
PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. DIÁKSPORT 
7633 Pécs, dr. Veress E. u. 10. 

Telefon: 20/448-80-43; email: kaufmann.eszter@baranya.hu   

KIS ISKOLÁK SPORTVERSENYE 
Megyei versenykiírás 2012/2013. 

MÓDOSÍTOTT! 
1. A verseny célja: 

 versenyzési lehetőség biztosítása a kis tanulólétszámmal és gyengébb tárgyi feltételekkel rendelkező iskolák 
számára; 

 az országos döntőbe jutás kiharcolása, a megyei diákolimpiai bajnoki cím és a további helyezések eldöntése. 
 
2. A döntő rendezője: Pécsi Sport Nonprofit Zrt., a Baranya Megyei Diáksport Tanács közreműködésével. 

 
3. A döntő időpontja és helyszíne: 

2013. június 5. (szerda) 9,00 óra  atlétika -  Pécs,  Várkői Stadion  
2013. május 28. (kedd) 9,00 óra  kézilabda – Mecseknádasd, ÁMK sportcsarnoka (sorsolás: 8,30) 
2013. május 31. (péntek) 9,00 óra   labdarúgás  - Pécs,  Várkői Stadion (sorsolás: 8,30) 
 

4. A verseny részvevői:-  

 Az MDSZ 2012/2013. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok” 4., 5. és 6. pontja szerint. 

 Az iskolák által benevezett I-IV. korcsoportos fiú- és leánycsapatok, valamint egyéni versenyzők.  

 A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák nevezhetnek! 

5. Versenyszámok: 
 
Kézilabda - leányok 

 II-IV. korcsoportba tartozó 12 fős csapatok. 
 
Résztvevők: a körzeti döntők bajnokcsapatai, illetve Pécs körzet II. helyezett csapat (6 csapat). 

 
Lebonyolítás menete:  

  Sorsolás a helyszínen.  
A hat csapat két csoportban, körmérkőzéses formában, majd a csoport harmadik helyezettek az ötödik, 
a második helyezettek a harmadik, a csoportgyőztesek az első helyért játszanak. 
A lebonyolítás menete a résztvevő csapatok számának függvényében változhat! 

 
Labdarúgás - fiúk 

 II-IV. korcsoportba tartozó 12 fős csapatok. 
 Kispályás bajnokság. 
       
Lebonyolítás menete:  

  Sorsolás a helyszínen.  
A hat csapat két csoportban, körmérkőzéses formában, majd a csoport harmadik helyezettek az ötödik, 
a második helyezettek a harmadik, a csoportgyőztesek az első helyért játszanak. 
A lebonyolítás menete a résztvevő csapatok számának függvényében változhat! 

  
Atlétika 

 6 fős fiú és leány csapatok nevezhetők. 
 Csapatösszetétel:  2 fő I-II. korcsoportos 

  2 fő III.   korcsoportos  
  2 fő IV.   korcsoportos 
 Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 
 
Csapatverseny versenyszámai: 

I-II. és III. korcsoportban:  hárompróba:   60 m, távolugrás, kislabdahajítás 
IV. korcsoportban:             hárompróba: 100 m, távolugrás, kislabdahajítás 
  
Minden korosztály 60 cm-es ugrósávból ugrik. 
   
Pontozás: pontérték táblázat alapján. A csapat összes pontszámát a hat fő pontjainak összege adja. 

Iskolánként 1 fiú- és 1 leánycsapat nevezhető.  
  
Váltófutás:  

 Svédváltó: 100-200-300-400 m 
 Váltócsapat:  100 m: 2002-ben született, vagy fiatalabb 
   200 m: 2000-2001-ben születettek 
   300 m: 1999-ben születettek 
   400 m: 1998-ban születettek. 
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A megadott távokon csak az adott születési évszámú versenyzők indulhatnak, „felversenyzés” kizárólag 
egy születési évszámmal feljebb, egy távnál engedélyezett. 

 
Egyéni számok: 

 III. kcs fiúk, leányok    600 m síkfutás 
 IV. kcs. fiúk, leányok   800 m síkfutás 
 Iskolánként 2 fiú, 2 leány nevezhető korcsoportonként. 
 
A rövidtáv futásoknál a megyei döntőn az indulás térdelőrajttal történik. 

 

Igazolás, nevezési lapok kitöltése 8,30–tól 9,00 óráig a Stadion emeleti társalgójában. 

