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VERSENYKIÍRÁS 

LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA MEGYEI ELŐDÖNTŐ 

IV. korcsoport fiú és IV. korcsoport leány 
2019. május 07. 10 óra, Mezőkeresztes 

 

A verseny ideje: 2019. május 07. (kedd) 10:00 

   Technikai értekezlet: 9:30! 
 
A verseny helye:  

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola 

3441 Mezőkeresztes, Összekötő út 28. 
A verseny célja:  

A megyei döntőbe jutás eldöntése: az első helyezett csapatok továbbjutnak! 
A verseny rendezője:   

Mezőkövesdi Diáksport Bizottság, a verseny elnöke Gallik Gábor, titkára 
Tiszolczki László 

Résztvevők:   
 Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújváros és Miskolc II. körzet győztesei. 

   
- A IV. korcsoportba tartozó 2004-2005-ben született  tanulók, alacsonyabb, 

III. korcsoportos (2006-2007-ben született) tanulók felversenyezhetnek 
(amennyiben a korlátozás feltételeinek megfelelnek) és 
visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is 

. 
- A fiúk versenyén azok a diákok vehetnek részt, akik 2017. szeptember 

01. és 2018. november 01. között az MLSZ, illetve a megyei/budapesti 
Labdarúgó Szövet ségek 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 mérkőzéseken nem léptek pályára. Ez 
vonatkozik a magyar és a nem magyar állampolgárságú tanulókra 
egyaránt. A nem magyar állampolgárságú tanulók az adott ország 
szakszövetségének igazolását kötelesek bemutatni, melynek 
szövegezése a magyar meghatározással azonos 

 
Igazolás:   

 Az általános Diákolimpia szabályok szerint, megyei versenykiírás. 
Diákigazolvány, hitelesített internetes nevezési lap, (TAJ kártya ajánlott).  

 Az igazolásokat a technikai értekezlet előtt kell a versenybizottságnak átadni. 
Az azonosítás az 1. mérkőzés előtt történik. 

Csapatlétszám:   
10 fő (pályán 4+1) + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző), az a 10 fő, akiket az első 
mérkőzés jegyzőkönyvébe beírtak!  

Játékidő:   
Javasolt játékidő: 2 X 15 perc, 2-3 perc szünettel.      

Pálya mérete:     
40X20m, 3x2-es kapukkal 

Labda mérete:     
   5-ös 
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Lebonyolítási rend: 

Elődöntős rendszerben: sorsolás után a párharcok győztesi az első helyért, a 
vesztesek a 3. helyért játszanak. 

 
Költségek:  a rendezés költségeit a rendező szervek, az utazás és egyéb költségeket az iskolák 

fedezik.  
 
 
Egyebek: 

 A játékosokkal hivatalos kísérő tartózkodhat. 

 Játékszabályok az országos versenykiírás szerint. 

 A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, a csapatok két különböző színű garnitúrát 
hozzanak magukkal.  

 Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. 

 A sportpályák rendjére és berendezési tárgyaira mindenki köteles vigyázni.  Az esetleges 
károkért anyagi felelősséggel tartoznak a csapatvezetők.  

 Minden egyéb itt nem érintett kérdésben a megyei és országos versenykiírás a mérvadó 

 
Eredményhirdetés: az utolsó mérkőzést követően. 
 

 

Csak gumistoplis cipő használható!!! Sípcsontvédő használata ajánlott!!! 

 

 

Megkérünk minden testnevelő kollégát, hogy a verseny előtt a nevezési lapokat ellenőrizze le és 

csak azok a nevek szerepeljenek a nevezési felületen illetve a nevezési lapon, akik valójában részt 

vesznek az eseményen. Illetve csak és kizárólag annyi fő, amennyit a versenykiírás engedélyez!!! 
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