III. KORCSOPORT

Röplabda

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Röplabda Szövetséggel
(MRSZ) együttműködésben hirdeti meg.
1.

A verseny célja:
• A röplabda sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportággal megismerkedő fiatalok részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.  Az országos döntő szervezője:
Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a „Diákolimpiai
Összevont Labdajátékok” eseménysorozat keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.
3.

A versenyek időpontjai, helyszínei:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2020. április 05-ig kell megrendezni.
• Országos selejtezők: 2020. április 26-ig.
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek
meghatározásra, kijelölésre.
• Országos elődöntők: 2020. május 24-ig.
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek
meghatározásra, kijelölésre.
• Országos döntő: 2020. június 11 - június 14. (csütörtök-vasárnap), Nyíregyháza.

4.

A versenyek résztvevői:
Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2007-2008-ban született tanulók.
Felversenyzés:
Alacsonyabb, II. korcsoportos (2009-2010-ben született) tanulók felversenyezhetnek.
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Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport
szervezetek kiírása szerint.
• Országos selejtezők: Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők:
Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 leány- és 28 fiúcsapat
kerülhet az alábbiak szerint:
– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az országos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.
• Országos döntő:
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat.
Az országos döntőt szervező megye fiú- és leánybajnokcsapata alanyi jogon résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs nevezett csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 8 országos
elődöntő kerül megrendezésre.
5.

Meghívás:
Lásd a „Versenyszabályzat” VIII . pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti
1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/ Budapest
2. helyezett csapata.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata.

6.

Versenyszámok:
Csapatversenyek a III. korcsoportba tartozó fiú- és leánycsapatok részére.

7.

A versenyek lebonyolítása:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. április 05-ig
kell lebonyolítani.
• Országos selejtező:
A nevezések számától függően csoport(ok) kialakításával, vagy oda-vissza
vágós rendszerben (kupaszabályok) kerülnek lebonyolításra, a „Versenyszabályzat” XIII. 2. pontja szerint.
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Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Röplabda Albizottsága (a továbbiakban: Röplabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján határozza meg a selejtezők párosításait.
• Országos elődöntő:
Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs nevezett csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való
részvételt, akkor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megrendezésre, ahonnan az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.
Az MDSZ és a Röplabda Albizottság fenntartja magának a jogot, hogy a nevezések függvényében határozza meg az országos elődöntői csoportokat, a
lebonyolítás módját, a csoportokból továbbjutó csapat(ok) számát, és írásos
jelentkezés alapján jelölje ki a szervezőket.
• Országos döntő:
Az országos elődöntőkről bekerült 7 leány- és 7 fiúcsapat, valamint az országos döntőt szervező megye leány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen
8-8 csapat. Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a helyezéseket, majd, a csoportok második
és harmadik helyezettjeinek a keresztjátéka, az elődöntők, és a helyosztók
következnek az alábbi lebonyolítás szerint:
Első versenynap
I. forduló:
II. forduló				
1. A1 - A4
5. A1 - A2				
2. A2 - A3
6. A4 - A3			
3. B1 - B4
7. B1 - B2
4. B2 - B3
8. B4 - B3
Második versenynap
III. forduló:
Keresztjáték:			
1. A3 - A1
AII - BIII				
2. A2 - A4
BII - AIII 			
3. B3 - B1		
4. B2 - B4
Harmadik versenynap
Elődöntők:			
BI - AII-BIII keresztjáték győztese
AI - BII-AIII keresztjáték győztese 			
Helyosztók:
7-8. helyért AIV - BIV
5-6. helyért AII-BIII keresztjáték vesztese - BII-AIII keresztjáték vesztese
3-4. helyért	AI – BII-AIII elődöntő vesztese - BI – AII-BIII elődöntő vesztese
1-2. helyért	AI – BII-AIII elődöntő győztese - BI – AII-BIII elődöntő győztese
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8.

Nevezés:
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy Iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezéseket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek:
A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.

Költségek:
Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10. Igazolás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
11.

