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VERSENYKIÍRÁS 
 

1. A verseny célja: 
 

 a strandkézilabda népszerűsítése 
 a teremkézilabda nyári szünetében sportolási lehetőség biztosítása a csapatok részére 
 sportkapcsolatok, sportbarátságok kialakítása 
 a torna meghívásos alapú, a résztvevő kilétét a rendező határozza meg 

 
 

 
2. A verseny helye: Kiskunmajsa – Jonathermál Gyógy és Élményfürdő 

 

3. A verseny ideje: 2020. augusztus 14. péntek 
 

4.  A verseny szervezője, rendezője, e-ügyintéző: 

  Rendező: Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 

      6000 Kecskemét, László Károly u. 16. 
 

Telefon:+36/20/318-4314  

 

E-mail: czenczik.istvan@bacshandball.hu 

 
Rendező képviselője:  Járdi Ádám – Bács-Kiskun Megyei Szövetség elnöke 
 
Versenybizottság:  

Elnök: Tomkovics Ákos 
Tag: Czenczik István 

 
E-ügyintéző:  Czenczik István (89350) +36/20/318-4314 
  czenczik.istvan@bacshandball.hu 

 
5.  Kategória: 

 

FIÚ 
 

LÁNY 

Ifjúsági korosztály: 200.01.01. után született 
 

Ifjúsági korosztály: 2001.01.01. után született 

Serdülő korosztály: 2003.01.01. után született 
 

Serdülő korosztály: 2004.01.01. után született 

U15 korosztály: 2005.01.01. - 2006.12.31. 
  U14 korosztály:2006.01.01. - 2007.12.31. 
   

 

 

6. A verseny lebonyolítása, a helyezések eldöntése: 

 

          A mérkőzések kezdete: 2020. augusztus 14. 09:00 
Eredményhirdetés:        2020. augusztus 14. 18:00 
 
 
 
A mérkőzéseken alkalmazott szabályok „Strandkézilabda szabálykönyv” 2014 július 08. –i IHF szabályok 
alapján. 
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Tervezett mérkőzés számok csapatonként:  3 - 3 mérkőzés nemenként 
 

Korosztályonként maxium 4 férfi és 4 női csapat nevezését fogadjuk el. 
Nevezések elfogadása beérkezési sorrendben történik. 

 
 

Általános szabályok 
Csapatlétszám: maximálisan nevezhető játékosok száma: 
maximum 14 fő, 4 fő hivatalos személy. melyből 
mérkőzés jegyzőkönyvében 12 fő játékos és 2 fő hivatalos személy, e személyek megváltoztatása versenyen 
belül nincs lehetőség. 
 
Egy játékos egy egyesületben - kizárólag abban - szerepeltethető, amelyben első alkalommal benevezésre 
került. Kizárólag a saját sportszervezetében szerepelhet. 
 
• A bajnokság minden mérkőzését az érvényben lévő Strandkézilabdázás Játékszabályai alapján kell 
megrendezni. 
 • A versenyek lebonyolítási rendszerét úgy kell meghatározni, hogy versenyenként minden csapat legalább 3 
mérkőzést játsszon.  
• A csoportkörben a szétlövést minden esetben végig kell játszani. A kieséses szakaszban a szétlövést addig 
kell lejátszani, ameddig a győztes csapat kiléte meg nem állapítható, ezt követően azonban a szétlövést be 
kell szüntetni.  
• Egy csapat csak egy néven indulhat egy helyszínen.  
• A helyezések eldöntésénél elsődleges szempont a több szerzett pont. Pontazonosság esetén: 

 Megszerzett pontok az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken.  
 Szettarány az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken  
 Gólarány az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken.  
Több lőtt gól  
Amennyiben ez továbbra sem hoz eredményt, ugyanezen elvek alkalmazása a teljes csoport 
eredményeire.  
Amennyiben ezek alkalmazása sem hoz eredményt, sorsolás útján dől el a rangsor. (A csapatok egy-egy 
képviselője jelenlétében.) 

 
A kizárt (nem háromszori kétperces kiállítás miatt) játékos a soron következő mérkőzésen nem szerepelhet).  

 
A versenyen időkérésre nincs lehetőség. 
 

 
7. Nevezési és feltételek: 
 
A torna nevezése  a 31 – es menüpontban tudnak a  csapatok nevezni! 

A jelentkező csapatoknak a back office felületen a csapatnévsor, sportorvosi érvényesség feltöltési 
kötelezettsége van. 

   
Nevezések leadási határideje: 2020. augusztus 03. hétfő 
   

 

 A résztvevők számára nevezési díj és játékengedély kiadás díj nem kerül 
felszámolásra. (59./2020 VI.18. MKSZ határozat alapján) 

 

 Lemondás: 

 A tornán való részvételt 2020. augusztus 07.-ig írásban lehet lemondani. 
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8.  Regisztráció - Igazolás: 

 

A mérkőzés helyszínére érkezés alkalmával a versenybizottságnál kell regisztrálni, fényképes kézilabda 
versenyengedély. A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2019 augusztus 01. után érvényesített, de már lejárt 
sportorvosi engedélyeket elfogadjuk! Amennyiben nem igazolt sportoló, vagy nem magyar állampolgár kíván 
szerepelni, számára is szükséges a regisztráció, és a mérkőzéseken csak jogszabályoknak megfelelő orvosi 
engedéllyel szerepeltethető. 

 Vitás esetben az érintett játékos kötelezettsége, hogy hitelt érdemlően igazolja személyazonosságát! 

 
9.  Díjazás: 

 

− Minden résztvevő csapat oklevelet kap. 
− Serleg díjazásban részesülnek az 1 - 3. helyezett csapatok  
− Különdíjat kap: gólkirály, legjobb kapus. 

 
10.  Óvás: NINCS 
 

 

11. Fegyelmi: 

A tornán az MKSZ területileg illetékes (megyei, budapesti kézilabda-szövetség) etikai és fegyelmi bizottsága az 
illetékes. A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottsága a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló 
cselekményről történt tudomásszerzést követő 5 (öt) napon belül, de legkésőbb az első fokú fegyelmi eljárás 
első tárgyalása előtt indokolt határozattal, a cselekmény súlyosságára tekintettel azon cselekmény fegyelmi 
eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogot is magához vonhatja, amely cselekmény elbírálására egyébként 
a megyei kézilabda-szövetség etikai és fegyelmi bizottsága rendelkezik hatáskörrel. 
 

12.  Egyebek: 
 

 Sportfelszerelés: A csapat mezőnyjátékosainak egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe, 
kombinációja és megjelenése az ellenféltől világosan megkülönböztethető legyen. A kapusként szerepeltetett 
játékosok öltözéke ugyanolyan (design-ban és számozásban), mint a játékostársaké, de színben különbözzön a 
játékostársak és az ellenfél csapatának (mezőnyjátékosok és kapus) öltözéke színétől. 

 
 

FONTOS! 
 

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

Nem vállalunk felelősséget az öltözőkben hagyott értéktárgyakért. 

Jó versenyzést kívánunk! 
 

Sok szeretettel várunk Benneteket! 
 

Járdi Ádám 
Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség elnöke 

 


