2017/2018. TANÉVI
IV. és V-VI. KORCSOPORTOS STRANDLABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA®
A Strandlabdarúgó 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 Labdarúgó Szövetség
szervezi.
1. A verseny célja
•
•
•
•

A strandlabdarúgás sportág népszerűsítése a diákok körében.
Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
Országos versenyen való részvétel biztosítása a legjobbak számára, a célból, hogy sikeresen képviselhessék iskolájukat
diákversenyen.
• „Magyarország 2017/2018. tanévi Strandlabdarúgó Diákolimpia® bajnoka” cím, és 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 többletpont jogosultjainak meghatározása.
2. A versenyek rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Labdarúgó Szövetség.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai
Regionális selejtezők
A regionális selejtezők helyszíneinek kijelölése és a csapatok beosztása a nevezések ismeretében kerül kialakításra. A
selejtezők korosztályonként 1-1 nap alatt kerülnek lebonyolításra. A tervezett időpontok:
• IV. korcsoport: 2018. május 14-15-16.
• V-VI. korcsoport: 2018. május 16-17-18.
Országos döntő
Helyszín: Siófoki Nagystrand (8600 Siófok, Petőfi Sétány 3.)
IV. korcsoport: 2018. május 29.
Beérkezés: 2018. május 28. (hétfő)
V-VI. korcsoport: 2018. május 30.
Beérkezés: 2018. május 29. (kedd)
4. Résztvevők
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok
• IV. korcsoport: 2003-2004-ben született tanulók.
• V-VI. korcsoport: 1998-2002-ben született tanulók.
Felversenyzés
2005-ös születésű tanuló felversenyezhet a IV. korcsoportos versenyekre.
IV. korcsoportos tanuló felversenyezhet az V-VI. korcsoportba és visszaversenyezhet saját korcsoportjába is.
Korlátozás
Nincs.
Résztvevők
Regionális selejtező:
• A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a kiírási feltételeknek megfelelnek és a nevezési határidőig a Magyar
Diáksport Szövetség elektronikus rendszerében elvégezték nevezésüket.
Országos döntő:
• A regionális selejtezőkben korcsoportonként kvalifikációt szerzett 8 csapat (a nevezések alapján a rendező jogosult
meghatározni a továbbjutási rendet).

• Az országos döntőben egy iskola korcsoportonként legfeljebb 2 csapattal vehet részt.
5. Versenyszámok
Csapatverseny IV. és V-VI. korcsoportos fiúcsapatok részére.
6. Versenyek lebonyolítása
Regionális selejtezők:
• A csoportok kialakítása előzetesen kiküldésre kerül, a mérkőzések menetrendje helyszíni sorsolással történik a
technikai értekezleten.
• A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a helyezéseket:
Csoportmérkőzések 3 fős csoportban:
Csoportmérkőzések 4 fős csoportban:
1. forduló:
1–2
1. forduló:
1–2 3–4
2. forduló:
1–3
2. forduló:
2–4 1–3
3. forduló:
2–3
3. forduló:
3–2 1–4
Csoportmérkőzések 5 fős csoportban:
1. forduló: 1 – 2 4 – 5
2. forduló: 1 – 3 5 – 2
3. forduló: 3 – 4 5 – 1
4. forduló: 2 – 3 1 – 4
5. forduló: 5 – 3 4 – 2
Országos döntő:
• A csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai értekezleten.
• A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a helyezéseket:
Csoportmérkőzések 2 db 4 fős csoportban:
1. forduló:
1–2 3–4
2. forduló:
2–4 1–3
3. forduló:
3–2 1–4
A csoportok első 2 helyezést elért csapatai játsszák az elődöntőket (A1-B2, B1-A2), az elődöntők győztesei vívják a döntőt,
a vesztesek a bronzmérkőzést. A csoportok kiesői helyosztó mérkőzéseket játszanak egymással.
Csapatok érkezése:
• IV. korcsoport: 2018. május 28. (hétfő) 16.00 órától
• V-VI. korcsoport: 2018. május 29. (kedd) 16.00 órától
Helyszín: CE Napfény Hotel (8600 Siófok, Mártírok útja 8.)
Ünnepélyes megnyitó:
• IV. korcsoport: 2018. május 28. (hétfő) 19.00 óra
• V-VI. korcsoport: 2018.május 29. (kedd) 19.00 óra
Helyszín: CE Napfény Hotel (8600 Siófok, Mártírok útja 8.)
Technikai értekezlet:
• IV. korcsoport: 2018. május 28. (hétfő) 19.45 óra
• V-VI. korcsoport: 2018. május 29. (kedd) 19.45 óra
Helyszín: CE Napfény Hotel (8600 Siófok, Mártírok útja 8.)
7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A nevezést mindkét korcsoportban elektronikus úton, a Magyar Diáksport Szövetség honlapján kialakított nevezési
rendszerben kell megtenni (www.nevezes.diakolimpia.hu).
A Magyar Diáksport Szövetség elektronikus rendszerében a csapat testnevelője tudja elvégezni a nevezést.
A korcsoportonként két csapattal nevezőknek a nevezéseket külön kell elkészíteniük az elektronikus nevezési rendszerben.
Módosított nevezési határidő: 2018. május 04. (péntek)
Nevezési díj: nincs

