni kell. A jelentkezés elektronikus úton történik a diakolimpia.hu 
honlapon, vagy a diakolimpia mobil applikációval. 
 
A 2016/2017-es tanévben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átszerve-
ződött. Az új tankerületi beosztásokat a 134/2016 (VI.10.) kormányrendelet tar-
talmazza. 
 
Kecskeméti Tankerület: Kecskemét járás, Tiszakécske járás, Kiskunfélegy-
háza járás, Kiskunmajsa járás 
Kiskőrösi Tankerület: Kiskőrös járás, Kunszentmiklós járás, Kiskunhalas já-
rás, Jánoshalma járás 
Bajai Tankerület: Baja járás, Bácsalmás járás, Kalocsa járás 
 
A fenntartóváltással összefüggő intézkedésekről szóló 12/2020. (II.7.) ITM 
kormányrendelet értelmében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős mi-
niszter fenntartásába került intézmények (röviden ITM fenntartása alá került 
iskolák) kizárólag tagintézményenként indulhatnak a versenyeken, összevon-
tan szakképzési centrumonként nem. 
 
Megyénk szakképző centrumai: 
 
Bajai Szakképzési Centrum – bajaiszc.hu 
(Baja, Kalocsa) 
Kecskeméti Szakképzési Centrum – kecskemetiszc.hu 
(Kecskemét, Tiszakécske, Kunszentmiklós) 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum – kiskunhalasiszc.hu 
(Kiskunhalas, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza) 
 

 
NEVEZÉS 
 

A nevezés alapvető feltétele, hogy a nevezni készülő pedagógus Diákolim-
pia® jogosultsága hozzárendelt állapotban legyen az E-kréta rendszerben. Ezt 



követően a tanulókat továbbítani kell a Diákolimpia® felületére, bővebb tájé-
koztató a linken: 
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=4065201 
 
A nevezési rendszer elérési címe: sso.mdsz.hu, vagy a diakolimpia.hu honla-
pon a BELÉPÉS online nevezéshez csempe kiválasztása. 
 
A diákolimpiai versenyek és programok 2021/2022. tanévi kiírása megtalálha-
tó a www.diakolimpia.hu honlapon.   
A tanév kezdetekor amennyiben a pedagógus iskolát váltott akkor az új iskolai 
kapcsolatát létre kell hozza az elektronikus nevezési rendszerben, hogy hasz-
nálni tudja azt. A kapcsolati kódot az intézményvezetők kapják meg augusztus 
végén feladatellátási helyenként a Magyar Diáksport Szövetség által kiküldött 
tanévindító e-mailből. Ezt a kódot kell beírni belépés vagy új felhasználó ese-
tében regisztráció után az intézményi kapcsolat megadásánál. Probléma ese-
tén az MDSZ ügyfélszolgálata tud segíteni. 
 

MDSZ ügyfélszolgálat: 06 80 402 402  
 

Ha e-mail vagy telefonszám változás történt azt kérjük frissítsék és a megyei 
titkár felé jelezzék külön is, hogy a tanév közben ne maradjanak le az esetle-
ges újdonságokról, változásokról. 
 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐK: 
A sportágak (kimondottan a csapatsportágak) végleges megyei szintű versenykiírása 
csak akkor készülhet el, ha minden iskola benevezte csapatait az adott sportágban. 
Ennek érdekében kérünk mindenkit, hogy a következő nevezési zárlatokat vegye fi-
gyelembe, mert utána nem tudunk befogadni újabb nevezéseket. 
 
Atlétika Ügyességi csapatbajnokság   2021. szeptember 15. 
Floorball I-VI. kcs     2021. szeptember 30.  
Atlétika mezei futás:     2021. szeptember 30. 
V-VI. kcs labdajátékok:    2021. szeptember 30. 
Futsal IV. kcs:       2021. szeptember 30. 
Futsal V-VI. kcs:     2021. szeptember 30. 
Labdarúgás I;II;III;IV;V-VI.    2021. szeptember 30. 
Leány Labdarúgás III-IV;V-VI.    2021. október 30. 
Asztalitenisz:      2021. szeptember 30. 
III., IV. kcs labdajátékok:    2021. október 30. 
Játékos Sportverseny:    2021. október 30. 
V-VI. kcs „B” labdajátékok:    2021. november 30. 
Torna B:      2021. november 30. 
Úszás:       2021. december 15. 
Kis iskolák sportversenye:    2022. február 28. 
Atlétika pályabajnokság:    2022. február 28. 
 

A csapatok nevezésénél legalább annyi versenyzőt kell feltüntetni, ahányan 
 adott sportágban egyszerre a pályán tartózkodhatnak. Ennél kevesebb tanuló 
feltüntetése esetén a nevezési határidő lejártakor a rendszer automatikusan 
törli ezeket a nevezéseket 

 
 A következő versenyek csak országos szinten kerülnek megrendezésre: 
  

GRUNDBÍRKÓZÁS 
 STRANDKÉZILABDA 
 TORNA A 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=4065201


 
Ezeknek a versenyeknek a jelentkezési határidejét az országos versenynaptár 
tartalmazza. 

