VERSENYKIÍRÁS
DIÁKOLIMPIA VÁROSI DÖNTŐ
V-VI. korcsoport AMATŐR LEÁNY KÉZILABDA
Verseny célja:

- Versenyzési lehetőség biztosítása
 Városi helyezések eldöntése
 Továbbjutás a megyei döntőre

Verseny rendezője: - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
- Szolnoki Diáksport Egyesület

Verseny ideje:

2018. február 6. (kedd) 12.00 óra

Verseny helye:

Szolnok, Tiszavirág Aréna

Versenybizottság:

Elnök: Palla Edit
Titkár: Szőke Richárd

Résztvevő csapatok:
1. SZSZSZC Vásárhelyi Pál Szakképző Iskolája
2. Verseghy Ferenc Gimnázium
3. SZSZSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
4. Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Lebonyolítás:
Sorsolás a helyszínen.
2018. január 31. (szerda) Tiszavirág Aréna
12.00

A1

-

A2

12:50

B1

-

B2

13:40

3. helyért - csoport másodikok

14:30

1. helyért - csoport elsők

Díjazás: I-II-III. helyezett csapatok érem, I-IV. helyezett csapatok oklevél díjazásban részesülnek.
Továbbjutás:

Egyebek:

Az I.-II. helyezett csapat a megyei döntő résztvevője lesz 2018. február 12. és 16. között
- A jegyzőkönyvvezető biztosítása a csapatok feladata!
- Minden mérkőzés 2x20 percig tart 5 perc szünettel.
- A versenyzők sportfelszerelésben jelenjenek meg.
- A mérkőzéslabdát a résztvevő csapatok biztosítják!
- Az intézményvezető által aláírt nevezési lap, diákigazolvány vagy érvényes iskolalátogatási igazolás szükséges a diákolimpiai versenyen való részvételhez.
- Értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!
- A verseny a Magyar Diáksport Szövetség szabályai alapján kerül lebonyolításra.
- Résztvevők: 1998-2002-ben született tanulók. A 2003-ban született középiskolás is lehet
a csapat tagja, amennyiben az iskola IX. évfolyamának tanulója.
- A versenyen azok az V-VI. korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik kézilabda
sportágban 2015. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az MKSZ, illetve a megyei/budapesti Kézilabda Szövetség vagy bármely más ország szakszövetsége által kiadott
játék- és versenyengedéllyel nem rendelkeznek.
- Erről a szükséges igazolást a JNSZM Kézilabda Szövetségtől (Varga István 0670/9434537, vargapisti73@gmail.com) be kell szerezni, hiányában a csapat nem indulhat a versenyen. A játékosok jogosultsága ellenőrizhető a www.kezilabdaeredmenyek.hu honlapon, de
az ellenőrzés nem pótolja a megyei szövetség engedélyét.

Minden résztvevőnek sikeres versenyzést kívánunk.
Szolnok, 2018. január 17.
Rózsa József
ügyvezető igazgató

