
  

 

 

 

 



  

 

 

 

2016/2017. TANÉVI 
KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA®  

REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 

A Kajak-Kenu 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 Kajak-Kenu Szövetség rendezi 
meg. 

1. Az verseny célja 

 A kajak-kenu sport népszerűsítése. 

 A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.  

 Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.  

 Versenyzési lehetőség biztosítása a rendszeresen kajakozó és kenuzó általános- és középiskolás diákok számára. 

 A tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a Magyar Kajak-Kenu 

Szövetség (továbbiakban MKKSZ) utánpótlás-nevelési rendszerét. 

 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a kajakozó és kenuzó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai 

döntőn.  

 A tanév nemenkénti „Magyarország Kajak-kenu 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 a 

Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása. 

2. Az országos döntő rendezője 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.  

3. A versenyek döntő helye, ideje 

Regionális elődöntők (kizárólag az Amatőr versenyengedélyes kategóriában) 

 Időpont:  2017. június 2-4. 

 Helyszínek:  Sukoró (Velencei-tó, kajak-kenu versenypálya)  

   Budapest (Újpesti-öböl) 

   Szolnok (Holt-Tiszai Kajak-Kenu Pálya 

Országos Döntő 

 Időpont:  2017. június 23-25. 

 Helyszín:  Sukoró (Velencei-tó, kajak-kenu versenypálya)  

4. A verseny résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. pontja” szerint, az alábbi eltéréssel: 

- Az a tanuló, aki tanév közben más köznevelési intézménybe átiratkozik, az új iskolája képviseletében versenyezhet.  

- A csapathajók esetében egy iskola, különböző tagintézményeibe járók részére a versenyegyesülés engedélyezett, 

kivéve a Szakképzési Centrumok esetében. 

- Kizárólag egy iskola tanulói indulhatnak egy hajóban. 

  



  

 

 

Korcsoportok 

Szabadidős Diákolimpia® kategória esetében: 

U 10 – U 12 (Gyermek)  2005-2006-2007-ben születettek 

U 13 – U 14 (Kölyök) 2003-2004-ben születettek 

U 15 – U 16 (Serdülő) 2001-2002-ben születettek 

U 17 – U 18 (Ifjúsági) 1999-2000-ben születettek 

Amatőr versenyengedélyes kategória esetében: 

U 10  2007-ben vagy később születettek 

U 11 2006-ban születettek 

U 12 2005-ben születettek 

U 13 2004-ben születettek 

U 14 2003-ban születettek 

U 15 2002-ben születettek 

U 16 2001-ben születettek 

U 17 2000-ben születettek  

U 18 1999-ben születettek 

Felversenyzés 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenyszabályzatában meghatározott felnevezési lehetőségek alapján. 
http://kajakkenusport.hu/szovetseg/zebra-versenyszabalyok/ 

Korlátozás 

Szabadidős Diákolimpia® kategória esetében a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2017. évre érvényes 

amatőr versenyzési engedéllyel rendelkező diákok nem vehetnek részt. 

Maximum indulási lehetőség a szabadidős versenyszámokban 

 Gyermek korosztály 2 versenyszám, de az egyiknek MK-4-nek kell lennie 

 Kölyök korosztály 2 versenyszám 

 Serdülő korosztály 2 versenyszám 

 Ifjúsági korosztály 3 versenyszám 

Amatőr versenyengedélyes kategória esetében kizárólag a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiadott, 2017. 

évre érvényes amatőr versenyzési engedéllyel rendelkező diákok vehetnek részt.: 

Indulási lehetőségek és kötelezettségek 

 Gyermek U10, U11, U12 évf.  Regionális Elődöntőn 1 indulási lehetőség 

    Országos Döntőn 2 indulási lehetőség, de a második csak négyes lehet 

 Kölyök U13 évf.   Regionális Elődöntőn 2 indulási lehetőség, de a második csak 1000m  

    páros lehet 

    Országos Döntőn 2 indulási lehetőség, de a második csak négyes lehet 

 Kölyök U14 évf.   2 indulási lehetőség (második indulási lehetőség K-4, NK-4, C-4-ben) 

 Serdülő U15, U16 évf.  2 + 1 indulási lehetőség (három indulás esetén a harmadik szám csak 

négyes lehet) 

 Ifjúsági U17, U18 évf.  2 + 1 indulási lehetőség (három indulás esetén a harmadik szám csak 

négyes lehet) 

http://kajakkenusport.hu/szovetseg/zebra-versenyszabalyok/


  

 

 

 

Résztvevők 

A köznevelési intézmények azon tanulói, akik egy magyar oktatási intézménybe a 2016/2017. tanév kezdetéig 

beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói. 

