
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2015/16.  TANÉVI 

VERSENYKIÍRÁS 

 



 

2015/2016. TANÉVI 

MVLSZ-SULI PÓLÓ DIÁKOLIMPIA® 

VERSENYKIÍRÁSA 

 

1. A verseny célja 

 A vízilabda sportág népszerűsítése. 

 A sportág kiválasztási lehetőségének bővítése. 

 A szabadidőben az egészséges, játékos testedzési mód megszerettetése. 

 Az általános iskolai labdajáték program tovább szélesítése, elsősorban a vízilabdával 

szervezetten nem foglalkozó helységekben. 

 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, kategóriánként minimum 

8 induló részvételével zajlott a verseny, valamint egy iskola tanulói alkotják a csapatokat. 

 

2. Az országos döntő rendezője a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat 

alapján a  

Magyar Vízilabda Szövetség. 

Helyi versenyek esetén: Megyei,- városi, Budapest kerületi önkormányzatok, helyi Diáksport 

szervezetek, vízilabda szakosztályok 

3. A versenyek időpontjai 

Helyi versenyek: 2016. február 28. – 2016. május 25. 

Országos döntő: 2016. június 7-8, Cegléd 

4. A verseny résztvevői 

 A Magyar Diáksport Szövetség 2015/2016. tanévi Versenykiírások „Általános szabályok” 

5. pontja szerint.  

 Korcsoport: 
Csapatverseny a Suli Póló játékszabályai szerint alakított csapatoknak: 

Nemenként az I. korcsoportba (2007-2008-ban születettek) tartozó tanulók.  

Nemenként a II. korcsoportba (2005-2006-ban születettek) tartozó tanulók. 

Nemenként a III. korcsoportba (2003-2004-ben születettek) tartozó tanulók. 

 Felversenyzés: 
Nincs. 

 Korlátozás:  
Egy iskola több csapatot csak évfolyam elkülönültség szerint indíthat, pl.: a III. 

korcsoportban a 2003-ban és a 2004-ben születettek alkotnak egy-egy csapatot, így 

összesen két csapat indítása lehetséges a III. korcsoportban.  

A fentiek szerint egy iskola korcsoportonként és évfolyamonként hat csapatot indíthat. 

Az iskola fiú csapatában leányok is szerepelhetnek. 

 Csapatversenyszámban azonos csapatban kizárólag egy köznevelési intézmény tanulói 

indulhatnak! 

 Országos, vagy területi versenyeken szereplő leány és fiú csapatok csak iskolaigazgató által aláírt 

összesítővel szerepelhetnek. 

 



 

5. A verseny lebonyolításának módja: 

A versenyt két szinten kell megrendezni: 

 

Helyi versenyek:  

 Megyék, városok, fővárosi kerületek és település csoportok (közeli községek) iskolái között. 

 Legcélszerűbb rendszerben a játékszabályok szerint a helyi rendezők által meghatározott 

helyen, időben és módon lebonyolítani, 

 Helyi versenyt csak ott lehet megrendezni, ahol legalább négy iskola nevezett 

(korcsoportonként). 

 A rendezők a helyi versenyek végeredményét a versenyt kővető 7 napon belül hivatalos 

aláírással megküldik a Magyar Vízilabda Szövetség Suli Póló Szervezőbizottságának, 

(mellékelve a győztes csapatok nevezési szándékát az országos döntőre) az alábbi e-mail 

címre: frank@waterpolo.hu 

 Záró határidő: 2016. május 25. 

 

Országos döntő: 

 Magyar Vízilabda Szövetség megbízása alapján a Suli Póló Szervezőbizottsága csapatok 

számától függő rendszerben, helyen és időpontban bonyolítja le. 

 Az országos döntőre a helyi versenyek győztesei kerülhetnek meghívásra. A meghívásra 

kerülő csapatok listáját – a helyi versenyek résztvevőszámának figyelembe vételével – az 

MVLSZ állítja össze.  

 Az országos döntőre a legnagyobb létszámú, valamint a többfordulós, helyi versenyek győztes 

csapatok kerülnek meghívásra. 

 

6. Díjazás 

A játékosok, csapatok díjazása: 

 

Helyi versenyeken:  

 A helyi versenyek korcsoport győztes csapatainak minden játékosa egy MVLSZ-Suli Póló feliratú 

pólót kap, valamint a helyi rendezők által biztosított díjakat (oklevél, érem). 

Országos döntőn:  

 A győztes csapatok elnyerik a Felajánlók és az MVLSZ által alapított Suli Póló VÁNDOR 

KUPÁT korosztályonként, és egy évig őrzik az iskolájukban. 

