2018/2019. TANÉVI
FLOORBALL - NAGYPÁLYÁS DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Floorball - nagypályás Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ)
közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Floorball Szakszövetség
(a továbbiakban MFSZ) rendezi meg.
1.

A verseny célja





A floorball sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.
Lehetőséget nyújtani arra, hogy a floorballozó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.
A tanév „Magyarország Floorball – Nagypályás 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 többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása.
2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Floorball Szakszövetség.
3. A versenyek időpontjai, helyszínei
Területi selejtezők
Időpontjai
Helyszínei

2019. február 28-ig
A nevezések függvényében kerülnek kijelölésre

Országos elődöntők
Időpontjai
Helyszínei

2019. március.
A továbbjutás függvényében kerül kijelölésre

Az országos döntők:
Időpontjai:
Helyszínei:

2018. május, április.
Pályázati elbírálás után, később kerül kijelölésre

4. A verseny résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok
II. korcsoportban tartozó, 2008-2009-ben született tanulók,
IV. korcsoportban tartozó, 2004-2005-ben született tanulók,
VI. korcsoportban tartozó, 1999-2001-ben született tanulók.
Mindegyik korcsoport fiúk mérkőzésein, korosztályuknak megfelelő leányok is versenyezhetnek, de egy csapatba
maximum három lány nevezhető.

Felversenyzés
Alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és visszaversenyezhet saját korcsoportjába is.
-

II. korcsoport versenyén 2010-2011-ben született tanulók,

-

IV. korcsoport versenyén 2006-2007-ben született tanulók,
VI. korcsoport versenyén 2002-2003-ban született tanulók felversenyezhetnek.

Korlátozás
Nincs
Résztvevők
Országos területi selejtezők: A köznevelési intézmények azon csapatai, melyek a megadott nevezési határidőig
elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
Országos elődöntők: A területi selejtezőkről továbbjutó köznevelési intézmények száma alapján.
Országos döntők: Korcsoportonként és nemenként legfeljebb 6-8 csapat részvételével.
5. Versenyszámok
Csapatverseny II., IV., és VI. korcsoportos fiú és leány floorball – nagypályás csapatok részére.
6. A versenyek lebonyolítása
A Magyar Floorball Szakszövetség a nevezések beérkezése után dönt a területi csoportok kialakításáról, a lebonyolítás
módjáról, az egyes területekről és az országos döntőbe továbbjutó csapatok számáról.
Területi selejtezők Szükség esetén országos területi selejtezők kerülnek kiírásra
Országos elődöntők a területi selejtezőket követően legfeljebb 3-4 helyszínen, melynek helyezettjei kerülnek a 6-8 csapatos
országos döntőben.
Országos döntő korcsoportonként, és nemenként 6-8 csapat részvételével kerül megrendezésre az országos döntő.
Nemenként és korcsoportonként akkor kerül lebonyolításra verseny, ha nemenként és korcsoportonként minimum 5
csapat nevezett!
7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint az alábbi
kiegészítésekkel

Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
A több csapattal nevezőknek külön kell a nevezést elkészíteniük az elektronikus nevezési rendszerben.
Nevezési határidő: 2018. november 30. (péntek), 24.00 óráig.
Nevezési díj: 5000 Ft/csapat (azaz ötezer forint/csapat).
A nevezési díjat az MFSZ számlájára 11600006-00000000-41595084 kell befizetni. Az MFSZ elektronikus számlát küld a
benevezett iskoláknak. Kérjük, amennyiben nem az iskola nevére és címére kérik a számlát, úgy azt külön jelezzék a
befizetéssel egyidőben a fotitkar@hunfloorball.hu címre küldött e-mailben!
A számlát utólag nem áll módunkban módosítani!

A nevezési díj befizetését igazoló csekk, vagy átutalás bizonylatát szkennelve, a Magyar Floorball Szakszövetséghez kell
elektronikus levélben eljuttatni 2018. november 30. (péntek), 24.00 óráig.
Csak a befizetett nevezési díjat igazoló csekk, vagy átutalás beérkezett bizonylata alapján kerülnek kijelölésre a területi
selejtezők csapatai!
A határidőn túl beérkező nevezésekből beosztást nem eszközlünk!
8. Költségek
A országos döntő rendezési költségeit az MFSZ biztosítja.
A részvételi költségeket a résztvevő csapatokat terheli.
9. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
10. Díjazás
Az országos elődöntőbe és döntőbe jutott 1-3. helyezett csapatok játékosai éremdíjazásban részesülnek.
Valamennyi országos elődöntőbe és döntőbe jutott csapat oklevéldíjazásban részesülnek.
Különdíjazásban részesülnek támogató esetén a bajnokcsapatok.
11. Sportági rendelkezések
 A Nemzetközi Floorball Szövetség hivatalos szabályai szerint a játékidőt kivéve, amely mérkőzésenként 2x10 perc
(helyosztó mérkőzéseken a 2x12 perc is megengedett).
 Csapatlétszám: Minimálisan 5+1 fő játékos, maximálisan 12 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző)
szerepeltethető. A pályán egyszerre 5 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat.
 Játékosok szerepeltetése: Versenyenként csak az első mérkőzés előtt igazolt és jegyzőkönyvbe vett maximum 12 fő
játékos szerepelhet.
 Helyezések eldöntése:
A mérkőzésekért adható pontok: a győzelem 2, a döntetlen 1, a vereség 0 pont.
Csoporton belüli sorrend meghatározása és 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,
- abban az esetben, ha az eredmények alapján nem lehet eldönteni a helyezést – sorsolás helyett –, az adott két
csapat között 2×5 perces megismételt mérkőzést kell kiírni, melyre az első helyért játszott mérkőzés szabályai az
irányadóak,
Abban az esetben, ha nem lehet döntetlen a végeredmény és a rendes játékidő lejártával egyenlő az eredmény, akkor
mindkét csapat 3 játékosa büntetőütést végez, ha 3 ütés után döntetlen, akkor ugyanazzal a 3 játékossal felváltva addig
kell folytatni a büntetőütéseket, amíg el nem dől az eredmény az egyik csapat javára.
Az első helyért zajló mérkőzésen, döntetlen esetén 3 perces hosszabbítás következik a büntetőütések előtt. A
hosszabbításban szerzett első gól a mérkőzés végét jelenti.
 A versenyekre a csapatok két, eltérő színű, számozott mezt vigyenek magukkal.
 A versenyek kezdete előtt a csapatok a kinyomtatott elektronikus nevezési lapot az egyéb igazolásokkal együtt adják le a
felelős rendezőnek.

 Óvást a mérkőzés után azonnal, írásban kell benyújtani, a versenyt lebonyolító szövetségi képviselőnél az óvási díj
egyidejű befizetésével.
 A nevezések beérkezése után a beosztásokról, az időpontokról és helyszínekről az érintetteket elektronikus levélben
értesítjük.
 A Szabálykönyv letölthető: www.hunfloorball.hu/szabalyzatok oldalról.
 A versenyek programfüzetei a Magyar Diáksport Szövetség honlapján (http://www.mdsz.hu/diakolimpia/forgatokonyvek/)
is olvashatók, letölthetők lesznek.
 Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, a Magyar Floorball Szakszövetség hatályos
szabályzatai és a Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás "Versenyszabályzat" szerint kell eljárni.
További információ:
Magyar Floorball Szakszövetség
Főtitkár: Jaczkó Róbert Gyula: fotitkar@hunfloorball.hu; (30) 709-1803
Honlap: www.hunfloorball.hu
Diákolimpia® koordinátora: Tóth Imre: timre@t-online.hu; (30) 985-5449

