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Röplabda Diákolimpia V-VI. korcsoport „B” Fiú 

Megyei Elődöntő versenykiírása  
2019/2020. tanév 

  

A verseny célja:   A megyei elődöntő lebonyolítása, a megyei döntőbe jutás eldöntése. 
 
A verseny rendezője:  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület.  
 
A mérkőzések ideje:  2020. február 26. (szerda) 9.00 óra  
 
A mérkőzések helye:  Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium 
    3529 Miskolc, Jászi Osztkár u. 1. 
 
Titkár:    Leskó-Sallai Beáta 
 
Résztvevők:    Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium -Miskolc 

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor E.ü.-i Szakgimnázium – Miskolc 
MSzC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, SzKI és Koll. - Miskolc 

 
Csapatlétszám:   12 fő játékos + 2 fő kísérő (tanár vagy edző). 
 
Lebonyolítás:  Körmérkőzésekkel kerül lebonyolításra.  

A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. Libero játékos(ok) szerepeltetése 
engedélyezett. 
 

Sorsolás:   8.30 órakor. A sorsolásig a csapatoknak le kell adniuk a szükséges  
     dokumentumokat Leskó-Sallai Beátának. 

 
Továbbjutás:   Az 1. helyezett bejut a megyei döntőbe. 
 
Igazolás:  Diákigazolvány, Internetes nevezési lap igazgatói aláírással, valamint 

személyi igazolvány vagy érvényes útlevél kötelező. Bármely feltétel 
hiányában a csapatok, /csapattagok/ nem vehetnek részt a versenyen. TAJ 
kártya a tanuló saját érdekében ajánlott.  
 

Egyéb:    

▪ A csapatok kötelesek egységes és számozott sportruházatban megjelenni a mérkőzéseken.  

▪ A mérkőzések között 15 perc bemelegítés áll a csapatok rendelkezésére. 

▪ Az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. 

▪ A helyszínen okozott mindennemű kárért a csapatvezető anyagi felelősséggel tartozik. 
▪ Minden egyéb kérdésekben a MDSZ Versenykiírása és a Röplabdázás Hivatalos Játékszabályai 

a mérvadóak. 
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A megyei elődöntő tervezett időrendje, lebonyolítása 
2020. február 26. Szerda 

 
 

Igazolás:   A helyszínen 8.15 – 8.30 óráig. 

Technikai értekezlet:  A helyszínen 8.30 óra.  

Mérkőzések:  Az első mérkőzés kezdő időpontja 9.00 óra 

Sorsolás eredménye: 

„A” csapat: __________________________________________ 

„B” csapat: __________________________________________ 

„C” csapat: __________________________________________ 

 

Mérkőzések sorrendje: 

1. mérkőzés: „A” csapat ______________ - „B” csapat ______________ 

2. mérkőzés: „B” csapat ______________ - „C” csapat ______________ 

3. mérkőzés: „C” csapat ______________ - „A” csapat ______________ 

 

 

A megyei elődöntő eredménye 

 

Végeredmény  Testnevelő 

1  

2  

3  

 


