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KÖSZÖNTŐ 

 
 

Tisztelt testnevelők, felkészítők, kedves diákok! 
 

 A 2015/2016-os tanévben is töretlen lelkesedéssel dolgozunk a 

Diákolimpia® versenyrendszerének minél színvonalasabb szervezésén. Nagy öröm 

számunkra, hogy az iskolai keretek közötti sportolást és versengés évről-évre ilyen 

szép számú tanuló választja szabadidejében. A Magyar Diáksport Szövetség 

célkitűzései közt szerepel, hogy a Diákolimpia® népszerűségét megőrizze, sőt még 

több tanuló számára tegye vonzóvá az iskolai sportot, valamint a jó hangulatú versenyeket.  

Hiszünk abban, hogy a sport olyan alapértékeket közvetít, ami az iskolákból kikerülve a felnőtt életben is 

mindenkinek csak hasznára válik. A Diákolimpia® lehetőséget biztosít a diákoknak arra, hogy egy- vagy akár több 

sportágban is bizonyítsák felkészültségüket és akár országos szintű sikert érjenek el, de remek alkalmat teremt ezen 

felül arra is, hogy a település, a megye, vagy az ország különböző iskoláiból érkező tanulók új barátságokat 

köthessenek.  

A legjobbak számára pedig az ISF (Nemzetközi Iskolasport Szövetség) szervezésében a 

világbajnokságokon való részvétel is lehet kitűzött cél. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Diákolimpia® országos 

döntőin dobogós helyezést elért tanulók 10 többletponttal számolhatnak majd a felsőfokú felvételi eljárásuk során, 

ami szintén fontos hozadéka lehet egy-egy sikeres szereplésnek. 

Ebben a tanévben a Floorball Országos Döntők után az V-VI. korcosportos Összevont Labdajátékok 

versenyivel folytatódnak a csapatsportok küzdelmei, ahol izgalmas és kiélezett mérkőzésekre számíthatnak a 

kilátogató nézők, szurkolók. Veszprém látja vendégül a kézilabda, kosárlabda és röplabda sportág legjobbjait, akik 

több fordulós megmérettetés után bizonyultak a legjobbnak és képviselhetik iskolájukat az országos döntőn. 

Az idei tanév diákolimpiai versenyein a fair play szellemében kívánok sok sikert minden résztvevőnek, illetve 

ezúton is szeretném megköszönöm a felkészítő pedagógusok lelkiismeretes munkáját! 

 

   

  Balogh Gábor 
  Magyar Diáksport Szövetség 
  elnök 

 
 
 
 

 



  

3 
 

 

 
Kedves Sportbarátok! 
 
Tisztelt Versenyzők, Edzők, Vendégeink! 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és sportszerető lakossága nevében köszöntöm a 
középiskolai labdajátékok országos döntőjének kosárlabdás résztvevőit, a versenyző fiatalokat, 
felkészítőiket, kísérőket. 
 
Veszprém város vezetőjeként örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy városunk adhat otthont e 
jeles sporteseménynek, mely kiemelkedő helyet foglal el a város rendezvényei között. 
 
Bízom abban, hogy sok olyan tehetséges fiatallal találkozunk a mostani versenyen, aki 
megalapozza a jövő kosárlabdás sikereit és tovább öregbíti a sportág hírnevét hazánkban és 
külföldön. 
  
Ajánlom mindenkinek, ragadja meg az alkalmat és látogassa meg Veszprém nevezetességeit, 
ismerje meg a város, pezsgő légkörét, mert az a célunk a sikeres versenyzés mellett, hogy a 
résztvevők elégedetten és feledhetetlen emlékekkel utazzanak haza városunkból. 
 
A rendezvény védnökeként valamennyi résztvevőnek eredményes szereplést és kellemes 
időtöltést kívánok. 
 
 

Porga Gyula 
Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármester 
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A VERSENY FŐVÉDNÖKE 

 
Áder János 

Magyarország Köztársasági elnöke 
 

 
 

A VERSENY VÉDNÖKEI 

  
 
 Dr. Szabó Tünde Czunyiné dr. Bertalan Judit 
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 Sportért Felelős Államtitkárság Köznevelésért Felelős Államtitkárság 
 államtitkár államtitkár 
 
 
 
 Borkai Zsolt Szalay Ferenc 
 Magyar Olimpiai Bizottság Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
 elnök elnök 
 
  
 
 Polgárdy Imre Porga Gyula 
 Veszprém Megyei Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város 
    elnök polgármester 
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2015/2016. TANÉVI  
KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA®  

V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Veszprém, 2016. január 22-24. 
  

