1. A versenyek szervezője
A versenyeket a Magyar Kézilabda Szövetség (későbbiekben röviden MKSZ) Verseny Albizottsága
szervezi. A közvetlen irányítást és az ellenőrzést a Verseny Albizottság utánpótlás szakágvezetője a
Verseny Albizottsággal együtt végzi. A kiírást a MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága fogadja el, és dönt
az esetleges eltérések ügyében. Döntéssel szemben jogorvoslati lehetőség nincs.
2. A versenyek célja
A magyar kisiskolás korú kézilabda csapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése. A mérkőzések nézőinek
kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. A verseny a Sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti amatőr versenyrendszernek minősül. Az MKSZ a versenyekkel elsődlegesen nem eredményeket,
eredményességet kíván megállapítani, hanem a kézilabdás sportolók számára a szakmai fejlődéshez szükséges
mérkőzéstapasztalat, valamint élmények megszerzésének lehetőségét kívánja biztosítani.
3. Nevezési feltételek, korosztályok
A versenyek résztvevője minden olyan sportszervezet, amely a nevezési határidőig leadja jelentkezését, a
nevezési díjat befizeti, valamint a versenyekbe a nevezés után besorolást nyer.
A program nyílt, abban bármely 2004. évi I. törvény szerinti sportszervezet részt vehet, csapatot nevezhet,
amennyiben elfogadja a program kiírását és Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzatát, Gyermekvédelmi
Szabályzatát, valamint eleget tesz a MKSZ Rögzítői Rendszerében történő regisztrációs kötelezettségeinek
és az MKSZ tagja. Nem engedélyezett két vagy több sportszervezet együttműködési megállapodása szerinti
vegyes csapat szerepeltetése. Koedukált csapatok benevezésére nincs lehetőség.
U10
U9
U8

2011.01.01. és 2012.12.31. között születettek
2012.01.01. és 2013.12.31. között születettek
2013.01.01. és 2014.08.31. között születettek

Nevezni kizárólag az MKSZ Rögzítői Rendszerében lehet. A sportszervezeteknek a táblázatban jelzett
határnap 24:00 óráig kell feltölteni nevezésüket. Ha a nevező sportszervezet rendezte éves tagsági
díját, és a megyei, budapesti szövetségek felé egyéb jogcímen fennálló valamennyi esetleges tartozását,
nevezése érvényessé válik.
Amennyiben a versenyidőszak közben a sportszervezetnek lejárt tartozása keletkezik az MKSZ-szel
vagy tagszervezeteivel szemben, és azt az írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, akkor a csapatai a
versenyekből visszaléptetésre kerülnek.
Az érvényes nevezési határidő be nem tartása 50.000 Ft (ötvenezer forint) büntetést von maga után,
amelyet a MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-000000000 számú számlájára kell
befizetni.
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Nevezési határidő
2020.07.01 – 2020.09.28
U10
2020.10.01 - 2020.12.31
U9
2020.07.01 – 2020.12.31
U8
2020.07.01 – 2020.12.31
A táblázatban található, nevezésnek megfelelő összeget a sportszervezetnek a nevezést követően,
a kiküldött számla ellenében a MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-000000000 számú
számlájára kell befizetni. (A banki közleményben jelölni kell a számla sorszámát.) A hozzájárulási díj
90%-a az MKSZ részéről a Látvány-csapatsport támogatás keretén belül kerül finanszírozásra.
Korosztály
U10
U9
U8

Hozzájárulási díj
125.000 Ft
125.000 Ft
125.000 Ft

Sportszervezet által
fizetendő
12.500 Ft
12.500 Ft
12.500 Ft

4. A versenyek lebonyolítása
A 2020-21-es versenyévben területi elvek alapján kerülnek megrendezésre a versenyek. A területek
a nevezések után kerülnek kialakításra, melyek az U10 korosztályban nemenként eltérők lehetnek.
A csapatok csak a fent leírtak alapján kialakított versenyeken vesznek részt, eredményszámítás nélkül.
Az egyes játéknapokon a kiírt helyszíneken és időpontokban csapatonként 2 mérkőzés kerül
megrendezésre, illetve az U8-9-es korosztály csapatai az MKSZ Kezdődobás programján is részt vesznek.
5. Rendezéssel kapcsolatos tudnivalók
Az U10-es forduló rendezésének helyszínére pályázni lehet elektronikusan a Magyar Kézilabda
Szövetség elektronikus rendszerében. Rendezésre az pályázhat, aki saját költségére minimum 8 óra
időtartamra vállalja biztosítani a megadott versenynapon a csarnokot, melyben a szivacskézilabda
pálya kialakításra kerül a pályázó részéről, illetve szivacskézilabdázáshoz is szükséges kapukat biztosít
a versenyekre. Az U8-9-es korosztályok számára a terem biztosítása a megyei Kézilabda Szövetségek
feladata. A korosztályokra vonatkoztatott játéknapok a Szakmai és Versenybizottság által elfogadott
Versenynaptárban (2.sz. melléklet) található.
A rendezési szándék beadásának határidői az U10-es korosztályokra:

