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KÖSZÖNTŐ 

 

Új évad, új esélyek, új sikerek! Nemcsak a diákversenyzők, testnevelők és 

felkészítők, hanem mi szervezők is nagyon várjuk a magyar iskolai sport egyedülálló 

tehetséggondozó és a rendszeres testmozgást népszerűsítő eseménysorozatának, a 

Diákolimpiának legújabb versenyeit.  

A 2015-ös esztendő első hónapjában négy sportágban – kispályás floorball, kézilabda, 

kosárlabda, futsal – avatunk diákolimpiai bajnokokat. 

Bizton állíthatjuk, hogy a múlt tanév Futsal Diákolimpia® versenysorozata sem okozott 

csalódást, hiszen az egyik legnépszerűbb viadallá nőtte ki magát, minden alkalommal izgalmas mérkőzéseken dőlt el a 

továbbjutás és az országos döntőbe kerülés. Az évről évre folyamatosan növekvő csapatszám is bizonyítja, hogy 

csapatban sportolni jó, a közösségi élményeknek pedig nemcsak nevelő hatása, megtartó ereje van, de hatalmas 

energiákat képes megmozgatni a kitűzött cél elérése érdekében. 

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® programjain és színvonalas, élményszerű versenyek által, 

valamint támogatók bevonásával az eseményeket igazi sportünneppé tudjuk varázsolni.  

Hisszük, hogy a 2015-ös esztendő diákolimpiai döntői sok élményt, jó hangulatot és szép emlékeket adnak majd minden 

egyes résztvevőnek, elért eredménytől függetlenül.  

 

Ezúton is köszönöm a testnevelők, felkészítők, valamint a rendezők és szervezők állhatatos munkáját, mindenkinek sok 

sikert kívánok! 

 

 

   

  Balogh Gábor 

  Magyar Diáksport Szövetség 

  elnök 
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KÖSZÖNTŐ 

 
 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm az V-VI. 

Korcsoportos Országos Diákolimpia futsal döntőjének minden kedves résztvevőjét. 

 

Megtisztelő és egyben örömteli, hogy az idei esztendőben Zalaegerszeg városa adhat otthont ennek a rangos és egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendő sporteseménynek, valamint a döntő megszervezése mellett városunkban 

üdvözölhetjük a sportág utánpótlás-nevelésben országosan kiemelkedő szerepet betöltő iskolák 18 éves tanulóit, tanárait, 

felkészítőit és a fiatalokkal érkező családtagokat, barátokat és szurkolókat. 

A fiatal tehetségek minden bizonnyal tudásuk legjavát nyújtva mindent megtesznek azért, hogy büszkén és 

eredményesen képviseljék majd iskolájukat ezen a neves sporteseményen, természetesen a fair play szellemében. 

Zalaegerszeg igazi sportszerető városként mindent elkövet annak érdekében, hogy a fiatalok és a velük érkező szurkolók 

számára a lehető legjobb körülményeket biztosítsa, ezzel hozzájárulva sikeres szereplésükhöz, valamint ahhoz, hogy a 

rendezvény végeztével kellemes emlékekkel és élményekkel gazdagodva távozzanak Zalaegerszegről. 

 

A döntő védnökeként minden sportolónak sikeres, sportszerű és sérülésmentes szereplést, a szurkolóknak pedig jó 

szórakozást kívánok! 

 

 
 
 
 

                                                                          Balaicz Zoltán 
                                                                                      polgármester 

                                                                                      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
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2014/2015. TANÉVI TEREMLABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ  

V-VI. korcsoport  
Zalaegerszeg, 2015. január 31 - február 01. 

 
1.  Az országos döntő célja:  

- A futsal sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében. 
- Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a futsal 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. 
- „Magyarország 2014/2015. tanévi Teremlabdarúgó Diákolimpia® V-VI. korcsoportos bajnoka” cím, 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 legalább 3. helyezést elért személyeknek járó többletpontok 
jogosultjainak meghatározása.3. 

