
  

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

Kedves Diákok! 

Tisztelt Testnevelők, Felkészítők! 

 
 

A Diákolimpia®, a magyar iskolai sport egyedülálló, a tehetséggondozás 

területén is kiemelkedő jelentőségű versenyrendszerének idei küzdelmei lassan 

véget érnek. A sportági országos döntők mellett a Diákolimpiai Labdajátékok 

nagy döntője minden évben különleges esemény. Nemrég Debrecen fogadta a IV. korcsoportos, majd június 

tizenharmadikától Eger a III. korcsoportos kézilabda, kosárlabda, labdarúgás és röplabda legeredményesebb iskolai 

csapatait, ezáltal válnak a megyeszékhelyek négy napra a Diákolimpia®, a sport fővárosává. 

Tavaly azt a célt tűztük magunk elé, hogy a múlt értékeit megőrizve úgy újítjuk meg a Diákolimpiát, hogy 

minden lehetőséget megragadva emeljük eseményeink színvonalát, és növeljük a programban részt vevő tanulók 

számát. Örömünkre szolgál, hogy ezekben a napokban több mint ezer diák kel versenyre a sportági országos 

döntőkön.  

Immár második éve fontos sikernek könyvelhetjük el, hogy az országos döntőkön elért dobogós helyezések 

után a felsőoktatási felvételi eljárásban résztvevők 10 többletponthoz juthatnak, és a diákolimpiai programsorozat 

országos tanulmányi versenynek minősül. A Magyar Diáksport Szövetség idén is szeretné tovább vinni azt a 

koncepciót, melynek köszönhetően évről évre több tanuló vesz részt a Diákolimpia® színvonalas programjain, és 

támogatók bevonásával az eseményeket igazi sportünneppé varázsoljuk! Ezúton köszönjük a Telekom kiemelt 

támogatását, amit a tanévi Telekom Labdarúgó Diákolimpia® megrendezéséhez nyújtott.  

Bízunk abban, hogy az idei versengéseken is izgalmas mérkőzéseket láthatunk, és hogy eredménytől 

függetlenül minden résztvevő újabb élményekkel gazdagodik. Reméljük, hogy valamennyi résztvevő számára a 

debreceni nagy döntő maradandó élményt nyújt, amit a mozgás öröme, a jó közösség és a vidám hangulat még 

inkább fokoz. 

Ezúton is köszönöm a testnevelők, felkészítők, valamint az előversenyek rendezőinek, továbbá az országos 

döntőt rendező Heves megyei és egri szervezők állhatatos munkáját, mindenkinek sok sikert kívánok! 

 
Budapest, 2015. május 
  

  
 Balogh Gábor 
 elnök 
 Magyar Diáksport Szövetség 

 
 



  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Kedves Diákolimpikonok! Tisztelt Vendégeink! 

 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Diáksport Szövetség ránk bízta egyik 

legnagyobb rendezvényének szervezését, lebonyolítását. Közel egy éve dogozunk azon, 

hogy a rendezvény ideje alatt valamennyi résztvevő jól érezze magát, kellemes 

élményekkel távozzon városunkból. 

 

A sport sok mindenre megtanít. Küzdeni, megélni győzelmet és vereséget. Kívánom, 

hogy minden résztvevő, sportága versenyin a legjobb tudását adja. A siker önmagában kevés, kellenek hozzá 

társak, akikkel örülni lehet. A siker önmagában nemcsak a győzelem. És ha valaki emelt fővel tud veszíteni, akkor az 

már siker. Aki Egerbe, az országos döntőbe eljutott, már győztes. És ne feledjük Székely Éva örökérvényű 

mondását: „Sírni csak a győztesnek szabad”! 

 

Mi a szervezők, a pályán kívül futjuk versenyünket, megteszünk mindent a siker érdekében. Egerben példátlan 

összefogás alakult ki a szervező munka során. Sokan, sokat dolgoztak azon, hogy mindent feltételt biztosítani 

tudjunk, a lehető legmagasabb szinten. Külön ki kell emelnem Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hiszen a 

diákolimpiai helyszínéül szolgáló csarnokokat, tornatermeket felújítatta.  

 

Kérem Önöket, Benneteket, hogy a mérkőzések közötti szabadidőben ismerkedjetek meg Eger nevezetességeivel, 

használjátok ki az akkreditációs kártya által nyújtott kedvezményeket. Látogassatok el az Egri Várba, a 

Sportmúzeumba, a Strandra. Egerben szinte nincs olyan hétvége, mely valamilyen programot ne nyújtana az ide 

látogatónak. A versenyek ideje alatt Utcazenész Fesztivál lesz Egerben, melyet a belváros több pontján lehet majd 

látni, hallani. 

 

Engedjék, engedjétek meg, hogy magam és munkatársaim nevében egy idézettel kívánjak kellemes itt tartózkodást, 

sportsikereket: 

„Gyönyörű az, ha az ember célba lát, 
S eléri azt tűzön-vízen át…” 

(H. Ibsen) 
 
 

 Bíró Csaba 
 Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 
 elnök 

 
  



  

 

 

 
 

A VERSENY FŐVÉDNÖKE 
 

Áder János 
Magyarország Köztársasági elnöke 

 

 

A VERSENY VÉDNÖKEI 

  
  

 Dr. Simicskó István Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 Sportért Felelős Államtitkárság Köznevelésért Felelős Államtitkárság 
 államtitkár államtitkár 
 

 
 Borkai Zsolt Habis László  
 Magyar Olimpiai Bizottság Eger MJV Önkormányzata  
 elnök    polgármester   

 
 
 Szabó Róbert Ballagó Zoltán 
 Heves Megyei Közgyűlés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
  elnök Egri Tankerület vezető 
  

                                                                         
 dr. Kocsis Máté Szalay Ferenc 
 Magyar Kézilabda Szövetség Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
 elnök elnök 
 

 
 Nyilasi Tibor Poór Csaba 
 70 szeres válogatott labdarúgó Magyar Röplabda Szövetség 
  elnök 

 
 Szabó Róbert Szeleczky János 
 Heves Megyei Kézilabda Szövetség Heves Megyei Kosárlabda Szövetség 
 elnök elnök 
 
 

 Jenei Károly Nagy Lajos 
 Heves Megyei Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Röplabda Szövetség 
 elnök elnök 
 

 

Bíró Csaba 
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 

elnök 
 

 
 



  

 

 

 

2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK  
III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

1. Az országos döntő célja:  

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

 A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének terjesztése. 

