
 

 

 

 

2019/2020. TANÉVI ORSZÁGOS 

ELŐDÖNTŐ – IV. KORCSOPORT FIÚ 

Kecskemét, 2020.01.24. 



 

 

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 

Dóka András elnök dookaan@gmail.com +36703103341 

Török Tibor tag tibor510703@freemail.hu +36307742741 

Versenybizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Török Tibor elnök tibor510703@freemail.hu +36307742741 

Dóka András tag dookaan@gmail.com +36703103341 

Igazoló bizottság: 

Név Beosztás e-mail cím telefon 

Dóka András elnök dookaan@gmail.com +36703103341 

2. Helyszín, időpont, programok 

 
2020. január 24. (péntek) 

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája 
(6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18.) 

 
10:00 - 10:30 

Igazoltatás 
 

10:30  
Technikai értekezlet, sorsolás 

 
10:50 

Megnyitó ünnepség 
 

11:00-tól 
Verseny 

 
15:00-tól 

Eredményhirdetés 



 

3. Akkreditáció, igazolások 

A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy a csapat tagjai rendelkezzenek a hatályos 

jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben érvényes nevezéssel, 

valamint a nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-

vezető) által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lappal. 

További részletek a 2019/2020. tanévi Diákolimpia® versenykiírás Versenyszabályzat XII. Igazolások 

pontjában. 

A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a Diákolimpia® 

országos döntőn. 

Kísérő 

A Diákolimpia® versenyein a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy felnőtt 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 

Az országos döntőn való részvétel feltétele, hogy a tanuló, vagy a kísérő a verseny helyszínén 

bemutassa az Igazoló Bizottság, illetve a verseny szervezője részére a Versenyszabályzat XII. 1-2. pont 

szerinti igazolási dokumentumokat.  

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. 

4. Résztvevő csapatok 
Csapatversenyben a IV. korcsoportba tartozó, 2005-2006-ban született fiú tanulók. 

Felversenyzés: Alacsonyabb, III. korcsoportos (2007-2008-ban született) fiú tanulók 

felversenyezhetnek. 

Megye Iskola Település Testnevelő 

Bács-
Kiskun 
I 

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános 
Iskola Kecskemét 

Adamik Zoltán 
Ferenc 

Fejér Endresz György Általános Iskola Felcsút Sulyok Attila 

Nógrád 
II 

Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi 
Tagiskolája Salgótarján Sramkó Tibor 

5. Technikai információk 

Lebonyolítás:  



 

 3 csapat részvételével, egynapos verseny. Helyszíni sorsolást követően játék az 1-2, 2-3, 3-1-es 
sorsolási tábla szerint.  

 2 csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések között egy órai 
szünettel. (Kupa szabályzat a továbbjutásnál.) 

Továbbjutás: 

Továbbjutó csoportonként az első csapat. 

Díjazás: 

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

Költségek: 

A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. Az utazási, étkezési és az 

egyéb felmerülő költségeket a résztvevők maguk viselik. 

Óvás 

Lásd a versenyszabályzat XVI. pontja szerint. 

A versenyben érintett versenyző kísérője vagy az érintett csapat kísérője óvási szándékát a 

versenyszám eredményeken hivatalos közzététele, a mérkőzés vége, vagy az óvásra okot adó 

körülmény méltányolható tudomására jutását követően haladéktalanul köteles szóban jelezni a 

Versenybizottság elnöke (távollétében a verseny szervezőjének képviselője) felé az óvási díj (10 000 

Ft) egyidejű befizetése mellett. Az óvás részletes indoklásának írásbeli előterjesztésére a helyszínen 

legkésőbb a versenyszám eredményének hivatalos közzétételét, a mérkőzés végét vagy az óvásra 

okot adó körülmény méltányolható tudomására jutását követő fél órán belül a Versenybizottság felé 

van lehetőség. 

Az óvásban fel kell tűntetni az óvást benyújtó kísérő nevét, e-mail címét és bankszámlaszámát, az 

érintett iskola, versenyző és/vagy csapat nevét, valamint az érintett verseny és versenyszám (illetve 

mérkőzés vagy futam) megjelölését, továbbá az óvást alátámasztó részletes indokolást. 

Az óvásokat az országos elődöntőn közreműködő Versenybizottság bírálja el, az óvás kézhezvételét 

követő két órán belül. A Versenybizottság az óvás elbírálásáról jegyzőkönyvet készít, és döntésről 

írásban a jegyzőkönyv helyszíni átadásával vagy e-mailben történő megküldésével értesíti az óvást 

benyújtó kiserőt, illetve az óvással érintett további versenyző(k), csapat(ok) kiserőit. 

Egyéb információk: 

A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részére kiadható, ez esetben 

csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk. 

Amennyiben a távolról utazó csapat a technikai értekezletre megérkezik, de hazautazási nehézségei 

vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 3-as számra 

sorsolunk. 

6. Sportági rendelkezések 

Körmérkőzés esetén: 
- A mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése: 

- A győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont. 
- Döntetlen esetén ugyanaz, mint fenn a 4 csapat mérkőzései esetén ponthoz leírtunk. 
- A büntetőrúgások után a győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes 1 pontot kap. 



 

- A csoporton belüli sorrend meghatározása: 
1. legtöbb pont 

2. egymás ellen elért eredmény a rendes játékidőben (ebbe a büntetőpárbaj kimenetele nem 

számít bele) 

3. több győzelem a rendes játékidőben 

4. jobb gólkülönbség 

5. több rúgott gól 

6. büntetőrúgások eredmény 
- A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a 

továbbjutás: 
2 csapat holtversenye esetén:  

a. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye. 
b. Ha ez döntetlen, akkor a két csapat egymás elleni mérkőzését követő büntetőpárbaj 

eredménye dönt. 
3 vagy több csapat holtversenye esetén: 

a. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni (mini tabella 
készítése) 

b. legtöbb pont 
c. több győzelem a rendes játékidőben 
d. gólkülönbség 
e. több rúgott gól 
f. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát kell 
g. figyelembe venni és a csoporton belüli sorend meghatározásának elvei az irányadóak 
h. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), akkor sorsolással 

kerül eldöntésre. 
Az országos elődöntővel kapcsolatban információ: 

Dóka András 

Tel.: 70 310 3341 

E-mail: dookaan@gmail.com 


