Strandkézilabda Utánpótlás Versenyek
2020. évi versenykiírása
Előszó:
A Strandkézilabda filozófiája a „Fair Play” szellemiségére épül, melynek a sportág fejlődésében
kulcsfontosságú szerepe van. Ezért aztán minden meghozott döntésnek, továbbá a résztvevők
viselkedésének, ezt az alapelvet kell tükrözni.
AZ ELŐZŐ ÉVIHEZ KÉPEST A VÁLTOZÁSOK SÁRGA SZÍNNEL OLVASHATÓAK.
A sportverseny célja
•
•
•
•
•

Játéklehetőség biztosítása a sportjátékot kedvelő utánpótláskorú játékosok számára.
A strandkézilabda alapjainak bemutatása, megismertetése az utánpótlás korú játékosokkal, a
játék szeretetének a megtanítása, a versenyidőszak megnyújtása. A cél a JÁTÉK, nem a
versenyeztetés!
Az utánpótláskorú játékosok sokirányú képességeinek fejlesztése.
A sportjáték széleskörű elterjesztése és további népszerűsítése.
A Fair Play szabályainak betartása, aktív pihenés és szórakozás biztosítása.

Viselkedés
•
•
•

Az edzőket, csapatvezetőket röviden tájékoztatni kell szóban minden verseny előtt, hogy egy
új szellemiséget, viselkedési normát szeretnénk meghonosítani a magyar strandkézilabdában.
Kiemelten hívjuk fel az edzők, csapatvezetők figyelmét mindenféle reklamálások, a Fair Play
szellemével ellentétes viselkedések kerülésére.
Lehetőség szerint az MKSZ Strandkézilabda Albizottsága által elkészített „Szülői, szurkolói
javasolt viselkedési formák” szórólapon való terjesztése javasolt a helyszíneken.

Korosztályok
•
•
•
•
•
•

FU12 – 2008 január 1. után születtek;
FU13 – 2007 január 1. után születtek;
FU14 – 2006 január 1. után születettek
FU15 – 2005 január 1. után születettek
FU serdülő – 2003. január 1 után születtek;
FU ifjúsági – 2000. január 1 után születtek.
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•
•
•
•
•
•

LU12 – 2008 január 1. után születtek;
LU13 – 2007 január 1. után születtek;
LU14 – 2006 január 1. után születettek
LU15 – 2005 január 1. után születettek
LU serdülő – 2004. január 1 után születtek;
LU ifjúsági – 2001. január 1 után születtek.

A sportverseny szervezője
Magyar Kézilabda Szövetség Strandkézilabda Albizottsága
 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76
 +36 1 435-4200

e-mail: strand@mksz.hu
A sport versenynaptár
A versenynaptárhoz kapcsolódó helyszínek a Strandkézilabda Albizottság hatáskörében kerülnek
elfogadásra.
A versenyek rendezéséhez olyan helyszíneket keresünk, ahol egyszerre több korosztálynak biztosítani
lehet a verseny megfelelő rendezéséhez való körülményeket. A versenyeket olyan rendszerben kell
lebonyolítani, hogy egy napos torna esetén egy csapat legalább 3, két napos torna esetén legalább 5
mérkőzést tudjon játszani.
Az MKSZ Strandkézilabda Albizottsága fenntartja a jogot arra, hogy akár az időpontokat, akár a
helyszíneket saját hatáskörében eljárva megváltoztassa.
A sportverseny résztvevői:
Azok a legalább 6 fős lány és fiú csapatok, akik nevezésüket a Versenykiírás rendelkezéseinek
megfelelően nyújtják be.
Egy csapatba maximum 14 játékost és 4 hivatalos személyt nevezhet tornánként. Egy mérkőzés
jegyzőkönyvébe maximum 12 játékos és 4 hivatalos személy írható, akik közül ketten tartózkodhatnak
a pálya körül a cserezónában. Ezen személyek megváltoztatására egy versenyen belül nincs lehetőség.
A csapathoz rendelt játékosokat a nevezéssel azonos időben kell megadni
Egy játékos egy egyesületben - kizárólag abban - szerepeltethető, amelyben első alkalommal
benevezésre került. Utánpótlás korú játékos saját korosztályán (korosztályain) kívül a sportszervezett
többi korosztálya feletti csapatban is benevezhető, azonban kizárólag a saját sportszervezetén belül,
és csak egy csapatban, abban az esetben, ha a sportszervezet több csapatot indít az adott
korosztályban.
A Magyar Bajnokságban CSAK olyan játékosok vehetnek részt, akik más bajnokságban NEM
szerepelnek.
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Nevezési feltételek: A csapatot regisztrálni és a bajnokságra nevezni interneten keresztül az MKSZ
regisztrációs oldalán lehet.
A nevezéseket, a nevezési határidő pontos betartásával kell leadni. Az adott bajnoki szezonban az első
tornára történő nevezéskor az adott sportszervezet köteles igazolni, hogy a nevezéshez szükséges
feltételeknek megfelel. A nevezés feltételei:
•

