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Kedves Diákolimpikonok, Testnevelők! 
 

 

A koronavírus okozta világjárvány lecsillapodásával 
mindannyian bízunk abban, hogy békésebb, 
kiszámíthatóbb és tervezhetőbb évek elé nézünk már a 
közeljövőt illetően is.  

Mivel jómagam és munkatársaim hite rendületlen a 
diáksport ügyének kiemelt fontosságában, ezért legjobb 
tudásunk szerint továbbra is mindent megteszünk azért, 
hogy akiknek hozzánk hasonlóan ugyanígy szívügyét és 
egyben élményforrását jelenti a Diákolimpia®, valamint a 
Magyar Diáksport Szövetség egyéb programjai, eseményei, 
továbbra is bekapcsolódhassanak azokba. 

Ugyanakkor természetesen a diáksport területén is szembe 
kellett néznünk azzal, hogy a – többek között a szomszédban 

zajló háború miatti – nemzetközi és hazai gazdasági-pénzügyi körülmények és 
energiaválság a mi tevékenységünkre is hatást gyakorolnak. Emiatt a Diákolimpia® 
versenyrendszerében szükségszerűen végre kellett hajtanunk néhány olyan átmeneti 
intézkedést, amelyek mentén ugyan egyes versenykiírások ebben a tanévben nem 
kerülnek meghirdetésre, de a Diákolimpia® egészének fenntartható működtetése az 
idei tanévben is biztosított lesz.  

A magunk részéről továbbra is prioritásként kezeljük, hogy a diáksport rendszerének 
fenntartható működtetéséhez stabil hátteret teremtsünk, és természetesen minden 
tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a néhány sportágat érintő 
korlátozások valóban csak átmenetiek legyenek.  

A nehézségek közepette is örüljünk mindannyian annak, hogy a testmozgásnak, a közös 
sportolásnak jelenleg nincs fizikai, egészségügyi akadálya sem az iskolákban, sem pedig 
azokon kívül, hiszen talán mégiscsak ez az egyik legfontosabb számunkra az elmúlt évek 
korlátozott lehetőségei után. 

Továbbra is arra bíztatunk minden diákot, hogy a mozgás élményéért, valamint 
egészsége megőrzésének érdekében is sportoljon minél többet, azok számára pedig, 
akik szeretnék megméretni magukat, illetve tanítványaikat, erre idén is lehetőséget 
biztosítunk a Diákolimpia® versenyein. 

Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki támogatja törekvéseinket, hogy ezáltal segíti 
munkánkat és küldetésünket, miszerint egészséges, boldog, a mozgást a 
mindennapjaikban örömmel megélő generációk kerüljenek ki az iskolákból. 

Az iskolai sportért dolgozó szakembereknek jó egészséget, sok türelmet, friss lendületet, 
a diáksportolóknak pedig minél több mozgással töltött időt, sok-sok közös élményt és 
sikert kívánok! 

 

 Balogh Gábor 

 MDSZ elnök 
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Kedves Diákolimpikonok! 
Tisztelt Vendégeink! 

 

Szeretettel köszöntöm a kézilabda V-VI. korcsoport 
országos döntőjének valamennyi résztvevőjét. Tatát 
előszeretettel emlegetjük sport- és sportoló 
városként. Egyrészt azért, mert itt található a Tatai 
Edzőtábor, másrészt azért, mert városunkban közel 
40 sportegyesületben közel 4000 igazolt sportoló 
található. Évente több rangos sportesemény kerül 
sor településünkön, amelyeknek mindig örömmel 
adunk helyet. Tata jó természetes és épített 
feltételekkel rendelkezik a sportoláshoz. Több olyan 
sportág is van, amelyben nemzetközi szinten is jó 
eredményeket érnek el sportolóink. Kajakosaink, 
vívóink, erőemelőink, karatésaink között 

világversenyek érmeseit köszönthettük. Ösztöndíjjal ismerjük el a válogatottban 
szereplő, jó eredményeket elért versenyzőket. Csapatsportágak közül kézilabdában 
több mint 200 igazolt sportolónk van, két egyesület 15 csapattal vesz rész a 
különböző bajnokságokban. Ezért is adunk helyet örömmel ennek az országos 
döntőnek, mert városunk egyik legnépszerűbb sportágáról van szó. 

