A 2016-2017. ÉVI ORSZÁGOS
GYERMEKBAJNOKSÁG
FU12 ÉS LU11 DÖNTŐJÉNEK
VERSENYKIÍRÁSA
1. A döntő ideje és helye:
2017. június 2-4
Tököl Városi Sportcsarnok – Aradi út 56
Szigetszentmiklós, Városi sportcsarnok - Szebeni út 81
Döntő rendezője:
MKSZ Versenyalbizottsága
Kapcsolattartó személy: Gyömörey István, istvan.gyomorey@keziszovetseg.hu
2. Játékjogosultság:
A döntő mérkőzésein fiúknál 2004. január l-én vagy később, leányoknál 2005. január 1-én vagy később
született játékos szerepelhet, amennyiben a játékra jogosult egyesület tagja, azt bejegyezték a kézilabda
igazolványába és legkésőbb 2017. január 27-ig a sportegyesülethez átigazolták, illetve akik határnap után
igazoltak le a sportszervezethez és érvényes játékengedéllyel rendelkeznek.
A döntő küzdelmeire a csapatok 16 játékost nevezhetnek. Az első mérkőzés előtt 90 perccel a kézilabda
igazolványokat le kell adni a döntő Versenybizottságnál. Minden mérkőzés előtt 90 perccel a mérkőzésen
szereplő játékosok névsorát az online jegyzőkönyvbe kötelező feltölteni a csapatnak. Ennek hiányában a
csapat nem vehet részt egyetlen mérkőzésen sem. Egy mérkőzésre minimum 12, maximum 14 játékos
nevezhető, de az egész versenyre vonatkozóan is maximum 16 fő.

3. A döntő lebonyolítása, helyezések eldöntése:
A csapatok vegyes lebonyolítási rendszerben játszanak. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzéses
rendszer alapján döntik el a helyezéseket, majd elődöntők és a helyosztók következnek a mellékelt műsor
alapján. A helyezések eldöntése a Kézilabdázás szabálykönyve c. könyv Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya
szerint történik azzal az eltéréssel, hogy a 2.§. b,) pontja az alábbiak szerint módosul:
„Ha két vagy több csapatnak azonos a pontszáma a sorrendet az egymás közötti mérkőzés (ek) eredménye (i)
döntik el.”
Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat (ok) ellen lejátszott mérkőzés (ek) eredménye (i), tehát nem
számítanak.
Az elődöntők és helyosztók mérkőzésein döntetlen esetén 7-m-es dobások döntenek a játékszabályok 2:2
pontja alapján
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4. Költségek:
A csapatok szállás, étkezés költségeit (csapatonként maximum 16 fő gyermek és 2 felnőtt személy és 1 fő
autóbusz vezető), a bajnokság oklevél és éremdíjazását (20 fő) a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja.
Étkezés péntek vacsorától, vasárnap ebédig biztosított.
A mérkőzések rendezési költségeit (terem, VB elnök, versenybíró, játékvezető és jegyzőkönyvezetői díjak) és
a különdíjak biztosítását a Magyar Kézilabda Szövetség viseli.
A résztvevő csapatokat az utazásuk költségei terhelik.

5. Óvás:
A döntő mérkőzéseinek eredménye ellen óvással lehet élni, a mérkőzés befejezését követő 20 percen belül –
írásban – a döntő lebonyolításával megbízott Versenybizottságnál. Az első fokon hozott döntés ellen
fellebbezésnek helye nincs.
Az óvás díj 20.000,- (húszezer) Ft, melyet az óvás beadásával egyidejűleg kell befizetni.

6. Fegyelmi eljárás:
A döntő minden mérkőzésén az a játékos vagy hivatalos személy, akit a mérkőzés játékvezetői a játékvezető
megsértéséért, durva szabálytalanságért kizártak és írásos jelentést tettek (feljelentettek), a következő
mérkőzésekre elveszti játékjogát, illetve a kizárt hivatalos személy hivatalos közreműködési jogát. A döntő
mérkőzésein az a játékos vagy hivatalos személy, akit a mérkőzés játékvezetői a játékvezető megsértéséért,
durva szabálytalanságért kizártak a helyosztót követő keddi napon köteles megjelenni a fegyelmi tárgyalásra
a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Albizottsága előtt (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
6. emelet Módusz-irodaház) a Kézilabda Igazolványával – ha edző, Edzői Igazolványával – és a mérkőzés után
elkészített játékvezetői jelentéssel.

7. Egyebek:
Játékidő a fiú és leány csapatoknak 2 x 20 perc 10 perc szünettel.
Mezszabályozás: A csapatok kötelesek két eltérő színű mezt vinni a döntő mérkőzéseire a 2016-2017. évi
Gyermekbajnokság U12 fiú és U11 leány versenykiírás 16.3 pontja alapján. A mezeken elöl és hátul is
szerepelnie kell számnak. Jelen versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő Kézilabdázás
Szabálykönyve c. könyv és a 2016-2017. évi Magyarország Kézilabda Országos Gyermekbajnokság
Versenykiírása rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről sem ezen versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály
nem rendelkezik a döntő Versenybizottsága dönt.
A játékosok és hivatalos személyek névsorát legkésőbb 2017. május 31-ig kell elküldeni az
istvan.gyomorey@keziszovetseg.hu e-mail címre.

Budapest, 2017. május 24.

MKSZ Versenyalbizottsága

