
  

 

 

 

 

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 

Kecskemét, 2017.12.13.  



 

 

1. Szervező 

Az országos elődöntő szervezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Bács-Kiskun Megyei 

Diák- és Szabadidősport Egyesület 

Szervező Bizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Tóth Imre 
elnök 

adatszolgaltato@reformatu

s-kkt.sulinet.hu 
+36309855449 

Dóka András tag dookaan@gmail.com +36703103341 

Galamb Istvánné tag gbkord@bacskiskun.hu +36302919021 

Versenybizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Tóth Imre 
elnök 

adatszolgaltato@reformatus-

kkt.sulinet.hu 
+36309855449 

Dóka András tag dookaan@gmail.com +36703103341 

Galamb Istvánné tag gbkord@bacskiskun.hu +36302919021 

Igazoló bizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Tóth Imre 
elnök 

adatszolgaltato@reformatu

s-kkt.sulinet.hu 
+36309855449 

Dóka András tag dookaan@gmail.com +36703103341 

Galamb Istvánné tag gbkord@bacskiskun.hu +36302919021 

2. Résztvevő csapatok 

V. korcsoport fiú 

Megye Iskola Település Testnevelő 

Bács-Kiskun 
Kecskeméti Református Gimnázium A Kecskemét Tóth Imre 

Kecskeméti Református Gimnázium B Kecskemét Tóth Imre 

Baranya Janus Pannonius Gimnázium Pécs Szűcs Ibolya 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari 
Középiskolája, Általános Iskolaája és 
Kollégiuma 

Szolnok Kővári Krisztina 

Varga Katalin Gimnázium Szolnok Szegedi Zsolt 

V. korcsoport leány 

Megye Iskola Település Testnevelő 

Bács-Kiskun 

Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét Tóth Imre 

Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

Kecskemét Verebélyi Zsolt 

Baranya Janus Pannonius Gimnázium Pécs Szűcs Ibolya 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari 
Középiskolája, Általános Iskolaája és 
Kollégiuma 

Szolnok Kővári Krisztina 

Varga Katalin Gimnázium Szolnok Szegedi Zsolt 
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VI. korcsoport fiú 

Megye Iskola Település Testnevelő 

Bács-Kiskun 

Kecskeméti Református Gimnázium 
"B" 

Kecskemét Tóth Imre 

Kecskeméti Református Gimnázium 
"A" 

Kecskemét Tóth Imre 

Baranya 
Ciszterci Nagy Lajos Gimn. Pécs Bábics Péter 

Zippernovski Károly SZKI Pécs Wiesner László 

Csongrád 
Szegedi SZC Kőrösy József 
Közgazdasági Szakgimnázium Szeged Balassa Judit 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok Jegesi László 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari 
Középiskolája, Általános Iskolája és 
Kollégiuma 

Szolnok Kővári Krisztina 

VI. korcsoport leány 

Megye Iskola Település Testnevelő 

Bács-Kiskun 

Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét Tóth Imre 

Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

Kecskemét Verebélyi Zsolt 

Baranya 
Kisfaludy Károly Gimn Mohács 

Takaróné Neidhardt 
Szilvia 

Leöwey Klára Gimn Pécs Vásárhelyi Gábor 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

Varga Katalin Gimnázium Szolnok Szegedi Zsolt 

Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok Jegesi László 

 

3. Helyszín, időpont, programok 

2017. december 13. (szerda) 

Kecskemét, Kecskeméti Református Gimnázium 

(6000 Kecskemét Szabadság tér 7.) 

 

8:30 - 9:00 

Igazoltatás 

 

9:00 – 9:15 

Technikai értekezlet 

 

9:20 

Megnyitó ünnepség 

 

9:30-14:00 

Verseny 

 

14:15 

Eredményhirdetés 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Étkezés 

A verseny helyszínén büfé üzemel. Az iskola közelében bevásárló központ üzemel.(Malom központ 

5. Akkreditáció, igazolások 

Az igazolás zavartalan lebonyolítása érdekében minden csapatnak a saját korcsoportjának kezdete 

előtt legalább egy órával meg kell jelennie a helyszínen! 

Igazoláskor a csapattagok személyes jelenléte szükséges! 

Általános részvételi feltételek: 

A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy a résztvevő csapat minden tagja 

rendelkezzen 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 elődöntőin. 

Kísérő: 

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 Versenykiírás „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. 

Két csapattal nevezők: 

Ugyanazon köznevelési intézmény nemenként és korcsoportonként legfeljebb két csapattal 

nevezhet, de egy játékos csak egy csapatban játszhat azonos korcsoportban. 

A két csapattal nevezők az elektronikus nevezésnél valamennyi csapattagot külön nevezési lapon 

kell feltüntetni. 

Amennyiben egy köznevelési intézmény „A”, vagy/és „B” csapata is az országos döntő résztvevője, a 

nevezéskor leadott névsor alapján a versenyzők indulási jogosultsága ellenőrzésre kerül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

6.Technikai információk 

Lebonyolítás: 

Az országos elődöntői beosztások a beérkezett nevezések után kerülnek meghatározásra. Előzetes 

sorsolással csoportokba kerülnek besorolásra a csapatok, ahol a körmérkőzéseket játszva 

kialakulnak a csoporton belüli helyezések. A csoportok 1. és 2. helyezettjei keresztjátékot követően 

a döntőben, valamint a 3. helyért mérkőznek. 