 Nemenként „Magyarország 2014/2015. tanévi III. korcsoportos Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgás, Röplabda 
Diákolimpia®” bajnoki címének, és a további helyezések eldöntése. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása.  

 
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 

Diákolimpiai Labdajátékok – kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda – rendezvénysorozat keretében a 
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület. 

 
3. Az országos döntő időpontja:  
 2015. június 13-14-15-16. (szombat, vasárnap, hétfő, kedd) 
 
4. Az országos döntő helyszínei:  

KÉZILABDA 
Leány csapatok:  
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 
3304 Eger, Pásztorvölgy u. 25. (a pálya borítása: parketta) 

Fiú csapatok:  
Kemény Ferenc Városi Sportcsarnok 
3300 Eger, Stadion u. 8. – Érsekkert (a pálya borítása: parketta) 
 
KOSÁRLABDA 
Leány csapatok:  
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 
3300 Eger, Ifjúság u. 2. (a pálya borítása: műanyag) 

Fiú csapatok: 
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
3300 Eger, Fadrusz u 2/a. (a pálya borítása: műanyag) 
 
LABDARÚGÁS 

Fiú csapatok:  

Szentmarjay Tibor Városi Stadion (3300 Eger, Stadion u. 8.) 

Északi Sporttelep (3300 Eger, Malomárok u. 5.) 
 
RÖPLABDA 
Leány és Fiú csapatok:  
Eszterházy Károly Főiskola Sportcsarnoka 
3300 Eger, Leányka u. 6. (a pálya borítása: parketta)  

 
5. Szervezőbizottság:  
 Elnök: Bíró Csaba Heves megyei Diák-és Szabadidősport Egyesület elnök 
 Tagjai: Alaxai Józsefné Heves Megyei Diák-és Szabadidősport Egyesület titkár 
  Jánosiné Dobó Edit Heves Megyei Diák-és Szabadidősport Egyesület gazdaság vezető 
  Vizes Lajos  EKF Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettes 
  Fejes Adrian Eger Város Alsófokú DSB elnök 
  Kékesi László Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola igazgató 



  

 

 

  Nagy Gerzson Eger Város Középfokú DSB elnök 
  Horváth Tamás Eger II. sz. körzete Alsófokú DSB elnök 
  Varga György Heves Megyei Kosárlabda Szövetség 
  Vincze Tamás  EKF Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium testnevelő tanár 
  

6. Igazoló Bizottság:  
 Kézilabda 
  Elnök: Horváthné Patkó Bea  
  Tagja: Pereverzia Mihály 

 Kosárlabda 
  Elnök: Kocsisné Nagy Erzsébet  
  Tagjai: Laczi Zsolt, Varga György 

 Labdarúgás 
  Elnök: Fejes Adrian  
  Tagjai: Kertai Sándor, Lengyel Lajos 

 Röplabda 
  Elnök: Zvara József  
  Tagja: Deák Edina 
 

7. A sportági Versenybizottságok elnökei:  
 Kézilabda: Éliás Gábor, Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia Bizottság Kézilabda Albizottság elnök 
 Kosárlabda: Szaniszló Sándor, Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia Bizottság Kosárlabda Albizottság elnök 
 Labdarúgás: Füstös József, Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia Bizottság Labdarúgó Albizottság tag 
 Röplabda: Diczházi Monika, Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia Bizottság Röplabda Albizottság tag  
 

8. Az országos döntő résztvevői: 

 Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint.  

 Korcsoport: 
- Csapatversenyben nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2002-2003-ban született tanulók. 

 Felversenyzés: 
- Kézilabda – Kosárlabda – Röplabda:  

- Alacsonyabb, II. korcsoportos (2004-2005-ben született) tanulók felversenyezhetnek. 
- Labdarúgás:  

- Alacsonyabb, II. korcsoportos (2004-2005-ben született) tanulók felversenyezhetnek és visszaversenyezhet 
saját korcsoportjukba is. 

 Korlátozás:  
- Kézilabda – Kosárlabda – Labdarúgás – Röplabda:  

- Nincs. 

 Résztvevők: 
- Kézilabda – Kosárlabda – Röplabda:  

- Sportáganként és nemenként 8 csapat részvételével. 
- Sportáganként és nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat.  
- Sportáganként és nemenként az országos döntőt rendező Heves megye fiú- és leány bajnokcsapata alanyi 

jogon résztvevője a 8 csapatos országos döntőnek. 
- Kivéve: Leány kosárlabda, ahol a 8 országos elődöntő 1. helyezett csapata az országos döntő résztvevője.  

- Labdarúgás:  
- A megyei/budapesti bajnokságok első helyezett csapatai, összesen 20 csapat. 

 

9. Meghívás az országos döntőre: 
- Kézilabda – Kosárlabda – Röplabda:  

- Az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport 
helyezés szerinti jogosult csapata. 

- Labdarúgás:  
- Amennyiben nem jelentkezik valamennyi megyei/budapesti I. helyezett, úgy az MDSZ OK-hoz a nevezési 

határidőig írásban beérkezett meghívási kérelem esetén az MDSZ OK és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság 
Labdarúgó Albizottsága az alábbiak szerint eszközölhet meghívásokat: 



  

 

 

- a rendező megye II. helyezettje, 
- a továbbiakban a megyei/budapesti bajnokságban szereplő csapatok száma alapján, 
- amennyiben a megyei/budapesti bajnokságban szereplő csapatok száma megegyezik, úgy nyílt sorsolással 

dől el az országos döntőre jutás. 
 

10. Versenyszámok: 
- Kézilabda – Kosárlabda – Röplabda:  

- Csapatversenyek a III. korcsoportba tartozó fiú- és leánycsapatok részére. 
- Labdarúgás:  

- Csapatverseny a III. korcsoportba tartozó fiúcsapatok részére. 
 
11. Az országos döntő lebonyolítása: 

 Lásd a sportág versenyprogramját. 
 