 
A VERSENYEKEN CSAK AZOK A CSAPATOK ÉS EGYÉNI VERSENYZŐK VE-
HETNEK RÉSZT, AKIKET A BÁCS-KISKUN MEGYEI DIÁK- ÉS SZABADIDŐSPORT 
EGYESÜLET ÁLTAL MEGHATÁROZOTT NEVEZÉSI HATÁRIDŐIG ELEKTRONI-

KUSAN a Magyar Diáksport Szövetség honlapján – www.diakolimpia.hu – AZ 

INTÉZMÉNYEK BENEVEZNEK. A 16 év alatti benevezettek nevezési és adat-
kezelési nyilatkozatát (versenyszabályzat 2. számú melléklet, 28-29. oldal) a 
testnevelők kötelesek tárolni intézményükben, ám ezek a dokumentumok iga-
zoltatáshoz nem szükségesek.  
 
Amennyiben egy iskola egy sportágban és korcsoportban két csapattal sze-
retne indulni, abban az esetben ezt külön nevezési lapon kell jelölni (B csapat 
nevezése opció) 

 
RENDEZÉS 
 

Aki alapszintű (körzeti), megyei elődöntőt/döntőt, országos selejtezőt vagy or-
szágos elődöntőt rendez, játékvezetőt az adott sportág megyei szakszövet-
ségétől, a versenyt megelőzően 10 nappal írásban kell kérnie. Az alapszintű 
versenyeket lehetőség szerint tanítás után kell megszervezni. 
 
Kosárlabda játékvezető kérés: arato.balazs76@gmail.com  /Arató Balázs/ 
Kézilabda játékvezető kérés: jb.bacshandball@gmail.com  /Horváth Zoltán/ 
Röplabda játékvezető kérés: lajos64@pro.hu    /Nagy Lajos/ 
 

 
A versenyek után a körzeti-, illetve a megyei elődöntők és döntők versenyje-
lentését, végeredményét, JEGYZŐKÖNYVEIT a versenyt követő 48 órán 
belül kérjük megküldeni a Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesület részére. (gbkord@bacskiskun.hu)  
 
Amennyiben valaki a körzeti, megyei versenyre előzetes benevezése után 
nem tud elutazni, azt kérjük, a verseny előtti 5 munkanapon belül jelezze. Ha 
országos selejtezőre vagy országos elődöntőre/döntőre való utazás hiúsul 
meg, azt minden esetben a Magyar Diáksport Szövetség Országos Központja 
felé jelezni kell az mdszok@mdsz.hu címre 

 
   RÉSZVÉTELI DÍJ: 
 

Az MDSZ által előírt regisztrációs díjat, a tanulónként 100 Ft/tanév összeget 
az állami fenntartású iskolák a Tankerületi Központok, Információs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) által a Magyar Diáksport Szövetség központilag felé 
fizetik. Az egyéb fenntartású iskolák (egyházi iskolák, Földművelésügyi Mi-
nisztériumi, alapítványi iskolák, főiskolák/egyetemek gyakorló iskolái és 
az egyéb fenntartású intézmények) a tagdíjat a Bács-Kiskun Megyei Diák- 
és Szabadidősport Egyesület felé fizetik 2021. október 15-éig az alábbi bank-
számlaszámra, átutalással. A számlákat az összegek beérkezése után állítjuk 
ki. (Igény szerint előlegszámlát is tudunk kiállítani) 
 

Bács-Kiskun Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület: 

http://www.diakolimpia.hu/
mailto:arato.balazs76@gmail.com
mailto:jb.bacshandball@gmail.com
mailto:lajos64@pro.hu
mailto:gbkord@bacskiskun.hu
mailto:mdszok@mdsz.hu


 
OTP: 11732002-20415554 

 
 

FELHÍVÁS 
 
A Magyar Diáksport Szövetség ebben az évben is felhívással fordul a magyarországi oktatási intéz-
ményekhez, civil szervezetekhez, önkormányzatokhoz, hogy vegyenek részt a 
2021. szeptember 24-re meghirdetett  

 
MAGYAR DIÁKSPORT NAPJÁN 

(mely az Európai Diáksport napja is egyben, valamint az Európai mozgás hete kampány része) 
a következő programokon: 

 
 Ezen a napon az országban a jelentkezett iskolák minden diákja, tanára legalább 120 perc 

időtartamban a mozogjon, sportoljon, melyben lehetőség nyílik akár különböző rekordok el-
érésére, felállítására is. 

 Ezen a napon egyetlen közös programot kérünk: minden település minden diákja és vállalko-
zó szellemű polgára teljesítse a Diáksport Napi Futótávot (2020 méter). 

 Regisztráció 2021. szeptember 24-ig az essd.eu/hu honlapon 
 A járványügyi óvintézkedéseket szem előtt tartva, kérjük a sportnapot a Magyar Diáksport 

Szövetség ajánlásaival összhangban megrendezni. 
 Az első 300 beszámolót beküldő feladatellátási hely 30.000 Ft értékű labdacsomagban 

részesül. (A kialakult járványügyi helyzet miatt a résztvevők aránya nem része az elbírálás-
nak) 

  
További részletek az essd.eu/hu honlapon. 
 

