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VERSENYKIÍRÁSA 

 
  

ONLINE MSOSZ TENISZ VERSENY 
 

Minden kedves Speciális Olimpikont szeretettel vár az MSOSZ Tenisz szakága a szövetség 

 I. ONLINE TENISZ VERSENYÉRE! 

  

A Special Olympics International által kiadott nemzetközi tenisz szabályzat alapján az 1. szinten 

(LEVEL 1: ISC un. Individual Skills Cometition) megrendezésre kerülő versenyszám feladatai, 

kibővítve (könnyítve és nehezítve egyaránt) állítottuk össze a verseny anyagát.  

A feladatok bemutatására két VILÁGJÁTÉKOK győztes speciális olimpia bajnokot kértünk fel: 

Kelemen Zsombort és Sárosi Balázst. 
 

A verseny a hagyományoktól eltérően kerül megrendezésre. Mivel a teniszjátékhoz minimum két 

ember kell, így most a koronavírus járvány miatt ezt nem tudjuk a hagyományos formában 

megrendezni, így a szakág otthon is elvégezhető feladatok végrehajtásával kínál sportolási, 

versenyzési és játék lehetőséget a teniszezni vágyó sportolóknak.  

A Special Olympics International által kiadott nemzetközi tenisz szabályzat alapján az 1. szinten 

(LEVEL 1: ISC un. Individual Skills Cometition) megrendezésre kerülő versenyszám feladatai, 

kibővítve (könnyítve és nehezítve egyaránt) állítottuk össze a verseny anyagát.  

A feladatok bemutatására két VILÁGJÁTÉKOK győztes speciális olimpia bajnokot kértünk fel: 

Kelemen Zsombort és Sárosi Balázst. 

 
Időpont: 2020. november 4-30.  
 
A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása az értelmi fogyatékossággal élő 

sportolóknak, a Speciális Olimpia mozgalom és a tenisz népszerűsítése, 

ismert – az SO mozgalmat támogató – személyiségek részvételével. 
  
A verseny rendezője: Magyar Speciális Olimpia Szövetség, tenisz szakág  
  
A verseny résztvevői: Érvényes MSOSZ versenyengedéllyel és érvényes orvosi igazolással 

rendelkező versenyzők, akiket egyesületek szabályosan benevez. 

 
Nevezési határidő: NINCS, nevezés nem szükséges 
  
 
 
 
 

 
Díjazás: Egyedi érem 

Minden versenyző tárgyjutalomban is részesül! 

 
További Információ 

és a feladatok 

beküldés címe: 

Sebestyén Katalin szakág vezető 

Email: sebestyen.kata@msosz.hu 

Telefon: +36 70 333 0126 
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A VERSENY LEÍRÁSA 

 

1. A verseny teljesítési időpontja: 2020. november 4-30. között 

2. A teljesített verseny feladatok beküldési határideje: 2020. november 30.  

3. A verseny videó anyaga megtalálható az MSOSZ Facebook oldalán: 

és az MSOSZ tenisz szakágának Facebook oldalán:  

https://www.facebook.com/hungariansotennis/posts/1550771955133701?noti

f_id=1604569777736318&notif_t=page_post_reaction&ref=notif 

 
4. A versenyhez szükséges eszközök: teniszlabda (bármilyen), teniszütő (ha van 

ahhoz hasonló eszköz, az is használható), opcionális (feladatfüggő): műanyag 

karika, ragasztószalag, állóbója, cipőzsák, vödör 

5. A versenyre nem kell előre nevezni, azon bárki részt vehet. Amennyiben valaki 
MSOSZ versenyengedéllyel rendelkezik, kérem, hogy azt a megküldött 

videóval együtt azt jelezze és a versenyengedély számát írja meg! 

6. 14 (különböző nehézségű) feladat közül lehet választani! 

7. A versenyben való részvételhez 7 (azaz hét) feladatot kell kiválasztani és 

végrehajtani. Aki több feladatot is végrehajt, azt a végeredménybe 

beszámoljuk.  

8. A feladatokat egy videóban összegeztük végrehajtással és a feladatokért 

adható pontokkal együtt.  
9. A feladatok elvégzését telefonnal készített videó fájlként kell rögzíteni, 

lehetőleg EGY fájlban. Amennyiben ez nem sikerül, akkor egy időben (egy 

levélben, egy üzenetben) küldött fájlokként kérjük vissza. (fájlméret limit nincs, 

de kérem, hogy mindenki ügyeljen arra, hogy ha e-mailben küldi, akkor az, 

kézbesíthető méretű legyen).  

10. A megküldött videókkal az elért pontszámokat is el kell küldeni. 

A pontszámok értékelése a következőképpen zajlik:  

10 pontos feladatoknál a maximálisan elért pont: 10  

30 pontos feladatoknál az elért pontszámot osztani kell 3-mal. Pl.: 24 pont 

elérése esetén 24/3= azaz 8 pont jár a feladatért! Mindig felfelé kell 

kerekíteni!   
11. A részvételért mindenki egyedi ÉRMET és tárgyjutalmat kap!  

12. A megküldött videóval egy lakcímet is kérünk, ahova az eredmények szerinti 

díjakat postázzuk!  

13. Az értékelést a tenisz szakágvezető végzi.  

14. EREDMÉNYHIRDETÉS: 2020. december 15-ig!  

 
A versenyzőkről készült kép, hang és videó felvétel megjelenhet az MSOSZ engedélyével televíziós 

csatornák, online és írott médiumok, közösségi oldalak felületein, így az online versenyen való 

részvétellel ez a szabály elfogadásra kerül!!!  

 
  
  

Lengyel Lajos 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

Elnök 
 

 
 
 
 

Dr. Jády György 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

Sportigazgató 
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