A Sporttörvény 16-17. §-ában meghatározottak szerint sportegyesületként, illetve 18. §-ában
meghatározottak alapján sportvállalkozási formában működik. Sportvállalkozásnak 90 napnál
nem régebbi cégkivonatot, egyéb sportszervezetnek 90 napnál nem régebbi kivonatot kell
feltöltenie.
o

A Sporttörvény 32. § (1) bekezdése alapján a versenyrendszerben csak az a
sportszervezet vehet részt, akinek a nevezési határidő lejártakor nincs 90 napnál
régebben lejárt köztartozása és e tényt a nevezési határidő bezárásáig a NAV által
kiadott dokumentummal igazolja.

•

Amennyiben a sportszervezet szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, akkor
erről a tényről a nevezési lap beküldésével egyidejűleg a sportszervezet hivatalos
képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia. A Strandkézilabda
Albizottság a sportszervezet által benyújtott okiratban szereplő tények hitelességét a NAV
elektronikus adatbázisában ellenőrzi.

•

Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a sportszervezet mégsem szerepel
a NAV nyilvántartásában, akkor a Versenyalbizottság által kiadott hiánypótlási felhívás alapján
a sportszervezet köteles a NAV által kiadott dokumentumot csatolni.
o

Ha a sportszervezet, sportvállalkozás 1.2. bekezdés szerinti köztartozása a bajnokság
alatt keletkezik, (a sportszervezetet, sportvállalkozást) a bajnokságból ki kell zárni.

o

Nem vehet részt a bajnokságban a 1.2. bekezdésben foglaltak esetén túlmenően:

•

az a sportvállalkozás, illetve sportszervezet, amellyel szemben a Csődeljárásról és felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban Cstv.) alapján csőd-, vagy felszámolási eljárás van
folyamatban,

•

az a sportszervezet, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az ügyészség a
sportegyesület feloszlására irányuló kérelmet nyújtott be a bírósághoz,

•

az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolás indult.
o

Rendezte az MKSZ felé egyéb jogcímen fennálló valamennyi tartozását.

o

A nevező sportvállalkozás, sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKSZ
minden szabályzatát és rendelkezéseit, valamint versenykiírását.

