
 

Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 
 

4024 Debrecen, Piac utca 71. 
 

Telefon, FAX : (52) 532- 263 

                   e-mail: hbmkeziszov@freemail.hu 
            OTP Bankszámlaszám: 11738008-20065946 
 

                                                     
2014/2015. évi megyei felnőtt női és férfi 

valamint junior-ifjúsági-serdülő fiú-leány kézilabda bajnokság versenykiírása 

 

1. A bajnokság szervezője: 

A bajnokságot a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség által kinevezett Versenybizott-

ság 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  

 Titkár : Molnár Erika Tel: 06 20 498 2119 

  

2. A felnőtt bajnokság célja: 

A megyében működő kézilabda csapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése. A baj-

nokság győzteseinek és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó csapatok eldöntése. A 

mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése.  

 

3. A junior-ifjúság-serdülő bajnokság célja: 

A sportszervezetek utánpótlás csapatainak folyamatos, színvonalas versenyeztetése. Le-

hetőség az utánpótlás minőségének fejlesztésére, a tehetségek kiválasztása, egyben fel-

mérés az utánpótlás csapatoknál folyó szakmai és nevelői munka eredményességéről. 

 
4. A bajnokság helye és ideje: 

 
A mérkőzéseket teremben, vagy szabadtéren – szilárd talajú pályán – kell lejátszani, sza-

bad vagy munkaszüneti napokon. Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkő-

zés. A bajnokság alatt a terem vagy szabadtéri pálya közötti választása fordulóként nem 

lehetséges. 

mailto:hbmkeziszov@freemail.hu
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Az adott forduló mérkőzéseit a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani. 

A legkorábbi kezdés teremben és szabad téren egyaránt: 1000 óra. 

A legkésőbbi kezdés: teremben: 1800 óra. 

   Nappali világítás mellett:  szabadtéren: március és október  1530 óra 

  április és szeptember  1600 óra 

  május és augusztus  1700 óra 

  június és július  1800 óra 

 
 

A teremben lejátszott mérkőzéseknél a csapatok más kezdési időpontban is megállapod-

hatnak. A szabadban lejátszott mérkőzéseknél csak a legkorábbi kezdés időpontján lehet 

változtatni közös megegyezéssel.  

 
A bajnokság ideje: 

2014.08.24-től 2015. 05.31-ig 

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

 Őszi fordulók: 

  2014. augusztus 24, 31, 

         szeptember :    7,  14,  21,  28,  

             október:            5,  12, 19,  26,   

          november:        2 

 
 Tavaszi fordulók: 

  2015. március:    22,  29, 

                 április:         5,  12, 19,  26, 

                 május:        3,  10, 17,  24,  31 

                   

 
5. A bajnokság résztvevői: 

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

nokságra benevez. 
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6. A bajnokság lebonyolítása, helyezések eldöntése: 

6.1. A bajnokság lebonyolítása: 

A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal oda-visszavágó 

alapon. A tavaszi fordulók mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdőd-

nek. Az alapszakasz befejezése után - amennyiben az alapszakasz mérkőzéseinek szá-

ma nem éri el a tizennyolcat akkor rájátszás kerül lebonyolításra. Rájátszás menete ké-

sőbb kerül meghatározásra. 

Amennyiben egy csapat bármikor visszalép, vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból töröl-

ni kell, valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi 

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

A bajnoki Rendszabályok 2. szabály 7 §-a érvényét veszti. 

A junior – ifjúság - serdülő bajnokság lebonyolítása a nevezések függvényében kerül 

meghatározásra. 

 

6.2. 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). 

A megyei felnőtt bajnokságok – női és férfi – első helyezettei jogot szereznek a 2015/2016 

évi NB.II. osztályban való szereplésre. 

A bajnokságból kiesés nincs. Az utolsó helyen végzett csapat nevezhet a következő évi 

megyei bajnokságra.    

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok a csapatok, akik bajnokságot nyernek az NB.II. osz-

tályban bajnoki mérkőzéseiket csak teremben rendezhetik.  

Ha a megyei bajnokság I. helyezett csapata bármilyen ok miatt nem vállalja az indulást, 

feljutást abban az esetben az üres hely(ek) betöltését illetően a Magyar Kézilabda Szövet-

ség Szakmai- és Versenybizottsága dönt. 

 

7. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés: 

7.1.  A bajnokságban való indulásra a Hajdú-Bihar Megyei bajnokság 2014/2015. évi 

versenykiírása alapján nevezhetnek a csapatok. 
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7.2. Nevezési határidő: 

A nevezési szándékot kérjük 2014. augusztus 04-ig jelezni a Versenybizottságnak te-

lefonon.  

A nevezési lapot (mellékelve) 2014. augusztus 07-én 1700 óráig kell a Hajdú-Bihar 

Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsághoz (Debrecen, Piac utca 71.) eljuttatni 

személyesen, vagy postán. Faxon és e-mailben nevezni nem lehet!!   