A 2017. december 13-i Országgyűlés határozat alapján minden év szeptemberének utolsó pénteki napja 
a Magyar Diáksport Napja /30/2017. (XII.13.) OGY határozat/  

A 2020/2021-es tanévtől témanapként került be a Tanév rendjébe 

 
Központi információ: 

Magyar Diáksport Szövetség 
1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17. 

e-mail: mdszok@mdsz.hu 
www.mdsz.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVELEZÉSI CÍM: 
Bács-Kiskun Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület 

6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. 

Számlázási cím: 6000 Kecskemét Szolnoki út 4. 

e-mail.: gbkord@bacskiskun.hu 

Tel.: 06-76/320-272 

Honlap: bacsdiaksport.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/bacsdiaksport 

 
 ELNÖK: 

Zsámboki Anna 

06-30/626-5997 

E-mail: gbkord@bacskiskun.hu  
 

 

ALELNÖK: 

Tóth Imre 
06-30/985-5449 
E-mail: 
adatszolgaltato@reformatus-kkt.sulinet.hu 

ELNÖKSÉGI TAG: 

Galamb Istvánné 

06-30/291-9021 

E-mail: gbkord@bacskiskun.hu  
 

TITKÁR: 

Dóka András 

06-70/310-3341 

E-mail: dookaan@gmail.com 
 

mailto:mdszok@mdsz.hu
http://www.mdsz.hu/
mailto:gbkord@bacskiskun.hu
mailto:gbkord@bacskiskun.hu
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I. DIÁKOLIMPIA® 

 
 
 

1. A Diákolimpia® rendezői:  
 
A diákolimpiát a Magyar Diáksport Szövetség és az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma hirdeti meg. A megyei és országos rendezvényeket felkérés sze-
rint a helyi diáksport szervezetek a sportági szakszövetségek bevonásával 
szervezik. A verseny felmenő rendszerű (alapszint, megyei elődöntő, megyei 
döntő, országos selejtező, országos elődöntő, országos döntő). 
 

2. A Diákolimpia® sportágai: 
 
 A Magyar Diáksport Szövetség finanszírozásában 14 sportág versenye kerül 
lebonyolításra. Ezen felül Diákolimpia® versenyt rendezhetnek még azon 
szakszövetségek, melyek szeptember 30-ig szándéknyilatkozatot kötnek az 
MDSZ-el és eleget tesznek a licensz előírásainak. (Az előző évek szakszövet-
ségi Diákolimpia® versenyei megtalálhatóak az országos versenykiírás 274-
275. oldalán) 
 

3. A versenyek helye és ideje: 
 
A megyei és alapszintű versenyek idejét és helyét a megyei és alapszintű ver-
seny- naptár, míg az országos rendezvények helyét, idejét az MDSZ ver-
senynaptára  tartalmazza. A megyei rendezvények helyszíne a nevezések, va-
lamint a döntőbe jutott csapatok függvényében változhat.  

 
4. A diákolimpia résztvevői:  

 
Az alap- és középfokú köznevelési intézmények azon tanulói, akik magyaror-
szági OM azonosítóval rendelkező köznevelési intézménybe a 2021/2022. 
tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny időpontjában az intézményben tanu-
lói jogviszonnyal rendelkeznek. A részvételi korlátok közé tartozik a nevezési 
díj befizetése is, lásd Fontos tudnivalók fejezetben. Egyéb az országos ver-
senyszabályzat VII. pontja (15-18. oldal) szerint. 
 

5. Korcsoportok a 2021/2022. tanévben: 
 

  I. kcs. 2013-ban vagy később születettek 
  II. kcs. 2011-2012-ben születettek 
  III. kcs. 2009-2010-ben születettek 
  IV. kcs. 2007-2008-ban születettek 
  V. kcs. 2005-2006-ban születettek 

   VI. kcs 2002-2004-ben születettek.  

  

 Labdajátékokban „B” kategóriában (kézilabda, kosárlabda, röplabda) a fiú kispályás 

V-VI. kcs., a leány labdarúgás V-VI. kcs. versenyeken, futsal V-VI. kcs. versenyein 



2005-ben született, 9. évfolyamba járó tanulók részt vehetnek (anélkül, hogy a saját 

korosztályában való indulást ez akadályozná).  

 
 
6.  Díjazás 
 

A megyei döntő I-III. helyezett csapatok és egyéni versenyzők éremdíjazásban 
részesülnek. 

  
 



 
 
 
 
7. Sportági felelősök: 
 
Atlétika:  Adamik Zoltán 

   6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18. 
   Tel:  +36-70/339-8574 
   E-mail: adamikzoli@gmail.com 

 
Kézilabda:  Katkó Andrea 
   6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21. 

   Tel: +36-20/519-2793 
 
Kosárlabda:  Szabó László 
   6000 Kecskemét, Nyíri u. 11. 