Amennyiben a sportszervezet a fentiek szerint nem igazolja, hogy a nevezési feltételeknek megfelel,
úgy az MKSZ a nevezést elutasítja.
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Ha a sportszervezet igazolta a nevezési feltételeknek való megfelelését, a további tornákra való
nevezéskor e feltételeket igazolni nem szükséges, de ettől függetlenül valamennyi tornára külön-külön
kell nevezni. Az MKSZ bármikor felhívhatja a sportszervezetet a nevezési feltételeket igazoló
dokumentumok ismételt bemutatására is.
Nevezési határidő az egyes fordulókra:
A végső nevezési határidő a versenynapot megelőző 72. óra. A nevezéseket az adott nap 24:00 óráig
kell leadni az adott sportszervezetnek. A feltétele egy az online rendszeren belüli feltöltött átutalási
igazolás, a nevezési díjról. Ugyanez a határidő érvényes a csapatban szereplő játékosok névsorának
leadására. (Min. 6 játékos regisztrációja kötelező, mely a későbbiekben bővíthető.)
A szervező kizárólagos jogkörében eljárva a későn érkező nevezéseket különös méltánylást érdemlő
esetben elfogadhatja, ha azok beilleszthetőek az adott forduló versenynaptárába. A szervező
döntését 3 napon belül hozza meg, határozati formában, a határozattal szemben viszont
jogorvoslatnak helye nincs.
A kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani, a kérelmek elbírálása során a szervező köteles
figyelembe venni a kérelmek beérkezésének sorrendjét.
A nevezés után a szereplés visszamondása vagy a tornán való nem megjelenés szankciót vonhat maga után.
A visszamondásból ill. nem megjelenésből adódóan a Versenybizottság az alábbi büntetéseket szabhatja ki:
- a lejátszott mérkőzések eredményeinek megsemmisítése, bajnoki pontok levonása
- meghatározott számú versenyből történő - akár végleges időtartamú kizárás
- legfeljebb 50.000,- HUF pénzbüntetés.

Nevezési díj: 10.000 HUF
A sportverseny lebonyolítása
•

•

A bajnokság minden mérkőzését az érvényben lévő Strandkézilabdázás Játékszabályai alapján
kell megrendezni.
A versenyek lebonyolítási rendszerét úgy kell meghatározni, hogy versenyenként minden
csapat legalább 3 mérkőzést játsszon.
A csoportkörben a szétlövést minden esetben végig kell játszani. A kieséses szakaszban a
szétlövést addig kell lejátszani, ameddig a győztes csapat kiléte meg nem állapítható, ezt
követően azonban a szétlövést be kell szüntetni.
Egy csapat csak egy néven indulhat egy helyszínen.

•

A helyezések eldöntésénél elsődleges szempont a több szerzett pont. Pontazonosság esetén:

•
•

❖
❖

Megszerzett pontok az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken.
Szettarány az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken
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❖
❖
❖
❖

Gólarány az érintett csapatok között rendezett mérkőzéseken.
Több lőtt gól
Amennyiben ez továbbra sem hoz eredményt, ugyanezen elvek alkalmazása a teljes
csoport eredményeire.
Amennyiben ezek alkalmazása sem hoz eredményt, sorsolás útján dől el a rangsor. (A
csapatok egy-egy képviselője jelenlétében.)

