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2013/2014. TANÉVI
NAGYPÁLYÁS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
IV. és VI. KORCSOPORT
1. Az országos döntő célja:
 A floorball sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.
 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a floorballozó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.
 A tanév „Magyarország Nagypályás Floorball Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása.
2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a
Magyar Floorball Szakszövetség.
3. A verseny időpontjai, helyszínei:
 Az országos területi selejtezők: 2014 március.
 Az országos döntők:
2014 áprilisában, májusában kerülnek megrendezésre.
 A pontos időpontok és a helyszínek a beérkezett nevezések után kerülnek meghatározásra, kijelölésre.
4. A verseny résztvevői:
 A Magyar Diáksport Szövetség (továbbiakban: MDSZ) 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok” 5.
pontja szerint.
 A Magyar Diáksport Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok” 7. pontja szerinti IV., VI.
korcsoportba tartozó tanulók.
Korcsoportok:
IV. kcs. 1999-2000-ben születettek
VI. kcs. 1994-1995-1996-ben születettek
 A köznevelési intézmények azon csapatai, melyek a megadott nevezési határidőik elektronikus nevezéssel
rendelkeznek.
 Alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és visszaversenyezhet saját
korcsoportjába is.
 Az 1994-es születésű, VI. korcsoportos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az
előző tanév félévzárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2013/2014. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója,
amit a köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell.
 Figyelem! A VI. korcsoport versenyén IV. korcsoportba tartozó 1999-2000-ben, vagy fiatalabb születésű tanuló nem
szerepelhet! Lásd „Általános szabályok” 7/d. pontja szerint: „Labdajátékokban alacsonyabb korcsoportú tanuló
felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és visszaversenyezhet saját korcsoportjába is, ha erről a versenykiírás
külön nem határoz.”
5. Igazolás:
 Egységes igazolás: a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén
a köznevelési intézmény igazgatója által kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással), az
internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési
lappal.
 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi
igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Orvosi igazolásként elfogadható az MDSZ
által kiadott „orvosi igazolás” kártya is, mely kiválthatja a nevezési lapon szereplő igazolást.
 Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező (amennyiben a tanuló nem NEK-es (új
típusú) diákigazolvánnyal rendelkezik).
 Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által
hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény
nevében történt változásokat.
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 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen.
 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-kártyájukat, vagy annak
másolatát.
 A Diákolimpia® versenyein a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az
adott köznevelési intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző.
Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és
a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni.
 A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az Igazoló Bizottság feladata és kötelessége.
 Az igazolási dokumentumokat – labdajátékoknál - a verseny végéig a Versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az
igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről a rendező szervnek kell gondoskodnia.
6. Csapatlétszám:
 Minimálisan: 5+1 játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző).
 Maximálisan 12 fő + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző).
 Játékosok szerepeltetése: versenyenként csak az első mérkőzés előtt igazolt és jegyzőkönyvbe vett maximum 12 fő
játékos szerepelhet.
7. A verseny lebonyolítása:
 A Magyar Floorball Szakszövetség a nevezések beérkezése után dönt a területi csoportok kialakításáról, a
lebonyolítás módjáról, az egyes területekről az országos döntőbe továbbjutó csapatok számáról.
 Területi selejtezők: szükség esetén területi selejtezők.
 Országos elődöntők: a területi selejtezőket követően legfeljebb 3-4 helyszínen, melynek helyezettjei kerülhetnek a
6-8 csapatos országos döntőbe.
 Országos döntő: Korcsoportonként, és nemenként 6-8 csapatos az országos döntő.
8. Szabályok:
 A Nemzetközi Floorball Szövetség hivatalos szabályai szerint a játékidőt kivéve, amely mérkőzésenként 2x10 perc
(helyosztó mérkőzéseken a 2x12 perc is megengedett).
9. Helyezések eldöntése:
 A mérkőzésekért adható pontok:
győzelem 2, a döntetlen 1, a vereség 0 pont.