Díjazás:
Lásd a „Versenyszabályzat“ XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12. Sportági rendelkezések:
• Játéktér: a mérkőzéseket 7 × 14 m-es játékterű teremben kell játszani, amit a
középvonal két 7 × 7 m-es négyszög alakú játékmezőre oszt. Mindkét játékmezőben a támadóvonalat a középvonaltól 3 m-re meg kell húzni. Az országos elődöntő és az országos döntő mérkőzéseit legfeljebb 10 x 20 m-es
teremben kell lejátszani.
• Háló magassága: a leányoknál 210 cm, a fiúknál 215 cm.
• Antenna alkalmazása kötelező!
• Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala labdával nem rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése
szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.
• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról
minden csapat maga gondoskodik.
• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos
szerepeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a
technikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
• Libero játékos szerepeltetése nem engedélyezett.
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• Játékszabályok:
– A mérkőzések 3 nyert szettből állnak, a végeredmény 3:0, 3:1 vagy 3:2
lehet. Játék közben 4 főnek kell tartózkodnia a pályán, s játszmánként
4 cserelehetőség van. A mérkőzés első játszmájában pályára lépő (kezdő vagy csere) játékos a mérkőzés második játszmájában nem szerepelhet. A mérkőzés harmadik játszmájától bárki szerepelhet. Az első
játszmában szerepeltetett játékosokat (kezdő és csere) a jegyzőkönyvben a játszma végén jelölni kell. A játékosok első és második játszmában történő összeállítása mérkőzésenként változhat. A szabály megszegése jogosulatlan játékos szerepeltetésének minősül.
Kötelező forgás szabálya:
– A jegyzőkönyvben rögzített állásrend szerint végrehajtott nyitásokon felül, a csapatnak abban az esetben is forgást kell végrehajtani, ha a csapat egymást követő három nyitást végrehajtott, és valamennyi esetben
megszerezte a pontot. A kötelező forgás rendjének elvétését labdamenetvesztéssel kell szankcionálni, és vissza kell állítani a helyes felállást.
Amennyiben a nyitó játékost két szerva után lecserélik, a helyére beálló
játékos csak egyet szerválhat. Ha a csapat ismét pontot szerez, forgást
kell végrehajtani. Tehát egy adott állásrendben egymás után maximum 3
nyitást hajthat végre a csapat.
Helytartás szabálya:
– A négy pályára lépő játékos közül, az 1-es helytartási helyen lévőt kell
hátsó sorkötelesnek tekinteni (a nyitás pillanatában az 1-es helyen lévő
játékosnak távolabb kell lennie a hálótól, mint a 3-as helyen lévő játékos),
a három első sorköteles a 2-es, a 3-as, a 4-es helytartási helyet foglalja el.
Hátsó sorköteles játékos támadása:
– A hátsó középső, helytartásilag 1-es helyen álló nyitó játékos minősül
egyedül hátsó sorköteles játékosnak. Hátsó sorköteles játékos a támadó
vonalon belülről nem hajthat végre befejezett támadó érintést, amikor
a labda teljes terjedelmével a szintszalag fölött van, és nem vehet részt
befejezett sáncban sem.
Átlépés szabálya:
– A háló alatt át lehet hatolni az ellentérfélbe, feltéve, hogy ezzel a játékos
nem akadályozza az ellenfél játékát. A középvonal feletti ellenmezőbe
hatoláskor a lábak járófelülete és a kezek érinthetik az ellenmezőt, ha
ezek egy kis része még érinti a középvonalat, vagy fölötte van annak, a
test bármely más része nem érintheti az ellenmezőt.
• A mérkőzések között 20 perc szünet, ill. bemelegítési idő van a csapatok első
mérkőzéseit kivéve, ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző mérkőzés
befejezésétől kell számítani.
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• A mérkőzésekért adható pontok: győzelem 2 pont, vereség 1 pont, ki nem
állás 0 pont.
Helyezések eldöntése körmérkőzés esetén:
– a legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat,
– nyert-vesztett játszmák aránya,
– nyert-vesztett pontok aránya,
– egymás ellen elért eredmény.
• A III. korcsoportos Diákolimpiai mérkőzéseken a 4-4 elleni játékra kialakított
jegyzőkönyv használata kötelező.
• A Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.
• Az országos selejtezői, országos elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás
módjáról a köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek értesítik.
• A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekinthetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és
játékszabályai” érvényesek.
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Röplabda
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ)
együttműködésben hirdeti meg.
1.

