IV., V-VI. KORCSOPORT

Strandkézilabda
A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetséggel (MKSZ)
együttműködésben hirdeti meg.

1.

A verseny célja:
• Az iskolákban folyó eredményes kézilabdamunka segítése.
• A strandkézilabda 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.
• 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 Nógrád
Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.

3. A versenyek időpontjai, helyszínei:
• Országos döntő:
IV. korcsoport: 2021. június 13-14. (vasárnap-hétfő), Salgótarján.
V-VI. korcsoport: 2021. június 11-12. (péntek-szombat), Salgótarján.

4.

A versenyek résztvevői:
Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport:
• Csapatversenyben nemenként
– a IV. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók,
– az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben született tanulók.
Felversenyzés:
A IV. korcsoport versenyébe alacsonyabb, III. korcsoportos (2008-2009-ben
született) tanulók felversenyezhetnek.
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Korlátozás: Ugyanazon iskola nemenként és korcsoportonként legfeljebb két
csapattal nevezhet.
Résztvevők:
• Országos döntő:
A nevezési határidőig benevezett csapatok.
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5. Meghívás:
Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.

6. Versenyszámok:
Csapatversenyek a IV. és V-VI. korcsoportos fiú- és lánycsapatok részére.

7. A versenyek lebonyolítása:
• Országos döntő:
Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések
alapján az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Kézilabda Albizottsága
dönt. A beérkezett nevezések számának függvényében az MDSZ jogosult országos elődöntőket megrendezni.

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.
• Országos döntő:
Nevezési határidő: 2021. május 11-ig.
A határidőn túl beérkező nevezésekből meghívást nem eszközlünk!

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

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

11. Díjazás:
Lásd a „Versenyszabályzat” XV. pontja szerint.
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12. Sportági rendelkezések:
• Játékidő:
– IV. korcsoport: 2 × 8 perc, 3 perc szünettel.
– V-VI. korcsoport: 2 × 10 perc, 3 perc szünettel.
• A labda kerülete, súlya: lányok, fiúk: 50-52 cm, 280-300 g (2-es méret).
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• Pálya: a mérkőzéseket csak 27 × 12 m-es játékterű, 40 cm mélységű, megtisztított homokos, az illetékes kézilabda szövetség által hitelesített szabadtéri pályán lehet játszani.
• Csapatlétszám: 8 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: az országos döntőn csapatonként 8 fő játékos
szerepeltethető, az a 8 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a
technikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.
• Csapatlétszám mérkőzésen: a játéktéren csapatonként 3 fő mezőnyjátékos + 1 fő kapus (4 fő csere).
• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott – lehetőleg ujjatlan – mezben lehet játszani. Az országos döntőre legalább két különböző színű, számozott
garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő méretű labdát kell a csapatoknak
magukkal vinni.
• 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 „Strandkézilabdázás verseny- és játékszabályai” érvényesek.
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