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TELEKOM KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 
IV. KORCSOPORT 

 
1. A diákolimpiai országos döntő rendezője: 

A "Diákolimpiai Labdajátékok" rendezvénysorozat keretében a Magyar Diáksport Szövetség 
megbízásából, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
 

2. A diákolimpiai országos döntő helye, ideje: 
Pécs, 2013. június 07-09. (péntek-szombat),  
Várkői Stadion, (Pécs. Verseny u. 1.)  

 
3. Versenybíróság: 

Elnök: Major Gábor - MDSZ Labdarúgó Albizottságának elnöke 
Elnökhelyettes: Nagy Gábor BMDST elnökhelyettes  
Titkár: Faludi László PSN Zrt. diáksport vezető 
 

4. A diákolimpiai országos döntő résztvevői: 
Az "Általános szabályok" 4., 5. és 6. pontja szerint. 
- IV. kcs. 1998-1999-ben születettek. (Egy korcsoporttal fiatalabbak felversenyezhetnek.) 
- A versenyen azok a IV. korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik 2010. augusztus 
01. óta az MLSZ, ill. a megyei/budapesti Labdarúgó Szövetségek által az NB I., NB II., és 
futsal NB I. és NB II. felnőtt és korosztályos bajnokságokra kiadott verseny- és 
játékengedéllyel nem rendelkeznek, mérkőzéseken nem szerepeltek. 

- 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. 

- A technikai értekezleten a megyei / budapesti Labdarúgó Szövetség igazolását is kérjük 
bemutatni. 
 

5. Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző). 
 

6. Igazolás: Az "Általános szabályok" 9. pontja szerint a szálláshelyeken, az érkezéskor. 
- Internetes nevezés alapján, kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel 

ellátott csapat nevezési lappal. 
- A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő, érvényes orvosi (iskola-, vagy sportorvosi) 

igazolásnak kell szerepelnie, pecséttel. Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ által 
kiadott "orvosi igazolás" kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást. 

- Érvényes diákigazolvánnyal: szabályosan, a hatályban lévő Kormányrendelet alapján 
kiadott diákigazolvánnyal. 

Diákigazolvány elveszítése vagy megrongálása esetén: 

-  Az oktatási intézménye igazgatója által kiállított és lepecsételt, iskolalátogatási 
igazolás - melynek tartalmaznia kell egy fényképet  (ráragasztani) – melynek egyik 
sarkánál az iskola hivatalos bélyegzőjével kell lebélyegezni, úgy hogy a képen és a 
papíron is jól látható legyen a lenyomat. Ha nem a személyi részre van a kép 
ragasztva, akkor a másik oldalon is alá kell írnia az iskola igazgatójának. MDSZ 
Elnökségének 523/2012(IV.21.) számú határozata értelmében.    

Egyéb: 
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- Iskola(ák) összevonása, illetve az iskola nevének változása esetén a csapatvezető az 
országos döntőn az  igazoltatáskor köteles bemutatni az iskola igazgatója által 
hitelesített dokumentumot (alapító okirat), mellyel bizonyítja az intézmények 
összevonását, illetve az intézmény nevében történt változásokat.    

- Az országos 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 kísérőt/edzőt nem tekinti hivatalos 
személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. A tanárok, edzők 
igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. a technikai értekezleten) az igazoló bizottság 
feladata és kötelessége.  

- Az igazolási dokumentumokat - labdajátékoknál - a verseny végéig a versenybizottságnál 
kell letétbe helyezni.  

 
Fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az 

országos döntőn! 
 
