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BARANYA MEGYEI UTÁNPÓTLÁS ÉS FELNŐTT 

XV. STRANDKÉZILABDA KUPA VERSENYKIÍRÁSA 

2021.  

 

Előszó: 
    A Strandkézilabda filozófiája a „Fair Play” szellemiségére épül, melynek a sportág fejlődésében 

nagyon fontos szerepe van. Ezért minden meghozott döntésnek, továbbá a résztvevők viselkedésének, ezt 

az alapelvet kell tükrözni. 

A sportverseny célja 
⦁    Versenylehetőség biztosítása a strandkézilabdát kedvelők számára. 

⦁    A strandkézilabda terjesztése és további népszerűsítése. 

⦁    A Fair Play szabályainak betartása, aktív pihenés és szórakozás biztosítása. 

A sportverseny rendezője 
Baranya Megyei Kézilabda Szövetség  
7621 Pécs, Tímár u.21. 

 

Versenyek helyszíne és időpontja: 

Harkányi Gyógyfürdő: 2020.07.10-11. szombat-vasárnap 
A lebonyolítás pontos dátumot a beérkezett nevezések ismeretében tudjuk meghatározni.  

 
A sportverseny résztvevői: 
-    Azok a női és férfi csapatok, akik nevezésüket a Versenykiírás rendelkezéseinek megfelelően nyújtják 

be. 

-    Egy csapat maximum 10+2 fővel nevezhet. 
-    Érvényes Sportorvosi engedéllyel kell rendelkezni minden játékosnak, melyet a versenybíró a 

mérkőzés elött ellenőriz. (Bármely sportághoz kiállított sportorvosi engedély megfelelő)  
(A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor 

elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni. A 18. életév betöltésével a sportorvosi érvényességének dátuma automatikusan nem 

hosszabbodik meg) 

-    A csapatnévsorban szerepelni kell a játékos nevének, születési dátumának és aláírásának (18 év alatt 

szülői aláírás). Minden 18 év feletti játékos saját felelősségére vesz részt a mérkőzéseken.  
 

Korosztályok: 
Utánpótlás: fiú-lány 2004.01.01. - után született, 

Felnőtt: férfi-női 2004.01.01.- előtt született. 

 

Nevezés: 
⦁    Nevezni kizárólag elektronikus levélben (e-mail) lehet. A mellékelt nevezési lapot kitöltve (helyszín, 

nem, korosztály megjelöléssel) Ferenczi-Kakas Mariannak a baranyakezi@gmail.com címre küldve. 

      Kérjük az alábbi nevezési határidő pontos betartását. A késve leadott nevezési lapokat nem tudjuk 
elfogadni.  

 

Nevezési határidő: 2021.06.29. 24:00 

 

⦁    Nevezési díj: 10,000.- / csapat (mely a játékvezetői, versenybírói díjakat fedezi.)  

A rendező felnőtt csapatnak nem kell nevezési díjat fizetnie. 
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⦁    A nevezési díjakat a helyszínre érkezéskor kell megfizetni készpénzben vagy előre átutalással. 

Aki átutalással szeretne fizetni, a nevezéssel együtt jelezze és előre megküldjük az elektronikus 

számlát. 
⦁    Amennyiben a csapatnévsor a nevezési határidőig még nem alakult ki, akkor annak a leadási 

határideje: 2021.07.08. 16:00.óra, melyet szintén e-mail-ben kérünk megküldeni. 
 

A sportverseny lebonyolítása: 
⦁    A megyei bajnokság minden mérkőzése az érvényben lévő Strandkézilabdázás Játékszabályai alapján 

kerül megrendezésre (mellékelve). 

⦁    A helyezések eldöntésénél elsődleges szempont a több szerzett pont.  

Versenynaponként a jelenlévő csapatok között (nemenként, korosztályonként max. 4 csapat esetén) 
körmérkőzéses rendszerben történik a lebonyolítás. Amennyiben ennél több csapat nevez csoport 

mérkőzésekre kerül sor, csoport győztesek játszanak az első helyért, csoport második helyezettjei a 3. 
helyért. 

Pont azonosság esetén a helyezéseket az alábbiak döntik el:  

1,    Megszerzett pontok az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken. 

2,    Szett arány az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken 
3,    Gólarány az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken. 

4,    Több lőtt gól az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken. 
 

 Díjazás: 
     -Első 3 helyezett csapat érmet, minden résztvevő csapat oklevelet kap. 
     

Egyebek 
 

⦁    A csapatoknak minden mérkőzésre kettő, egymástól eltérő színű felszerelést kell biztosítani. 

⦁    A kizárt (nem kétszeri kiállítás miatt) játékos a soron következő első mérkőzésen nem szerepelhet. 

⦁    Azon esetekben ahol az azonnali piros lapot jelentés is követi, első fokon a Versenybizottság jár el.  

⦁    A rendezőnek, versenybírónak jogában áll az ittas személyeket eltávolítani a pályák környékéről.   

⦁    Minden további kérdésben a Versenybizottság dönt.  

A strandbelépő csapatonként 12 főnek ingyenes! 

Érdeklődni: 

Ferenczi-Kakas Marianna 

Tel: 0620/365-3174  
 

 
Pécs, 2021. június 16. 

 
 

    BARANYA MEGYEI KÉZILABDA SZÖVETSÉG 

mailto:baranyakezi@gmail.com
http://www.baranyakezi.hu/