12.  Igazolás: 

 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása 
esetén a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási 
igazolással), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, csapat 
nevezési lappal. 

 Játékos névsor (lásd a forgatókönyv végén), a mezszám és mezszín feltüntetésével, 1 példányban. 

 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi 
igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ 
által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást. 

 Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola 
igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az 
intézmény nevében történt változásokat. 

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az országos döntőn. 

 Kérjük a Testnevelő, Edző Kollégákat, gondoskodjanak arról, hogy csapatuk az igazoláshoz szükséges 
valamennyi dokumentummal rendelkezzen! 

 A versenyzők saját érdekükben - esetleges sérülés, orvosi ellátás szükségessége miatt - tartsák maguknál a TAJ-
kártyájukat, vagy annak másolatát.  

 A Diákolimpia® versenyein a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az 
adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott 
vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti 
képviseletre jogosultnak, és a csapat az országos döntőn nem jogosult részt venni. 

 A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az igazoló bizottság feladata és kötelessége. Megfelelő 
igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság jogosult és köteles dönteni a versenyző/csapat részvételéről. A 
Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése alapján a döntést írásban rögzíti és közli az érintette(kke)l, 
valamint megküldi az MDSZ országos központjának. 

 Az igazolási dokumentumokat - labdajátékoknál - a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az 
igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről a rendező szervnek kell gondoskodnia. 

 
13.  Csapatlétszám:  

 Az országos döntőn csak az Igazoló Bizottság által elfogadott, a versenykiírásban meghatározott számú játékosok, 
és hivatalos személyek szerepelhetnek. 

 Kézilabda:  
- 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző). 

 Kosárlabda:  
- 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző). 

 Labdarúgás:  
- 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző). 

 Röplabda:  
- 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző). 

 



  

 

 

14. Szállás, csapatok érkezése, igazoltatás, technikai értekezlet: 

 KÉZILABDA: 
Leány csapatoknak szállás: 
Kossuth Zsuzsa Gimnázium Kollégiuma – 5 csapatnak. 
(3300 Eger, Bem Tábornok utca 3.) 

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium – 3 csapatnak. 
(3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.)  

Fiú csapatoknak szállás: 
Neumann János Középiskola és Kollégium – Ifjúsági és Diákszálló – 8 csapatnak. 
3300 Eger, Mátyás király út 76. 

Beérkezés: 2015. június 13-án (szombat) 12.00-14.00 óra között. 
Igazoltatás: a szálláshelyre érkezéskor. 
Technikai értekezlet időpontja: 2015. június 13-án (szombat), 16.00 órakor. 
Technikai értekezlet helyszíne: AGRIA-TISZK tárgyalója (3300 Eger, Bartók B. tér 4.) 
 

 KOSÁRLABDA: 
Leány és Fiú csapatoknak szállás: 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium Kollégiuma – 8 leány és 7 fiúcsapatnak. 
3300 Eger, Mátyás király út 62.  

Beérkezés: 2015. június 13-án (szombat) 12.00-14.00 óra között. 
Igazoltatás: a szálláshelyre érkezéskor. 
Technikai értekezlet időpontja: 2015. június 13-án (szombat), 16.00 órakor. 
Technikai értekezlet helyszíne: AGRIA-TISZK tárgyalója (3300 Eger, Bartók B. tér 4.) 
 

 LABDARÚGÁS: 

Fiú csapatoknak szállás: 
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium – 11 csapatnak.   
3300 Eger, Kertész u. 128. 

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium – Wigner Kollégium – 8 csapatnak. 
3300 Eger, Rákóczi u. 2.; Bejárat a Malom utca felöl.  

Beérkezés: 2015. június 13-án (szombat) 12.00-14.00 óra között. 
Igazoltatás: a szálláshelyre érkezéskor. 
Technikai értekezlet időpontja: 2015. június 13-án (szombat), 16.00 órakor. 
Technikai értekezlet helyszíne: AGRIA-TISZK tárgyalója (3300 Eger, Bartók B. tér 4.) 
 

 RÖPLABDA: 
Leány csapatoknak szállás: 
Szent Hedvig Kollégium. 
3300 Eger, Dobó István tér 6. 

Fiú csapatoknak szállás: 
Neumann János Középiskola és Kollégium – Pozsonyi Ifjúsági és Diákszálló. 
3300 Eger, Pozsonyi út 8. 

Beérkezés: 2015. június 13-án (szombat) 12.00-14.00 óra között. 
Igazoltatás: a szálláshelyre érkezéskor. 
Technikai értekezlet időpontja: 2015. június 13-án (szombat), 16.00 órakor. 
Technikai értekezlet helyszíne: AGRIA-TISZK tárgyalója (3300 Eger, Bartók B. tér 4.) 

 

 A csapatok a mellékelt igénylő lapon rendelhetnek szállást. 

 Szállásdíj a hivatalos létszámon felüli igényt  csak a gépkocsi vezetőknek biztosítunk: 2.400-Ft/fő/éj (+IFA) 
- A megrendelt szállást, amennyiben nem veszik igénybe, ki kell fizetni!  

 Szülőknek és egyéb személyeknek szállást tudunk ajánlani. 

 A szállás megrendelési határidő: 2015. június 09. (kedd), 12.00 óráig.  



  

 

 

15. Étkezés:  

 Valamennyi csapatnak a szálláshelyen vagy a szálláshely közelében.  

 Erről az információt a sportági mellékletekben lehet megtalálni a szállás megrendeléssel együtt! 

 Étkezés: 
2015. június 13. (szombat) – – V                     
2015. június 14. (vasárnap) R E V 
2015. június 15. (hétfő) R E V  
2015. június 16. (kedd) R E (hideg-ebédcsomag) 

 Az étkezés időpontjai: 
Reggeli: 07.00-08.30 óráig 
Ebéd: 12.00-14.00 óráig 
Vacsora: 18.30-20.00 óráig 

 A csapatok a mellékelt igénylő lapon rendelhetnek étkezést.  

 FIGYELEM! Az átutaláson a MEGJEGYZÉS ROVATBA AZ ISKOLA ÉS A TELEPÜLÉS NEVÉT FEL KELL 
TÜNTETNI! 

