
Pest megyei V-VI. korcsoport Kosárlabda Diákolimpia® megyedöntő  

Leány ,,A” kategória 2021-2022-as tanév 

 

Lezajlottak a selejtezők, ezek alapján az alábbi 4 csapat jutott a megyedöntőbe: 

 

I. csoport  1. Budaörs, Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium és Technikum 

   2. Monor, József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium 

II. csoport 1. Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium 

   2. Solymár, Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium 

 

A megyedöntő lebonyolításának helyszíne és időpontja: 

2021. november 09. kedd, 1000 Monor, József Attila Gimnázium 

 cím: 2200 Monor, Ady Endre u. 12-14. 

 

Mivel a továbbjutó csapatok a selejtezőkből viszik az egymás elleni eredményt a döntőbe, ezért a döntő 

mérkőzéseinek sorrendjét irányított sorsolással bonyolítjuk le. Figyelembe vesszük a csapatok utazási 

távolságát, így a második mérkőzés résztvevőinek (Solymár) elég 1000 órára megérkezni a helyszínre. 

 

Mérkőzések sorrendje 

  I. csoport 1. hely – II. csoport 1. hely (Budaörs – Dunakeszi) 

  I. csoport 2. hely – II. csoport 2. hely (Monor – Solymár) 

  I. csoport 2. hely – II. csoport 1. hely (Monor – Dunakeszi) 

  I. csoport 1. hely – II. csoport 2. hely (Budaörs – Solymár) 

 

Hozott eredmények: 

  Monor – Budaörs   26 : 48 

  Dunakeszi – Solymár  61 : 55 

 

Fontos tudnivalók: Korosztály 2002. január 1. után születettek. A csapatlétszám 12 fő lehet. A 

versenybíróság, igazolóbizottság: a rendező iskola megbízott testnevelője + játékvezetők. A 

jegyzőkönyv írásáról, időmérésről, eredmény számolásáról, megjelenítéséről a rendező iskola kell, hogy 

gondoskodjon. Fontos a játékjogosultság, igazolások ellenőrzése. A kísérő tanárok vagy edzők igazgatói 

megbízással kell, hogy rendelkezzenek a nevezési lapon, vagy külön megbízólevél. Védettségi 

igazolványt nem kérünk senkitől, viszont a rendező iskolák helyi szabályozást tiszteletben kell tartani 

(pl maszk használat), erről a többi iskolát legyenek szívesek előre tájékoztatni! 

Költségek: A játékvezető költséget a PMDSZ fedezi. Az iskolákat csak az útiköltség terheli.  

Igazolás: Az internetes nevezés nyomtatott példánya, igazgatói aláírás, bélyegző. Diákigazolvány, vagy 

tanulói jogviszonyt igazoló papír (iskolalátogatási). Amennyiben diákigazolvánnyal nem rendelkezik 

egy játékos úgy személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány szükséges (a tanulói jogviszonyt akkor 

is igazolni kell!). A TAJ kártyát vagy másolatát mindenki köteles a versenyre vinni. 

Minden egyéb itt nem részletezett szabály a Diákolimpia Versenykiírásában 160-165 oldalon 

megtalálható. 
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