A Magyar Kézilabda Szövetség „Kézilabda az iskolában” program
SULIKÉZI FESZTIVÁL
2021. évi kiírása
1. A fesztivál célja
Elsősorban az MKSZ „Kézilabda az iskolában” programjában szereplő iskolák kisiskolás
korosztályainak, mérkőzés és mozgásfejlesztő játékok biztosítása. A fesztivál a sporttörvény 31. § (1)
bekezdés c) pontja szerint amatőr versenyrendszernek minősül. Az MKSZ a játékokkal nem eredményt,
eredményességet kíván megállapítani, hanem a programjában lévő iskolás gyerekek a sportág iránti
érdeklődést kívánja felkelteni, fenntartani.
2. A fesztivál szervezője
A játéknapokat a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Verseny Albizottság szervezi.
A közvetlen irányítást és az ellenőrzést a Versenyalbizottság utánpótlás szakágvezetője a „Kézilabda az
iskolában” program vezetőjével végzi. A Versenykiírást a Szakmai- és Versenybizottság fogadja el, és
ő dönt az esetleges eltérések ügyében. Döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.
3. A fesztivál résztvevői
Minden olyan iskola, aki a Magyar Kézilabda Szövetség „Kézilabda az iskolában” programjában részt
vesz és a megadott határidőig benevez, illetve azok az iskolai csapatok, amelyek nem szerepelnek a
Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Kisiskolás versenyeken és vállalják a részvételük teljes költségét
(utazás, szállás, étkezés). A nevezéssel együtt az iskola vállalja, hogy a számára kiírt összes játéknapon
a benevezett csapataival minden mérkőzésen teljes létszámban megjelenik
4. A fesztivál lebonyolítása
Minden játékhétvégére a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága programtervezetet ír ki,
amelyben minden iskolának két mérkőzést kell játszania. A mérkőzések eredményei nem kerülnek
vezetésre. A korosztályok mérkőzései alatt a Kezdődobás program játékai kerülnek felállításra,
melyeken a részvétel ugyanúgy elvárt, mint a mérkőzéseken. A program során szakembereink méréseket
végezhetnek.
5. Nevezés, korosztályok, játéknapok
Az iskolák az MKSZ Rögzítői rendszerében tudnak nevezni. A programban nem szereplő iskoláknak a
nevezési szándékot e-mailben kell jelezni az upiroda@mksz.hu e-mailcímre.

Nevezési határidő
U10-11
2020.08.24
U9-8
2020.12.31

U10-11
U8-9

I. játéknap
2020.09.25 - 27
2021.03.06 - 07

U11
U10
U9
U8

Korosztályok
2010.01.01 - 2011.12.31
2011.01.01 - 2012.12.31
2012.01.01 - 2013.12.31
2013.01.01 - 2014.08.31

II. játéknap
2021.04.24 - 25
2021.05.08 - 09
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6. Szakmai követelmények

U10-11
U9-8

Játékidő
2*15 perc
2*10 perc

Pályaméret
25*15 m
20*10 m

Kötelező létszám
U10-11
U9-8

Min.
6
4

Max.
12
8

Mérkőzésekhez labdát az MKSZ Verseny Albizottsága biztosít
A versenyek során minden mérkőzésre nevezett gyereket kötelező az adott mérkőzésen játszatni minimum
egy félidő erejéig.
A létszámok egy mérkőzésre vonatkoznak.
7. Játékjogosultság, játékengedély, játékosok szerepeltetése
A Sulikézi Fesztiválra minden olyan gyermek nevezhető, aki a nevezett iskolával tanulói jogviszonyban
áll, továbbá szerepel a Magyar Kézilabda Szövetség által ellenőrzött felületen (Back Office rendszer).
A tanulókat a mellékletben található névszerinti nevezési lapon kell feltüntetni. Azoknak a játékosoknak
az adatait, akik a Magyar Kézilabda Szövetség rendszerében azonosító számmal még nem rendelkeznek
és a Sulikézi Fesztiválon részt fognak venni, fel kell tölteni legkésőbb az első játék nap előtt 15
munkanappal. Ezzel egyidejűleg kötelező a születési anyakönyvi kivonat vagy a személyi igazolvány
mindkét oldalának másolatát elektronikusan elküldeni az upiroda@mksz.hu címre a regisztráció
véglegesítéséhez. Amennyiben a második játéknapra új gyermeket kíván nevezni az iskola, akkor azt
legkésőbb a játéknap előtt 15 munkanappal jelezni kell a korábban leírt módon. A Sulikézi Fesztiválon
szereplő gyerekek csak erre a fesztiválra szóló játékengedélyt kapnak, mellyel más versenyen nem
tudnak szerepelni. A játékengedély kiadási díja: bruttó 300 Ft (háromszáz forint) engedélyenként, amit
a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében kell befizetni.
Az U9-8 korosztályokban részt vehet a 2020-21-es évre, az MKSZ bármelyik korosztályára
vonatkoztatott sportszervezeti játékengedéllyel rendelkező gyermek is. Az U10-11 korosztályokban
sportszervezethez köthető játékengedéllyel rendelkező sportoló NEM szerepelhet! Amennyiben egy
gyermek a versenyév közben sportegyesülethez köthető versenyengedélyt kap, elveszti Sulikézi
játékengedélyét az U10-11-es korosztályban, így a Sulikézi Fesztiválon nem szerepelhet. Egy játékos
az adott évben csak egy korosztályban és egy csapatban szerepelhet a fesztiválon.
Érvényes orvosi igazolás nélkül a gyermek nem vehet részt a Sulikézi Fesztivál játékain! Orvosi
engedélyt megadhatja sportorvos, háziorvos. (Lásd: Sporttörvény)
8.

Egyéb

A csapat 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, akkor a versenyjegyzőkönyvben jelölt „B” csapat
köteles más színű sportfelszerelésben játszani. Egy versenynapra két eltérő színű mezkészletet kell egy
csapatnak vinnie. Minden nevezett iskolának kötelező egy főt (14-20 év közötti lehetőleg kézilabdás
múlttal rendelkező) biztosítani játékvezetői feladatok ellátására. Benevezett csapatonként egy mérkőzés
levezetésére Amelyik iskola több csapattal nevez, minden csapat mellé köteles egy fő felnőtt kísérőt
biztosítani!
Minden játéknap előtt az iskola megbízottja köteles az MKSZ Rögzítői Rendszerében feltölteni az adott
mérkőzéseken szereplő gyerekek névsorát!
Budapest 2020.05.11
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