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1. A verseny célja:  

 A kosárlabda sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében. 

 Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a kosárlabda sportággal megismerkedő 

fiatalok részére. 

 A sportág népszerűsítése, tehetségek felkutatása. “Fejér megye Diákolimpia bajnoka” 

cím, az országos elődöntőbe jutás, és további helyezések eldöntése.  
 

2. A verseny rendezője és lebonyolítója:  

Fejér Megyei Diáksport Egyesület 
 

3. A versenyek résztvevői: 
Csapatversenyben nemenként a III. korcsoportba tartozó, 2006-2007-ben született tanulók. 
Felversenyzés: Alacsonyabb, II. korcsoportos (2008-2009-ben született) tanulók 
felversenyezhetnek. 
Korlátozás: Nincs 

 

III. kcs. fiú:  

A verseny időpontja: 2019. március 07. (csütörtök) 9:00 óra 

A verseny helyszíne: Székesfehérvár, Ligetsor MKOSZ csarnok 

1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

2. Széna Téri Általános Iskola 
 

III. kcs lány:  

A verseny időpontja: A két iskola által megbeszélt időpont (03.31-ig) 

A verseny helyszíne: Tóvárosi Általános Iskola 

1. Ciszterci Szent István Gimnázium (Székesfehérvár) 

2. Tóvárosi Általános Iskola (Székesfehérvár) 
 

4. Igazolás: 

 Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány. 

Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és 

lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás bemutatása (amennyiben az 

iskolalátogatási igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola 

hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges). 

 Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója 

által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lap. 

A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak másolatát. 
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen! 
 

7. Díjazás: 

 Az I−II. helyezett csapatok érem és oklevél díjazásban részesülnek 
 

8. Költségek: 

 A rendezés és díjazás költségei a FMDE-t, a részvétel költségei a résztvevőket terhelik 
 

9. Sportági rendelkezések: 

Az országos kiírásnak megfelelően! 
 

10. Továbbjutás: 

A megyei I. helyezett leány és fiú csapatok Országos Elődöntőbe jutnak! 

A megyei II. helyezett leány és fiú csapatok Országos Selejtezőre nevezhetnek! 
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