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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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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!   Kedves 
Sportoló Fiatalok! Kedves 
Vendégeink!

„A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő 
alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, 
az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, 
a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az 
önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és 
mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem 
szabályaira.” 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Diákolimpia valamennyi 
résztvevőjét, vendégét a Nobel-díjas magyar biokémikus, Szent-Györgyi Albert 
gondolatával, mely igazán fontos alapértékekre irányítja a figyelmet. Az utóbbi évek feje 
tetejére állt, bizonytalan világában különösen nagy szükségünk van efféle 
megerősítésekre, útmutatásokra. A háború és a járvány miatt komoly gazdasági válságot 
él a világ, ami a sportra is hatással van. Ezért különösen nagy öröm, hogy a zalai 
megyeszékhely újra házigazdája lehet e nívós, fordulatos küzdelmeket ígérő tornának.  
 
Zalaegerszegen – mely 1996-ban kivívta a Nemzet Sportvárosa címet – mindig nagy 
népszerűségnek örvendett a futball, labdarúgás nélkül elképzelhetetlen a település 
sportélete. 
 
Biztos vagyok benne, hogy minden együttes hasonló vágyakkal, elvárásokkal és 
természetesen felkészülten várja az első sípszót, és az érintetek mindent megtettek a 
sikeres, eredményes szereplésért. A szurkolás jóval több egy sportrendezvényen való 
részvételnél: kötődést, az összetartozás érzését jelenti. Közös játék, jó szórakozás, 
különleges ünnep tehát egy-egy meccs annak minden résztvevője számára.  
 
Az ígéretes küzdelmeket ígérő tornáért – a város sportszerető lakossága nevében is - 
köszönet a szervezőknek! A játékosoknak sikeres, sérülésektől mentes szereplést 
kívánok, a szurkolóknak pedig kellemes szórakozást!  
 
 
 
         
 
 Balaicz Zoltán 
          polgármester 
   Zalaegerszeg 
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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. PÁL ATTILA 

Zala Vármegyei Közgyűlés 
elnök 

BALAICZ ZOLTÁN 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

polgármestere 

 
JÓZSI GYÖRGY 

Magyar Labdarúgó Szövetség 
Zala Megyei Igazgatóság 

igazgató 
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Zalaegerszeg    

Zalaegerszeg hazánk egyik legerdősültebb megyéjének székhelye, Göcsej kapuja, 
egyike Magyarország legzöldebb, legvirágosabb városainak. Gazdag kulturális és 
természeti értékei, sajátos gasztronómiája, hagyományai, vendégszerető lakossága 
minden feltöltődésre, szórakozásra váró látogató számára kínál elfoglaltságot.  

A város első írásos említése, „Egurscug”, 1247-ből maradt ránk, az elnevezés a Zala és a 
Válicka egykori mocsaras, eger(éger)fában bővelkedő szegletében kialakult településre 
utal. Egy 1446-os oklevél már mezővárosként említi Zalaegerszeget, mely a 16. századra 
jelentős településsé fejlődött. A török támadások nyomán elkezdődött a vár építése, 
1600-tól Egerszeg lett a védelmi vonal központja. Zalaegerszeg a reformkorban többször 
kapott országos figyelmet, itt kezdte közéleti pályáját Csány László és Deák Ferenc. A 
település 1885-ben rendezett tanácsú várossá vált, melyet látványos fejlődés követett.  

Zalaegerszegen kiemelt figyelmet fordítanak a történelmi értékek, építészeti emlékek 
megőrzésére. A belvárost járva érdemes gyönyörködni a nemrégiben megújult, talán 
legszebb és legimpozánsabb, 1747 és 1769 között készült Mária Magdolna 
plébániatemplomban, vagy a Kvártélyház épületében, mely Mária Terézia 
rendelkezésére 1765-ben, a katonák elszállásoltatására készült.  