 
7.3. Hozzájárulási díj: 

 A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj: 13.000 Ft. (azaz tizenhá-

romezer forint) melyet a nevezéssel egyidejűleg a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szö-

vetségnek kell befizetni. A befizetést igazoló dokumentumot a nevezéshez mellékelni 

kell.  A junior-ifjúsági-serdülő bajnokságra nevezett csapatoknak hozzájárulási díjat 

nem kell fizetni. 

 
7.4. Sorsolás: 

A sorsolás 2014 augusztus 11-én (hétfő) 1700 órakor lesz a Hajdú-Bihar Megyei Kézi-

labda Szövetség hivatalos helyiségében (Debrecen, Piac utca 71.), valamennyi részt-

vevő – női, férfi, junior-ifjúsági-serdülő – részére. 

 

7.5. Mérkőzés bejelentés: 

Őszi fordulók mérkőzéseire :  2014. augusztus 11-én 1700 óra 

Tavaszi fordulók mérkőzéseire :  2015. március 05-én 1700 óra 

 
Felhívjuk a résztvevő egyesületek képviselőinek figyelmét arra, hogy a sorsolással  

egyidőben megtartott mérkőzés bejelentésen feltétlenül jelenjenek meg. Itt kell meg-

egyezni a mérkőzések lejátszásának időpontjairól, és azt a Versenybizottságnak közös 

megegyezés alapján bejelenteni. Abban az esetben, ha a felek között nem jön létre 

megegyezés a mérkőzés időpontját illetően, azt a Versenybizottság hivatalból írja ki a 

sorsolás napján. Ezután az időponton csak átjelentési díj megfizetése esetén lehet vál-

toztatni. 

 

8. Játék jogosultság: 

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

alábbiak szerint változik: 

A csapat 16 játékosból áll, akiket a versenyjegyzőkönyvben be kell jegyezni.  
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A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség által 2014-2015. bajnoki évben rende-

zett Megyei felnőtt osztályában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott 

bajnoki osztályban játékra jogosult sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a Kézi-

labda Igazolványába és sportszervezetének a Magyar Kézilabda Szövetséggel, 

vagy Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetséggel szemben nincs tartozása. A já-

tékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint versenyengedélynek minősül.  

A játékengedélyek kiadási díja: 500,- (ötszáz) Ft, + ÁFA és 1.500,- (egyezeröt-

száz) Ft/fő biztosítási díj, mely összeget a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövet-

ség egyszámlájára kell befizetni.  

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően második já-

tékengedélyt kér, annak díja szintén 500,- (ötszáz) Ft, + ÁFA/fő.  

Egy játékos a Megyei Bajnokságban maximum két alkalommal kérhet felnőtt já-

tékengedélyt (kivétel a jogutód nélkül megszűnő sportszervezet játékosa), de a 

férfiaknál 1992. január 1-jén vagy később, nőknél 1995. január 1-jén vagy később 

születettek korlátlan számú felnőtt játékengedélyt kaphatnak, azonban a bajnoki 

idényben második átigazolást követően már csak utánpótlás játékengedélyt kap-

hatnak. A Megyei felnőtt bajnokságban szereplő kézilabdázó 2015. április 14-ig 

kaphat játékengedélyt.  

Ezt követően a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága csak 

a kérelmet benyújtó sportszervezethez 2014. szeptember 15-ig leigazolt, de játék-

engedéllyel nem rendelkező, valamint a 2014. december 31-g leigazolt, férfiaknál 

1994. január 1-jén és utána született, nőknél 1995. január 1-jén és utána született 

játékos részére ad ki játékengedélyt.  

A játékengedélyeket a név szerinti nevezési lap (2/A. számú melléklet) leadása és 

a Kézilabda Igazolványok bemutatása után adja ki a Hajdú-Bihar Megyei Kézilab-

da Szövetség Versenybizottsága 2014. augusztus hótól hétfőtől péntekig 16.30-tól 

18.00 óráig.  

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos neve nem szerepel a Hajdú-

Bihar Megyei Kézilabda Szövetség által kiadott játékengedély listán és szerepel, 

akkor a mérkőzés eredményét a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Ver-

senybizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíti és a mérkőzés két pont-

ját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkü-

lönbséggel a vétlen csapat javára írja. 

 
8.2. NB-s játékengedéllyel a megyei bajnokságban csak a junior, ifjúsági és serdülő ko-

rú, valamint kettős játékengedéllyel rendelkező játékosok szerepeltethetők.  
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8.3. A megyei bajnokság bármely felnőtt csapatában engedélyezett a játékos edző sze-

repeltetése. Az ilyen irányú igényeket az érdekelt sportegyesület(ek) írásban je-

lentsék be a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságának a 

bajnokság megkezdése előtt. 

 
8.4. Junior-ifjúsági-serdülő bajnokságban való játék jogosultság: 

„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 2014-2015. bajnoki évben rende-

zett Megyei utánpótlás osztályában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az 

adott bajnoki osztályban játékra jogosult sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a 

Kézilabda Igazolványába és sportszervezetének a Magyar Kézilabda Szövetség-

gel, vagy Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetséggel szemben nincs tartozása. A 

játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint versenyengedélynek minő-

sül.  