   Tel: +36-30/978-4479  
   E-mail: lacihetes@gmail.com 

 
Labdarúgás:  Török Tibor 

    6000. Kecskemét, Kelemen László utca 24-26. 
   Tel: +36-30/611-3770 
   E-mail: tibor510703@freemail.hu 

 
Röplabda:  Nagy Péter 
   6000. Kecskemét, Lunkányi János utca 10. 
   Tel: +36-30/638-9995 
   E-mail: nape5916@freemail.hu 
 
Torna:  Sántha Erika 

6000. Kecskemét, Lánchíd utca 18. 
Tel: +36-76/475-122, +36-30/206-2461 
E-mail: shantika@freestart.hu 

 
 
 
 

TERÜLETI BEOSZTÁS  
 

 
 
Első körzet:  Baja járás, Bácsalmás járás 
DSB vezető: Radnóti Miklós  
   6500 Baja, Bajai Eötvös József Általános Iskola 
   Tel: +36-70/3305397, Email: eotvosbaja gmail.com 

 
Baja, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Ér-
sekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, 
Rém, Sükösd, Szeremle, Vaskút, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Csikéria, 
Katymár, Kunbaja, Madaras, Tataháza 
 
 
 

mailto:nape5916@freemail.hu
mailto:shantika@freestart.hu


Második körzet:  Kalocsa járás 
DSB vezető:   Apród Péter  
   Tel:+36-70/374-0497 
   E-mail: aprodpeter@freemail.hu 
 
Kalocsa, Bátya, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, 
Hajós, Harta, Homokmégy, Miske, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Uszód, Újsolt 
 
 
 
Harmadik körzet:  Kiskőrös járás 
DSB vezető:   Szabó Gabriella  
   Tel: +36-30/9066455  

E-mail: gabriella.szabo71@gmail.com  
    
Kiskőrös, Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás, Izsák, Kaskantyú, 
Kecel, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár  
 
 
 
Negyedik körzet:  Kecskemét járás 
DSB vezetők:  Adamik Zoltán DSE elnök  

   Tel: +36-70/339-8574, E-mail: adamikzoli@gmail.com 
Feyér Zoltán DSE titkár 
Tel: +36-20/3478591, E-mail: feyerzo@hotmail.com 

    
Kecskemét, Ágasegyháza, Ballószög, Helvécia, Jakabszállás, Fülöpháza, 
Fülöpjakab, Kerekegyháza, Kunbaracs, Kadafalva, Kunszállás, Ladánybene, Lajos-
mizse, Nyárlőrinc, Orgovány, Városföld 
 
 
Ötödik körzet:  Kiskunfélegyháza járás, Tiszakécske járás 
DSB vezetők: Dinnyés-Kis Zsuzsanna DSB elnök 
   Tel.: +36-70/455-1812 
   E-mail: dkiszsuzsanna@gmail.com 

Luchmann Péter DSB titkár 
   Tel: +36-70/334-9656,  

E-mail:luchmann.peter99@gmail.com 
  
 
Kiskunfélegyháza, Bugac, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás 
Tiszakécske, Szentkirály, Lakitelek, Tiszaalpár, Tiszaug 
 
 
Hatodik körzet: Kiskunhalas járás, Kiskunmajsa járás, Jánoshalma járás 
Felelős vezetők: Tóth István DSB elnök 

Szloboda Mihály DSB titkár 
   6400 Kiskunhalas, Kertvárosi Általános Iskola 

Tel:30/889-5922, 
E-mail:szloboda.mihaly@gmail.com  

 
 

mailto:szloboda.mihaly@gmail.com


Kiskunhalas, Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszent-
lászló, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Mélykút, 
Pirtó, Szank, Tompa, Zsana. 
 
 
 
Hetedik körzet:  Kunszentmiklós járás 
Felelős vezetők: Horváth Tibor DSB elnök 
   Tel: 20/550-0212, E-mail: vadamk@gmail.com 
 
Kunszentmiklós, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Solt, 
Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass 
 
 

 
FELJUTÁSOS VERSENYRENDSZER  

 
 

Labdajáték (Labdarúgás, Kosárlabda, Röplabda, Kézilabda, Floorball) sportágakban 
valamint Játékos Sportversenyben és a Kis iskolák sportversenye labdajátékaiban a 
csoportbeosztás a nevezési határidő lejárta után kerül kialakításra. Ezek a versenyki-
írások kiküldésre kerülnek a határidőig benevezett testnevelők számára. 
 
Egyéni sportágak:  
Asztalitenisz: várhatóan 3 alapszintű verseny kerül kialakításra (Baja, Soltvadkert, 
Kecskemét) A nevezések beérkezése után kerül kiküldésre, melyik DSB-nek melyik 
alapszintű versenyen kell játszania a megyei döntőbe jutásért. 
 