Kívánok mindenkinek jó versenyzést, érezzék jól magukat ezen a hétvégén!  

Ha a mérkőzések közötti pihenőkben van idejük nézzenek körül Tatán, 
ismerkedjenek szeretett városunkkal. A versenyen érjék el azt az eredményt, amit 
elképzeltek. 

A végén csak egy győztes lehet, de ha mindent megtettek a pályán akkor nem lesz 
miért szomorkodniuk. 

 

Michl József 

Tata Város Polgármestere 
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Kedves Diákolimpikonok! 
Tisztelt Vendégeink! 

 
 

Nagy szeretettel köszöntöm 
Tatabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, valamint 
Tatabánya minden sportszerető 
lakójának nevében, a 2022/23. 
tanévi Kézilabda Diákolimpia V-
VI. korcsoportos országos 
döntőjének részvevőit és 
szurkolóit.  

Nagy öröm számomra, hogy 
Tatabánya ilyen rangos 
sporteseménynek adhat otthont. 

Városunk sportéletében a kézilabdának kiemelt szerepe van. Joggal mondhatjuk, 
hogy az utóbbi években Tatabánya a hazai kézilabda egyik fellegvárává vált. 
Büszkék vagyunk Tigriseinkre, a MOL Tatabánya KC csapatára, mely már évek óta 
kiváló teljesítményt nyújt a hazai bajnokságban, örömteli percekkel ajándékozva 
meg szurkolóit.   

Ám minden, a felnőtt csapatok által elért siker alapja a megfelelő utánpótlás 
biztosítása, ezért is tartom különösen fontosnak ezt a versenysorozatot, melyben a 
pályára lépő csapatok középiskoláink legjobbjai, és a pályára lépő játékosok 
mindegyike tehetséges fiatal sportoló, akik közül nem eggyel a jövőben sikeres 
felnőtt sportolóként fogunk találkozni.  

Bízom benne, hogy városunkra, Tatabányára mindannyian jó szívvel fognak 
visszagondolni, és biztos vagyok abban, hogy a döntő mérkőzéseire kilátogató 
szurkolók rengeteg élménnyel lesznek gazdagabbak.  

A csapatoknak eredményes és sportszerű küzdelmet kívánok, hajrá! 

 

Szücsné Posztovics Ilona 

Tatabánya Város Polgármestere 
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A VERSENY FŐVÉDNÖKE          
 

Novák Katalin 
Magyarország köztársasági elnöke 

 
 

A VERSENY VÉDNÖKEI                                                                                                                                                  
 

Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf 
honvédelmi miniszter 

Dr. Maruzsa Zoltán 
Belügyminisztérium 

köznevelési államtitkár 

Dr. Schmidt Ádám 
Honvédelmi Minisztérium 
sportért felelős államtitkár 

Dr. György László 
innovációért és felsőoktatásért  

felelős államtitkár 
 

Dr. Kocsis Máté 
Magyar Kézilabda Szövetség 

elnök 

Szűcsné Posztovics Ilona 
Tatabánya Megyei Jogú Város 

polgármester 

Michl József 
Tata Város  

polgármester 
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Tata                                                                                                              
 

Tata Komárom-Esztergom 
megyében található város, a 
Kisalföld és a Dunántúli-
középhegység találkozásánál 
helyezkedik el. 
Kitűnő természeti adottságokkal 
rendelkezik, dombvidék és a 
síkvidék határán fekszik, a Gerecse- 
és a Vértes-hegységet elválasztó 
Tatai-árok kapujában. Országos és 
helyi jelentőségű természeti 

értékekkel egyaránt rendelkezik. 
A várost a „vizek városaként” is jellemzik, bár meleg vízi forrásai a közeli 
bányamunkálatok miatt időlegesen elapadtak, de a vizek 2001 óta fokozatosan 
kezdenek visszatérni. Tavai jó állapotban megmaradtak, két legjelentősebb tava az 
Öreg-tó és a Cseke-tó.  
Tata másik gyakran használt elnevezése a „barokk város”, mely az Esterházy család 1727-
es birtokvásárlása után meginduló folyamatokhoz köthető. 
A város az elmúlt évtizedekben nemcsak a vizeivel, angolkertjével, árnyas parkjaival, 
felújított épületeivel, rendezett útjaival, olimpiai Edzőtáborával vált nevezetessé, hanem 
múzeumaival, tudományos tanácskozásaival, állandó rendezvényeivel (Víz, Zene, Virág 
fesztivál; Tatai Sokadalom; Barokk Fesztivál; Szabadtéri játékok; őszi nagy halászat) is, 
melyek öregbítették a város hírnevét. 
 