A játékengedélyek kiadási díja: 200,- (kettőszáz) Ft, + ÁFA és 1.500,- (egyezeröt-

száz) Ft/fő biztosítási díj, mely összeget a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövet-

ség egyszámlájára kell befizetni.  

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően második já-

tékengedélyt kér, annak díja szintén 200,- (kettőszáz) Ft, + ÁFA/fő. 

A bajnoki mérkőzéseken a férfiaknál az 1994. január 01-jén, vagy később szüle-

tett, a nőknél 1995. január 01-jén, vagy később született játékos szerepelhet, 

amennyiben a játékra jogosult szervezet tagja és ezt a kézilabda igazolványába 

bejegyezték. 

 

8.5. Kettős játékjogosultság, játékengedély utánpótlás korú kézilabdázóra: 

Az NB II osztályban szereplő sportszervezet kézilabdázója a megyei osztályban szerep-

lő sportszervezettel kötött írásos megállapodás alapján, mindkét sportszervezet csapa-

tában játszhat. 

A kézilabdázó játékjogosultságának átadása csak az átadó és az átvevő sportszerve-

zet, továbbá a kézilabdázó között létrejött írásos megállapodás alapján történhet. 

Mérkőzésenként kettős játékjogosultságú játékosok közül csapatonként legfeljebb 2 fő 

nevezhető. 
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A kettős játékjogosultság megszerzése nem átigazolás és nem számít második játék-

engedélynek, azt a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Igazolási- és Átigazolási 

Bizottsága legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi.  

A kérelem megadása sorszámmal ellátott fényképes betétlap kiadásával történik. Egy 

játékos egy bajnoki évben egy kettős játékengedélyt kaphat. Az engedély megadásának 

díja 6.000,- (hatezer)+ÁFA.   

Az összeget a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség OTP-nél vezetett 11738008-

20065946 számú egyszámlájára kell befizetni a játékjogosultság engedélyének benyúj-

tása előtt. 

Kettős játékjogosultságot a férfiaknál az 1992. január 1. és 1996. december 31. között, 

nőknél az 1993. január 1. és 1997. december 31. között született utánpótlás korú játé-

kosok kérhetik 2015. február 06-ig. 

Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét 

sportszervezetre vonatkozik. 

Kettős játékjogosultság csak a felnőtt csapatban bajnoki mérkőzésen való szereplésre 

jogosít.  

 
9.1.  Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése: 
 

A megyei bajnokság mérkőzéseire EU tagországon kívüli nem magyar állampolgárságú 

játékos nem nevezhető. 

Kivétel: külön kérelem alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybi-

zottsága engedélyezheti.   

 
9.2.  Nem magyar állampolgárságú, de magyar nemzetiségű játékos szerepeltetése 

A megyei bajnokság mérkőzésein tetszőleges számú nem magyar állampolgárságú, de 

magyar nemzetiségű játékos szerepeltethető, aki rendelkezik a JIÁB által kiadott érvé-

nyes (sárga színű) magyar-magyar személyazonosító igazolvánnyal. 

 
10. Csapatok díjazása: 

A bajnokság 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesülnek, csapatonként 22 fő. 

 
11. Költségek: 

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

A junior-ifjúsági-serdülő bajnokság játékvezetői díjait és a játékvezetők útiköltségeit a 

Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség fizeti. 

A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó egyesületek viselik. A vendég csa-

patokat részvételük költségei (utazás, étkezés stb.) terhelik. 
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12. Óvás, fellebbezés: 
 

12.1. Óvás: 

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás Szabálykönyve” 

című könyv Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2§-a tartalmazza.  

Óvási díj: 17.000 Ft azaz tizenhétezer 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 (pl. április 15-én lejátszott mérkőzés 

óvását április 18-án 2400 óráig) lehet megóvni.  

 
12.2. Fellebbezés: 

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Versenybizottsági határozat ellen fellebbe-

zéssel lehet élni a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál szó-

ban, közvetlenül a határozat kihirdetése után vagy írásban a kézhezvételtől számított 8 

(nyolc) naptári napon belül. Az alapszakasz utolsó két fordulójában és a „rájátszásban” 

a fellebbezések beadási (beérkezési) határideje az elsőfokú határozat kézhezvételétől 

számított 1200 óra, amelyről a Versenybizottságot telefonon vagy telefaxon haladéktala-

nul értesíteni kell. A fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség OTP-nél 

vezetett 11738008-20065946 számú egyszámlájára kell befizetni.  

 

Fellebbezési díj: 37.000,- (harminchétezer) 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.  

 
13. Általános Rendelkezések: 
 

13.1. Átjelentés: 

Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának 

átjelentését, megváltoztatását, a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybi-

zottságánál legalább 8 (nyolc) naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett idő-

pontja előtt. A beadványon szerepelni kell az ellenfél beleegyező, vagy elutasító nyilat-

kozatának. 