 

Szabadidős Diákolimpia® 

Az a versenyző, aki az adott évben a Diákolimpia® időpontjáig nem váltott ki versenyzési engedélyt. 

Regionális Elődöntők 

A Regionális elődöntők (kizárólag az Amatőr versenyengedélyes kategóriában) kiírásában meghatározott feltételek 

szerint. 

Országos Döntő 

Amatőr versenyengedélyes kategória esetében a Regionális Elődöntőkön indulási jogot szereztek tanulók, az 

alábbiak szerint: 

 Az Országos Döntőbe a továbbjutásos versenyszámokban összesen 27 versenyző juthat tovább, a 

régiónkénti indulók számának arányában. A továbbjutók neve a Regionális Elődöntők után (előzetesen már 

a versenyműsor elkészültekor), régiónként az indulók számának figyelembevételével kerül kihirdetésre.  

 Az Országos Döntőn megrendezendő négyes versenyszámokra mindazok a versenyzők szabadon 

nevezhetők, akik részt vettek valamilyen versenyszámban a Regionális elődöntőn. 

 Pótnevezés az Országos Döntőre, az MKKSZ versenyszabályaiban meghatározott egyesületi kvóta szerint 

(1 kvóta = 1 versenyző) lehetséges, de csak a négyes versenyszámokra 

Szabadidős Diákolimpia® kategória esetében a nevezési határidőig szabályosan benevezett tanulók.  

5. Versenyszámok, kategóriák 

Szabadidős Diákolimpia® kategória esetében korcsoportonként az alábbi hajóosztályok és versenytávok 

Hajóegység 
Versenytáv 

500 méter 
Korcsoport 

Fiú és lány kajak  

MK-1  U10, U11, U12, U13 

K-1  U14, U15-U16, U17-U18  

MK-2  U10-U11, U12, U13, 

K-2  U14, U15-U16, U17-U18 

MK-4   U10-U12 

K-4  U13-U14, U15-U16, U17-U18 

Kenu  

C-1  U14, U15-U16, U17-U18 

C-2  U15-U16, U17-U18 

PC-2  U10-U12, U13-U14 

C-8  U10-U12, U13-U14, U15-U16 

TC-4  U10-U12, U13 

 



  

 

 

 

Amatőr versenyengedélyes kategória esetében korcsoportonként az alábbi hajóosztályok és versenytávok 

Korcsoport Hajóosztály Versenytáv 

Gyermek  

2000 méter előfutamos 

rendszerben 

U10 

MK-1, NMK-1 

MK-2, NMK-2 (csak a regionális versenyen kerül 

megrendezésre) 

U11 

MK-1, NMK-1 

MK-2, NMK-2 (csak a regionális versenyen kerül 

megrendezésre) 

U12 MK-1, NMK-1 

MK-2, NMK-2 (csak a regionális versenyen kerül 

megrendezésre) 

U10-12 

MC-1, PC-2, TC-4,  

PC-4, MK-4, NMK-4 (csak az országos döntőn kerül 

megrendezésre) 

Kölyök   

U13 

MK-1 v.K-1, NMK-1 v. NK-1,  

MK-4, NMK-4 (csak az országos döntőn kerül megrendezésre) 

C-1 vagy PC-2 

2000 méter előfutamos 

rendszerben 

U14 

K-1, NK-1, C-1,  

K-2, NK2, C-2  

K-4, NK-4, C-4 (csak az országos döntőn kerül megrendezésre) 

1000  

NC-1, NC-2 500 

Serdülő   

U15 
K-1, C-1 1000, 500 

NK-1 500, 200  

U16 

K-1, C-1, 

NK-1 

NC-1 

1000, 500 

500, 200 

500, 200  

U15-U16 

K-2, C-2 

K-4, C-4 (csak az országos döntőn kerül megrendezésre) 
1000 

NK-2, NC-2 

NK-4 (csak az országos döntőn kerül megrendezésre) 
500 

Ifjúsági   

U17-U18 

K-1, C-1, K-2, C-2 

NK-1, NK-2 

NC-1, NC-2 

K-4, C-4 (csak az országos döntőn kerül megrendezésre) 

NK-4 (csak az országos döntőn kerül megrendezésre) 

500, 1000 

500, 200 

200, 500 

1000 

500 

 

  



  

 

 

 
6. A versenyek lebonyolítása 

Szabadidős Diákolimpia® kategória esetében csak döntők kerülnek megrendezésre. 

