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Sportági rendelkezések: 

 

• Játéktér: 40 × 20 m-es kézilabdapálya, 3 × 2 m-es kézilabdakapuval.  

Játékidő: 1 × 25 perc, az utolsó 60 másodperc tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát 

megállítani minden játékmegszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon 

kívülre kerül.  

• Labda: futsal.  

• Csapatlétszám: 12fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző)  

Az országos elődöntő és az országos döntőn 10 fő!!! 

Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő, 

akiket az adott versenyre szabályosan neveztek, az adott versenyre vonatkozó programfüzetben 

meghatározottak szerint leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben. 

• Csapatlétszám a mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjátékos tartózkodhat.  

• Csere: a cserejátékosok maximális száma 5 fő, a cserelehetőség folyamatos. Ha a lecserélt játékos a 

saját térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor léphet pályára a becserélt játékos, a pályaelhagyási 

pont 3 m-es körzetében. A csere a pályán kívül a megkülönböztető mez átadásával történik, a saját 

cserepadhoz legközelebb lévő oldalvonalnál.  

• Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egységes mezben kell játszani. A cserejátékosok a 

kispadon megkülönböztető mezben foglalhatnak helyet.  

• Cipő: bemelegítő cipő (fekete talpú cipő nem használható).  

• Sípcsontvédő használata ajánlott, az országos döntőn kötelező.  

• A mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése: – Győzelem 3 pont, vereség 0 pont  

– A csoportmérkőzések, illetve a helyosztók során döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, 

amelyeket a „kisbüntető távolságáról (10 méterről) kell elvégezni. Amennyiben ez sem dönt, akkor 

további büntetők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a játékosok 

végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepeltek, addig, amíg a csapat teljes (korrigált) 

létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már a csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a 

büntetőpárbaj nem dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de 

ismét mindenki csak egyszer 

 – A büntetőrúgások után a győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes 1 pontot kap.  

A csoporton belüli sorrend meghatározása: 1. legtöbb pont 2. egymás ellen elért eredmény a rendes 
játékidőben (ebbe a büntetőpárbaj kimenetele nem számít bele) 3. több győzelem a rendes 
játékidőben 4. jobb gólkülönbség 5. több rúgott gól 6. büntetőrúgások eredménye (ha két csapat 
esetén eddig minden egyforma volt, abszolút holtverseny) 
 
 



2 csapat holtversenye esetén: 
 
a. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.  
 
b. Ha ez döntetlen, akkor a büntetőrúgások eredménye dönt.  
 

 
3 csapat holtversenye esetén: 
 
a. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni.  
 
b. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján: a jobb gólkülönbség dönt.  
 
c. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.   
  
1. jobb gólkülönbség  
 
2. több rúgott gól  
 
d. Abszolút holtverseny esetén (ha a fentiek után is egyenlő az állás), akkor a teljes tabellát figyelembe 

véve dől el a továbbjutás az alábbiak szerint:  
 
1. jobb gólkülönbség  
 
2. több rúgott gól  
 
3. sorsolás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Főbb játékszabályok: 

 

 – A labda játékba hozása a kapuvonal elhagyása esetén kapuskidobással történik a hatoson belülről. 

Ebből gól nem érhető el.  

– A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.  

– A labda játékba hozása oldalról rúgással történhet. A rúgó játékos előtt legalább 5 méter távolságra 

köteles elhelyezkedni az ellenfél játékosa. Ha a rúgó játékos a labda birtokbavételétől számított 4 

másodpercen belül nem végzi el a labda játékba hozatalát, akkor ez a jog átszáll az ellenfélre. 

Oldalrúgásból közvetlenül nem érhető el gól.  

– Kezdőrúgásból közvetlenül gól nem érhető el. 

 – Szabadrúgás esetén az 5 méteres távolság betartása és a 4 másodperces végrehajtási kötelezettség 

szintén érvényes. 

 – A kapuvonalon túlra jutó labda a védekező játékosról, kapusról is, szögletrúgást eredményez. 

 – Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap a játékvezetőtől, akkor az a második 

sárga lapot követően 2 perces kiállítást von maga után. A kiállított játékosnak el kell hagynia a 

játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás idejének letelte után csapata más 

játékossal kiegészülhet, a kiállított játékos a következő mérkőzésen játszhat. A sárga lapos 

figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt nem viszi tovább. 

 – Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell büntetni, ami 2 perces kiállítást 

von maga után. 

– Amennyiben a kiállítások miatt egy csapat pályán tartózkodó játékosainak száma 3 fő alá csökken, a 

mérkőzés véget ér. Amelyik csapat kiállításai miatt a mérkőzés befejeződik, az a csapat a mérkőzést 

0-5-ös gólaránnyal elveszíti, illetve ha a vétlen csapat számára a pályán elért eredmény kedvezőbb, 

úgy a pályán addig elért eredménnyel ér véget a mérkőzés. 

 • A Futsal játékszabály az MDSZ honlapján a sportági Versenykiírásnál megtekinthető, letölthető.  

 

Igazolás 

 
A versenyek helyszínén: diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén az oktatási intézmény 

igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az 

elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott összesítő névsorral, az iskola 

igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott nevezési lap. Elektronikus nevezés, az MDSZ honlapjáról 

kinyomtatott névsorral. 

 

Díjazás:  

Az első fordulóban nem kapnak a csapatok érmet. A második fordulótól érem díjazásban részesül az 

1-3.helyezett csapat. 

 

 



Résztvevők: 
 
Az adott középfokú oktatási intézmény azon tanulói, akik OM azonosítóval rendelkeznek és a 

2019/2020-as tanév kezdetéig oda beiratkoztak, illetve érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 

V-VI.korcsoportos nappali tagozatos tanulói, 2000. 01. 01. után születettek (2000-2001-2002-2003-

2004). Ezt, az iskola igazgatója által aláírt, lepecsételt lappal kell igazolni. Az V-VI.korcsoport 

(összevont) labdajátékban az alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet (2005-ös). 
 
 
 
Költségek: 

 
- az elődöntőkön: utazási költségek a csapatokat terheli. A középiskolai labdajátékoknál az 

elődöntők játékvezetői költségeit a PMDSZ fizeti. Versenyirodáról a házigazdának kell 

gondoskodnia.  
 
 

 
- a döntőkön: utazási költségek a csapatokat terheli, a lebonyolítás a PMDSZ-t terheli.  

 
Abban az esetben, ha a diákolimpiára benevezett csapat egy héttel a versenyrendszer 

beindítása előtt írásban, az iskola igazgatójának aláírásával és pecsétjével, nem jelzi 

visszalépési szándékát az illetékes szakreferensnek, úgy annak az iskolának 10.000.-Ft. 

versenyrendezési hozzájárulást kell fizetni PMDSZ számlájára.  

 

Lebonyolítás, továbbjutás: 

 

A 40 nevezett csapat 10 helyszínen fog küzdeni a második fordulóba jutásért. A csoport 1-

2.helyezettje jut tovább a legjobb 20 közé. A második fordulóban 4 helyszínre lesz beosztva a 

legjobb 20 csapat, ahonnan a csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe. Az elődöntőben 

a legjobb 8 csapat két csoportban küzd a megyei döntőbe kerülésért, ami decemberben kerül 

megrendezésre. 

 

Időpontok:  

1.forduló Október 8-25. között 

2.forduló: November 4-18. között 

3.forduló: November 20-30. között 

Megyei döntő: December 1-15. között 

 

 

 



 

Selejtező csoportok 

 

I.csoport 

 

Helyszín: Cegléd Városi Sportcsarnok 

Időpont: Október 21. Hétfő 9.30 

 

1. Cegléd Kossuth Gimnázium 

2. Kiskunlacháza ÉSZC Szakképző 

3. Nagykőrös Toldi Szakképző Iskola 

4. Ráckeve Ady Gimnázium 

 

Rendező: Sátai Róbert  

email: satairobert@gmail.com   

telefonszám: 06-20-353-5450 

 

II.csoport 

 

Helyszín: Nagykáta Városi Sportcsarnok 

Időpont: Október 17.Csütörtök 10.00 

 

1. Nagykáta Damjanich Gimnázium 

2. Dunaharaszti Baktay Gimnázium 

3. Ócsa Bolyai Gimnázium 

4. Dabas Kossuth Gimnázium 

 