A kérelemmel egyidejűleg 7.000,-Ft. (azaz hétezer forint) +ÁFA átjelentési díjat kell be-

fizetni a rendező Kézilabda Szövetség részére, melynek igazolását csatolni kell az átje-

lentéshez, e nélkül kérelem nem fogadható el.  
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A benyújtott kérelemről a rendező Versenybizottság dönt. 

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változásért kétszeres,  

72 (hetvenkettő) órán belül beadott változásért háromszoros díjat kell befizetni. 

 
 

13.2. Fegyelmi eljárás: 

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

megsértésért, vagy durva szabálytalanságért kizárták és feljelentettek, a mérkőzést kö-

vető csütörtöki napon 1600 órakor köteles fegyelmi tárgyalásra a megyei Kézilabda Szö-

vetség Fegyelmi Bizottsága előtt a Kézilabda Igazolványával - ha edző, Edzői Igazolvá-

nyával - és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel együtt megjelenni. A ki-

zárt és feljelentett játékos elveszti játékjogát, valamint a kizárt és feljelentett hivatalos 

személy hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Hajdú-Bihar Me-

gyei Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága határozatot nem hoz. Amennyiben a ki-

zárt és feljelentett játékos nem jelentkezik a Fegyelmi Bizottságánál és tovább szerepel 

bajnoki, vagy kupa mérkőzésen 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. 

 

13.3. Szövetségi ellenőr: 

A sportegyesületek saját költségük terhére szövetségi ellenőrt kérhetnek írásban a Haj-

dú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságától a mérkőzést megelőzően 

legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 

hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága, Fegyelmi Bizottsága, 

Elnöksége hivatalból is kirendelhet Szövetségi ellenőrt az egyesület költségére. 

 
13.4. Sportfelszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe 

az ellenféltől világosan megkülönböztethető legyen. Amennyiben a mérkőzés játékveze-

tői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a 

hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. 
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13.5. Ki nem állás, visszalépés: 

A mérkőzésre ki nem állás vagy a Megyei Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat 

„Költségtérítés” címen a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség egyszámlájára az 

alábbi összeget köteles 15 (tizenöt) napon belül befizetni. 

Ki nem állás esetén a befizetett összeg 50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg. 

Ki nem állás díja: első esetben 16.000,-Ft, második esetben 20.000,-Ft., harmadik és 

visszalépés esetén 40.000,-Ft.  

 
13.6. Edzői működési engedély: 

A megyei bajnokság - felnőtt és junior-ifjúsági - mérkőzésein csak azok az edzők mű-

ködhetnek, akik rendelkeznek a 2014-2015-ös bajnoki évre érvényes edzői működési 

engedéllyel (III. számú melléklet). Valamennyi bajnoki mérkőzésen versenyjegyző-

könyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel 

(licenc) kell rendelkezni. 

A Megyei Bajnokságban foglalkoztatott edzők működési engedélyüket 2014. szeptem-

ber 01-ig bezárólag kötelesek megszerezni.  

Azon sportszervezetek, melyek 2014. április 06-ig bezárólag lejátszott bajnoki mérkő-

zéseik 30 %-án olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem rendelkezik érvényes edzői mű-

ködési engedéllyel, köteles egyszeri 50.000,- (ötvenezer) Ft-ot 2015. április 14-ig a 

Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség egyszámlájára befizetni és a befizetést iga-

zoló bizonylat másolatát a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsá-

gának leadni. Késedelmes, határidőn túli befizetés esetén a csapat megszerzett pont-

számából fordulónként két bajnoki pont kerül mindaddig levonásra, amíg a sportszer-

vezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

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 en-

gedéllyel rendelkező személy, csak három fő hivatalos személy nevezhető. 

 
13.7. Egyebek: 

Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló sze-

repelhet. 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.  
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Minden Megyei bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős KÉZI-

LABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. 

 
Mérkőzéseket csak olyan pályán lehet rendezni, amelyik játékra alkalmas és hitelesítve 

van. 

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

lyos felfestésére. A kapufák rögzítése kötelező! 

Az egyesület kérésére a Szövetség versenybizottsága elvégzi a pályák hitelesítését. Ha 

ezt az egyesület elmulasztja, akkor a Versenybizottság hivatalból rendeli el.  

 A hitelesítésért díjat kell fizetni.     

A hitelesítésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát a pálya tulajdonos  

kapja, amit meg kell őrizni. A pálya hitelesítés 3 évre szól. 

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. 

A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos íratok kézbesítése történhet pos-

tán tértivevényes küldeményeként, szermélyesen átvételi elismervény ellenében, illetve 

joghatályosan teljesíthető faxon vagy e-mail-ben is. Faxon, vagy e-mail-ben megküldött 

iratok esetében az irat a megküldéstől számított ötödik napon akkor is átvettnek tekin-

tendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely szabály-

zat, vagy más előírás ettől eltérően 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 Kézilab-

da Szövetség Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

 

14. Mérkőzés Rendezési Előírások: 

Az I. számú melléklet tartalmazza.  

 

Debrecen, 2014. június 30. 

      Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 

  Elnöksége 
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I. számú melléklet 

 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Megyei bajnokság 

Mérkőzés Rendezési Előírások 
 

Sportrendezvények biztonságával kapcsolatos 2004. évi I. törvényben és az 
54/2004.(III.31.), valamint 210/2009.(IX.29.) számú Kormányrendeletben előírtakat a ren-
dező sportszervezet köteles betartani és betartatni. 
 
Ennek érdekében biztosítani kell: 
 

A. A mérkőzések zavartalan lebonyolítása érdekében a rendező sportszervezetnek olyan 

karszalaggal ellátott rendezőgárdáról kell gondoskodnia, amely képes megvédeni a hiva-

talos személyeket és a játékosokat mindennemű atrocitástól. Várhatóan nagyobb lét-

számú közönség esetén felemelt rendezői gárdával kell ellátni a teendőket. 

A rendező sportszervezet csapatfelelőse a mérkőzés megkezdése előtt legalább 15 

perccel köteles a játékvezetőnél a főrendezőt bemutatni, valamint írásban átadni a ren-

dezők névjegyzékét (azon feltüntetve a főrendező lakcímét), és a jelenlévő biztonságiak, 

rendőrök számát. 

 

B. A mérkőzést közvetlenül megelőzően, a játékidő alatt, a szünetben és a mérkőzés után a 

versenyhelyen, az öltözőkben és a hozzájuk tartozó mellékhelyiségekben csak a mérkő-

zés hivatalos résztvevői tartózkodhatnak. 

 

C. A játékvezetői öltözőben a találkozót vezető két játékvezetőn kívül csak a Hajdú-Bihar 

Megyei Kézilabda Szövetség által küldött ellenőr tartózkodhat. 

A két csapat képviselője (egy-egy fő) – együttesen – legalább 30 perccel a mérkőzés 

előtt Kézilabda Igazolványok és a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv átadásánál, a játékve-

zetői díjak kifizetésénél, mérkőzés után a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv 2. és 3. példá-

nyainak átvételekor tartózkodhatnak az öltözőben. 

 

D. A megyei bajnokság mérkőzésein a titkári feladatokat a két csapat erre megbízott egy-

egy képviselője látja el. A jegyzőkönyvezetéséről a hazai csapatnak köteles gondoskod-

ni. A bemondó munkáját - A kézilabdázás szabálykönyve „Versenyszabályok 5. szabály 

10. § b. pontjában előírtak betartásával végzi. 
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E. A megyei bajnokság összes mérkőzésére a játékvezetőket a Hajdú-Bihar Megyei Kézi-

labda Szövetség Játékvezetői Bizottsága küldi. 

 

F. A cserepadon helyet foglaló hivatalos személyek nevét a Kézilabda Versenyjegyző-

könyvben fel kell tüntetni. Közülük egy személyt az első helyen csapatfelelősként kell  

megjelölni, és csak ő írhatja alá a jegyzőkönyvet. A cserehely rendjéért a csapatfelelős, 

az ellenőrzésért a játékvezetők a felelősek. 

 

G. A Magyar Kupa mérkőzéseire a III. fordulótól kezdődően a pályaválasztó csapat a talál-

kozó idejére köteles orvost biztosítani, akinek a mérkőzés befejezéséig a helyszínen kell 

tartózkodnia. A  megyei bajnokság mérkőzéseire és a Magyar Kupa I-II. forduló mérkő-

zéseire a pályaválasztó csapat köteles legalább mentőládát biztosítani. 

 

H. A mérkőzés ideje alatt a versenyhelyen csak a találkozó labdája és a tartalék labda lehet. 

 

I. Szirénák, elektromos kürtök nézőtérre bevitele tilos! 

 

J. Testi épséget sértő, veszélyeztető tárgy, valamint szeszesital bevitele a pályára szigorú-

an tilos! 

 

K. A mérkőzés helyszínén bajnoki mérkőzések kezdetét megelőző 120 perccel a befejezést 

követő 60 percig terjedő időszakban tilos bármilyen szeszesitalt árusítani. Tilos szeszes 

ital automatából történő értékesítése. 

 

L. A rendező szerv felelőssége a mérkőzést követően mindaddig fennáll, amíg a mérkőzés 

közvetlen résztvevői (játékvezetők, vendégcsapat tagjai) a helyszínről el nem távoztak. 

 

M. A  megyei bajnokság és Magyar Kupa mérkőzéseken nemzeti színű mezben pályára 

lépni tilos! 

 

N. A rendezők kötelesek gondoskodni arról, hogy a hivatalos személyek gépjárműveiket, il-

letve az ellenfél autóbuszát védett parkolóban helyezhessék el. 

 

O. A rendező sportszervezet felel a hivatalos személyek és a vendégcsapat bántalmazásá-

ért a mérkőzésen való részvételükhöz szükséges vagyontárgyaik (ruházat, személygép-
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kocsi, autóbusz, stb.) megrongálásával keletkezett kárért, kivéve ha bizonyítja, hogy a 

kár nem a mérkőzésen való részvételükkel ok-okozati összefüggésben keletkezett. 

