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SPORTLAP 
A Vörösmarty Mihály Gimnázium 

élsportolói osztályába való jelentkezéshez 
Beadási határidő: 2023. január 20. 

Cím: 1085 Budapest, Horánszky u.11. 
 

A jelentkező adatai: 
 

1. Neve:  ..........................................................................  
 

2. Születési helye és ideje:  ..........................................................................  
 

3. Tanulói azonosító száma: 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

4. Lakcíme, irányítószámmal: _ _ _ _  ..............................................................  
 

 ……………………………………………………… 
 

5. Gondviselő neve: ……………………………………………………… 
 

6. Gondviselő telefonszáma: ………………………………………………………. 
 
                      e-mail címe: ……………………………………………………… 

 
7. Jelenlegi sportága:  ..........................................................................  

 
8. Jelenlegi egyesülete: ……………………………………………………… 

 
9. Mióta igazolt versenyző itt:  ..........................................................................  

 
10. Előző sportága(i): ……………………………………………………… 

 
11. Előző egyesülete(i): ……………………………………………………… 

 
12. Jelenlegi iskolájának neve: ……………………………………………………… 

 

                      OM azonosítója: _ _ _ _ _ _ 

 
                      címe:        _ _ _ _   ...........................................................................  
 
                      telefonszáma:    ......................................................................... .. 
 
                      osztályfőnök neve: ………………………………………………….……. 
 
Kérem gyermekem felvételét a Vörösmarty Mihály Gimnázium élsportolói osztályába. 
A személyi adatok a hivatalos iratokkal megegyeznek. 
 
Budapest, 20___  _____________  ___ 
 
 _________________________________ 
 szülő/gondviselő aláírása 
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A jelentkező sportegyesülete tölti ki! 
 

 
A sportegyesület neve:  ..........................................................  

A sportoló neve:  ..........................................................  

Sportág:  ..........................................................  

Korcsoport:  ..........................................................  

Egyesületi tagság kezdete:  ..........................................................  

Tagsági igazolvány/versenyengedély száma:  ..........................................................  

Az edzések száma, napi: ………….. heti: ……………………………………. 

A korosztályos válogatott keret tagja:              igen / nem 

 
Az eredmények alapján a szakosztály véleménye a jelentkező élsportolóvá válásáról: 
 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 
Igazoljuk, hogy az adatok hitelesek, ezek alapján a jelentkező élsportolói osztályban való 

továbbtanulását javasoljuk.  

Felvétel esetén együttműködünk az iskolával, vállaljuk, hogy a sportoló tagsági 

viszonyának meglétéről a Vörösmarty Mihály Gimnáziumnak a tanév elején hivatalos 

igazolást adunk. 

A sportoló átigazolását vagy tagsága megszűnését haladéktalanul közöljük. 

 
Budapest, 20___  ___________________ hó ___ nap 
 
Az egyesület elnöke: A sportoló edzője: 

 
PH. 

 …………….…………… …………………………. 
 aláírás  aláírás 
 
 ………………………….  ………………………… 
 név (nyomtatott betűkkel)  név (nyomtatott betűkkel) 
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A jelentkező sportegyesülete tölti ki! 
A versenyző kategóriánkénti elért legjobb eredménye 2021-ben vagy 2022-ben.  

A 2.a illetve a 2.b közül csak az egyik töltendő ki! 
A táblázatban jelölt kategóriákba nem sorolható eredményeket kérjük alább felsorolni  
(pl. legjobb játékos vagy gólkirály címet kapott, országos csúcsot ért el, stb).  
Csak ezen a sportlapon feltüntetett eredményeket vesszük figyelembe. Mellékleteket, oklevelet 
nem kérünk, nem értékelünk, és nem őrzünk meg! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………. 

Budapest, 20___  _____________  ___ 
A fenti eredmények valódiságát igazolom: 
 __________________________ 
 az egyesület elnöke 
 pecsét 
 
Az egyesület által igazolt sporteredmények az általam ismertekkel megegyezőek. 
 
 
 __________________________ 
 
 szülő 

       

 verseny típusa kategória/ 
osztály és 
korosztály 

sport-
ág 

verseny 
helye 

 

ideje elért eredmény 
pontszámok 

1. országos diákolimpia 
1-2-3. helyezése 

    3/2/1 

2.a a sportág 
legmagasabb szintű 
korosztályos 
országos 
bajnokságán elért 
bármely helyezés  
(pl. kiemelt, NB I.,  
„A” kategória stb.) 

    20/18/16/14/12 

2.b egyéb szintű 
korosztályos 
bajnokságon elért 
bármely helyezés 
 (pl. régió bajnokság, 
Budapest bajnokság)  

    10/9/8/7/5 

3. egyéb hazai vagy 
nemzetközi 
versenyek, kupák  
1-2-3. helyezése 

    3/2/1 

4. korosztályos nemzeti 
válogatott versenyek 
bármely helyezése 

    10/9/8/7 
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A jelentkező kézzel írt bemutatkozása: 
(sporttevékenység, tanulmányi versenyek eredményei, érdeklődési kör, kedvenc 
szabadidős tevékenység, az iskolaválasztás motivációja, stb. Ide sporteredményt  
már ne sorolj!) 
 
 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………….. 