Tatabánya                                                                                                             
 

Tatabánya Komárom-Esztergom 
megyénk székhelye, amely a 
szlovák határ közelében, 
Budapesttől mintegy 55 
kilométerre, a Vértes és a Gerecse 
között elterülő völgyben fekszik 
A település vidéke már az 
ősidőkben is lakott volt, és ezt 
számos lelet is alátámasztja. A 
Gerecse-hegység Szelim 
barlangja például a kőkorszaki 

ősember lakhelye volt. Majd a honfoglaló magyarok is jelentős nyomokat hagytak 
maguk után. Az 1800-as évek nagy fordulást hoztak a térség csendes mezőgazdasággal 
foglalkozó népeinek életébe, hiszen rábukkantak a környék szénmezőire. Beindult a 
bányaipar, 1891-ban megalakult a Magyar Általános Kőszénbánya Társulat. A bányászok 
települése 1903-ban kapta meg a Tatabánya nevet. 1947-ben Tatabánya város lett, majd 
1950-től Komárom-Esztergom megye székhelye. 
Tatabánya legjelentősebb nevezetessége és jelképe a város fölött a Kő-hegyen szárnyát 
kitáró Turul szobor. Ez a Turul a 15 méteres szárnyfesztávolságával Európa legnagyobb 
madárszobra. 
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1. RENDEZŐ            

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Komárom-
Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül 
megrendezésre. 

Szervező Bizottság 

Név Beosztás e-mail cím telefon 
Tompa Andor Elnök tomapandor1952@gmail.com  30/7497343 
Németh Noémi MDSZ delegált nemeth.noemi@mdsz.hu  30/9637826 
Horváth Péter Sportszakmai felelős hpkiraly@gmail.com  20/5125900 
Csicsó Erika Szállás, étkezés felelős kemdst@gmail.com  20/3544987 
Balatoniné  
Pokker Katalin 

Kommunikáció, (járványügyi 
felelős) pokker.kata56@gmail.com  30/9459616 

Tompa Andor VIP felelős tomapandor1952@gmail.com  30/7497343 
Ferenczi Tamás Önkéntességért felelős, m ferenczitamas60@gmail.com  20/3145496 
Kovács András Programfelelős londonimarathon@gmail.com  30/2254464 

Versenybizottság 

Név Beosztás e-mail cím telefon 
Horváth László Elnök  horvath.laszlo@mksz.hu   20/442-5084 
Tokács Anikó Elnökhelyettes tokacsaniko@gmail.com  70/333-9852 
Csicsó Erika  Titkár kemdst@gmail.com   20/3544987 

Igazoló Bizottság 

Név Beosztás e-mail cím telefon 
Ácsi Gizella Elnök acsigizi@gmail.com  70/7793969 
Balatoniné  
Pokker Katalin tag pokker.kata56@gmail.com  30/9459616 

Kovács András tag londonimarathon@gmail.com  30/2254464 
Bóna Brigitta tag kemdst@gmail.com  34/587560 

2. HELYSZÍN, IDŐPONT, PROGRAMOK      

Helyszín, időpont: Tata, Tatabánya 2023. január 27-29. (péntek-vasárnap) 

2023. január 27. (péntek) 

11:00–15:00 Érkezés, szállás elfoglalása és igazoltatás 

13:00 – 18:00 Mérkőzések 
Fiú csoportmérkőzések: Földi Imre Sportcsarnok 2800 Tatabánya, Szent Borbála u. 19. 

 
Lány csoportmérkőzések: Eötvös József Gimnázium Sportcsarnok 2890 Tata, Tanoda 

tér 5. 

19:00-20:00 Megnyitó ünnepség 
Földi Imre Sportcsarnok 2800 Tatabánya, Szent Borbála u. 19. 

