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1. A verseny célja:
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 versenyek helyszíne és időpontja:
V-VI. kcs. lány döntő: 2019. február 12. (kedd) 9:00
MKOSZ Csarnok Székesfehérvár, Ligetsor
Technikai értekezlet: 8:45 óra
V-VI. kcs. fiú döntő: 2019. február 13. (szerda) 9:00 óra
MKOSZ Csarnok Székesfehérvár, Ligetsor
Technikai értekezlet: 8:45 óra
4. A versenyek résztvevői:
Nemenként az 1999-2000-2001-2002-2003-ban született tanulók. A 2004-ban született középiskolás
tanulók felversenyezhetnek és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is!
Korlátozás:
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kosárlabda sportágban:
2017. szeptember 01. és 2018. november 01. között az MKOSZ, (Nemzeti, Egyetemi, Utánpótlás
Bajnokság) vagy bármely ország szakszövetsége által kiadott játékengedéllyel nem rendelkeznek.
Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szakszövetsége nem ad ki játékengedélyt,
úgy a tanuló az adott ország sportági szakszövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy
kupamérkőzésén 2017. szeptember 01. és 2018. november 01. között nem vett részt.
5. Versenyszámok:
Csapatverseny az V-VI. összevont korcsoportba tartozó fiú-és leánycsapatok részére
6. A versenyek lebonyolítása:
LÁNY döntő: (két mérkőzés oda-vissza vágó)
A versenybizottság elnöke: Ács Péter
Résztvevő csapatok:
 Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
 Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Fiú döntő: (két pályán körmérkőzés: 3-3 mérkőzés pályánként)
A versenybizottság elnöke: Ács Péter
Résztvevő csapatok:
 Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium
 Lánczos Kornél Gimnázium Székesfehérvár
 Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Ált. Isk., Óvoda és Szakgimnázium
 Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium

Mérkőzések sorendje: (helyszíni sorsolás)
„A” pálya:
1. mérkőzés: 1-2 sorszámú csapat
2. mérkőzés: 1-3 sorszámú csapat
3. mérkőzés: 2-3 sorszámú csapat
„B” pálya:
1. mérkőzés: 3-4 sorszámú csapat
2. mérkőzés: 2-4 sorszámú csapat
3. mérkőzés: 1-4 sorszámú csapat
7. 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 csapat nevezési lap.
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát.
Diákigazolvány hiánya esetén igazolás egyéb módja: 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).
Annak igazolása, hogy a tanuló az adott időszakban nem rendelkezik játékengedéllyel, az elektronikus
nevezési rendszerből kinyomtatott nevezési lap megyei/budapesti kosárlabda szövetségek által
történő hitelesítésével történhet.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen!
8. Díjazás:
 Az I−III. helyezett csapatok éremdíjazásban
 Valamennyi résztvevő csapat oklevéldíjazásban részesül
9. Továbbjutás:
 A megyei I. helyezett leány és fiú csapatok Országos Döntőbe jutnak!
10. Költségek:
 A rendezés és díjazás költségei a FMDE-t, a részvétel költségei a résztvevőket terhelik
11. Sportági rendelkezések: Az Országos kiírás szerint!

