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

A 2018/2019 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 Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 
Baracs. 

A verseny szakmai felelőse: Benkéné Juhász Márta 
Igazolásért felelős: Kiszely Imréné 

 

A verseny helye: Baracsi Labdarúgó pálya 
                                    
A verseny ideje: 2019. Április 30. (kedd) 9: 00 óra Technikai megbeszélés: 8: 30 

MEGNYITÓ: 8:50 
 

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. 
Az elektronikus nevezési lapon fel kell tüntetni az iskola (tagiskola) 2018. 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 versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát. 
 

A verseny résztvevői: /A nevezések alapján/ III-IV. korcsoportba tartozó 12 fős csapatok 
1. Alcsútdoboz, Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola /Siposné Bokor Katalin/ sbkatalin@citromail.hu 
2. Baracs, Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola /Benkéné Juhász Márta/  

marta0208@freemail.hu 
3. Szabadegyháza, Szabadegyházi Kossuth Lajos Általános Iskola /Rittler Gábor/ rittlergabor@invitel.hu 
4. Zichyújfalu, Zichyújfalui Református Általános Iskola /Kántor Zoltánné/ gyongyibernath@freemail.hu 
5. Nagyvenyim, Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola /Tóth Tamás/ tamtoth14@freemail.hu 

 

A verseny lebonyolítása: 11 mérkőzés (2 pályán 6-5 mérkőzés) 
     1. Csoportmérkőzések 

A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 2 x 3 csapatos, „A” – „B” csoportok kerülnek kialakítása. 
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéssel döntik el a helyezéseket  
Csoportmérkőzések sorendje: (1-2; 3-1; 2-3)  

     2. Elődöntők: (keresztjáték) 
A1 – B2; B1 – A2;  

     3. Helyosztók 
Elődöntő győztesei az I-II. helyezésért  
Elődöntő vesztesei a III-IV. helyezésért  
Csoportmérkőzések 3. helyezettjei a V-VI. helyezésért  

 
Végül, kiegészítő sportági program: Dekázó verseny 
(Az 1-3 helyezett sportszer díjazásban részesül) 
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Labdarúgás: 
• Játékidő: 2x15 perc, 3 perc szünettel. 
• Labdaméret: 5-ös. 
• Pályaméret: 40x20 m-es. A büntetőterület megegyezik a kézilabda kapuelőterével (hatosvonal által határolt 
terület). 
• Pálya: füves és műfüves.  
• Kapuméret: 3x2m-es (kézilabda kapu). 
• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). 
• Csapatlétszám mérkőzésen: 4+1 fő; cserék folyamatosan. 
• Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egyöntetű mezben kell játszani. 
Tornacipő és gumistoplis labdarúgó cipő használata egyaránt engedélyezett, a fémstoplis cipő használata tilos. 
Sípcsontvédő használata ajánlott. 
 
Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). 
– Ha a labda a támadócsapat játékosáról hagyja el a játékteret az alapvonalon keresztül, a labda játékba hozása 
kapuskidobással történik a hatoson belülről. Ebből közvetlenül gól nem érhető el. 
– A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda szögletrúgást eredményez. 
– A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg. Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el. 
– A labda játékba hozása oldalról bedobással történik. Ebből közvetlenül gól nem érhető el. 
– Szabadrúgás esetén a rúgó játékos előtt 3 méter távolságra köteles elhelyezkedni az ellenfél játékosa. 
– A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni. 
• A mérkőzésért adható pontok: 
Rendes játékidőben a győztes 3 pontot, a vesztes 0 pontot kap. 
A csoportmérkőzések során döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik 
(7 méterről). Az így győztes 2 pontot, a vesztes 1 pontot kap. 
Minden csapat hozzon magával egy 5-ös labdát! 
 
A csoporton belüli sorrend meghatározása: 

1. legtöbb pont 
2. egymás ellen elért eredmény 
3. gólkülönbség 
4. több rúgott gól 

 
Díjazás: Az I-III. helyezett csapatok érem, valamennyi csapat oklevéldíjazásban részesül! 

 Megyei I. helyezett csapat tovább jut az országos döntőbe. 
Országos döntő: 2018. június 17-20., Debrecen 
 
Egyebek: A sportlétesítményekben okozott anyagi kárért a csapatok felelnek.    Értéktárgyak megőrzése a 
csapatvezetők feladata. 
 
 
Székesfehérvár, 2019. 04. 24.                                             
 

Ha valamelyik iskola nem tud részt venni, kérem sürgősen jelezni! 


