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TEREMLABDARÚGÓ (FUTSAL) DIÁKOLIMPIA IV. KCS.
VÁROSI DÖNTŐ
2021/2022. tanév
A VERSENY CÉLJA:
- A futsal sportág népszerűsítése az iskoláskorú tanulók körében.
- A továbbjutás kivívása a megyei elődöntőbe
A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:
2021.NOVEMBER 23.(KEDD) EGYETEMI KÖRCSARNOK 8:00
RÉSZTVEVŐK:
- Az általános szabályok szerint: IV. kcs. (2007 és 2008-ban született tanulók, 2009-2010-ben
születettek felversenyezhetnek)
IGAZOLÁS:
- Igazgató által aláírt internetes összesítő névsor, pecséttel,
CSAPATLÉTSZÁM:

diákigazolvánnyal!!

10 fő játékos mérkőzésenként, 4+1 fő a pályán.

CSERE:
- folyamatos, ha a lecserélt játékos saját térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor léphet pályára a
becserélt játékos, a pályaelhagyási pont 3 m-es körzetében. (5 fő). A csere a pályán kívül a
megkülönböztető mez átadásával történik, a saját cserepadhoz legközelebb lévő oldalvonalnál.
EGYÉB SPORTÁGI RENDELKEZÉSEK:
- játékidő: 1x25 perc
- Játékszabályok: teremlabdarúgás játékszabályai szerint. Lásd országos versenykiírás!
- Győzelem:3 pont, Vereség: 0 pont, döntetlen esetén a büntetőrúgás győztese 2 pont, vesztese 1
pont.
- A csoportmérkőzéseken és helyosztókon döntetlen végeredmény nincs, ebben az esetben a
csoportmérkőzéseken és a helyosztó mérkőzéseken 3-3
kisbüntető rúgása/kilencméter/
következik!!
– Halmozott szabálytalanság: az egész mérkőzés során minden 5. szabálytalanság után kisbüntető
jár.
FONTOS! A viták elkerülése végett legyetek kedvesek az országos kiírást átnézni!
LEBONYOLÍTÁSI REND:
- az 5 nevezett csapat körmérkőzést játszik!
1. Diósgyőri Nagy Lajos Ált.Isk. 2.Fazekas Ált.Isk. 3.Fényi Jezsuita Gimn.
4. Gyarmati Ált.Isk. 5. Szt.Imre Ált.Isk.

JÁTÉKVEZETÉS:
 Játékvezetőt az MVDSZ fizetni!
EGYÉB:
- A helyszíneken az értéktárgyakért a rendező nem vállal felelősséget.

IDŐREND

2021.november 23. kedd 8:00 Egyetemi Körcsarnok
8:00 Diósgy.Nagy L. – Fazekas
8:30 Gyarmati – Szt.Imre
9:00 Fényi – Diósgy.Nagy L.
9:30 Fazekas – Szt.Imre
10:00 Fényi – Gyarmati
10:30 Szt.Imre – Diósgy.Nagy L.
11:00 Fazekas – Fényi
11:30 Diósgy.Nagy L. – Gyarmati
12:00 Szt.Imre – Fényi
12:30 Gyarmati – Fazekas
13:00 EREDMÉNYHIRDETÉS
Az időrend tájékoztató jellegű, az esetleges döntetlenek miatti büntetőrúgások
befolyásolhatják a további kezdési időpontokat!!!
Figyelem! Mindenki olvassa el és nyomatékosan kérem, hogy tartsa be a 1. számú mellékeltben
található egészségügyi utasításokat a saját és mások egészségének megőrzése végett!!!
Miskolc,2021.november 9.

Varsányi Zsolt
szakágvezető

1. számú melléklet:
Koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések
-

A Diákolimpia® rendezvényeken kizárólag egészséges versenyző, hivatalos kísérő,
szervező és egyéb közreműködő vehet részt.
A Diákolimpia® rendezvényen a versenyzőkön, hivatalos kísérőkön
(csapatvezető/felkészítő), szervezőkön és az egyéb közreműködőkön kívül kizárólag
védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
A résztvevők számára kötelező az alábbi előírások, ajánlások betartása:
➢ Érkezzetek sportruházatban a versenyre, lehetőség szerint kerüljétek az öltöző közös
használatát!
➢ Érkezéskor a megfelelő kézmosás vagy kézfertőtlenítő használata kötelező, ezt
követően a rendezvény időtartama alatt ennek rendszeres ismétlése ajánlott!
➢ a rendezvények helyszínén a versenyzők, hivatalos kísérők, játékvezetők a
sporttevékenységen kívüli időszakban, valamint a közreműködők (rendezők,
önkéntesek, versenybírók, asztalszemélyzet) és a nézők számára a rendezvény teljes
időtartalma alatt kötelező a maszk használata!
➢ Kerüljétek az arcotok – különösen a szemetek és szátok – érintését!
➢ A folyadék pótlására használjátok saját kulacsotokat vagy flakonotokat!
➢ A mérkőzés/verseny előtt/után, illetve az eredményhirdetés során a kézfogásos
üdvözlést nem ajánljuk, helyette az ököl vagy könyök összeérintését javasoljuk!
➢ Törekedjetek a zsúfoltság elkerülésére, és a 1,5–2 méteres védőtávolság
megtartására, különösen a megnyitó, eredményhirdetés, igazoltatás stb. során

