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2016/2017. TANÉVI

LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

Borsod-Abaúj-Zemplén 

MEGYEI DÖNTŐ

I. kcs. kispályás fiú

II. kcs. osztott pályás fiú

III-IV. kcs. leány 

2017. április 20. 

Encs Városi Sportközpont

Füves labdarúgó pályák



VERSENYKIÍRÁS

1. A megyei bajnokság célja:
- Labdarúgásban játéklehetőség biztosítása az általános részére.

- A labdarúgás népszerűsítése.

- A megye bajnokcsapata cím eldöntése.

- Az országos döntőn való szereplés jogának megszerzése.

2. A megyei bajnokság rendezője: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

A versenybizottság tagjai: 

I. korcsoport fiú elnök:    Kovács Benjámin                titkár: Kocsis Nándor

II. korcsoport fiú elnök:      Lengyel József    titkár: Juhász Judit

III-IV. korcsoport leány elnök: Pásztor András titkár: Hódiné Gazsi Ágota

Versenyiroda:,Szakálos Zsófia, Benőcs Dávid

Szervező bizottság elnöke: Kovács Benjámin

3. A megyei bajnokság helye, ideje: 2017. április 20. /csütörtök/ 10.00 óra 

Encs Városi Sportközpont füves pályák

3860 Encs, Gagarin út 11. 

Megnyitó: 2017. április 20. 9.45 órakor a helyszínen. 

4. A megyei döntő résztvevői: 

I. korcsoport

 Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika
 Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
 Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészeti Iskola, Tokaj
 Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola, Miskolc

II. korcsoport

 Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Edelény
 Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola



 Hegyközi Általános Iskola, Pálháza
 Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola, Miskolc

III.-IV. korcsoport leány

 Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI, Encs
 Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika
 Kántor Mihály Általános Iskola, Cigánd
 Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI. 

5. A megyei bajnokság lebonyolítása:

 4 csapatos körmérkőzéses formában a helyszíni sorsolást követően: 
 I. forduló: 1-4 10.00-10.35- ig.  
 II. forduló: 2-3 10.40-11.15-ig.                   
 III. forduló: 4-2 11.20-11.50-ig.
 IV. forduló: 3-1  12.00-12.35-jg. 
 V. forduló: 1-2 12.40-13.15-ig.
 VI. forduló: 3-4 13.20-13.55-ig.

6. Játékszabályok: Lásd országos kiírás sportági rendelkezéseknél az adott korcsoportnál. A kiírásban nem 
szereplő valamennyi szakmai kérdésben az MLSZ által kiadott sportági játék-és versenyszabályai szerint kell 
eljárni.

Általános rendelkezések:

 Sárga és piros lap:
 Sárga lap: Ha a játékos ugyanazon a mérkőzésen másodízben követ el olyan szabálytalanságot, amiért 

sárgalapos figyelmeztetést kell adni, akkor a játékvezetőnek ki kell őt állítania. A kiállított játékosnak el 
kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítási idő 2 perc, melynek letelte után a 
kiállított játékos nem térhet vissza a pályára, azonban csapata a játéktéren lévő játékosainak számát 
kiegészítheti. A kiállított játékos a soron következő egy (1) mérkőzésen nem rendelkezik 
játékjogosultsággal. A sárgalapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt 
nem viszi tovább.
 Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékos azonnali piros lappal büntetendő, el kell hagynia a 

játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás a játékidő hátralévő részéig szól, és a csapat a 
továbbiakban a játéktéren eggyel kevesebb játékossal játszhat. A kiállított játékos a soron következő egy 
(1) mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. Súlyosabb vétség esetén a Versenybizottság dönt a 
fegyelmi büntetés mértékéről.

Helyezések eldöntése :

A mérkőzésért adható pontok:

- győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont.
- helyosztó mérkőzésen 3-3 büntető

A csoporton belüli sorrend meghatározása:

1. legtöbb pont

2. egymás ellen elért eredmény

3. gólkülönbség



4. több rúgott gól

A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a 
továbbjutás:

2 csapat holtversenye esetén:

a. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye.

b. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség.

c. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol.

d. Ha ez azonos, 3-3 büntetőrúgás következik.
Amennyiben ez sem dönt, akkor további büntetők következnek az első hibáig, melyet azok 
a játékosok végezhetnek el, akik az első sorozatban nem szerepeltek.