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

 Zala Megyei Diáksport Szövetség 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
3. Az országos döntő időpontja és helyszíne: 2015. január 31 – február 01. (szombat-vasárnap) 

VERSENY HELYSZÍNE: Kölcsey Ferenc Gimnázium (Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.) 
   Városi Sportcsarnok (Zalaegerszeg, Stadion u. 3.) 
  
SZÁLLÁSHELY:   Városi Középiskolai Kollégium (Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.)  
TECHNIKAI ÉRTEKEZLET:  2015. január 30. (péntek), 19.30 óra, Városi Középiskolai Kollégium 
MEGNYITÓ:   2015. január 30. (péntek), 18.30 óra, Városi Sportcsarnok 
 

4. Szervezőbizottság: 
  Elnök:  Kósa Zoltán ZMDSZ titkár 
  Tagok: Török András ZMDSZ elnökségi tag 
              Tóth Ádám ZMLSZ küldötte  
   
5. Versenybizottság: 
 Elnök: Pálóczi László MDSZ Labdarúgó Albizottság tagja  
 Tagok: Kósa Zoltán  ZMDSZ titkár 
  Török András ZMDSZ elnökségi tag   
  Tóth Ádám  ZMLSZ küldötte 
 
6. Igazoló Bizottság: 
 Elnök:   Török András ZMDSZ elnökségi tag 
 Tagok:  Kósa Zoltán ZMDSZ titkár 
              Tóth Ádám ZMLSZ küldötte 
 
7. Az országos döntő résztvevői: 

• Az „Általános szabályok” 5., 7. pontja szerint.  
• Korcsoport: csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 1995-1996-1997-1998-1999-ben született fiú 

tanulók. 
• Felversenyzés: Az V-VI. korcsoport (összevont) labdajátékban az 2000-ben született, 9. évfolyamba járó tanulók 

részt vehetnek. 
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• KORLÁTOZÁS: Az 1995-ös születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az 
esetben indulhat, ha az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2014/2015. tanévben is 
a köznevelési intézmény tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell! 

• Résztvevők: A megyei/budapesti bajnokságok első helyezett csapatai, összesen 20 csapat. 
 

8. Meghívás: 

 Lásd az „Általános szabályok” 6. pontja szerint. 

 Országos döntő: 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. 
 
9. Játék és lebonyolítási rend: 

A 4x5-ös, ”A” - ”B” - ”C” - ”D” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai értekezleten.  
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a helyezéseket, majd a csoportok I., II. 
helyezettjei kieséses rendszerben döntik el az I-VIII. helyezést: 
Csoportmérkőzések: 1. forduló:  1 – 2 4 – 5 4. forduló:  2 – 3 1 – 4 

2. forduló:  1 – 3 5 – 2 5. forduló: 5 – 3 4 – 2 
3. forduló:  3 – 4 5 – 1 

Középdöntő: AI – BII (x) CI – DII (y) BI – AII (v) DI – CII (z) 
Elődöntő:  x vesztes – y vesztes (E) x győztes – y győztes (G) 

v vesztes – z vesztes (F) v győztes – z győztes (H) 
Helyosztók: 

E vesztes – F vesztes VII-VIII. helyért 
E győztes – F győztes  V-VI. helyért 
G vesztes – H vesztes  III-IV. helyért 
G győztes – H győztes  I-II. helyért 

 
10. 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 V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező (amennyiben a tanuló 
nem NEK-es (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik). 

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

• A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az országos döntőn. 
• Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges 

dokumentumokkal 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 a csapat mellett 
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megjelent kísérőt nem tekinti képviseletre jogosultnak, és 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 a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az igazolási 
dokumentumok biztonságos elhelyezéséről a rendező szervnek kell gondoskodnia. 

