
  

 

 

 

 

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 

V-VI. KORCSOPORT  

Fiú 



 

 

1. Szervező 

Az országos elődöntő szervezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. 

Szervező Bizottság 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Fazekas Miklósné Elnök fazildi@hotmail.com 0630/535-6672 

Benőcs Dávid Tag bendavid17@hotmail.com 0670/945-8174 

Király Kinga Tag kiraly.kinga94@gmail.com 0670/672-5415 

Versenybizottság 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Szűcs Istvánné Elnök erzsa.szucs@freemail.hu 0670/5855546 

Kerekes Attila Tag attila.kerekes63@gmail.com 0620/5255592 

Róth Zoltán Tag roth.zoltan@barcikaart.hu 0620/271-4121 

Igazoló bizottság 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Róth Zoltán Elnök roth.zoltan@barcikaart.hu 0620/271-4121 

Szűcs Istvánné Tag erzsa.szucs@freemail.hu 0670/5855546 

2. Résztvevő csapatok 

Fiú 

Megye Iskola Település Testnevelő 
Borosd-

Abaúj-

Zemplén 

Irinyi János Református Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Diákotthon 
Kazincbarcika Tóth Máté 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Szolnoki Műszaki SZC Jendrassik György Gépipari 

Szakgimnázium 
Szolnok Hunya Árpád Elek 

Heves Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium Eger Nagy Gerzson 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium Nyíregyháza Bugyi József 

3. Helyszín, időpont, programok 

2017. december 20. szerda 

Kazincbarcika, Városi Sportcsarnok 

(3700 Kazincbarcika, Lini István tér 4.) 

8:00 - 8:30 

Igazoltatás 

8:30 – 8:45 

Technikai értekezlet 

8:50 

Megnyitó ünnepség 

9:00-tól 

Verseny 

16:15-tól 

Eredményhirdetés 



  

 

 

 

4. Étkezés 

A verseny helyszínén büfé nem üzemel, a közelben éttermek, illetve bevásárló központok 

találhatóak. 

5. Akkreditáció, igazolások 

Általános tudnivalók 

A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni résztvevő, illetve a résztvevő 

csapat minden tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, az 

elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és 

pecséttel ellátott csapat nevezési lappal. 

További részletek a Diákolimpia® Versenykiírás„Versenyszabályzat” XII. Igazolások pontjában. 

A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a Diákolimpia® 

országos elődöntőn. 

Kísérő 

A Diákolimpia® versenyein a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy csapatvezetővel (a 

továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési lapon, vagy külön 

megbízólevélben írásban megbízott. A kísérő az adott versenyen versenyzőként nem szerepelhet. A 

fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. 

Igazolás menete 

A versenyen való részvétel feltétele, hogy a tanuló, vagy a kísérő a verseny helyszínén bemutassa az 

Igazoló Bizottság, illetve a verseny szervezője részére a Diákolimpia® „Versenyszabályzat” XII. 1-2. 

pont szerinti igazolási dokumentumokat. A Diákolimpia® „Versenyszabályzat” XII. 1-2. pontban 

meghatározott igazolási dokumentumokat a csapatok és az egyéni versenyzők minden versenyen 

kötelesek bemutatni. A fent előírt dokumentumok bemutatásának hiányában a csapat tagja nem 

vehet részt a versenyen. A kísérő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának 

tényét igazoló nevezési lapot vagy megbízólevelet. 

 

A csapat tagjai igazolásainak ellenőrzése a verseny megkezdése előtt az Igazoló Bizottság feladata 

és kötelessége. Megfelelő igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság az Igazoló Bizottság jelentése 

alapján dönt a részvétel jogosulatlanságáról, és döntését közli az érintette(kke)l, valamint megküldi 

az MDSZ részére. 

A csapatok jelentkeztetése az arra kijelölt helyen történik (az eligazodást kihelyezett tájékoztató 

táblák segítik). 

6.Technikai információk 

Lebonyolítás 

 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.  

 2 csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések között egy órai 

szünettel. (Kupa szabályzat a továbbjutásnál. Egynapos versenyek.) 

 

Továbbjutás 

Továbbjutó csoportonként az első csapat. 

 

 



 

 

Díjazás 

Az országos elődöntő I-III. helyezett csapatai érem, valamennyi csapata oklevéldíjazásban részesül. 

Költségek 

A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. 

Technikai információk 

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.  

 

Az országos elődöntővel kapcsolatban információ: 

Tóth Máté 

Tel: 20 566 3426 

e-mail: tothmate77@gmail.com 
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