3 csapat holtversenye esetén:

a. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni.

b. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a jobb gólkülönbség dönt.

c. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.

d. Abszolút holtverseny esetén (ha a fentiek után is egyenlő az állás), akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől 
el a továbbjutás az alábbiak szerint:

1. jobb gólkülönbség

2. több rúgott gól

3. 3-3 büntető

I. korcsoport:

Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). 

 Középkezdésből és kapukirúgásból közvetlenül gól nem érhető el. 
 A kapus semmilyen körülmények között és formában nem juttathatja át a labdát az ellenfél térfelére. A 

szabály megszegése esetén, a félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak. 
 Kapukirúgásból csak úgy juttatható át a labda az ellenfél térfelére, ha a labda játékost ér a saját térfélen. A 

szabály megszegése esetén, a félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak. 
 A kapukirúgást a talajról kell elvégezni, a labda a büntetőterület bármely pontjára elhelyezhető. Az ellenfél 

játékosa a büntetőterület vonalára állhat. 
 Oldalvonal mögül (max. 40cm-es távolságról) csak lapos passzal (talajon guruló labda) hozható ismét 

játékba a labda. Az ellenfél játékosai 3 méterre helyezkednek el - pontrúgásnál is - és nem akadályozhatják 
a labda játékba hozatalát. 

 Lesállás nincs. 
 A büntetőrúgást a 7 méteres pontról kell elvégezni.

II. korcsoport:

Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). 

 Középkezdésből és kapukirúgásból közvetlenül gól nem érhető el. 
 A kapus semmilyen körülmények között és formában nem juttathatja át a labdát az ellenfél térfelére. A 

szabály megszegése esetén, a félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak. 
 Kapukirúgásból csak úgy juttatható át a labda az ellenfél térfelére, ha a labda játékost ér a saját térfélen. 

A szabály megszegése esetén, a félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak. 
 A kapukirúgást a talajról kell elvégezni, a labda a büntetőterület bármely pontjára elhelyezhető. Az 

ellenfél játékosa a büntetőterület vonalára állhat. 



 Oldalvonal mögül (max. 40-cm-es távolság) csak lapos passzal (talajon guruló labda) hozható ismét 
játékba a labda. Az ellenfél játékosai 3 méterre helyezkednek el - pontrúgásnál is - és nem 
akadályozhatják a labda játékba hozatalát. 

 Lesállás van (55 x 35 m-es pályán). 
 A büntetőrúgást a 9 méteres vonalról kell elvégezni.

Leány III-IV. korcsoport: 

Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is).

 Középkezdésből és kapukirúgásból közvetlenül gól nem érhető el. 
 A kapus semmilyen körülmények között és formában nem juttathatja át a labdát az ellenfél térfelére. A 

szabály megszegése esetén, a félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak. 
 Kapukirúgásból csak úgy juttatható át a labda az ellenfél térfelére, ha a labda játékost ér a saját térfélen. A 

szabály megszegése esetén, a félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak. 
 A kapukirúgást a talajról kell elvégezni, a labda a büntetőterület bármely pontján elhelyezhető. Az ellenfél 

játékosa a büntetőterület vonalára állhat. 
 Az oldalvonal mögül bedobással hozható ismét játékba a labda. Az ellenfél játékosai bedobásnál és 

pontrúgásnál 3 méterre helyezkednek el, és nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát. 
 Lesállás nincs. 
 A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni.

Kcs. Csapatlétszá
m 

mérkőzésen

Lét-

szám

Pályaméret

(m)

Kapuméret

(m)

Büntető

(m-ről)

Játékidő

I. kcs. 4+1 10 40x20 3x2 7 2x12

II. kcs. 6+1 12 55x35 5x2 9 2x15

Leány III-IV. kcs. 4+1 10 40x20 5x2 7 2x10

7. Igazolás: 

 2017. április 20-án 9.00-9.30-ig a helyszínen.
 „Diákolimpiai versenykiírások” Általános szabályok 8. pontja alapján: diákigazolvány, összesítő névsor, orvosi-
iskolaorvosi igazolás, és célszerű a TAJ-kártya másolat megléte. Diákigazolvány elvesztése esetén fényképpel ellátott 
igazgató által aláírt és lepecsételt iskolalátogatási igazolást fogadunk el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a labdajátékoknál az 
egy korcsoporttal való felversenyzés megengedett!  A pedagógus vagy csapatvezető köteles az Igazoló Bizottság 
részére bemutatni az iskola által kiállított munkáltatói igazolást vagy megbízó levelet.