7. Megérkezés: 2013. június 7-én 1630-ig a szálláshelyre. 

Technikai értekezlet: 2013. június 7-én, 1800. Várkői Stadion (rossz idő esetén: Városi 
Sportcsarnok) 
Megnyitó: 2013. június 7-én, 1900, Várkői Stadion (rossz idő esetén: Városi Sportcsarnok) 

 
8. Szállás, étkezés: 

Koch Valéria Kollégium, Mikes Kelemen u. 13. (9 csapat) 
Pollack Mihály Kollégium, Jókai u. 8. (7 csapat) 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Széchenyi tér 11.    (3 csapat) 
 
Étkezés: A kollégiumok ebédlőjében, az érkezéskor átvett étkezési jegyekkel (a csapatok 
által megrendeltek alapján). A Nagy Lajos Kollégiumban lakók a Pollack Kollégiumban 
étkeznek. 
Reggeli: 630 – 800-ig 
Ebéd: 1200 – 1400-ig 
Vacsora           1800 – 1930-ig    (péntek: 16

30 
– 17

30
-ig) 

 
 
 

A mellékelt szállás – étkezés megrendelőt 2013. május 28-ig kérjük visszaküldeni a 
következő email címre: 
 

sportiskola@psnzrt.hu 
 

 
9. Díjazás: az 1-3. helyezettek érem-, valamennyi csapat oklevél-díjazásban részesül. Az országos 

döntő bajnokcsapata egy évig őrzi az MDSZ által alapított vándorserleget. 
 Különdíjak: 

- gólkirály, 
- legjobb játékos, 
- legjobb kapus. 
 

mailto:sportiskola@psnzrt.hu
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10. Költségek:  
Az országos döntő rendezési költségeit, a csapatok szállását, oklevél és az I-III. helyezett érem 
díjazását a Magyar Diáksport Szövetség fedezi. 
A csapat utazási, étkezési és egyéb felmerült költségeit az iskolák viselik. 

 
11. Lebonyolítás: 

Csoportmérkőzések: helyszíni sorsolást követően 4x5-ös csoportban körmérkőzés. 
A csoportmérkőzések lebonyolítási rendje: 
1. forduló: 1 - 2 4 - 5 
2. forduló: 1 - 3 5 - 2 
3. forduló: 3 - 4 5 - 1 
4. forduló: 2 - 3 1 - 4 
5. forduló: 5 - 3 4 - 2 
Játékrend az I-VIII. helyért: a csoportok első két helyezettjei döntik el az I-VIII. helyezést. 
Középdöntő 
AI - BII (x)   BI - AII (v)   CI - DII (y)   DI - CII (z) 
Elődöntő 
x vesztes - y vesztes (E)  v vesztes - z vesztes (F) 
x győztes - y győztes (G)  v győztes - z győztes (H) 
Helyosztók 
E vesztes - F vesztes VII-VIII. helyért  E győztes - F győztes V-VI. helyért 
G vesztes - H vesztes III-IV. helyért G győztes - H győztes I-II. helyért 
Játékrend a IX-XX. helyért: a csoportok 3. helyezettjei eldöntik a IX-XII. helyet, a csoportok 4. 
helyezettjei a XIII-XVI. helyet, a csoportok 5. helyezettjei eldöntik a XVII-XX. helyet. 
Játék a IX-XII. helyért: AIII - BIII, CIII - DIII, 
vesztesek a XI-XII. helyért, győztesek a IX-X. helyért. 
Játék a XIII-XVI. helyért: AIV - BIV, CIV - DIV, 
vesztesek a XV-XVI. helyért, győztesek a XIII-XIV. helyért. 
Játék a XVII-XX. helyért: AV - BV, CV - DV, 
vesztesek a XIX-XX. helyért, győztesek a XVII-XVIII. helyért. 

