Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20.

E-mail:
mail: bendavid17@hotmail.com
Honlap: www.borsod
www.borsod-diaksport.hu
diaksport.hu
LABDARÚGÁS KISPÁLYÁS DIÁKOLIMPIA AMATŐR V
V-VI. KORCSOPORT FIÚ
VÁROSI ÉS MEGYEI BAJNOKSÁG KIÍRÁSA 20182019. TANÉV
Miskolc, 2019. április.11 Csütörtök
Miskolc,
A verseny célja:
 versenylehetőség biztosítása
 bajnoki cím elnyerése és a további helyezések eldöntése.
A verseny rendezője:
a Borsod-Abaúj
Borsod Abaúj-Zemplén
Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő
Egyesület.
A verseny ideje:
2019. április.11.Csütörtök. 99.00
.00 óra
A verseny helye:
DVTK stadion műfüves pályái
Résztvevők:
Korcsoport: Csapatversenyben az V-VI.
V VI. korcsoportba tartozó, 1999
1999-2003
2003-ben született
tanulók. Felversenyzés: Az V-VI.
V VI. korcsoport versenyein a 2004
2004-ban
ban született
középiskolás fiú tanulók felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját
korcsoportjukba is. Korlátozás: A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik
2017. szeptember
szeptember 01. és 2018. november 01. között az MLSZ, illetve a
megyei/budapesti Labdarúgó Szövetségek által a felnőtt NB I., NB II., NB III.,
utánpótlás első vagy másodosztályú
és/vagy futsal felnőtt NB I., NB II. illetve utánpótlás első osztályú versenyeken nem
léptek
ptek pályára. 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.
Csapatlét
Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő kísér
Egyéb sportági rendelkezések:
Játékidő
Játékidő: 2 x 10 perc
Kapuméret
Kapuméret:: 3 x 2 m-es
m es kézilabda kapu.
A pálya méretei:
méretei: 40 x 20 m-es
m es kézilabda pálya. A büntetőterület a kézilabda-pálya
kézilabda pálya büntetőbüntető
területével megegyező méretű.
A játéktér felülete:
felülete Műfű
Labdaméret
Labdaméret: 5-ös
ös
Játékosok szerepeltetése:
szerepeltetése: 10 fő játékos
Csapatlétszám mérkőzésen:
mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjátékos tartózkodhat.
Csere: 5 fő, a cserelehetőség folyamatos. A cserejátékos abban az esetben léphet pályára a
sajá
sajátt térfelén, ha a lecserélt játékos elhagyta a játékteret, és a két játékos között nem
nagyobb a távolság, mint 3 m.
Felszerelés
Felszerelés:: a mérkőzést jól láthatóan számozott, egyöntetű mezben kell játszani.
Cipő: tornacipő és gumi stoplis labdarúgó cipő engedélyez
engedélyezett.
ett.
Játékszabályok
Játékszabályok:: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). Lásd országos kiírás.
A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni.
Sárga és piros lap:
lap: lásd országos kiírás 207. oldal.( piros lap esetén a mérkőzés végéig szól,
NEM helyetesíthető más játékossal sem )
Költségek: Játékvezetőket központilag fizetjük !

Lebonyolítási rend: A besorsolt csoportokban körmérkőzéses rendszerben döntik el a
helyezéseket.
A pályák megközelítése a DVTK Akadémia jobb oldalán lévő kis műfüves pályák felől!

LABDARÚGÁS KISPÁLYÁS DIÁKOLIMPIA AMATŐR V-VI. KORCSOPORT FIÚ
MEGYEI DÖNTŐ LEBONYOLÍTÁSI REND
Miskolc, 2019. április 11. Csütörtök
2019. április. 11. Csütörtök 9.00 óra
1, Miskolc SZC Berzeviczy
2 ,Miskolc Fáy
3,Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája (Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája)
4, Encs Váci M. Gimn.
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