
FELKÉSZÜLÉSI KESI KUPA

1. A versenycélja:

 a sportág népszerűsítése,
 a benevező csapatok részére megfelelő színvonalú mérkőzések biztosítása,
 felkészülési lehetőség a 2018/2019-es Országos Kézilabda Utánpótlás 

Bajnokságok küzdelmeire. 

2. A verseny rendezője:

 Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Kecskeméti Sportiskola Kézilabda 
Szakosztálya
6000 Kecskemét, Izsáki út 1.

Szervező: Vazul Zsolt 30/478-93-73, vazul.zsolt@gmail.com , 
kezilabda@juniorsportkft.hu 

E-ügyintéző: Czenczik István 20/318-43-14

3. A verseny helye és ideje:

Kecskemét fedett sportlétesítményei

 2018. augusztus 25. szombat, fiú U15
 2018. augusztus 26. vasárnap, fiú U14 

4. Korosztályok:

 FU15, 2004.01.01-2005.12.31 2 x 20 perc
 FU14, 2005.01.01-2006.12.31 2 x 20 perc

5. A verseny lebonyolítása, a helyezések eldöntése 
Az MKSZ irányelvei alapján, korosztályonként a benevezett csapatok számától 
függően alakítjuk ki a csoportokat. Minden helyezést eldöntünk: lebonyolítás 
rendje a benevező csapatok számától függ. 
A helyezések eldöntése a Kézilabdázás Szabályai szerint történik.

A versenyen óvást nem fogadunk el.
Csapatonként 3 mérkőzés lejátszását garantáljuk.

6. Szakmai követelmények:
Megegyeznek, a 2018-19-es bajnoki évre kiírt, MKSZ, és MKSZ Gyermek
bajnokság szakmai követelményeivel. 

Csapatlétszám: mérkőzésenként 16 játékos nevezhető 
A kizárt (nem háromszori kétperces kiállítás miatt) játékos a soron következő 
mérkőzésen nem szerepelhet). 

Játékidő: 

Időkérés: minden mérkőzésen, félidőnként 1 perc.
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7. Nevezés:

Nevezni  Az  MKSZ Rögzítői  rendszerében a 11-es menüpontban lehet.  Ugyanitt
kell  a  versenyt  megelőző  napig  a  játékos  keretet  feltenni,  illetve  minden
mérkőzésre az aktuális játékos listát is.

Nevezési díj: 8 000Ft/csapat          Nevezési határidő: 2017.augusztus 17. 

Kedvezményezett neve: Kecskeméti Junior 
Sport Nonprofit Kft.
Kedvezményezett számlaszáma: 12076903-
00143519-01400000 Közlemény: csapat neve

Minden  korosztályban  maximum  6  csapat nevezését  fogadjuk  el,
nevezés beérkezésének sorrendjében.

Lemondás:  a tornán való részvételt 2018. augusztus 20-ig  kizárólag írásban
lehet  lemondani.  Amennyiben  augusztus  20-a  után  mondják  le,  nem  áll
módunkban a nevezési díjat és a részvételi előleget visszafizetni. 

8. Igazolás: 

Csapatnévsor (érvényes sportorvosi engedéllyel). 
Az  orvosi  igazolást  az  egyesületi  igazolásban  lévő  érvényes  sportorvosi
engedéllyel pótolni lehet. 

9. Szállás, étkezés:

Minden csapatnak a szállást egyénileg kell foglalnia.
Reggeli – ebéd - vacsorát, a szállásokon van lehetőség megrendelni.
Kapcsolattartó, információ: Zag László: 30/ 318-32-97

10. Díjazás: 

Minden résztvevő csapat oklevelet kap. 
Serleget az 1-3. helyezett csapatok kapnak. 

FONTOS!

A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére vesz részt. A sportorvosi
engedélyek megléte a mérkőzések előtt ellenőrzésre kerül.

Nem vállalunk felelősséget az öltözőkben, szállásokon, étkezőhelyeken
hagyott értéktárgyakért.

Jó versenyzést kívánunk!

Sok szeretettel várunk Benneteket!

Vazul Zsolt
Kecskeméti Sportiskola



UP. szakmai vezetője
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