Időszak
2020 ősz
2021 tavasz

U10
2020.10.12
2021.01.18

6. Szakmai követelmények
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Az U10-es korosztályban a játéktéren egy csapatban, egy időben 5 mezőnyjátékos és 1 kapus,
U9-es és U8-as korosztályban 3 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat. A kisiskolás korosztályokban
nincs megkötés a védekezésre vonatkozóan, de tilos a támadás–védekezés célzott cseréje!
7. Játékosok szerepeltetése
Minden U10-es mérkőzésen maximum 12, minimum 6 játékos szerepeltethető. U9-U8-as korosztályban
maximum 8, minimum 4 játékos szerepeltethető. A minimum létszám hiányában hivatalosan mérkőzés nem
kezdhető. A Kezdődobás programban való részvétel nem maximált egy csapat részére.
A játékosokat a mérkőzések előtt legkésőbb egy órával az MKSZ Rögzítői Rendszerében az online
jegyzőkönyvbe feltölteni kötelező! Ennek hiánya esetén a vétkes sportszervezet Büntetés” címen a Magyar
Kézilabda Szövetség K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-000000000 számú számlájára
mérkőzésenként 10 000 Ft-ot (tízezer forintot) köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni.
Minden, a mérkőzésre nevezett játékosnak az első félidőben U10-es korosztályban minimum 7,5 perc, U9U8-as korosztályban 5 perc folyamatos játéklehetőséget KÖTELEZŐ biztosítani. Cserélni a fenti szabály
megtartása mellett szabadon lehet. Az első félidőben másképpen cserélni csak sérülés esetén lehet. A
második félidőben a játékosok szabadon cserélhetők. Játékengedély egy korosztályban egy csapatnak
létszámmegkötés nélkül kiadható.
Egy játékos a saját születési éve szerinti korcsoportján kívül csak a közvetlenül a felette levő korcsoportban
szerepelhet és maximum két játékengedélye lehet, beleértve az összes MKSZ által kiírt utánpótlásversenyt.
A kisiskolás korosztályokba benevezett játékosok elektronikus, fényképes regisztrációját a jogviszonyt
igazoló okmány másolatának csatolásával a csapat számára az első játéknap előtt el kell végeznie
az MKSZ rendszerében. Az új évadra – 2020/2021 – a rendszerben új csapatokat kell létrehozni, és
ezekhez kell hozzáadni a játékosokat. Új játékosként csak azon sportolókat kell rögzíteni a Magyar
Kézilabda Szövetség rendszerében, akik korábban még nem kerültek felvitelre valamely sportszervezet
játékosaként. Minden játékosnak érvényes igazolással és korosztályra vonatkoztatott játékengedéllyel,
illetve sportorvosi engedéllyel (6 hónapnál nem régebbi) kell rendelkeznie. Játékengedélyt a kitöltött
Névszerinti nevezési lapon kérhet a sportszervezet (1.sz. melléklet) a telephelye szerint illetékes
megyei szövetségben 2020.08.24-től elektronikusan és személyesen az általuk megadott
ügyfélfogadási időben. Az orvosi igazolás meglétét a Versenyigazolvány „Sportorvosi engedély” oldalán
lehet igazolni. A versenyeken szereplő versenyzőknek érvényesen orvosi engedélyt kizárólag – a
sportoló jogállásával összhangban – sportorvosi engedély kiadására jogosult orvos igazolhat. Ennek
hiányában a mérkőzésre kirendelt játékvezető vagy versenybíró nem engedi pályára lépni a játékost.
8. Edzői működési engedély
A Kisiskolás versenyeken csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2020-2021-es bajnoki évre
érvényes edzői működési engedéllyel. A Kisiskolás versenyeken foglalkoztatott edzők működési engedélyüket
2020. szeptember 1-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Azon sportszervezetek, amelyek lejátszott bajnoki
mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem rendelkezik érvényes, az adott osztálynak
megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek „Büntetés” megjelöléssel a MKSZ számára a K&H
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Banknál vezetett 10400126-21413218-000000000 számú számlájára 25.000 Ft -ot (huszonötezer
forint) befizetni, amely összeg mérkőzésenként értendő.
A szabályzó alóli felmentést kaphat a sportszervezet maximum 2 játéknap időtartamára. Erről
a sportszervezetnek kötelessége előre, írásban tájékoztatni az utánpótlás-szakágvezetőt. Utólagos
bejelentésre felmentés nem adható. Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között
nincs működési engedéllyel rendelkező személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. Az
MKSZ továbbra is kívánja támogatni a sportszervezeteket a minőségi szakmai munka végzésében, ezért
