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2018/2019. tanévi 
Leány és Fiú Megyei Döntőjének versenykiírása 
 
1. A verseny célja:  
• A röplabda sportág utánpótlás-bázisának szélesítése minél több iskoláskorú tanuló 
bevonásával.  
• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportágban jártasságot és készséget 
szerzett tanulók részére.  
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, 
elmélyítése. • A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének 
elmélyítése. 

 “Fejér megye Diákolimpia bajnoka” cím, az országos döntőbe jutás, és további 

helyezések eldöntése.  
 

2. A verseny rendezője: 

 Fejér Megyei Diáksport Egyesület 
 

3. A versenyek időpontjai, helyszínei:  
 

LEÁNY V-VI. kcs. „A” kategória: 2018. november 20. /kedd/ 12:00 óra  
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár, Fürdő sor 5. 
 
FIÚ V-VI. kcs. „A” kategória: 2018. november 22. /csütörtök/ 8:00 óra 
Dunaújváros, Eszperantó utca 4. Városi Sportcsarnok 
 

4. A verseny résztvevői: 
Korcsoport: 
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 1999-2000-2001-2002-2003-ban 
született tanulók. 
Felversenyzés: 
Az V-VI. korcsoportos (összevont) labdajátékban a 2004-ben született középiskolás tanulók 
felversenyezhetnek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is. 
Korlátozás: Nincs 
 
5. A verseny lebonyolítása:  

 
LEÁNY V-VI. kcs. „A” kategória: (két pályán) 
A versenybizottság elnöke: Kovács Mária 
Technikai értekezlet, sorsolás 11:30 óra  
Résztvevő iskolák: 

1. Székesfehérvári SZC Bugát Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
2. Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár 
3. Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium  
4. Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár 
5. Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium  

 
Helyszíni sorsolással egy „A” 2-es és egy „B” 3-as csoportban, összesen 4 csoportmérkőzés. 
Ezután 2 db keresztjáték „A”1—„B”2 ; „B’1—„A”2.  
Végül a 2 döntő vesztesek a III-IV., győztesek az I-II. helyezésért. 
A mérkőzések között 10 perc szünet van. 
A Diákolimpia mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező! 
A csoportmérkőzések 2 nyert játszmáig tartanak! 



 
FIÚ V-VI. kcs. „A” kategória: (két pályán) 
A versenybizottság elnöke: Szücs Ákos 
Technikai értekezlet, sorsolás 8:00 óra  
Résztvevő iskolák:             

1. Dunaújvárosi SZC Hild József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 
2. Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár 
3. Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Általános Iskola Dunaújváros 
4. Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium                     
5. Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 
 
Helyszíni sorsolással egy „A” 2-es és egy „B” 3-as csoportban, összesen 4 csoportmérkőzés. 
Ezután 2 db keresztjáték „A”1—„B”2 ; „B’1—„A”2.  
Végül a 2 döntő vesztesek a III-IV., győztesek az I-II. helyezésért. 
A mérkőzések között 10 perc szünet van. 
A Diákolimpia mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező! 
A csoportmérkőzések 2 nyert játszmáig tartanak! 
 
6. Igazolás 
A Megyei Diákolimpia versenyeken való részvétel feltétele: 
    1. Hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvány.  
    2. Az elektronikus rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója 
         által aláírt és pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lap.  
A versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ-kártyát, vagy annak 
másolatát. 
Diákigazolvány hiánya esetén igazolás egyéb módja: 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). 
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen! 
 
7. Sportági rendelkezések: Országos kiírás és a hatályos „Röplabdázás verseny- és 
játékszabályai” szerint 
 

8. Díjazás: 
A megyei döntő I-III. helyezett csapata érem-, valamennyi csapata oklevél-díjazásban részesül. 
A megyei döntő I. helyezett csapata elnyeri "Fejér Megye Diákolimpia bajnoka" címet. 

 

9. Továbbjutás: 
A megye I. helyezett leány és fiú csapatai Országos Elődöntőbe jutnak! 
A megye II. helyezett leány és fiú csapatai Országos Selejtezőre nevezhetnek! 

 

10. Költségek: 

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

terhelik! 

Jó felkészülést!                                     
Rendezők! 

 