Atlétika: 
Ügyességi csapatbajnokság: Csak megyei döntőt rendezünk. Minden benevezett 
csapat indulhat a megyei döntőn. 
Mezei futás: Ősszel kell megrendezni! Megyei döntőbe jutnak a DSB-k által meg-
rendezett versenyen első négy helyen végzett egyéni versenyzők illetve az első 2 
helyen végzett csapatok. Abban a versenyszámban ahol nincs a továbbjutóknak 
megfelelő számú nevezés, nem szükséges megrendezni az alapszintű versenyt. 
Amennyiben az első négy helyezett egyéni versenyző között csapattag szerepel, úgy 
ő a továbbjutó egyéni versenyzők számát nem csökkenti, ebben az esetben az 5. 
helyezett versenyző is megyei döntőbe jut. 
Egyéni és váltófutó pályabajnokság / többpróba: Megyei döntőbe jutnak a DSB-k 
által megrendezett versenyen első három helyen végzett egyéni versenyzők illetve az 
első 2 helyen végzett csapatok/váltók. Abban a versenyszámban ahol nincs a to-
vábbjutóknak megfelelő számú nevezés, nem szükséges megrendezni az alapszintű 
versenyt 
 
Torna B: VÁLTOZOTT A CSAPATÖSSZETÉTEL! 3 fővel már nevezhetnek csapatot! 
amennyiben egy DSB-ben 3-nál több csapat nevez egy versenykiírásban (pl II. kcs 
fiú csapat), abban az esetben alapszintű versenyt rendez a DSB.  
 
Úszás: Megyei döntőbe jutnak a DSB-k által megrendezett versenyen első három 
helyen végzett egyéni versenyzők illetve az első 2 helyen végzett váltók. Abban a 
versenyszámban ahol nincs a továbbjutóknak megfelelő számú nevezés, nem szük-
séges megrendezni az alapszintű versenyt, viszont időeredmény ekkor is szükséges 
a megyei rajtlista elkészítéséhez. 
 



A körzeti versenyekre egy iskola több csapatot is nevezhet, de a megyei döntőben 
csak egy csapattal szerepelhet. Az összevont oktatási intézmények tagintézményei 
teljes joggal külön-külön is indulhatnak a felmenő rendszerű és egyéb versenyeken, 
azonban a pontversenyben eredményük mindenképpen az összevont intézmény 
pontjaihoz adódnak. 
 
A rendezés időpontjáról a rendező DSB, középiskolás versenyek esetében a 
megyei egyesület értesíti az érintett iskolákat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BÁCS-KISKUN MEGYEI 
DIÁKOLIMPIA® – VERSENYNAPTÁR 
2021/2022-es tanévi versenynaptár 

 

VERSENY IDŐPONT HELY RENDEZŐ MEGJEGYZÉS 

ASZTALITENISZ „A”  

I-II.; III-IV.;  
V-VI. 

2021. 10. 
14.  

csütörtök 

9.30 óra 

Kiskunfé-
legyháza 

Fodor Miklós 
 

Kiskunfélegyházi Városi Sport-
csarnok  
tovább jutni az alapszintű verse-
nyekről kell 

ASZTALITENISZ „B”  

I-II.; III-IV.;  
V-VI. 

2021. 10. 
14.  

csütörtök 

9.30 óra 

Kiskunfé-
legyháza 

Fodor Miklós 
 

Kiskunfélegyházi Városi Sport-
csarnok  
tovább jutni az alapszintű verse-
nyekről kell 

 

ATLÉTIKA – ÜGYESSÉGI  CSAPATBAJNOKSÁG 

 

III-IV. kcs 
V-VI. kcs 

2021. 09. 
21-22.  

kedd, szer-
da 

10:00 óra 

Kecskemét 

Adamik Zoltán  
sportágfelelős 
Havas Csaba 
létesítmény ve-
zető 
 

Kecskeméti Atlétikai Centrum  
 
Egy iskola maximum 2 csapatot 
nevezhet versenyszámonként, 
külön nevezési lapon. Egy tanuló 
legfeljebb 3 versenyszámban és 
egy váltóban indulhat. 
Csapatlétszám 5 fő, ebből 4 fő 
eredménye számít. 

 

2021.09.21. 
Versenyszámok: 
III-IV. kcs. 
Magasugrás 
Távolugrás 
Súlylökés (fiú 4 kg, leány 3 kg) 
Kislabdahajítás 
10x200 m-es váltó (5 fiú, 5 
leány) Leány kezd! 

2020.09.22. 
V-VI. kcs. 
Magasugrás 
Távolugrás 
Súlylökés (fiú 6 kg, leány 4 kg) 
Diszkoszvetés (fiú 1,75 kg, leány 1 kg) 
Gerelyhajítás (fiú 800 g, leény 600 g) 
Fiú 4x 1500 m, leány 4x800 m 
Svédváltó (100-200-300-400 m) 

 

ATLÉTIKA – MEZEI BAJNOKSÁG 

 

Mezei baj-
nokság  

II., III., IV., 
V. VI. kcs. 

