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 Valamennyi Kézilabda Szakosztály 

 Vezetőjének 

 
 Székhelyein 

 
 

Tisztelt Csapatvezető! 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség a hagyományoknak megfelelően az idei évben is 
megrendezi a Hajdú Kupát, mellyel szeretné segíteni a Hajdú-Bihar megyei kézilabda csapatok 
felkészülését a tavaszi bajnoki küzdelmekre. 

 

A kupára minden kézilabda csapat nevezhet, aki elfogadja a versenykiírás feltételeit, férfi, női 
felnőtt és fiú, leány utánpótlás csapatok. A csoportokat és a korosztályokat nevezések 
függvényében alakítjuk ki. 

 
1. A bajnokság célja: 

A megyében működő kézilabda csapatok felkészülésének biztosítása. 

 

2. A bajnokság rendezője: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 

A versenybizottság tagjai: 

 Elnök: Szikszay Sándor Tel: 06 20 554 1499 

    

 Tagja: Harmati Pál Tel: 06 30 347 3545 

   Tel: 06 20 661 1563 

   

 

3. A bajnokság időpontja: 

2015. január 25 és 2015. március 14 közötti időpontokban a nevezések függvényében, 

a pontos időpont az időpont egyeztetésen kerül meghatározásra. 

 

4. A bajnokság résztvevői: 

Sportegyesületek, sportkörök kézilabda csapatai, akiket egyesületük benevez. 

 

5. A bajnokság lebonyolítása: 

A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak. 

 

 

mailto:hbmkeziszov@freemail.hu


6. Helyezések eldöntése: 

Bajnoki rendszabályok szerint.  

 

7. Játékidő: 

A férfi és női csapatoknál egységesen 2 x 30 perc 10 perc szünettel. 

A fiú és leány utánpótlás csapatoknál egységesen 2 x 25 perc 10 perc szünettel 

 

8. Nevezések: 

Nevezési határidő: 2015. január 19 (hétfő) 1600 óra 

Nevezéseket a mellékelt nevezési lapon kérjük megtenni. 

Hozzájárulási díj: 4000, ft. azaz négyezer forint.  

Utánpótlás csapatoknak hozzájárulási díj nincs. 

Befizetés a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 

 

9. Sorsolás: 

2015. január 19-én (hétfő) 1600-kor a Szövetség hivatalos helyiségében (Debrecen, 

Piac utca 71.) 

 

10.  Csapatok díjazása: 

A bajnokság 1-3 helyezettje oklevéldíjazásban részesül. 

A bajnokság 1 helyezettje elnyeri a Hajdú Kupát. 

 

11.  Költségek: 

A bajnokság során felmerülő összes költség a résztvevő csapatokat terheli. 

A játékvezetői díjat a csapatok fele-fele arányban fizetik.  

A játékvezetői útiköltséget a csapatok fizeti külön beosztás szerint. 

 

12.  Egyebek: 

Várakozási idő nincs. 

Óvás: a mérkőzés napját követő hétfői szövetségi nap 18 óráig. 

Óvás díja: 4000,-ft. azaz négyezer forint. 

Igazolás: érvényes tagsági könyvvel és érvényes sportorvosi igazolással. 

A versenykiírásban nem említett esetekre vonatkozóan „A kézilabdázás szabály 

Könyve” című könyv az irányadó. 

Várjuk a csapatok minden ésszerű javaslatait a Kupa lebonyolításával kapcsolatban a 

nevezési lappal együtt. 

 

 

Debrecen, 2014. december 29.   

 

HBM-i Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsága 



Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 

Nevezési lapja 

a 2015 évi felnőtt Hajdú kupára 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

Nevezett csapat neme:  Férfi  Női 
(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. 

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



Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 

Nevezési lapja 

a 2015 évi Utánpótlás Hajdú kupára 

 

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

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

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

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

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

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

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

Nevezett csapat neme:  Fiú  Leány 
(megfelelő aláhúzandó) 

Nevezett csapat korcsoportja:  ......................  

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. 

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


