
 

XXIII. FERENCZY-BUDAPEST KUPA  
VERSENYKIÍRÁSA 

I. Az Angyalföldi Sportiskola és DSE, valamint a Budapesti Kézilabda Szövetség által a kézilabda 
sportág népszerűsítése és az utánpótlás korosztályok felkészülési versenyzésére rendezi meg a 
XXIII. Ferenczy-Budapest Kupát. 

II. Időpont helyszínek: 

A XXIII. Ferenczy-Budapest Kupa (a továbbiakban Kupa) 

Időpontja:   2017. december 15-16-17. 

Helyszínei:   Angyalföldi és más budapesti sportcsarnokok 

III. Korcsoportok: 

            Leány             Fiú 

    2002 (L2002)  2001 (F2001) 

    2004 (L2004)  2003 (F2003) 

    2007 (L2007)  2007 (F2007) 

    2008 (L2008)  2008 (F2008) 

    2009 (L2009)  2009 (F2009) 

    2010 (L2010)  2010 (F2010) 

IV. Nevezési díjak korcsoportonként és csapatonként: 

• Leány 2002 és fiú 2001     44.000,-Ft 

• Leány 2004, 2007 és fiú 2003, 2007  35.500,-Ft 

• Leány 2008 és fiú 2008    27.500,-Ft 

• Leány és fiú 2009, 2010    22.000,-Ft 

 A nevezési díjat 2017. november 30-ig kérjük átutalni a Budapesti Kézilabda Szövetség 0TP Bank 
 11705008-20462381-00000000 számlájára, az átutaláson a csapat nevét kérjük feltüntetni! 

V. Nevezés, regisztráció: 
Nevezési határidő: 2017. november 30.  
Nevezéseket az ferenczykupa@asidse.hu e-mail címre kérjük elküldeni 
Regisztráció: Az érkezés alkalmával, a versenybizottságnál kell regisztrálni az összesítő névsorral 

(névszerinti nevezési lap 1.sz. melléklet). Vitás esetben az érintett játékos kötelezettsége, hogy 

hitelt érdemlően igazolja személyazonosságát! 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VI. Szállás és étkezés: 

A szállást és étkezést a résztvevő csapatoknak kell megoldania. 

 Szállás lehetőségek: 

 Gerand Hotel Góliát 

 1135 Budapest, Kerekes u. 12-20 

 seles.hotelgoliat@gerandhotels.hu 

 Hotel Flandria 

 Budapest, XIII. ker. Szegedi u. 27. 

 hotelflandria@chello.hu 

VII. A torna általános szabályai: 

a. Játékjogosultság 

A torna résztvevői lehetnek iskolai, egyesületi csapatok, országos, területi, megyei, 

tartományi válogatottak, baráti társaságok. Egy játékos, klubjának saját korosztályú és a 

felette lévő, egy korosztállyal idősebb csapataiban is szerepelhet. Egy klub több azonos 

korosztályú csapatai (A, B....stb) között átjátszásra nincs lehetőség. A csapatok névsorát 

korosztályonként, csapatonként beérkezéskor a regisztrációnál le kell adni. A mérkőzéseken 

csak a listán szereplő játékosok szerepelhetnek. 

b. Igazolás, játékengedély 

Minden résztvevőnek rendelkeznie kell fényképes igazolvánnyal (személyi, egyesületi, 

diákigazolvány vagy útlevél), TAJ-kártyával, érvényes sportorvosi igazolással. Kérésre a 

játékosokat a mérkőzések megkezdése előtt a helyszínen, a játékvezetőknek és a 

versenybizottság képviselőjének igazolni kell! 

c. Általános szakmai követelmények 

Felhívjuk a figyelmét a nevező hazai csapatoknak, hogy az MKSZ Szakmai és 

Versenybizottságának 2/2017.(I.10) számú határozata alapján az alábbi elvárásokat kérjük 

betartani: 

• A korosztályoknak megfelelően a védekezési formákat kérjük betartani. A torna ideje 

alatt az MKSZ szakfelügyeleti rendszere szúrópróbaszerűen ellenőrzéseket tart és 

véleményt alkot. 

• Létszámkorlát nincs (sem felső, sem alsó). Ennek következményeképpen sorcserét 

nem kell alkalmazni, de felhívjuk a figyelmet, hogy a "Névszerinti nevezési lapon" 

szerepelő összes játékosnak a tornán egyformán biztosítsanak játéklehetőséget. 

d. Sportorvosi engedély 

Sportorvosi megléte szükséges a leigazolt sportolók esetében, míg a nem leigazoltaknál az 

iskolaorvosi is megfelelő.  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e. Név szerinti nevezési lap 

E versenykiírás szerves részét képező „Névszerinti nevezési lap” valamennyi játékos adataival 

szabályosan kitöltve aláírva, leadása kötelező. 

f. Játékidő 

  L2002 és F2001    2 x 20 perc  2 perc szünettel 

  L2004, L2007, F2003, F2007 2 x 15 perc 2 perc szünettel  
  L2008 és F2008   2 x 12 perc 2 perc szünettel  
  L2009, L2010, F2009, F2010  2 x 10 perc 2 perc szünettel 

A mérkőzések során csapatidőkérés, „team time out” nincs, sérülés esetén „time out” 

alkalmazható. 

g. Kiállítás, kizárás: 

• L2002 és F2001 mérkőzéseken 2 perc. 

