2021/2022. TANÉVI
LÁBTOLL-LABDA DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Lábtoll-labda Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ)
közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Lábtoll-labda
Szövetség (továbbiakban: MLTSZ) rendezi meg.
1. A verseny célja
•
•
•
•
•

A lábtoll-labda népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges
életmód népszerűsítése.
Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, a Magyar Lábtoll-labda Szövetség utánpótlás nevelési
rendszerének segítése.
Lehetőséget nyújtani arra, hogy a lábtoll-labdázó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai
versenyen.
A tanév „Magyarország Lábtoll-labda Diákolimpia ® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.

2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Lábtoll-labda Szövetség.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai:
A megyei versenyek helyszínéről, időpontjáról, a felelős rendezőről a www.labtoll.hu honlapon tájékozódhatnak az
érdeklődők.
Országos döntő:
V. és VI. korcsoport
Helyszín: Kistelek, Városi Sportcsarnok
Időpont: 2022. április 7. (csütörtök)
I-II., III. és IV. korcsoport
Helyszín: Zánka, az Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Sportcsarnoka
Időpont: 2022. május 19-20. (csütörtök-péntek)
4. A versenyek résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
–
–
–
–
–

I-II. korcsoport:
III. korcsoport:
IV. korcsoport:
V. korcsoport:
VI. korcsoport:

2011. évben vagy később születettek,
2009-2010-ben születettek,
2007-2008-ban születettek,
2005-2006-ban születettek,
2002-2004-ben születettek.

Felversenyzés
Egyéni versenyben minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.
A csapatversenyben az alacsonyabb korcsoportos tanulók egy korcsoporttal felversenyezhetnek, de ebben az esetben ezek
a tanulók a saját korcsoportjukban a csapatversenyben nem indulhatnak.
Korlátozás
A csapatversenyben azonos csapatban kizárólag egy köznevelési intézmény tanulói indulhatnak.
Valamennyi korcsoportos fiú csapatversenyben a korcsoportjuknak megfelelő lány játékosok is indulh atnak, de ebben az
esetben a lány csapatban nem vehetnek részt.
Résztvevők
megyei versenyek: A köznevelési intézmények azon tanulói, csapatai, akik/amelyek a megadott nevezési határidőig
elektronikus nevezéssel rendelkeznek.
országos döntő: A megyei versenyekről:
–
–

az egyéni 1-8. helyezettek,
csapatban az 1-6. helyezettek vehetnek részt az országos döntőn.

Azon megyékben, illetve Budapesten, ahol a nevezési szám alapján nem rendeznek megyei versenyeket, az érvényes
nevezéssel rendelkezők közvetlenül az országos döntőn vehetnek részt.
5. Meghívás
A Magyar Lábtoll-labda Szövetség fenntartja a jogot, hogy az országos döntőre szabad kártyával meghívhat olyan
versenyzőket, akik az előversenyeken önhibájukon (pl.: betegség, sérülés) kívül nem tudtak részt venni. A meghívás
kizárólag azon versenyzők esetében lehetséges, akiket a nevezési határidőig neveztek.
6. Versenyszámok, kategóriák
Egyéni verseny I-II., III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú és lány versenyzők részére.
Csapatverseny III., IV., V. és VI. korcsoportos lány és fiú csapatok részére (A lány versenyzők fiú csapatokban is
játszhatnak.)
7. A verseny lebonyolítása
Megyei verseny: a megyei versenyeket szervezők kiírása szerint.
Országos döntő:
•

Egyéni verseny
– A versenyzők körmérkőzéses selejtező után kerülnek a kieséses táblára
– A mérkőzések két nyert játszmáig, a játszmák 15 pontig, tartanak.

•

A csapatverseny
– a csapatok számától függően körmérkőzéses + kieséses rendszerű.
– A csapatmérkőzések is két nyert játszmáig, a játszmák 15 pontig tartanak.
– Minden játszmában gyorsított számolás.

8. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Online nevezési felület elérhető a Diákolimpia® honlapjáról (https://nevezes.diakolimpia.hu/) vagy mobil applikáción
keresztül (https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/).
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
Mindkét versenyszámra (csapat és egyéni) nevezni kell. Érvényes nevezés nélkül indulni nem lehet.
Nevezési határidő:
–
–

V., és VI. korcsoport: 2022. március 3.
I-II., III., és IV. korcsoport: 2022. március 31.

Nevezési díj nincs!
Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen
8. Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került
nevezésre –, az egyéni versenyző vagy a csapat az eredménye megsemmisítésre kerülhet.
A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19 járványügyi készültség
időszakában – figyelembevéve a mindenkor aktuális jogszabályi korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi
rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken
résztvevők számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, illetve félbeszakítja.
A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező vagy a szervező nem vonható felelősségre az ebből fakadó
károkért, és vele szemben semmilyen igény nem támaszható.
9. Költségek
A rendezés költségeit a Magyar Lábtoll-labda Szövetség biztosítja.
A részvételi költségeket (utazás, étkezés, szállás stb.) a versenyzők viselik.
10. Igazolások:
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint.
11. Díjazás
Az országos döntő és a megyei versenyek egyéni és csapat I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
Az országos döntő és a megyei versenyek egyéni versenyein az I-VIII. helyezettek, míg a csapatversenyben minden
résztvevő csapat oklevelet vehet át.
Az egyéni versenyszámokban két harmadik helyezettet hirdetünk.
12. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések
Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az eseményt az alábbiak szerint
lehet látogatni:
Nézők:
A nézőtéren kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét
be nem töltött személy tartózkodhat.
A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyi
igazolvány, jogosítvány) az eseményre való belépés során ellenőrzik.
A védettségi és személyi igazolvány nélkül néző nem léphet be az eseményre.

Maszkhasználat:
A nézők számára az esemény teljes időszakában, míg a hivatalos kísérők, versenyzők és játékvezetők számára – a
sporttevékenység időszakát kivéve – kötelező a maszk viselése!
Kézfertőtlenítő:
Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve.
Kérjük – elsősorban – a közös használatú tárgyak (kilincs, tollak) használata előtt használjon kézfertőtlenítőt.
Távolságtartás:
Az eseményen kérjük – lehetőség szerint – tartsanak egymástól 1,5-2 méteres távolságot.
Az eseményen a fenti óvintézkedések betartása ellenőrzésre kerül. Kérjük szíves közreműködésüket, az intézkedések
betartásában.
A járványügyi helyzet alakulásával és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések következtében jelen
óvintézkedések változhatnak. Az aktuális ajánlások miatt, kérjük elindulás előtt ellenőrizze a honlapon lévő legfrissebb
változatot:(https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sekV5.pdf).
12. Egyéb rendelkezések
•

A sportágról tájékozódni a www.labtoll.hu weboldalon lehet.

•

A jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a Diákolimpia® 2021/2022. tanévi Versenykiírás
„Versenyszabályzata”, ill. a Magyar Lábtoll-labda Szövetség szabályai az irányadóak.

További információ:
Fehér János
5052 Újszász, Kossuth út 13.
Telefon/fax: 56/367-663, mobil: 20-5387845; e-mail: labtoll@gmail.com