Számtalan egyedi attrakciót, értéket kínál a város, érdemes felkeresni az Alsóerdei Sport- 
és Élményparkot, kedvelt kirándulóhely a közeli Aranyoslapi-forrással és Azáleás-
völggyel együtt. Élmény túrázni a TV-toronyhoz, a Parkerdőben, a Gébárti-tónál. A 
Göcseji Falumúzeum, hazánk első szabadtéri néprajzi múzeuma, és Zalaegerszegen nyílt 
meg a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum. Az 1983 óta működő állandó színház Hevesi 
Sándor nevét viseli, a Griff Bábszínház 2004 óta gondoskodik a közönség 
szórakoztatásáról. Zalaegerszeg pezsgő kulturális, művészeti és sportélete egész évben 
változatos rendezvények sorát nyújtja.
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1. RENDEZŐ  

Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából Zala Megyei 
Diáksport Szövetség szervezésében kerül megrendezésre. 

Szervező Bizottság 

Sárközi István Elnök gtsi1972@gmail.com  30/381-6241 
Kósa Zoltán Rendezvényfelelős diaksportzala@gmail.com  30/916-5465 
Török András Program-, VIP felelős toroka@ph.zalaegerszeg.hu  30/607-5329 

Karvalits Levente Kommunikáció-, média-, 
önkéntességért felelős lkarvalits@yahoo.com  30/445-7667 

Borsos Ferencné Szállás felelős vkk.szallas@varosikoll.hu  30/255-8606 
Pálmai Attila Étkezés felelős megrendeles.zala@hungast.hu  20/852-7700 
Gőcze Balázs MDSZ delegált gocze.balazs@mdsz.hu  30/963-8117 

Versenybizottság 

Név Beosztás e-mail cím telefon 
Kovács Zsolt Elnök  kovzsajka@gmail.com  30/318-8991 
Sárközi István Elnök helyettes gtsi1972@gmail.com  30/381-6241 
Török András Titkár toroka@ph.zalaegerszeg.hu  30/607-5329 

Igazoló Bizottság 

Név Beosztás e-mail cím telefon 
Hersics László Elnök kolcseydse@kfgz.edu.hu  30/263-9459 
Török András Tag toroka@ph.zalaegerszeg.hu  30/607-5329 

 

2. HELYSZÍN, IDŐPONT, PROGRAMOK  

Helyszín: 
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok  

(8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.) 

Időpont: 2023. február 17-19. 

Programok: 

2023. február 17. (péntek) 
16:00-18:00 óra között - Érkezés, szállás elfoglalása és 

IGAZOLTATÁS 
Városi Középiskolai Kollégium  

(8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. fsz. 2. terem) 

18:30 óra MEGNYITÓ 
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok  

(8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.) 

19:30 óra TECHNIKAI ÉRTEKEZLET a szálláshelyen 
Városi Középiskolai Kollégium 

(8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. fsz. 2. terem) 

2023. február 18. (szombat) 
8:00-19:30 óra Csoportmérkőzések és keresztjátékok 

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok  
(8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.) 

 

mailto:gtsi1972@gmail.com
mailto:diaksportzala@gmail.com
mailto:toroka@ph.zalaegerszeg.hu
mailto:lkarvalits@yahoo.com
mailto:vkk.szallas@varosikoll.hu
mailto:megrendeles.zala@hungast.hu
mailto:gocze.balazs@mdsz.hu
mailto:kovzsajka@gmail.com
mailto:gtsi1972@gmail.com
mailto:toroka@ph.zalaegerszeg.hu
mailto:kolcseydse@kfgz.edu.hu
mailto:toroka@ph.zalaegerszeg.hu
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2023. február 19. (vasárnap) 
8:00-14:00 óra Helyosztó mérkőzések 

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok  
(8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.) 

EREDMÉNYHIRDETÉS: kb. 14:30 óra 

Kötelező jelenlét: az országos döntőbe jutott csapatok kötelesek 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 (10 fő 
játékos +2 fő felnőtt kísérő +1 fő gépkocsivezető) 2023. február 17-18-ára, 2 éjszakára 
biztosít szálláslehetőséget. 

Szállás helyszíne: Városi Középiskolai Kollégium (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.) 

Szálláshelyek elfoglalása:  2023. február 17-én (péntek) 16:00 órától 
Szálláshelyek elhagyása:  2023. február 19-én (vasárnap) 9:00 óráig 

Szállással kapcsolatos információk: Borsos Ferencné; 30/2558606 

Kollégium és a versenyhelyszín távolsága: 2,5 km 

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

ÉTKEZÉS 

Étkezés helyszíne: Városi Középiskolai Kollégium (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.) 

Az étkezési költségeket a versenyzők, csapatok maguk viselik! 