 

P. Tilos a mikrofon használata a csapat buzdítására, valamint a nézők izgatására. A hango-

sítón keresztül csak a játékszünetekben és a „holtidő” alatt lehet zenét sugározni. Zörej 

és hangkeltő eszközök használata a mérkőzés alatt az időmérői asztal és a csapatok 

mögötti szektorokban nem engedélyezett. 

 

Q. Tilos ártalmatlan, vagy sérülést okozható tárgyak bedobása. Trágár szavalókórus, ha a 

hangosbeszélőn történt felszólítás után sem szűnik meg, büntetést von maga után. 

 

R. Az A-Q pontig felsorolt rendezési hiányosságok miatt – a  mérkőzés játékvezetőinek je-

lentése alapján – a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottság büntetést 

alkalmaz. 

 

   
 Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda  

 Szövetség 

 Elnöksége 
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II. számú melléklet. 
 

 

KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK 
 
 

 I. Fogalmi meghatározások  
1. Szakirányú végzettség: Magyarországon vagy külföldön szerzett szakirányú végzettség, 
melyet az adott intézmény által kibocsátott eredeti okirattal kell igazolni. (Az EHF RINCK Kon-
venció által meghatározott licensz kategória, amely megegyezik a Magyar Kézilabda Szövetség 
előírásaival)  
2. Kézilabdaedzői működési engedély: (edzői licensz igazolvány): A végzettséget igazoló 
okirat alapján az MKSZ Elnöksége által jóváhagyott licensz kategória elismerésének igazolását 
a Szakmai Albizottság felügyeletével a Nemzetközi Edzőképző Központ (NEK) végzi. A kategó-
riába sorolás mindaddig érvényes, amíg a szakirányú végzettséget kibocsátó szerv azt vissza 
nem vonja, vagy abban az esetben, ha a nevezett edző magasabb képesítési fokozatott szer-
zett.  
3. Szakmai továbbképzés: Az MKSZ Szakmai igazgatója által irányított és az MKSZ Szakmai 
Albizottsága, valamint a Nemzetközi Edzőképző Központ (NEK) által szervezett szakmai to-
vábbképzéseken való részvétel jogosítja fel a licensz tulajdonosát a Nemzeti Bajnokság jelen 
utasítások mellékletében megjelölt osztályaiban edzői tevékenység végzésére. A licensz meg-
újítása érdekében minden edzőnek évente legalább egyszer kötelező továbbképzésen részt 
vennie.  
4. Kézilabdaedzői működési engedély (edzői licensz igazolvány) érvényessége: Az adott 
Bajnoki osztályra érvényes kategóriára kiváltott edzői licensszel rendelkezik. („A”, „B”, „C”, „D”) 
Az előző évi Bajnokság befejezését követően, az MKSZ által szervezett licensz-érvényesítő 
szakmai továbbképzésen 2014. augusztus 31-ig bezárólag részt vett.  
II. Szakirányú végzettség elfogadásának feltételrendszere  
1. Magyarországon szerzett szakirányú végzettség  
 
A Magyarországon szerzett szakirányú végzettség igazolását tanúsító okmányok:  
a. EHF Mesteredzők (EHF által kiállított oklevél)  

b. Szakedzők (diploma, oklevél)  

c. Középfokú edzők (bizonyítvány, igazolvány, oklevél, tanúsítvány)  

d. Sportoktatók, segédedzők (bizonyítvány, igazolvány, oklevél)  

e. Edzésvezetők, gyakorlatvezetők (bizonyítvány)  

f. A vitás kérdéseket az MKSZ Szakmai és Verseny Bizottsága tárgyalja.  
 
2. Külföldön szerzett szakirányú végzettség  
a. Külföldön szerzett szakirányú végzettség igazolásához szükséges okmányok: eredeti diplo-
ma, bizonyítvány vagy oklevél és azok hiteles fordítása.  

b. A külföldön képesítést szerzett kézilabdaedzők működési engedélyét (edzői licensz igazol-
vány) térítés ellenében a NEK adja ki a fentiek szerint. A vitás kérdéseket az MKSZ Szakmai és 
Verseny Bizottsága tárgyalja.  
 