1. Az országos döntő célja:  
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat 

diákversenyen. 
• A tanév nemenkénti „Magyarország Kosárlabda Diákolimpia® VI. 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.  

• A többletpontok vonatkozásában igazolást kizárólag abban az esetben állít ki a Magyar Diáksport Szövetség, 
amennyiben nemenként, korcsoportonként, versenyszámonként minimum 8 induló részvételével zajlott az 
országos döntő, valamint egy iskola tanulói alkotják a csapatokat. 

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

Veszprém Megyei Diáksport Egyesület. 
 
3. Az országos döntő időpontja:  
  2016. január 22-24. (péntek, szombat, vasárnap). 
 
4. Az országos döntő helyszínei:  

LEÁNYOK: Veszprém, Belvárosi tornacsarnok (8200 Veszprém, Kádár utca 1.) 
 FIÚK: Veszprém, Vetési Albert Gimnázium (8200 Veszprém, Kemecse u. 1.) 
  
Technikai értekezlet:  
2016. január 22. (péntek) 11:00 óra – Veszprém, Stadion úti Kollégium épülete (8200 Veszprém, Stadion u.22.) 
 
Megnyitó:  
2016. január 22. (péntek) 20.00 óra – Vetési A. Gimnázium Tornacsarnok (8200 Veszprém, Kemecse u. 1.) 
 
Eredményhirdetés:  
A döntőket követően a Vetési A. Gimnáziumban (8200 Veszprém, Kemecse u. 1.) 

    
5. Versenybizottság: 

 Elnök:   Hersics László, Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia Bizottság Kosárlabda Albizottság tag 
 Elnökhelyettes:  Németh László, a Veszprém Megyei Kosárlabda Szövetség főtitkára 
 Titkár:   Kovács Attila 
   Prieger Mihály 

 
6. Szervezőbizottság:   
 Matolcsi István  a Veszprém Megyei Diáksport Egyesület elnöke 
 Bereczky Brigitta   

Németh Noémi 
 
7. Az országos döntő résztvevői: 

• A Magyar Diáksport Szövetség (továbbiakban: MDSZ) 2015/2016. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok” 5. 
pontja szerint. 

• A 7 leány- és a 7 fiú területi országos elődöntő győztes iskolacsapatai, valamint az országos döntőt rendező, 
Veszprém megye I. helyezett leány-, és fiú bajnokcsapata.   

• A Magyar Diáksport Szövetség 2015/2016. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok” 7. pontja szerinti az V-VI. 
korcsoportba tartozó, 1996-1997-1998-1999-2000-ben született tanulók.  
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• Az V-VI. korcsoportos (összevont) labdajátékban a 2001-ben született középiskolás tanulók felversenyezhetnek 
és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is. 

• Az 1996-os születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha 
az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2015/2016. tanévben is a köznevelési intézmény 
tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell. 

 
8. Meghívás: 

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

 
9. 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 igazolvány, vagy útlevél megléte kötelező (amennyiben a 
tanuló nem NEK-es (új típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik). 

• 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 
átszervezését, ill. az intézmény nevében történt változásokat. 

• A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az országos döntőn. 
• 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. A fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában 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. 
 

10. Csapatlétszám:  
• 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző). 
• Játékosok szerepeltetése: csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő, akiket az országos döntő első 

mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben (kevesebb beírt játékos 
esetén a jegyzőkönyvben később pótlást eszközölni nem lehet). 
 

11. Az országos döntő lebonyolítása: 
• Az ”A” és ”B” csoportok kialakítása az országos döntő helyszínén, a technikai értekezleten történik.  
• 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 

I. forduló:     
 1. A1 – A4    
 2. A2 – A3    
 3. B1 – B4    
 4. B2 – B3    

Második versenynap 
II. forduló:   III. forduló: 
1. A3 – A1   5. A1 – A2 
2. A2 – A4   6. A3 – A4 
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3. B3 – B1   7. B1 – B2 
4. B2 – B4   8. B3 – B4 

           
Harmadik versenynap – helyosztók 

keresztjáték:   7. – 8. helyért A IV – B IV 
1. B II – A I     5-6. helyért B III – A III 
2. A II – B I    3-4. helyért B II – A I vesztes – A II – B I vesztes 

1-2. helyért B II – A I győztes – A II – B I győztes 
12. Díjazás: 

• Az I-III. helyezett csapatok érem és serleg díjazásban részesülnek.  
• Az I-VIII. helyezett csapatok oklevelet vehetnek át. 
• Egyéb különdíjak. 
• Az országos döntő bajnokcsapatai egy évig őrzik az MKOSZ által alapított Vándorserleget. 

