VERSENYKIÍRÁS

IV. KORCSOPORT LEÁNY KOSÁRLABDA
VÁROSI DIÁKOLIMPIA
Verseny célja:
-

Városi helyezések eldöntése

-

Továbbjutás a megyei döntőre

Verseny rendezője:
-

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

-

Szolnoki Diáksport Egyesület

Verseny ideje, helye: 2017. február 17. (péntek) - 8.00 óra, Zöld Ház
Résztvevő csapatok:
1.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2.

Fiumei Úti Általános Iskola

3.

Szandaszőlősi Általános Iskola

4.

Szegő Gábor Általános Iskola

Lebonyolítás:
Mérkőzések sorrendje: /1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3/

1.

Rákóczi - Fiumei

2.

Szandaszőlősi - Szegő

3.

Rákóczi – Szandaszőlősi

4.

Fiumei – Szegő

5.

Rákóczi - Szegő

6.

Fiumei – Szandaszőlősi

Díjazás:
I-III. helyezett érem, I-IV. helyezett oklevél
Továbbjutás:
Az I. és II. helyezett csapat a megyei döntő résztvevője lesz 2017. március 1. és 10. között.

Egyebek:
-

A meccslabda biztosítása a résztvevő iskolák feladata.

-

A versenyzők sportfelszerelésben jelenjenek meg,

-

Minden csapat különböző színű mezben lépjen pályára.

-

Érvényes sportorvosi, illetve iskolaorvosi igazolás, az intézményvezető által aláírt nevezési lap
szükséges a diákolimpiai versenyen való részvételhez.

-

A résztvevő tanulók diákigazolványának bemutatása kötelező!

-

Értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

-

A verseny a Magyar Diáksport Szövetség szabályai alapján kerül lebonyolításra.

-

A III., IV. negyedben, amennyiben 20 pont, vagy ennél nagyobb különbség alakul ki valamelyik csapat
javára a mérkőzés eredményét illetően, a mérkőzésórát nem kell megállítani, kivéve, ha a játékidő letelik,
illetve ha a játékvezető sérülés, vagy külső hatás miatt sípol. Ha az eredmény 19 pont, vagy ennél kisebb
különbségre csökken, úgy a szabályok szerint kell a játékidőt ismét mérni. Ha az eredmény eléri a 40 pontos, vagy ennél nagyobb különbséget a II. negyed végén, vagy bármikor azt követően, úgy a mérkőzés annál az eredménynél szabályosan befejeződik, véget ér.
Kérjük a csapatok, hogy a mérkőzések sorrendje alapján időben jelenjenek meg a diákolimpia helyszínén figyelembe véve a 20-40 pontos szabályt.

Minden résztvevőnek sikeres versenyzést kívánunk.
Szolnok, 2017. február 2.

Üdvözlettel:
Rózsa József
ügyvezető igazgató