 

11. Díjazás: 
• Lásd az „Általános szabályok” 9. pontja szerint. 
• A I-III. helyezett csapatok érem, l-VIII. helyezettek oklevél-díjazásban részesülnek. 
• Különdíjazásban részesül: a Gólkirály, a Legjobb kapus, a Legtechnikásabb játékos, a Győztes csapat 

felkészítője, Legjobb hazai játékos. 
• Az országos döntőn I. helyezett csapatok elnyerik a „Magyarország 2014/2015. tanévi 

Teremlabdarúgó Diákolimpia® V-VI. korcsoportos bajnoka” címet. 
  

12. Költségek:  
• Lásd az „Általános szabályok” 11. pontja szerint. 
• A rendezési, díjazási és a szállás költségét az MDSZ biztosítja a hivatalos létszámnak (10 fő játékos, 

és 2 fő felnőtt kísérő).  
Az étkezési, utazási és egyéb költségeket, valamint a gépkocsivezető szállás és étkezési költségét 
a csapatok viselik. 
 
Hivatalos létszámon felül, a szülők, szurkolók részére szállás közvetlenül foglalható:  
Városi Középiskolai Kollégium (Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.), telefon: 30/255-86-06 

e-mail:  zegeszszallas@gmail.hu 

Szállás: 2 000 Ft+ÁFA+IFA/fő/éj 

  Étkezés:      reggeli:  500,-Ft/fő/nap    ebéd: 950,- Ft/fő/nap      vacsora: 850,- Ft/fő/nap 

  Az étkezési költség fizetése - készpénzzel az első étkezés előtt számla ellenében 

  - átutalással (banki bizonylat bemutatása szükséges!). 

Étkezéssel kapcsolatos információ: Szanka Tímea, 06-20/852-77-00  

    

13. Szállás, étkezés: 
Városi Középiskolai Kollégium, Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. 

A mellékelt szállás-étkezés megrendelőt 2015. január 22-ig beérkezőleg kérjük visszaküldeni az alábbi e-mail 

címre: 

e-mail: diaksportzala@gmail.com 

Szálláshely elfoglalása:  2015. január 30-án,     16 órától 

Szálláshely elhagyása: 2015. február 01-jén,    09 óráig 

 Étkezési időpontok: 

- reggeli  630 - 900   
- ebéd  1130 – 1400  (02.01-jén 1500-ig)  
- vacsora 1700 – 1900  (01.30-án 1630-1800-ig)  
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14. Sportági rendelkezések: 

• Csapatlétszám: 10 fő játékos és 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző) 

• Játékosok szerepeltetése: az országos döntőn csapatonként 10 fő játékos szerepeltethető, az a 10 fő, akiket 

az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a 

jegyzőkönyvben.  

• Csapatlétszám a mérkőzésen: A pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjátékos szerepelhet. 

• Csere: Cserejátékosok maximális száma 5 fő. A cserelehetőség folyamatos. Ha a lecserélt játékos a saját 

térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor léphet pályára becserélt játékos, a pályaelhagyási pont 3m-es 

körzetében.  

 Játékidő: 2x12 perc 3 perc szünettel.  

 Játéktér: 40x20 m-es kézilabda pálya, 3x2m-es kézilabda kapuval.  

 Labda: futsal. 

 Felszerelés: A Diákolimpia® versenyein az adott sportágnak megfelelő sportöltözékben jelenhetnek meg a 

tanulók. Sportfelszerelésükön reklámfelirat viselése megengedett. Nemzeti válogatott és sportegyesületi 
öltözék viselése nem engedélyezett! Amennyiben az országos döntőn a csapat mezén egyesületi név 
szerepel, a mérkőzést csak a rendező által biztosított jelölőmezben játszhatja! A mérkőzést jól láthatóan 
számozott, egyöntetű mezben kell játszani. Az országos döntőre legalább két különböző színű számozott 
garnitúrát, és legalább 1 szabályos méretű futsal labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. 

 Cipő: bemelegítő cipő (fekete talpú cipő nem használható). 