A verseny célja:
• A röplabda sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportágban jártasságot szerzett tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2. Az országos döntő szervezője:
Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a
„Diákolimpiai Összevont Labdajátékok” eseménysorozat keretében a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.
3.

A versenyek időpontjai, helyszínei:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti döntőket 2020. április 05-ig kell megrendezni.
• Országos selejtezők: 2020. április 26-ig.
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek
meghatározásra, kijelölésre.
• Országos elődöntők: 2020. május 17-ig.
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek
meghatározásra, kijelölésre.
• Országos döntő: 2020. június 04-07. (csütörök-vasárnap), Miskolc.

4.

A versenyek résztvevői:
Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként a IV. korcsoportba tartozó, 2005-2006-ben született tanulók.
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Felversenyzés: Alacsonyabb, III. korcsoportos (2007-2008-ban született) tanulók felversenyezhetnek és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport
szervezetek kiírása szerint.
• Országos selejtezők:
Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők:
Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 leány- és 28 fiúcsapat
kerülhet az alábbiak szerint:
– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az országos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.
• Országos döntő:
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat.
Az országos döntőt szervező megye fiú- és leánybajnokcsapata alanyi jogon résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs nevezett csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 8 országos
elődöntő kerül megrendezésre.
5.

Meghívás:
Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti
1. helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/ Budapest
2. helyezett csapata.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult
csapata.

6.

Versenyszámok:
Csapatversenyek a IV. korcsoportba tartozó fiú- és leánycsapatok részére.

7.

A versenyek lebonyolítása:
• Alapszintű és megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2019. április 05-ig
kell lebonyolítani.
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• Országos selejtező:
A nevezések számától függően oda-vissza vágós rendszerben (kupaszabályok) kerülnek lebonyolításra, a „Versenyszabályzat” XIII. 2. pontja szerint.
Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Röplabda Albizottsága (a továbbiakban: Röplabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján határozza meg a selejtezők párosításait.
• Országos elődöntő:
Amennyiben az országos döntőt szervező megyének nincs nevezett csapata, vagy 1. és 2. helyezett csapatai nem vállalják az országos döntőn való
részvételt, akkor az adott nemben 8 országos elődöntő kerül megrendezésre, ahonnan az 1. helyezett csapatok kerülnek az országos döntőbe.
Az MDSZ és a Röplabda Albizottság fenntartja magának a jogot, hogy a nevezések függvényében határozza meg az országos elődöntői csoportokat, a
lebonyolítás módját, a csoportokból továbbjutó csapat(ok) számát, és írásos
jelentkezés alapján jelölje ki a szervezőket.
• Országos döntő:
Az országos elődöntőkről bekerült 7 leány- és 7 fiúcsapat, valamint az országos
döntőt szervező megye leány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen 8-8 csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai
értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a helyezéseket, a csoportok második és harmadik helyezettjeinek keresztjátéka, majd az elődöntők, és a helyosztók következnek az alábbi
lebonyolítás szerint:
Első versenynap
I. forduló:
II. forduló				
1. A1 - A4
5. A1 - A2				
2. A2 - A3
6. A4 - A3			
3. B1 - B4
7. B1 - B2
4. B2 - B3
8. B4 - B3
Második versenynap
III. forduló:
Keresztjáték:			
1. A3 - A1
AII - BIII				
2. A2 - A4
BII - AIII 			
3. B3 - B1		
4. B2 - B4
Harmadik versenynap
Elődöntők:			
BI - AII-BIII keresztjáték győztese
AI - BII-AIII keresztjáték győztese
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Helyosztók:
7-8. helyért AIV - BIV
5-6. helyért AII-BIII keresztjáték vesztese - BII-AIII keresztjáték vesztese
3-4. helyért	AI – BII-AIII elődöntő vesztese - BI – AII-BIII elődöntő vesztese
1-2. helyért	AI – BII-AIII elődöntő győztese - BI – AII-BIII elődöntő győztese
8.

Nevezés:
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezéseket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport
szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek:
A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.

Költségek:
Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak
szerint.