 
 

mailto:tomapandor1952@gmail.com
mailto:nemeth.noemi@mdsz.hu
mailto:hpkiraly@gmail.com
mailto:kemdst@gmail.com
mailto:pokker.kata56@gmail.com
mailto:tomapandor1952@gmail.com
mailto:ferenczitamas60@gmail.com
mailto:londonimarathon@gmail.com
mailto:horvath.laszlo@mksz.hu
mailto:tokacsaniko@gmail.com
mailto:kemdst@gmail.com
mailto:acsigizi@gmail.com
mailto:pokker.kata56@gmail.com
mailto:londonimarathon@gmail.com
mailto:kemdst@gmail.com
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2023. január 28. (szombat) 
 

07:00-08:30 Reggeli 

9:00 – 19:00 Mérkőzések 
Fiú csoportmérkőzések: Földi Imre Sportcsarnok 2800 Tatabánya, Szent Borbála u. 19. 

 
Lány csoportmérkőzések: Güntner Aréna 2890 Tata, Kőkút köz 2. 

 
12:00-14:30 Ebéd 

 
17:30-19:30 Vacsora 

  
2023. január 29. (vasárnap) 

 
7:00-8:00 Reggeli 

 
12:00-14:00 Ebéd 

 
9:00-17:00 Mérkőzések 

 
17:30 Eredményhirdetés (várhatóan) 

GÜNTNER ARÉNA 
2890 Tata, Kőkút köz 2. 

Kötelező jelenlét 

Az országos döntőbe jutott csapatok kötelesek a versenyszámuk szerint, a fentiekben 
meghatározott események kezdetétől a zárásáig jelen lenni. Indokolt esetben a 
Versenybizottság elnöke engedélyezheti a távolmaradást, ha az érintett csapat 
testnevelője vagy kísérője írásos kérelmet nyújt be a Versenybizottsághoz.  

Ennek hiányában az országos döntőről korábbi eltávozás esetén a csapat 
eredménye megsemmisítésre kerül, valamint a Diákolimpiai Bizottság az érintett 
iskolát kizárhatja az adott sportág következő tanévi Diákolimpia versenyeiből. 

3. SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS          

Szállás 

A Magyar Diáksport Szövetség a résztvevő csapatok és hivatalos kísérőik részére (14 fő 
játékos + 2 fő felnőtt kísérő + 1 fő gépkocsivezető) 2023. január 27-29. között 2 éjszakára 
biztosít szálláslehetőséget.  

Szálláshelyszínek:  

Fiúk:  

1. Sport Hotel Tatabánya – 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 11.  

2. Középfokú Kollégium – 2800 Tatabánya, Győri út 1.  

3. Tatai Edzőtábor – 2890 Tata, Baji u. 21. 

Lányok:  

1. Pikant Pajta – 2896 Szomód, Ferencmajor 
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2. Tatai Edzőtábor – 2890 Tata, Baji u. 21. 

Szálláshely elfoglalása: 2023. január 27-én, 15:00 órától. 

Szálláshely elhagyása: 2023. január 29-én, 10:00 óráig. 

A szálláshelyek számának korlátozottsága miatt kizárólag az arra jogosultaknak tudnak 
szálláshelyet biztosítani a szervezők. 

A szálláshely és a versenyhelyszínek közötti helyi közlekedést a résztvevőknek kell 
megoldaniuk!  

Étkezés 

Az étkezési költségeket a versenyzők, csapatok maguk viselik! 

Étkezési időpontok 

dátum reggeli ebéd vacsora 
2023.01.27. péntek - - 18:30- 20:00 
2023.01.28. szombat 7:00-8:30 12:00-14:30 17:30- 19:30 
2023.01.29. vasárnap 6:00-8:00 12:00-14:00 - 

A csapatok szállás beosztását és a kapcsolódó étkezési lehetőségeket a 2. és a 3. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

A szállás- és étkezés megrendelőt (2. és 3. számú melléklet) 2023. január 20. (péntek) 
14:00 óráig kérjük visszaküldeni az alábbi e-mail címre: szallaskezi.od23@gmail.com  

Azon csapatoknak, akik nem küldik be határidőre a szállás és étkezés megrendelőt, 
a szervezőknek nem áll módjában szállást és étkezést biztosítani! 

Az elküldött megrendelőn utólagos módosításra nincs lehetőség. 

