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2017/2018. évi megyei  

utánpótlás leány - fiú kézilabda kupa versenykiírása 

 

 

1. A kupa szervezője: 

A kupát a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség által kinevezett 

Versenybizottság szervezi, irányítja és ellenőrzi. 

A Versenybizottság összetétele: 

  Elnök  : Szikszay Sándor Tel: 06 20 554 1499 

 Elnök helyettes  : Harmati Pál Tel: 06 30 347 3545 

    Tel: 06 20 661 1563 

2. A kupa célja: 

A sportszervezetek utánpótlás csapatainak folyamatos, színvonalas 

versenyeztetése. Lehetőség az utánpótlás minőségének fejlesztésére, a 

tehetségek kiválasztása, egyben felmérés az utánpótlás csapatoknál folyó 

szakmai és nevelői munka eredményességéről. 

 
3. A kupa helye és ideje: 

A mérkőzéseket teremben, kell lejátszani, szabad vagy munkaszüneti napokon. 

Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés. Az adott forduló 

mérkőzéseit a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani. 

A legkorábbi kezdés: 0900 óra. 

A legkésőbbi kezdés: 1800 óra. 
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A kupa ideje: 2017.szeptember 10-től 2018. június 03-ig 

A bajnokság kezdő időpontja a benevezett csapat létszám függvényében 
változhat. 
 
Játéknapok: 

 Őszi fordulók: 

  2017.  szeptember :   10,  17,  24,    

             október:            1,    8, 15,  22,  29, 

          november:        5,  12, 19 

 
 Tavaszi fordulók: 

  2018. március:    25,   

                 április:         1,    8, 15,  22, 29 

                 május:        6,  13, 20,  27, 

         június:   3   

 

4. A kupa résztvevői: 

Azok a Hajdú-Bihar megyei csapatok, akiket egyesületük, vagy 

sportszervezetük a tornára benevez. 

 

5. A kupa lebonyolítása,  

A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak, torna rendszerben oda-

visszavágó alapon.  

Amennyiben egy csapat bármikor visszalép, a tornából törölni kell, és 

valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi 

részvételét úgy kell tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna. 

 

A helyezések eldöntése: 

A helyezések eldöntése „A Kézilabdázás Szabálykönyve” c. könyv Bajnoki 

Rendszabályok 13. szabálya szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2.§ b.) 

pontja az alábbi szerint  módosul: 

ha két, vagy több csapatnak azonos a pontszáma a sorrendet az egymás 

közötti mérközés(ek) eredménye(i) döntik el. Megerősítésként a holtversenyen 

kívüli csapat(ok) ellen lejátszott mérkőzés(ek) eredmény(ei) tehát nem 

számít(anak). 
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6. Nevezés, sorsolás: 

A sorsolás 2017. augusztus 14-én (hétfő) 1700 órakor lesz a Hajdú-Bihar 

Megyei Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében (Debrecen, Piac utca 71.). 

 

7. Játékjogosultság: 

„A Kézilabdázás Szabálykönyve” című Játékszabályok 4. szabály 1. pontja az 

alábbiak szerint változik: 

A csapat 16 játékosból áll, akiket a versenyjegyzőkönyvben be kell jegyezni.  

A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség által 2017-2018. évben rendezett 

Megyei utánpótlás kupán az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott 

sportszervezet tagja, és sportszervezetének a Magyar Kézilabda Szövetséggel, 

vagy Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetséggel szemben nincs tartozása, 

továbbá 18 éven aluli sportoló érvényes élet-és balesetbiztosítással 

rendelkezik. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint 

versenyengedélynek minősül.  

A játékengedélyek kiadási díja: 300,- (háromszáz) Ft, és 1.500,- 

(egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely összeget a Hajdú-Bihar Megyei 

Kézilabda Szövetség egyszámlájára kell befizetni.  

A mérkőzéseken fiúknál 1998. január 01-jén, vagy később született játékos, 

leányoknál 1999. január 01-jén, vagy később született játékos szerepelhet. 

Amennyiben egy mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a Hajdú-

Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottság által kiadott 

játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben akkor a mérkőzés 

eredményét a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága 

minden esetben hivatalból megsemmisíti és a mérkőzés két pontját – számára 

előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a 

vétlen csapat javára írja. 

A Hajdú-Bihar Megyei utánpótlás kupára kiadott játékengedély nem számít bele 

a Magyar Kézilabda Szövetség egy utánpótlás korú játékos legfeljebb 

egyszerre csak kettő utánpótlás játékengedéllyel rendelkezhető rendelkezésbe. 

 

8. Csapatok díjazása: 

A kupa 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül, csapatonként 18 fő. 
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9. Költségek: 

A torna éremdíjazását a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja. 

A játékvezetői díjakat és útiköltségeit a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda 

Szövetség fizeti. 

A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó egyesületek viselik. A 

vendég csapatokat részvételük költségei (utazás, étkezés stb.) terhelik. 

 

10. Óvás, fellebbezés: 
Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás 

Szabálykönyve” című könyv Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2§-a 

tartalmazza.  

Óvási díj: 5.000.-Ft,azaz ötezer forint  

Az óvást írásban kell eljuttatni a rendező szövetség Versenybizottságához az 

óvási díj befizetését igazoló dokumentummal együtt. 

