
 
Fejér Megyei Futsal Diákolimpia Döntő versenykiírása 

V-VI. kcs. korcsoport 2017/2018 
 

1. A verseny célja:  

 Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a futsal sportágban jártasságot és készséget 
szerzett tanulók részére. 

  A sportág népszerűsítése, tehetségek felkutatása. “Fejér megye Diákolimpia bajnoka” 
cím, az országos döntőbe jutás, és további helyezések eldöntése. 

 

2. A verseny rendezője és lebonyolítója:  
A Fejér Megyei Diáksport Egyesület. 

 

3. A verseny helyszíne, időpontja, résztvevő csapatok: 
 

Megyei Döntő: 2018. január 18. (csütörtök) 9:00 óra  
A verseny helyszíne: KÖFÉM Sportcsarnok 8000. Székesfehérvár, Verseci u. 1-15. 
Technikai értekezlet: 8:30 óra 
Résztvevő csapatok: /4 csapat/ 

 A székesfehérvári két megyei elődöntő I. helyezett csapata 
I. Székesfehérvári SZC Széchenyi I Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
I. Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 

 A dunaújvárosi városi döntő I. és II. helyezett csapata 
I. Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
II. Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

 

4. A versenyek résztvevői: 
Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 1998-2002-ben született fiú tanulók.  
Felversenyzés: 
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2003-ban született középiskolás fiú tanulók 
felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is. 
Korlátozás: Nincs 

 

5. Versenyszámok: 
 Csapatverseny az V-VI. összevont korcsoportba tartozó fiú csapatok részére. 

 

6. A versenyek lebonyolítása: Körmérkőzés 
Sorsolás a helyszínen! 
 

1. csapat____________________________________________ 

2. csapat____________________________________________ 

3. csapat____________________________________________ 

4. csapat____________________________________________ 

Mérkőzések sorrendje:  
 

1-2_______________________________   -   _____________________________________   

3-4_______________________________   -   _____________________________________    

3-1_______________________________   -   _____________________________________    

4-2_______________________________   -   _____________________________________    

1-4_______________________________   -   _____________________________________    

2-3_______________________________   -   _____________________________________    



 
 
8. Igazolás: 
Lásd a MDSZ „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 

 a nevezési rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója 
(tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláírt és pecséttel ellátott csapat 
nevezési lap. 

 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). 

 Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEKrendszer) 
specifikációinak megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) pontja szerinti (új 
típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. és VI. korcsoportban személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása is kötelező. 

Bármelyik hiánya a versenyző kizárását vonja maga után a versenyről! 
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak 
másolatát. 
 
9. Díjazás: 

 Az I−II−III. helyezett csapatok érem és oklevéldíjazásban részesülnek 

 A IV. helyezett csapat oklevéldíjazásban részesül 
 
11. Költségek: 

 A rendezés és díjazás költségei a FMDE-t, a részvétel költségei a résztvevőket terhelik! 
 

12. Sportági rendelkezések, játékszabályok: Az országos kiírásnak megfelelően! 
 
13. Továbbjutás: 

A megyei Döntő első helyezett csapata tovább jut az Országos Döntőbe 
 
14. Egyebek: 
Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség 
„Általános szabályai” és a hatályos FIFA Futsal (4+1) játékszabályai érvényesek. 
 
 
Jó felkészülést! 

Bor József Dezső Labdarúgó Szakág-vezető               
 