A Földi Imre Sportcsarnokban és a Güntner Arénában a rendezvény ideje alatt büfé 
üzemel. 

4. AKKREDITÁCIÓ, IGAZOLÁS         

Általános tudnivalók 

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 csapat nevezési lappal. 

Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és 
lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási (a tanulói jogviszony szünetelése esetén 
az iskola nyilvántartásában való szereplésről kiállított) igazolás bemutatása 
(amennyiben az igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az 
iskola hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges). 

Az iskola átszervezése, illetve az iskola nevének változása esetén a kísérő a versenyen az 
iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, amellyel bizonyítja 
az intézmény átszervezését, illetve az intézmény nevében történt változásokat. 

További részletek a 2022/2023. tanévi Diákolimpia® versenykiírás Versenyszabályzat XII. 
Igazolások pontjában. 

mailto:szallaskezi.od23@gmail.com
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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 döntőn 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 fent előírt dokumentumok bemutatásának hiányában a csapat tagja nem vehet részt 
a versenyen.  
A kísérő köteles az Igazoló Bizottság részére bemutatni a megbízásának tényét igazoló 
nevezési lapot vagy megbízólevelet. 

A csapat tagjai igazolásainak ellenőrzése a verseny megkezdése előtt az Igazoló 
Bizottság feladata és kötelessége. Megfelelő igazolás(ok) hiányában a Versenybizottság 
az Igazoló Bizottság jelentése alapján dönt a részvétel jogosulatlanságáról, és döntését 
közli az érintette(kke)l, valamint megküldi az MDSZ részére. 

Az igazolásra történő jelentkezésre legkésőbb az első mérkőzést megelőző 90. 
percig lehetséges a mérkőzések helyszínein (Fiúknak: Tatabánya – Földi Imre 
Sportcsarnok. Lányoknak: Tata - Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
Sportcsarnoka). 

A programfüzet részét képező 1. számú mellékletet a csapatoknak igazoláskor a 
helyszínen kell kitöltve leadniuk. Az Igazoló Bizottság munkájának megkönnyítése 
érdekében kérjük, a mellékletet szíveskedjenek a versenyre való indulás előtt 
kitölteni! 

5. RÉSZTVEVŐK               

Fiúk 
Ssz. Megye Iskola Település 

1. Békés I. Szegedi Kis István Református Gimnázium, 
Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

Békés 

2. Budapest II. Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium Budapest 

3. Csongrád-
Cs II. 

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, 
Általános Iskola Szeged 

4. Heves I. Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Gyöngyös 

5. Heves II. Neumann János Gimnázium, Technikum és 
Kollégium Eger 

6. Komárom-E 
I. 

Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal 
Technikum Tatabánya 

7. Somogy I. Siófoki SZC Mathiász János Technikum és 
Gimnázium Balatonboglár 

8. Veszprém II. Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium Veszprém 
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Lányok 

Ssz. Megye Iskola Település 
1. Budapest II. Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium Budapest 

2. Fejér I. Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági 
Technikum és Kollégium Dunaújváros 

3. Győr-M-S I. Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és 
Sportiskolai Technikum Győr 

4. Hajdú-Bihar 
I. 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium Debrecen 

5. Komárom-E 
I. Eötvös József Gimnázium és Kollégium Tata 

6. Pest I.* Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum 
és Gimnázium Vác 

7. Somogy I. Siófoki SZC Mathiász János Technikum és 
Gimnázium Balatonboglár 

8. Somogy II. Mátyás Király Gimnázium Fonyód 

*Visszalépett az országos döntőn való részvételtől 

6. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK            

Lebonyolítás: 

Az országos döntő 8 csapat részvételével kerül megrendezésre az alábbi lebonyolítási 
rendben. 

Az „A” és „B” csoportok kialakítása helyszíni sorsolással történik a technikai értekezleten. 
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján döntik el a 
helyezéseket, majd az alsó keresztjátékok, az elődöntők, és a helyosztók következnek az 
alábbi lebonyolítás szerint. 

Előzetes online sorsolás időpontja: 2023. január 17. (kedd) 11:00 óra! 

