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REGIONÁLIS KOSÁRLABDA 

DIÁKOLIMPIAI ELŐDÖNTŐ 
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VERSENYKIÍRÁS 
 
 
 
 
 
 
 

  



Verseny rendezője Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége  

Helyszín, időpont PVSK-Csarnok 
7622 Pécs, Verseny utca 11. 
2020. január 21. kedd 10:00 

Program célja − sportági tehetségek felkutatása, menedzselése, kosárlabda utánpótlás 
bázisának szélesítése, regionális, minimum négycsapatos bajnokságok 
és országos kosárlabda döntő szervezésével 

− minél több helyen épüljön be a kosárlabda játék az iskolai testnevelés 
és a tanórán kívüli sportfoglalkozások körébe, diákolimpiai sportágak 
bővítése 

− szakmai kapcsolatok építése az iskolai sport és a sportegyesületek 
között 
 

A verseny résztvevői 
 

Köznevelési intézmények, sportegyesületek, sportalapítványok tanulásban 
akadályozott tanulói és sportolói. A versenyre való nevezés a megyei 
diákolimpiai eredményektől független. 

 

Korosztály 
 

1996.01.01. után született, aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező sportolók  
további korosztályos megkötések nélkül. 

Továbbjutás A két regionális elődöntő (keleti és nyugati) 1-3. helyezett csapata jut a hat 
csapatos országos döntőbe. 

Díjazás Az 1. helyezett csapat serleg, az 1-3. helyezettek érem díjazásban 
részesülnek. 

Nevezési határidő 
Nevezés 

2020. január 17. 
A diákolimpiai versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell! 
 

Nevezéssel és lebonyolítással kapcsolatos információ: 
Vajtó Richárd országos versenyigazgató 

      Tel: 0670-370-4731, Email: versenyigazgato@fodisz.hu 

Költségek A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező 
biztosítja. Az utazási, szállás és egyéb költségek a résztvevőket terhelik. 

Szabályok A kosárlabda általános szabályai (lépés, visszajátszás, faultok) 
Játékidő: 2x10 perc (tiszta játékidő!) 
A kiírásban nem szereplő valamennyi sportszakmai kérdésben az MKSZ és 
a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége Diákolimpiai 
Bajnokságai 2018 -2019. versenykiírásában szabályozottak az irányadók. 
A csapatban szabadon választott számú lány játékos is részt vehet, vegyes 
csapatokat kialakítva. 

Egyéb • Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és 

mailto:versenyigazgato@fodisz.hu


diákigazolványát hozzák magukkal! A diákigazolványokat a versenyirodán 
jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni!  

• A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják, 
követelmény a sportágnak megfelelő sportruházat. 

• Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi) igazolással 
kell rendelkeznie. 

• A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot. 

• Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget 
nem vállal. 

• A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a központi 
versenykiírásában meghatározott általános szabályok az irányadóak. 

• A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk. 

• Csapatlétszám: maximálisan 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, 
edző). 
 
 

A verseny 
tervezett 
időbeosztása 
 

09:30 Csapatok beérkezése, csapatvezetők jelentkezése a versenyirodán 
10:00 Ünnepélyes megnyitó 
10:30 Csoportmérkőzések 
12.30   Ebéd 
13.00   Helyosztók az 1-4. helyért 
15:00 Eredményhirdetés, a verseny zárása 

2020. január 10. 

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 

 
Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és 

Szabadidősport Szövetsége 

 
 


