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Kedves Diáksportolók, Testnevelők, Edzők! 

Kedves Vendégeink! 

 

Tisztelettel köszöntjük a Kosárlabda Diákolimpia® Fiú V. korcsoportos országos elődöntőre 

érkező köznevelési intézmények diákversenyzőit, testnevelő tanárait, a csapatokat elkísérő edzőket, 

szurkolókat. 

 Minden résztvevőnek sok sikert, sportszerű küzdelmet, eredményes szereplést kíván a 

Magyar Diáksport Szövetség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő 

Egyesület! 
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2014/2015. TANÉVI 

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA®  
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 

V. KORCSOPORT 
  

FIÚ  

1. Az országos elődöntő célja:  

 A kosárlabda sportág utánpótlás-bázisának szélesítése minél több iskoláskorú tanuló bevonásával. 

 Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kosárlabda sportágban jártasságot és készséget 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. 

 Az országos elődöntő győztes csapata részvételi jogosultságot szerez az országos döntőn való indulásra.  
 
2. Az országos elődöntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. 
 

3. Az országos elődöntő ideje:  2015. április 08. (szerda), 10.30 órától. 
Technikai értekezlet időpontja: 2015.04.08. 10.00 órakor.  

     
4. Az országos elődöntő helyszíne:  Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
     3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 13. 

 
5.  Versenybizottság: 
 Elnök: Bukta Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kosárlabda Szövetség elnöke 
 Titkár: Tóth Papp Tamás, testnevelő 

 
6.   Az országos elődöntő résztvevői: 

 A Magyar Diáksport Szövetség (továbbiakban: MDSZ) 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok” 5. 
pontja szerint. 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2014/2015. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok” 7. pontja szerinti V. 
korcsoportba tartozó, 1998-1999-ben született tanulók. 

 Alacsonyabb, IV. korcsoportos (2000-2001-ben született) tanulók felversenyezhetnek és visszaversenyezhetnek 
saját korcsoportjukba is. 

 
7.  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) 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 adott sportág versenyén. 

 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. 
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 Csapatversenyeken az igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról a csapatok versenyenként maguk 
gondoskodnak. 

 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. 

 
8. Meghívás: 

 Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett selejtezői 
csoport helyezés szerint jogosult csapata. 

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

 
9.  Csapatlétszám:  

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

 Játékosok szerepeltetése: csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első 
mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben (kevesebb beírt játékos 
esetén a jegyzőkönyvben később pótlást eszközölni nem lehet). 

 
10. Résztvevő csapatok:   

Ssz Megye Iskola neve Település Tanár neve 

1 Borsod-A-Z I. 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 

Tiszaújváros Szendrey Zsombor 

2 Nógrád 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Szécsény Pesák Tamás 

3 Szabolcs-Sz-B I. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza Kovács Tibor 

4 Békés II. 
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium 

Békés Balog Vilmos 

 
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. 
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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: Négy negyed 10 perces tiszta játékidőkkel, 24 másodperces támadóidő méréssel (ennek szabályai 
2014. október 01-től megváltoztak!) és 1 perc szünettel az I-II. és III-IV. negyed között. 
A II. és III. negyed közötti szünet 10 perc. 
Ha a rendes játékidő végén az eredmény döntetlen, akkor a FIBA játékszabályok értelmében hosszabbítás 
következik. A hosszabbítás(ok) időtartama annyiszor 5 (öt) perc, amíg a játékszakasz végén valamelyik csapat 
javára különbség nem alakul ki. 

 Időmérés: a III., IV. negyedben - amennyiben 20 pont, vagy ennél nagyobb különbség alakul ki valamely csapat 
javára a mérkőzés eredményét illetően - az MKOSZ Játékszabályok 10. pont 3. §-ában leírtakkal ellentétben – a 
mérkőzésórát nem kell megállítani, kivéve ha a játékidő letelik, illetve ha a játékvezető sérülés, vagy külső hatás 
miatt (törlés, botrány stb.) sípol. Ha az eredmény 19 pont, vagy ennél kisebb különbségre csökken, úgy a 
szabályok szerint kell a játékidőt ismét mérni. Ha az eredmény eléri a 40 pontos, vagy ennél nagyobb 
különbséget a II. negyed végén, vagy bármikor azt követően, úgy a mérkőzés annál az eredménynél szabályosan 
befejeződik, véget ér.  

 Időkérés: száma és megosztása a szabályok szerint (az I. és a II. negyedben összesen 2 lehetőség, a III. és a IV. 
negyedben összesen 3 lehetőség tetszőleges időpontban igénybe véve), de időtartama csak 30 másodperc. 
„Futó” óra esetén a 30 másodperc letelte után a mérkőzésórát meg kell állítani az időhúzás elkerülése 
érdekében. 

 Pálya: a szabályok által előírt 28x15 m, szabályos játékterű teremben kell játszani (a pálya vonalazása feleljen 
meg a 2010. szeptembertől érvényes FIBA pályarajznak). 

 Labda: a leányoknál 6-os, a fiúknál 7-es méretű labda (Molten, Spalding, vagy Star).  

