
 

II. TÖRÖK FERENC LEÁNY KÉZILABDA TORNA 

Hódmezővásárhely, 2012. október 6 - 7. 

 

 VERSENYKIÍRÁS 

  

1. A verseny célja 

A kézilabdasport népszerűsítése, a benevezett csapatok számára megfelelő színvonalú mérkőzések biztosítása, 

felkészülési lehetőség az Erima Országos Kézilabda Gyermek Bajnokság küzdelmeire.  

A benevezett csapatok (játékosok, edzők, vezetők) közötti sportkapcsolatok kialakítása és elmélyítése. 

2. A verseny rendezője 

Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület 

6800 Hódmezővásárhely, Martinovics u. 3. 

Tel: +36/30 223-3060 

E-mail: hlkc.hodmezovasarhely@gmail.com 

Internet: www.hlkc.hu 

3. A verseny helyszínei 

Hódmezővásárhely Sportlétesítményei 

4. A verseny időpontja: 

2012. október 6 - 7. (szombat, vasárnap) 

5. Kategóriák 

LA – 2000. január 01. után született játékosok 

LB – 2002. január 01. után született játékosok 

LC – 2003. január 01. után született játékosok (szivacs-kézilabda 5+1) 

LD – 2004. január 01. után születettjátékosok (szivacs-kézilabda 3+1) 

Kategóriánként az első 8 csapat nevezését tudjuk elfogadni! 

6. Nevezés 

Nevezni a „Nevezési lapon” elektronikus levélben és/vagy postai úton lehet. 

E-mail: hlkc.hodmezovasarhely@gmail.com 

Posta: Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club (6800 Hódmezővásárhely, Martinovics u. 3.) 

 

Nevezési határidő: 2012. szeptember 20. 

Nevezési díj: 

- 1 csapat nevezése esetén: 20.000 Ft 

- 2 csapat nevezése esetén: 18.000 Ft  

- 3 vagy több csapat nevezése esetén: 16.000 Ft 



 

Csak azon csapatok nevezését tudjuk elfogadni, akik a nevezési határidőig (2012. szeptember 20.) a nevezési 

díjat Egyesületünk bankszámlájára átutalják, vagy befizetik. 

Unicredit Bank 10918001 – 00000063 – 52860000  

Nevezések visszaigazolása: 2012. szeptember 25. 

Nevezés visszamondása: a tornára való nevezést legkésőbb 2012. szeptember 25.-ig írásban lehet 

visszamondani, ezt követő lemondás esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni!  

7. Részvétel/szállás/étkezés 

Kollégiumban: 

A.) Két éjszaka (péntek, szombat) + étkezés (péntek v., szombat r.-e.-v., vasárnap r.-e.) – 9.500 Ft/fő 

B.) Egy éjszaka (szombat) + étkezés (szombat e.-v., vasárnap r.-e.) – 6.500 Ft/fő 

Panzióban (max. 25 fő): 

A.) Két éjszaka (péntek, szombat) + étkezés (péntek v., szombat r.-e.-v., vasárnap r.-e.) – 11.000 Ft/fő 

B.) Egy éjszaka (szombat) + étkezés (szombat e.-v., vasárnap r.-e.) – 8.000 Ft/fő 

 

18 éven felüli kísérő esetében további 100 Ft/fő/éj Idegenforgalmi Adó fizetendő! 

Szállást nem kérő résztvevők részére szombaton és vasárnap igény esetén ebédet tudunk biztosítani!  

Fizetés a helyszínen készpénzben! 

A szálláson illetve a versenyhelyszíneken okozott bizonyítható károkozás esetén a résztvevő csapatot kártérítési 

kötelezettség terheli! 

8. A verseny lebonyolítása, helyezések eldöntése 

Korosztályonként az első 8 csapat nevezését tudjuk elfogadni! 

A verseny lebonyolítási rendje a benevezett csapatok száma alapján alakul, minden helyezés játékkal dől el. 