10. Igazolás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
11.

Díjazás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12. Sportági rendelkezések:
• Terem: az országos elődöntő és az országos döntő mérkőzéseit legalább
24 × 12 × 7 m-es teremben kell lejátszani.
• Háló magassága: fiúknál 230 cm, leányoknál 217 cm.
• Antenna alkalmazása kötelező!
• Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala labdával nem rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése
szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.
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• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról
minden csapat maga gondoskodik.
• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
• A versenyen LIBERO játékos szerepeltethető.
• A mérkőzések között 20 perc szünet, illetve bemelegítési idő van a csapatok
első mérkőzéseit kivéve, ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző mérkőzés befejezésétől kell számítani.
• A mérkőzésekért adható pontok: győzelem 2 pont, vereség 1 pont, ki nem
állás 0 pont.
Helyezések eldöntése körmérkőzés esetén:
– a legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat,
– nyert-vesztett játszmák aránya,
– nyert-vesztett pontok aránya,
– egymás ellen elért eredmény.
• A Diákolimpia® országos elődöntő és az országos döntő mérkőzésein a nemzetközi jegyzőkönyv használata kötelező.
• A Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.
• Az országos selejtezői, országos elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás
módjáról a köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek értesítik.
• A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekinthetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia®
„Versenyszabályzata” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és játékszabályai”
érvényesek.
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Röplabda

A” kategória

”

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ)
együttműködésben hirdeti meg.
1.

A verseny célja:
• A röplabda sportág utánpótlásbázisának szélesítése minél több iskoláskorú
tanuló bevonásával.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportágban jártasságot és készséget szerzett tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2. Az országos döntő szervezője:
Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Somogy
Megyei Diáksport Szövetség szervezésében kerül megrendezésre.
3.

A versenyek időpontjai, helyszínei:
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti döntőket 2019. december 15-ig kell megrendezni.
• Országos selejtezők: 2020. janurá 19-ig.
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek
meghatározásra, kijelölésre.
• Országos elődöntők: 2020. február 09-ig.
A pontos időpontok, helyszínek a beérkezett jelentkezések után kerülnek
meghatározásra, kijelölésre.
• Országos döntő: 2020. február 27 - március 01. (csütörtök-vasárnap), Kaposvár.
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A versenyek résztvevői:
Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2000-2004-ben
született tanulók.
Felversenyzés:
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2005-ben született tanulók felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Nincs.
Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos selejtezők:
Selejtezőre nevezhetnek a megyei/budapesti versenyek 2. helyezett csapatai.
• Országos elődöntők:
Az országos elődöntői csoportokba legfeljebb 28 leány- és 28 fiúcsapat kerülhet az alábbiak szerint:
– a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapatai, valamint az országos selejtezők alapján 9 megyei/budapesti 2. helyezett csapat.
• Országos döntő:
Nemenként 8 csapat részvételével.
Nemenként az országos elődöntőkből felkerült 7 csapat.
Az országos döntőt szervező megye fiú- és leánybajnokcsapata alanyi jogon
résztvevője a 8-8 csapatos országos döntőnek. Amennyiben az országos
döntőt szervező megyének nincs nevezett csapata, vagy 1. és 2. helyezett
csapatai nem vállalják az országos döntőn való részvételt, 8 országos elődöntő kerül megrendezésre.

5.

Meghívás:
Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos elődöntő: az országos elődöntőről visszalépő megyei/budapesti 1.
helyezett csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett megye/ Budapest 2.
helyezett csapata.
• Országos döntő: az országos döntőről visszalépő csapat helyén meghívásra kerülhet az érintett országos elődöntői csoport helyezés szerinti jogosult csapata.

6.