Amatőr versenyengedélyes kategória esetében az alábbiak szerint: 

2000 méteres továbbjutásos verseny egyesben 

- az előfutamok alapján A, B, C, döntők kerülnek megrendezésre, így a legjobb versenyzők egy nap 2 db 2000 

métert mehetnek.  

- az előfutamok egyenesben, futamonként maximum 20 indulóval kerülnek megrendezésre 

- az előfutamokból a döntőbe jutás 

- 20-nál kevesebb indulónál csak döntő kerül megrendezésre 

- 21-nél több indulónál az előfutamok alapján, az indulók számának függvényében A, B, C, döntők kerülnek 

megrendezésre 

- az előfutamokból az indulók első 2/3-a jut a döntőkbe, a többiek kiesnek a további versenyből. 

- az előfutamokból futamonként az 1-5. helyezettek helyezés alapján, a többiek az elért időeredmény alapján 

kerülnek a döntőkbe. 

- döntők (A, B, C) az indulók számától függően 15-20 indulóval, fordulóval rajtolnak 

2000 méteren továbbjutásos verseny MK-2, K-2; NMK-2, NK-2, PC-2 

2000 méter MK-4. NMK-4, C-4, TC-4 csak az Országos Döntőn 

C-8 versenyszám: Az Országos Diákolimpián megrendezésre kerül az iskolák közötti C-8-as versenyszám. A hajókban, 

amelyet a rendezők biztosítanak, ülve kell evezni egy kormányos irányításával, aki lehet edző, testnevelő, szülő, 

idősebb versenyző, stb., de lapátját nem veheti ki a vízből és a hajó haladását nem segítheti. 

7. Igazolás 

A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 8. pontja” szerint, az alábbi 
kiegészítéssel: az elektronikus nevezési lap helyett jelen versenykiírás mellékletét képező regisztrációs lap valamint nevezési 
lap használandó. 

8. Díjazás 

Az 1-3.helyezett versenyzők érem díjazásban részesülnek. 

9. Nevezés 

- Szabadidős Diákolimpia® kategória esetében: Nevezés: a mellékelt regisztrációs lap, valamint nevezési lap 

beküldésével a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére e-mailben a verseny@mkksz.hu vagy postai úton az alábbi 

címre: 

- Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

1138 Budapest, Latorca utca 2. 

- Nevezési határidő az Országos Diákolimpiára: 2017. június 16. 16.00 óra. 

- Amatőr versenyengedélyes kategória esetében Az MKKSZ online nevező rendszerében az mkksz.hu oldalon edzői 

hozzáférés útján. 

- Nevezési határidők  

o Regionális elődöntők:  2017. május 29. 16.00 óra. 

o Országos Diákolimpia:  2017. június 19. 16.00 óra 

 

mailto:verseny@mkksz.hu


  

 

 

 

10. Költségek 

A rendezési és díjazási költségeket a Magyar Kajak-Kenu Szövetség viseli. 
A részvételi költségeket a résztvevők viselik. 

11. Sportági rendelkezések 

 A Diákolimpia versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. 
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott, és egyesületi sportöltözék viselése 
nem engedélyezett! 

 Aki nem a megfelelő ruházatban jelenik meg a rajtnál, a versenybírók nem engedik a rajthoz beállni! 

 Az versenyeken előforduló balesetkért a rendező nem vállal felelősséget. 

 Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenyszabályzata, és a Magyar Diáksport 

Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályokban” meghatározottak szerint kell eljárni. 

További információ 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
1138 Budapest, Latroca utca 2. 

Tel: (06-1) 465-0091 /10 
Fax: (06-1) 465-0095 

E-mail: info@mkksz.hu 
Honlap: kajakkenusport.hu 


