




124

Kézilabda 
„B” kategória
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetséggel (MKSZ) 
együttműködésben hirdeti meg.

1. A verseny célja:

• Kézilabda sportágban versenylehetőséget biztosítani azon középfokú köz-
nevelési intézménybe járó fiataloknak, akik csak iskolai keretek között kézi-
labdáznak.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kézilabda sportágban jártassá-
got 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 el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy si-
keresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2. Az országos döntő szervezője:

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Békés 
Megyei Diáksport Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3. A versenyek időpontjai, helyszínei:

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása szerint.
A megyei/budapesti versenyeket 2021. március 21-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. április 22-25. (csütörtök-vasárnap), Békéscsaba.

4. A versenyek résztvevői:

Lásd a „Versenyszabályzat” VII.  pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben 
született tanulók.
Felversenyzés: 
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhet-
nek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
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Korlátozás: 
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kézilabda sportágban:
2018. szeptember 01. és 2020. augusztus 31. között az MKSZ, illetve a megyei/ 
budapesti Kézilabda Szövetség vagy bármely ország szakszövetsége által ki-
adott játékengedéllyel nem rendelkeznek.
Ha a megyei/budapesti Kézilabda Szövetség nem ad ki játékengedélyt, úgy a 
megyei/budapesti Kézilabda Szövetség szervezésében, rendezésében bajno-
ki vagy kupamérkőzésen 2018. szeptember 01. és 2020. augusztus 31. között 
nem vettek részt.
Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szakszövet-
sége nem ad ki játékengedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági szak-
szövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy kupamérkőzésén 2018. 
szeptember 01. és 2020. augusztus 31. között nem vett részt.
Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek ki-

írása szerint.
• Országos döntő:

Az országos döntőbe a megyei/budapesti verseny 1. helyezett csapata kerül-
het, maximum 20 lány- 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 me-
gyei/budapesti 2. helyezettek meghívására.

– Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kézilabda Albizottsága (a
továbbiakban: Kézilabda Albizottság) a meghívást kérők közül rangso-
rol, amely rangsorolás a megyei/budapesti versenyeken szereplő csa-
patok 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 ke-
rülhet meghívásra. Amennyiben a megyei/budapesti 2. helyezett csa-
patban is előfordul jogosulatlanul szereplő játékos, úgy abból a megyé-
ből/Budapestről nem vehet részt csapat az országos döntőn.
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6. Versenyszámok:

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7. A versenyek lebonyolítása:

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. március 21-ig kell lebonyolítani.

• Országos döntő:
Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések
alapján az MDSZ és a Kézilabda 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 nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport

szervezetek határozzák meg.
• Országos verseny:

A megyei/budapesti versenyek jogosultsága alapján a csapatokat a me-
gyei/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, az alábbi kiegészítéssel: 
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző vagy kísérő a verseny 
helyszínén bemutassa a 4. pont „Korlátozás” részben meghatározott feltéte-
leket igazoló dokumentumokat. Annak igazolása, hogy a tanuló az adott idő-
szakban nem rendelkezik játékengedéllyel az elektronikus nevezési rendszer-
ből kinyomtatott nevezési lap megyei/budapesti kézilabda szövetségek által 
történő hitelesítésével történhet. A nem magyar állampolgárságú tanulók az 
adott ország szakszövetségének név szerinti igazolását és annak a hitelesí-
tett magyar nyelvű fordítással egybefűzött változatát kötelesek bemutatni, 
amelynek szövegezése a magyar meghatározással azonos.

11. Díjazás:

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

• Játékidő: 2 × 20 perc 5 perc szünettel.
• Időkérés: Félidőnként 1 perc.
• A labda kerülete, súlya:

– lányok: 54-56 cm, 325-375 g (2-es méret)
– fiúk: 58-60 cm, 425-475 g (3-as méret)

• Pálya, terem: a mérkőzéseket csak 40 × 20 m-es játékterű, az illetékes kézi-
labda szövetség által hitelesített teremben lehet játszani.

• Csapatlétszám: 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 14 fő játékos sze-

repeltethető, az a 14 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a tech-
nikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• Kizárás: az országos döntő mérkőzésein kizárt játékos vagy hivatalos sze-
mély (testnevelő, edző), olyan szabálytalanság miatt, amely azonnali kizá-
rással és jelentési kötelezettséggel jár, a soron következő mérkőzésen nem
szerepelhet. A kizárás és minden egyéb határozat csak a diákolimpiai mérkő-
zésekre vonatkozik.

• Felszerelés: A versenyeken a mérkőzéseket csak számozott mezben lehet
játszani. Az országos döntőre legalább két különböző színű, számozott gar-
nitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csapatoknak ma-
gukkal vinni.

• Az országos döntő:
Csoportmérkőzései során, holtverseny esetén a követ kező szempontok
alapján dől el a továbbjutás:

2 csapat holtversenye esetén: 
1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.
2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.
3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor 5-5 büntetődobásra kerül

sor a kézilabdázás kupaszabályai szerint.
3 csapat holtversenye esetén:

1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell
hagyni.

2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alap-
ján a jobb gólkülönbség dönt.

3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe

véve dől el a továbbjutás.
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  Az országos döntő helyosztóinál és keresztjátékainál, ha döntetlen az 
eredmény, 5-5 büntetődobás következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők 
az első hibáig. 

  Az első helyezést eldöntő mérkőzésen 2 × 5 perces hosszabbítás követ-
kezik, ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-5 büntetőt dobnak a játékosok, 
ha ez sem dönt, büntetődobásokkal folytatják az első hibáig. 

• Amennyiben – akár utólag is – a Magyar Diáksport Szövetség tudomására
jut, hogy az országos döntőn jogosulatlan szereplés történt, az adott iskolai
csapat eredménye törlésre kerül, egyben a köznevelési intézmény csapata
automatikusan kizárja magát a 2021/2022. tanévi kézilabda „B” kategóriás
diákolimpiai versenyekről.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, le-
tölthető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diák-
olimpia® „Versenyszabályzata” és a hatályos „Kézilabdázás verseny- és já-
tékszabályai” érvényesek.
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