 Sípcsontvédő: használata az országos döntőn kötelező.  

 A mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése: 
Rendes játékidőben a győztes 3 pontot, a vesztes 0 pontot kap. 

A csoportmérkőzések során döntetlen esetén 3-3 hatméteres büntetőrúgás következik. Az így győztes 2 
pontot, a vesztes 1 pontot kap. 

 A csoporton belüli sorrend meghatározása: 
1. legtöbb pont 
2. egymás ellen elért eredmény 
3. gólkülönbség 
4. több rúgott gól 
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a továbbjutás: 
2 csapat holtversenye esetén:  

a. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye. 
b. Ha ez döntetlen, akkor a büntetőrúgások eredménye dönt. 

3 csapat holtversenye esetén: 
a. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni. 
b. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján: legtöbb szerzett pont dönt. 
c. Ha így két csapat kerül egyenlő pontszámra, akkor az egymás elleni eredményük dönt. 
d. Ha ez is egyenlő, akkor a két csapat közti büntetőrúgás eredménye dönt. 
e. Amennyiben a 3 csapat így is holtversenyben marad, akkor az egymás elleni eredményeket figyelembe 
véve dől el a továbbjutás: 

1. jobb gólkülönbség 
2. több rúgott gól 

f. Abszolút holtverseny esetén (ha a fentiek után is egyenlő az állás), akkor a teljes tabellát figyelembe 
véve dől el a továbbjutás az alábbiak szerint:  

1. jobb gólkülönbség 
2. több rúgott gól 
3. 3-3 büntető 

Helyosztóknál döntetlen esetén 3-3 hatméteres büntetőrúgás (6 méterről) következik. Amennyiben ez sem dönt, 
akkor további büntetők következnek az első hibáig, melyet azok a játékosok végezhetnek el, akik az első három 
büntetőrúgásnál nem szerepeltek.  
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Főbb játékszabályok:  
 A labda játékba hozása a kapuvonal elhagyása esetén kapuskidobással történik a hatoson belülről. Ebből 

gól nem érhető el. 
 Ha a kapus a labda kidobása (játékba hozatal, illetve folyamatos játék esetén) vagy kirúgása (folyamatjáték) 

után egy csapattársától visszakapja azt anélkül, hogy ellenfél játékosa érintette volna, az ellenfél javára 
közvetett szabadrúgást kell ítélni.   

 A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.  
 A labda játékba hozása oldalról berúgással történhet. A rúgó játékos előtt 5 méter távolságra köteles 

elhelyezkedni az ellenfél játékosa. Ha a rúgó játékos a labda birtokba vételétől 4 másodpercen belül nem 
végzi el az oldalberúgást, a rúgást az ellenfél végezheti el. Oldalberúgásból közvetlenül nem érhető el gól. 

 Kezdőrúgásból közvetlenül gól nem érhető el. 
 Szabadrúgás esetén az 5 méteres távolság betartása és a 4 másodperces végrehajtási kötelezettség 

szintén érvényes. 
 A kapuvonalon túlra jutó labda a védekező játékosról, kapusról is, szögletrúgást eredményez. 
 Sárga-piros kártya, 2 perces kiállítás adható.  
 A durva szabálytalanságot kiállítással kell büntetni. A kiállított játékos tovább nem vehet részt a játékban és 

a cserepadon sem foglalhat helyet. Csapata azonban a 2 perces kiállítási idő letelte után kiegészülhet. 
 A sárga kártyák csak az adott mérkőzésre vonatkoznak. 
 Az a játékos, akit egy mérkőzésen kiállítottak (piros kártya, kétszeri sárga kártya), automatikusan a 

következő mérkőzésen nem játszhat. 
 Amennyiben a kiállítások miatt egy csapat pályán tartózkodó játékosainak száma 3 fő alá csökken, a 

mérkőzés véget ér. Amelyik csapat kiállításainak hibái miatt a mérkőzés befejeződik, az a csapat a 
mérkőzést 0-5-ös gólaránnyal elveszíti, ill. ha a vétlen csapat számára a pályán elért eredmény kedvezőbb, 
úgy a pályán addig elért eredménnyel ér véget a mérkőzés. 

