
  

 

 

 



  

 

 

 

2014/2015. TANÉVI 

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA®  
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 

III. KORCSOPORT 
  

LEÁNY 

1. Az országos elődöntő célja:  

 A kézilabda sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében. 

 Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kézilabda sportágban jártasságot szerzett tanulók részére. 

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

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

 A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat 
diákversenyen. 

 Az országos elődöntő győztes csapata részvételi jogosultságot szerez az országos döntőn való indulásra.  
 
2. Az országos elődöntő rendezője: 

A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 
Vas Megyei Diáksport Egyesület 

 
3. Az országos elődöntő ideje:  
  2015. május 21. (csütörtök), 10.00 órától 
  Technikai értekezlet: 09.30 óra, a helyszínen  

     
4. Az országos elődöntő helyszíne:  

Szombathely, NyME Savaria egyetemi Központ (9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.) 
 

5.  Versenybizottság: 
Elnök: Borsodi Gábor, középiskolai testnevelő 
 

6. A versenyek résztvevői: 

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

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

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

 Korlátozás:  
- Nincs. 

 Résztvevők: 
- Országos elődöntők:  

- Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 leány- és 28 fiúcsapat kerülhet az alábbiak szerint: 
- a megyei/budapesti bajnokságok I. helyezett csapatai, valamint az országos selejtezők alapján 9 

megyei/budapesti II. helyezett csapat. 
- Országos döntő:  

- Nemenként 8 csapat részvételével. 
- Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat.  
- Az országos döntőt rendező Heves megye fiú- és leány bajnokcsapata alanyi jogon résztvevője a 8-8 csapatos 

országos döntőnek. 
 
7. Meghívás: 

 Azokban a sportágakban, ahol erre lehetőséget kínál a versenykiírás, meghívás lehetséges, ha azt a nevezési 
határidő előtt írásban kérelmezik.  

 A meghívás elbírálása az illetékes sportági albizottság és az MDSZ OK közös, kizárólagos joga. 

 A nevezési határidő után beérkezett írásos kérelmeket - függetlenül attól, hogy az adott területen kinek, vagy kiknek 
a hibájából keletkezett a mulasztás - az MDSZ OK nem fogad el. 



  

 

 

 Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti I., ill. II. helyezett csapat helyén a 
nevezési határidőig beérkezett írásos kérelem alapján meghívásra kerülhet az érintett megye/Budapest II., ill. III. 
helyezett csapata. 

 Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett országos 
elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata. 

 
8.  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. 

 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.  

 Az iskola vagy iskolák átszervezése 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 adott sportág versenyén.  

 Kérjük a Testnevelő, Edző Kollégákat, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges 
valamennyi dokumentummal rendelkezzenek! 

 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 az egyéni versenyző vagy a csapat mellett megjelent 
kísérőt nem tekinti képviseletre jogosultnak, és az egyéni versenyző vagy a csapat az adott versenyen 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. 

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

Játékosok szerepeltetése: csapatonként 14 fő játékos szerepeltethető, az a 14 fő, akiket az adott verseny első 
mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben. 

 
10. Résztvevő csapatok:   

Ssz Megye Iskola neve Település Tanár neve 

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

Szombathely 
Móricz Attila 

2 Zala I. 
Lenti Arany János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Lenti 
Gódorné Nagy Marianna 

3 Veszprém II. Nemesszalóki Általános Iskola Nemesszalók Markos László 

4 Somogy II. 
Marcali Noszlopy Gáspár Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Marcali 
Szíva-Balogh Piroska 

 
11. Az országos elődöntő lebonyolítása: 

 4 csapat részvételével, egynapos verseny. 
 Helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as sorsolási tábla szerint, majd a  
 vesztesek a III. helyért, a  
 győztesek az I. helyért játszanak. 

 3 csapat részvételével, egynapos verseny. 



  

 

 

 Helyszíni sorsolást követően játék az 1-2, 2-3, 3-1-es sorsolási tábla szerint.  

 Két csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések között egy órai szünettel. (Kupa 
szabályzat a továbbjutásnál. Egynapos versenyek.) 

 Továbbjutó csoportonként az első, azaz 1 csapat. 

 A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részére kiadható, ez esetben csak az 1-es 
és a 2-es számra sorsolunk. 

 Amennyiben a távolról utazó csapat a technikai értekezletre megérkezik, de hazautazási nehézségei vannak, úgy 
kérésére a 2-es sorsolási szám kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra sorsolunk.     
 

12. Díjazás: 

 Az országos elődöntő I-III. helyezett csapatai érem,  

 valamennyi csapata oklevél-díjazásban részesül. 
 
13. Költségek:  

 A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. 

 Az utazási, és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik.  
 

14. Egyéb rendelkezések: 
 Játékidő: 2x20 perc, 5 perc szünettel. 

 Az országos elődöntőn (három csapat megjelenésekor) döntetlen esetén 3-3 büntetődobás következik, ha ez sem dönt, akkor 
büntetők az első hibáig. 

 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 elődöntő 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 elődöntőn, döntőn a csapat mezén egyesületi név szerepel, a mérkőzéseket csak a 
rendező által biztosított jelzőmezben játszhatja! 

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

 A Diákolimpia® országos elődöntőjébe 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 a technikai értekezleten előre bejelentik a versenybizottság (VB) elnökének, és azt a VB 
jóváhagyta. 

 Az országos elődöntőről 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 2015/2016. 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 elhelyezett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget NEM vállal. 

 A versenyhelyszínen okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 

 A beosztások, a versenyek részletes forgatókönyvei az MDSZ honlapján megtekinthetők, letölthetők. 

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

 Országos döntő az összevont labdajátékok keretében: Eger, 2015. június 14-16. (beérkezés, technikai, megnyitó június 13-
án).  

 
Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk 

A versennyel kapcsolatos információ: 
Pálóczi László 

Mobil: 30/8699820 
e-mail: vasdiaksport@gmail.com 
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III. KORCSOPORT – LEÁNY 
 

Sorsolás 
 

Résztvevők Sorsolási szám 

Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium  

Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Nemesszalóki Általános Iskola  

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  

 
 

Játék és időrend 
- Az időpontok tájékoztató jellegűek - 

 

Idő   Eredmény 

10.00 1.    - 4.     

11.00 2.   - 3.     

II-III. helyért: 

12.30 1-4 vesztese:   - 2-3 vesztese:      

Döntő: 

13.30 1-4 győztese:   - 2-3 győztese:     
 

 
 
Eredményhirdetés: Az utolsó mérkőzést követően.  

 
 

 
 

Végeredmény 
 

Hely Település / Iskola 

1.  

2.  

3.  

4.  
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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. ……………… hó ……. nap 
 

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



  

 

 

 
TÉRKÉP 

 
Szombathely, NyME Savaria egyetemi Központ 

(9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