Az óvás ideje 3 (három) nap, melyet az óvott mérkőzés lejátszását követő 

naptól - mint első naptól - az óvás benyújtásáig kell számolni.  

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Versenybizottsági határozat ellen 

fellebbezéssel lehet élni a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 

Versenybizottságánál szóban, közvetlenül a határozat kihirdetése után vagy 

írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. A 

fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség OTP-nél vezetett 

11738008-20065946 számú egyszámlájára kell befizetni.  

Fellebbezési díj: 10.000.- (tízezer) Ft, mely összeget a Hajdú-Bihar Megyei 

Kézilabda Szövetség OTP-nél vezetett 11738008-20065946 számú 

egyszámlájára kell „Fellebbezés” megjelöléssel befizetni. 

A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló csekkszelvény másolatát.  

 

11. Általános Rendelkezések: 
 

11.1. Fegyelmi eljárás: 

Az a játékos, vagy hivatalos személy, akit a mérkőzés játékvezetői játékvezető 

megsértéséért, vagy durva szabálytalanságért kizárták és feljelentettek, a 

mérkőzést követő csütörtöki napon 1630 órakor köteles fegyelmi tárgyalásra a 

megyei Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága előtt a 

Versenyigazolványával - ha edző, Edzői Igazolványával - és a mérkőzés után 
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elkészített játékvezetői jelentéssel együtt megjelenni. A kizárt és feljelentett 

játékos elveszti játékjogát, valamint a kizárt és feljelentett hivatalos személy 

hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Hajdú-Bihar 

Megyei Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága határozatot nem hoz. 

Amennyiben a kizárt és feljelentett játékos nem jelentkezik a Fegyelmi 

Bizottságánál és tovább szerepel a kupa mérkőzésein az jogosulatlan 

szereplésnek minősül.  

A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága a találkozó 

eredményét hivatalból megsemmisíti a két pontot 10:0-s gólkülönbséggel a 

vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntető pontot levon. 

 
      11.2. Sportfelszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell 

viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető 

legyen. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két 

csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat 

köteles más színű sportfelszerelésben játszani.  

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének 

azonosnak kell lennie viszont ennek mind a saját csapat játékosainak mind 

az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől 

kötelező eltérni. 

 
11.3. Edzői működési engedély: 

A kupa mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek 

a 2017-2018-as bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel. 

Valamennyi mérkőzésen versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek 

közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel (licenc) kell 

rendelkezni. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, 

sorszámát a versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni. 

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs 

működési engedéllyel rendelkező személy, csak három fő hivatalos 

személy nevezhető. 
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11.4. Egyebek: 

A kupa mérkőzésein csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi 

engedéllyel rendelkező sportoló szerepelhet. A Sportorvosi engedély 

érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éves 

felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. 

Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe 

venni.  

Minden mérkőzésen a rendező csapat köteles biztosítani a „16 fős 

KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. 

Mérkőzéseket csak olyan pályán lehet rendezni, amelyik játékra alkalmas és 

hitelesítve van. 

Különös gondot kell fordítani a hálók minőségére, rögzítésére, a vonalak 

szabályos felfestésére. A kapufák rögzítése kötelező! 

Várakozási idő helyi csapatra nincs. 

A játékvezetőkre és az utazó csapatra 30 perc a várakozási idő.  

A jelen versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A 

Kézilabdázás Szabálykönyve” című könyv rendelkezik. 

Minden olyan esetről, amiről sem ezen Versenykiírás, sem egyéb hatályos 

szabály, sem a Kézilabdázás Szabálykönyve című könyv nem intézkedik, 

első fokon a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága, 

másodfokon a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

 

 

Debrecen, 2017. május 30. 

  Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség  

 Elnöksége 
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Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 

Nevezési lapja 

a 2017/2018-as megyei utánpótlás kupa kézilabda tornára 

 
Sportegyesület neve:  ...................................................................................................................  

Sportegyesület címe: (irányítószáma is)  ......................................................................................  

 ............................................................................  Telefonszám:  ................................................  

Vezető neve: .......................................................  Telefonszám:  ................................................  

E-mail cím:  .........................................................  

Levelezési cím:  ............................................................................................................................  

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

Nevezett csapat neme:  Fiú  Leány 
(megfelelő aláhúzandó) 

Pálya címe:  .................................................................................................................................  

 ............................................................................  Telefonszám:  ................................................  

Pálya befogadóképessége:  .....................  fő  néző 

Pálya hitelesítési időpontja:  .................   év  ....................................  hónap  ..........  nap 

A csapat edzőjének neve:  ...........................................................................................................  

A csapat edzőjének címe: (irányítószáma is)  ...............................................................................  

 ............................................................................  Telefonszám:  ................................................  

A csapat technikai vezetőjének neve:  ..........................................................................................  

A csapat technikai vezetőjének címe: (irányítószáma is)  .............................................................  

 ............................................................................  Telefonszám:  ................................................  

Nyilatkozat: Alulírott Sportegyesületi vezetők kijelentjük, hogy a „A kézilabdázás 

szabálykönyve” című könyv és jelen versenykiírás rendelkezéseit ismerjük, azt a 

Sportegyesületre nézve kötelezőnek tartjuk. 

 
 
 ........................................................  2017.  ....................................  hónap  .................  nap 
 
 
 ...................................................................  P.H.  ...............................................................  
           Sportegyesületi Elnök             Kézilabda Szakosztály vezető 


