Fejér Megyei Leány Labdarúgás Diákolimpia III-IV. korcsoport versenykiírása
2018/2019-as tanév
1. Bajnokság célja:
- a labdarúgás népszerűsítése, megszerettetése
- a játéklehetőség, versenyeztetés biztosítása az iskolai színekben
- a sportbarátság kialakítása a fair-play szellemében a játékosok között
- a megyei bajnoki címek eldöntése
- részvétel az országos diákolimpiai versenyen
2. A megyei döntők szervezője: A Fejér Megyei Diáksport Egyesület
Bicske és Körzete DSB
3. A verseny időpontja, helyszíne:

2019. május 20. (hétfő) Székesfehérvár, VIDEOTON edző pálya 9:00 óra
Technikai értekezlet: 8:30; Kezdés 9:00 óra
4. A versenyek résztvevői:
Lásd a MDSZ „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint.
Korcsoport: Csapatversenyben a III-IV. korcsoportba tartozó, 2004-2007-ben született leány tanulóknak
közös mezőny.
Felversenyzés:
A III-IV. korcsoport versenyein II. korcsoportos, 2008-ban született leány tanulók felversenyezhetnek.
Korlátozás:
Nincs
Résztvevő iskolák:
1. Felcsút, Endresz György Általános Iskola Szabó Lajos
2. Polgárdi, Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Palkovics István
3. Székesfehérvár, Ciszterci Szent István Gimnázium Somosné Horváth Edina
4. Székesfehérvár, Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiffer Zoltán
5. A verseny lebonyolítása: körmérkőzés
Helyszíni sorsolás után,
Mérkőzések sorrendje: 1-2; 3-4; 3-1; 4-2; 1-4; 2-3
6. Igazolás:
A Megyei Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele:
a) Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.
b) Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és
pecséttel ellátott csapat nevezési lap.
Diákigazolvány hiányában: a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és lepecsételt, fényképpel
ellátott iskolalátogatási igazolás bemutatása (amennyiben az iskolalátogatási igazoláson nem szerepel
fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása
is szükséges).
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a Diákolimpia megyei versenyén!
7. Díjazás
Az I-III. helyezett csapat érem, valamennyi résztvevő csapat oklevéldíjazásban részesül.
8. Költségek:
 A rendezés és díjazás költségei a FMDE-t, a részvétel költségei a résztvevőket terhelik

9. Továbbjutás:
A megye I. helyezett csapata Országos döntőbe jut!
Amennyiben nem jelentkezik valamennyi megyei/budapesti I. helyezett, úgy az MDSZ és az MDSZ
Diákolimpiai Bizottság Labdarúgó Albizottsága (továbbiakban: Labdarúgó Albizottság) az alábbiak szerint
eszközölhet meghívásokat:
– a visszalépő csapat megyéjének megyei II. helyezettje,
– a szervező megye II. helyezettje,
– a továbbiakban a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok száma alapján,
– amennyiben a megyei/budapesti versenyeken szereplő csapatok száma megegyezik, úgy nyílt sorsolással
dől el az országos döntőbe jutás.
10. Sportági rendelkezés:
Az Országos kiírásnak megfelelően!
11. Egyebek:
 A sportlétesítményekben okozott anyagi kárért a csapatok felelnek.
 Értéktárgyak megőrzése a csapatvezetők feladata.
 Minden egyéb kérdésben, amelyre, a versenykiírás nem tér ki, a MDSZ „Általános szabályai” és a
hatályos „Labdarúgás verseny és játékszabályai” érvényesek!

Szeretettel várjuk a csapatokat!
Tisztelettel és üdvözlettel: Kiszely Imréné
FMDE titkár

Sorsolási tábla:
1.__________________________________
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3.__________________________________

4._______________________________

Végeredmény:
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