III. A működési engedély kiváltásának érvényesítésének feltételei:  
1. Magyarországon valamint az EHF és IHF által adományozott Mesteredzői cím igazolása, il-
letve a hazai és nemzetközi élvonalbeli elért eredményesség dokumentálása.  
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2. A megkezdett tanulmány elfogadott képesítési feltételnek számít addig, amíg a képzésben 
résztvevő edző hallgatói jogviszonyban áll a képző intézménnyel( aktív félév ) és tanulmányai-
nak folytatását félévenként igazolja az illetékes intézmény. Tanulmányai alatt a hallgató meg-
előlegezett edzői licenszet kaphat, melynek kategóriája a tanulmányok elvégzése során meg-
szerzett képesítés kategóriájának felel meg. Amennyiben a hallgató tanulmányait az utolsó to-
vábbképzési napot követően kezdi meg, az adott bajnoki évre (ősz – tavasz) a továbbképzés 
kötelezettsége alól mentesül. Abban az esetben, ha tanulmányai átnyúlnak a következő bajnoki 
évre ideiglenes működési engedélyét csak úgy tarthatja meg, amennyiben részt vesz a licensz 
kategóriának megfelelő éves továbbképzésen.  
3. A licensz igazolványok érvényesítése és átadása-átvétele csak a továbbképzési helyszíne-
ken a napi program végén csak személyesen történhet meg.  
4. A végzős hallgatók esetében az új licenszek kiállítása és átadása az MKSZ irodában történik 
előre egyeztetett időpont alapján.  
5. Egy bajnoki szezonra csak egy licensz kategóriát lehet kiváltani és azt a következő tovább-
képzésig módosítani nem lehet. Ebből adódóan minden edzőnek a kiváltandó licensz kategóri-
ának megfelelő továbbképzésen kell részt venni.  
Az eddig felsorolt licensz követelményektől eltérő egyedi esetek elbírálásáról az MKSZ 
Szakamai és Verseny Bizottsága hivatott döntést hozni.  
 
Licensz díjak:  
Az edzői igazolvány kiváltásának díja a licensz kategóriától függően a 2014-2015-ös bajnok-
ságban (nem ÁFA kötelesek): 
 

„A” licensz 12.000 Ft „C” licensz 8.000 Ft 
„B” licensz 12.000 Ft „D” licensz 4.000 Ft 

 
Az elveszett, megsérült, megsemmisült licensz igazolványok pótlásának díja: 4.000 Ft.  
 
A kézilabda edzői működési engedély (edzői licensz igazolvány) kiváltásához szükséges 
dokumentumok:  

- a szakirányú végzettséget és/ vagy eredményességet igazoló okmányok, okiratok,  

- 1 db igazolványkép,  

- licensz díj befizetését igazoló bizonylat másolata.  

- a továbbképzésen való részvétel igazolása  
 
A kiváltott edzői licensz igazolvány a kiállító szerv általi visszavonásáig érvényes!  
A licensz érvényességének feltételeit az aktuális versenykiírás szabályozza. 
 
IV. Szakmai végzettséghez, eredményességhez kapcsolódó engedélyek  
„A” kategória:  

-  Európai Mesteredzői végzettség (EHF által kiállított)  

-  Ph.D. tudományos fokozat a kézilabdázás téma köréből  

-  Mesteredzői cím (MET által adományozott)  

-  Felnőtt világversenyeken (VB, EB) 1-6. helyezést elért magyar válogatott csapatok szö-
vetségi kapitányai  

-  Olimpián 1-6. helyezést elért magyar válogatott csapatok szövetségi kapitányai  
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 „B” kategória:  
- Kézilabdázásból szerzett szakedzői diploma, abban az esetben, ha a végzett szakedző 

rendelkezik testnevelő tanári diplomával és OKJ-s kézilabda edzői végzettséggel, vagy 
az MKSZ-NEK szakedzői képzéséről kiállított tanúsítvány  

- „MKSZ B” típusú működési engedély (2003. évi évfolyam)  
(megjegyzés: Az EHF Mesteredzői képzésére való jelentkezésre nem jogosít)  

- Az a vezetőedző, aki csapataival összesen ötször nyert felnőtt Magyar Bajnokságot és / 
vagy Magyar Kupát  

 
„C” kategória:  

- Hagyományos rendszerben megszerzett Testnevelő tanári diploma és kézilabdázásból 
két év igazolt elvégzett szakképzés, valamint „Bolognai rendszerben” végzett BSC test-
nevelő tanári diploma a hozzákapcsolódó igazolt kézilabda szakirányú képesítéssel.  

- Testnevelő tanári diploma és kézilabdázásból szerzett sportoktatói vagy segédedzői 
végzettség.  

- Középfokú edzői végzettség (régi típusú, két éves tanfolyam)  

- OKJ-s tanfolyam kézilabda szakirányú végzettséggel  
 
„D” kategória:  

- Testnevelő tanári diploma  

- Kézilabdázásból sportoktatói, edzésvezetői végzettség  

- Kézilabdázásból gyakorlatvezetői, vagy segédedzői végzettség  
 
V. Továbbképzés rendje  
A csapatoknál edzői tevékenységet végző edzők továbbképzéseken való részvétele a követke-
zők szerint történik:  

1. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra A vagy B licencet kívánnak kiváltani, 
kötelező az MKSZ Szakmai Albizottsága és a NEK által 2014. június 6-8-án Balatonfüre-
den szervezett továbbképzésen való részvétel, ami feltétele a működési engedély folya-
matos érvényességének.  
Amennyiben az edző ezen nem tud részt venni, akkor az érvényesítésre lehetősége csak 
akkor van, ha az alacsonyabb licensz kategóriájú edzőknek szervezett területi tovább-
képzések közül legalább kettő továbbképzésen vesz részt. Az itt befizetett részvételi 
költségek, valamint az országos továbbképzés mindenkori költsége közötti különbözetet 
az MKSZ számlájára kell befizetni.  

2. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra C vagy D licencet kívánnak kiváltani, 
évente egyszer az MKSZ Szakmai Albizottsága és a NEK által megbízott megye szerve-
zésében megrendezett területi edző továbbképzésen való részvétel kötelező és ez a 
licensz folyamatos érvényességének feltétele.  
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3. A gyermek bajnokságok valamint az utánpótlás csapatok edzői részére évente két alka-
lommal ajánlott, fakultatív továbbképzést szervez az MKSZ Szakmai és Verseny Bizott-
sága, amelyen továbbképzéseken a licensz érvényesíthető. Ezek helyszíne, időpontja, 
valamint a felelős személyek az alábbiak:  
Győr: 2014.06.17. Szakmai és Verseny Bizottság, NEK, Győri Audi ETO up,szakmai 
igazgató. Jelentkezés: Hoffmann Bea 06-20-987-0471 hoffmann.bea@gyorietokc.hu  
Debrecen: 2014.06.19. Szakmai és Verseny Bizottság, NEK, DVSC up. szakmai igazga-
tó  
Jelentkezés: Köstner Vilmos 06-30-958-1424 vkostner@t-online.hu  

4. Az EHF vagy IHF által szervezett (és legalább 2014. 08.31-ig lebonyolított) képzésen va-
ló igazolt részvétel elfogadott továbbképzésnek számít.  

 
VI. Továbbképzések helyszínei és időpontjai  
Az edzők a kiváltott működési engedélyüket az alábbi továbbképzéseken érvényesíthetik: 
  

- Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra A vagy B licencet kívánnak kiváltani:  
2014. június 6-8. Balatonfüred, Sport és Rendezvény Központ – Hotel Marina  
Jelentkezés a szállásigény megjelölésével 2014. május 16-ig az MKSZ honlapján meg-
található és az edzőképzés címszó alatt letölthető jelentkezési lapon, amelyet a 
hikadei@keziszovetseg.hu e-mail címre kell megküldeni  
 

- Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra C vagy D licencet kívánnak kiváltani: 
2014. július hónap végétől, a bajnoki rajtig kerül megrendezésre. Ezek helyszíne, idő-
pontja, valamint a felelős személy az alábbiak:  

 
 Békés megye  Békéscsaba  2014.július 26  
   Ökrös László  06-20-412-3084  

Győr-Moson –Sopron megye  Győr   2014.augusztus 02.  
  Hoffmann Bea  06-20-987-0471  
Hajdú-Bihar megye  Balmazújváros   2014.augusztus 09.  
  Oláh Sándor  06-30-953-4021  
Fejér megye  Dunaújváros   2014.augusztus 16.  
  Pók Ferenc  06-70-310-3807  
Zala megye  Balatonboglár   2014.augusztus 23.  
  Huszár Hajnalka  06-20-804-7361  
Pest megye  Szigetszentmiklós  2014.augusztus 29.  
  Szabó János  06-20-579-8199  

 
VII. A továbbképzés költségei (szállás, étkezés, képzés díja):  
1. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra A vagy B licencet kívánnak kiváltani, va-
lamint minden más, a 3 napos balatonfüredi továbbképzésen részt venni kívánó személy részé-
re egységesen: 35.000 Ft. (tartalmazza az ÁFÁ-t)  

2. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra C vagy D licencet kívánnak kiváltani, a 
területi és utánpótlás továbbképzés díja valamennyi helyszínen egységesen 12.000 Ft (tartal-
mazza az ÁFÁ-t) amely egy ebéd költségét is magában foglalja.  
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VIII. Képesítési előírások: 
 

 

Működési terület Korosztály Licensz kategória  

A B C D 

Válogatott Felnőtt A B   

Junior A B   

Ifjúsági A B   

Serdülő  A B   

NB I Felnőtt A B   

Junior A B   

Ifjúsági-serdülő A B C  

NB I/B Felnőtt A B C  

Junior A B C  

Ifjúsági-serdülő A B C  

NB II Felnőtt A B C  

Junior A B C D 

Ifjúsági-serdülő A B C D 

Megyei Bajnokság Felnőtt A B C D 

Junior A B C D 

Ifjúsági-serdülő A B C D 

Gyermekbajnokság Gyermek A B C D 
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III. számú melléklet 
Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 

Nevezési lapja 

a 2014/2015-ös megyei felnőtt kézilabda bajnokságra 

 
 

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. 

 
 ........................................................  2014  .....................................  hónap  .................  nap 
 
 
 
 ...................................................................  P.H.  ...............................................................  
           Sportegyesületi Elnök             Kézilabda Szakosztály vezető  
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Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 

Nevezési lapja 

a 2014/2015-ös megyei junior-ifjúsági-serdülő kézilabda bajnokságra 

 
 

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. 

 
 
 
 ........................................................  2014.  ....................................  hónap  .................  nap 
 
 
 
 ...................................................................  P.H.  ...............................................................  
           Sportegyesületi Elnök             Kézilabda Szakosztály vezető  