az edzői kóddal bejelentkezve az edzők felületén megtalálhatók a továbbképzések videói, amelyek a
gyermekbajnokságra vonatkozó szakmai instrukciókat is tartalmaznak. A Gyermek-bajnokságban
működési engedéllyel rendelkező edzők kötelesek legkésőbb a nevezés benyújtásától számított 90
napon belül az MKSZ honlapjáról letölteni azt a szakmai anyagot, amelyet az MKSZ rendelkezésükre
bocsájt, és kötelesek a gyermekek felkészítése során az MKSZ által biztosított szakmai anyagok alapján,
azokat felhasználva dolgozni. Az ezen kötelezettséget elmulasztó edző sportszervezetének működése
az MKSZ stratégiájával nem összeegyeztethető működésnek minősül.
9. Mérkőzések lebonyolításának technikai követelményei
Időkérés (Team Time out) egyik félidőben sincs. Játékidő-megszakítást („Time out”) csak sérülés
esetén kell alkalmazni. Kötelező cserénél nincs játékidő-megszakítás! A kapuk méretei: ~250 cm
szélesség és 160 cm magasság. Időleges kiállítás: 1 perc
Minden nevezett sportszervezet köteles a játéknapokra játékvezetésre két fő 14-20 év közötti
személyt biztosítani. Hiányukban a csapatot kísérő személy köteles a mérkőzések vezetésére. Az U10es korosztályban a rendező kötelessége biztosítani az egészségügyi személyt és a termet, amelyek
költségviselője is egyben. Az U8-9-es korosztályokban ez a feladata rendező megyei kézilabdaszövetségre hárul. A csapatokat részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás stb.) terhelik.
Rendezéssel kapcsolatos követelmények
A versenybírói díjakat a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. A Kezdődobás program mentorait,
animátorait és a Kezdődobás programhoz szükséges sportszereket a rendező megye kézilabda
szövetsége biztosítja. Amennyiben az U10-es korosztály játéknapjain a rendezésben hiányosságok
tapasztalhatók (például, de nem kizárólag: egészségügyi személy hiánya), akkor a rendező
sportszervezet „Büntetés” címen 30 000 Ft (harmincezer forint) pénzbüntetést kötelesek befizetni
Magyar Kézilabda Szövetség K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-000000000 számú számlájára.
Sportfelszerelés
A mérkőzéseken a csapatok mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük,
amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy
ítélik
meg,
hogy
a
két
csapat
felszerelésének
színösszeállítása
zavaró,
a versenyjegyzőkönyvben jelölt „B” csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. A mezeken
elől és hátul is számnak kell lenni. (elöl minimum 10 cm magas, míg hátul minimum 20 cm magas) Egy
versenynapra két eltérő színű mezkészletet kell egy csapatnak vinnie.
A kisiskolás versenyeken óvás és mérkőzés átjelentés nem lehetséges!
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Hitelesítés
Az online jegyzőkönyveket kötelező hitelesíteni az edző vagy csapatvezető által a saját kódjával és
jelszavával a helyszínen a mérkőzés megkezdése előtt. A hitelesítést a mérkőzés végén ugyanezzel a
feltétellel a versenybíró is elvégzi. Ezután a jegyzőkönyv lezárásra kerül, azon módosítani nem lehet.
10. Mérkőzésen való részvétellel kapcsolatos információk
Távolmaradás: Távol marad az a csapat, amely igazolatlanul nem jelenik meg a mérkőzés megadott
helyszínén és időpontjában.
Ki nem állás: A csapat a mérkőzés helyszínén megjelenik, de nem lép pályára ellenfelével szemben (pl.:
igazolás hiánya, orvosi engedély hiánya stb.). A csapat szankcióban részesül (lásd „Szankciók” táblázat).
Töredékes létszámmal való megjelenés: A töredékes létszámmal való megjelenés fogalma, amikor a
csapat a kiírásban meghatározott kötelező létszám alatti játékossal jelenik meg, de a pályán kiáll
ellenfelével szemben. Hivatalosan lejátszásra nem kerül a mérkőzés. A csapat szankcióban részesül
(lásd „Szankciók” táblázat).
Játéknapon való részvétel lemondása: Ha a csapat igazoltan nem jelenik meg a mérkőzés megadott
helyszínén és időpontjában és ezt jelzi az upiroda@mksz.hu email címre legkésőbb a mérkőzést
megelőző utolsó munkanapon 10:00-ig, él a lemondás lehetőségével. A távolmaradást igazoló iratot a
jelzett emailre kell beküldeni. A büntető-pontot ebben az esetben is megkapja a csapat fizetési
kötelezettség nélkül.
Versenyekről való visszalépés: A versenyektől visszalépő, vagy bármilyen ok miatt a versenyekből
törlésre kerülő csapata addigi részvételét úgy kell tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna.
Szankciók alkalmazása
Szankciók
Távolmaradás