 Halmozott szabálytalanság nincs (diákolimpián nem számolják a szabálytalanságokat). 
 
 
15. Egyéb tudnivalók: 

 A szálláshelyen és verseny helyszínén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a Rendezőség felelősséget nem 
vállal. 

 A szálláshelyen és a sportlétesítményekben okozott anyagi kárért, a kárt okozó csapat(ok), illetve a 
résztvevő iskola(ák) felelős(ek).  

 Az országos döntőkön a csapatvezetők, illetve a felnőtt/tanár kísérők kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra között 
csapatuk, vagy egyéni versenyző(inek)jük 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.  

 Óvásról a versenybizottság hoz határozatot, fellebbezésnek helye nincs. 

 A nézők, szurkolók, szülők verseny előtti, alatti és verseny utáni botrányokozása esetén a jelenlévő 
tanárok/edzők/vezetők kötelesek a versenybizottság (és a játékvezetők, versenybírók) 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, amely 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. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános 
szabályai”, és a hatályos FIFA Futsal (4+1) játékszabályai érvényesek.  
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 Rendezvénnyel kapcsolatos információ: Kósa Zoltán (06-30/9165-465) 

 
 

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

 
 
 

Felhívás 
A Magyar Diáksport Szövetség felhívása a 

„BECSÜLETES JÁTÉK – FAIR PLAY” DÍJ 
elnyerésére. 

 
Kedves Diákok! 

Kedves Pedagógusok! 
 

A Magyar Diáksport Szövetség „Becsületes játék – Fair Play” díját minden évben a májusi küldöttgyűlésen adja át 
egy olyan diáknak, pedagógusnak, edzőnek vagy iskolai közösségnek, aki/amely kiemelkedően sportszerű 

magatartást tanúsított, cselekedetet hajtott végre. 
Kérünk Benneteket, hogy folyamatosan figyeljétek az iskolátokban, edzéseken, versenyeken zajló eseményeket és 
a szerintetek érdekes és tanulságos eseteket, élményeiteket írjátok meg nekünk. A történetek során emeljétek ki, 

szerintetek ki és miért cselekedett a becsületes játék elvárásai szerint, miért tartjátok a kiemelt társatokat, 
nevelőtöket a díjra méltónak. 

A legérdekesebb történeteket megjelentetjük honlapunkon, Facebook – oldalunkon, 
valamint eljuttatjuk a MOB Etikai és Fair Play Bizottságához is. 

 
A pályázatokat 2015. április 30-ig a következő címre küldjétek: 

Postacím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. 
E-mail cím: diakolimpia@mdsz.hu  

 
A borítékra, vagy az e-mailre írjátok rá: „Becsületes játék”. 

A beadott pályázatok a 

2014. április 1.–2015. március 31. közötti időszakban történt eseményeket érinthetik 

https://www.facebook.com/diaksport
mailto:diakolimpia@mdsz.hu
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RÉSZTVEVŐ CSAPATOK 

 

Ssz. Megye: Iskola: Település: 
Testnevelő 
tanár / 
Felkészítő: 

1 Baranya 
Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskola 

Pécs Nagy Gábor 

2 Bács-Kiskun 
Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági, 
Gépészeti Szakképző Iskola és Sportiskola 

Baja Koch Tamás 

3 Békés Göndöcs Benedek Középiskola Gyula Muszka Attila 

4 Borsod-A-Z Miskolci Magister Gimnázium Miskolc György Gábor 

5 Budapest 
Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és 
Gimnázium 

Budapest XII. Lestár László 

6 Csongrád Szegedi Deák Ferenc Gimnázium Szeged Varga Viktor 

7 Fejér Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola Székesfehérvár Demeter Zoltán 

8 Győr-M-S Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium Sopron Galambos Ferenc 

9 Hajdú-Bihar 
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló 
Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

