
 

 

 

 

 

 

2017/2018-AS TANÉV PEST MEGYEI 

VI. KORCSOPORTOS LEÁNY 

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA 

VERSENYKIÍRÁSA 



Kedves Kollégák! 

 

Az idei tanévben 14 csapat nevezett a VI. korcsoportos lányok megyei 

kézilabda diákolimpiai küzdelmeire. A mezőnyt 2 db 3 csapatos, és 2 db 4 

csapatos csoportba soroltam be, az utazási távolság és az elmúlt évek 

erőviszonyainak figyelembe vételével. A csoportokon belül a helyezéseket 

körmérkőzésekkel döntjük el, a csoportelsők a megyei döntőbe jutnak. Mivel az 

MDSZ november 12-re kéri tőlem a bajnok iskola nevét, ezért a hátralévő kis 

időben (őszi szünetben nincs mérkőzés) rendezzük a csoportküzdelmeket és a 

megyei döntőt. A lejjebb közölt időpontoktól sajnos nem tudunk eltérni. Az 

utazási költségek a csapatokat terhelik, a játékvezetőket a PMDSZ fizeti. 

 

Nevezett csapatok: 

 

Dabas Kossuth Zsuzsanna Gimnázium 

Dabas Táncsics Mihály Gimnázium 

Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium 

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 

Érd Gárdonyi Géza Gimnázium 

Érd Vörösmarty Mihály Gimnázium 

Gödöllő Premontrei Gimnázium 

Gödöllő Török Ignác Gimnázium 

Pilisvörösvár Friedrich Schiller Gimnázium 

Százhalombatta Széchenyi István Gimnázium 

Vác Boronkay György Gimnázium 

Vác Madách Imre Gimnázium 

Vác Piarista Gimnázium 



Szabályok: 

Igazolás: 

 Egységes igazolás: szabályosan, a 17/2005. (II. 8.) Kormányrendelet 

alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén 

ideiglenes diákigazolvánnyal - mely tartalmaz egy fényképes személyi 

kártya részt), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola 

igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott, csapat nevezési lappal. 

Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte 

kötelező. 

 Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapat-

vezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot 

köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az 

intézmény nevében történt változásokat.  

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) 

részt az adott sportág versenyén! 

Kérlek Benneteket, gondoskodjatok arról, hogy a tanulók az 

igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!  

 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák 

maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát.  

  Versenyezhetnek az V-VI. korcsoportba tartozó, 1998- 1999-2000-2001-

2002-ben született tanulók. Felversenyzés: Az V-VI. korcsoportos 

(összevont) labdajátékban a 2003-ben született középiskolás tanulók 

felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is. 

 Játékidő: 4 csapatos csoportban 2x15 perc, 5 perc szünettel, 3 csapatos 

csoportban 2x20 perc 5 perc szünettel. A duplázó csapatok két mérkőzés 

között minimum 10 percet pihenhetnek. 

  A labda kerülete, súlya: – leányok: 54-56cm, 325-375 g súlyú (2-es méret). 



  A mérkőzéseket csak 40x20 m-es játékterű, az illetékes kézilabda 

szövetség által hitelesített teremben lehet játszani. 

  Csapatlétszám: 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). • Játékosok 

szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 14 fő játékos 

szerepeltethető, az a 14 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a 

technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben. 

 Pontozás: győzelem 2 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont. 

 Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény dönt, ha ez is egyforma, 

akkor a gólkülönbséget kell figyelembe venni, ezután a több lőtt gól számít. 

 

Csoportbeosztások: 

 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 

Dabas Kossuth Vác Boronkay 1. Dunakeszi Radnóti Vác Madách 

Dabas Táncsics Vác Boronkay 2. Gödöllő Török Érd Gárdonyi 

Érd Vörösmarty Pilisvörösvár F. Gödöllő Premo. Vác Piarista 

 

 

1. csoport mérkőzésinek időpontja, helyszíne: 

2017. október 27. (péntek) 10 óra 30 perc 

Dabas Táncsics Mihály Gimnázium  

Dabas Szent István tér 2. 

 

 

2. csoport mérkőzéseinek időpontja, helyszíne: 

2017. október 25 (szerda) 9 óra 00 perc 



Vác Boronkay György Gimnázium 

Vác Németh László u. 4-6 

 

3. csoport mérkőzéseinek időpontja, helyszíne: 

2017. október 24 (kedd) 11 óra 00 perc 

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 

Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10 

 

4. csoport mérkőzéseinek időpontja, helyszíne: 

2017. október 27. (péntek) 11 óra 00 perc 

Vác Madách Imre Gimnázium 

Vác Bán Márton u. 3.  

(Vác Városi Sportcsarnok) 

 

A 2. és 3. csoportban a mérkőzéseket a következő sorrendben kell játszani! 

 

2. csoport 

1. Vác Boronkay 1.- Vác Boronkay 2. 

2. Pilisvörösvár – Vác Boronkay 2. 

3. Vác Boronkay 1. – Pilisvörösvár 

 

3. csoport 

Dunakeszi Radnóti – Gödöllő Török 

Gödöllő Török - Gödöllő Premontrei 

Dunakeszi Radnóti – Gödöllő Premontrei 

 

Az 1. és 4. csoportban sorsolást követően a mérkőzéseket a következő sorrendben 

kell játszani: 1-2, 3-4, 3-1, 4-2, 1-4, 2-3!  



 

Mint fentebb említettem a csoportelsők a megyei döntőbe jutnak tovább, melynek 

időpontja és helyszíne: 

 

2017. november 10. (péntek) 11 óra 00 perc 

Helye: Vác Városi Sportcsarnok 

Vác Bán Márton út. 3 

 

A megyei döntő versenykiírását az érintett csapatoknak küldeni fogom! 

 

Bármilyen kérdés, kérés vagy probléma esetén keressetek, hívjatok! 

 

Jó felkészülést, eredményes és sportszerű játékot kívánok! 

 

Mácsár Gyula 

(06-30-7479531) 

email: macsargyula@gmail.com 

 

 

Gödöllő, 2017. október 18. 


