SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP
NŐI STRANDKÉZILABDA TORNA
2014. április 09.
1. A verseny célja:

A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért
eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek
megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált szórakoztatása, az amatőr
sport és a strandkézilabda sportág népszerűsítése.

2. A verseny rendezői:

Károli Gáspár Református Egyetem
Budapesti Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
SportPont Program

2. A verseny szervezője:

Ujszászi Attila

3. A verseny helye, ideje: 2014. április 9., 8:00 – 18:00.
Építők Sporttelep (1101 Budapest, Vajda Péter utca HRSZ 38442/12)
4. Résztvevők:

Intézményenként egy női csapat az Általános versenykiírás 2.5.1.; 2.5.2.;
2.5.3. pontjai alapján, maximum 8 csapat.

5. Lebonyolítás:

A nevezések számától függően. A hivatalos strandkézilabda szabályzat
alapján, folyó órával és időkérési lehetőséggel.

6. Mérkőzések:

2x10 perc, 1 db időkérés/csapat/félidő, a kiállítás 2 perc, háromszori
kiállítás egy piros lap, az első azonnali piros lap a tornán 1 meccsre
szóló, a második azonnali piros lap tornáról való végleges kizárást
jelent.

7. Díjazás:

A győztes csapat elnyeri a 2014. évi KRE Tavaszi Sportnap
Strandkézilabda Bajnoka címet. A csapatok oklevél és érem díjazásban
részesülnek.

8. Nevezés:

Nevezni 2014. április 4.-ig lehet az ujszaszi.attila@kre.hu címen.
Nevezhet bármely magyarországi egyetemi és főiskolai csapat. Egy
csapatban mérkőzésenként maximum 10 fő szerepelhet. A csapat tagjai
a nevező intézmény hallgatói lehetnek. A csapatban legfeljebb 2
”idegenlégiós” játszhat, akik nem az adott intézménnyel állnak hallgatói
jogviszonyban. Illetve egy csapatban legfeljebb 2 olyan játékos
szerepeltethető, akinek a 2014/2014-es tanévben volt bejegyzett
kvalifikációs strandkézilabda mérkőzése. A meccseken csak a nevezési
lapon szereplő játékosok vehetnek részt. A nevezés feltétele a
nyilatkozat kitöltése, mellyel a torna résztvevői nyilatkoznak arról,
hogy saját felelősségükre lépnek pályára, a rendezők nem felelősek az
esetleges sérülésekért, illetve hogy a versenykiírást elolvasták,
elfogadták. Csapatok közötti átjátszásra nincs lehetőség a tornán.

9. Kizárás:

A tornából kizárásra kerülnek, azok a játékosok, akik:
-

a helyszínen nem regisztráltak
neve nem szerepel a leadott nevezési lapon
nem írták alá a felelősségvállalási nyilatkozatot
nem felelnek meg az általános versenykiírásban foglaltaknak
nagy mennyiségű alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állnak

10. Helyezések eldöntése:
-

első a több szerzett pont
pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény
jobb félidő arány
több dobott gól
kevesebb kapott gól alapján
sorsolás alapján

11. Játékvezetők:

A játékvezetőket a BEFS biztosítja a tornán.

12. Jegyzőkönyv:

A mérkőzéseken jegyzőkönyv vezetése kötelező.

13. Általános rendelkezések:

Olyan vitás esetekben, amelyekről jelen versenykiírás
nem rendelkezik az érvényben levő strandkézilabda
szabályai rendelkeznek.
Minden olyan esetről, amiről sem ezen Versenykiírás,
sem egyéb hatályos szabály, sem a Strandkézilabda
Szabályai nem rendelkezik, a rendezők megbeszélés
útján kialakított közös véleménye az irányadó.

14. Óvás:

A MEFS szabályai szerint.

15. Létszámok:

Csapatlétszám 10 fő

16. Felszerelés:

A csapatoknak minden mérkőzésre legalább kettő, egymásról eltérő
színű felszerelést kell biztosítania.
A női versenyzők topot, vagy ujjatlan mezt és nadrágot kötelesek
viselni.

17. Költségek:

Nevezési díj: 2000,- Ft/csapat. A nevezési díjat legkésőbb 2014. április
7-ig kérjük befizetni a Bölcsészettudományi Kar Gazdasági Irodájában
(1088 Budapest, Reviczky u 4/C.)
FIGYELEM: a nevezést csak a nevezési díj befizetésével együtt
tudjuk érvényesnek tekinteni.
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Menetrend
Csoportkörök
9.00 – 9.25

A1 – A2

9.30 – 9.55

A3 – A4

10.00 – 10.25

A1 – A4

10.30 – 10.55

A2 – A3

11.00 – 11.25

A1 – A3

11.30 – 11.55

A2 – A4

12.00 – 12.25

B1 – B2

12.30 – 12.55

B3 – B4

13.00 – 13.25

B1 – B4

13.30 – 13.55

B2 – B3

14.00 – 14.25

B1 – B3

14.30 – 14.55

B2 – B4
Elődöntő

15.00 – 15.25

A csoport győztese – B csoport 2. helyezett (C)

15.30 – 15.55

B csoport győztese – A csoport 2. helyezett (D)
3. hely

16.00 – 16.25

C vesztese – D vesztese
Döntő

16.30 – 16.55

C győztese – D győztese
Díjátadó várható kezdése 17.15
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NEVEZÉSI LAP

Nevező intézmény neve: …………………………..….................................................................................
…………………………………............................................................................... Kódja:
A csapatvezető neve: ...............................................................................................................................
Levelezési címe:........................................................................................................................................
telefon:........................................................................ fax:……................................................................
e mail:.......................................................................................................................................................

Név

Születési idő

Diákigazolványszám

Aláírás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kelt..................................................

ph.

....................................................................................
a nevező intézmény vezetőjének megbízottja

Nyilatkozat: Aláírásommal elfogadom, hogy teljes felelősséget vállalok minden egészségügyi és
baleseti problémámért, amely a bajnokságban való részvételből ered, mivel ismerem a velejáró
veszélyeket, valamint elfogadom és egyetértek a SportPont – KRE Tavaszi Sportnap Férfi
Strandkézilabda Torna versenykiírásában foglaltakkal.

