2021/2022-ES TANÉV
PEST MEGYEI V-VI. KORCSOPORTOS
AMATŐR KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA
VERSENYKIÍRÁSA

Nevezett csapatok:
Lányok
Vác Boronkay György Gimnázium
Vác Madách Imre Gimnázium
Fiúk
Érd Vörösmarty Mihály Gimnázium
Vác Boronkay György Gimnázium
Vác Madách Imre 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 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!

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:

Nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2002-2006-ban született tanulók. Az
V-VI. korcsoportos (összevont) labdajátékban a 2007-ben született középiskolás
tanulók felversenyezhetnek.
Korlátozás:
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kézilabda sportágban: 2019.
szeptember 01. és 2021. 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 2019. szeptember 01.
és 2021. augusztus 31. nem vettek részt; – ez vonatkozik a magyar és a nem
magyar állampolgárságú tanulókra egyaránt. A nem magyar állampolgárságú
tanulók az adott ország szakszövetségének igazolását kötelesek bemutatni,
amelynek szövegezése a magyar meghatározással azonos. 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 2019. szeptember 01. és 2021.
augusztus 31. között nem vett részt. Ugyanazon köznevelési intézmény
nemenként csak 1 csapatot nevezhet a megyei/budapesti versenyekre és az
országos döntőre.

Szabályok:
• Játékidő: 2x15 perc 3 perc szünettel. Időkérés félidőnként 1 perc.
(A játékidő egy mérkőzés esetén 2x20 perc 5 perc szünettel)
• A női mérkőzéseket 2-es, a fiúk mérkőzéseit 3-as méretű kézilabdával kell
játszani.
• Pálya, terem: 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 torna lebonyolítása:
A fiúk esetében körmérkőzéses rendszer (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 lányok esetében egy mérkőzés lejátszásával döntjük el a bajnoki cím sorsát!

A megyei döntő ideje, helyszíne:
2022. február 16. (szerda)
Helye: Vác Városi Sportcsarnok
Vác, Bán Márton u.3

A mérkőzések sorrendje és ideje:
10 óra 00 perc

Vác Madách – Vác Boronkay

(női mérkőzés)

11 óra 00 perc

Vác Madách – Vác Boronkay

(férfi mérkőzés)

12 óra 00 perc

Vác Boronkay – Érd Vörösmarty

(férfi mérkőzés)

13 óra 00 perc

Érd Vörösmarty – Vác Madách

(férfi mérkőzés)

13 óra 50 perc Eredményhirdetés
A játékosok névsorát játékjogosultság ellenőrzése céljából február 12-ig
juttassátok el a macsargyula@gmail.com címre, és az MDSZ hivatalos felületén
is nevezzetek!
Bármilyen kérdésetek, kérésetek van a rendezéssel kapcsolatban, hívjatok a
06-30-7479531-es telefonszámon vagy üzenjetek a fent említett email címre!

Jó felkészülést, eredményes, sportszerű játékot kívánok!

Üdvözlettel:
Mácsár Gyula

Gödöllő, 2022. február 08.