 A megrendeléseket e-mailen fogadjuk el, a címek a megrendelőkön vannak feltüntetve.  

 Az étkezés megrendelési határidő: 2015. június 09. (kedd), 12.00 óráig.  
- A megrendelt étkezést, amennyiben nem veszik igénybe, ki kell fizetni!  

 
16. Ünnepélyes megnyitó:  

 2015. június 13. (szombat), 20.00 órakor. 

 A gyülekezés helyszíne: 19.00 és 19.20 között a Bazilika előtti lépcsősor – Eszterházy tér. 
A megnyitó helyszíne: Dobó tér. 

  Kérjük, hogy a megnyitón a csapatok a szálláshelyen megkapott emblémázott pólókban jelenjenek meg! 
     
17. Díjazás: 

 Az I-III. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.  

 Valamennyi csapat oklevelet vehet át. 

 Az egyéb különdíjak a technikai értekezleten kerülnek ismertetésre. 

 A Kosárlabda Diákolimpia® országos döntő bajnokcsapatai egy évig őrzik az MKOSZ által alapított Vándorserleget. 
2013/2014. tanévi Bajnokcsapatok: 
Leányok: Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája 
Fiúk: Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola 
 

18. Költségek:  

 Az országos döntő rendezési, díjazási, valamint sportáganként a hivatalos csapatlétszámnak megfelelő 
szállásköltséget (3 éjszakai szállás) a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.  

 Sportáganként a hivatalos létszám feletti gépkocsivezetők szállásköltségét a csapatok viselik. 

 Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik.  
 
19. Általános rendelkezések: 

 Felszerelés: A Diákolimpia® versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. 
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott, és egyesületi sportöltözék 
viselése nem engedélyezett! Amennyiben az országos döntőn a csapat mezén egyesületi név szerepel, a 
mérkőzéseket csak a rendező által biztosított jelzőmezben játszhatja. 

 A mérkőzést csak számozott mezben szabad játszani. Az országos döntőre legalább két különböző színű, 
számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. 

 A Diákolimpia® országos döntőjébe jutott csapatok kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó ünnepség) a 
zárásig (eredményhirdetés) az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha a verseny forgatókönyve másképp 
rendelkezik. Az országos döntőről indokolatlanul korábban eltávozó csapatokat a Diákolimpiai Bizottság kizárhatja 
a következő tanévi versenyekből. 

 Legkésőbb 1 héttel a rendezvény kezdése előtt – indokolt esetben – az érintett csapat az MDSZ OK-hoz 
bejelentheti visszalépési szándékát, e-mailen vagy faxon, hátrányos jogkövetkezmény nélkül.  



  

 

 

 Az országos döntőn fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő testnevelő/edző/vezető tevékenységét a 
játékvezetők döntéseitől függetlenül a versenybizottság elnöke szankcionálhatja, figyelmeztetéssel, majd a 
versenyből való kizárással. A szankcionálást a VB elnök köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ OK felé. Az 
MDSZ OK a további szankcionálás jogát fenntartja, melynek következménye lehet a nevezett(ek) következő tanévi 
országos versenyről való kizárása is! 

 Az országos döntőn a csapatvezetők, ill. a felnőtt/tanár kísérők kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra között a csapataik 
szálláshelyén tartózkodni és a felügyeletet ellátni! 

 A nézők, szurkolók, szülők mérkőzés előtti, alatti és mérkőzés utáni botrányokozása esetén a jelenlévő 
tanárok/edzők/vezetők kötelesek a Versenybizottság és a játékvezetők segítségére lenni a rend és a sportszerű 
viselkedés helyreállítása érdekében. Botrányokozás esetén az illetékes VB elnök köteles az elnöki jelentésben ezt 
jelezni az MDSZ OK felé. 

 Ebben az esetben is az MDSZ OK a további szankcionálás jogát fenntartja, mely az iskolának a következő tanévi 
versenyekből történő kizárásáig terjedhet. 

 Ha a Diákolimpia® hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan esemény fordul elő, amely nem 
egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos 
személy, ill. személyek megsértése, ittas állapot, stb.) a Versenybizottság a további versenyzésből azonnali 
hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni, s arról az MDSZ OK-t, továbbá az illetékes 
megyei/budapesti szervezetet tájékoztatni. A további szankcionálás jogát az MDSZ OK fenntartja. 

 Az öltözőben, a versenyhelyen, a szállás- és étkezési helyen elhelyezett értéktárgyakért, sportfelszerelésért 
és egyéb személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget NEM vállal. 

 A versenyhelyszínen, a szállás- és étkezési helyszínén okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel 
tartoznak. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános 
szabályai” és sportági rendelkezései, valamint a sportágak érvényben lévő, hatályos „Verseny- és játékszabályai” 
szerint kell eljárni. 

 

 

 

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

 
 
 
 

A versennyel kapcsolatos információ: 
Alaxai Józsefné, titkár 

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 
Mobil: (20) 281-4031 

e-mail: diakhev@gmail.com 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Az eredményekről folyamatosan adunk tájékoztatást az MDSZ Facebook oldalán. 
 

https://www.facebook.com/diaksport 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/diaksport


  

 

 

 
2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK  
III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 
A KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® KIÍRÁSA 

 

1. Az országos döntő célja: 

 A tanév nemenkénti „Magyarország Kézilabda Diákolimpia® III. korcsoportos 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 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása.  

 
2. Az országos döntő időpontja:  
 2015. június 13-14-15-16. (szombat, vasárnap, hétfő, kedd) 
 
3. Az országos döntő helyszínei:  

Leány csapatok:  
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 
3304 Eger, Pásztorvölgy u. 25. (a pálya borítása: parketta) 

 

Fiú csapatok:  
Kemény Ferenc Városi Sportcsarnok 
3300 Eger, Stadion u. 8. – Érsekkert (a pálya borítása: parketta) 

 
4. Versenybizottság: 
  Elnök: Éliás Gábor, Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia Bizottság Kosárlabda Albizottság - elnök 
     Elnök-h.: Vizes Lajos, Heves Megyei Kézilabda Szövetség - főtitkár   
 Titkár: Kékesi László, Kemény Ferenc Általános Iskola - igazgató 
  Lászka Béla, Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület - elnökségi tag 
  Varga Zoltán  
 
5. Technikai értekezlet:  

 Időpont: 2015. június 13. (szombat), 16:00 órakor. 

