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1. A verseny célja: Kazincbarcika város 2015-2016 tanévi V-VI. korcsoportos   

    „Középiskolák Városi Lábtenisz Bajnoka” cím eldöntése. 
2. A verseny rendezője: Szakszervezetek Országos Diák - Sportszövetsége Egyesület. 

- Kutassy György  SZODSE elnök, védnök  

- Karajz Miklós ny. igazgatóhelyettes, tanár 

- Darai Imre tanár  
- Róth Zoltán sportszervező 

 
3. Versenybírók:  Kálmán Vilmos KBSC edző Fekete Barnabás edző 

 
4. A verseny résztvevői: Kazincbarcika város középfokú nevelési-oktatási intézményei 

(1996-2000-ben születettek) 
 

5. Versenyszámok:   - leány párosok    
 - fiú párosok 
 - leány hármasok 
 - fiú hármasok 

6. Csapatlétszám: 
 Hármasok: 3 fő mezőnyjátékos + 1 fő csere  
 Párosok:  2 fő mezőnyjátékos + 1 fő csere  

7. Lebonyolítás: Körmérkőzéses rendszerben 

A helyezések eldöntése azonos pontszám esetén a következő sorrend alapján történik: 
1. A legtöbb pont. Ha ez megegyező, akkor: 
2. Szett különbség. Ha ez is egyenlő akkor: 
3. Az érintett csapatok egymás elleni eredménye, ha ez döntetlen volt: 
4. Pontarány. Ha ez is egyenlő volt: 
5. Sorsolás. 

             A mérkőzésért adható pontok: győzelem 2 pont, vereség 0 pont. 
 

8. Sportági rendelkezések: 
 A pálya méretei: 8,2 x 12,8 m. A pályát egy háló osztja két térfélre. 
 A háló magassága: 110 cm 
 Labda: - Hivatalos FIFTA-labda (NOHEJBALL labda) 
 

A játék menete: 
- A játék két nyert játszmáig tart. A játszmát az a csapat nyeri, aki előbb éri el a 11 
pontot. Kettő pont különbség szükséges a győzelemhez. Minden labdamenet éles, 
azaz pontot ér.  
- A labdamenet a szervával indul és addig tart, amíg valamelyik csapat hibát nem 
vét. A labdamenet végén a nem hibázó csapat egy pontot kap és a következő 
labdamenet az ő szervájával fog indulni. 
- Ha a szerva közben a labda érinti a hálót, akkor az adogatás érvényes, a szervát 
nem kell megismételni. 
- A háló felett megengedett az átnyúlás, de a játékos nem érhet hálóhoz. 



- A háló legkisebb érintése is pontvesztést von maga után. 
Időkérés: játszmánként 1 (30 másodperces) 
Csere: játszmánként 2-szer.  
  

Legfontosabb Játékszabályok: 
PÁROS JÁTÉKHOZ: 

V.-VI. kcs. leányok 
- a labda 2-őt pattanhat (nem egymás után) 
- a csapat max. 3-szor érhet hozzá a labdához 
- Páros „két pattanós” szabály. 

 
 V.-VI kcs. fiúk 

- a labda 1-et pattanhat  
- a csapat max. 3-szor érhet hozzá a labdához. 
- Páros „egy pattanós” szabály. 

 
HÁRMAS JÁTÉKHOZ: 

    V.-VI. kcs. leányok 
- a labda 2-őt pattanhat (nem egymás után) 
- a csapat max. 3-szor érhet hozzá a labdához 
- Hármas „két pattanós” szabály. 

 
V.-VI kcs. fiúk 

- a labda 1-et pattanhat  
- a csapat max. 3-szor érhet hozzá a labdához. 
- Hármas „egy pattanós” szabály. 

9. Játékrend: A melléklet szerint. 

10. Nevezés: Karajz Miklós mkarajz@gmail.com 
 
11. Nevezési határidő: 2016. március 18. 
11. Egyéb rendelkezések: 

 A rendezőség a verseny helyszínén hagyott értékekért felelősséget nem vállal. 
 Az okozott károkért, a kárt okozó tanuló iskolája teljes anyagi felelősséget vállal. 

 Gyülekező: 11.30 óra - Tornacsarnok 

12. Információ: Karajz Miklós 20/479-4457 
 
 
 
 

Darai Imre       Karajz Miklós 
szervező        szervező 