Játékos regisztráció – játékengedély (Számítógépes rendszer)
A játékosokat minden évben külön, és egy teljes szezonra regisztrálja a csapata. A játékosok
regisztrációját a nevezéssel azonos időben kell megtenni, és a regisztráció a csatolandó
dokumentumokkal lesz teljes, tehát ezzel nyer játékjogot a játékos. A csapat kiegészítését a
csapatvezetőknek van lehetőségük megtenni bármikor a bajnokság során online a megfelelő
dokumentumok feltöltésével. A játékosok regisztrációjának száma nem limitált.
Azon sportszervezetek, melyek több csapatot is neveznek ugyanabban a kategóriában, 1 játékost, csak
1 csapathoz regisztrálhatnak, és ezt a regisztrációt utóbb sem lehet módosítani. (Utánpótlás és felnőtt
csapatok között létezhet kölcsönadás, ezt részletesen a felnőtt kiírás tartalmazza. )
A helyszínen kell a végleges csapatnévsor leadni (max. 12 játékos), a verseny kezdetét megelőzően 30
perccel a versenyigazgatónál, de ez csak az online jelentkezésnél leadott csapattagokból állhat.
(Kevesebb lehet, több nem.)
A nevezés személyenként 1.000 Ft.- / szezon. A egyesületeknél a játékosok száma nincsen korlátozva,
azonban egy szezonon belül egy személy csak egy egyesületben szerepelhet. A játékosok
regisztrációjakor köteles a csapat átutalással befizetni a játékosok regisztrációs díját és a
visszavonhatatlan átutalás tényét köteles az elektronikus rendszerre feltöltött bizonylattal igazolni. E
nélkül a játékos regisztrációja nem fogadható el.
A csapatnévsorban fel kell tüntetni a játékos nevét, születési helyét, dátumát, és egy
személyazonosságot igazoló okirat számát.
Kizárólag azon játékosok léphetnek pályára, akik rendelkeznek a regisztrációval.
SPORTORVOSI ENGEDÉLY: strandkézilabda mérkőzésen pályára lépni kizárólag érvényes sportorvosi
engedély birtokában lehet. Nem regisztrálható az a sportoló, aki nem igazolja a sportorvosi engedélye
meglétét, ezért a játékosok regisztrációjánál fel kell tölteni a játékos érvényes sportorvosi igazolását.
Ha valamely sportoló kézilabda sportágban már rendelkezik érvényes sportorvosi engedéllyel, úgy
ennek a sportorvosi engedélynek a feltöltése is megfelelő. A nemzetközi engedélyeket a szövetség
elfogadja.
Díjazás
Minden résztvevő csapat oklevelet (emlékérmet) kap. A szervező megyei szövetségek vagy
sportszervezetek jóvoltából az egyéb díjazás eltérhet tornánként.
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Egyebek
A női versenyzők lehetőség szerint topot vagy ujjatlan mezt és nadrágot/kisalsót, a férfiak ujjatlan mezt
és nadrágot kötelesek viselni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy bármilyen más mezben,
jelzőtrikóban játszhatnak a résztvevők.
A csapatok a Csapatnévsort a verseny rendezőjének a versenyt megelőzően kötelesek leadni.
A Strandkézilabda Nemzeti UP Bajnokság minden versenyét a helyszínen tartózkodó 3 fős
Versenybizottság felügyeli.
A kizárt (nem kétszeri kiállítás miatt) játékos a soron következő első mérkőzésen nem szerepelhet.

Azon esetekben, ahol az azonnali piros lapot jelentés is követi, elsőfokon az MKSZ Etikai- és
Fegyelmi Bizottsága, valamint a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottságai
járnak el .
Minden helyszínen a verseny teljes időtartamára szakképzett egészségügyi felügyeletet KELL
biztosítani, amelyet a versenyszervezők (MKSZ) ellenőriznek. Ennek hiányában a versenyt NEM lehet
lebonyolítani.
A szervező köteles legalább egy gyalogőr párt biztosítani 100 fő feletti résztvevő esetén.
5/2006. (II.7) EüM rendelet a mentésről
Gyalogőrség: Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél mentőgépjármű igénybevétele nélkül
történik a rendezvény résztvevőinek egészségügyi biztosítása.
Az egészségügyi ellátást mentőápoló, mentőtiszt, (mentő)orvos, oxyológus szakorvos vagy ezek közül
több személy együttesen végzi.
A csapatok elnevezésében nem szerepelhet semmilyen alkoholos italra, dohánytermékre, vagy
kábítószerre utaló szó!
A rendezők kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban lévő játékosok és hivatalos
személyek kiszűrésére és az ebből fakadó balesetek megelőzésére.
A rendezőknek jogukban áll az ittas vagy bódult állapotban lévő személyeket, továbbá a botrányosan
viselkedő résztvevőket beleértve a nézőket is eltávolítani a pályák környékéről, és egyebekben a
strandkézilabda tornák esetében az MKSZ Biztonsági Szabályzata alkalmazandó.
Amennyiben az alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapotban lévő játékos vagy hivatalos személy
kérésre nem hagyja el a pályát, úgy a játékvezetőnek kizárást kell alkalmazni.