 Helyszín: AGRIA-TISZK különterme (Eger, Bartók Béla tér 4.) 

 Résztvevők:  
- a Versenybizottság tagjai 
- játékvezető küldő 
- csapatok 1 fő vezetője 

  
6. Csapatlétszám, játékosok szerepeltetése:  

 Csapatlétszám: 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző). 

 Játékosok szerepeltetése: csapatonként 14 fő játékos szerepeltethető, az a 14 fő, akiket az Igazoló Bizottság a 
technikai értekezlet előtt leigazolt, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben (kevesebb beírt játékos esetén a 
jegyzőkönyvben később pótlást eszközölni nem lehet). 

 Vezető helyett versenyző nem jöhet és versenyző helyett vezetőt sem lehet hozni. 
 
7. Az országos döntő lebonyolítása: 

 Az ”A” és ”B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai értekezleten. A csoportokon belül a 
csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a helyezéseket, majd az elődöntők, és a helyosztók 
következnek az alábbi lebonyolítás szerint: 

 
Első versenynap Második versenynap Harmadik versenynap 

I. forduló: 
1. A1 – A2 
2. A3 – A4 

II. forduló:  
5. A2 – A3 
6. A4 – A1 

III. forduló: 
1. B3 – B1 
2. A3 – A1 

Elődöntők: 
(keresztjáték) 
A I – B II  

Helyosztók: 
7-8. helyért: A IV-B IV  
5-6. helyért: A III-B III  



  

 

 

3. B1 – B2 
4. B3 – B4 

7. B2 – B3 
8. B4 – B1 

3. B4 – B2 
4. A4 – A2 

B I – A II 3-4. helyért: A I-B II vesztese - B I-A II vesztese 
1-2. helyért: A I-B II győztese - B I-A II győztese 

 
8. Sportági rendelkezések: 

 Játékidő: 2x20 perc, 5 perc szünettel. 

 A labda kerülete, súlya: 
- leányok, fiúk: 50-52 cm, 290-330 g súlyú (1-es méret). 

 Pálya, terem: a mérkőzéseket csak 40x20m-es játékterű, az illetékes kézilabda szövetség által hitelesített 
teremben lehet játszani. 

 Kizárás: az országos döntő mérkőzésein kizárt játékos, vagy hivatalos személy (testnevelő, edző), olyan 
szabálytalanság miatt, amely azonnali kizárással és jelentési kötelezettséggel jár, a soron következő mérkőzésen 
nem szerepelhet. A kizárás és minden egyéb határozat csak a diákolimpiai mérkőzésekre vonatkozik. 

 Felszerelés: A Diákolimpia® versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a tanulók. 
Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és egyesületi sportöltözék 
viselése nem engedélyezett! Amennyiben az országos döntőn a csapat mezén egyesületi név szerepel, a 
mérkőzéseket csak a rendező által biztosított jelzőmezben játszhatja! 

 Eredményszámítás: 
- Csoportmérkőzései során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a továbbjutás: 

2 csapat holtversenye esetén:  
1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye. 
2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség. 
3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol. 

3 csapat holtversenye esetén: 
1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni. 
2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a jobb gólkülönbség dönt. 
3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre. 
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől el a továbbjutás. 

- Az országos döntő helyosztóinál, ha döntetlen az eredmény, 5-5 büntetődobás következik, ha ez sem dönt, 
akkor büntetők az első hibáig.  

- Az első helyezést eldöntő mérkőzésen 2x5 perces hosszabbítás következik, ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-
5 büntetőt dobnak a játékosok, ha ez sem dönt, büntető dobásokkal folytatják az első hibáig. 

 Amennyiben az országos döntőn egy csoportba azonos megyéből/Budapestről kerülnek csapatok, úgy az egymás 
elleni mérkőzésüket az első fordulóban kell lejátszaniuk (kiemeléses lebonyolítás). 

 A Diákolimpia® országos döntőjébe jutott csapatok kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó ünnepség) a 
zárásig (eredményhirdetés) az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha a verseny forgatókönyve másképp 
rendelkezik, illetve ha nyomós indok alapján az ilyen jellegű szándékot előre bejelentik a versenybizottság (VB) 
elnökének, és azt a VB jóváhagyta. 

 Az országos döntőről indokolatlanul korábban eltávozó csapatokat az MDSZ Diákolimpiai Bizottsága kizárhatja a 
következő tanévi versenyekből. 

 Azon iskolákat, amelyek versenyzőiket, csapataikat a Diákolimpia® országos versenyeire benevezik, az MDSZ OK 
besorolja és ennek ellenére a versenyen nem vesznek részt, és írásban az MDSZ OK, illetve a rendezők felé nem 
jelzik a rendezvény kezdete előtt legalább 1 héttel távolmaradásuk okát, az MDSZ Diákolimpiai Bizottság 
határozattal kizárhatja a 2014/2015. tanévi diákolimpiai versenyekről az adott sportágban.  

 A részt venni szándékozó iskola igazgatója felelősséggel nyilatkozik a nevezési lapon arról, hogy amennyiben a 
megadott határidőn túl mondja le a részvételt, úgy kötelezettséget vállal az igazolt költségek megtérítésére az 
MDSZ, illetve a rendező szerv felé! 

 Az öltözőben, a versenyhelyen, a szállás- és étkezési helyen elhelyezett értéktárgyakért, sportfelszerelésért 
és egyéb személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget NEM vállal. 

 A versenyhelyszínen, a szállás- és étkezési helyszínén okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel 
tartoznak. 

 Az országos döntőn a csapatvezetők, ill. a felnőtt/tanár kísérők kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra között a csapataik 
szálláshelyén tartózkodni és a felügyeletet ellátni! 

 Az országos döntőn fegyelmezetlenül, sportszerűtlenül viselkedő testnevelő/edző/vezető tevékenységét a 
játékvezetők döntéseitől függetlenül a Versenybizottság elnöke szankcionálhatja, figyelmeztetéssel, majd a 
versenyből való kizárással. A szankcionálást a VB elnök köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ OK felé. 