 
12. Sportági rendelkezések: 

A pálya méretei: 40 x 20 m-es pálya. 
A büntetőterület az alapvonaltól 9 méterre, az alapvonalon a kapu középpontjától 7 méterre 
felfestett, téglalap alakú terület. 
Játékidő: 2 x 15 perc, 3 perc szünettel. 
Kapuméret: 3 x 2 m-es kézilabda kapu. 
A játéktér felülete: füves pályán kerül megrendezésre. 
Labdaméret: 5-ös 
Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos nevezhető, az a 10 fő, 
akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak. 
Csapatlétszám a mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjátékos tartózkodhat. 
Csere: a cserejátékosok maximális száma 5 fő, a cserelehetőség folyamatos. A cserejátékos 
abban az esetben léphet pályára a saját térfelén, ha a lecserélt játékos elhagyta a játékteret, és 
a két játékos között nem nagyobb a távolság mint 3 m. 
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Felszerelés: a mérkőzést jól láthatóan számozott, egyöntetű mezben kell játszani. Legalább két 
különböző színű számozott garnitúrát, és legalább 1 szabályos méretű labdát kell a 
csapatoknak magukkal vinni. 
 
Cipő: tornacipő és gumistoplis labdarúgó cipő használata egyaránt engedélyezett, fémstoplis 
cipő használata tilos! 
 
Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). 
- Ha a labda a támadócsapat játékosáról hagyja el a játékteret az alapvonalon keresztül, a labda 
játékba hozása kapuskidobással történik a hatoson belülről. Ebből közvetlenül gól nem érhető 
el. 
- A kapusról, ill. a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda szögletrúgást 
eredményez. 
- A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg. 
- Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el. 
- A labda játékba hozása oldalról bedobással történik. Ebből közvetlenül gól nem érhető el. 
- Szabadrúgás esetén a rúgó játékos előtt 3 méter távolságra köteles elhelyezkedni az ellenfél 
játékosa. 
- Becsúszás nem engedélyezett. 
- A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni. 
 
- 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. 
 

A mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése: 
- Rendes játékidőben a győztes 3 pontot, a vesztes 0 pontot kap. 
- A csoportmérkőzések során döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik (7 méterről). Az 
így győztes 2 pontot, a vesztes 1 pontot kap. 
 
- A csoportmérkőzések során holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el 
továbbjutás: 
 

2 csapat holtversenye esetén: 
a) Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye. 
b) Ha ez döntetlen, akkor a büntetőrúgások eredménye dönt. 
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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: legtöbb szerzett 
pont dönt. 
c) Ha így két csapat kerül egyenlő pontszámra, akkor az egymás elleni eredményük dönt. 
d) Ha ez is egyenlő, akkor a két csapat közti büntetőrúgás eredménye dönt. 
e) Amennyiben a 3 csapat így is holtversenyben marad, akkor az egymás elleni eredményeket 
figyelembe véve dől el a továbbjutás: 
1. jobb gólkülönbség 
2. több rúgott gól 
f) 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 
 
Helyosztóknál döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás (7 méterről) következik. Amennyiben ez sem 
dönt, akkor további büntetők következnek az első hibáig, melyet azok a játékosok végezhetnek 
el, akik az első három büntetőrúgásnál nem szerepeltek. 
 
Egyebek   
- A szálláshelyeken és a versenyek helyszínén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, személyes 
holmikért felelősséget nem vállalunk. 
- A szálláshelyeken és a pályákon okozott anyagi kárért, az azt okozó csapatok illetve a 
résztvevő iskolák a felelősek. 
- A versenyek helyszínén orvosi ügyeletet biztosítunk.  
- A versenyzők saját érdekükben – sérülés, orvosi ellátás miatt – tartsák maguknál a TAJ-
kártyájukat, vagy annak másolatát. 
- A Magyar Diáksport Szövetség 2012/2013. tanévi versenykiírása, valamint az Országos Döntő 
jelen kiírása az irányadó. Az eltérő rendelkezéseket a technikai értekezleten a Versenybizottság 
elnöke közli. 

 

 
INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ: 

 
Faludi László diáksport vezetőnél a 20/536-1568, e-mailben a következő címen: 

sportiskola@psnzrt.hu 

mailto:sportiskola@psnzrt.hu
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A csoportok beosztása, mérkőzései 
 

Várkői Stadion 
 

„A” csoport 1. pálya „B” csoport 2. pálya 
„C” csoport 3. pálya „D” csoport 4. pálya 

 
„A” csoport 
 1.  ...................................................................................  

