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Tisztelt Megyei és Budapesti Diákolimpia rendezők!
Rövidesen minden megyében befejeződnek a megyei versenyek, ami gondolom minden rendezőnek adott egy kis munkát.
De a java még csak most jön.
Az országos döntőre a továbbjutott versenyzőket nevezni kell, és ezzel kapcsolatban adnék információkat, tanácsokat,
javaslatokat az országos verseny kiírása és az eddigi tapasztalatok alapján.
A megyei, budapesti versenyek végeztével a Magyar Diáksport Szövetség által üzemeltetett nevezési rendszerben feltehetőleg minden tanuló már beírásra került, beleértve az aranyjelvényes versenyzőket is. (Megjegyzés: ha a versenyző
nincs regisztrálva az MDSZ rendszerében és mégis nevezésre kerül az országos döntőre, annak nevezését töröljük.)
A továbbjutott versenyzőket az MTFSZ által üzemeltetett Entry nevezési rendszerbe is be kell vinni. Ennek végrehajtására
erősen javasolt egy olyan személy kijelölése a megyei, budapesti rendezők közül, aki átfogja az oda jelentkező iskolákat,
egyesületeket és azok felelőseit.
A nevezés javasol folyamata:
1./ A megyei, illetve budapesti döntők hivatalos eredménylistájának megküldése az info.dol.2019@gmail.com címre. Ennek legegyszerűbb lehetséges módja a verseny mentése, majd a mentett *.skb fájl megküldése az adott címre.
2./ A továbbjutott versenyzők nevezése az Entry rendszerben. (Egyéni verseny – Országos Diákolimpia Döntő)
- Értelemszerűen kell kitölteni. Itt lehet megadni azokat a dugókaszámokat is, amit a megyei rendezők a megyei
versenyzőknek esetleg biztosítanak. (A bérleti díj a II; III; IV kategóriáknak ingyenes)
- Mivel a Diákolimpia az iskolák, intézmények tanulóinak versenye, ezért kérjük az iskola, intézmény nevének megadását a megjegyzés rovatban, az alábbi sorrendben:
(1) megye (2) település (3) oktatási intézmény
3./ A Diákváltóra a kiírás szerint csak egy megyéből indulók alkothatják a váltót. A váltó lehet 3 fős Fiú és 3 fős Lány.
A váltó összetétele: 1 fő III., 1 fő IV., és 1 fő V. vagy VI. korcsoportú gyerek
A váltó összetételét és a futási sorrendet lehetőleg az Entry (Diák Váltó) nevezési rendben kell megadni, esetleges pontosítások és változások esetén a letölthető táblázat kitöltésével és annak leadásával 05.18. 12.00-ig kell
pontosítani. (Elektronikus formában, e-mail: 05.17.19:00-ig)
4./ A Bridgestone kupa nevezése nem okozhat gondot. (Entry: Bridgestone Kupa (Országos Diákolimpia Kísérő
versenye)
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A Diákolimpia egyéni versenyek nevezési díjának befizetése
Az eddigi tapasztalatok alapján ez a művelet okozza a legtöbb problémát. A probléma kiküszöbölése érdekében a javaslataink.
- A megyei, budapesti rendezők közül kiválasztott, megbízott személy, illetve személyek kapják meg
ezt a felelőségteljes feladatot.
- Ők tudják úgy csoportosítani a nevezéseket, ahogy a fizetések is megtörténnek.
- A nevezési díjak egyeztetése során kérjük megadni azokat a csoportokat is, illetve a csoportok felelős
személyét, akik a jelentkezés során egy csomagban veszik át az előkészített anyagokat (Rajtszám, dugóka, esetleges számla, stb.), mert így lesz előkészítve az anyag.
- A nevezési díj kiszámolásakor bele kell számolni az egyéni, a csapat nevezési díját és a Sportident
bérleti díját is, ha van. Ezek külön sorként szerepelnek a számlán.
- A nevezési díjak zökkenőmentes átutalása érdekében kialakítottunk a számlázz.hu szolgáltatón egy
számlázási rendet, ahol a számla kinyomtatás után aláírás és pecsét nélkül is érvényes.(!) A számlát egy
e-mailen kapott linkre kattintva egy ellenőrzött szolgáltatóról lehet letölteni és kinyomtatni.
- A legjobb esetben elegendő az egyeztetés után egy e-mail cím és a számla máris kézben van, lehet
utalni.
Itt biztos lesznek egyéni kérések is.
a.) Van, akinek díjbekérő is kell, annak ki tudjuk küldeni, bár ez kicsit bonyolítja a folyamatot.
b.) Van, akinek készpénzes kell, annak elkészítjük, és a versenyen átadjuk. Külön kérésre postázzuk, de nem jellemző.
c.) Van, akinek a NAV által ellenőrzött rendszer ellenére aláírás és pecsét is kell rá, azokkal külön
egyeztethetünk.
d.) Van, aki átutalja, de elegendő számára a lepecsételt és aláírt számlát a verseny napján, a jelentkezéskor átvenni.
e.) Előre nem látható kérések esetén is rugalmasok leszünk.
f.) A helyszínen a jelentkezéskor már nincs lehetőség fizetésre és számlázásra.
g.) A kapcsolatot elsősorban e-mail-en tartjuk, de a telefon sem kizárt.
- Akinek a nevezési díja nem érkezik be annak a nevezését a nevezési határidő után 6 munkanappal
(május 08-án töröljük)
A Diákváltó nevezési díjának befizetése
Alapvetően az előző gondolatok érvényesek, de kérjük, az egyeztetések során ezt külön megjelölni ki fizeti,
kinek kell a számla és hány váltó nevezett. A nevezési díj beérkezésének határideje itt is május 08.
A Bridgestone kupa (kísérő verseny) nevezési díjának befizetése
Azok az egyesületek, akik tudják, hogy a nevezési határidőig ki jelentkezett a versenyre, azok szintén utalhatják a nevezési díjat, de a díjnak legkésőbb május 10-ig be kell érkezni.
A határidő után csak a helyszínen lehet jelentkezni az üres helyekre.
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