Étkezési időpontok: 
dátum reggeli ebéd vacsora 

2023. február 17. (péntek) - - 16:30- 18:00 

2023. február 18. (szombat) 06:45-9:00 12:00-15:00 17:30- 20:00 

2023. február 19. (vasárnap) 06:45-9:00 11:30-15:00 - 

Étkezéssel kapcsolatos információk: 
A szállás és étkezés megrendelőt (2. számú melléklet) 2023. február 08. (szerda) 
12:00 óráig kérjük visszaküldeni az alábbi e-mail címre: diaksportzala@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. 

Étkezéssel (ételallergia jelzése is) kapcsolatos információk: Pálmai Attila: 20/852-7700 

mailto:diaksportzala@gmail.com
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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. 

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. 

A csapatok tagjainak igazoltatása 2023. február 17-én megérkezéskor, a szálláshely 
elfoglalása előtt történik. 
A programfüzet 1. számú mellékletet (Játékos lista) az Igazoló Bizottság és a 
Versenybizottság munkájának megkönnyítése érdekében kérjük előzetesen küldjék el 
Wordben az alábbi email címre: diaksportzala@gmail.com 2023. február 8-ig, illetve 
igazoláskor a helyszínen is le kell adniuk. 
A programfüzet 3. számú mellékletet (csoportos bejelentő) a csapatoknak 2 példányban 
kérjük az igazoláskor kitöltve leadni. 

  

mailto:diaksportzala@gmail.com
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5. RÉSZTVEVŐK  

Az országos elődöntők győztesei és a rendező megye I. helyezett csapata. 

Csapatversenyben a IV. korcsoportba tartozó 2008-2009. között született fiú tanulók. 
Felversenyzés: Alacsonyabb, III. korcsoportos (2010-2011-ben született) fiú tanulók 
felversenyezhetnek. 
 

Ssz. Megye Iskola Település 

1. Békés I Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola Békéscsaba 

2. Budapest I 
Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és 
Gimnázium 

Budapest 
XIV. kerület 

3. Budapest II Gloriett Sportiskolai Általános Iskola Budapest 
XVIII. kerület 

4. Fejér II Endresz György Általános Iskola Felcsút 

5. Győr-Moson-S I Győri Fekete István Általános Iskola Győr 

6. Jász-Nagykun-
Sz II Bercsényi Miklós Általános Iskola Jászberény 

7. Somogy I Siófoki Beszédes József Általános Iskola Siófok 

8. Szabolcs-Sz-B I Nyíregyházi Arany János Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium Nyíregyháza 

9. Tolna I Paksi Vak Bottyán Gimnázium Paks 

10. Vas I Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szombathely 

11. Vas II Oladi Általános Iskola Szombathely 

12. Zala I Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa 

 
 
6. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

Lebonyolítás  

A technikai értekezleten, helyszíni sorsolással 4 × 3 csapatos, „A” - „B” - „C” - „D” csoportok 
kerülnek kialakításra. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses rendszer alapján 
döntik el a helyezéseket, majd a csoportok 1. helyezettjei egyenes ágon a középdöntőbe 
jutnak, a csoportok 2. és 3. helyezettjei megmérkőznek (keresztbe játszanak) a 
középdöntőbe kerülésért. 

Sorsolás 
"A" csoport  "C" csoport 

1.   1.  
2.   2.  
3.   3.  

"B" csoport  "D" csoport 

1.   1.  
2.   2.  
3.   3.  
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2023. február 18. (szombat) 
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK 

 

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok 
 mérkőző csapatok eredmény 

8:00 A1-A2    
8:30 B1-B2    
9:00 C1-C2    
9:30 D1-D2    
10:00 A2-A3    
10:30 B2-B3    
11:00 C2-C3    
11:30 D2-D3    
12:00 A3-A1    
12:30 B3-B1    
13:00 C3-C1    
13:30 D3-D1    

 

A csoportok mérkőzéseinek eredményei 

„A” Csoport 1. 2. 3. GY 
Döntetlen után 

V gól 
k. pont Hely 

gy v 
1.            

2.            

3.            
 

 „B” Csoport 1. 2. 3. GY 
Döntetlen után 

V gól 
k. pont Hely 

gy v 
1.            

2.            

3.            
 