Debrecen Buglyó Roland 

10 Heves Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Gyöngyös Nagy Gábor 

11 Jász-Nk-Sz 
Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola Liska 
József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 
Tagintézménye 

Jászberény Litkei Gábor 

12 Komárom-E Tatabányai Árpád Gimnázium Tatabánya Wéber Balázs 

13 Nógrád 
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és 
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola 

Salgótarján Molnár Ferenc 

14 Pest Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vác Galambos Zsolt 

15 Somogy Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium Kaposvár 
Simonné Kutas 
Zita 

16 Szabolcs-Sz-B Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium Nyíregyháza Pók István 

17 Tolna 
VM Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium, Szekszárd 

Szekszárd Szommer Attila 

18 Vas 
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 

Szombathely 
Abért-Tihanyi 
Andrea 

19 Veszprém 
Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi 
Szakközépiskola 

Balatonfüred Kovács Gábor 

20 Zala Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola Zalaegerszeg Szőgyör Péter 
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P R O G R A M  
 

S O R S O L Á S  
 

„A” csoport  „C” csoport 

1.    1.   

2.    2.   

3.    3.   

4.    4.   

5.   5.  

„B” csoport  „D” csoport 

1.    1.   

2.    2.   

3.    3.   

4.    4.   

5.   5.  

 

2015.01.31., Kölcsey Ferenc Gimnázium 
„A” csoport 

  mérkőző csapatok eredmény 

08:00 1-2    

08:30 4-5    

09:00 1-3    

09:30 5-2    

10:00 3-4    

10:30 5-1    

11:00 2-3    

11:30 1-4    

12:00 5-3    

12:30 4-2    

 
„B” csoport 

  mérkőző csapatok eredmény 

13:00 1-2    

13:30 4-5    

14:00 1-3    

14:30 5-2    

15:00 3-4    

15:30 5-1    

16:00 2-3    

16:30 1-4    

17:00 5-3    

17:30 4-2    
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2015.01.31., Városi Sportcsarnok 
 
„C” csoport 

  mérkőző csapatok eredmény 

08:00 1-2    

08:30 4-5    

09:00 1-3    

09:30 5-2    

10:00 3-4    

10:30 5-1    

11:00 2-3    

11:30 1-4    

12:00 5-3    

12:30 4-2    

 
„D” csoport 

  mérkőző csapatok eredmény 

13:00 1-2    

13:30 4-5    

14:00 1-3    

14:30 5-2    

15:00 3-4    

15:30 5-1    

16:00 2-3    

16:30 1-4    

17:00 5-3    

17:30 4-2    

 

CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE 

 

„A” CSOPORT 1. 2. 3. 4. 5. GY 
Döntetlen után 

V gól k. pont Hely 
gy v 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

 

„B” CSOPORT 1. 2. 3. 4. 5. GY 
Döntetlen után 

V gól k. pont Hely 
gy v 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              
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„C” CSOPORT 1. 2. 3. 4. 5. GY 
Döntetlen után 

V gól k. pont Hely 
gy v 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

 

„D” CSOPORT 1. 2. 3. 4. 5. GY 
Döntetlen után 

V gól k. pont Hely 
gy v 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

 

 

Játék az I-VIII. helyért 

 

2015.02.01., Városi Sportcsarnok 

 

08:00 AI  - BII  (E) 

08:30 BI  - AII  (F) 

09:00 CI  - DII  (G) 

09:30 DI  - CII  (H) 

 

10:00 E vesztes: - G vesztes: (I) 

10:30 F vesztes: - H vesztes (J) 

11:00 E győztes: - G győztes (K) 

11:30 F győztes - H győztes (L) 

 

12:00 7. helyért: I. vesztes: - J vesztes: 

12:30 5. helyért: I. győztes: - J győztes: 

13:00 3. helyért: K vesztes - L vesztes: 