A helyezések eldöntése a Kézilabdázás Szabályai szerint történnek. 

A mérkőzések 2012. október 6.-án (szombaton) reggel kezdődnek, eredményhirdetés 2012. október 7.-én 

(vasárnap) délután. 

Minden résztvevő csapat OKLEVELET kap.  

A korosztályok 1-3. helyezettje serleg és 14+1 edző (szivacs csapat 12+1) érem díjazásban részesül. 

Minden korosztályban különdíj kerül kiosztásra: 

- Legjobb mezőnyjátékos 

- Legjobb kapus 

- Gólkirálynő  

9. Igazolás/csapatlétszám 

Csapatonként maximum 14 fő játékos nevezése lehetséges, szivacs-csapat esetén 12 fő. 

Minden csapat köteles az első mérkőzése előtt legalább 30 perccel a verseny-zsűri részére a Csapatnévsort 

(érvényes sportorvosi engedéllyel) kérés nélkül leadni. 

A sportorvosi igazolást az egyesületi igazolásban lévő érvényes sportorvosi engedély pótolhatja. 

10. Játékidő/Egyebek 

LA – 2 x 15 perc (5 perc szünet) 

LB –  2 x 15 perc (5 perc szünet) 

LC – 2 x 15 perc (5 perc szünet) 

LD – 2 x 10 perc (5 perc szünet) 

A mérkőzéseken futóóra van, a játék csak sérülés esetén áll. 

Időkérés: a csoportmérkőzéseken nincs, a helyosztókon 2x1 perc 

Kiállítás: minden korosztályban 1 perc 



 

Az azonnali (piros lappal történő) kizárt játékos a soron következő mérkőzésén nem léphet pályára. 

Óvás: a mérkőzés vége után 15 percig a helyszínen írásban! 

A mérkőzésről való max. 5 perces késés, vagy ki nem állás esetén a mérkőzés eredménye 10-0 gólaránnyal a 

vétlen csapat javára kerül megállapításra. 

 

Labdaméret: 

LA – 1-es méret 

LB – 0-es méret 

LC – 15 cm szivacslabda  

LD – 13,5 cm szivacslabda  

11. Sportfelszerelés 

Minden csapat köteles 2 eltérő színű sportfelszerelésről (mez+nadrág) gondoskodni! 

A csapat mezőnyjátékosainak egységes (azonos) sportöltözéket kell viselniük, melynek színe az ellenfél 

játékosaitól egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lennie.  

Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszetétele zavaró, 

abban az esetben, a jegyzőkönyvben elől álló (A) csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani! 

13. Fair Play 

Sajnálatos módon, az utánpótlás versenyeken is – a lelátón és a küzdőtér közvetlen közelében – elszaporodtak 

az agresszív, sportszerűtlen megnyilvánulások.  

Ezek megelőzése és megállítása érdekében kérjük elsősorban az edzőket és csapatvezetőket arra, hogy 

ügyeljenek a csapatuk, és a csapatukkal érkező szurkolók, kísérők magatartására.  

Nagy a felelősségük, hiszen közvetlenül Ők tudnak hatni a csapatra, a csapattal érkező szurkolókra! 

Amennyiben a megelőzés nem sikerül és bekövetkezik a sportszerűtlenség, akkor a mérkőzés 

játékvezetőjének jogában áll a vétkes szurkoló csapatát büntetni azzal, hogy az érintett gyermeket (a szülő 

vagy hozzátartozó miatt) kizárja a további küzdelmekből.  

Ha nem sikerül azonosítani az „elkövetőt”, akkor az érintett csapatot zárhatja ki a további versenyekből.  

 

SPORTSZERŰ, JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! 

További információ: Áncsán István + 36/30 223-3060 

   Fürcht Ferenc  + 36/30 371-8174 

Szeretettel várunk minden résztvevő csapatot Városunkban! 

                          HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEÁNY KÉZILABDA CLUB 

                          Szervező Bizottság 

 

 