 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 elődöntőn, 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 elődöntőre és az országos döntőre legalább két 
különböző színű, számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. 

 Kiállítás: az országos elődöntő, az országos döntő mérkőzésein kiállított játékos ügyében a helyi 
Versenybizottság hoz határozatot, mely határozat ellen fellebbezni nem lehet. A határozatban foglaltak kizárólag 
az adott diákolimpiai eseményre vonatkoznak. 

 Óvás: óvás esetén a csapatkapitány köteles a jegyzőkönyvet óvási szándékkal az első játékvezető aláírása – a 
jegyzőkönyv végleges lezárása – előtt aláírni. Az óvással kapcsolatos további eljárási szabályok az „Általános 
szabályok” 12/h. pontjánál megtalálhatók. Az adott eseményen szabályosan benyújtott óvást a helyben működő 
versenybizottság köteles legkésőbb az adott csapat következő mérkőzését megelőző 1 óráig megtárgyalni és 
határozatot hozni. 

 A mérkőzések lebonyolítása során jegyzőkönyvről, elektromos időmérő, támadóidő mérő (amelynek a 2014. 
szeptemberétől bevezetendő szabályoknak megfelelően kell működnie) és eredményjelző berendezésről (ennek 
hiányában 2 db állítható stopperóráról és kézi eredményjelzőről), egyéni személyi hibát jelző táblákról, 
csapathiba számlálóról, 4 csapatszemélyi hibát jelző zászlókról, váltakozó labdabirtoklást jelző szerkezetről (pl. 
nyíl) a versenyt rendező köteles gondoskodni.  

 A diákolimpiai versenyeken kívánatos az A/4-es formátumú, négy negyedes jegyzőkönyv használata!  

 Helyezések eldöntése: Nemzetközi kosárlabda játékszabályok és hivatalos szabálymagyarázatok 2014 D.1 
Eljárás pontja (Szabálykönyv 98. oldal): 

- D.1.3  
" Ha 2 vagy több csapatnak van azonos számú győzelme és veresége, akkor helyezésük sorrendjét az egymás 
ellen játszott mérkőzés(ek) eredménye(i) döntik el.  
Ha 2 vagy több csapat egymás ellen játszott mérkőzései alapján is azonos a győzelmeik és vereségeik száma, 
akkor a következő szempontok alapján kell dönteni az itt meghatározott sorrendben: 

- Az egymás között lejátszott mérkőzésekből számított nagyobb kosárkülönbség 
- az egymás között játszott mérkőzéseken a több dobott kosár 
- A csoporton belüli összes mérkőzést figyelembe véve számított nagyobb kosárkülönbség 
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- A csoporton belül összes mérkőzést figyelembe véve több dobott kosár 
- Ha ezek alapján sem lehet dönteni, akkor sorshúzással kell eldönteni a sorrendet. 
- D.1.4.  

Ha a fenti szempontrendszer alapján egy vagy több csapat helyezése megállapítható, a D.1.3 pontban leírt 
eljárást a többi csapatra ismételten alkalmazni kell az elejétől, amíg azok helyezése is megállapítható nem lesz." 

 A Diákolimpia® országos elődöntőjébe, 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, elődöntőről indokolatlanul korábban eltávozó csapatokat a 
Diákolimpiai Bizottság kizárhatja a következő tanévi versenyekből. 

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

 Az országos elődöntőkön és döntőkön 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. 

 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 elhelyezett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget NEM 
vállal. 

 A versenyhelyszínen okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános 
szabályai”, a hatályos magyar „Kosárlabdázás verseny- és játékszabályai”, ill. a Nemzetközi Kosárlabda 
Szövetség (FIBA) által elfogadott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” érvényesek. 

 Országos döntő: Pécs, 2015. május 08-10. (beérkezés, technikai, sorsolás 2015. május 07-én csütörtökön).  
 
 
 

 

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

 
 
 

A verseny-helyszínnel kapcsolatos információ: 
Szendrey Zsombor, testnevelő 

Mobil: (70) 327-7607 
e-mail: szezssusza@gmail.com 
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2014/2015. TANÉVI 

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA® 
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 
Tiszaújváros, 2015. április 08. 

 

V. KORCSOPORT 
 

FIÚ  
 

Sorsolás 
 

Sorsolási 
szám 

Iskola neve Település 

 Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 

 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény 

 Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza 

 Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés 

 
 

Időrend (tájékoztató jellegű) 
 

Idő   Eredmény 

10.00 Sorsolás 

10.30 1.    - 4.     

12.00 2.   - 3.     

III. helyért: 

14.00 
1-4 
vesztese: 

  - 
2-3 
vesztese:  

    

Döntő: 

15.30 
1-4 
győztese: 

  - 
2-3 
győztese: 

    

 
 
Eredményhirdetés: Az utolsó mérkőzést követően.  
 

 
 

Végeredmény 
 
Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 

1     

2     

3     

4     
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2014/2015. TANÉVI 

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA® 
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 
Tiszaújváros, 2015. április 08. 

 

V. KORCSOPORT 
 

FIÚ  
 

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.    

 

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

PH 
 ………………………. 
 testnevelő aláírása 
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T É R K É P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