Minden további kérdésben a Strandkézilabda Albizottság saját hatáskörében dönt.
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Óvás
A versenyen óvást benyújtani az illetékes Versenybizottságnál lehet, az érintett mérkőzést követő 20
percen belül írásban, az óvási díj egyidejű megfizetésével. Az óvás díját az MKSZ K&H Banknál vezetett
10400126-21413218-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalni, a közleményben fel kell
tüntetni a sportszervezet nevét, valamint Strandkézilabda óvási díj, majd ezt követően az illetékes
Versenybizottságnál elektronikusan igazolni az átutalás megtörténtét.
A versenybizottság köteles az óvást azonnal megtárgyalni és 20 percen belül döntést hozni.
Óvási díj: 20.000, - Ft
Óvást a versenybizottság nem fogad el az alábbi kérdésekben:
A mérkőzés időpontja, helyszíne.
Játékvezetők küldése.
Továbbá: Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve”
Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2.§. -a tartalmazza.
Játékvezetői döntések ellen nem fogadható be óvás.
Fontos! A megfogalmazott cél a játék, nem a versenyeztetés. Így fel kell hívni az edzők, csapatvezetők
figyelmét az óvás miatt kialakulható negatív érzésekre!
Fellebbezés:
Az I. fokon hozott óvási határozat a kihirdetéssel jogerős, ellene további fellebbezésnek helye nincs és
végrehajtható.

Fegyelmi eljárás
Az MKSZ Strandkézilabda Albizottsága által rendezett mérkőzéseken az a játékos, hivatalos
személy vagy sportszervezet, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek
vagyis feljelentették vagy a versenybíró versenybírói kiegészítő írásos jelentést tett, a Magyar
Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága által megküldött hivatalos értesítést
követően köteles megjelenni a Fegyelmi Tanács előtt (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
II. em.),személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal . A hivatalos értesítés
tartalmazza majd a fegyelmi tárgyalás időpontját/részleteit.
Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet a Fegyelmi Tanács előtt előzetesen
egyeztetett időpontban önként megjelenik és az eljárás megindításáról szóló értesítést
átveszi, teljes bizonyító erejű magánokiratban kérheti, hogy a Fegyelmi Tanács az első
fegyelmi tárgyalás időpontját a jogszabályban meghatározott 3 (három) munkanapos
tárgyalási időköz lerövidítésével tűzze ki.
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Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet a Fegyelmi Tanács előtt előzetesen
egyeztetett időpontban önként megjelenik és az eljárás megindításáról szóló értesítést
átvette, kérelemmel fordulhat az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottsága elnökéhez a hatályos
versenykiírásban meghatározott, a fegyelmi eljárás megindításához kapcsolódó joghátrányok
alól történő mentesítése iránt.
Amennyiben az eljárás alá vont személy nem tud vagy nem kíván megjelenni, kérheti a
tárgyalás távollétében történő megtartását.
A fentiek szerint a feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos
személy hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében az MKSZ Etikai és Fegyelmi
Bizottsága határozatot nem hoz. Fenti rendelkezéseket kell alkalmazni (játékjog és
közreműködői jog elvesztése) abban az esetben is, ha az eljáró Fegyelmi Tanács hivatalból indít
eljárást és az eljárás megindításáról szóló értesítés a Fegyelmi Szabályzat vonatkozó
rendelkezése szerint kézbesítésre került.
Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda
Szövetség tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi
eljárást, a fegyelmi felelősségre vonást.
Amennyiben a feljelentett játékos, vagy hivatalos személy nem jelentkezik és nem jelenik meg
az MKSZ Etikai- és Fegyelmi Bizottságánál, és tovább szerepel mérkőzésen, az jogosulatlan
szereplésnek minősül. Az MKSZ Strandkézilabda Albizottsága ezen találkozó(k) eredményét
hivatalból megsemmisíti, a két pontot 2-0 eredménnyel a vétlen csapat javára írja.
Budapest, 2020. március 25.
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