Fiú csoportbeosztás 

 Fiú „A” csoport   Fiú „B” csoport 
A1 Gyöngyös, Berze  B1 Eger, Neumann 
A2 Veszprém, Noszlopy  B2 Szeged, Eötvös 
A3 Tatabánya, Bánki  B3 Balatonboglár, Mathiász 
A4 Budapest, Leövey  B4 Békés, Szegedi Kis 

2023. január 27. (péntek) 

Fiúk csoportmérkőzései 

Földi Imre Sportcsarnok 
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 19. 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
13:00 A1 Gyöngyös, Berze - A2 Veszprém, Noszlopy  
14:10 A3 Tatabánya, Bánki - A4 Budapest, Leövey  
15:20 B1 Eger, Neumann - B2 Szeged, Eötvös  
16:30 B3 Balatonboglár, Mathiász - B4 Békés, Szegedi Kis  
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2023. január 28. (szombat) 

Fiúk csoportmérkőzései 

Földi Imre Sportcsarnok 
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 19. 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
9:00 A2 Veszprém, Noszlopy - A3 Tatabánya, Bánki  
10:10 A4 Budapest, Leövey - A1 Gyöngyös, Berze  
11:20 B2 Szeged, Eötvös - B3 Balatonboglár, Mathiász  
12:30 B4 Békés, Szegedi Kis - B1 Eger, Neumann  
       
14:00 A3 Tatabánya, Bánki  A1 Gyöngyös, Berze  
15:10 A4 Budapest, Leövey - A2 Veszprém, Noszlopy  
16:20 B3 Balatonboglár, Mathiász - B1 Eger, Neumann  
17:30 B4 Békés, Szegedi Kis - B2 Szeged, Eötvös  

 
Fiú csoportok végeredményei 

Fiú „A” csoport 

Iskola / Település 1. 2. 3. 4. Gy D V Dobott 
gól 

Kapott 
gól 

Gólkül Pont Hely 

A/1  
Gyöngyös, Berze             

A/2 Veszprém, 
Noszlopy 

            

A/3  
Tatabánya, Bánki             

A/4 
Budapest, Leövey             

 
Fiú „B” csoport 

Iskola / Település 1. 2. 3. 4. Gy D V 
Dobott 
gól 

Kapott 
gól Gólkül Pont Hely 

B/1 
Eger, Neumann             

B/2 
Szeged, Eötvös             

B/3 
Balatonboglár, 
Mathiász 

            

B/4 Békés,  
Szegedi Kis             

 
Lány csoportbeosztás 

 Lány „A” csoport   Lány „B” csoport 
A1 Balatonboglár, Mathiász  B1 Tata, Eötvös  
A2 Győr, Bercsényi  B2 Debrecen, Szent József 
A3 Budapest, Ferencvárosi  B3 Dunaújváros, Rudas 
A4 Fonyód, Mátyás  B4  
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2023. január 27. (péntek) 

Lányok csoportmérkőzései 

Eötvös József Gimnázium és Kollégium Sportcsarnoka 
2890 Tata, Tanoda tér 5. 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
13:00 A4 Fonyód, Mátyás - A1 Balatonboglár, Mathiász  
14:10 A2 Győr, Bercsényi - A3 Budapest, Ferencvárosi  
15:20 B1 Tata, Eötvös - B2 Debrecen, Szent József  
16:30 B3 Dunaújváros, Rudas - B4   

2023. január 28. (szombat) 

Lányok csoportmérkőzései 

Güntner Aréna 
2890 Tata, Kőkút köz 2. 

Idő Cs Csapat  Cs Csapat Eredmény 
9:00 A1 Balatonboglár, Mathiász - A2 Győr, Bercsényi  
10:10 A3 Budapest, Ferencvárosi - A4 Fonyód, Mátyás  
11:20 B2 Debrecen, Szent József - B3 Dunaújváros, Rudas  
12:30 B4  - B1 Tata, Eötvös  
       
14:00 A3 Budapest, Ferencvárosi  A1 Balatonboglár, Mathiász  
15:10 A4 Fonyód, Mátyás - A2 Győr, Bercsényi  
16:20 B3 Dunaújváros, Rudas - B1 Tata, Eötvös  
17:30 B4  - B2 Debrecen, Szent József  

Lány csoportok végeredményei 

Lány „A” csoport 

Iskola / Település 1. 2. 3. 4. Gy D V Dobott 
gól 

Kapott 
gól 

Gólkül Pont Hely 

A/1 Balatonboglár,  
Mathiász             

A/2 
Győr, Bercsényi             

A/3 
Budapest, 
Ferencvárosi 

            

