Fejér Megyei Futsal Diákolimpia IV. kcs. versenykiírása
2018/2019-es tanév
1. A Fejér Megyei Diákolimpia célja, feladata
 Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a futsal sportágban jártasságot és készséget szerzett
tanulók részére.
 Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
 “Fejér megye Diákolimpia bajnoka” cím, az országos döntőbe jutás, és további helyezések
eldöntése.
2. A Fejér Megyei Diákolimpia rendezője:
 Fejér Megyei Diáksport Egyesület
3. A verseny ideje és helye:
2019. január 08 (kedd). 8:30 óra Mór Sportcsarnok (Wekerle Sándor Szabadidő Központ)
8060 Mór, Táncsics M. u. 25.
Technikai értekezlet és bemelegítés 8:00 óra.
4. A Fejér Megyei Diákolimpia Döntő résztvevői:
Korcsoport:
A IV. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ban született fiú tanulók.
Felversenyzés:
Alacsonyabb, III. korcsoportos (2006-2007-ben született) tanulók felversenyezhetnek.
Korlátozás: Nincs
Megyei döntő résztvevő csapatai:
Körzeti versenyek I. helyezett fiú csapatai az alábbi körzetekből (8 csapat)
1) Bicske Körzet győztes csapata (Felcsút)
2) Dunaújváros Körzet győztes csapata (Baracs - Nem vesz részt a megyei döntőn)
3) Dunaújváros város győztes csapata (Dv. Vasvári)
4) Gárdony Körzet győztes csapata (Gárdony)
5) Mór Körzet győztes csapata (Mór vagy Bakonycsernye csak hétfőn derül ki)
6) Sárbogárd Körzet győztes csapata (Sárszentmiklós)
7) Székesfehérvár Körzet győztes csapata (Aba)
8) Székesfehérvár város győztes csapata (Ciszterci)
Ha egy körzetből az 1. helyezett csapat visszalép, helyette a körzet 2. helyezettje indulhat a megyei
döntőn! Ha egy körzetből nincs továbbjutó csapat, meghívást kaphatnak a többi körzet 2. helyezett
csapatai. (Figyelembe véve a körzeti versenyen induló csapatok számát!)
Célunk a 8 csapatos megyei döntők rendezése!
Dunaújváros Körzet II. helyezett csapata sem vesz részt a megyei döntőn, így meghívást kapott
Székesfehérvár II. helyezettje a Teleki, mert itt indult a legtöbb iskola.
5. A verseny lebonyolítása: Két 4 csapatos csoport körmérkőzése, utána keresztbe játszás A1:B2; B1:A2,
majd a két vesztes a III-IV. helyért, a két győztes az I-II. helyért játszik.
A helyszínen sorsoljuk ki a csapatok számát:
A csoport (1-3-5-7)
B csoport (2-4-6-8)
Csoportokon belül körmérkőzés lesz.
Csoportmérkőzések sorrendje:
1-3; 2-4; 5-7; 6-8; 1-5; 2-6; 3-7; 4-8; 1-7; 2-8; 3-5; 4-6
A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani.
A csapatoknak 1 db szabályos méretű futsal labdát hozni kell magukkal!
További sportági rendelkezések: Országos kiírás szerint!

6. Igazolás:
A Megyei Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele:
a). Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.
 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).
b). Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és
pecséttel ellátott csapat nevezési lap.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyzők nem vehetnek részt a versenyen!
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát.
7. Díjazás:
 Megyei Döntő I-III. helyezettje érem-, valamennyi csapata oklevél-díjazásban részesül.
 A megyei döntőn I. helyezett csapata elnyeri a "Fejér Megye Diákolimpia bajnoka" címet.
8. Továbbjutás:
A megye I. helyezett fiú csapata Országos Döntőbe jut.
9. Költségek:
 A rendezés és díjazás költségei a FMDE-t, a részvétel költségei a résztvevőket terhelik
10. Sportági rendelkezések: Az országos kiírásnak megfelelően!
Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség
„Versenyszabályzata” és a FIFA Futsal (4+1) hatályos játékszabályai érvényesek.

Jó felkészülést!

