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II. ORSZÁGKÖZEPE CUP 2015 
Kézilabda Utánpótlás Torna Budapest 

(2015.március 14.) 

VERSENYKIÍRÁS 

1. A verseny célja: A sportág népszerűsítése, a meghívott csapatok részére megfelelő színvonalú 
mérkőzések biztosítása, a gyerekeknek felkészülési lehetőség az Országos Kézilabda Utánpótlás 
Bajnokságok küzdelmeire illetve a régi válogatottak tornájára. Városunkba látogató csapatok, 
játékosok közötti sportkapcsolatok, sportbarátságok kialakítása, fejlesztése.  
 
2. A verseny rendezője:  
Budapesti Kézilabda Szövetség Utánpótlás Bizottsága 
 
tor.tamas93@gmail.com Tor Tamás  +3620 942 7686 
    Simon Sebestyén +3630 599 5029 
pujapal.kezi@gmail.com Puja Pál  +3620 556 7248 
 
3. A verseny helye:  
Emszt Kálmánné sportcsarnok (SINOSZ Sportcentrum) Budapest, 1097 Könyves Kálmán krt. 28.   
 
4. A verseny ideje: 2015. március 14. (szombat)  
 
5. Korosztály: U14 (2000. január 1-e után született fiúk)  
 
6. A verseny lebonyolítása, a helyezések eldöntése  
Meghívott csapatok körmérkőzéseket játszanak egymással. (Szerzett pont, gólkülönbség, több lőtt 
gól). Továbbiakban a Magyar Kézilabda Szövetség érvényben lévő „Kézilabdázás Szabályai” 
érvényesek. 
A mérkőzések játékvezetői és versenybírói költségeit a Budapesti Kézilabda Szövetség fizeti. 
 
9. Igazolás  
A játékosoknak érvényes sportorvosi engedéllyel kell rendelkezniük, mely a játékos kézilabda 
igazolványában. Igazolás hiányában érvényes sporrorvosi igazolással kell rendelkezzen. 
 
10. Díjazás:  
Minden résztvevő csapat oklevél díjazásban részesül.  
Az 1- 3. helyezett csapatok (20 fő csapatonkén) éremdíjazásban részesülnek. 
Különdíjazásban részesül: 

• legtöbb gólt szerző játékos,  
• legjobb játékos 
• legjobb kapus  
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12. Csapatlétszám: Mérkőzésenként 16 játékos nevezhető! 
 
13. Mérkőzések rendje: 

• játékidő 2 x 20 perc 5 perc szünettel;  
• a kiállítás időtartama 2 perc,  
• időkérés félidőnként és csapatonként egy alkalommal lehetséges, 

 
14. Labdaméret: 2-es méret  
 

Jó versenyzést kívánunk!!! 
 
Résztvevők: 
 
 

1. Adorján János régió válogatott 
2. Kovács László régió válogatott 
3. Éles Kézisuli 
4. NEKA Balatonboglár 

 
       
 

10:00  Adorján régió válogatott : Kovács régió válogatott 
 
11:00  Éles Kézisuli    :    NEKA Balatonboglár 
 
12.30   Kovács régió válogatott : Éles Kézisuli 
 
13.30   NEKA Balatonboglár : Adorján régió válogatott 
 
15.00   NEKA Balatonboglár :  Kovács régió válogatott  
 
16.00  Éles Kézisuli    : Adorján régió válogatott	  
	  
 
17.10  EREDMÉNYHÍRDETÉS 
 
 
 

                              