 2.  ...................................................................................  

 3.  ...................................................................................  

 4.  ...................................................................................  

 5.  ...................................................................................  

 

 A1 A2 A3 A4 A5 GY / D / V Gólkül. Pont Hely 

A1          

A2          

A3          

A4          

A5          

 
 
„B” csoport 
 1.  ...................................................................................  

 2.  ...................................................................................  

 3.  ...................................................................................  

 4.  ...................................................................................  

 5.  ...................................................................................  

 

 B1 B2 B3 B4 B5 GY / D / V Gólkül. Pont Hely 

B1          

B2          

B3          

B4          

B5          
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„C” csoport 
 1.  ...................................................................................  

 2.  ...................................................................................  

 3.  ...................................................................................  

 4.  ...................................................................................  

 5.  ...................................................................................  

 

 C1 C2 C3 C4 C5 GY / D / V Gólkül. Pont Hely 

C1          

C2          

C3          

C4          

C5          
 

 
 
 
 
„D” csoport 
 1.  ...................................................................................  

 2.  ...................................................................................  

 3.  ...................................................................................  

 4.  ...................................................................................  

 5.  ...................................................................................  

 

 D1 D2 D3 D4 D5 GY / D / V Gólkül. Pont Hely 

D1          

D2          

D3          

D4          

D5          
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2013. június 8. (szombat) 
 

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK 
 

Időpont Csapatok Eredmény 

8:30 A1 – A2  

 B1 – B2  

 C1 – C2  

 D1 – D2  

9:15 A4 – A5  

 B4 – B5  

 C4 – C5  

 D4 – D5  

10:00 A1 – A3  

 B1 – B3  

 C1 – C3  

 D1 – D3  

10:45 A5 – A2  

 B5 – B2  

 C5 – C2  

 D5 – D2  

11:30 A3 – A4  

 B3 – B4  

 C3 – C4  

 D3 – D4  

 
 
Ebédszünet 
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14:00 A5 – A1  

 B5 – B1  

 C5 – C1  

 D5 – D1  

14:45 A2 – A3  

 B2 – B3  

 C2- C3  

 D2 - D3  

15:30 A1 – A4  

 B1 – B4  

 C1 – C4  

 D1 – D4  

16:15 A5 – A3  

 B5 – B3  

 C5 – C3  

 D5 – D3  

17:00 A4 – A2  

 B4 – B2  

 C4 – C2  

 D4 – D2  
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2013. június 9. (vasárnap) 
 

Játék az I-VIII. helyért 
 

 8:00 AI – BII (X) 1 pálya ............................................................................................  

  BI – AII (V) 2 pálya ............................................................................................  

 8:45 CI – DII (Y) 1 pálya ............................................................................................  

  DI – CII (Z) 2 pálya ............................................................................................  

 9:45 X vesztese – Y vesztese (E) 1 pálya ......................................................................   

  V vesztese – Z vesztese (F) 2 pálya ...................................................................... 

 10:30 X győztese – Y győztese (G) 1 pálya ....................................................................   

  V győztese – Z győztese (H) 2 pálya ....................................................................   

 11:15 VII-VIII. helyért E vesztes – F vesztes ……….................................................. 

  V-VI. helyért E győztes – F győztes ..................................................................... 

 12:00 III-IV. helyért G vesztes – H vesztes.... ................................................................  

  Döntő G győztes – H győztes ………………….. ........................................................  
 

Játék az XVII-XX. helyért 
 
8:00 AV – BV 3 pálya ............................................................................................  

  CV – DV 4 pálya ............................................................................................  

10:15 vesztesek XIX-XX. helyért 3 pálya ……………………………………………………………………….…. 

  győztesek XVII-XVIII. helyért  4 pálya .................................................................  

Játék az XIII.-XVI. helyért 
 

8:45 AIV – BIV 3 pálya ............................................................................................  

  CIV – DIV 4 pálya ............................................................................................  

