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A 2019/2020. TANÉV KOSÁRLABDA V-VI. KORCSOPORTOS BAJNOKSÁG 
 „A” KATEGÓRIA 

 
CSOPORTOK BEOSZTÁSA A SORSOLÁST KÖVETŐEN: 
 
V-VI. KORCSOPORT: 
D6F:          
A csoport:   B csoport:      
1. AVASI   1. FÁY   
2. DIÓSGYŐRI  2. HERMAN    
3. FÖLDES   3. EÖTVÖS, Tiszaújváros   
4. BOCSKAI, Szerencs 4. FÉNYI 
            

   
D6L:  
1. FÉNYI 
2. LÉVAY 
3. FÖLDES 
4. HERMAN 
5. DIÓSGYŐRI 
 
A fiúknál és a leányoknál is egyfordulós bajnokságot rendezünk. A fiú mezőnyben a két 

csoportelső jut automatikusan a megyei döntőbe, valamint az AII-BIII és BII-AIII párharcok 
győztesei (oda-visszavágó). Ha a megyei döntőbe mindkét csoportból két-két csapat jut, akkor AI-BII 
v. BIII és BI-AII v. AIII játszik egymással, majd a két vesztes és a két győztes. Ha egy csoportból 
három csapat jutna be, úgy AI-AIII, és BI-AII, vagy BI-BIII, és AI-BII játszik egymással, majd a két 
vesztes és a két győztes. A lányoknál a megyei döntőt a helyezések alapján az 1.-4. és a 2.-3. játssza, 
majd a vesztesek és győztesek döntik el a végső sorrendet.  

Mindegyik bajnokságban a megyei döntőt az alapszakasz győztese rendezheti. Amennyiben két 
vagy több csoportban folynak az alapszakasz küzdelmei és több első helyezett is vállalna megyei döntő 
rendezést, úgy az elmúlt tanév adott bajnokságának jobb megyei helyezése dönt a rendezés jogáról. 
 
FONTOS:  
- Résztvevők: Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2000-2004-ben 
született tanulók. Felversenyzés: Az V-VI. korcsoport versenyein a 2005-ben született középiskolás 
tanulók felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.  
- Igazolási dokumentumok: A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy az 
egyéni versenyző, illetve a csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott 
diákigazolvánnyal, és a nevezési rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója 
(tagintézmény esetén tagintézmény-vezető) által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési 
lappal. 
- TAJ kártya: A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a 
társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványukat (TAJ kártya) vagy annak 
másolatát. 
- Időmérés: a III., IV. negyedben – amennyiben 20 pont, vagy ennél nagyobb különbség 
alakul ki valamely csapat javára a mérkőzés eredményét illetően – az MKOSZ Játékszabályok 10. pont 
3. §-ában leírtakkal ellentétben – a mérkőzésórát nem kell megállítani, kivéve ha a játékidő letelik, 
illetve ha a játékvezető sérülés, vagy külső hatás miatt (törlés, botrány stb.) sípol. Ha az eredmény 19 
pont, vagy ennél kisebb különbségre csökken, úgy a szabályok szerint kell a játékidőt ismét mérni. Ha 

 



az eredmény eléri a 40 pontos, vagy ennél nagyobb különbséget a II. negyed végén, vagy bármikor azt 
követően, úgy a mérkőzés annál az eredménynél szabályosan befejeződik, véget ér.  
- Közös megegyezéssel a megyei (elő)döntőkig 40 pontos különbségnél a jegyzőkönyveket le kell 
zárni, de a mérkőzés tovább folytatódik futó órás időméréssel. 
 
- A játékvezetői díjakat az előző tanévhez hasonlóan központilag fogják kifizetni, tehát 
az adott mérkőzésen nem kell a hazai csapatnak fizetnie. 
- A mérkőzések után továbbra is kérném, hogy az eredményt még aznap, mindkét 
csapat testnevelője küldje meg a letek23@gmail.com címre, vagy Messengeren keresztül. 

Mérkőzést csak összesítő névsorral és érvényes diákigazolvánnyal lehet játszani. 
 

A kiírt bajnoki mérkőzésen változtatni csak az alábbiak szerint lehet: 
Az esedékes bajnoki mérkőzést megelőző péntek délig kell jelezni mindkét csapatnak a 

zoltan.takacs19@gmail.com, bene@meafc.hu, mksz_baz@hunbasket.hu, és a letek23@gmail.com 
címeken, az új időpont megjelölésével. Rendkívüli esetben ugyanezen a címen, kedd délig. Semmilyen 
más lehetőség nincs a mérkőzés időpontjának módosítására. 
  
Az esetleg halasztott mérkőzést, az adott bajnokságban kiírt utolsó mérkőzés időpontjáig le 
kell játszani!!! (Fiúk október 10-ig, lányok október 24-ig) 
 
Az V-VI. korcsoportos mérkőzések kiírása az alábbi táblázatban található.  
!!! AZ AVASI MINDEN MÉRKŐZÉSÉT IDEGENBEN JÁTSSZA!!! 
!!! A BOCSKAI, A SZERENCSI HUNYADI ISKOLA TERMÉBEN JÁTSZIK!!! 
  

Időpont Nap Óra Helyszín A csapat B csapat Kód 

2019.09.23 hétfő 14.15 LÉVAY LÉVAY DIÓSGYŐRI D6L01 

2019.09.23 hétfő 14.30 FÖLDES FÖLDES HERMAN D6L02 

2019.09.24 kedd 14.30 FÁY FÁY FÉNYI D6F01 

2019.09.25 szerda 16.30 Szerencs, HUNYADI AVASI BOCSKAI D6F02 

2019.09.26 csütörtök 13.00 HERMAN HERMAN TÚ. EÖTVÖS D6F03 

2019.09.26 csütörtök 14.00 DIÓSGYŐRI DIÓSGYŐRI FÖLDES D6F04 

2019.09.30 hétfő 14.00 DIÓSGYŐRI DIÓSGYŐRI FÉNYI D6L03 

2019.09.30 hétfő 14.15 LÉVAY LÉVAY FÖLDES D6L04 

2019.10.01 kedd 14.00 DIÓSGYŐRI DIÓSGYŐRI BOCSKAI D6F05 

2019.10.02 szerda 16.00 T.újváros, EÖTVÖS TÚ. EÖTVÖS FÁY D6F06 

2019.10.03 csütörtök 13.00 HERMAN HERMAN FÉNYI D6F07 

2019.10.03 csütörtök 14.30 FÖLDES FÖLDES AVASI D6F08 

2019.10.07 hétfő 14.00 DIÓSGYŐRI DIÓSGYŐRI FÖLDES D6L05 

2019.10.07 hétfő 16.30 Szerencs, HUNYADI BOCSKAI FÖLDES D6F09 

2019.10.08 kedd 15:10 FÉNYI FÉNYI TÚ. EÖTVÖS D6F10 

2019.10.08 kedd 14.30 FÁY FÁY HERMAN D6F11 

2019.10.10 csütörtök 14.00 DIÓSGYŐRI AVASI DIÓSGYŐRI D6F12 

2019.10.10 csütörtök 15.00 FÉNYI FÉNYI HERMAN D6L06 

2019.10.14 hétfő 14.15 LÉVAY LÉVAY HERMAN D6L07 

2019.10.14 hétfő 14.30 FÖLDES FÖLDES FÉNYI D6L08 

2019.10.21 hétfő 13.00 HERMAN HERMAN DIÓSGYŐRI D6L09 

2019.10.24 csütörtök 15.00 FÉNYI FÉNYI LÉVAY D6L10 
 
 
Miskolc, 2019-09-18        Letek László 
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