A/4 
Fonyód, Mátyás             

Lány „B” csoport 

Iskola / Település 1. 2. 3. Gy D V 
Dobott 
gól 

Kapott 
gól 

Gólkül Pont Hely 

B/1 
Tata, Eötvös            

B/2 
Debrecen, Szent 
József 

           

B/3 Dunaújváros, 
Rudas            
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2023. január 29. (vasárnap) 

Keresztjátékok (5-8. helyért, elődöntők) 

Földi Imre Sportcsarnok 
2800 Tatabánya, Szent Borbála u. 19 

Fiú   
9:00 AIV   BIII   
10:10 AI   BII   
11:20 AII   BI   

 
Güntner Aréna 

2890 Tata, Kőkút köz 2. 
Lány 
9:00 AIV   BIII   
10:10 AI   BII   
11:20 AII   BI   

 
Eötvös József Gimnázium és Kollégium Sportcsarnoka 

2890 Tata, Tanoda tér 5. 
Fiú 
10:10 AIII   BIV   

Helyosztók 

Eötvös József Gimnázium és Kollégium Sportcsarnoka 
2890 Tata, Tanoda tér 5. 

Fiú VII. helyért 

13:30 AIII-BIV 
vesztese  - BIII-AIV 

vesztese   

Lány VII. helyért 

14:40 AIII-BIV 
vesztese  - BIII-AIV 

vesztese   

 
Földi Imre Sportcsarnok 

2800 Tatabánya, Szent Borbála u. 19 
Fiú V. helyért 

13:00 
AIII-BIV 
győztese  - 

BIII-AIV 
győztese   

Fiú III. helyért 

14:10 AI-BII 
vesztese  - BI-AII 

vesztese   

Lány III. helyért 

15:20 AI-BII 
vesztese  - BI-AII 

vesztese   
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Güntner Aréna 
2890 Tata, Kőkút köz 2. 

Lány - V. helyért 

13:30 AIII-BIV 
győztese  - BIII-AIV 

győztese   

Lány döntő 

14:40 AI-BII 
győztese  - BI-AII 

győztese   

Fiú döntő 

15:50 AI-BII 
győztese   BI-AII 

győztese   

Eredményhirdetés várhatóan 17:30-kor! 

Óvás 

Lásd a versenyszabályzat XVI. pontja szerint. 

A versenyben érintett versenyző kísérője vagy az érintett csapat kísérője óvási szándékát 
a versenyszám eredményeken hivatalos közzététele, a mérkőzés vége, vagy az óvásra 
okot adó körülmény méltányolható tudomására jutását követően haladéktalanul 
köteles szóban jelezni a Versenybizottság elnöke (távollétében a verseny szervezőjének 
képviselője) felé az óvási díj (10 000 Ft) egyidejű befizetése mellett. Az óvás részletes 
indoklásának írásbeli előterjesztésére a helyszínen legkésőbb a versenyszám 
eredményének hivatalos közzétételét, a mérkőzés végét vagy az óvásra okot adó 
körülmény méltányolható tudomására jutását követő fél órán belül a Versenybizottság 
felé van lehetőség. 

Az óvásban fel kell tűntetni az óvást benyújtó kísérő nevét, e-mail címét és 
bankszámlaszámát, az érintett iskola, versenyző és/vagy csapat nevét, valamint az 
érintett verseny és versenyszám (illetve mérkőzés vagy futam) megjelölését, továbbá az 
óvást alátámasztó részletes indokolást. 

Az óvásokat az országos döntőn közreműködő Versenybizottság bírálja el, az óvás 
kézhezvételét követő két órán belül. A Versenybizottság az óvás elbírálásáról 
jegyzőkönyvet készít, és döntésről írásban a jegyzőkönyv helyszíni átadásával vagy e-
mailben történő megküldésével értesíti az óvást benyújtó kiserőt, illetve az óvással 
érintett további versenyző(k), csapat(ok) kiserőit. 

Díjazás  

Az I-III. helyezett csapatok érem és serlegdíjazásban részesülnek.  
Valamennyi csapat oklevelet vehet át. 
Különdíjban részesül: 
• a legtechnikásabb játékos,  
• a legjobb kapus,  
• a gólkirály/nő, valamint  
• a bajnokcsapat testnevelője. 