 Csoporton belüli sorrend meghatározása:
A helyezések eldöntése azonos pontszám esetén a következő sorrend alapján történik:
- az érintett csapatok egymás elleni eredménye (egymás ellen szerzett több pont, majd jobb gólkülönbség, végül
több lőtt gól),
- ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség,
- több lőtt gól,
- sorsolás.
 Abban az esetben, ha nem lehet döntetlen a végeredmény és a rendes játékidő lejártával egyenlő az eredmény,
akkor mindkét csapat 3 játékosa büntetőütést végez, ha 3 ütés után döntetlen, akkor ugyanazzal a 3 játékossal
felváltva addig kell folytatni a büntetőütéseket, amíg el nem dől az eredmény az egyik csapat javára.
 Az első helyért zajló mérkőzésen, döntetlen esetén 3 perces hosszabbítás következik a büntetőütések előtt. A
hosszabbításban szerzett első gól a mérkőzés végét jelenti.
10. Nevezés:
 Lásd "Általános szabályok" 9. pontja szerint.
 Nevezni az MDSZ központi rendszerén keresztül kell.
 Nevezési határidő: 2014. február 21. (péntek), 12.00 óráig.
 Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat (azaz tízezer forint/csapat).
 A nevezési díjat az MFSZ számlájára 11600006-00000000-41595084 kell befizetni.
Az MFSZ postafordultával számlát küld a benevezett iskoláknak. Kérjük, amennyiben nem az iskola nevére és címére
kérik a számlát, úgy azt külön jelezzék a befizetéssel egyidőben a fotitkar@hunfloorball.hu címre küldött e-mailben!
A számlát utólag nem áll módunkban módosítani!
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 A nevezési díj befizetését igazoló csekk, vagy átutalás fénymásolatát szkennelve, a Magyar Floorball
Szakszövetséghez kell elektronikus levélben eljuttatni. E-mail: fotitkar@hunfloorball.hu 2014. február 21. (péntek), 24.00
óráig.
 FIGYELEM! CSAK a befizetett nevezési díjat igazoló csekk, vagy átutalás beérkezett bizonylata alapján kerülnek
kijelölésre a területi selejtezők csapatai!
 A HATÁRIDŐN TÚL BEÉRKEZŐ NEVEZÉSEKBŐL BEOSZTÁST NEM ESZKÖZLÜNK!
11. Díjazás:
 Az országos döntőbe jutott csapatok oklevél, az első három helyezett csapat játékosai éremdíjazásban részesülnek.
 Különdíjazásban részesülnek támogató esetén a bajnokcsapatok.
12. Költségek:
 Az országos elődöntők költségeit az MFSZ határozza meg.
 Az országos döntő költségeit az MFSZ biztosítja.
 A részvételi költségek a résztvevő csapatokat terhelik.
13. Egyebek:
 A versenyekre a csapatok két, eltérő színű, számozott mezt vigyenek magukkal.
 A versenyek kezdete előtt a csapatok a kinyomtatott elektronikus nevezési lapot az egyéb igazolásokkal együtt adják
le a felelős rendezőnek.
 Óvást a mérkőzés után azonnal, írásban kell benyújtani, a versenyt lebonyolító szövetségi képviselőnél az óvási díj
egyidejű befizetésével.
 A nevezések beérkezése után a beosztásokról, az időpontokról és helyszínekről az érintetteket elektronikus levélben
értesítjük.
 A beosztások és a versenyek részletes forgatókönyvei az MDSZ honlapján is olvashatók, letölthetők lesznek.
 Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, az MFSZ szabályzatai és az MDSZ
Diákolimpiai Versenykiírás "Általános szabályzata" szerint kell eljárni.
 Információ:
- Magyar Floorball Szakszövetség
- Főtitkár: Jaczkó Róbert Gyula (20) 777-4522, (30) 709-1803
- Honlap: www.hunfloorball.hu
- Diákolimpia koordinátora: Tóth Imre: timre@t-online.hu; (30) 985-5449
- Információ: Kovács Barna: acsbar@freemail.hu; (70) 331-7216
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