„C” Csoport 1. 2. 3. GY 
Döntetlen után 

V gól k. pont Hely 
gy v 

1.            

2.            

3.            
 

„D” Csoport 1. 2. 3. GY 
Döntetlen után 

V gól 
k. pont Hely 

gy v 
1.            

2.            

3.            
 

CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYEI 
"A" csoport  "C" csoport 

A I   C I  
A II   C II  
A III   C III  
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"B" csoport  "D" csoport 

B I   D I  
B II   D II  
B III   D III  

 
2023. február 18. (szombat) 

Idő   Csapat  Csapat Eredmény 
15:00 I A II  B III   

15:30 J B II  A III   

16:00 K C II    D III    

16:30 L D II  C III   

 
Idő   Csapat  Csapat Eredmény 

17:00 y C I  I győztese   
17:30 z D I  J győztese   
18:00 x A I  K győztese   
18:30 v B I  L győztese   

 
2023. február 19. (vasárnap) 

Idő   Csapat  Csapat Eredmény 

8:00 M I 
vesztes  K 

vesztes   

8:30 N J 
vesztes  L 

vesztes   

9:00 E x 
vesztes  y 

vesztes   

9:30 F v 
vesztes  z 

vesztes   

10:00 G  x 
győztes   y 

győztes    

10:30 H  v 
győztes   z 

győztes    

 
Idő     Csapat   Csapat Eredmény 

11:00 
11-12. 

helyért 
M 

vesztes  
N 

vesztes   

11:30 9-10. 
helyért 

M 
győztes  N 

győztes   

12:00 7-8. 
helyért 

E 
vesztes  F 

vesztes   

12:30 5-6. 
helyért 

E 
győztes 

 F 
győztes 

  

13:00 3-4. 
helyért 

G 
vesztes  H 

vesztes   

13:30 Döntő G 
győztes  H 

győztes   
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Óvás 

Lásd a versenyszabályzat XVI. pontja szerint. 

A versenyben érintett versenyző kísérője vagy az érintett csapat kísérője óvási szándékát 
a versenyszám eredményének 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) kísérőit. 

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,  
- a bajnokcsapat testnevelője. 

- Az I. helyezett csapatok elnyerik a „Magyarország Futsal Diákolimpiai® Bajnok 
csapata” címet. 

Költségek 

Lásd a Versenyszabályzat XI. pontja szerint. 

Az országos döntő rendezési, díjazási költségeit, valamint (a hivatalos létszámnak 
megfelelő) szállás költséget a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja.  
Az utazási, étkezési és az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők maguk viselik. 

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. 

 Időkérés: 1 × 30 másodperc 
 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. 
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 Csapatlétszám a mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjátékos 
tartózkodhat. 

 Csere: a cserejátékosok maximális száma 5 fő, a cserelehetőség folyamatos (a 
középvonaltól 3-3 méteres távolságban). 

 Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egységes mezben kell játszani. A 
cserejátékosok a kispadon megkülönböztető mezben foglalhatnak helyet. Az 
országos döntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát, a 
cserejátékosok számának megfelelő számú megkülönböztető mezt és legalább 1 
db szabályos méretű futsal labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. 

Cipő: bemelegítő cipő (fekete talpú cipő nem használható). 
Sípcsontvédő használata ajánlott, az országos döntőn kötelező. 

- A mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése: 

 Győzelem 3 pont, vereség 0 pont. 
 A csoportmérkőzések, illetve a helyosztók során döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás 

következik, amelyeket a „kisbüntető” távolságáról (V-VI. korcsoportban 9, IV. 
korcsoportban 8 méterről) kell elvégezni.  
Amennyiben ez sem dönt, akkor további büntetők következnek a labdarúgás 
szabályainak megfelelően, 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 büntetőrúgást, de még a 
büntetőpárbaj 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. 
• 3 csapat esetén a csoporton belüli sorrend meghatározása: 

1. legtöbb pont 
2. jobb gólkülönbség 
3. több rúgott gól 
4. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma - abszolút 
holtverseny) akkor sorsolással kerül eldöntésre. 

