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Ikt. szám.:
Floorball Diákolimpia V, VI. korcsoportos Fiú és Leány
Megyei Döntő versenykiírása 2018/2019. tanév
Miskolc, 2018. november 14.
A verseny célja:

A sportág népszerűsítése, a megyei bajnoki cím, és a továbbjutás eldöntése.

Rendező:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

A verseny ideje:

2018. November 14. (szerda) 8.00 óra

A verseny helye:

Miskolc Egyetemi Körcsarnok (Miskolc, Egyetem út 5)

A versenybíróság elnöke:
Titkár:
Igazoló:
Nevezés:
Igazolás:

Szabó Ákos
Benőcs Dávid
Király Kinga, Szűcs Istvánné

A Diákolimpia nevezési rendszerében elektronikusan 2018.november 5.-ig
A verseny kezdete előtt: 7.30 –tól vagy a csapat első mérkőzése előtt minimum 30 perccel.
-

Diákigazolvánnyal, annak megrongálódása elvesztése esetén fényképpel ellátott és
igazgató által aláírt iskolalátogatási igazolást kell bemutatni. NeK-es diákigazolvány
hiányában személyazonosító igazolvány is szükséges a középiskolásoknál. Az
igazoláshoz szükséges az internetes nevezési lap, igazgatói aláírással. A több csapattal
nevezők (külön) kinyomtatott nevezési lapon tudják igazolni „A” és „B”… csapataikat.

Résztvevők:


V. és VI korcsoportos fiú és leány csapatok.

Indulási korlátozások:
 A fiú V. és VI. kcs. csapatokban lányok szerepelhetnek, de ebben az esetben az érintett
leány versenyzők az adott korcsoport leány versenyein nem vehetnek részt.
 Egy tanuló csak egy csapatban szerepelhet, azonos korcsoportban.
 Egy oktatási intézmény egy korcsoportban több csapattal szerepelhet.
 Több csapattal csak azok indulhatnak, akik a nevezési rendszerben több külön csapattal
neveztek be. Az Országos Elődöntőbe korosztályonként/nemenként maxium két
csapattal lehet továbbjutni.
Lebonyolítás:

A csoportbeosztásokat és a mérkőzések időrendjét a MENETREND fogja
meghatározni, amelyet minden résztvevő megtekinthet www.borsod-diaksport.hu
honlapon a nevezési határidő lejárta után. Az időrendet pontosan betartjuk! A

kellemetlenségek elkerülése végett a csapat az adott mérkőzésének a kezdete előtt a
meghatározott pálya mellett 5 perccel köteles megjelenni, játékra készen!
Játékidő:

1*10 perc

Csapatlétszám: 6 fő játékos, a pályán egyszerre 3 mezőnyjátékos tartózkodhat (kapus nincs)
Pálya, terem:

A pálya mérete 10x20 méter, plusz, mínusz 2 méter. A játékteret palánk veszi
körül,vagy ennek hiányában lefordított padok. A kapu mérete 60x90 cm. A kapu
előtt 90x90cm-es kapuelőteret kell kijelölni, ahova nem lehet belépni.

Kiállítás:
A kiállítást büntetőütés helyettesíti, az 5 perces kiállítást elkövető játékos 5 percig nem
léphet pályára (ám helyette más játékos szerepeltethető), a 2+10 perces kiállítást elkövető
játékos az érintett mérkőzésen nem léphet pályára (ám helyette más játékos
szerepeltethető).
Végleges kiállítás vagy más kiállítások esetén, ha a csapat nem tud 3 fővel játszani, az
érintett mérkőzés győztese a vétlen csapat az aktuális eredménnyel, vagy amennyiben az
kedvezőbb, 3-0-s eredménnyel.
Felszerelés:

A csapatok 2 eltérő színű számmal ellátott mezt hozzanak magukkal. A
játékosok sípcsontvédőt és térdvédőt NEM viselhetnek az V. és VI. korcsoportos
versenyeken, míg hosszú nadrágot egy korcsoportban sem!

Költségek:

A rendezés költségeit a Megyei DSSzE, a részvétel költségeit a csapatok viselik.

Díjazás:

Az 1-3. helyezett csapatok érem és oklevél díjazásban részesülnek.

Egyéb szabály:

Lásd: Országos Versenykiírás 89-90. oldal.

Továbbjutás: Korcsoportonként és nemenként az 1-2. helyezett csapat jut az Országos Elődöntőbe.

Egyéb:

A pálya és az öltözők rendjére és berendezési tárgyaira mindenki köteles vigyázni.
Az okozott kárért anyagi felelősséggel tartoznak a csapatvezetők. Az öltözőkben
hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. A súlyos sportszerűtlenséget
tanúsító csapatot vagy annak tagját kizárhatja a versenyből a versenybíróság.

Miskolc, 2018. október 26.
Benőcs Dávid
Megyei DSSZE titkár