Ki nem állás

Töredékes létszámmal való
megjelenés

Játéknapon való részvétel
lemondása

1. mérkőzés
2. mérkőzés
3. mérkőzés
1. mérkőzés
2. mérkőzés
3. mérkőzés
1. mérkőzés
2. mérkőzés
3. mérkőzés
4. mérkőzés
5. mérkőzés
1. mérkőzés
2. mérkőzés
3. mérkőzés
4. mérkőzés
5. mérkőzés

2 büntetőpont
3 büntetőpont
3 büntetőpont
2 büntetőpont
3 büntetőpont
3 büntetőpont
1 büntetőpont
1 büntetőpont
2 büntetőpont
2 büntetőpont
2 büntetőpont
1 büntetőpont
1 büntetőpont
2 büntetőpont
2 büntetőpont
2 büntetőpont

75 000 Ft/ büntetőpont

50 000 Ft/ büntetőpont

25 000 Ft/ büntetőpont

8 büntetőpont után a csapat kizárásra kerül!
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A kizárás és visszalépés díja 150 000 Ft csapatonként.
Amennyiben egy csapat a játéknap első mérkőzésén eléri a 8 büntetőpontot, a második mérkőzést
lejátszhatja.
11. Egyéb tudnivalók
Díjazás
A csapatok nem kerülnek díjazásra.
Fegyelmi eljárás
Fegyelmi eljárást az MKSZ elnöksége által elfogadott „Fegyelmi Szabályzat” szerint kell lefolytatni. Minden, az
MKSZ Szakmai és Versenybizottsága által elfogadott torna vagy olyan mérkőzés, amelyre az MKSZ Játékvezetői
Albizottsága delegál játékvezetőket, fegyelmi tekintetben az MKSZ területileg illetékes (megyei, budapesti
kézilabda-szövetség) etikai és fegyelmi bizottságához tartozik. Az MKSZ Etikai és Fegyelmi Albizottsága a fegyelmi
eljárás alapjául szolgáló cselekményről történt tudomásszerzést követő 5 (öt) napon belül, de legkésőbb az
elsőfokú fegyelmi eljárás első tárgyalása előtt indokolt határozattal, a cselekmény súlyosságára tekintettel azon
cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogot is magához vonhatja, amely cselekmény
elbírálására egyébként a MKSZ Etikai és Fegyelmi bizottsága rendelkezik hatáskörrel.
12. A versenyek Szurkolói Szabályzata
Az érvényes nevezés előfeltétele, hogy a www.mksz.hu oldalról kinyomtatható Szurkolói Szabályzatának eredeti
tartalommal – minden oldalán cégszerűen aláírva – szkennelve, PDF-formátumban elküldésre kerüljön a nevező
sportszervezet részéről a saját megyei, budapesti szövetségéhez, az erre rendszeresített módon.
Záró rendelkezés
A jelen kiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A Kézilabdázás Szabálykönyve” rendelkezik.
Minden olyan esetről, amiről sem ezen kiírás, sem egyéb hatályos szabály, sem „A Kézilabdázás
Szabálykönyve” nem rendelkezik, a MKSZ Szakmai- és Verseny-bizottsága dönt.
Mellékletek:
1.sz. melléklet (Névszerinti nevezési lap)
2.sz. melléklet (Versenynaptár)

Budapest, 2020.05.11.
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