FUTSAL
1. A verseny célja:
− A FUTSAL sportág megszerettetése az iskoláskorú tanulók körében.
− Játék és versenyzési lehetőség biztosítása a futsal sportággal megismerkedő fiatalok számára.
− A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
− A sportág utánpótlás-bázisának szélesítése minél több iskoláskorú tanuló bevonásával.
2. A verseny rendezője: a Békés Megyei Diáksport Egyesület. (Játékvezető küldő: MLSZ Békés Megyei
Igazgatósága)
3. Nevezés, igazolás: (bővebben: MDSZ versenyszabályzat X. pontja és XII. pontja szerint)
•

A Diákolimpia® versenyeken való részvétel feltétele, hogy az egyéni résztvevő, illetve a
résztvevő csapat tagja rendelkezzen a hatályos jogszabályok alapján kiadott diákigazolvánnyal, a
nevezési rendszerben történt nevezés alapján kinyomtatott és az intézményvezető által aláírt és
pecséttel ellátott egyéni vagy csapat nevezési lappal (együttesen a jelen versenykiírás
alkalmazásában: igazolás vagy igazolási dokumentumok).
•
Diákigazolvány hiányában a részvétel feltétele az intézményvezető által kiállított és
lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás bemutatása (amennyiben az
iskolalátogatási igazoláson nem szerepel fénykép, vagy a fényképen nem szerepel az iskola
hitelesítő pecsétje, úgy arcképes igazolvány bemutatása is szükséges).
•
Amennyiben a tanuló nem a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK-rendszer) specifikációinak
megfelelő, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) a) pontja szerinti (új típusú)
diákigazolvánnyal rendelkezik, az V. és VI. korcsoportban személyazonosító igazolvány, vezetői
engedély vagy útlevél bemutatása is kötelező.
•
Az iskola átszervezése, illetve az iskola nevének változása esetén a felkészítő pedagógus vagy
csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni,
amellyel bizonyítja az intézmény átszervezését, illetve az intézmény nevében történt változásokat.
•
TAJ kártya: a versenyzők a versenyek során kötelesek maguknál tartani a TAJ kártyájukat.
•
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a Diákolimpia®
alapszintű, megyei vagy országos versenyén.

4. Sportági rendelkezések, főbb játékszabályok:
MDSZ versenykiírás 85-91. old.
Játékidő: 1 x 25 perc, az utolsó 60 másodperc tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az óráját
megállítani minden játékmegszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl. sérülés miatt)
játékon kívülre kerül.
Labda: futsal
Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos szerepeltethető, az a 10
fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük
szerepel a jegyzőkönyvben.
Csapatlétszám a mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőny-játékos szerepelhet.
Csere: a cserejátékosok maximális száma 5 fő, a cserelehetőség folyamatos. Ha a lecserélt játékos
a saját térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor léphet pályára a becserélt játékos, a
pályaelhagyási pont 3 m-es körzetében. A csere a pályán kívül a megkülönböztető mez átadásával
történik, a saját cserepadhoz legközelebb lévő oldalvonalnál.
Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egyöntetű mezben kell játszani. Minden
csapatnak legalább 1 db szabályos méretű futsal labdát kell magukkal vinni.

Cipő: bemelegítő cipő (fekete talpú cipő nem használható).
Sípcsontvédő használata körzeti és megyei versenyen ajánlott, az országos döntőn kötelező.
A mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése:
• Győzelem 3 pont, vereség 0 pont.
• A csoportmérkőzések, illetve a helyosztók során döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás
következik, amelyeket a „kisbüntető” távolságról (10 méterről) kell elvégezni..
Amennyiben ez sem dönt, akkor további büntető következnek a labdarúgás
játékszabályainak megfelelően, melyet azok a játékosok végezhetnek el, akik az első 3
büntetőrúgásnál nem szerepeltek.
• A büntetőrúgások után a győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes csapat 1 pontot kap.
• A csoportmérkőzések és a helyosztók során ha holtverseny alakul ki, a következő
szempontok alapján dől el a továbbjutás: lásd MDSZ kiírás Labdarúgás 192. oldal.
Főbb játékszabályok:
− A labda játékba hozása a kapuvonal elhagyása esetén kapuskidobással történik a hatoson
belülről. Ebből gól nem érhető el.
− A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.
− A labda játékba hozása oldalról rúgással történhet. A rúgó játékos előtt legalább 5 méter
távolságra köteles elhelyezkedni az ellenfél játékosa. Ha a rúgó játékos a labda birtokba
vételétől 4 másodpercen belül nem végzi el az oldalberúgást, a rúgást az ellenfél végezheti el.
Oldalberúgásból közvetlenül nem érhető el gól.
− Kezdőrúgásból közvetlenül gól nem érhető el.
− Pontrúgás esetén az 5 méteres távolság betartása és a 4 másodperces végrehajtási
kötelezettség szintén érvényes.
− A kapuvonalon túlra jutó labda a védekező játékosról, kapusról is, szöglet-rúgást eredményez.
− Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap a játékvezetőtől, akkor az a
második sárga lapot követően 2 perces kiállítást von maga után. A kiállított játékosnak el kell
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás idejének letelte után a
csapata más játékossal kiegészülhet, a kiállított játékos a következő mérkőzésen nem játszhat.
− A sárgalapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt nem
viszi tovább.
− Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell büntetni, ami 2 perces
kiállítást von maga után, el kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet.
A kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, de a kiállított játékos a
soron következő legalább 1 mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. A
szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játékvezető javaslata
alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a játékos hány meccses eltiltást kap.
− Halmozott szabálytalanság: az egész mérkőzés során a 4. szabálytalanságot követően a
játékvezető jelzi a versenybíróságnak és a csapatoknak, hogy a következő szabálytalanságtól
kezdődően minden egyes közvetlen szabadrúgást maga után vonó szabálytalanság után
úgynevezett kisbüntető következik.
− Amennyiben a kiállítások miatt egy csapat pályán tartózkodó játékosainak száma 3 fő alá
csökken, a mérkőzés véget ér.
− Amelyik csapat kiállításainak hibái miatt a mérkőzés befejeződik, az a csapat a mérkőzést 0-5ös gólaránnyal elveszíti, ill. ha a vétlen csapat számára a pályán elért eredmény kedvezőbb,
úgy a pályán addig elért eredménnyel ér véget a mérkőzés.
− A Futsal játékszabály az MDSZ honlapján a sportági Versenykiírásnál megtekinthető, letölthető.
− Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség
Versenyszabályzata és a FIFA Futsal (4+1) hatályos játékszabályai érvényesek.