 

Rendező: Kálmánné Balogh Piroska 

email:kalmanne.balogh.piroska@gmail.com 

telefonszám: 06-30-331-94-60 

 
 

 

mailto:satairobert@gmail.com
mailto:kalmanne.balogh.piroska@gmail.com


 

III.csoport 

 

Helyszín: Budaörs Sportcsarnok 

Időpont: Október 15. Kedd 10.00 

1. Budaörs Illyés Gimnázium „A” 

2. Budaörs Szent Benedek Középiskola 

3. Budakeszi Nagy Sándor Gimnázium 

4. Érd Gárdonyi Gimnázium 

 

Rendező: Árendás Tamás 

email: arendastamas@gmail.com  

telefonszám: 06-20-204-4523 

 

IV.csoport 

 

Helyszín: Szentendre Móricz Zsigmond Gimnázium 

Időpont: Október 9. Szerda 10.00 

1. Szentendre Móricz Zsigmond Gimnázium „A” 

2. Szentendre Ferences Gimnázium 

3. Szentendre Petzelt József Szakgimnázium 

4. Szentendrei Református Gimnázium  

 

Rendező: Özvegy Tamás 

email: ozvegy5@gmail.com  

telefonszám: 06-20-270-2502 
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V.csoport 

 

Helyszín: Gödöllő Premontrei Szent Norbert Gimnázium 

Időpont: Október 22. Kedd 10.00 

1. Gödöllő Premontrei Gimnázium 

2. Gödöllő Török Ignác Gimnázium 

3. Veresegyház Katolikus Gimnázium 

4. Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium 

Rendező: Mácsár Gyula 

email: macsargyula@gmail.com  

telefonszám: 06-30-747-9531 

 

VI.csoport 

 

Helyszín: Dunakeszi Radnóti Gimnázium  

Időpont: Október 16. Szerda 10.00 

 

1. Dunakeszi Radnóti Gimnázium 

2. Fót Ökumenikus Gimnázium 

3. Szentendre Móricz Gimnázium „B” 

4. Százhalombatta Arany Gimnázium 

 

Rendező: Krix Antalné Judit  

email: krixjjuci@gmail.com  

telefonszám: 06-30-647-0647 
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VII.csoport 

 

Helyszín: Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium 

Időpont: Október 22. Kedd 10.00 

1. Vác Boronkay Szakgimnázium „A”  

2. Vác Király Endre Szakközépiskola  

3. Szentendre II.Rákóczi Gimnázium 

4. Vác I.Géza Közgazdasági Szakközépiskola 

 

Rendező: Fábián Gábor 

email: fabian.gabor@boronkay.hu 

telefonszám: 06-30-976-0042 

 

VIII.csoport 

 

Helyszín: Vác Városi Sportcsarnok 

Időpont: Október 25. Péntek 10.00 

1. Vác Madách Gimnázium 

2. Vác Boronkay Szakgimnázium „B” 

3. Vác Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakiskola 

4. Szob Szent László Gimnázium 

 

Rendező: Wagner Bálint 

email: blintwagner@gmail.com  

telefonszám: 06-30-569-98-07 
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IX. csoport 

Helyszín: Budaörs Illyés Gimnázium 

Időpont: Október 16. Szerda 10.00 

1. Budaörs Illyés Gimnázium „B” 

2. Pilisvörösvár Friedrich Gimnázium 

3. Piliscsaba Páduai Gimnázium 

4. Szigetszentmiklós Kardos Gimnázium 

 

Rendező: Árendás Tamás 

email: arendastamas@gmail.com  

telefonszám: 06-20-204-4523 

 

 

 

 

 

X.csoport  

 

Helyszín: Monor József Attila Gimnázium 

Időpont: Október 15. Kedd 9.30 

1. Monor József Attila Gimnázium 

2. Szigetszentmiklós Batthyány Gimnázium 

3. Dabas Táncsics Gimnázium 

4. Monor Szterényi Szakgimnázium 

 

Rendező: Filadelfi Zsolt 

email: filadelfi.zsolt@gmail.com  

telefonszám: 06-30-241-64-15 
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