Versenyszámok:
Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és leánycsapatok részére.
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A versenyek lebonyolítása:
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2019. december 15-ig kell lebonyolítani.
• Országos selejtező:
A nevezések számától függően csoport(ok) kialakításával, vagy oda-vissza
vágós rendszerben (kupaszabályok) kerülnek lebonyolításra a „Versenyszabályzat” XIII. 2. pontja szerint.
Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Röplabda Albizottsága (a továbbiakban: Röplabda Albizottság) a beérkezett nevezések alapján határozza meg a selejtezők párosításait.
• Országos elődöntő:
Az MDSZ és a Röplabda Albizottság fenntartja magának a jogot, hogy a
nevezések függvényében határozza meg az országos elődöntői csoportokat, a lebonyolítás módját, a csoportokból továbbjutó csapat(ok) számát,
továbbá írásos jelentkezés alapján kijelöli a szervező(ke)t.
• Országos döntő:
Az országos elődöntőkről bekerült 7 leány- és 7 fiúcsapat, valamint az országos
döntőt szervező megye leány- és fiúbajnokcsapata, mindösszesen 8-8 csapat.
Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai értekezleten. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer
alapján döntik el a helyezéseket, majd a csoportok második és harmadik
helyezettjeinek keresztjátéka, az elődöntők és a helyosztók következnek az
alábbi lebonyolítás szerint:
Első versenynap
I. forduló:
II. forduló				
1. A1 - A4
5. A1 - A2				
2. A2 - A3
6. A4 - A3			
3. B1 - B4
7. B1 - B2
4. B2 - B3
8. B4 - B3
Második versenynap
III. forduló:
Keresztjáték:			
1. A3 - A1
AII - BIII				
2. A2 - A4
BII - AIII 			
3. B3 - B1		
4. B2 - B4
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Harmadik versenynap
Elődöntők:
BI - AII-BIII keresztjáték győztese
AI - BII-AIII keresztjáték győztese
Helyosztók:
7-8. helyért AIV - BIV
5-6. helyért AII-BIII keresztjáték vesztese - BII-AIII keresztjáték vesztese
3-4. helyért AI – BII-AIII elődöntő vesztese - BI – AII-BIII elődöntő vesztese
1-2. helyért AI – BII-AIII elődöntő győztese - BI – AII-BIII elődöntő győztese
8.

Nevezés:
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezéseket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport
szervezetek határozzák meg.
• Országos versenyek:
A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat elektronikus
nevezésük alapján a megyei/budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.

9.

Költségek:
Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10. Igazolás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint
11.

Díjazás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12. Sportági rendelkezések:
• Terem: Az országos elődöntő és az országos döntő mérkőzéseit legalább
24 × 12 × 7 m-es teremben kell lejátszani.
• Háló magassága: fiúknál 243 cm, leányoknál 224 cm.
• Antenna alkalmazása kötelező!
• Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala labdával nem rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése
szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.
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• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról
minden csapat maga gondoskodik.
• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos
szerepeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a
technikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
• A versenyen LIBERO játékos szerepeltethető.
• A mérkőzések között 20 perc szünet, illetve bemelegítési idő van a csapatok első mérkőzéseit kivéve, ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző
mérkőzés befejezésétől kell számítani.
• A mérkőzésekért adható pontok: győzelem 2 pont, vereség 1 pont, ki nem
állás 0 pont.
Helyezések eldöntése körmérkőzés esetén:
– a legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat,
– nyert-vesztett játszmák aránya,
– nyert-vesztett pontok aránya,
– egymás ellen elért eredmény.
• A Diákolimpia® országos elődöntő és az országos döntő mérkőzésein nemzetközi jegyzőkönyv használata kötelező.
• A Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.
• Az országos selejtezői, országos elődöntői beosztásokról és a lebonyolítás
módjáról a köznevelési intézményeket a szervező diáksport szervezetek értesítik.
• A beosztások, a versenyek programfüzetei az MDSZ honlapján megtekinthetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a
Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és
játékszabályai” érvényesek.
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Röplabda

B” kategória

”

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ)
együttműködésben hirdeti meg.

1.

A verseny célja:
• Röplabda sportágban versenylehetőséget biztosítani azon középfokú köznevelési intézménybe járó fiataloknak, akik csak iskolai keretek között röplabdáznak.
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportágban jártasságot és készséget szerzett tanulók részére.
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok
kialakítása, elmélyítése.
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.

Az országos döntő szervezője:
Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú- Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül meg- rendezésre.

3.

A versenyek időpontjai, helyszínei:
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti döntőket 2020. március 29-ig kell megrendezni.
• Országos döntő: 2020. április 16-19. (csütörtök-vasárnap), Debrecen.

4.

A versenyek résztvevői:
Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2000-2004-ben
született tanulók.
Felversenyzés:
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2005-ben született tanulók felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
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Korlátozás:
A versenyen azok az V-VI. korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik
röplabda sportágban:
– 2017. szeptember 01. és 2019. november 01. között az MRSZ vagy bármely ország szakszövetsége által kiadott versenyzési engedéllyel nem
rendelkeznek.
– Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szakszövetsége nem ad ki versenyzési engedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági szakszövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy
kupamérkőzésén 2017. szeptember 01. és 2019 november 01. között
nem vett részt.
– az MRSZ által kiadott strandröplabda versenyengedéllyel nem rendelkeznek.
Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek
kiírása szerint.
• Országos döntő:
Az országos döntőbe a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapata
kerülhet, maximum 20 leány- és 20 fiúcsapat.
5.