A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!
8. Költségek
Az országos döntő rendezési, díjazási, valamint a csapatlétszámnak megfelelő szállásköltséget (12 fő játékos + 2 fő felnőtt
kísérő + 1 fő gépkocsivezető szállása) a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosítja.
Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik.
A szállás- és étkezés megrendelőt a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
A játékos névsort (1. számú melléklet) a csapatoknak igazoláskor a helyszínen kell kitöltve leadniuk, ez vonatkozik
a regionális selejtezőkre és az országos döntőre egyaránt.
10. Díjazás
Regionális selejtező:
• Minden helyezett csapat oklevelet vehet át.
Országos döntő:
• Minden helyezett csapat oklevelet vehet át.
• Az I-III. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.
• Átadásra kerülnek az alábbi különdíjak:
- Legjobb mezőnyjátékos;
- Gólkirály;
- Legjobb kapus.
11. Sportági rendelkezések
• Játékidő: 3 x 8 perc 2 perc szünettel.
• Pálya: a mérkőzéseket 35-37 x 26-28 m-es játékterű, 40 cm mélységű megtisztított homokos pályán lehet játszani.
• A játéktér:
- két térfélre van osztva egy képzeletbeli felezővonallal (melyet piros zászló jelöl);
- a kapuvonal és az azzal párhuzamos, tőle 9 méterre található képzeletbeli vonallal határolt terület a büntetőterület
(sárga zászló jelöli), melynek közepe a büntető jel.
• Kapu: 5,5 x 2,2 méteres kapu.
• A labda kerülete, súlya: 68-70 cm kerületű, 400-440 g súlyú.
• Csapatlétszám: 12 fő (ebből 2 fő kapus szükséges) + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: mérkőzésenként és csapatonként 10 fő játékos szerepeltethető, abból a 12 főből, akiket a
verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
• Csapatlétszám mérkőzésen: a játéktéren csapatonként 4 fő mezőnyjátékos + 1 fő kapus tartózkodhat.
• Felszerelés: lásd a „Versenyszabályzat” XIV. 8. pontja szerint.
- Lábbeli használata nem megengedett.
- Az országos döntőre legalább két különböző színű garnitúrát és 1 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a
csapatoknak magukkal vinni.
• Játékszabályok:
- középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el;
- a labdát a büntetőterület bármely pontjáról kidobhatja a védekező csapat kapusa;
- oldalvonal mögül lapos passzal vagy bedobással hozható ismét játékba a labda (közvetlenül gól nem érhető el
belőle). Az ellenfél játékosai 5 méterre helyezkednek el - pontrúgásnál is - és nem akadályozhatják a labda játékba
hozatalát;
- csak közvetlen típusú szabadrúgás van;
- szabadrúgásból közvetlenül gól érhető el;
- semmilyen helyzetben nem állítható sorfal;
- a sarokrúgásból közvetlenül gól érhető el;
- csoportmérkőzések során a találkozók végződhetnek döntetlenre. A keresztjátékok és a helyosztók során, ha
döntetlenre végződik egy mérkőzés, akkor 1x3 perc hosszabbítás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor
büntetők következnek az első hibáig.

•
•

•

•

•

Sárga kártya: lásd a labdarúgás szabályai szerint.
- Annak a játékosnak, akit kétszer sárga kártyával figyelmeztetnek egy mérkőzés alatt, a játékvezető jelzése alapján
2 percre el kell hagynia a játékteret. A két perc elteltével a kiállított játékos azonnal a játéktérre léphet.
Piros kártya:
- Ki kell állítani a vétkes játékost, ha durva szabálytalanságot követ el vagy megkapja a harmadik sárga kártyás
figyelmeztetést ugyanazon a mérkőzésen. A kiállított játékos nem térhet vissza a játékba. A cserepadon sem ülhet,
olyan távolra kell elmennie, ahonnan nem zavarhatja a játék további menetét. 2 perc elteltével egy cserejátékos
azonnal beléphet helyette a játéktérre.
A mérkőzésért adható pontok:
- győzelemért 3 pont, vereség esetén 0 pont;
- döntetlen után büntetővel elért győzelemért 2 pont jár;
- döntetlen után büntetőkkel való vereségért 1 pont jár.
Azonos pontszám esetén a helyezések eldöntése:
- egymás elleni eredmény, majd;
- a több rendes játékidőben elért győzelem, majd;
- a mérkőzések gólkülönbsége, majd;
- a mérkőzéseken szerzett több gól rangsorol, majd;
- a sorsolás dönt.
Pontegyenlőségnél csak az azonos pontszámú csapatok egymás elleni eredményeit veszik figyelembe.
Egyéb rendelkezések:
- 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 étkezés helyszínén okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel
tartoznak.
- Óvásról a Versenybizottság hoz határozatot, a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
- Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség
„Versenyszabályzata” és a hatályos „Strandlabdarúgás verseny- és játékszabályai” érvényesek.
Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!
A versennyel kapcsolatos információk:
Erhardt Szilárd
mobiltelefonszám: +36/30-691-18-47
e-mail: erhardt.szilard@mlsz.hu
Magyar Labdarúgó Szövetség