  

 

 

 Az MDSZ OK a további szankcionálás jogát fenntartja, melynek következménye lehet a nevezett(ek) következő 
tanévi országos versenyről való kizárása is. 

 A nézők, szurkolók, szülők mérkőzés előtti, alatti és mérkőzés utáni botrányokozása esetén a jelenlévő 
tanárok/edzők/vezetők kötelesek a Versenybizottság és a játékvezetők segítségére lenni a rend és a sportszerű 
viselkedés helyreállítása érdekében. Botrányokozás esetén az illetékes VB elnök köteles az elnöki jelentésben ezt 
jelezni az MDSZ OK felé. 

 Ebben az esetben is az MDSZ OK a további szankcionálás jogát fenntartja, mely az iskolának a következő tanévi 
versenyekből történő kizárásáig terjedhet. 

 A versenyek helyszínén orvosi ügyeletet biztosítunk. 

 Óvásról a versenybizottság hoz határozatot, fellebbezésnek helye nincs. 

 Ha a Diákolimpia® hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan esemény fordul elő, amely nem 
egyeztethető össze a diákolimpiai eszmékkel (házirend be nem tartása, rongálás, játék megtagadása, hivatalos 
személy, ill. személyek megsértése, ittas állapot, stb.) a Versenybizottság a további versenyzésből azonnali 
hatállyal köteles a személy(eke)t, illetve a csapato(ka)t kizárni, s arról az MDSZ OK-t, továbbá az illetékes 
megyei/budapesti szervezetet tájékoztatni. A további szankcionálás jogát az MDSZ OK fenntartja. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános 
szabályai” és a hatályos „Kézilabdázás verseny- és játékszabályai” érvényesek. 

 Információ: 
VB elnök: Éliás Gábor – mobilszám: (20) 950-5940   
VB elnökhelyettese: Vizes Lajos – mobilszám: (30) 338-4528 

  



  

 

 

 

2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® VERSENYPROGRAMJA 
Eger, 2015. június 14-16. 

 
RÉSZTVEVŐK – LEÁNYOK 

 

Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 

1 Baranya I. Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola Kozármisleny 
Somlai Viktória, 
Vártokné Szabó 
Ágnes 

2 Budapest I. Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola Budapest XIV. Szocsák Gábor 

3 Győr-M-S I. Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Győr Kun Attila 

4 Győr-M-S II. Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola Győr Gellér Ferenc 

5 Hajdú-Bihar II. Balmazújvárosi Általános Iskola Balmazújváros 
Melkó Károly, Haász- 
Brandt Beáta 

6 Heves I. Gyöngyösi Kálváriaparti Sport-és Általános Iskola Gyöngyös Frey Petronella 

7 Vas I. 
Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium 

Szombathely Móricz Attila 

8 Veszprém I. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Veszprém 
Kajdonné Fekete 
Krisztina 

 
LEÁNY CSOPORTBEOSZTÁS 

 LEÁNY „A” csoport   LEÁNY „B” csoport 

A1   B1  

A2   B2  

A3   B3  

A4   B4  

 
LEÁNYOK CSOPORTMÉRKŐZÉSEI 

 

2015. június 14. /vasárnap/ 
 

Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium (3304 Eger, Pásztorvölgy u. 25) 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 

9:00 óra A1  - A2   

10:00 óra A3  - A4   

11:00 óra B1  - B2   

12:00 óra B3  - B4   

15:00 óra A2  - A3   

16:00 óra A4  - A1   

17:00 óra B2  - B3   

18:00 óra B4  - B1   

 

 
 
 

  



  

 

 

 
2015. június 15. /hétfő/ 

 
LEÁNYOK CSOPORTMÉRKŐZÉSEI 

 
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium (3304 Eger, Pásztorvölgy u. 25) 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 

9:00 óra B3  - B1   

10:00 óra A3  - A1   

11:00 óra B4  - B2   

12:00 óra A4  - A2   

 
 

LEÁNY CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE 
 

LEÁNY A csoport 
 

Iskola / Település 1. 2. 3. 4. Gy D V 
Dobott 

gól 
Kapott 

gól 
Gólkül. Pont Hely 

1. 
 

            

2. 
 

            

3. 
 

            

4. 
 

            

 
 
LEÁNY B csoport 
 

Iskola / Település 1. 2. 3. 4. Gy D V 
Dobott 

gól 
Kapott 

gól 
Gólkül. Pont Hely 

1. 
 

            

2. 
 

            

3. 
 

            

4. 
 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® VERSENYPROGRAMJA 
Eger, 2015. június 14-16. 

 
RÉSZTVEVŐK – FIÚK 

 

Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 

1 Bács-Kiskun II. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola Soltvadkert Forgó Erzsébet 

2 Békés I. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba 
Forczek Győzőné, 
Felföldi Gábor 

3 Budapest I. 
Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, 
Középiskola és Pedagógiai Intézet 

Budapest XIV. Urbánné Csőke Andrea 

4 Budapest II. Török Flóris Általános Iskola Budapest XXIII. Puskásné Ceglédi Mária 

5 Győr-M-S I. 
Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti iskola, Gimnázium és Kollégium 

Győr Kovácsovics László 

6 Heves I. 
Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Gyöngyössolymo
s 

Mátyási-Kőrösi Fruzsina 

7 Pest I. Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola Budaörs 
Tóth Szabolcs, Neukum 
Tamás 

8 Veszprém I. 
Endrődi Sándor Református Általános Iskola és 
Kézilabda-Utánpótlásközpont 

Alsóörs 
Mészáros Károly, 
Ferenczy Gábor 

 
FIÚ CSOPORTBEOSZTÁS 

 FIÚ „A” csoport   FIÚ „B” csoport 

A1   B1  

A2   B2  

A3   B3  

A4   B4  

 
FIÚ CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE 

 

2015. június 14. /vasárnap/ 
 

FIÚK CSOPORTMÉRKŐZÉSEI 
 

Kemény Ferenc Sportcsarnok (3300 Eger, Stadion u. 8. – Érsekkert) 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 

9:00 óra A1  - A2   

10:00 óra A3  - A4   

11:00 óra B1  - B2   

12:00 óra B3  - B4   

15:00 óra A2  - A3   

16:00 óra A4  - A1   

17:00 óra B2  - B3   

18:00 óra B1  - B4   
 

 
 
 

 



  

 

 

 
 

2015. június 15. /hétfő/ 
 

FIÚK CSOPORTMÉRKŐZÉSEI 
 

Kemény Ferenc Sportcsarnok (3300 Eger, Stadion u. 8. – Érsekkert) 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
9:00 óra B3  - B1   

10:00 óra A3  - A1   

11:00 óra B4  - B2   

12:00 óra A4  - A2   

 
 

FIÚ CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE 
 

FIÚ A csoport 
 

Iskola / Település 1. 2. 3. 4. Gy D V 
Dobott 

gól 
Kapott 

gól 
Gólkül. Pont Hely 

1. 
 

