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Kézilabda” B” kategória Diákolimpia V.-VI. korcsoport fiú
Megyei Selejtező mérkőzései
2018/2019. tanév
A verseny célja:
A verseny rendezője:
A verseny ideje:
Megyei döntő:
A verseny helye:

A megyei bajnoki cím eldöntése.
A Borsod- Abaúj - Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület
1. forduló 2018. február 11-14. 2. forduló: 2018.03.04-07.
2018.03.18-21 között
Herman Gimnázium Miskolc,
ÁVG Sárospatak
Szalézi Kazincbarcika

A versenybíróság elnöke:
Továbbjutó:
Lebonyolítás:

minden csoport 1-2. helyezett
két fordulós körmérkőzés

Játékidő:

2x20 perc, 5 perc szünettel

Csapatlétszám:

14 fő játékos szerepeltethető, az a 14 akiket az első mérkőzés
jegyzőkönyvébe írtak. Valamint a megyei Kézilabda Szövetség
jóváhagyott. A csapatok névsora a rendezőknél lesz.

Korlátozás:
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik kézilabda sportágban: 2017. szeptember 01. és
2018.november 01. között az MKSZ, illetve a megyei/budapesti
Kézilabda Szövetség, vagy bármely ország szakszövetsége által
kiadott játékengedéllyel nem rendelkeznek, – ha a
megyei/budapesti Kézilabda Szövetség nem ad ki játékengedélyt,
úgy a megyei/budapesti Kézilabda Szövetség szervezésében,
rendezésében bajnoki vagy kupamérkőzésen 2017. szeptember 01.
és 2018.nobember 01.. nem vettek részt; – ez vonatkozik a magyar
és a nem magyar állampolgárságú tanulókra egyaránt. A nem
magyar
állampolgárságú
tanulók
az
adott
ország
szakszövetségének igazolását kötelesek bemutatni, amelynek
szövegezése a magyar meghatározással azonos. Amennyiben a
tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szakszövetsége
nem ad ki játékengedélyt, úgy a tanuló az adott ország sportági
szakszövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy
kupamérkőzésén 2017. szeptember 01. és 2018.november 01.
között nem vett részt.
Felversenyzés:
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2004-ban született középiskolás tanulók felversenyezhetnek.
Labda:

3-as méret

Igazolás:
Diákigazolvány, Internetes nevezési lap és igazgatói
aláírással, valamint személyi igazolvány vagy érvényes útlevél kötelező. Bármely feltétel hiányában a
csapatok, / csapattagok/ nem vehetnek részt a versenyen. TAJ kártya saját érdekében ajánlott.
Költségek:
Egyéb:

A játékvezetői díj: Központilag fizetve.
Minden egyéb kérdésben a Diákolimpia és a kézilabda szabályai a
mérvadók.
A csapat által a helyszínen okozott mindennemű kárért a csapatvezető
anyagi felelősséggel tartozik.

Miskolc, 2019-01-28.
Béres Csaba
kézilabda szakágvez.

Fiú kézilabda” B” kategória csoportkör
2018-2019

A. csoport:

1 forduló: 2019.02.13. 9.00 Don Bosco Sportközpont Kazincbarcika
Résztvevő csapatok:
1. Miskolc Herman Ottó Gimnázium „ A „ csapata
2. .Edelény Szent János Görög katolikus Gimnázium és Szakképző iskola
3. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika

Időrend: a helyszíni sorsolás függvényében

A. csoport 2. forduló: Herman Ottó Gimnázium Miskolc
Időrend:

Csoportokból az első két helyezett csapat jut a keresztjátékos megyei döntőbe!

B. csoport:

Résztvevő csapatok:

1. Miskolc Herman Ottó Gimnázium „ B„ csapata
2.Sárospatak Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
3. Miskolc Földes Ferenc Gimnázium

1. forduló:
2019-02.12. 10.00. Herman Ottó Gimnázium Miskolc

Időrend: a helyszíni sorsolás függvényében

2. forduló: Sárospatak Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
Időrend:

Csoportokból az első két helyezett csapat jut a keresztjátékos megyei döntőbe!

