2021/2022. TANÉVI RÖPLABDA V-VI.
KORCSOPORT FIÚ „A” KATEGÓRIA
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ
Kecskemét, 2022.01.06.

1. Szervező
Az országos elődöntő szervezője a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Bács-Kiskun Megyei Diák-és
Szabadidősport Egyesület
Szervező Bizottság:
Név
Dóka András
Nagy Lajos

Beosztás
elnök
tag

e-mail cím
dookaan@gmail.com
lajos64@webmail.hu

telefon
+36703103341
+36209739588

Beosztás
elnök

e-mail cím
sonc@kkando.hu

telefon
+36303021507

Beosztás
elnök

e-mail cím
sonc@kkando.hu

telefon
+36303021507

Versenybizottság:
Név
Gyurkó Sándor
Igazoló bizottság:
Név
Gyurkó Sándor

2. Helyszín, időpont, programok
Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
(6000 Kecskemét, Irinyi utca 49)
2022. január 6. (csütörtök)

Helyszín:
Időpont:

Programok:
9:15 – 9:40
9:45
9:55
10:00-tól
kb 16:00-tól

Igazoltatás
Sorsolás, Technikai értekezlet
Megnyitó ünnepség
Verseny
Eredményhirdetés

Akkreditáció, igazolások
18 éves kor felett az intézménybe történő belépés (külsősök számára) csak védettségi igazolvánnyal
engedélyezett. Ezt a bejáratnál ellenőrizni fogják. A sportcsarnok területéről nem lehet átmenni az
iskola területére, kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően készüljön étellel / itallal. A
rendezvény zárt kapus, nézőket nem áll módunkban beengedni, a sportrendezvényen csak a
sportoló tanulók, hivatalos kísérők és hivatalos személyzet tartózkodhat. Sporttevékenység során
nem, egyébként a rendezvény teljes ideje alatt a maszkhasználat kötelező.
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 arra kijelölt helyen történik (az eligazodást kihelyezett tájékoztató táblák segítik).

3. Résztvevő csapatok
FIÚ
Megye

Iskola

Település

Testnevelő

Bács-Kiskun I.

Kecskeméti Bolyai János Gimázium
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium,
Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tatabányai SZC Bánki Donát- Péch Antal Szakgmnáziuma és
Szakközépiskolája
Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági
Technikum, Gimnázium és Kollégium

Kecskemét

Szabó Tamás

Bonyhád

Máté Norbert

Tatabánya

Ferenczi Tamás

Gyöngyös

Soltész Gábor

Tolna I.
Komárom-E I.
Heves II.

4. Technikai információk
Lebonyolítás
•
•
•

4 csapat részvételével, egynapos verseny. Helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as sorsolási tábla
szerint, majd a vesztesek a III. helyért, a győztesek az I. helyért játszanak.
3 csapat részvételével, egynapos verseny. 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 egy óra szünettel. (Kupa
szabályzat a továbbjutásnál. Egynapos versenyek.)

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 27-30. között Békéscsabán
megrendezésre kerülő Országos Döntőn.
Díjazás
Az országos elődöntő 1-3. helyezett csapatai érem, valamennyi csapata oklevéldíjazásban részesül.

Költségek
A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.
Óvás
Lásd a versenyszabályzat XVI. pontja szerint.

5. Sportági rendelkezések
•
Terem: Az országos elődöntő és az országos döntő mérkőzéseit legalább 24 × 12 × 7 m-es teremben
kell lejátszani.
•
Háló magassága: fiúknál 243 cm, lányoknál 224 cm. Antenna alkalmazása kötelező!
•
Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala lab- dával nem rendelkezik
egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.
•
Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról minden csapat maga
gondoskodik.
•
Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
•
Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos szerepeltethető, az a 12 fő,
akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak, és nevük szerepel a
jegyzőkönyvben.
•
A versenyen LIBERO játékos szerepeltethető.
•
A mérkőzések között 20 perc szünet, illetve bemelegítési idő van a csapa- tok első mérkőzéseit kivéve,
ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző mérkőzés befejezésétől kell számítani.
A mérkőzésekért adható pontok: győzelem 2 pont, vereség 1 pont, ki nem állás 0 pont.
Helyezések eldöntése körmérkőzés esetén:
a legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat,
nyert-vesztett játszmák aránya,
nyert-vesztett pontok aránya,
egymás ellen elért eredmény.
•
•

A Diákolimpia® országos elődöntő és az országos döntő mérkőzésein nemzetközi jegyzőkönyv használata
kötelező.
A Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.

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%A9se
k-V5.pdf

Az országos elődöntővel kapcsolatban információ:
Név: Dóka András
Tel: 70/310-3341
e-mail: dookaan@gmail.com