Technikai értekezlet: 2017. április 20-án 9.30-kor a helyszínen.

8. Díjazás:

 Minden csapat oklevél, az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek. A győztes csapatok elnyerik 
a 2016/2017-as tanév „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Diákolimpiai bajnoka” címet.

8. Költségek:



 A rendezési költségeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület állja, a 
részvétel, utazás költségei a csapatokat terhelik.

9. Egyebek:

 Sípcsontvédő használata az I-II. korcsoport fiú illetve IV, korcsoport leányok esetében ajánlott.
 Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezőség nem vállal felelősséget.
 A megyei döntőkön a játékvezetést a megyei labdarúgó szövetség biztosítja.
 Tornacipő és gumistoplis cipő használata egyaránt engedélyezett. (Fémstopnis használata TILOS)
 Minden egyéb vitás kérdésben a „Diákolimpia versenykiírása” és az MLSZ adott évi versenykiírása alapján kell 

eljárni.
 A nézők, szurkolók, szülők mérkőzés előtti, alatti és mérkőzés utáni botrány okozása esetén a 

jelenlévő tanárok/edzők/vezetők kötelesek a versenybizottság és a játékvezetők segítségére lenni a 
rend és a sportszerű viselkedés helyreállítása érdekében. 

 A megyei döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az 
adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott 
vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent vezetőt/edzőt/tanárt 
nem tekinti hivatalos személynek.

 A nézők, szurkolók, szülők mérkőzés előtti, alatti és mérkőzés után csak a pályákon kívül 
tartózkodhatnak.

Miskolc, 2017.04.10.
Benőcs Dávid

Megyei DSSZE titkár



Labdarúgás Diákolimpia I. korcsoport Fiú
Megyei Döntő lebonyolítási rendje 2016/2017. tanév

Encs, 2017. április 20.

A csapatok sorsolási rendje
1

2

3

4

Játékrend                  Eredmény 

10.00 1________________________ 4_________________________ ________

10.40 2________________________ 3_________________________ ________

11.20 4________________________ 2_________________________ ________

12.00 3________________________ 1_________________________ ________

12.40 1________________________ 2_________________________ ________

13.20 3________________________ 4_________________________ ________

14.10 – Eredményhirdetés 

Csapat 1 2 3 4 Gól Pont Helyezés

1

2

3

4

Végeredmény Testnevelő



1

2

3

4



Labdarúgás Diákolimpia II. korcsoport Fiú
Megyei Döntő lebonyolítási rendje 2016/2017. tanév

Encs, 2017. április 20.

A csapatok sorsolási rendje
1

2

3

4

Játékrend                  Eredmény 

10.00 1________________________ 4_________________________ ________

10.40 2________________________ 3_________________________ ________

11.20 4________________________ 2_________________________ ________

12.00 3________________________ 1_________________________ ________

12.40 1________________________ 2_________________________ ________

13.20 3________________________ 4_________________________ ________

14.10 – Eredményhirdetés 

Csapat 1 2 3 4 Gól Pont Helyezés

1

2

3

4



Végeredmény Testnevelő

1

2

3

4



 
Leány Labdarúgás Diákolimpia III-IV. korcsoport 
Megyei Döntő lebonyolítási rendje 2016/2017. tanév

Encs, 2017. április 20.

A csapatok sorsolási rendje

1

2

3

4

Játékrend                  Eredmény 

10.00 1________________________ 4_________________________ ________

10.40 2________________________ 3_________________________ ________

11.20 4________________________ 2_________________________ ________

12.00 3________________________ 1_________________________ ________

12.40 1________________________ 2_________________________ ________

13.20 3________________________ 4_________________________ ________

14.10 – Eredményhirdetés 

Csapat 1 2 3 4 Gól Pont Helyezés

1

2

3

4

Végeredmény Testnevelő



1

2

3

4

 