Főbb játékszabályok: 
– A labda játékba hozása a kapuvonal elhagyása esetén kapuskidobással történik a 
hatoson belülről. Ebből gól nem érhető el. 
– A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg. 
– A labda játékba hozása oldalról rúgással történhet. A rúgó játékos előtt legalább 5 
méter távolságra köteles elhelyezkedni az ellenfél játékosa. Ha a rúgó játékos a labda 
birtokbavételétől számított 4 másodpercen belül nem végzi el a labda játékba hozatalát, 
akkor ez a jog átszáll az ellenfélre. Oldalrúgásból közvetlenül nem érhető el gól. 
– Kezdőrúgásból közvetlenül gól nem érhető el. 
– Pontrúgás esetén az 5 méteres távolság betartása és a 4 másodperces végrehajtási 
kötelezettség szintén érvényes. 
– A kapuvonalon túlra jutó labda a védekező játékosról, kapusról is szögletrúgást 
eredményez. 
– Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap a játékvezetőtől, akkor 
az a második sárga lapot követően 2 perces kiállítást von maga után. A kiállított 
játékosnak el kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás 
idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, a kiállított játékos a következő 
mérkőzésen játszhat. A kiállítás ideje alatt, a hátrányban lévő csapat, kapott gól esetén 
kiegészülhet. 
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– A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt 
nem viszi tovább. A hátrányban lévő csapat, kapott gól esetén kiegészülhet. A 
bonyolultabb esetekre a futsal versenyszabályzat a mérvadó. 
– Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell büntetni, ami 2 
perces kiállítást von maga után, el kell hagynia a játékteret, és a cserepadon sem 
foglalhat helyet. A kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, de 
a kiállított játékos a soron következő legalább egy mérkőzésen nem rendelkezik 
játékjogosultsággal. A kiállítás ideje alatt, a hátrányban lévő csapat, kapott gól esetén 
kiegészülhet. 
– A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játékvezető 
javaslata alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a játékos hány 
meccses eltiltást kap. 
– Halmozott szabálytalanság: az egész mérkőzés során a 4. szabálytalanságotkövetően a 
játékvezető jelzi a versenybíróságnak és a csapatoknak, hogy a következő 
szabálytalanságtól kezdődően minden egyes közvetlen szabadrúgást maga után vonó 
szabálytalanság után úgynevezett kisbüntető következik, melyet a futsal 
versenyszabályai szerint kell elvégezni. 
– Amennyiben a kiállítások miatt egy csapat pályán tartózkodó játékosainak száma 3 fő 
alá csökken, a mérkőzés véget ér. 
– Amelyik csapat kiállításai miatt a mérkőzés befejeződik, az a csapat a mérkőzést 0-5-ös 
gólaránnyal elveszíti, illetve ha a vétlen csapat számára a pályán elért eredmény 
kedvezőbb, úgy a pályán addig elért eredménnyel ér véget a mérkőzés. 

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. 

Egyebek: 
A jelenlegi energiahelyzetet figyelembe véve, a szervezők felhívják a részvevő csapatok 
vezetőinek figyelmét, hogy a sportcsarnokban a hőmérséklet esetlegesen a szokásosnál 
valamelyest alacsonyabb lehet! 
 

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

8. ORVOSI ÜGYELET                     

A versenyek helyszínén folyamatos egészségügyi ellátást biztosítunk. 

A versenyidőszakon kívüli időben orvosi ügyelet elérhető: 
8900 Zalaegerszeg, Botfy Lajos u. 1. 
Telefon: (92) 321-000 

9. KOMMUNIKÁCIÓ              

Fotódokumentáció 

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

https://www.diakolimpia.hu/wp-ontent/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf
https://www.diakolimpia.hu/wp-ontent/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf
https://www.google.hu/search?client=firefox-b&biw=1536&bih=731&q=kenezy+gyula+korhaz+telefonsz%C3%A1m&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzMSyyMNDSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAobSV0EAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiPmoe6wZfSAhUFlSwKHYQLCJIQ6BMIiAEwFA
javascript:void(0)
https://www.flickr.com/photos/diaksport/sets/
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Eredmények 

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

Az országos döntőt követően a hivatalos eredmények megtalálhatók a Diákolimpia® 
honlapján (https://www.diakolimpia.hu/diakolimpia/eredmenyek/). 

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 
 
 
  
 

http://www.doeredmenyek.hu/
https://www.diakolimpia.hu/diakolimpia/eredmenyek/
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kövess minket! 
facebook.hu/diakolimpia 


