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Kedves Kollégák!
Először is szeretnék gratulálni ahhoz a teljesítményhez, mellyel tanítványaitokkal
bejutottatok az V-VI. korcsoportos lányok Pest Megyei Kézilabda Diákolimpia megyei
döntőjébe.

A résztvevő csapatok:

Váci Boronkay György Gimnázium
Váci Madách Imre Gimnázium
Váci SZC Selye János Egészségügyi Technikum

Emlékeztetőül a 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 csapatvezető 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!

- A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a
TAJ-kártyájukat, vagy annak másolatát. (Kérlek Benneteket, gondoskodjanak arról,
hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!)
- Versenyezhetnek az V-VI. korcsoportba tartozó, 2002-2003-2004-2005-2006-ban
született tanulók. Az V-VI. korcsoportos (összevont) labdajátékban a 2007-ben
született középiskolás tanulók felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját
korcsoportjukba is.
- Játékidő: 2x20 perc, 5 perc szünettel.
- A mérkőzéseket 2-es kézilabdával kell játszani.
- A mérkőzéseket csak 40x20 m-es, az illetékes kézilabda szövetség által hitelesített
teremben lehet játszani.
- Csapatlétszám: 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
- Játékosok szerepeltetése: 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.

A megyei döntő időpontja és helyszíne:
A megyei döntő időpontja:
2021. november 16. (kedd) 9 óra 00 perc
Helyszíne:
Vác Városi Sportcsarnok
Vác, Bán Márton utca 3.
A technikai értekezlet időpontja 2021. november 16. (kedd) 8 óra 50 perctől a
helyszínen. Az értekezletre a nevezési lapot és a diákigazolványokat hozzátok
magatokkal! Sorsolás az értekezleten!

A mérkőzéseket a következő időpontokban kell kezdeni!
1. mérkőzés: 9 óra 15 perc
2. mérkőzés: 10 óra 15 perc
3. mérkőzés: 11 óra 15 perc

Biztonsági szabályok:
A csapatok kísérői és játékosai számára a maszk viselése kötelező. A mérkőzések
elképzelhető, hogy a járványügyi és egyéb helyi intézkedések miatt zártkapusak
lesznek!

Eredményes felkészülést kívánok!

Üdvözlettel:
Mácsár Gyula

Gödöllő, 2021. november 13.

