
 

 

Fejér Megyei Röplabda Diákolimpia 
„B” Kategória V-VI. korcsoport 

2017/18 tanévi 
Leány és Fiú Megyei Döntőjének versenykiírása 

 

1. A verseny célja:  
• A röplabda sportág utánpótlás-bázisának szélesítése minél több iskoláskorú tanuló bevonásával.  
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportágban jártasságot és készséget szerzett tanulók 
részére.  
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. • A 
sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése. 

 “Fejér megye Diákolimpia bajnoka” cím, az országos döntőbe jutás, és további helyezések eldöntése.  
 

2. A verseny rendezője: 

 Fejér Megyei Diáksport Egyesület 
 

3. A versenyek időpontjai, helyszínei:  
FIÚ V-VI. kcs. „B” kategória: 2018. február 21. /szerda/ 8:00 óra  
Dunaújváros, Eszperantó utca 4. Városi Sportcsarnok 
 

LEÁNY V-VI. kcs. „B” kategória: 2018. február 22. /csütörtök/ 8:00 óra 
Dunaújváros, Eszperantó utca 4. Városi Sportcsarnok 
 

4. A verseny résztvevői: 
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 1998-1999-2000-2001-2002-ben született 
tanulók. 
Felversenyzés: 
Az V-VI. korcsoportos (összevont) labdajátékban a 2003-ban született középiskolás tanulók 
felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is. 
Korlátozás:  
„A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kosárlabda sportágban:  
2015. szeptember 01. és 2017. augusztus 31. 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 versenyzési 
engedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági szakszövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy 
kupamérkőzésén 2015. szeptember 01. és 2017 augusztus 31. között nem vett részt. 
A megyei/budapesti szövetség által kiadott játékengedély amatőr státusznak számít. 
Ugyanazon köznevelési intézmény nemenként csak 1 csapatot nevezhet a megyei döntőre 
A részvétel jogosultságát a FMDE ellenőrzi, nem kell a Szövetséggel igazoltatni!  
 

5. A verseny lebonyolítása:  
FIÚ V-VI. kcs. „B” kategória: (két pályán) 

A versenybizottság elnöke: Szücs Ákos 
Technikai értekezlet, sorsolás 8:00 óra  
Résztvevő iskolák:             

1. Dunaújvárosi SZC Hild József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 
2. Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Dunaújváros 
3. Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár 
4. Székesfehérvári SZC Bugát Pál Középiskolája                     
5. Székesfehérvári SZC Széchenyi I Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
6. Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium  

 



Helyszíni sorsolással egy „A” 3-as és egy „B” 3-as csoportban, összesen 6 csoportmérkőzés.  
A csoportmérkőzések 2 nyert játszmáig tartanak. 
A keresztjáték és a döntők 3 nyert játszmáig tartanak. 
2 db keresztjáték „A”1—„B”2 ; „B’1—„A”2.  
2 döntő vesztesek a III-IV., győztesek az I-II. helyezésért. 
A mérkőzések között 10 perc szünet van. 

 
LEÁNY V-VI. kcs. „B” kategória: (két pályán) 

A versenybizottság elnöke: Szücs Ákos 
Technikai értekezlet, sorsolás 8:00 óra  
Résztvevő iskolák: 

1. Székesfehérvári SZC Bugát Pál Középiskolája  
2. Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár 
3. Vasvári Pál Gimnázium Székesfehérvár 
4. Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár 
5. Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
6. Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Dunaújváros 
7. Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium  

Helyszíni sorsolással egy „A” 3-as és egy „B” 4-as csoportban, összesen 9 csoportmérkőzés.  
A csoportmérkőzések 2 nyert játszmáig tartanak. 
A keresztjáték és a döntők 3 nyert játszmáig tartanak. 
2 db keresztjáték „A”1—„B”2 ; „B’1—„A”2.  
2 döntő vesztesek a III-IV., győztesek az I-II. helyezésért. 
A mérkőzések között 10 perc szünet van. 
 

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.  
Az igazolások ellenőrzését a verseny elnöke 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. 
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). 
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. 
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen! 
 

7. Díjazás: 
A megyei döntő I-III. helyezettje érem-, valamennyi csapata oklevél-díjazásban részesül. 
A megyei döntő I. helyezett csapata elnyeri "Fejér Megye Diákolimpia bajnoka" címet. 

 

8. Továbbjutás: 
A megye I. helyezett leány és fiú csapatai Országos Döntőbe jutnak! 

 

9. Költségek: 

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

Jó felkészülést! 
 


