2017-2018. évi GÖDÖLLŐ KÖRZETI DIÁKOLIMPIA

IV. kcs. F U T S A L

KIÍRÁSA

„A” csoport: 2017. december 13. – szerda - MOGYORÓD – Kurucz Lajos 30-212-3884
11.00
11.40

Mogyoród
Veres Kálvin

- Kerepes
- Isaszeg Damjanich

12.20
13.00

Mogyoród
Kerepes

- Veres Kálvin
- Isaszeg Damjanich

13.40
14.20

Kerepes
Isaszeg Damjanich

- Veres Kálvin
- Mogyoród

A körzeti döntőbe jut
az I.és II. helyezett csapat

„B”csoport: 2017. december 14. – csüt. – CSÖMÖR - Bagyánszki Zsolt 30-287-1529
12.20

Csömör

- Kistarcsa

13.00

Kistarcsa

- Isaszeg Klapka

13.40

Isaszeg Klapka

- Csömör

A körzeti döntőbe jut
Az I. és II. helyezett csapat

KÖRZETI DÖNTŐ: 2017. december 20. - szerda - 13.00 KISTARCSA, ha ő bejut.
Ha nem, akkor Csömör és Mogyoród közül aki bejut!
FIGYELEM: A döntőt új rendszerben bonyolítjuk le!
13.00

A1.

- B2.

13.40

B1.

- A2.

14.20

vesztesek 3. helyért

15.00

győztesek első helyért

A körzeti döntő I. helyezettje jut a megyei területire amit mi rendezünk a győztes csarnokában.
Ha nem „csarnokos” nyeri, akkor „eladjuk” a területit.
TERÜLETI IDŐPONTJA: 2018. január 5. – péntek - 9.30
DIÁKIGAZOLVÁNY, kinyomtatott, aláírt ELEKTRONIKUS NEVEZÉSI LAP ( ÚJ ),
- létszám: 10 fő, ebből 1 + 4 fő van a pályán.!
- Játékidő: 2 x 12 perc, 3 perc szünettel
- Döntetlen esetén 3-3 büntető, de így külön pontokat nem adunk, ez csak az egymás elleni
döntéshez kell.
- Holtverseny esetén a szempontok
- Kapus-játék. Saját térfélen 4 sec-ig lehet nála!
 egymás elleni eredmény
- Minden pontrúgásnál 4 sec-os szabály!
 jobb gólkülönbség
- 4 fault után kisbüntetők!
 több rúgott gól
- OKVETLENÜL olvassuk el a pmdiak.hu és az
- Futsal labdát használjunk!
mdsz.hu – nál lévő szabályokat!
- Játékvezetés: Mivel a házigazdának nincs útiköltsége, kérem, hogy ő ( vagy én )
gondoskodjon játékvezetőről, és FINANSZÍROZZA IS!!! ( bruttó 1.500.-/ mérkőzés )
EGYÉB SZABÁLYOK a pmdiak.hu és mdsz.hu IV.kcs. futsal - nál.
Ha bárkinek módosítási kérése van, először az érintett csapatokkal egyeztessen, Ha az egyeztetés
sikerrel járt, akkor értesítsetek engem!
2017. november 11.
Lencsés Csaba
körzeti szakreferens 20-595-7795
csaba.lencses@gmail.com

