
Kosárlabda Diákolimpia® V-VI. korcsoport 
 B.kat. selejtezőinek és döntőinek kiírása 
 
 

Mint az előzetes dec. 11.-én feladott levélben jeleztem január közepén megkezdjük az amatőr 
kosárlabda diákolimpia selejtezőit és döntőit, mert 2018. 02.03.-ig be kell fejezni a bajnokságot. 
 
Leányok 6 csapat nevezett.  
Csoportbeosztás  
            I. csopor        Gödöllő Premontrei G.               helyszín :  Gödöllő Premontrei G. tornaterme 
                                   Vác Boronkay Sz.K.                      időpont  :   2018. 01.23. kedd  10.00 
                                   Nagykáta Dajanich G. 
             
            II.csoport      Budaörs Illyés G.                       helyszín:   Budaörs Illyés G. tornaterme 
                                   Dunakeszi Radnóti G.               időpont:     2018. 01.23. kedd 10.00 
                                   Nagykőrös Arany J.G. 
 
4-es döntőbe jutnak az első és második helyezettek, az eredmény viszik a döntőbe. 
játékidő 4x8 perc állítható órával,körmérkőzés.  
 
Döntő tervezett helye: Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnázium tornaterme  
A helyszín a tovább jutásoktól függ. 
Időpontja: 2018. 02.02. péntek 10.00 
 
Sorsolás minden csoportban 30 perccel a kezdések előtt. ( 9.30 ) 
 
Fiúk 10 csapat nevezett: 
Csoportbeosztás 
            I. csoport         Dunakeszi Radnóti G.             helyszín:  Dunakeszi Radnóti G. tornacsarnok 
                                   Dunaharaszti Baktay G.            időpont:    2018. 01. 16. kedd 10.00 
                                   Sz.szentmiklós Kardos Sz.K. 
Körmérkőzés 4x8 perc állítható órával, tovább jut az első helyezett. 
 
            II.csoport         Gödöllő Premontrei G.         helyszín:  Gödöllő Premontrei G. tornaterme 
                                   Cegléd Kossuth L.G.                 időpont:    2018. 01.24. szerda 10.00 
                                   Nagykáta Damjanich G. 
                                   Dabas Táncsics M. G. 
Körmérkőzés, 4x6 perc állítható órábal, tovább jut a 4-es döntőbe az első és második helyezett. 
 
            III. csoport       Vác Boronkay Sz.K.                 helyszín:  Vác Boronkay Sz.K. tornaterme 
                                   Budaörs Sz.t.Benedek G.          időpont:    2018. 01.25. csütörtök 10.00 
                                   Szentendre Ferences G. 
 
Körmérkőzés 4x8 perc állítható órával, tovább jut az első helyezett. 
 
A 4-es döntő tervezett időpontja 2018.01.30. Dunakeszi Radnóti G.-ban vagy a 29.-ével kezdődő 
héten, a helyszín változhat, a tovább jutásoktól függ. 
 
 
 



 
Fontos: Akik még az MDSZ felé az elektronikus nevezést nem tették meg azok sürgősen pótolják és 
a visszaigazolt névsort jutassák el  a Pm. Kosárlabda Szöv. Buday Zsolt: e-mail címére 
zsolt@budayk.hu mert a selejtezőkön csak az ellenőrzött névsorral  lehet pályára lépni. Kérem, 
hogy az előzetes  (dec.11.) levél alapján mindenki nézze át  az MDSZ honlapján a versenykiírást, az 
V.-VI. korcsoport B kategóriában az indulási jogosultságot és a korlátozásokat. 
 
A selejtezőkre és döntőkre az asztalszemélyzetet és a technikai eszközöket a rendező iskolák 
biztosítják!  
Versenybíróság a rendező iskola megbízott testnevelője és a játékvezetők. 
A jegyzőkönyveket a játékvezetők viszik el. 
A jv. költségeket a PMDSZ fedezi! 
Az igazolási szabályok lsd. Versenykiírás! 
  
Kérem a rendező iskolákat, hogy a selejtezők befejezése után azonnal jelentsék telefonon vagy az 
E-mail címemre a továbbjutókat és az eredményeket a döntők pontosítása miatt.  
 
Zátrok Károly 
szakreferens 
 
06 20 3641 960 
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