Meghívás:
Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
• Országos döntő:
– Amennyiben nem jelentkezik valamennyi megyei/budapesti 1. helyezett,
vagy kizárás, visszalépés történik, és emiatt a lebonyolítási rendszer csapatszáma a kiegészítést indokolttá teszi, úgy lehetőség van a megyei/
budapesti 2. helyezettek meghívásra.
– Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Röplabda Albizottsága (a
továbbiakban: Röplabda Albizottság) a meghívást kérők közül rangsorol, mely rangsorolás a megyei/budapesti versenyen szereplő csapatok
száma alapján történik.
– Amennyiben a megyei/budapesti versenyt nyert csapat jogosulatlan
játékos szerepeltetésével szerezte meg az első helyet, úgy nem vehet
részt az országos döntőn. Helyére a megyei/budapesti 2. helyezett kerülhet meghívásra. Amennyiben a megyei/budapesti 2. helyezett csapatban is előfordul jogosulatlanul szereplő játékos, úgy abból a megyéből/ Budapestről nem vehet részt csapat az országos döntőn.
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Versenyszámok:
Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és leánycsapatok részére.

7.

A versenyek lebonyolítása:
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint. A megyei/budapesti versenyeket 2020. március 29-ig kell lebonyolítani.
• Országos döntő:
Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések
alapján az MDSZ és a Röplabda Albizottság dönt.
A csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai értekezleten.

8.

Nevezés:
Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezéseket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport szervezetek határozzák meg.
• Országos verseny:
A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/
budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
A meghívási kérelem elfogadása alapján a csapato(ka)t az MDSZ juttatja tovább.

9.

Költségek:
Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10. Igazolás:

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző vagy a kísérő a verseny
helyszínén bemutassa a „4. pont Korlátozás” részben meghatározott feltételeket igazoló dokumentumokat. Annak igazolása, hogy a tanuló az adott időszakban nem rendelkezik játékengedéllyel, az elektronikus nevezési rendszerből nyomtatott nevezési lap MRSZ vagy az MDSZ által történő hitelesítésével
történhet.
A nem magyar állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövetségének
név szerinti igazolását és annak a hitelesített magyar nyelvű fordítással egybefűzött változatát kötelesek bemutatni, amelynek szövegezése a magyar
meghatározással azonos.
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V-VI. KORCSOPORT
11.

„B” KATEGÓRIA

Díjazás:
Lásd a „Vesenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12. Sportági rendelkezések:

• Terem: Az országos döntő mérkőzéseit legalább 24 × 12 × 7 m teremben kell
lejátszani.
• Háló magassága: fiúknál 243 cm, leányoknál 224 cm.
• Antenna alkalmazása kötelező!
• Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala labdával nem rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése
szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.
• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról
minden csapat maga gondoskodik.
• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
• A versenyen LIBERO játékos szerepeltethető.
• A mérkőzések között 20 perc szünet, illetve bemelegítési idő van a csapatok
első mérkőzéseit kivéve, ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző mérkőzés befejezésétől kell számítani.
• A diákolimpiai versenyeken nemzetközi jegyzőkönyv használata nem kötelező.
• A Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.
• Felhívjuk a megyei/budapesti diáksport szervezetek, és az iskolacsapatok figyelmét, hogy a versenyek megkezdése előtt a megyei/budapesti Röplabda
Szövetség igazolása mellett a MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási Bizottságának ellenőrzését is kérjék meg a játékjogosultság igazolásához.
• Amennyiben – akár utólag is – az MDSZ tudomására jut, hogy az országos
döntőn jogosulatlan szereplés történt, az adott iskolacsapat eredménye törlésre kerül, egyben az oktatási intézmény csapata automatikusan kizárja magát a 2020/2021. tanévi amatőr röplabda diákolimpiai versenyekről.
• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölthető (www.diakolimpia.hu).
• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és játékszabályai” érvényesek.
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