
 

 

 

 

 

2019/2020-AS TANÉV 

PEST MEGYEI 

V-VI. KORCSOPORTOS AMATŐR FIÚ 

 KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA 

 VERSENYKIÍRÁSA 
 

 

 



Nevezett csapatok: 
 

 
 

Fiúk: 

 

Szigetszentmiklós Kardos István Gimnázium 

Vác Madách Imre Gimnázium 

Vác Boronkay György Gimnázium 

 
 

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, egyéni, vagy 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!

Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak 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.



A verseny résztvevői: 
 

Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2000-2004-ben 

született tanulók.  

Felversenyzés: Az V-VI. korcsoport versenyein a 2005-ben született tanulók 

felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is. 

  

 

Korlátozás: 
 

 

 

"A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kézilabda sportágban: 

2017. szeptember 01. és 2019. augusztus 31. között az MKSZ, illetve a 

megyei/budapesti Kézilabda Szövetség vagy bármely ország 

szakszövetsége által kiadott játékengedéllyel nem rendelkeznek.  

Ha a megyei/budapesti Kézilabda Szövetség nem ad ki játékengedélyt, 

úgy a megyei/budapesti Kézilabda Szövetség szervezésében, 

rendezésében bajnoki vagy kupamérkőzésen 2017. szeptember 01. és 

2019. augusztus 31. között nem vettek részt.  

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 2019. augusztus 31. között nem 

vett részt." 



• Játékidő: 2x15 perc 3 perc szünettel. 

 
• A mérkőzéseket 3-as méretű férfi kézilabdával kell játszani. 

 
• A mérkőzéseket csak 40x20m-es játékterű, az illetékes kézilabda szövetség által 

hitelesített teremben lehet játszani. 

 

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

 
• Játékosok szerepeltetése: csapatonként 14 fő játékos szerepeltethető, az a 14 fő, 

akiket az adott verseny első mérkőzése előtt leigazoltak és nevük szerepel a 

jegyzőkönyvben! 

 

 
 A megyei döntő helye és ideje: 

 

 2020. március 16. (hétfő) 11 óra 00 perc 

Vác Városi Sportcsarnok 

 Vác, Bán Márton u.3 

 
Technikai értekezlet és a sorsolás 10 óra 50 perctől a helyszínen! 

A verseny lebonyolítása körmérkőzéses rendszerben valósul meg! 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mérkőzések sorrendje:  

 

1. 11 óra 00 perc   1 - 2 

2. 11 óra 45 perc   3 - 1 

3. 12 óra 30 perc   2 - 3 

 

Eredményhirdetés: 13 óra 15 perc 
 

 

Bármilyen kérdésetek, kérésetek van a rendezéssel kapcsolatban, hívjatok a 

06-30-7479531-es telefonszámon vagy üzenjetek a fent említett e-mail címre. 

 

 
 

Jó felkészülést, eredményes, sportszerű játékot kívánok! 
 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: 

Mácsár Gyula 
 

 

 

Gödöllő, 2020. március 10. 
 

 

 

 

 



KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK A 
DIÁKOLIMPIA® VERSENYEKEN 

 

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) az általa – illetve az MDSZ közreműködésével sportági 

szövetségek által – megrendezett Diákolimpia® megyei és országos döntők, elődöntők és 

körzeti döntők esetében, a koronavírus terjedésére tekintettel a versenyek eltörlését vagy 

elhalasztását jelenleg nem tartja indokoltnak járványügyi szempontból. 

Ugyanakkor a fennálló fertőzésveszély miatt az MDSZ – összhangban a kormányzati 

népegészségügyi hatóságok tájékoztatásával – valamennyi Diákolimpia® verseny tekintetében 

kötelezően elrendeli az alábbi óvintézkedések szigorú betartását: 

• Amennyiben a Diákolimpia® versenyekre készülő sportoló, vagy kisérője, illetve közös 

háztartásban élő családtagjaik bármelyike a verseny kezdő időpontját megelőző 14 napon belül 

a koronavírus közösségi terjedésével érintett, illetve karatén alá helyezett területen (jelen 

közlemény közzétételének időpontjában Kína, Szingapúr, Hongkong, Dél-Korea, Japán, Irán és 

Észak-Olaszország alábbi tartományai: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemont) járt, vagy 

fizikai kapcsolatba került olyan személlyel aki a fent felsorolt területeken tartózkodott a jelzett 

időtartamon belül, úgy a versenyző illetve kísérő a Diákolimpia® eseményen nem vehet részt, 

a versenyhelyszín területére nem léphet be. 

• Amennyiben a Diákolimpia® verseny bármely részvevőjénél akut légúti fertőzés tünetei (láz, 

köhögés, légszomj) jelentkeznek, az érintett versenyző illetve kísérő a tünetek elmúlásáig a 

Diákolimpia® eseményen nem vehet részt, függetlenül attól, hogy vele kapcsolatban fennáll-e a 

koronavírus fertőzésének gyanúja, illetve járt-e a fentiek szerint fertőzöttnek minősülő területen. 

• Mindezeken túl az MDSZ felhívja a versenyek résztvevőinek figyelmét az eseményeken 

a rendszeres és alapos, kézfertőtlenítő szappanos kézmosásra. Ehhez a versenyek szervezői 

biztosítják a szükséges eszközöket. 

A fenti óvintézkedések a versenyek szervezőire, versenybírókra, egyéb közreműködőkre is 

kötelezően irányadók. 

Természetesen a járványügyi helyzet alakulása a későbbiekben indokolttá tehet további 

intézkedéseket, amelyeket az MDSZ haladéktalanul megtesz a kormányzati népegészségügyi 

ajánlásokkal összhangban. Ennek megfelelően a Diákolimpia® versenyek esetleges elhalasztására 

vagy törlésére, továbbá a jelen tájékoztató módosítására vonatkozó jogot az MDSZ fenntartja, 

amely döntésről megfelelő időben tájékoztatja a Diákolimpia® versenyrendszer valamennyi 

érintettjét. Ellenkező tájékoztatásig valamennyi Diákolimpia® verseny megtartásra kerül a 

fenti kötelező elővigyázatossági intézkedések mellett. 

Kérjük a Diákolimpia versenyrendszerben érintett valamennyi versenyző, testnevelő, 

intézményvezető és szülő felelős együttműködését, és a fentiek fegyelmezett betartását. 

 