2021. 10. 19.  
kedd 
10.00 óra 
 

Kecskemét 
Szabadidő 
Központ 

Adamik Zoltán   
sportágfelelős 
Havas Csaba 
létesítmény ve-
zető 
 

Egyéni és csapatverseny: 5 fős 
csapatok, 4 fő eredménye számít. 
Egy iskola maximum 2 csapatot 
nevezhet versenyszámonként, 
külön nevezési lapon. 
 

                      
                           Versenyszámok: 
                     



                          II. kcs.     fiú   2000 m     leány  1500 m 
                          III. kcs.    fiú   2500 m     leány  2000 m 
                          IV. kcs.    fiú   4000 m     leány  2500 m 
                          V. kcs.     fiú   4500 m     leány  3000 m 
                          VI. kcs.    fiú   5000 m     leány  3000 m 
 

VERSENY IDŐPONT HELY RENDEZŐ MEGJEGYZÉS 

 

ATLÉTIKA 

 

Tavaszi pá-
lya-bajnokság 

II., III.,  
IV. kcs. 

2022. 05. 
03-04.  
kedd, 
szerda 
9.30 óra 

Kecskemé-
ti Atlétikai 
Centrum 

Adamik Zoltán 
Sportágfelelős 
 
Havas Csaba 
létesítmény ve-
zető 

 Megyei döntőbe jutnak az alap-
szintű versenyek I., II. helyezett 
csapatai. Meghívást kérhetnek az 
alapszintű versenyen jó pontszá-
mot elért csapatok.  
Egyéni versenyzők közül megyei 
döntőbe jut az alapszintű bajnok-
ság 1-3. helyezettje, illetve az elért 
eredmény alapján a rendezőtől 
meghívást kérő. Egy intézmény 
csak egy csapattal vehet részt a 
megyei döntőn.  Az összevont in-
tézmény több csapatot indíthat, de 
akkor a külön csapatok csak egy 
tagintézmény tanulóiból állhatnak. 

Versenyszámok: 2022. 05. 03. kedd 
III., IV. kcs. egyéni  
II. kcs. hárompróba csapat, egyéni összetett                                             
 
Csapatlétszám 6 fő, melyből 5 fő eredménye számít. 

 

Versenyszámok: 2022. 05. 04. szerda 
III. kcs. négypróba csapat, egyéni összetett 
IV. kcs. ötpróba csapat, egyéni összetett  
 
Csapatlétszám 6 fő, melyből 5 fő eredménye számít. 
 

V-VI. kcs.   

2022. 04. 
20.    
szerda 
9.30 óra   

Kecskemé-
ti Atlétikai 
Centrum 

Adamik Zoltán 
Sportágfelelős  

Egy intézmény/tagintézmény ver-
senyszámonként maximum 3 
egyéni versenyzőt indíthat, indo-
kolt esetben, eredmény feltünte-
téssel meghívás kérhető további 
tanulóknak. 
Tavaszi szünet utáni első taní-
tási napon lesz! 

 
FLOORBALL 

 

I; II; III; IV; V; 
VI. kcs fiú és 
leány csapa-
tok 

2021.11.16 – I, III. 
kcs – kedd  
2021. 11. 17. II, IV. 
kcs - szerda 
2021.11.18. V, VI. 

I, III. kcs Kecs-
kemét, II. Rákóc-
zi 
II, IV. kcs Kecs-
kemét, II. Rákóc-

Tóth Imre 
BKM DSE alelnök 

 



kcs - csütörtök zi 
V, VI. kcs Kecs-
kemét, Reformá-
tus Gimnázium 
 

FUTSAL 

V-VI. kcs. 
Futsal 

2021.11.19.  
péntek 
9.30 óra 

helyszín a 
döntőbe jutot-
tak közül kerül 
kijelölésre 

Török Tibor sportág-

felelős 

A megyei döntő I. és II. he-
lyezettje országos elődön-
tőbe jut. 

IV. kcs. 
Futsal 

2021. 11. 16. 
kedd           
9.30 óra 

helyszín ké-
sőbb 

 
A megyei döntő I. és II. he-
lyezettje országos elődön-
tőbe jut 

 

JÁTÉKOS SPORTVERSENY 
 

I-II. kcs. 

 

2021. 12. 
14.  
kedd 
10.00 óra 

Kiskunhalas 
Szloboda Mihály 
testnevelő tanár 

Kertvárosi Általános Iskola 
A tanév kisorsolt játékai megta-
lálhatóak lesznek a 
bacsdiaksport.hu weboldalon 

KÉZILABDA 

III. kcs. fiú 

2022. 03. 29. 

kedd 

9.30 óra 

Kalocsa 
Szabó Balázs 
testnevelő tanár 

Kalocsa, Városi Sport-
csarnok 

III. kcs. lány 

2022. 03. 28. 
hétfő 

9.30 óra 
Kalocsa 

Szabó Balázs 
testnevelő tanár 

Kalocsa, Városi Sport-
csarnok 

IV. kcs. fiú 

2022. 03. 22.  

kedd 

9.30 óra 

Lajosmizse 

 

Szekeres László  

testnevelő tanár 
 

Lajosmizse 

IV. kcs. lány 
2022. 03. 21. 
hétfő 
9.30 óra 

Lajosmizse 

 