2014/2015. tanévi Bajnokcsapatok: 
Leányok: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola  
Fiúk: Paks, Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
 

13. Költségek:  
• A rendezési, díjazási és a szállás költségét az MDSZ biztosítja a hivatalos létszámnak (12 fő játékos + 2 fő 

felnőtt kísérő + 1 fő gépkocsivezető 2 éjszakai szállása). 
• Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik. 

 
16. Szállás, étkezés: 

• Szállás: 8200 Veszprém, Stadion utcai Kollégium, Stadion u. 22-24. 
• A szállásra és étkezésre vonatkozó igényeket 2016. január 15-ig (péntek), 12.00 óráig kérjük a mellékelt 

megrendelő megküldésével jelezni az alábbi e-mail címre: 
E-mail: nemeth.noemi@mdsz.hu 

• A szállás elfoglalása: 2016. január 22. péntek 16,00 órától! 
 

• Étkezés: a szállás helyen 
 2016. január 22. (péntek) Vacsora 
 2016. január 23. (szombat) Reggeli, Ebéd (hideg csomag) Vacsora 
 2016. január 24. (vasárnap) Reggeli, Ebéd (hideg-csomag)  
 

• Étkezési időpontok:  Reggeli:  6.30 – 8.30 
 Ebéd:   hidegcsomag 
 Vacsora: 17.30 – 19.30 

 

• Étkezési díjak: Reggeli: 600 Ft/fő 
 Ebéd: hideg-csomag: 900 Ft/csomag) 
 Vacsora: 1000 Ft/fő 
 

Az étkezések, és a hivatalos létszámon felüli szállás költségeit megérkezéskor, számla ellenében 
készpénzben, vagy átutalással kell kifizetni! 

 
17. Sportági és egyéb rendelkezések: 

• Játékidő: Négy negyed 10 perces tiszta játékidőkkel, 24 másodperces támadóidő méréssel 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 
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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 8. perc végéig 3 lehetőség, 9. és 10. percében már csak 2 lehetőség), 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, szabályos (28x15 m) 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 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 egy világos és egy sötét színű mezt 
és 2 db, a kiírásnak megfelelő labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. 

• Kiállítás: 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 határozat ellen fellebbezni nem lehet.  

• A mérkőzések lebonyolítása során jegyzőkönyvről, elektromos időmérő, támadóidő mérő (amelynek a 2014. 
szeptemberétől bevezetett 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 
- 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 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 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 döntőkön a csapatvezetők, illetve a felnőtt/tanár kísérők kötelesek 22:00 óra és 07:00 óra között 
csapatuk szálláshelyén tartózkodni és a felügyeletet ellátni! Az országos döntőn fegyelmezetlenül, 
sportszerűtlenül viselkedő testnevelő/edző/vezető tevékenységét a játékvezetők döntéseitől függetlenül a 
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versenybizottság elnöke szankcionálhatja, figyelmeztetéssel, majd a versenyből való kizárással. A szankcionálást 
a Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az MDSZ felé.  

• 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 Versenybizottság elnöke 
köteles a vétkes személyt szankcionálni figyelmeztetéssel, ennek eredménytelensége esetén köteles kiutasítani 
az esemény helyszínéről. A szankcionálást a Versenybizottság elnöke köteles az elnöki jelentésben jelezni az 
MDSZ felé.  

• Ha a Diákolimpia® hivatalos résztvevőivel kapcsolatban (felnőttek, tanulók) olyan eset 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-t továbbá az illetékes 
megyei/budapesti szervezetet tájékoztatni. A további szankcionálás jogát az MDSZ fenntartja. 

• 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. 

 

 

Sikeres felkészülést, és eredményes versenyzést kívánnak a 
 

RENDEZŐK! 
 

