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LABDARÚGÓ I-IV. korcsoportos  
DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA 

2018/2019. 

 
1.  A verseny célja: a megyei döntőre való feljutás eldöntése,  

     verseny lehetőség biztosítása. 
 
2.  A verseny rendezője: Psn Zrt. 

Versenybíróság:  Elnök:              Oláh József 
                                 Titkár:               Faludi László 
 
3.  A verseny időpontjai, helyszíne:  Pécs, Kovácstelep  

                                                        2018.  október 18-25. (részletes menetrend a sorsolásban) és 
                                                        2019. április – május 
 

4. A verseny résztvevői: 
- az MDSZ 2018/2019. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok” szerint; illetve a 

korcsoportok az országos kiírás szerintiek. 
- Felversenyzés: Alacsonyabb, de csak egy korcsoporttal fiatalabb tanulók felversenyezhetnek és 

visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is. 
- Korlátozás csak a fiú IV. korcsoportban: A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2017. 

szeptember 01. és 2018. november 01. között az MLSZ, illetve a megyei/budapesti Labdarúgó 
Szövetségek által a felnőtt NB I., NB II., NB III., utánpótlás első vagy másodosztályú és/vagy futsal 
felnőtt NB I., NB II. illetve utánpótlás első osztályú versenyekre kiadott játékengedéllyel nem 
rendelkeznek. Ez vonatkozik a magyar és a nem magyar állampolgárságú tanulókra egyaránt. A nem 
magyar állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövetségének igazolását kötelesek bemutatni, 
melynek szövegezése a magyar meghatározással azonos. 

 
5. Nevezés: az MDSZ rendszerében, a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.  

Határidő: október 9.  
 

6. Költségek: a rendezés költségeit a PSN Zrt. biztosítja, az egyéb költségek a résztvevőket terhelik. 
 
7. Igazolás: a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 

 
Fiú IV. korcsoport: A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző, vagy a kísérő a verseny 
helyszínén bemutassa a 4. pont „Korlátozás” részben meghatározott feltételeket igazoló dokumentumokat. 
Annak igazolása, hogy a tanuló az adott időszakban nem rendelkezik játékengedéllyel, az elektronikus 
nevezési lap az MLSZ megyei igazgatóságai által történő hitelesítésével történhet. A nem magyar 
állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövetségének név szerinti igazolását és annak a hitelesített 
magyar nyelvű fordítással egybefűzött változatát kötelesek bemutatni, melynek szövegezése a magyar 
meghatározással azonos. 

 

8. Díjazás: Az I-III. helyezettje érem és oklevél díjazásban részesül tavasszal, a városi döntők után. 
 

9. Sportági rendelkezések (változások): a központi versenykiírások tartalmazzák. 
 
10. Továbbjutás a városi döntőbe:  

 
I. kcs. Az őszi-tavaszi versenyeredmények összesítése alapján a pécsi csoport 1. helyezettje, és a 

pécsváradi csoport 1-2 helyezettje.  
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II. kcs.  Az őszi-tavaszi versenyeredmények összesítése alapján a pécsi csoportok 1. helyezettje, és a 
pécsváradi csoport 1 helyezettje. 

III. kcs.  Az őszi-tavaszi versenyeredmények összesítése alapján a pécsi csoportok 1. helyezettjei, és a 
pécsváradi csoport 1 helyezettje. 

IV. kcs. Az őszi-tavaszi versenyeredmények összesítése alapján a pécsi csoportok 1. helyezettjei, és 
pécsváradi csoport 1 helyezettje. 

III-IV. kcs. Nincs külön városi döntő. Az őszi-tavaszi versenyeredmények összesítése alapján hirdetünk   
győztest. 

 
 
Pécs, 2018. október 10.    
 
 
 

Faludi László 

 