13:30 1. helyért: K győztes - L. győztes: 

 

 

14:00 EREDMÉNYHIRDETÉS
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VÉGEREDMÉNY 

 

 
 

 
ISKOLA TESTNEVELŐ 

1. 
  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 
 
 

KÜLÖNDÍJAK 
 

LEGJOBB KAPUS 
 

GÓLKIRÁLY 
 

LEGTECHNIKÁSABB JÁTÉKOS 
 

GYŐZTES CSAPAT EDZŐJE 
 

LEGJOBB HAZAI JÁTÉKOS 
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TÉRKÉP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kölcsey Ferenc Gimnázium (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.) 
 
 
Városi Sportcsarnok (8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.) 
 
 
Városi Középiskolai Kollégium (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.) 
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2014/2015. TANÉVI TEREMLABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ  
V-VI. korcsoport  

Zalaegerszeg, 2015. január 31 – február 01. 
S Z Á L L Á S – É T K E Z É S   M E G R E N D E L Ő 

 

ISKOLA NEVE:  

Levelezési címe:  Megye:  

Számlát az alábbi névre és címre 
kérjük kiállítani: 

 

Tel. szám:  e-mail cím:  

TESTNEVELŐ NEVE:  mobilszáma:  

Testnevelő e-mail cím:  

Utazás módja: Kérjük megjelölni! vonat távolsági autóbusz bérelt autóbusz személygépkocsi 

Várható érkezés időpontja:  

Fizetés módja:         készpénz                                                átutalás 

Szállásmegrendelés: 

A hivatalos létszámra (Magyar Diáksport Szövetség költségére) 

2015. január 30. (péntek) ___ fő fiú sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

2015. január 31. (szombat) ___ fő fiú sportoló ___ fő női kísérő ___ fő férfi kísérő 

Összesen:    ___ fő fiú sportoló  ___ fő női kísérő   ___ fő férfi kísérő 

A hivatalos létszámon felül – gépkocsivezető részére (saját költségre)  

2015. január 30. (péntek) _____ fő férfi sofőr  

2015. január 31. (szombat) _____ fő férfi sofőr  

Összesen:   _____ fő férfi sofőr  

 
Étkezés megrendelés: (saját költségre) 

2015. január 30. (péntek) vacsora 850,- Ft / fő _____ fő 

2015. január 31. (szombat) reggeli 550,- Ft / fő _____ fő 

 ebéd 950,- Ft / fő _____ fő 

 vacsora 850,- Ft / fő _____ fő 

2015. február 01. (vasárnap) reggeli 550,- Ft / fő _____ fő 

 ebéd 950,- Ft / fő _____ fő 

2015. február 01. (vasárnap) hidegcsomag 700,- Ft / fő _____ fő 

Összesen: _______ Ft _____ fő 

  

Étkezés fizetése: Első étkezés előtt KÉSZPÉNZBEN, számla ellenében, vagy átutalással (bankbizonylat 
bemutatása szükséges!).  
 

Beküldési határidő: 2015. január 22-ig., 12 óráig e-mail -ben az alábbi címre. 
 

Kósa Zoltán 
Tel/fax.: 06-30/9165-465 

e-mail: diaksportzala@gmail.com 
 
 

                              p.h. 
        …………………………………… 
  Aláírás 
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2014/2015. TANÉVI TEREMLABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA® ORSZÁGOS DÖNTŐ  

V-VI. korcsoport 
Zalaegerszeg, 2015. január 31 - február 01. 

 
IGAZOLÁSKOR LEADANDÓ 

 
 

Iskola neve: 
 

 

Címe:  

Csapatvezető neve:  

Mobil száma:  

 

Ssz. Játékos neve 

(I.) Mezszín: 

………………… 

(I.) Mezszám: 

(II.) Mezszín 

………………… 

(II.) Mezszám: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  
 

 ………………………………………. 
 Testnevelő/Felkészítő 