 

Csapatlétszám Mérkőzésszám Lebonyolítás 

3 csapat 6 mérkőzés 2 körmérkőzés 

4 csapat 6 mérkőzés Körmérkőzés 

5 csapat 10 mérkőzés Körmérkőzés 

6 csapat 11 mérkőzés 
2×3-as csoportok 

(keresztjáték, helyosztó) 

7 csapat 15 mérkőzés 
3-as és 4-es csoport 

(keresztjáték, helyosztó) 

8 csapat 18 mérkőzés 
2×4-es csoportok 

(keresztjáték, helyosztó) 

9 csapat 21 mérkőzés 
5-ös és 4-es csoport 

(keresztjáték, helyosztó)  

 

3-as csoportok 4-es csoportok 5-ös csoportok 

1-2 2-1 1-2 3-4 1-2 4-5 

2-3 3-2 1-3 2-4 1-3 5-2 

3-1 1-3 1-4 2-3 3-4 5-1 

    2-3 1-4 

    5-3 4-2 

Továbbjutás 

Korcsoportonként és nemenként az országos elődöntői csoportok 1-2. helyezett csapatai kerülnek a 

8 csapatos országos döntőbe. 

Díjazás 

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

Költségek 

A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. 

7. Sportági rendelkezések 

A játékidő: 1x10 perc. 

Csapatlétszám: 6 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző) 

A pályán egyszerre 3 mezőnyjátékos tartózkodhat (kapus nincs). 

Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 6 fő játékos szerepeltethető, az a 6 fő, 

akiket az adott verseny első mérkőzése előtt leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben. 

Pálya, terem: A pálya mérete 10x20 méter, plusz, mínusz 2 méter. A játékteret palánk veszi körül, 

vagy ennek hiányában lefordított padok. A kapu mérete 60x90 cm. A kapu előtt 90x90cm-es 

kapuelőteret kell kijelölni, ahova nem lehet belépni. 

 

 



 

 

Kiállítás:  

 A kiállítást büntetőütés helyettesíti, az 5 perces kiállítást elkövető játékos 5 percig nem 

léphet pályára (ám helyette más játékos szerepeltethető), a 2+10 perces kiállítást elkövető 

játékos az érintett mérkőzésen nem léphet pályára (ám helyette más játékos 

szerepeltethető). 

 Végleges kiállítás, vagy más kiállítások esetén, ha a csapat nem tud 3 fővel játszani, az 

érintett mérkőzés győztese a vétlen csapat az aktuális eredménnyel, vagy amennyiben az 

kedvezőbb, 3-0-s eredménnyel. 

A mérkőzésekért adható pontok: győzelem: 2, döntetlen: 1, vereség: 0 pont. 

Csoporton belüli sorrend meghatározása: 

A helyezések eldöntése azonos pontszám esetén a következő sorrend alapján történik: 

– az érintett csapatok egymás elleni eredménye (egymás ellen szerzett több pont, majd jobb 

gólkülönbség, végül több lőtt gól), 

– ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség, több lőtt gól, sorsolás. 

Amennyiben továbbjutás, vagy érmet adó helyezésnél áll fenn a teljes azonosság a két csapat 

között, úgy 1 × 5 perces mérkőzést kell újra játszani, melynél már nem lehet döntetlen a 

végeredmény. 

Abban az esetben, ha nem lehet döntetlen a végeredmény és a rendes játékidő lejártával egyenlő az 

eredmény, akkor mindkét csapat 3 játékosa ugyanarra a kapura büntetőütést végez. Ha 3 ütés után 

döntetlen az állás, akkor ugyanazzal a 3-3 játékossal felváltva – csapaton belül tetszőleges 

sorrendben – addig kell folytatni az ütéseket, amíg el nem dől az eredmény az egyik csapat javára. 

Büntetőütés: 

– az I. és a II. korcsoportosoknál a kezdőpontról (a felezővonal közepe), végzett ütés (vagy 

húzás), amelynek során az egyik lábnak végig a védekező térfélen kell maradnia. 

– a III. és IV. korcsoportosoknál a saját kapu előteréről végzett ütés (vagy húzás), amelynek 

során a labdának az alapvonaltól folytonosan távolodnia kell (nincs visszahúzás). 

– V-VI. korcsoportosoknál a saját kapu előteréből elvégzett ütés (húzás NEM megengedett). 

Az első helyért zajló mérkőzésen, döntetlen esetén 2 perces hosszabbítás következik a 

büntetőütések előtt. A hosszabbításban szerzett első gól a mérkőzés végét jelenti (aranygól). 

Felszerelés:  

 Az országos döntőre a csapatok két eltérő színű, számozott garnitúrát vigyenek magukkal.  

 A játékosok sípcsontvédőt és térdvédőt NEM viselhetnek a III., IV. V., és a VI. korcsoportos 

versenyeken, míg hosszú nadrágot egyik korcsoportban sem! 

 

 

Az országos elődöntővel kapcsolatban információ: 

Dóka András 

Tel: (70) 310 3341 

e-mail: dookaan@gmail.com 
 
 
 
 
 
 


