
  

 

 

 



  

 

 

 
 

2014/2015. TANÉVI 
FALLABDA (SQUASH) DIÁKOLIMPIA® VERSENYKIÍRÁS 

 
1. Az országos döntő célja:  

 A fallabda sport népszerűsítése.  

 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.  

 Az utánpótlás-nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése. 

 A tanév „Magyarország Fallabda (Squash) Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. Rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása. A 
többletpontok vonatkozásában igazolást kizárólag abban az esetben állít ki a Magyar Diáksport Szövetség, amennyiben 
nemenként, korcsoportonként minimum 8 induló részvételével zajlott az országos döntő, valamint egy iskola tanulói 
alkotják a csapatokat.  

 

2. Az országos döntő szervezője és rendezője: a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a 

Magyar Fallabda (Squash) Szövetség és a City Squash Club. 
 
3. Az országos döntő időpontja és helyszíne: 

2015. április 25-26. (szombat-vasárnap) 9:00 órai kezdéssel 
City Squash Club (1022 Budapest, Marczibányi tér 13.) 
 
Szombati napon U11, U13 leány és fiú versenyszámok, 
Vasárnap az U15, U17, U19 leány és fiú versenyszámok kerülnek lebonyolításra. 

 
4. A versenybíróság: 
 Bőhm Gabriella a City Squash Club képviseletében 

Welesz Balázs elnök a MF(S)SZ részéről 
valamint a MF(S)SZ delegált vezető-bírója 

 
5. A verseny résztvevői: 

Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói indulhatnak, akik egy magyar oktatási intézménybe a 2014/2015-
ös tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói! 
U11 lány és fiú - akik a verseny napján még nem töltötték be a 11. életévüket 
U13 lány és fiú - akik a verseny napján még nem töltötték be a 13. életévüket 
U15 lány és fiú  - akik a verseny napján még nem töltötték be a 15. életévüket 
U17 lány és fiú - akik a verseny napján még nem töltötték be a 17. életévüket  
U19 lány és fiú - akik a verseny napján még nem töltötték be a 19. életévüket 
 
Minden tanuló csak a saját korosztályában versenyezhet!  
 

6. Az indulás feltételei: 

 A leigazolt versenyzők a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség érvényes versenyzési engedélyével. 

 A nem leigazolt diákok az iskolájuk által kiállított diákigazolvánnyal, és ORVOSI HOZZÁJÁRULÁSSAL. 
 
7. A verseny lebonyolítása: 

 A nevezők számától függően csoportos vagy svájci rendszerben.  

 Mindenkinek garantált legalább két mérkőzés. 

 A szervező fenntartja magának a jogot, hogy ha a korcsportokban nem érkezik legalább 4 nevezés, akkor az itt nevezőket 
felsőbb korcsoportokba sorolja. 

 
8. Nevezési határidő: 

 2015. április 22. (szerda), 24:00 óra 

 Nevezni a mellékelt nevezési lap kitöltésével kell e-mailben. 

 Nevezni e-mailben lehet a nevezesu@squash.hu e-mail címre.  

 Csak a válaszlevélben visszaigazolt nevezéseket tekintjük beérkezettnek. 
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9. Nevezési díj:  

 2.000.- azaz kettőezer forint. 

 A nevezési díj a verseny helyszínén fizetendő a regisztrálás során. 
 
10. Díjazás: 

 Korcsoportonként az első helyezett kézzel festett kerámia vázát, érmet, oklevelet vehet át. 

 A második és harmadik helyezettek érem-, és oklevél díjazásban részesülnek.  
 
11. Bíráskodás: 

 A vezető-bíró felügyelete mellett az igazolt játékosok vezetik a mérkőzéseket, lehetőség szerint a korábbi mérkőzések 
győztesei és vesztesei közösen. 

 
12. Egyéb rendelkezések:  

 Minden versenyzőnek, valamennyi mérkőzésen védőszemüveget kell viselnie! 

 Az öltözőkben és a verseny helyszínén hagyott tárgyakért e rendezőség nem vállal felelősséget. 

 Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport Szövetség „Általános szabályai” 
és a Magyar Fallbda (Squash) Szövetség hatályos versenyszabályai érvényesek. 

 
 
 

Eredményes versenyzést kíván: 
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség és a City Squash Club 

 
 
 

                                
 
 
 
 
 

  



  

 

 

 
 
 

EGYÉNI NEVEZÉSI LAP 

sportágak egyéni versenyeire 
 
 
 
 
 
 
 

 ....................……….......... FALLABDA (SQUASH) 
 megye sportág 
 

 

Név: ………………… .............................................. ……………………………. 

Szül. év, hó, nap.........................................................Szül. hely:.............................. 

Édesanyja neve: ..............................................................................................  
Korcsoport:........................... 
Versenyszám ...................................................................................................  

Igazolt játékos .................................................................................................  

Amatőr játékos ................................................................................................  

Testnevelő tanár:  ............................................................................................  

Testnevelő tanár e-mail címe: .........................................................................  

Felkészítő neve: ..............................................................................................  

Iskola neve:  ....................................................................................................  

Címe:  ..............................................................................................................  

Telefonja: .........................................................................................................  

e-mail címe: ………. ........................................................................................  
 
 

Nyilatkozat az oktatási intézmény vezetője részéről: „Felelősséggel nyilatkozom arról, hogy ha a versenykiírásban megadott határidőn túl mondjuk le a versenyen 
való részvételt, kötelezettséget vállalok, hogy az igazolt költségeket megtérítem a Magyar Diáksport Szövetség, ill. a rendező szerv felé.” 

 
 
 
 
 

P.H. 
 ............................... ............................... 
 DSE, DSK, DSC vezető iskola igazgató 
 illetve testnevelő tanár 
 

ORVOSI IGAZOLÁS 

 
 

 
 

Az adatokat kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! 
 

 


