
 
 
 

 
 
A verseny célja: 
 
A verseny rendezője: 
 
A mérkőzések ideje: 
 
A mérkőzések helye:
 
Versenybizottság elnöke:
 
Résztvevők: 
 
Csapatlétszám: 
 
Lebonyolítás: 
 
Továbbjutás: 
 
Igazolás: 
vagy érvényes útlevél
Bármely feltétel hiányában a csapatok, csapattagok nem vehetnek részt a versenyen. 
 
Egyéb: 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 
mérkőzések között 15 perc bemelegítés áll a csapatok rendelkezésére. 
csapatvezető anyagi felelősséggel tartozik.
 
Jó versenyzést kíván a 
 
 
 
 
 
Résztvevők: 
 
 
 
 
Mérkőzések
 
 

 

 
 
 

A verseny célja: 

A verseny rendezője: 

A mérkőzések ideje: 

A mérkőzések helye:

Versenybizottság elnöke:

Résztvevők: 

Csapatlétszám: 

Lebonyolítás: 

Továbbjutás: 

Igazolás: Diákigazo
vagy érvényes útlevél
Bármely feltétel hiányában a csapatok, csapattagok nem vehetnek részt a versenyen. 

Egyéb: A csapatok egységes, számozott sportruházatban jelenjenek meg a mérkőzéseken. Egyéb 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 
mérkőzések között 15 perc bemelegítés áll a csapatok rendelkezésére. 
csapatvezető anyagi felelősséggel tartozik.

Jó versenyzést kíván a 
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Megyei Elődöntő forgatókönyve201

A verseny célja: A megyei döntőbe jutás eldöntése.

A verseny rendezője: A 

A mérkőzések ideje: 201

A mérkőzések helye: Miskolci Herman Ottó Gimnázium (

Versenybizottság elnöke:

Résztvevők: A megyei bajnokság csoportjainak második helyén végzett iskolák csapatai.

Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő kísérő (tanár vagy edző).

Lebonyolítás: Körmérkőzéses rendszerben, a mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 

Továbbjutás: Az elődöntő 1. helyezettje bejut a megyei döntőbe.

Diákigazolvány, Internetes nevezési lap 
vagy érvényes útlevél kötelező. 
Bármely feltétel hiányában a csapatok, csapattagok nem vehetnek részt a versenyen. 

A csapatok egységes, számozott sportruházatban jelenjenek meg a mérkőzéseken. Egyéb 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 
mérkőzések között 15 perc bemelegítés áll a csapatok rendelkezésére. 
csapatvezető anyagi felelősséggel tartozik.

Jó versenyzést kíván a Borsod

   
   

Résztvevők:  1. Surányi Endre Szakgimnázium 
 2. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
 3. Herman Ottó Gimnázium

: 1. Herman 
 2. Szalézi 
 3. Surányi

  

 Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20. 
 E-mail: 
 Honlap: www.borsod

Röplabda Diákolimpia V
Megyei Elődöntő forgatókönyve201

Miskolc, 201

A megyei döntőbe jutás eldöntése.

A Borsod-Abaúj

2018. november 

Miskolci Herman Ottó Gimnázium (

Versenybizottság elnöke: Szűcs 

A megyei bajnokság csoportjainak második helyén végzett iskolák csapatai.

12 fő játékos + 2 fő kísérő (tanár vagy edző).

örmérkőzéses rendszerben, a mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 

Az elődöntő 1. helyezettje bejut a megyei döntőbe.

lvány, Internetes nevezési lap 
kötelező.  

Bármely feltétel hiányában a csapatok, csapattagok nem vehetnek részt a versenyen. 

A csapatok egységes, számozott sportruházatban jelenjenek meg a mérkőzéseken. Egyéb 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 
mérkőzések között 15 perc bemelegítés áll a csapatok rendelkezésére. 
csapatvezető anyagi felelősséggel tartozik.

Borsod-Abaúj

  
  

Surányi Endre Szakgimnázium 
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
Herman Ottó Gimnázium

Herman – Surányi 
 – Herman 

Surányi – Szalézi 

Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20. 
mail: bendavid17@hotmail.com

Honlap: www.borsod

Röplabda Diákolimpia V
Megyei Elődöntő forgatókönyve201

Miskolc, 201

A megyei döntőbe jutás eldöntése.

Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

. november 19. (hétfő

Miskolci Herman Ottó Gimnázium (

Szűcs Istvánné 

A megyei bajnokság csoportjainak második helyén végzett iskolák csapatai.

12 fő játékos + 2 fő kísérő (tanár vagy edző).