 

IDŐREND: 

9
00

  60m síkfutás I-II., III. kcs. leány  100m síkfutás IV. kcs. leány 

 távolugrás I -II., III. kcs. fiú  távolugrás IV. kcs. fiú 

9
20

 kislabdahajítás I-II., III. kcs leány  kislabdahajítás IV. kcs. leány 

9
40

 60m síkfutás I- II., III. kcs. fiú  100m síkfutás IV. kcs. fiú 

10
00

 távolugrás I- II., III. kcs. leány  távolugrás IV. kcs. leány 

10
10

 kislabdahajítás I- II., III. kcs. fiú  kislabdahajítás IV. kcs. fiú 

10
50

 800m síkfutás IV. kcs. leány 

11
00

 svédváltó fiú 

11
10

 600m síkfutás III. kcs. leány 

11
20

 600m síkfutás III. kcs. fiú 

11
30

 svédváltó leány 

11
35

 800m síkfutás IV. kcs. fiú 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 12
00

 órakor 

 
6. Igazolás: az MDSZ 2012/2013. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok” 6. pontja szerint. 

 
7. Díjazás: Az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
 
8. Költségek: az MDSZ 2012/2013. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok” 8. pontja szerint. 

 
9. Nevezés: 

 Lásd az MDSZ 2012/2013. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok” 9. pontja szerint. 

 Az országos döntőre a megyei I. helyezett csapatok jogosultak nevezni. Egyéni versenyre a megyei I., II. 
helyezettek nevezhetnek.  

 Az országos döntőre azok a megyék oktatási intézményei nevezhetnek, ahol legalább négy csapattal 

rendezték meg a megyei/budapesti versenyeket.  

 Az MDSZ Országos Központ az elért eredmények figyelembe vételével meghívásokat eszközölhet. 
 

10. Egyéb rendelkezések: 

 
Atlétika: 

 Szögescipő nem használható. 

 Rövidtávfutásoknál a megyei/budapesti és az országos döntőn az indulás térdelőrajttal történik. 

 Távolugrásnál minden korosztály 60 cm-es ugrósávból ugrik. 

 Csapatversenynél a csapat összpontszámát a 6 fő pontjainak összege adja. 

 Csapatversenynél a holtverseny eldöntése: a IV. korcsoportos versenyzők összpontszáma alapján, a 

 magasabb összpotszámmal rendelkező csapat kerül előbbre. Ha ez is azonos, akkor a magasabb 

 pontszámmal rendelkező "második helyezett" IV. kcs-os versenyző csapata kerül előbbre. 

 Pontozás: pontérték táblázat alapján. 
 
Kézilabda: 

 Játékidő az országos döntőn: 2x15 perc, 3 perc szünettel. 

 A labda kerülete, súlya: 54-56cm, 325-375 g súlyú (2-es méret). 

 Pályaméret: a mérkőzéseket 40x20m-es játékterű szabadtéri pályán, vagy teremben lehet játszani. 
 
Labdarúgás: 

 Pályaméret: 40x20m-es, az országos döntőn 40x30m-es. A büntetőterület a kapu közepétől mért 6 
méteres, téglalap alakú terület. 

 A pálya talaja: füves, salakos, földes lehet a körzeti bajnokság mérkőzésein. A megyei/budapesti és az 
országos döntő azonban kizárólag füves pályán rendezhető! 

 Kapuméret: 3x2m-es (kézilabda kapu). 

 Játékidő: 2x15 perc, 3 perc szünettel. 
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 Labdaméret: 5-ös 

 Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos nevezhető, az a 10 fő, akiket az 
adott verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak. 

 Csapatlétszám mérkőzésen: 4+1 fő; cserék folyamatosan. 

 Felszerelés:A mérkőzést jól láthatóan számozott, egyöntetű mezben kell játszani. Az országos döntőre 
legalább két különböző színű számozott garnitúrát, és legalább 1 szabályos méretű labdát kell a 
csapatoknak magukkal vinni. 

 Tornacipő és gumistoplis labdarúgó cipő használata egyaránt engedélyezett, fémstoplis cipő használata 
tilos!. 

 Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). Lesállás nincs. A büntetőt a 
7 méteres pontról kell elvégezni. Pontrúgásnál a védő a labdától legalább 3 méterre kell, hogy 
elhelyezkedjen. 

 Sárga és piros lap: 
Sárga lap: Ha a játékos ugyanazon a mérkőzésen másodízben követ el olyan szabálytalanságot, amiért 
sárgalapos figyelmeztetést kell adni, akkor a játékvezetőnek ki kell őt állítania. A kiállított játékosnak el 
kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítási idő 2 perc, melynek letelte 
után a kiállított játékos nem térhet vissza a pályára, azonban csapata a játéktéren lévő játékosainak 
számát kiegészítheti. 
A kiállított játékos a soron következő egy (1) mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. 
A sárgalapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt nem viszi 
tovább. 

 Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékos azonnali piros lappal büntetendő, el kell hagynia a 
játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás a játékidő hátralévő részéig szól, és a csapat 
a továbbiakban a játéktéren eggyel kevesebb játékossal játszhat. 
A kiállított játékos a soron következő egy (1) mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. 
Súlyosabb vétség esetén a Versenybizottság dönt a fegyelmi büntetés mértékéről. 

 
 
 
 
Pécs, 2013. május 16.      Kaufmann Eszter 
            szervező   

  