            

2. 
 

            

3. 
 

            

4. 
 

            

 
 

 
FIÚ B csoport 
 

Iskola / Település 1. 2. 3. 4. Gy D V 
Dobott 

gól 
Kapott 

gól 
Gólkül. Pont Hely 

1. 
 

            

2. 
 

            

3. 
 

            

4. 
 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 

 
2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® VERSENYPROGRAMJA 
Eger, 2015. június 14-16. 

 

2015. június 15. /hétfő/ 
ELŐDÖNTŐK 

 

Kemény Ferenc Sportcsarnok (3300 Eger, Stadion u. 8. – Érsekkert) 

Fiú elődöntő   

17:00 óra AI.   BII.   

18:00 óra BI.   AII.   

 
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium (3304 Eger, Pásztorvölgy u. 25) 

Leány elődöntő   

17:00 óra AI.   BII.   

18:00 óra  BI.     AII.   

 
 

2015. június 16. /kedd/ 
HELYOSZTÓK 

 

 Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium (3304 Eger, Pásztorvölgy u. 25) 
Leány VII-VIII. helyért   

8:00 óra AIV.  -  BIV.   

Fiú VII-VIII. helyért   

9:00 óra AIV.  -  BIV.   

Leány V-VI. helyért   

10:00 óra  AIII.  -  BIII.   

Fiú V-VI. helyért    

11:00 óra  AIII.  -  BIII.   

 

 

Kemény Ferenc Sportcsarnok (3300 Eger, Stadion u. 8. – Érsekkert) 

Leány III- IV. helyért   

9:00 óra 
AI-BII 
vesztese  - 

BI-AII 
vesztese   

Fiú III- IV. helyért   

10:00 óra 
AI-BII 
vesztese  - 

BI-AII 
vesztese   

 

Leány döntő: 

11:00 óra 
AI-BII 
győztese   

BI-AII 
győztese   

Fiú döntő: 

12:00 óra 
AI-BII 
győztese   

BI-AII 
győztese   

 

 

Eredményhirdetés: a Fiú döntőt követően várhatóan 13:00 órakor a Kemény Ferenc 
Sportcsarnokban! 



  

 

 

 
2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® VERSENYPROGRAMJA 
Eger, 2015. június 14-16. 

 
VÉGEREDMÉNY 

 
LEÁNYOK 

 

Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
 

FIÚK 
 

Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
 
 

 
KÜLÖNDÍJAK 

 

LEÁNYOK  FIÚK 

 Legjobb kapus  

 Gólkirálynő / 
Gólkirály 

 

 Legtechnikásabb 
játékos  

 

 Legjobb testnevelő, 
felkészítő 

 

 
 



  

 

 

 
2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® JÁTÉKOS NÉVSORA 
Eger, 2015. június 14-16. 

 

IIII. KORCSOPORT – FIÚ / LEÁNY 
 

Iskola neve: 
 

 

Címe:  

Csapatvezető neve:  

Mobil száma:  

 

 

Ssz. 
 

 

Játékos neve 
Mezszáma (I.) 

 

mezszín: 
 

…………………………... 

Mezszáma (II.) 
 

mezszín: 
 

…………………………... 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

Kelt:………………………………, 2015. június hó ……. nap 
 

PH 
 ………………………. 
 testnevelő aláírása 

 



  

 

 

TÉRKÉP 
 

  



  

 

 

2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® - SZÁLLÁS MEGRENDELŐ – LEÁNY CSAPATOK 
Eger, 2015. június 14-16. 

 
 

2015. június 09. (kedd), 12.00 óráig kérjük visszaküldeni a szállás igénylést a kövekező e-mail címre: 
 

1. Szállás helyszíne: Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium – 
3 csapatnak. (3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.)  

- Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola; 
- Győri Gárdonyi Gézs Általános Iskola; 
- Zuglói Hajós Alfréd Ált. Iskola, Budapest. 

 
 Aranyosi Gábor  

 E-mail: aranyosi.gabor@freemail.hu 
 Telefon: (30)-643-2445 

 

2. Szállás helyszíne: Kossuth Zsuzsa Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma – 5 csapatnak, a felsoroltakon 
kívül valamennyi. (3300 Eger Bem József tér 3.) 
 

 Somoskői Lilla kollégiumi vezető  
 E-mail: somoskoilla@gmail.com 

Telefon: (20)-581-1098 

 
Iskola neve: …………………………………………………….…………………………………………………………….....…………… 

Pontos címe: …………………………………………..………………………………….; Telefonszáma: ………....………….…...… 

Csapatvezető neve: ………………………………….……………………….…….……; Mobilszáma: ….…………………………… 

Csapatvezető e-mail címe:.………………………………………………………………… 

Számlaigénylő neve, címe:………………………………………………………………… 

Az érkezés várható időpontja: …………………… 

Az érkezés módja: vonat – távolsági autóbusz – bérelt autóbusz – személygépkocsi 

A köznevelési intézmény III. korcsoportos LEÁNY KÉZILABDA csapata részére megrendelem a szállást az egri országos 

döntő idejére az alábbiak szerint____________fő részére. 

…………….  fő sportoló leány …………….  fő sportoló fiú 

…………….  fő női kísérő; …………..…….  fő férfi kísérő;  ……….  fő gépkocsivezető. 

   

(A gépkocsivezető szállásköltségét a csapatok fizetik 2.400-Ft/fő/éj (+IFA), készpénzes fizetéssel a szálláshelyen!) 
 