örmérkőzéses rendszerben, a mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 

Az elődöntő 1. helyezettje bejut a megyei döntőbe.

lvány, Internetes nevezési lap 

Bármely feltétel hiányában a csapatok, csapattagok nem vehetnek részt a versenyen. 

A csapatok egységes, számozott sportruházatban jelenjenek meg a mérkőzéseken. Egyéb 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 
mérkőzések között 15 perc bemelegítés áll a csapatok rendelkezésére. 
csapatvezető anyagi felelősséggel tartozik. 

Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

   
   

Surányi Endre Szakgimnázium 
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
Herman Ottó Gimnázium – Miskolc

 
 

Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20. 
bendavid17@hotmail.com

Honlap: www.borsod

Röplabda Diákolimpia V-VI. korcsoport 
Megyei Elődöntő forgatókönyve201

Miskolc, 2018. november 

A megyei döntőbe jutás eldöntése. 

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

hétfő) 9.00 óra

Miskolci Herman Ottó Gimnázium (

A megyei bajnokság csoportjainak második helyén végzett iskolák csapatai.

12 fő játékos + 2 fő kísérő (tanár vagy edző).

örmérkőzéses rendszerben, a mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 

Az elődöntő 1. helyezettje bejut a megyei döntőbe.

lvány, Internetes nevezési lap igazgatói aláírással, valamint személyi igazolvány 

Bármely feltétel hiányában a csapatok, csapattagok nem vehetnek részt a versenyen. 

A csapatok egységes, számozott sportruházatban jelenjenek meg a mérkőzéseken. Egyéb 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 
mérkőzések között 15 perc bemelegítés áll a csapatok rendelkezésére. 

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

  
  

Surányi Endre Szakgimnázium – Kazincbarcika
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium– Kazincbarcika

Miskolc 

Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20. 
bendavid17@hotmail.com

Honlap: www.borsod-diaksport.hu

VI. korcsoport 
Megyei Elődöntő forgatókönyve2018/201

. november 19

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

) 9.00 óra 

Miskolci Herman Ottó Gimnázium (Miskolc, T

A megyei bajnokság csoportjainak második helyén végzett iskolák csapatai.

12 fő játékos + 2 fő kísérő (tanár vagy edző). 

örmérkőzéses rendszerben, a mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 

Az elődöntő 1. helyezettje bejut a megyei döntőbe. 

igazgatói aláírással, valamint személyi igazolvány 

Bármely feltétel hiányában a csapatok, csapattagok nem vehetnek részt a versenyen. 

A csapatok egységes, számozott sportruházatban jelenjenek meg a mérkőzéseken. Egyéb 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 
mérkőzések között 15 perc bemelegítés áll a csapatok rendelkezésére. 

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

   
   

Kazincbarcika 
Kazincbarcika 

Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20. 
bendavid17@hotmail.com 

diaksport.hu 

 
VI. korcsoport Fiú

/2019. tanév
19.  

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

, Tízeshonvéd u. 21.

A megyei bajnokság csoportjainak második helyén végzett iskolák csapatai.

örmérkőzéses rendszerben, a mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 

igazgatói aláírással, valamint személyi igazolvány 

Bármely feltétel hiányában a csapatok, csapattagok nem vehetnek részt a versenyen. 

A csapatok egységes, számozott sportruházatban jelenjenek meg a mérkőzéseken. Egyéb 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 
mérkőzések között 15 perc bemelegítés áll a csapatok rendelkezésére. A helyszínen okozott károkért a 

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

 Leskó-Sallai Beáta
 Szakágvezető

Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20.  
  

   
Fiú 

. tanév 

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

ízeshonvéd u. 21.) 

A megyei bajnokság csoportjainak második helyén végzett iskolák csapatai. 

örmérkőzéses rendszerben, a mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak.  

igazgatói aláírással, valamint személyi igazolvány 

Bármely feltétel hiányában a csapatok, csapattagok nem vehetnek részt a versenyen.  

A csapatok egységes, számozott sportruházatban jelenjenek meg a mérkőzéseken. Egyéb 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 

színen okozott károkért a 

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület! 

Sallai Beáta
Szakágvezető 

  

Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 

igazgatói aláírással, valamint személyi igazolvány 

A csapatok egységes, számozott sportruházatban jelenjenek meg a mérkőzéseken. Egyéb 
kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 

színen okozott károkért a 

 

Sallai Beáta 

  

igazgatói aláírással, valamint személyi igazolvány 

kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai a mérvadóak. A egyes 


