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részére

Tisztelt Testnevelői Munkaközösség!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
(SZSZBGYIÖK), valamint több megyei sportszövetség illetve egyéb szponzorok jóvoltából
ismét megrendezésre kerül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportnapok
rendezvény sorozat 2017. november 22-24. között. Az elmúlt években a program nagyon
nagy sikerrel valósult meg, hiszen átlagosan közel 40 középiskola több mint 90 csapata
versenget három csapat sportágban.
Célunk, hogy a megyei általános és középiskolás fiú és lány röplabda, kosárlabda,
labdarúgó csapatok megfelelő körülmények között, színvonalas mérkőzéseket tudjanak
játszani. Szeretnénk, hogy a csapatok megismerjék egymást illetve, hogy népszerűsítsük
feléjük a folyamatos testmozgást, az egészséges életmód, valamint a különböző
sportágakat. A program színesítése végett az idei évben is tervezzük, különböző
egészségmegőrző, sporttal kapcsolatos szervezetek kitelepülését is az eseményre.
A sportnapok keretei:
A verseny résztvevői:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő általános és középiskolák, diáksport
egyesületei, diáksport körei, illetve a megyében működő sportegyesületek, nappali
tagozatos diákjai, korosztályi megkötés nélkül, amatőr és igazolt játékosok részvétele
egyaránt megengedett.
A versenyek időpontja:
2017. november 22. (szerda) 8.00 – 16.00
Kosárlabda Bajnokság
2017. november 23. (csütörtök) 8.00 – 16.00
Röplabda Bajnokság
2017. november 24. (péntek) 8.00 – 16.00
Labdarúgó Bajnokság
A versenyek tervezett helyszínei:
A nevezések függvényében később kijelölt helyszínen tornatermekben Nyíregyházán.
A verseny részvételi díja:
4000 Ft/csapat/sportág; amely tartalmazza az étkezést (minden versenynapon
minden csapat számára biztosítunk hideg szendvics ebédet, folyadékot) is.
Kategóriák lány/fiú (Csapatlétszámok):
Röplabda: 6 fő + cserék (max. 6 fő)
Labdarúgás: 5 + 1 fő + cserék (max. 4 fő)
Kosárlabda: 3 fő + 1 csere
Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16.
Számlaszám: 11600006-00000000-03381364
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Labdarúgás kategóriában összesen az első 20 csapat nevezését tudjuk elfogadni,
iskolánként maximum két csapatot. A többi sportágban korlátlan a jelentkezések száma.
Díjazás:
Minden csapat emléklapot kap, a sportáganként az első három helyezett, oklevél
díjazásban részesül. Az első helyezettek megnyerik a torna kupáját. A helyezett csapatok
ezek mellet értékes tárgyi nyereményeket, utalványokat nyerhetnek.
Szabályok:
A mérkőzéseket hivatalos játékvezetők fogják vezetni. Minden sportágban
körmérkőzésekkel kezdődnek a versenyek, ezért a sportnap késő délutánig (16 óráig) is
elhúzódhat. Sorsolás minden sportágban előzetesen megtörténik. Labdarúgásban a
kispályás szabályok, nevezések függvényében tervezett 2x7perc.
Csoportsorrend alakulásánál alapvetően a 3-1-0 rendszerben a csoportmeccseken
szerzett több pont alapján állítjuk fel a sorrendet. Ha 2 vagy több csapat esetében
pontegyenlőség áll fenn, akkor a következő kritériumok alapján rangsorolunk:
1. az egymás közötti csoportmeccseken szerzett több pont
2. összesített gólkülönbség az egymás közötti csoportmeccseken
3. összesített gólkülönbség az összes csoportmeccsen
4. több lőtt gól az összes csoportmeccsen
5. 2 csapat esetén mindent eldöntő meccs, több csapat esetén sorsolás.
Kosárlabdában a streetball szabályok szerint 12 percig vagy 21 pontig tartanak a
mérkőzések, míg a röplabdában 1 darab 25 pontigtartó szett, ezek mellett az aktuális
szabályokat vesszük figyelembe.
A jelentkezési határidő:
2017. október 31. (kedd)
Részvételi szándékukat a sport@kozpontegyesulet.hu; illetve a +36 30/949 75 88
(Czibere Éva – programkoordinátor) vagy a + 36 30 340 81 74, (Klenovszky Dóraprogramasszisztens) telefonszámokon jelezhetik 2017. október 31-ig, további
információ www.facebook.com/szszbsportnapok.
Reméljük levelünk
rendezvényünkön.

felkeltette

érdeklődését

és

szívesen

vesz

részt

diákjaival

Nyíregyháza; 2017. szeptember 28.
Üdvözlettel:
Bálega János
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Elnök

Stekler Bendegúz
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
Elnök

Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16.
Számlaszám: 11600006-00000000-03381364
Adószám: 18562783-2-09
www.kozpontegyesulet.hu