A megrendelt szállást ki kell fizetni! 
 
 
Kelt: …………………………….. 2015. június hó …….nap 

           
 
P.H.             

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

 Intézmény igazgató (megrendelő) 

 

mailto:aranyosi.gabor@freemail.hu
mailto:somoskoilla@gmail.com


  

 

 

 
 

2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® - ÉTKEZÉS MEGRENDELŐ – LEÁNY CSAPATOK 
Eger, 2015. június 14-16. 

 
 
Az étkezés helyszíne:– „Kék Laguna Étterem” – önkiszolgáló 

 (Eger, Barkóczy u. a Távolsági autóbusz pályaudvar mellett) 
   
A szolgáltató neve és címe: „KÉK LAGUNA” ÉTTEREM 
 Maruzs György e.v.  
 Telefon / fax: 06 (36) 423-424 
 E-mail cím: maruzs.gyorgy@gmail.com 
 Bankszámla száma: 10300002 – 10289376 – 49030013 
 

2015. június 13. (szombat) vacsora…………..fő (762.-Ft./fő) 

2015. június 14. (vasárnap) reggeli……………fő (508.-Ft./fő) 

    ebéd………………fő (889.-Ft./fő) 

    vacsora…………..fő (762.-Ft/fő) 

2015. június 15. (hétfő)  reggeli…………….fő (508.-Ft/fő) 

    ebéd……………….fő (889.-Ft/fő) 

    vacsora……………fő (762.-Ft/fő) 

2015. június 16. (kedd)  reggeli……………..fő (508.-Ft/fő) 

  Összesen étkezés: ……………Ft (azaz ……… forint), melyet a 10300002 – 10289376 – 

49030013 számlaszámra utalunk. 

 

A megrendelt étkezést ki kell fizetni! 
A megrendelt étkezési díjakat csak átutalással lehet fizetni 2015. június 09-ig!  
Rendkívüli esetben készpénzzel a helyszínen. 

Az átutaláson a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni az iskola nevét és a település nevét. 

 

Kelt……………………., 2015. június……… ………………………………………………… 

     PH.    Intézmény Igazgató (megrendelő) 

 

 

mailto:maruzs.gyorgy@gmail.com


  

 

 

 
 

2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® - SZÁLLÁS MEGRENDELŐ – FIÚ CSAPATOK 
Eger, 2015. június 14-16. 

 
 

2015. június 09. (kedd), 12.00 óráig kérjük visszaküldeni a szállás-étkezés igénylést a kövekező e-mail címre: 
 

Szállás helyszíne: Neumann János Középiskola és Kollégium – Pozsonyi Ifjúsági és Diákszálló. 
 3300 Eger, Mátyás király utca 76. 
  Helgert Pálné gazdasági vezető  
 E-mail: helgertne@nejanet.hu  
 Mobil: +36 (30) 292-4707 
 

Iskola neve: …………………………………………………….…………………………………………………………….....…………… 

Pontos címe: …………………………………………..………………………………….; Telefonszáma: ………....………….…...… 

Csapatvezető neve: ………………………………….……………………….…….……; Mobilszáma: ….…………………………… 

Csapatvezető e-mail címe:.………………………………………………………………… 

Számlaigénylő neve, címe:………………………………………………………………… 

Az érkezés várható időpontja: …………………… 

Az érkezés módja: vonat – távolsági autóbusz – bérelt autóbusz – személygépkocsi 

A köznevelési intézmény III. korcsoportos FIÚ KÉZILABDA csapata részére megrendelem a szállást az egri országos döntő 

idejére az alábbiak szerint____________fő részére. 

…………….  fő sportoló leány …………….  fő sportoló fiú 

…………….  fő női kísérő; …………..…….  fő férfi kísérő;  ……….  fő gépkocsivezető. 

   

(A gépkocsivezető szállásköltségét a csapatok fizetik 2.400-Ft/fő/éj (+IFA), készpénzes fizetéssel a szálláshelyen!) 
 
A megrendelt szállást ki kell fizetni! 
 
 
Kelt: …………………………….. 2015. június hó …….nap 

           
 
P.H.             

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

 Intézmény igazgató (megrendelő) 

 

 

 

 

 

mailto:helgertne@nejanet.hu


  

 

 

 

 

2014/2015. TANÉVI 

DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA® - ÉTKEZÉS MEGRENDELŐ – FIÚ CSAPATOK 
Eger, 2015. június 14-16. 

 
Az étkezés helyszíne: Neumann János Középiskola és Kollégium – Pozsonyi Ifjúsági és Diákszálló étterme. 
 (3300 Eger, Pozsonyi út 8.) 

   
A szolgáltató neve és címe: „KÉK LAGUNA” ÉTTEREM 
 Maruzs György e.v.  
 Telefon / fax: 06 (36) 423-424 
 E-mail cím: maruzs.gyorgy@gmail.com 
 Bankszámla száma: 10300002 – 10289376 – 49030013 
 

2015. június 13. (szombat) vacsora…………..fő (762.-Ft./fő) 

2015. június 14. (vasárnap) reggeli……………fő (508.-Ft./fő) 

    ebéd………………fő (889.-Ft./fő) 

    vacsora…………..fő (762.-Ft/fő) 

2015. június 15. (hétfő)  reggeli…………….fő (508.-Ft/fő) 

    ebéd……………….fő (889.-Ft/fő) 

    vacsora……………fő (762.-Ft/fő) 

2015. június 16. (kedd)  reggeli……………..fő (508.-Ft/fő) 

  Összesen étkezés: ……………Ft (azaz ……… forint), melyet a 10300002 – 10289376 – 

49030013 számlaszámra utalunk. 

 

A megrendelt étkezést ki kell fizetni! 
A megrendelt étkezési díjakat csak átutalással lehet fizetni 2015. június 09-ig!  
Rendkívüli esetben készpénzzel a helyszínen. 

Az átutaláson a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni az iskola nevét és a település nevét. 

 

Kelt……………………., 2015. június……… ………………………………………………… 

     PH.    Intézmény Igazgató (megrendelő) 

 

mailto:maruzs.gyorgy@gmail.com

