2017/2018. TANÉVI
LÁBTOLL-LABDA DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Lábtoll-labda Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ)
közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Lábtoll-labda
Szövetség (továbbiakban: MLTSZ) rendezi meg.
1. A verseny célja
•
•
•
•
•

A Magyarországon még viszonylag új, látványos és szórakoztató sportág lábtoll-labda népszerűsítése az általános és
középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, a Magyar Lábtoll-labda Szövetség utánpótlás nevelési
rendszerének segítése.
Lehetőséget nyújtani arra, hogy a lábtoll-labdázó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai
versenyen.
A tanév „Magyarország Lábtoll-labda Diákolimpia® 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 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása.

2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Lábtoll-labda Szövetség.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai:
A megyei versenyek helyszínéről, időpontjáról, a felelős rendezőről a www.labtoll.hu honlapon tájékozódhatnak az
érdeklődők.
V-VI. korcsoport
Helyszín: Kistelek Városi Sportcsarnok
Időpont: 2018. április 12.
III-IV. korcsoport
Helyszín: Zánka, az Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Sportcsarnoka
Időpont: 2018. május 16-17.
4. A versenyek résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
–
–
–
–

III. korcsoport: 2005-2006-ban születtek
IV. korcsoport: 2003-2004-ben születtek
V. korcsoport: 2001-2002-ben születtek
VI. korcsoport: 1998-2000-ben születtek

Felversenyzés
Egyéni versenyben minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges, így az 2003ban születettek, bármilyen évfolyamos tanulók, kizárólag a saját, IV. korcsoportjukban indulhatnak.
A csapatversenyben az alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet, de ebben az esetben ez a tanuló a saját
korcsoportjában a csapatversenyben nem indulhat.
Korlátozás
A csapatversenyben azonos csapatban kizárólag egy köznevelési intézmény tanulói indulhatnak.
Résztvevők
megyei versenyek: A köznevelési intézmények azon tanulói, csapatai, akik/amelyek a megadott nevezési határidőig
elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
országos döntő: A megyei versenyekről:
–
–

az egyéni 1-8. helyezettek,
csapatban az 1-6. helyezettek vehetnek részt az országos döntőn.

Azon megyékben, Budapesten, ahol a nevezési szám alapján nem rendeznek megyei versenyeket, az érvényes nevezéssel
rendelkezők közvetlenül az országos döntőn vehetnek részt.
5. Meghívás
A Magyar Lábtoll-labda Szövetség fenntartja a jogot, hogy az országos döntőre szabad kártyával meghívhat olyan
versenyzőket, akik az előversenyeken önhibájukon kívül nem tudtak részt venni.
6. Versenyszámok, kategóriák
Egyéni verseny III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú és leány versenyzők részére.
Csapatverseny III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú és leány versenyzők részére.
7. A verseny lebonyolítása
A beérkezett nevezések alapján a Magyar Lábtoll-labda Szövetség fenntartja a jogot, hogy megyei, budapesti
előversenyeket rendezzen.
Megyei verseny: a megyei versenyeket szervezők kiírása szerint.
Országos döntő:
•

Egyéni verseny
– Az egyéni versenyek a selejtezők után kieséses rendszerben kerülnek megrendezésre.
– A mérkőzések két nyert játszmáig, a játszmák 15 pontig, tartanak.
– Azok a versenyzők, akik csak egyéniben indulnak körmérkőzéses selejtező után kerülnek a kieséses táblára.

•

A csapatverseny
– a csapatok számától függően körmérkőzéses + kieséses rendszerű.
– A csapatmérkőzések is két nyert játszmáig, a játszmák 15 pontig tartanak.
– Minden játszmában gyorsított számolás.

A csapatverseny országos döntőjébe jutott versenyzők az egyéni versenyeken is indulhatnak.

8. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
Nevezési határidő:
–
–

V., és VI. korcsoport: 2018. április 10.
III., és IV. korcsoport: 2018. május 14.

Nevezési díj nincs!
9. Költségek
A rendezés költségeit a Magyar Lábtoll-labda Szövetség biztosítja.
A részvételi költségeket (utazás, étkezés, szállás stb.) a versenyzők viselik.
10. Igazolások:
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
11. Díjazás
Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
A IV-VIII. helyezettek oklevelet vehetnek át.
Az egyéni versenyszámokban két harmadik helyezettet hirdetünk.
12. Egyéb rendelkezések
•

A sportágról tájékozódni a www.labtoll.hu weboldalon lehet.

•

A jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi
Versenykiírás „Versenyszabályzata”, ill. a Magyar Lábtoll-labda Szövetség szabályai az irányadóak.

További információ:
Fehér János
5052 Újszász, Kossuth út 13.
Telefon/fax: 56/367-663; e-mail: labtoll@gmail.com