Költségek 

A rendezési, díjazási költségeket, valamint (a hivatalos létszámnak megfelelő) szállás 
költséget a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. 

Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik. 
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Sportági rendelkezések 

• Játékidő: 2x25 perc, 5 perc szünettel. 
• Időkérés: Félidőnként 1 perc 
• A labda kerülete, súlya: 
o lányok: 54-56cm, 325-375 g súlyú (2-es méret) 
o fiúk: 58-60cm, 425-475 g súlyú (3-as méret) 
• Csapatlétszám: 14 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). 
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 14 fő játékos 

szerepeltethető, az a 14 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai 
értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben. 

• Kizárás: az országos döntő mérkőzésein kizárt játékos vagy hivatalos személy 
(testnevelő, edző), olyan szabálytalanság miatt, amely azonnali kizárással és jelentési 
kötelezettséggel jár, a soron következő mérkőzésen nem szerepelhet. A kizárás és 
minden egyéb határozat csak a diákolimpiai mérkőzésekre vonatkozik. 

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani. Az országos döntőre 
legalább két különböző színű, számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő labdát 
kell a csapatoknak magukkal vinni. 

• Vaksz használata engedélyezett!  
• Eredményszámítás: 
- Csoportmérkőzései során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el 

a továbbjutás: 
2 csapat holtversenye esetén:  
1. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye. 
2. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség. 
3. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol. 
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor 5-5 büntetődobásre kerül sor a kézilabdázás 
kupaszabályai szerint. 
3 csapat holtversenye esetén: 
1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni. 
2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a jobb 
gólkülönbség dönt. 
3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre. 
4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől el a 
továbbjutás. 
Az országos döntőn az első és harmadik helyezést eldöntő mérkőzéseken döntetlen 

esetén 2 × 5 perces hosszabbítás következik, ha ez nem hoz eredményt, úgy 5-5 büntetőt 

dobnak a játékosok, ha ez sem dönt, büntetődobásokkal folytatják az első hibáig. 

Keresztjátékoknál, az ötödik és a hetedik helyezést eldöntő mérkőzéseken döntetlen 

esetén 5-5 büntetődobás következik, ha ez sem dönt, akkor büntetők az első hibáig. 

Kérjük a csapatokat, hogy a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében 
mindenki saját kulaccsal rendelkezzen. A szervezők palackos vizet nem 
biztosítanak. 

7. A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK             

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 
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legfrissebb változatot. (https://www.diakolimpia.hu/wp-
content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf ) 

8. ORVOSI ÜGYELET             

A mérkőzések helyszínén folyamatos egészségügyi ellátást biztosítunk. 

A versenyidőszakon kívüli időben orvosi ügyelet elérhető: 

Központi ügyelet: Szent Borbála Kórház Tatabánya – 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 
77. 

Tatabánya: Központi Orvosi Ügyelet – 2800 Tatabánya, Győri u. 24., tel.: 34/316-800 

Tata: Orvosi Ügyelet – 2890 Tata, Fürdő u. 19., (ugyelet@tata.hu) tel.: 34/381-440 

9. KOMMUNIKÁCIÓ              

Fotódokumentáció 

Az országos döntőn készült fotók elérhetők az MDSZ Flickr oldalán 
(https://www.flickr.com/photos/diaksport/sets/). 

Eredmények 

Az országos döntő online eredményei a Diákolimpia® hivatalos honlapján található élő 
eredménykövető felületen érhető el (http://www.doeredmenyek.hu).  

Az országos döntőt követően a hivatalos eredmények megtalálhatók a Diákolimpia® 
honlapján (http://www.mdsz.hu/diakolimpia/eredmenyek-2019-2020/). 

Visszajelzések, vélemények 

Számít a véleménye! Az országos döntőt követően a versenyen résztvevő iskolák, kísérők 
részére a verseny rendezésével és a sportági versenykiírással kapcsolatban kérdőívet 
küld a Magyar Diáksport Szövetség. Kérjük észrevételeivel, visszajelzésével segítse az 
MDSZ munkáját.  

PARTNEREINK                 
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kövess minket! 
facebook.hu/diakolimpia 

 


