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     Verseny célja : Labdarúgás népszerűsítése ,versenyzési lehetőség biztosítása 
 

 
Verseny rendezője A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) 

megbízásából az Arany János DSE és a FOÉFSSZ. 

Szakmai 
megvalósító 

Pipó Róbert 

Helyszín, időpont Arany János Iskola , 8000 Székesfehérvár Szekfű Gyula 
utca 6.    2022.  október 5.  9 óra 

 
Korosztályok 
(Fiú – lány) 

 
III-IV. kcs. 2007.01.01-2010.12.31 

 

 
 

 

 

Kategóriák 

 

Tanulásban akadályozottak 

 
Versenyszámok 

 
Csapatverseny 
Csapatlétszám: 10 fő játékos (5+1 fő a pályán) + 2 fő felnőtt kísérő. 
A mérkőzés megkezdéséhez legalább 4 játékos jelenléte szükséges, ebből 1 
játékos a kapus. 

Igazolás, 
regisztráció 

A versenyzők, diák-  és szabadidő sportolók regisztrációja a     www.fodisz.hu 
oldalon. 

Díjazás Az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek . 

 

k Nevezési határidő   

Nevezés 

 

 2022.október 3. 9.00 óra 
 
A diákolimpia versenyekre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell! 

Nevezéssel kapcsolatos információ:  
Pipó Róbert tel.: 20/3162611 
email: pipo.robi@gmail.com 

Információ Összevont korcsoportonként 10 fő nevezhető , az őszi és a tavaszi eredmény 
együttesen számít az országos döntőbe való továbbjutásnál. 

Költségek A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező , az 
utazási költségeket az adott Tankerület biztosítja . 

Egyéb A pálya mérete: 20 x 40 m, kapu mérete 3x2 m, labdaméret 5-ös 
Játékidő: 2x15 perc futóórával, 5 perc szünettel 

http://www.fodisz.hu/
mailto:pipo.robi@gmail.com


 

 Cipő: Tornacipő és teremlabdarúgó cipő használata egyaránt   engedélyezett, 
stoplis használata TILOS! 

 

• Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és 
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 a változtatás jogát fenntartjuk. 

• Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk. 

• Díjátadó: Arany Egymi Vezetősége 

 

A verseny 
tervezett 
időbeosztása: 

 
 
 
Igazolás a verseny helyszínén 8.45 és 9  óra között. 
Technikai értekezlet 9.00-tól 
Játékrend 09.15-től a sorsolás alapján. 

 

 

 

  

A verseny a MOB a KLIK és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával 
valósul meg. 
 
 
Székesfehérvár  2022 szeptember  28. 
 

                                                                                                                             Pipó Róbert 
                                                                                                                                              FMVI 