Szekeres László  

testnevelő tanár 
 

Lajosmizse 

V-VI. kcs. fiú 
„A” kategória 

2021. 11. 08. 

hétfő 

9.30 óra 

Kecskemét Toókos György 
Messzi István Sport-
csarnok 

V-VI. kcs. lány 
„A” kategória 

2021. 11. 09. 

kedd 

9.30 óra 

Kiskunhalas 
Katkó Andrea 
Sportági felelős 

Bibó István Gimnázium 

V-VI. kcs  
fiú-leány 
„B” kategória 

2022. 02. 23. 
(szerda) fiú 
2022. 02. 23. 
(szerda)  
lány 

Kiskunhalas 
Katkó Andrea 
Sportági felelős 

Bibó István Gimnázium 
(Nevezési feltételek és B 
kategóriás igazolás tud-
nivalók az országos ver-
senykiírásban) Ha a ne-



vezőszám megkívánja, 
külön napon rendezzük a 
Fiú és lány versenyeket 

 

 
KOSÁRLABDA 

 
 

VERSENY IDŐPONT HELY RENDEZŐ MEGJEGYZÉS 

III. kcs.  
fiú-lány 

2022.03. 17.  
csütörtök 
9.30 óra 

Kecskemét 

Tóthné Török Er-
zsébet testnevelő 
tanár 
Lakosa Zsolt test-
nevelő tanár  

Lány: Mátyás Király 
Fiú: Mathiász 

IV. kcs. 
fiú-lány 

2022. 03. 25. 

péntek 
9.30 óra 

Baja 
Vétek Frigyes test-
nevelő tanár 
 

Lány: Posta Sándor Sport-
csarnok 
Fiú: MNÁMK 

V-VI. kcs. 
fiú-lány 
„A” kategória 

2021. 10. 08.  

péntek 

9.30 óra 

Kecskemét 

Ábel József test-
nevelő tanár 
Kovács Gergely 
testnevelő tanár 
 

Lány: Móra Ferenc Általá-
nos Iskola 
Fiú: Bolyai János Gimnázi-
um 

 
V-VI. kcs  
fiú-lány 
„B” kategória 

2022. 02. 23. 
szerda  
 

Kecskemét 
 

Szabó László 
sportági felelős 

Fiú: Gáspár András Szak-
gimnázium 
Lány: Kecskeméti Reformá-
tus Gimnázium 

LABDARÚGÁS 

I. kcs. 

2022. 05. 10.  

kedd 

9.30 óra 

Kiskőrös rendező később 

Lányok szerepeltetése is 
lehetséges ! 

 
II. kcs. 

2022. 05. 11. 

péntek 

9.30 óra 

Kecskemét 
Vrabély Győző 
testnevelő tanár 

Műkertvárosi Sportcentrum 
Lányok szerepeltetése is 
lehetséges ! 

 
III. kcs. 

2022. 05. 17.  

kedd 

9.30 óra 

Baja 
Orbán Tamás 
testnevelő tanár 

 

III-IV kcs. 
lány 

2022. 04. 27.  
kedd 
9.30 óra 

Kecskemét 
Szabó Erika  

testnevelő tanár 
 

V-VI. kcs. 
lány 

2022. 04. 22. 
csütörtök 
9.30 óra 

Kiskunhalas Dávid Géza   

IV kcs  
fiú 
„B” kategória 

A versenyki-
írás szerint, 
2022. 04. 28-

ig 

Kiskunfélegy-
háza 

Luchmann Péter 

DSB titkár 

Indulási feltételek az orszá-
gos versenykiírásban 
helyszínt a bejutott csapa-
tok közül jelölünk ki. 



V-VI. kcs  
fiú 
„B” kategória 

A versenyki-
írás szerint, 
2022. 04. 29-

ig 

helyszín a 
döntőbe jutot-
tak közül kerül 
kijelölésre 

Török Tibor 

sportágfelelős 

Indulási feltételek az orszá-
gos versenykiírásban 
helyszínt a bejutott csapa-
tok közül jelölünk ki. 

 
Az észak és dél-területi döntők beosztása és rendezés időpontja, illetve a ren-
dezők felkérése a beérkezett nevezések után a csoportok elkészítésekor 
kerül meghatározásra! 
Az alapszintű versenyeket időben le kell játszaniuk a csapatoknak. A tapasztalatok 
szerint célszerű már ősszel elkezdeni a fordulókat. Minden mérkőzésről jegyzőköny-
vet kell készíteni, melyet a versenykiírásokkal együtt kiküldünk. A kuparendszerben 
zajló középiskolás versenyeken szintén kötelező a jegyzőkönyv vezetése. Minden 
fordulóról 3 képet kell készíteni és megküldeni a rendező DSB vagy a megyei titkár 
felé.  
 
 
 

 

RÖPLABDA 

 

III. kcs. fiú 

2022. 03. 
28. 

hétfő 
9.30 óra 

Kecskemét 

 
Seremet Attila 
testnevelő tanár 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola. 

