
„KIS ISKOLÁK SPORTVERSENYE – A SPORTOLÓ NEMZEDÉKÉRT” 
FEJÉR MEGYEI KÉZILABDA DÖNTŐ 

A 2017/2018 TANÉVI VERSENYKIÍRÁSA 
 

Korlátozás: 
A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a kedvezményezett települések 
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján 
kedvezményezett településen lévő iskolák, valamint a Minősített Tehetséggondozó Műhelyeknek 
minősülő iskolák nevezhetnek. 
 
A verseny célja: Verseny és játéklehetőség biztosítása a kis iskolák számára. Iskolák közötti 
kapcsolatépítés. A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása. 
 
A verseny rendezője: Fejér Megyei Diáksport Egyesület támogatásával a Zichy János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Soponya 
A verseny szakmai felelőse: Pekács Jánosné 
Igazolásért felelős: Kiszely Imréné 
 
Nevezési határidő: 2017. május 10. 

 
A verseny helye: Soponya Zichy János Általános Iskola  
                                    
A verseny napja és kezdési ideje: 2017. Május 11. (péntek) 9: 00 óra  
                  Technikai megbeszélés: 8: 30 
 
Igazolás:  
A Megyei Diákolimpia versenyen való részvétel feltétele: 

1. 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). 
    2. Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt 
és pecséttel ellátott csapat nevezési lap.  
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát. 
Az elektronikus nevezési lapon fel kell tüntetni az iskola (tagiskola) 2017. október 01-jei állapot szerinti 
– a köznevelési információs rendszerbe (KIR) feltöltött– tanulói létszámát. Az iskola igazgatója vagy a 
tagintézmény vezetője a nevezési lap aláírásával hitelesíti a létszámadatot. 
 
A verseny résztvevői: /A nevezések alapján/ II-III-IV. korcsoportba tartozó 12 fős csapatok 

1. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola /Bokor Katalin/ sbkatalin@citromail.hu 
2. Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda /Csordás Tamás/ 

csori78@freemail.hu 
3. Bodajki Általános Iskola /Négele  Anikó/ aniko.negele@gmail.com 
4. Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola /Pekács Jánosné/ pemarcsi@indamail.hu 

 
Információ: Pekács Jánosné Marcsi testnevelő Tel: 06-30-392-2975 
                      Fejér Megyei Diáksport Egyesület Tel: 06-70-381-7601                                                                             
 
1. A verseny lebonyolítása: Függ a résztvevő csapatoktól! 

Pályaméret: 40 x 20 m-es 
Kapuméret: 3 x 2 m-es 
Labdaméret: 2-es 
Játékidő: 2 x 15 perc 3 perc szünettel 



Csapatlétszám: 12 fő  mérkőzésenként: 6 + 1 fő; cserék folyamatosan.  
Felszerelés: Számozott mez, kapusok eltérő színű. 

 
Játékszabályok: Országos kiírás szerint! 
Végül, kiegészítő sportági program: Kötélhúzó verseny a csapatok között 
 
2. Díjazás: Az I-III. helyezett csapatok érem és minden csapat oklevéldíjazásban részesül! 
       Kötélhúzó verseny győztes csapata serleg díjazásban részesül! 
 
3. Továbbjutás országos versenyre: Megyei I. helyezett csapat. 

Az országos döntőről visszalépő megyei I. helyezett csapat helyén a nevezési határidőig  
(2017.05.23.) beérkezett írásos kérelem alapján meghívásra kerülhet az érintett megye II. helyezett 
csapata. 

 
Országos döntő: 2018. június 18-21., Zalaegerszeg  
 
4. Egyebek:  

 A játékidő mérése futóórával történik, 2x15 perc 3 perc szünettel. 
 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 „Kézilabdázás verseny és játékszabályai” érvényesek!  
 

Szeretettel várjuk a csapatokat! 
 
 
Székesfehérvár, 2018. 05. 01.                                            

 Pekács Jánosné Marcsi testnevelő Soponya 
                                                                                                   
 

                                                                                                    
 
 