11:00 vesztesek XV-XVI. helyért 3 pálya…………………………………………………………………………. 

  győztesek XIII-XIV. helyért 4 pálya………………………………………………………………………… 



TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 
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Játék az IX-XII. helyért 
 

9:30 AIII – BIII 3 pálya ............................................................................................  

  CIII – DIII 4 pálya ............................................................................................  

11:45 vesztesek XI-XII. helyért 3 pálya …………………………………………..………………………… 

  győztesek IX-X. helyért 4 pálya ………………………………………………..……………………… 

 

13:00        EREDMÉNYHIRDETÉS
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2012/2013. TANÉVI TELEKOM 
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 

IV. KORCSOPORT  
Pécs, 2013. június 9. 

 
VÉGEREDMÉNY 

 
 

 
 1.  ...................................................................................  

 2.  ...................................................................................  

 3.  ...................................................................................  

 4.  ...................................................................................  

 5.  ...................................................................................  

 6.  ...................................................................................  

 7.  ...................................................................................  

 8.  ...................................................................................   

 9.  ...................................................................................  

 10.  ...................................................................................  

 11.  ...................................................................................  

 12.   

 13.  ...................................................................................  

 14. . ..................................................................................   

 15.  ...................................................................................  

 16.  ...................................................................................  

 17.  ...................................................................................  

 18.  ...................................................................................  

 19.  ...................................................................................  

 20.  ...................................................................................  

  

KÜLÖNDÍJAK 
  
 A döntő gólkirálya: ____________________________________ 
  
 A döntő legjobb kapusa: ____________________________________ 
  
 A döntő legjobb játékosa: ____________________________________  
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2012/2013. TANÉVI TELEKOM 
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 

IV. KORCSOPORT  
Pécs, 2013. JÚNIUS 7-9. 

 

S Z Á L L Á S – É T K E Z É S   M E G R E N D E L Ő 
A kitöltött megrendelőlapot szíveskedjenek 2013. május 28. (kedd) 12.00 óráig  

 

Iskola neve:  

Levelezési címe:  

Számlát az alábbi névre és 
címre kérjük kiállítani: 

 

Tel. szám:  e-mail cím:  

Testnevelő neve:  mobilszáma:  

Testnevelő e-mail cím:    

 

Utazás módja: Kérjük megjelölni! vonat távolsági autóbusz bérelt autóbusz személygépkocsi 

Várható érkezés időpontja:  
 

Szállásmegrendelés: 

A hivatalos létszámra (Magyar Diáksport Szövetség költségére) 

2013. június 7. (péntek) _____ fő sportoló _____ fő női kísérő _____ fő férfi kísérő 

2013. május 8. (szombat) _____ fő sportoló _____ fő női kísérő _____ fő férfi kísérő 

Összesen: _____ fő sportoló _____ fő női kísérő _____ fő férfi kísérő 

A hivatalos létszámon felül – gépkocsivezető részére (saját költségre) 2.500.-Ft/fő/éj./ 

2013. június 7. (péntek) _____ fő  

2013. május 8. (szombat) _____ fő Összesen: 
 

Étkezés megrendelés: (saját költségre) 

2013. június 7.(péntek) vacsora 750 Ft / fő _____ fő  

2013. június 8. (szombat) reggeli 400 Ft / fő _____ fő  

 ebéd 850 Ft / fő _____ fő  

 vacsora 750 Ft / fő _____ fő  

2013. június 9. (vasárnap) reggeli 400 Ft / fő _____ fő  

 Hidegcsomag 850 Ft / fő  

Összesen:   
 

Határidő utáni megrendelést nem áll módunkban elfogadni! 
Alulírott, a megrendelést megküldő oktatási intézmény igazgatója kötelezettséget vállalok arra, 

hogy a megrendelt étkezést, és a hivatalos létszámon felüli szállás költségét megérkezéskor, 
számla ellenében készpénzben kifizetjük. 

 
Kelt: ……………………, …………………….  PH ………………………. 
 igazgató aláírása 