A versennyel kapcsolatos információ: 
Matolcsi István 

 Mobil: 20/345-2751 
e-mail: imatolcsi@gov.veszprem.hu 

 
 
 

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 2016. augusztus 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 2015. április 1.–2016. június 31. közötti időszakban történt eseményeket érinthetik. 
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2015/2016. TANÉVI  
KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA®  

V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Veszprém, 2016. január 22-24. 
  

RÉSZTVEVŐK - SORSOLÁS 
 

LEÁNYOK 

Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 

1 Bács-Kiskun I. Bolyai János Gimnázium Kecskemét Kovács Gergely, Ábel 
József 

2 Baranya I. Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló 
Gimnázium és Általános Iskola Pécs Schützenhoferné Pap 

Judit 

3 Budapest I. Veres Pálné Gimnázium Budapest Páváné Tóth Katalin, 
Kertész Dávid 

4 Győr-M-S I. Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Sopron Horváth József 

5 Győr-M-S II. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr Albert Tóth Zita 
6 Hajdú-Bihar I. Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Bajusz György 
7 Jász-Nk-Sz I. Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok Szolnoki Zoltán 

8 Veszprém I. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 
Művészeti Szakközépiskolája Pápa Cserneczky Attila 

 
 

Csoport Település / Iskola Csoport Település / Iskola 
A/1  B/1  
A/2  B/2  
A/3  B/3  
A/4  B/4  

 
 

LEÁNY CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE 
 

A csoport A/1 A/2 A/3 A/4 Gy V 
Adott / 
Kapott 

Kosár-
különbség 

Pont Hely 

 
          

           

           

           

 

B csoport B/1 B/2 B/3 B/4 Gy V 
Adott / 
Kapott 

Kosár-
különbség 

Pont Hely 
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2015/2016. TANÉVI  

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA®  
V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Veszprém, 2016. január 22-24. 
  

RÉSZTVEVŐK - SORSOLÁS 
 

FIÚK 

Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 

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

2 Budapest I. Újbudai József Attila Gimnázium Budapest Kilián Erzsébet 

3 Budapest II. Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai 
Általános Iskola és Gimnázium Budapest Szalai Dóra 

4 Hajdú-Bihar I. Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Ráthonyi Tamás 
5 Pest I. Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint Keszler Márton 
6 Vas I. Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Kovács Kálmán 
7 Vas II. Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Váradiné Szarka Ildikó 
8 Veszprém I. Türr István Gimnázium és Kollégium Pápa Németh András 

 
 

Csoport Település / Iskola Csoport Település / Iskola 
A/1  B/1  
A/2  B/2  
A/3  B/3  
A/4  B/4  

 
FIÚ CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE 

 

A csoport A/1 A/2 A/3 A/4 Gy V 
Adott / 
Kapott 

Kosár-
különbség 

Pont Hely 

 
          

           

           

           

 
 

B csoport B/1 B/2 B/3 B/4 Gy V 
Adott / 
Kapott 

Kosár-
különbség 

Pont Hely 
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2015/2016. TANÉVI  

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA®  
V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 
LEÁNYOK CSOPORTMÉRKŐZÉSEI 

2016. január 22. (péntek) 
 
 

Veszprém, Belvárosi tornaterem 
Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 

13:00 A1  - A4   
14:30 A2  - A3   
16:00 B1  - B4   
17:30 B2  - B3   

 
 

LEÁNYOK CSOPORTMÉRKŐZÉSEI 
2016. január 23. (szombat) 

 
Veszprém, Belvárosi tornaterem 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
8:00 A3  - A1   
9:30 A2  - A4   

11:00 B3  - B1   
12:30 B2  - B4   

 
 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
14:00 A1  - A2   
15:30 A3  - A4   
17:00 B1  - B2   
18:30 B3  - B4   

 
 

FIÚK CSOPORTMÉRKŐZÉSEI 
2016. január 22. (péntek) 

 
Veszprém, Vetési A. Gimnázium 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
13:00 A1  - A4   
14:30 A2  - A3   
16:00 B1  - B4   
17:30 B2  - B3   
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FIÚK CSOPORTMÉRKŐZÉSEI 
2016. január 23. szombat 

 
Veszprém, Vetési A. Gimnázium 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
8:00 A3  - A1   
9:30 A2  - A4   

11:00 B3  - B1   
12:30 B2  - B4   

 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
14:00 A1  - A2   
15:30 A3  - A4   
17:00 B1  - B2   
18:30 B3  - B4   

 
 

2016. január 24. (vasárnap) 
 

ELŐDÖNTŐK 
 

Veszprém, Vetési A. Gimnázium 
Fiú elődöntő   

8:00 óra AI.   BII.   
9:30 óra  BI.     AII.   