III. kcs. lány 

2022. 03. 
29. 

kedd 

9.30 óra 

Kecskemét 
Juhász Zoltán 
testnevelő tanár 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 
Ilona Általános Iskola 

IV. kcs. fiú 

2022. 03. 
21. 

hétfő 

9.30 óra 

Kecskemét 
Seremet Attila 
testnevelő tanár 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola. 

IV. kcs. lány 

2022. 03. 
22.  

kedd 
9.30 óra 

Kecskemét  
Dunszt Orsolya 
testnevelő tanár 

Kecskeméti Református Gim-
názium 

V-VI. kcs. fiú 

„A” kategória 

2021. 11. 
09. 
kedd 
9.30 óra 

Kecskemét 
Szabó Tamás  
testnevelő tanár 

Kecskeméti Bolyai János 
Gimnázium 

V-VI. kcs. lány 

„A” kategória 

2021. 11. 
10. 
szerda 
9.30 óra 

KALOCSA? 
Csizmadia Sza-
bolcs testnevelő 
tanár 

Kecskeméti Református Gim-
názium 

Röplabda B 
fiú-lány 

Kecskemét 
2022. 03. 17. (csütörtök) 
fiú 
2022. 03. 18. (péntek) 
lány 

Nagy Lajos 
játékvezető 
 
 

helyszín később 

 



TORNA „B” KATEGÓRIA 

 

I., II., III-IV.; 
Leány 
 

2021. 12. 08. 

szerda 

10.00 óra  

Kecskemét 
Lánchíd U. 

Ált. Isk.  

 

Sántha Erika 

sportági felelős 

 

 

 
 
 
 

 

I., II., III-IV.; 
V-VI.     
Fiú 
 

2021. 12. 11. 

szombat 

(munka-
nap) 
10.00 óra  

Kiskunhalas 

Fazekas 
Mihály Álta-
lános Iskola 

Tóth István 

torna edző 
 

 
ÚSZÁS „B” 

 

I., II.,  
III., IV., V-VI. 
kcs.  

2022. 02.02. 

szerda 
9:30 óra 

Kecskeméti 

Fürdő 

Országné  
Faragó Éva 

CSAK „B” kategóriában! 
A III.kcs mellúszás táv 100 m-re emelke-
dett 

 
KIS ISKOLÁK SPORTVERSENYE 

 
Atlétika 
Kézilabda, le-
ány 
Labdarúgás fiú 
II- IV. kcs. 

2022. 05. 
18. szerda 
9.30 óra 

Kecskemét  

9:30-tól az Atlétikai versenyszám-
ok kezdődnek, délután kezdődnek 
a labdajátékok.  
Kecskeméti Atlétikai Centrum 

 
A megyei döntők kezdési ideje, rendezésük helyszíne és dátuma változhat a tovább-
jutó csapatok függvényében. A változásról a továbbjutó csapatok és az érintett isko-
lák elektronikus értesítést kapnak. 

 

 

SAJÁT RENDEZÉSŰ DIÁKVERSENYEK 

MEGYEI DÖNTŐIG BEZÁRÓLAG 

 
 

 
A VERSENYEK CÉLJA: 
 

Rendszeres mozgás, játék, sportprogram biztosítása elsősorban a nem 
egyesületben sportoló tanulók részére, illetve azokban a sportágakban, me-
lyek ideiglenesen kikerültek a Diákolimpia® versenyrendszeréből. A verseny-

zők a körzeti versenyek után kerülnek a megyei döntőbe. 
 

Nevezés: 
Előzetes nevezési lapon, e-mailben vagy postán. Elektronikusan ezekre a 
versenyekre nem szükséges nevezni. 



Atlétika: körzetenként és versenyszámonként az I-III. helyezett versenyzők. 

(Amennyiben csapatban továbbjutott, helyette másik versenyző nem indítha-
tó.) I-II. helyezett csapatok. 

 
 

A verseny résztvevői azok lehetnek, akik a verseny időpontjában az is-
kola tanulói. 
 

Az összevont iskolák, ha egy településen vannak, csak együtt indíthat-
nak csapatokat, de lehet több csapatot is nevezni. 

 
 
 

SAJÁT RENDEZÉSŰ MEGYEI VERSENYEK 

VERSENY IDŐPONT HELY RENDEZŐ MEGJEGYZÉS 

  

ALAPFOKÚ ATLÉTIKA 

  

III, IV. kcs. 2022.06.08. Kecskeméti At-
létikai Centrum 

Réthey Erzsé-
bet 

Versenyszámok:  

szerda testnevelő tanár III. kcs.  

9.30 óra 
KECSKEMÉT 

  Távolugrás (egyéni + cs) 

    Kislabdahajítás (e + cs) 



 

    4 x 100 m  

    IV kcs. 

    Távolugrás (egyéni + cs) 

    Magasugrás (e + cs) 

    Súlylökés (e+ cs) 

    Kislabdahajítás (e+ cs) 

    4 x 100 m  

    Az 5 fős csapatból 4 fő eredménye 
számít. 


