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1. A verseny célja: 

Lehetőséget biztosítani az egyetemi és főiskolai csapatoknak a tornán való részvételre.  

A csapatok játékosainak versenyeztetése, a játékosok egyéni fejlődésének elősegítése.  

Az egyetemi sport és a kézilabda sportág népszerűsítése.  

Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása.  

 

2. Rendezők: 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep 

 

Szervezőbizottság 

Elnök: Várszegi Kornélia varszegi.kornelia@semmelweis-univ.hu  0620 8250611 

Főszervező: Schelb Antal antal.schelb@gmail.com     0630 7563141 

  

3. Helye, ideje: 

A torna 2017. szeptember 20-án kerül megrendezésre 09:00 –19:30 között a Semmelweis 

Egyetem Testnevelési és Sportközpontjában.  

Cím: 1107 Budapest, Zágrábi utca 14. 

 

4. Résztvevők: 

Intézményi csapatok indulhatnak a tornán. Intézményenként egy férfi és egy női csapat 

nevezhet, maximum 4-4 csapat. 

 

5.Lebonyolítás: 

A hivatalos kézilabda szabályzat alapján. 

 

6.Mérkőzések: 

2x20 perc, futóórával és 1 db időkéréssel/csapat/félidő, a kiállítás 2 perc, a piros lap a tornáról 

való azonnali kizárást jelent. 

 

7. Díjazás: 

A győztes csapatok elnyerik a 2017. évi Egyetemi Sport Nemzetközi Napja Kézilabda Torna 

Bajnoka címet.  

A csapatok oklevél, serleg és érem díjazásban részesülnek. 

Különdíjak: gólkirály/gólkirálynő 

 

8. Nevezés: 

Nevezni 2017. szeptember 15-ig a varszegi.kornelia@semmelweis-univ.hu címen lehet a 

mellékletben szereplő Nevezési lapon elektronikusan, vagy papíralapon a 1107 Budapest, 

Zágrábi utca 14. címen. 

Nevezhet bármely magyar egyetemi és főiskolai csapat. Egy csapatban mérkőzésenként 

maximum 16 fő szerepelhet.  

A tornára nem nevezhetnek NB1-es játékosok, azonban meccsenként szerepeltethető 

maximum 1NB1/B, 2NB II kategóriás játékos.  

A mérkőzéseken csak a nevezési lapon szereplő játékosok vehetnek részt. 
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A nevezés feltétele a nyilatkozat kitöltése, amellyel a bajnokság résztvevői nyilatkoznak arról, 

hogy saját felelősségükre lépnek pályára, illetve hogy a versenykiírást elolvasták, elfogadták. 

 

9. Kizárás: 

A mérkőzésekről kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik: 

- neve nem szerepel a leadott nevezési lapon 

- nem írták alá a felelősségvállalási nyilatkozatot 

- nem felelnek meg a versenykiírásban foglaltaknak 

- alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állnak 

 

10. Helyezések: 

A győzelemért a győztes csapatnak 2 pont jár. Döntetlen eredmény esetén mindkét csapat 1 

pontot, vesztes csapat 0 pontot kap. A helyezések eldöntése az MKSZ Bajnoki rendszer 

szabályzata alapján történik. 

 

11. Játékvezetők: 

A játékvezetést az MKSZ biztosítja. 

 

12. Jegyzőkönyv: 

A mérkőzéseken a jegyzőkönyvvezetéséről a szervezők gondoskodnak! 

 

13. Általános rendelkezések: 

MKSZ Játék és Versenyszabályzata, vitás esetekben, amelyekről jelen versenykiírás nem 

rendelkezik az érvényben levő „A Kézilabdázás Szabálykönyve” c. könyv, valamint 

Madarász István „A Kézilabdázás Játékszabályai és a játékvezetés” (2009) c. könyv 

rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről sem ezen Versenykiírás, sem egyéb hatályos 

szabály, sem A Kézilabdázás Szabálykönyve nem rendelkezik, a rendezők (BEFS) véleménye 

az irányadó. 

 

14. Óvás: 

A MEFS szabályai szerint. 

 

15. Létszámok: 

Csapatlétszám max.16 fő 

 

16. Felszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak egységes számozott öltözéket kötelező viselniük, amelynek 

színe az ellenféltől megkülönböztethető. 

Mezek színének egyeztetése a csapatvezetők feladata. 

 

17. Költségek: 

A bajnokság díjazását és a bírói díjakat a MEFS biztosítja. 
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NEVEZÉSI LAP 

 

 

Intézmény neve: ............................................................................................... …… 

 

Kódja: ......................... 

 

A csapatvezető neve: .................................................................................................. 

 

Levelezési címe: ........................................................................................................ 

 

Telefon: ..............................................................................  

 

email: .................................................................................. 

 

 Név 

 

Születési 

idő 

 

OM azonosító 

 

Aláírás 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

 

Kelt.: ............................................. 

 

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

 sportiroda vezető 

 

 

ph. 

 

 



 

 

 

Résztvevői és adatkezelői nyilatkozat 

 

 

A fenti regisztrációmmal igazolom, hogy egészséges vagyok és saját felelősségemre veszek  

részt a sportversenyen! Kijelentem, hogy a versenykiírásban szereplő, résztvevőkre vonatkozó  

szabályokkal tisztában vagyok, azoknak megfelelek.  

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Adatkezelési Szabályzatát ismerem és 

elfogadom, cselekvőképes nagykorú személy vagyok, adataimnak az Adatkezelési Szabályzat 

szerinti közléséhez, és felhasználásához hozzájárulok. 
 