5. Díjazás:
Megyei elődöntőkön oklevél, megyei döntőn I-III. helyezett csapatok érem, oklevél.
6. Egyéb rendelkezések:
− A Békés Megyei Diáksport Egyesület által szervezett és rendezett felmenő rendszerű
diákolimpiai versenyek alkalmával (körzeti és megyei elődöntők, döntők, országos elődöntők,
döntők) a versenybírókat, a játékvezetőket, a megyei sportszövetségek küldik a
rendezvényekre. Kifizető a Békés Megyei Diáksport Egyesület.
− Amennyiben valaki a megyei versenyre előzetes benevezése után nem tud elutazni, azt kérjük,
a verseny előtti 5 munkanapon belül jelezze. A mérkőzés kezdési időpontjára hiányosan,

illetve egyáltalán meg nem jelenő csapatokra várakozási idő nincs.
−
−

Óvás: Az MDSZ Versenyszabályzat XVI. pontja szerint (24-25. oldal).
Labdarúgás szakági felelősök: Marik László – középiskola (30/279-5593) és Szekeres Lajos általános iskola(70/313-1479)

V.-VI. Kcs.
Lebonyolítás:
A megyei elődöntőn a csoportokban körmérkőzéses rendszerben játsszák a csapatok a mérkőzéseket.
A csoportok első helyezett csapatai jutnak a megyei döntőbe, ahol szintén körmérkőzéses rendszerben
döntik el a megyebajnoki címet.
Játékidő: 1 x 25 perc, az utolsó 60 másodperc tiszta játékidővel
Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő kísérő
Sorsolás a helyszíneken 8: 30 –kor!

Megyei elődöntők
„A” csoport
Ideje:
2021. november 8.
9:00
Helye:
Gyula, Göndöcs Benedek Középiskola Sportcsarnoka
Résztvevő csapatok:
o Gyula, Göndöcs Benedek Középiskola „A”
o Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium
o Békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium „B”
o Békéscsabai SzC Nemes Tihamér Technikum

„B” csoport
Ideje:
2021. november 9.
9:00
Helye:
Békéscsaba, Evangélikus Sportcsarnok
Résztvevő csapatok:
o Békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium „A”
o Békéscsabai SzC Vásárhelyi Pál Technikum
o Gyula, Román Gimnázium
o Békés, Gál Ferenc Technikum

„C” csoport Ideje:
2021. november 10.
9:00
Helye:
Szeghalom, Sportcsarnok
Résztvevő csapatok:
o Szeghalom, Péter András Gimnázium
o Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
o Békéscsabai SzC Zwack József Technikum
o Gyulai Római Katolikus Gimnázium
o Gyomaendrőd, Szent Gellért Gimnázium

„D” csoport Ideje:
2021. november 11.
9:00
Helye:
Szarvas, Alkotmány Utcai Sportcsarnok
Résztvevő csapatok:
o GYSZC Szarvasi Székely Mihály Technikum
o Szarvas, Vajda P. Evangélikus Gimnázium
o Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium „B”
o Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium

„E” csoport Ideje:
2021. november 12.
9:00
Helye:
Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium
Résztvevő csapatok:
o Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium „A”
o Mezőkovácsháza, Hunyadi János Gimnázium
o Békéscsabai SzC Széchenyi István Közgazdasági Szakgimnázium
o Orosháza, Székács József Evangélikus Gimnázium

Megyei döntő:
Ideje:
2021. november 19.
9:00
Helye:
Szarvas, Alkotmány Utcai Sportcsarnok vagy a megyei elődöntők függvényében
Résztvevők: A1 – B1 – C1 – D1– E1 körmérkőzéses rendszerben