 
Belvárosi Sportcsarnok 

Leány elődöntő   
8:00 óra AI.   BII.   
9:30 óra BI.   AII.   

 
HELYOSZTÓK 

 
Belvárosi Sportcsarnok 

Leány VII-VIII. helyért   
11:00 óra AIV.  -  BIV.   

Fiú VII-VIII. helyért   
12:30 óra AIV.  -  BIV.   

Leány V-VI. helyért   
14:00 óra AIII.  -  BIII.   

Leány III-IV. helyért   

15:30 óra AI-BII 
vesztese   BI-AII 

vesztese   

 
 

 
Veszprém, Vetési A. Gimnázium 

Fiú V-VI. helyért   
11:00 óra AIII.  -  BIII.   

Fiú III-IV. helyért   

12:30 óra  AI-BII 
vesztese  -  BI-AII 

vesztese   
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DÖNTŐK 

 
Veszprém, Vetési A. Gimnázium 

Leány döntő: 

14:15 óra AI-BII 
győztese   BI-AII 

győztese   

Fiú döntő: 

16:00 óra AI-BII 
győztese   BI-AII 

győztese   
 

 
Eredményhirdetés várhatóan 17:30-kor! 

 
 

VÉGEREDMÉNY - LEÁNYOK 
 

Hely Település, Iskola Testnevelő, felkészítő Csapata legjobbja 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

 
 

VÉGEREDMÉNY - FIÚK 
 

Hely Település, Iskola Testnevelő, felkészítő Csapata legjobbja 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
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2015/2016. TANÉVI  

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA®  
V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Veszprém, 2016. január 22-24. 
  

 
V-VI. KORCSOPORT 

 
FIÚ - LEÁNY 

 

Iskola neve: 
 

 

Címe:  

Csapatvezető neve:  

Mobil száma:  

 
 

Ssz. 
 

 
Játékos neve 

Mezszáma (I.) 
 

mezszín (sötét): 
 

…………………………... 

Mezszáma (II.) 
 

mezszín (világos): 
 

…………………………... 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 
Kelt:………………………………, 2016. ……………… hó ……. nap 
 

PH 
 ………………………. 
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2015/2016. TANÉVI  
KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA®  

V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Veszprém, 2016. január 22-24. 
 

S Z Á L L Á S – É T K E Z É S   M E G R E N D E L Ő 
A kitöltött megrendelőlapot szíveskedjenek 2016. január 15. (péntek), 12.00 óráig  

megküldeni a következő e-mail címre: 
E-mail: nemeth.noemi@mdsz.hu 

  
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 

Fizetés:      Átutalással            Készpénzzel 

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

A köznevelési intézmény V-VI. korcsoportos kosárlabda csapata részére megrendelem a szállást és az étkezést a veszprémi 
országos döntő idejére az alábbiak szerint ________fő részére. 
…………….  fő sportoló lány …………….  fő sportoló fiú 

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

   
Étkezés 
 
2016. január 22., péntek Vacsora:  ……….fő   900,- Ft/fő 

 
2016. január 23., szombat Reggeli:  ……….fő  600,- Ft/fő) 
 Ebéd: ….........fő  900,- Ft/fő 
 Vacsora: ….........fő 1000,- Ft/fő 
 
2016. január 24., vasárnap Reggeli: ….........fő 600,- Ft/fő 
 Ebéd: ….........fő 900,- Ft/fő 
  

 Összesen étkezés: ……………Ft 

 
Határidő utáni megrendelést nem áll módunkban elfogadni! 

Alulírott, a megrendelést megküldő oktatási intézmény igazgatója kötelezettséget vállalok arra, hogy a megrendelt 
étkezést, és a hivatalos létszámon felüli szállás költségét megérkezéskor készpénzben vagy átutalással számla 
ellenében kifizetjük. 
 
Kelt: ……………………, 2016. …………… hó …….. nap 
  
 P. h.  ………………………. 
  igazgató 
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