 Korcsoportonként a csapatok 1 – 3 helyezett játékosai éremdíjazásban részesülnek. 

 Minden résztvevő csapat oklevelet vehet át. 

 

Az egyéb közreműködök díjazására a Magyar Vízilabda Szövetség az alábbiakat biztosítja: 

 

Helyi versenyeken:  

 A rendezvény alatt társadalmi munkában dolgozó szervezők részére a résztvevő csapatok 

számának függvényében pénzjutalom. 

 

 

 

 

Országos döntő: 

 A győztes, a második és a harmadik helyezett csapatok, társadalmi munkában dolgozó 

testnevelő tanáraik (vagy a csapatot irányító szakemberek), az MVLSZ. által biztosított 

díjakat nyerik el. 

 



 

7. Költségek 

 

Helyi versenyek: 

 Uszoda használatot a helyi vízilabda klubok, Diáksport szervezetek, önkormányzatok, a 

mérkőzés hivatalos személyeit (játékvezetők, döntnökök) a szervezők biztosítják. 

 A mérkőzések lebonyolításához labdákat igénybejelentés alapján a Magyar Vízilabda 

Szövetség Suli Póló Szervezőbizottság biztosít. 

 Egyéb költségek a részvevőket, rendezőket terhelik. 

Országos döntő: 

 Uszodát a rendezők, hivatalos személyek díjazását a Magyar Vízilabda Szövetség Suli Póló 

Szervezőbizottsága biztosítja. 

 Utazás, és egyéb költségek a résztvevőket terhelik.  

 Nevezési díj nincs! 

 

8. Nevezés (helyi versenyek) 

 

 Az iskolák a nevezést a helyi rendezők által meghatározott időpontig, kötelesek a helyi 

rendezők részére eljuttatni! 

 A mellékelt csapat nevezési lapokat az alábbi e-mail címre kell elküldeni:  

frank@waterpolo.hu 

 A nevezésnek tartalmaznia kell: 

 Az iskola nevét, címét, 

 A csapat testnevelő tanárának vagy más irányítójának nevét (csak egy fő lehet), 

 Esetleg olyan (technikai) vezető nevét, aki könnyen elérhető telefonon, e-mailen. 

 

9. Egyéb sportági rendelkezések 

 Az országos döntőn a versenyeket sportmedencében 210x70 cm kapukkal, 3-as vízilabdával kell 

megrendezni. 

 Cserejátékosok száma: 4 fő. 

Helyezések eldöntése: 

 A győztes csapat két pontot kap!  

 A döntetlenért mindkét csapat egy-egy pontot kap! 

 Az a csapat a torna győztese, amelyik több pontot ér el. 

 Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény, majd az összesített gólkülönbség, 

valamint a több lőtt gól dönt. 

 Helyosztó mérkőzések döntetlen végeredményét követően 3 – 3 büntető következik, ha nem 

születik, döntés, az első hibáig folytatják a büntető lövéseket felváltva (egy játékos csak 

egyszer végezhet büntető dobást). 

 

Információ: 

Magyar Vízilabda Szövetség 

Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd Sportuszoda  

H-1391 Budapest, Pf. 250 

E-mail: frank@waterpolo.hu 

Telefon: +36-1-349-2357 
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MVLSZ-SULI PÓLÓ DIÁKOLIMPIA® 

CSAPAT NEVEZÉSI LAP 

mailto:frank@waterpolo.hu


 

 

 

 

 ....................……….......... FIÚ - LEÁNY MVLSZ-SULI PÓLÓ 

 megye / Budapest  sportág 

Iskola neve  ....................................................................................................................................  

Címe  ..............................................................................................................................................  

Telefon ...........................................................................................................................................  

E-mail címe:  ..................................................................................................................................  

 

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

Telefon, mobilszáma: .....................................................................................................................  

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

 

 

Ssz KORCSOPORT ÉVFOLYAM 
LEÁNY 

CSAPAT 

FIÚ 

CSAPAT 

CSAK EGY 

LEÁNY CSAPAT 

CSAK EGY FIÚ 

CSAPAT 

1. I. KORCSOPORT 2007 – „A” csapat   
  

  2008 – „B” csapat   

       

2. II. KORCSOPORT 2005 – „A” csapat   
  

  2006 – „B” csapat   

       

3. 
III. 

KORCSOPORT 
2003 – „A” csapat   

  

  2004 – „B” csapat   

       

ÖSSZES CSAPATSZÁM     

 

 

 

Dátum:......................................, ....................... 

P.H. 

  ............................... 

  iskola igazgató 

 

 

 

 

 

 

Az adatokat kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! 


