2021/2022. TANÉVI FUTSAL
DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ
V-VI. KORCSOPORT
Debrecen, 2021. december 09.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
…………..

1. Szervező
Az országos elődöntő szervezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-Bihar Megyei
Diák- és Szabadidősport Egyesület.

Szervező Bizottság:
Név
Rozsondai Tibor
Kovács István

Beosztás
elnök
tag

e-mail cím
hajdu.diaksport@gmail.com
sport@ph.debrecen.hu

telefon
+36 209 388 066
+36 306 084 661

Beosztás
elnök

e-mail cím
lakatosist@gmail.com

telefon
+36 709 469 892

Beosztás
elnök

e-mail cím
hajdu.diaksport@gmail.com

telefon
+36 209 388 066

Versenybizottság:
Név
Lakatos István
Igazoló bizottság:
Név
Rozsondai Tibor

2. Helyszín, időpont, programok
Debreceni Egyetem, Kecskeméti János Sportcsarnok, Debrecen, Böszörményi u. 138.
4032. Megközelítés: Böszörményi - Békessy Béla u. felől /Békessyvel szemben/
Helyszín:
/a sorompónál elektronikus hangüzenőn jelezni kell, hogy a Futsal rendezvényre
jöttek, így a parkolás ingyenes/
Időpont:

2021. december 9. (csütörtök) 9 óra
Programok:
9:00 – 9:25
Igazoltatás, Sorsolás, Technikai értekezlet
9:25
Megnyitó ünnepség
9:30-től
Verseny
kb 11:30-tól
Eredményhirdetés

3. Akkreditáció, igazolások
A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy a csapat tagjai rendelkezzenek - a hatályos
jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal,
- és a nevezési rendszerben érvényes nevezéssel, valamint
- a nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója (tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által
aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lappal.
További részletek a 2021/2022. tanévi Diákolimpia® versenykiírás Versenyszabályzat XII. Igazolások
pontjában.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a Diákolimpia®
országos döntőn.
Kísérő
A Diákolimpia® versenyein a csapatok olyan felkészítő pedagógussal vagy felnőtt csapatvezetővel (a
továbbiakban: kísérő) kötelesek megjelenni, akit az iskola igazgatója a nevezési lapon, vagy külön
megbízólevélben írásban megbízott. A kísérő az adott versenyen versenyzőként nem szerepelhet. A
fenti feltételeknek megfelelő kísérő hiányában a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni.

Igazolás menete
Az országos elődöntőn való részvétel feltétele, hogy a tanuló, vagy a kísérő a verseny helyszínén
bemutassa az Igazoló Bizottság, illetve a verseny szervezője részére a Versenyszabályzat XII. 1-2. pont
szerinti igazolási dokumentumokat.
A csapatok jelentkeztetése az épület portáján történik

Résztvevő csapatok
Csapatversenyben az V-VI. korcsoportba tartozó, 2002-2006 között született fiú tanulók.
Felversenyzés: Az V-VI. korcsoport versenyein a 2007-ben született fiú tanulók felversenyezhetnek és
visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
Megye
Hajdú-Bihar I
Szabolcs-Sz-B I
Borsod-A-Z II

Iskola
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló
Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma
Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és
Szakképző Iskola
Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum,
Szakgimnázium és Gimnázium

Település
Debrecen

Testnevelő
Buglyó Roland

Kisvárda

Szabó Mihály

Tokaj

Csordás Balázs
Gyüre Levente

4. Technikai információk
Lebonyolítás:
• 3 csapat részvételével, egynapos verseny. A helyszíni sorsolást követően játék az 1-2, 2-3, 3-1-es
sorsolási tábla szerint.
• 2 csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések között legalább 60 perc
szünettel, a „Versenyszabályzat” XIII. 3. pontja szerint.
A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján 4 csapat esetén a 4-es, míg 3 csapat esetén a (késői
érkezés miatt a) 3-as, vagy a (korai távozás miatt) 2-es sorsolási szám részére kiadható. Ez esetben csak
a fennmaradó számokra történik a sorsolás.
Továbbjutás:
Az országos elődöntők első helyezett csapatai vehetnek részt a 2022. január 14-16. között
Veszprémben megrendezésre kerülő Országos Döntőn.
Díjazás:
Az országos elődöntő I-III. helyezett csapatai érem, valamennyi csapata oklevéldíjazásban részesül.
Költségek:
A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. Az utazási, étkezési és az
egyéb felmerülő költségeket a résztvevők maguk viselik.
Óvás
Lásd a versenyszabályzat XVI. pontja szerint.

5. 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: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos szerepeltethető, az a
10 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 mezőny-játékos tartózkodhat.
- A mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése:
• Győzelem 3 pont, vereség 0 pont.
• Döntetlen esetén: 3-3 büntetőrúgás következik (IV. korcsoportban 9 méterről, V-VI.
korcsoportban 10 méterről), ha ez sem dönt, akkor büntetők az első hibáig a labdarúgás
szabályai szerint, 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 büntető rúgást, de még a büntető párbaj 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.

- 4 csapat esetén 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)
- Holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a továbbjutás:
3 csapat holtversenye esetén:
a) A holtversenyen kívüli csapatok elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni (mini tabella
készítése)
b) legtöbb pont
c) több győzelem a rendes játékidőben
d) gólkülönbség
e) több rúgott gól
f) ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát kell figyelembe venni és a
csoporton belüli sorrend meghatározásának elvei az irányadóak
g) ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), akkor sorsolással kerül
eldöntésre
- Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia®
„Versenyszabályzata”, a sportági versenykiírás, az MDSZ Futsal és a FIFA Futsal (4+1) hatályos
játékszabályai érvényesek.

6. 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/wpcontent/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf)

Az országos elődöntővel kapcsolatban információ:
Rozsondai Tibor
Tel.: +36 209 388 066
E-mail: hajdu.diaksport@gmail.com

2021/2022. TANÉVI
V-VI. KORCSOPORTOS FUTSAL DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ
Debrecen, 2021. december 09.
3 CSAPATOS LEBONYOLÍTÁS
Résztvevő csapatok:
Ssz.
1.
2.
3.

Megye

Iskola neve

Település

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló
Hajdú-Bihar I
Debrecen
Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma
Szabolcs-Sz- Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és
Kisvárda
BI
Szakképző Iskola
Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum,
Borsod-A-Z II
Tokaj
Szakgimnázium és Gimnázium

Testnevelő

Buglyó Roland
Szabó Mihály
Csordás Balázs
Gyüre Levente

Sorsolás:
Iskola neve

Település

Sorsolási
szám
1.
2.
3.

Mérkőzések, időrend:
Idő

Eredmény

9,00

Sorsolás

9,30

1.

-

2.

10,15

2.

-

3.

11,00

3.

-

1.

Tabella (Végeredmény):

Iskola

1.

2.

3.

GY

Döntetlen
után
gy
v

1.
2.
3.
Az első helyen végzett csapat továbbjutott az országos döntőbe!

V

Gólkül.

Pont

Hely