• Minden más kategóriában 1 perc. 

Kizárás esetén, ha az nem a 3. kétperces időleges kiállítás büntetés után történik, a következő 

mérkőzést automatikusan ki kell hagynia az érintett játékosnak. Súlyos sportszerűtlen 

magatartás miatt kizárt személy a torna hátralévő mérkőzéseire elveszíti a részvételi 

jogosultságát, a torna további mérkőzésein nem vehet részt. 

h. Mérkőzések lebonyolítása:  

A csoportonkénti lebonyolítási rend, a benevezett csapatok számától függően kerül 

meghatározásra, melyről a csapatokat tájékoztatjuk a nevezési lapon leadott email címen, 

továbbá a torna weblapjára is felkerül ezen információ. A körmérkőzéses lebonyolítás esetén, 

a csoporton belül azonos pontszámú csapatok esetén a végső sorrendet az egymás ellen elért 

eredmény dönti el. Ha ez azonos, akkor a gólkülönbséget, majd a több lőtt gólt kell figyelembe 

venni. Ha kettőnél több csapat végez azonos pontszámmal, közöttük sorrendben az egymás 

ellen elért pontokat, gólkülönbséget, több lőtt gólt vizsgáljuk. Teljes egyenlőség esetén 

sorsolást alkalmazunk. 

i. Eredmények nyilvántartása 

A tornán jegyzőkönyvet nem használunk! Az eredmények pontos vezetéséért a játékvezetők, 

a csapatok és a versenybírói asztalnál lévő személy együttesen felelősek. Vita esetén a 

játékvezetők döntenek.  

j. Óvás:  

Az óvás díja 15.000.- Ft, amit az adott mérkőzést követő 15 percen belül, az írásban foglalt 

óvással együtt a mérkőzés helyszínén kell leadni a versenybírói asztalnál lévő hivatalos 

személynek. 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k. Sportfelszerelés 

A kiírásban elöl álló csapat, alkalmazkodik mez színben a második helyen megjelölt csapat 

színéhez, attól eltérő felszerelésben kell játszania. 

l. Labdaméret: 
II-es labda              L2002, F2001, F2003                
I-es labda               L2004 
0-ás labda             L2007, F2007  
szivacskézilabda   L2008, L2009, L2010, F2008, F2009, F2010 

m. Díjazás: 

  Az U10-U16 korcsoportok I. helyezettjei kupa, oklevél és 16 db érem díjazásban   

  részesülnek, a II-III. helyezettjei oklevél és 16-16 db érem díjazásban részesülnek. 

  Az U7-U9 korcsoportok I. helyezettjei kupa, oklevél,  az U9 korosztály I-III. 12-12 db, az U7- 

  U8 korosztály I-III. 10-10 db érem díjazásban részesülnek. 

  A korcsoportok további helyezett csapatai oklevelet kapnak. 

  A különdíjban részesülnek a tornán az U10-U16 korcsoportokból - az edzők szavazatai  

  alapján - a legjobb játékos és legjobb kapus. 

n. Felelősség: 

A mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt és ezt a nevezéssel együtt 

tudomásul veszi, így az abból adódó valamennyi felelősség a résztvevő csapatok edzőit, 

vezetőit terheli, a torna szervezője elhárít magától minden e felelősségére irányuló 

megkeresést! A csarnokokban nyitott rendszerű öltözői használat lesz. A torna szervezői és a 

vele együttműködő partnerei felelősséget nem vállalnak az öltözőkben, szállásokon, 

étkezőhelyeken hagyott értéktárgyakért, azok felelős megőrzése a csapatok saját feladata. 

A tornával kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatást adunk a www.asidse.hu honlapon. 

Budapest, 2017. október 10. 

Angyalföldi Sportiskola  és DSE    Budapesti Kézilabda Szövetség 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Nevezési Lap 
XXIII. Ferenczy-Budapest Kupa kézilabda utánpótlás torna 

2017. december 15-17. 

Egyesület neve:     _____________________________________ 

Egyesület címe:    _____________________________________ 

Egyesület bankszámlaszáma:   _____________________________________ 

Egyesület telefonszáma   _____________________________________ 

Egyesület e-mail címe:      _____________________________________ 

Számlázási név:    _____________________________________ 

Számlázási cím:    _____________________________________ 

Számlázással kapcsolatos egyéb kérés:   _____________________________________ 

Kapcsolattartó neve:    _____________________________________ 

Kapcsolattartó telefonszáma:  _____________________________________ 

Kapcsolattartó e-mail címe:   _____________________________________ 

Csapatomat benevezem az alábbi korosztályokba: 

A nevezési díjat, 2017. november 30-ig átutalom, amennyiben ez nem történik meg akkor a nevezés 

érvényét veszíti. A nevezéssel együtt tudomásul veszem a torna versenykiírásában foglaltakat, 

különösen azt, hogy a mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt. 

2017. __________________         

p.h.            
   

         Szakosztályvezető aláírása                    
         

Korcsoport
Nevezett 

csapatok száma Korcsoport
Nevezett 

csapatok száma

Leány 2002 Fiú 2001

Leány 2004 Fiú 2003

Leány 2007 Fiú 2007

Leány 2008 Fiú 2008

Leány 2009 Fiú 2009

Leány 2010 Fiú 2010
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