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SOMOGY MEGYE
2015/16. tanévi
DIÁKOLIMPIAI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁNAK
VERSENYKIIRÁSA
A bajnokság célja:

A 2015/16. tanévi megyei diákolimpiai tavaszi kispályás labdarúgó bajnoki
címek eldöntése.

A bajnokság ideje:

2016. május 12.
Sorsolás:
09,00 órakor.
Megnyitó:
09,10 órakor.
Mérkőzések kezdete: 09,20 órakor.

A bajnokság helye:

Kaposvár
A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola műfüves labdarugó pályája.
(Arany János u. 97.)

A bajnokság rendezője: A FODISZ, illetve a FOÉSS megbízásából a Bárczi Gusztáv
Általános Iskola, EGYMI, Speciális Szakiskola és Kollégium
Főrendező:
Golubics Zoltán/Pilbauer István
Szakmai Lebonyolító: FOÉSS Somogy Megyei Sportszövetség
A bajnokság résztvevői: A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános
iskolák, általános iskolai tagozatok, előkészítő szakiskolák és speciális
szakiskolák azon tanulói, akik a tanév kezdete óta és a bajnokság
időpontjában is, a bajnokságra nevező iskolák tanulói.
Korcsoportok: III-IV. korcsoport; a 2002-2003 és 2000-2001-ben született tanulók.
A csapatokban leány tanulók is szerepeltethetők.
V. korcsoport ;
az 1996, 1997, 1998 és 1999-ban született tanulók.
Nevezés:

Csapat nevezési lapon.
A nevezési lapot a bajnokság napján, a sorsolás kezdetekor kell leadni.
A bajnokságon való részt vételi szándékot, 2016. május 07-ig, a FOÉSS
somogyifogyidisz@gmail.com címén kell bejelenteni.

A bajnokság lebonyolítása:
III-IV. korcsoportban;
Öt vagy kevesebb csapat részt vétele esetén, körmérkőzéses formában dől
el a bajnoki cím.
Hat, vagy több csapat részt vételekor – a tavaszi forduló eredményeinek
figyelembe vételével kialakított - kettő selejtező csoport, körmérkőzéses
formában mérkőzik és dönti el az elődöntőbe kerülést.
A négy csapatos, egyenes kieséses elődöntő mérkőzésein vesztes
csapatoknak nem kell mérkőzniük a harmadik helyért, mindkét csapat
harmadik helyezést ér el.
Az elődöntőben győztes csapatok mérkőznek a bajnoki címért.

-2V. korcsoportban;
A korcsoportban induló csapatok (előzetes információk szerint, kettő)
lehetőséget kapnak arra, hogy más időpontban és helyszínen döntsék el a
bajnoki címet.
Díjazás: Az első és második, továbbá a két harmadik helyezett csapat serleg, a csapatok tagjai, pedig
éremdíjazásban részesülnek.
Különdíjban részesül a legjobb kapus, a legjobb mezőnyjátékos és a legtöbb
gólt szerző játékos.
Egyebek: A bajnokság műfüves pályán kerül lebonyolításra. A pályán gumi stoplis labdarúgó cipő
használható.
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak
felelősséget.

Kaposvár, 2016. április 29.

FOÉSS

