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Fejér Megyei Kézilabda Diákolimpia V-VI. kcs. „A” kategória 
versenykiírása 

2016/2017-es tanév 
 
 

1. A Fejér Megyei Diákolimpia célja, feladata 

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kézilabda 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 rendezői: 

• Fejér Megyei Diáksport Egyesület 
 

3. A versenyek helye és ideje: 

LEÁNY V-VI. kcs. „A” kategória: 2016. november 23. /szerda/ 9:00 óra  
Székesfehérvár KÖFÉM Sportcsarnok. 
 
FIÚ V-VI. kcs. „A” kategória: 2016. november 24. /csütörtök/ 9:00 óra 
Mór Sportcsarnok. 

 

4. A Fejér Megyei Diákolimpia résztvevői: 
Fejér megyei iskolák leány és fiú csapatai, akik szeptember 30-ig beneveztek.  
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 1997-1998-1999-2000-2001-
ben született tanulók. 
Felversenyzés: 
Az V-VI. korcsoportos (összevont) labdajátékban, a 2002-ben született középiskolás tanulók 
felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is. 
Korlátozás: 
Az 1997-es születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az 
esetben indulhat, ha az előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2016/2017. 
tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a köznevelési intézmény igazgatójának 
igazolnia kell. 
 

5. A verseny lebonyolítása: 

LEÁNY V-VI. kcs. „A” kategória: Résztvevő iskolák: 
1. Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma  
2. Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár  
3. Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  
4. Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár  

 

       FIÚ V-VI. kcs. „A” kategória: Résztvevő iskolák: 
1. Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium 
2. Móri Táncsics Mihály Gimnázium  
3. Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
4. Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
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Lebonyolítása mindkét nemben: 

Körmérkőzés 
2 x 20 perces játékidő, 3 perc szünettel 
A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani. 
További sportági rendelkezések: Országos kiírás szerint! 

 
6. Igazolás: 
A Megyei Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele: 
    1. Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.  
    2. Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója 
         által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lap.  
     3. Orvosi igazolás.  
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a tanuló, a felkészítő pedagógus vagy csapatvezető a 
verseny helyszínén bemutassa az Igazoló Bizottság, illetve a verseny rendezője részére az 
igazolási dokumentumokat. 
Az igazolások ellenőrzését a verseny elnöke (szakág-vezető), a verseny rendezője, megyei 
versenyeknél az elnökség által megbízott személlyel egyetértésben végzi. Vitás esetben a 
személyi igazolvány vagy érvényes útlevél is szükséges az adategyeztetéshez. A versenyzők a 
versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát. 
A Diákolimpia versenyein az egyéni versenyzők és a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy 
csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott iskola alkalmazásában áll, vagy az iskola 
igazgatója által írásban megbízott kísérő. A kísérő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni 
az iskola által kiállított munkáltató igazolást vagy megbízólevelet. Ennek hiányában köteles 
ezen dokumentumot a rendezőnek eljuttatni öt munkanapon belül.  
Versenyző kísérő nem lehet! 
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a 

7. Díjazás: 

• A megyei döntő I-III. helyezettje érem-, valamennyi csapata oklevél-díjazásban 
részesül. 

• A megyei döntőn I. helyezett csapatok elnyerik "Fejér Megye Diákolimpia bajnoka" 
címet. 

8. Továbbjutás: 
A megye I. helyezett leány és fiú csapatai Országos Elődöntőbe jutnak! 
A megye II. helyezett leány és fiú csapatai Országos Selejtezőre nevezhetnek! 

 
9. Költségek: 

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

 

Jó felkészülést! 

A versenybíróság elnöke és szakmai felelőse: Listár Ferenc Kézilabda szakág-vezető 


