
Sportok éjszakája 
Részletes versenykiírás 

2022 – DNG 
 

Időrend: 
2022. április 13, 18:00  Gyülekező (DNG tornaterem) 
2022. április 13, 18:15 - 18:45 A terem és pihenőterek berendezése, 

bemelegítés 
2022. április 13, 18:45  Megnyitó (A csapatok sportöltözetben, 

csapatonként egyes oszlopban felállnak) 
2022. április 13, 19:00  Floorball mérkőzések az időrend szerint 

      Kosárlabda mérkőzések az időrend szerint  
Labdarúgó mérkőzések az időrend szerint 

2022. április 14, 07:00 - 07:30 Eredményhirdetés (A megnyitó szerint) 
2022. április 14, 07:30 – 08:00 A rendezvény alatt használt helyiségek rendjének 

helyreállítása 
Fontos tudnivalók: 
 
Programunk teljes mértékben zártkörű! Jelenlegi és volt diákjaink mellett, az iskola 

tanárainak részvételével labdarúgás, floorball és kosárlabda sportágakban szervezünk 

mérkőzéseket. 

A nevezés a program teljes időtartamára szól. Korábban távozni kizárólag sérülés esetén, 

szülői kísérettel lehet az iskolából! 

Csapatok összetétele: 

Egy csapat 8 játékosból áll, minden sportágban 4 fővel versenyeztek. A fiúk – lányok aránya 2 

– 2 fő, amelytől a lányok javára el lehet térni. Tanárokat is beszervezhettek csapattagként! 

Ruházat: 

A szokásos sportos felszerelés mellett, a csapatoknak legyen egy fehér és egy egységes 

színes pólója! A póló lehet külön erre a tornára készített is. 

 
Lebonyolítás rendje: 
 
A tornán a sportszerűség szellemében, a balesetvédelmi előírások betartásával vesz részt 
mindenki! 
A csapatmérkőzések floorball, kosárlabda, labdarúgás sorrendben, az egyes sportágakra 
jellemző játékszabályok szerint, belső játékvezetéssel folynak a tornateremben. 
Az eredményeket a segítő diákok a mérkőzés során az eredményjelző táblán követik, a 
végeredményt feljegyzik. Vitás kérdésekben az ügyeletes tanár véleményét ki kell kérni! 
 
Sorsolás 2022.04.08-án (pénteken) a 4. óra utáni szünetben, a tornateremben. Minden 
csapatból a csapatkapitányt várjuk (betegség esetén a helyettesítőjét)! 
 



Sorsoláskor a csapatkapitányok mindhárom sportághoz külön-külön, játéktérfelet és 
csapatszámot húznak a csapatuknak. (pl: floorball „A” csoport 6. csapat; kosárlabda„B” 
csoport / 3. csapat, labdarúgás: A” csoport / 1. csapat)  
 
A csapatok két félpályán - „A” és „B” játékterületen – azonos időrendben játszanak. 
Amennyiben páratlan számú csapat nevez, az egyik térfélen nem lesz folyamatos a játék. 
A váltások az időrend szerint dudaszóra történnek mindkét játéktéren egy időben. 
Ha valamelyik csapat késik a kezdéssel, akkor a játékideje lerövidül. 
A csoportok mindhárom sportágban az előzetes beosztás szerinti selejtezőben körmérkőzést 
játszanak egymással, ez után a helyezések eldöntése az alábbiak szerint történik: 

 a csoportok első helyezettjei játszanak az 1-2. helyezésekért; 

 a csoportok második helyezettjei játszanak a 3-4. helyezésekért; 

 a többi helyezést a selejtezők eredményei alapján állapítjuk meg. 
 
Nevezés módja és határideje: 
 
2022. április 01-ig (péntek), 20:00-ig tudtok nevezni, az alábbi e-mail címen: 

dngtesi@gmail.com 
 

Nevezéskor a csapatkapitány az alábbi dokumentumokat küldi át e-mailben, egyszerre: 
 -  nevezési lap (Excel táblázat, gépre mentve); 

-  csapattagok és szüleik által aláírt nyilatkozat (pdf formátum, kinyomtatva, 
szkennelve, vagy fotózva)! 

 
A nevezési lapot, valamint a nyilatkozatot letölthetitek iskolánk weboldaláról, illetve utóbbit 
Sáry tanár úr földszinti tanárijánál is beszerezhetitek (ajtóra erősített tasakból tudjátok 
kivenni)! 
 
Nevezéseket kizárólag a fenti szabályoknak megfelelően, hiánytalanul kitöltve és összegyűjtve, 
a megadott határidőig fogadunk!  
 
Díjazás: 
 
Sportáganként, az 1.-3. helyezett oklevél, az összesített 1. helyezett külön díjazásban részesül. 
 
Balesetvédelmi oktatás: 
 
A részvevők kötelesek a balesetvédelmi oktatás című dokumentum elolvasását és elfogadását 
a nyilatkozaton tett aláírásukkal igazolni! A dokumentum iskolánk weboldalán olvasható. 
 
Egyebek: 
 
Próbáljatok meg lehetőleg osztályon belül kiállítani csapatot! A rendezvényen a 
hagyományoknak megfelelően a jó hangulat garantált, a folyamatos zenéről a DNG amatőr, 
meglepetés DJ-je gondoskodik.   
 

Sáry József testnevelő tanár 


