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Versenykiírás
1. Verseny célja:
o

o
o

A sportág népszerűsítése, a benevező csapatok részére megfelelő színvonalú
mérkőzések biztosítása, a gyerekeknek felkészülési lehetőség az Országos
Gyermekbajnokság és a serdülő bajnokság küzdelmeire.
A Dorogra látogató csapatok, játékosok edzők közötti sportkapcsolatok,
sportbarátságok kialakítása, fejlesztése.
Megemlékezés a 13 éve elhunyt dorogi sportszakemberre, Buzási Józsefre, akinek
neve összeforr a dorogi kézilabdázással

2. A verseny rendezője: Dorogi Egyetértési Sportegyesület
Elérhetőségek:
Cím: 2510 Dorog Iskola út 1.
E- ügyintéző: Péntek Anett (2160)
Várvölgyi János (
E-mail: doroghandball@gmail.com

Verseny helye:
o

Dorogi Sportcsarnok – 2510 Dorog Iskola út 1.

3. Verseny ideje:
o

2019. augusztus 30. péntek 09:00 óra, a legkésőbbi kezdési időpont 18:00 óra.

4. Korosztályok:
o
o

Leány U13: 2007. 01. 01. - 2008.12. 31. között születettek
Serdülő:
2004. 01. 01. - 2007.12. 31. között születettek
Korosztályonként 4-4 csapat számára tudunk versenyzési lehetőséget biztosítani.
A nevezések befogadása a nevezések beérkezésének sorrendjében történik.
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5. Nevezési feltételek:
Nevezni az MKSZ Rögzítő rendszerében a 11-es menüpontban lehet. Ugyanitt kell a
versenyt megelőző napig a játékos keretet feltenni, illetve minden mérkőzésre az aktuális
játékos listát is.
Nevezési határidő: 2019. augusztus 21.
Nevezési díj: bruttó 5000 forint / csapat

6. Fizetés:
A nevezési díj befizetés átutalással történik, számla alapján. Megkérünk mindenkit, hogy
addig nem utalja át a nevezési díjat, míg visszaigazolást nem kap a nevezésről, a
visszaigazolással egyidejűleg kiküldjük a számlát is!

7. Kaució:
A helyszínen fizetendő 10.000 Ft/csapat, amit a verseny végeztével visszafizetünk, ha a
csapat játékosai által nem történt károkozás a versenyhelyszínen.

8. A verseny lebonyolítása, a helyezések:
o Egynapos torna 4 csapat részvételével. A csapatok körmérkőzéses rendszerben
játszanak, azaz a tervezett mérkőzés szám csapatonként 3 mérkőzés.
o Szakmai követelmények: Megegyeznek, a 2019-20 bajnoki évre kiírt, MKSZ, és
MKSZ Gyermekbajnokság szakmai követelményeivel.
o Védekezés, szakmai követelmények: A gyermekbajnoki korosztályban
mindkét félidőben teljes játékidő alatt tilos a vegyes védekezés (célzott
emberfogás) alkalmazása, illetve támadó- és védőjátékos célzott cseréje,
beleértve a kapus mezőnyjátékosként történő szereplését is. (Tilos a 7-6 elleni
támadójáték) Az előírt védekezési alapfelállások helyett, a teljes csapattal
történő emberfogás engedélyezett. A védekezés alapfelállása: az első
félidőben, 5:1, 4:2, 3:2:1, 3:3.
o Igazolás és sportorvosi engedély: minden nevezett játékosnak érvényes igazolással,
vagy regisztrációs kóddal kell rendelkeznie, illetve érvényes sportorvosi engedéllyel
kell rendelkeznie (6 hónapnál nem régebbi).
o Fontos! Mivel a tornán elektronikus jegyzőkönyv készül, a csapatoknak a mérkőzés
előtt fel kell tölteni a mérkőzésen szereplők névsorát mezszámmal, illetve a kispadon
helyet foglalók nevét, megnevezését és kódját az MKSZ felületén a 11-es
menüpontban.
o A helyezések eldöntése mindkét korosztályban a Kézilabdázás Szabályai szerint
történik

9. Regisztráció-igazolás
Az MKSZ Rögzítő Rendszerének 11-es menőpontjába kötelező feltölteni a tornán
résztvevő sportolókat valamint a kispadon helyet foglaló személyeket.
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10.Díjazás:
o
o
o
o
o

Minden csapat oklevelet kap.
Serleg és éremdíjazásban részesülnek az 1. helyen végzett csapatok (14+2 fő)
Érem díjazásban részesülnek a 2-3.-helyezett csapatok (14 + 2 fő/ csapat)
Korosztályonként nevezhető csapatlétszám részére tudunk érmet biztosítani.
Különdíj: Korosztályonként különdíjban részesül a legjobb mezőnyjátékos
valamint a legjobb kapus.

11.Sportfelszerelés:
o
o

A csapat mezőnyjátékosainak egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az
ellenféltől egyértelműen megkülönböztethető legyen.
Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat felszerelésének
színösszeállítása zavaró, akkor a jegyzőkönyvben elől álló csapat köteles más színű
sportfelszerelésben játszani.

12.Egyéb rendelkezések:
A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére szerepel, így az abból adódó valamennyi
felelősség a résztvevő csapatok edzőit, vezetőit terheli, a torna szervezője elhárít magától
minden e felelősségére irányuló megkeresést! A Dorogi ESE és a vele együttműködő
partnere (sportcsarnok) felelősséget nem vállalnak az öltözőkben, sportcsarnokban hagyott
értéktárgyakért, azok felelős megőrzése a csapatok saját feladata.
A fent külön nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kézilabda Szövetség, hatályos
verseny és játékszabályai az irányadóak, valamint a vitás kérdések eldöntése a fenti
szervezet alapdokumentumai és szokásjogai alapján történik!

Dorog, 2019. július 1.

