
 

 
Tisztelt Sporttársak! 

 
 

Szeretettel köszöntünk Benneteket az  
Angyalföldi Sportiskola és DSE és a  

Budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett 
 

 
 

kézilabda utánpótlás tornán. 
 

Időpont: 2015. december 19-20-21. 
 

Helyszín:  
Angyalföldi és más budapesti sportcsarnokok 

 
Kategóriák:   Leány 2000 
 Leány 2002 
 Leány 2004 
 Leány 2006 
 Leány 2007 

Fiú 1999 
 Fiú 2001 
 Fiú 2003 
 Fiú 2005 
 Fiú 2006 
 Fiú 2007 
  
  

Nevezési díjak:  

Leány 2000, 2002, 2004 és fiú 1999, 2001, 2003, 2005 kategóriákban  

35.000.-Ft /csapat. 

Leány 2006 és fiú 2006 kategóriákban 25.000.-Ft /csapat. 

Leány 2007 és fiú 2007 kategóriákban 15.000.-Ft /csapat. 

 
Nevezési határidő: 2015. november 27. 
A nevezési díjat 2015. november 15-ig kérjük átutalni  

az alábbi számlaszámra: 
0TP  Bank  Zrt. –nél vezetett 11705008-20462381-00000000 számlára 

Kérjük az átutaláson a csapat nevét feltüntetni! 

 
 
 



 

 

Regisztráció: 

Az érkezés alkalmával, a versenybizottságnál kell regisztrálni az összesítő 

névsorral. Vitás esetben az érintett játékos kötelezettsége, hogy hitelt 

érdemlően igazolja személyazonosságát! 

 

A szállást és étkezést a résztvevő csapatoknak kell megoldania. 
. 

Szállás lehetőségek: 

Gerand Hotel Góliát 

1135 Budapest, Kerekes u. 12-20 

seles.hotelgoliat@gerandhotels.hu 

 

Hotel Flandria 

Budapest, XIII. ker. Szegedi u. 27. 

hotelflandria@chello.hu 

 

Pannónia Középiskolás Kollégium 

1133 Budapest, Pannónia u. 83. 

étkezés nem megoldható 

panonniaszallas@gmail.com 

 
 
A torna általános szabályai: 
 
Játékidő:   
L2000 és F1999 2x20 perc 2 perc szünettel 
L2002 L2004 és F2001, F2003 2x15 perc 2 perc szünettel 
L2006 és F2005, F2006 2x12 perc 2 perc szünettel 
L2007 és F2007 2x10 perc 2 perc szünettel 
 
A mérkőzések során időkérés, „time out” nincs (kivétel, sérülés).  
 
Kiállítás: 
L2007 és F2006, F2007 mérkőzéseken 1 perc. 
Minden más kategóriában 2 perc. 
 
Kizárás esetén, ha az nem a 3. kétperces büntetés után történik, a 
következő mérkőzést automatikusan ki kell hagynia az érintett 
játékosnak. 
Végleges kiállítás esetén, ha az súlyos sportszerűtlenség miatt történik, az 
illető játékos a torna további küzdelmeiben nem vehet részt. 
 
 
 
 
 



 

 
Játékrend:  
Minden csoportban körmérkőzésre kerül sor.  
A végső sorrendet a csoportokon belül azonos pontszám esetén az 
egymás ellen elért eredmény dönti el. Ha ez azonos, akkor a 
gólkülönbséget, majd a több lőtt gólt kell figyelembe venni. 
Ha kettőnél több csapat végez azonos pontszámmal, közöttük sorrendben 
az egymás ellen elért pontokat, gólkülönbséget, több lőtt gólt vizsgáljuk. 
Teljes egyenlőség esetén sorsolást alkalmazunk. Minden helyezést 
eldöntünk. 
 
A tornán jegyzőkönyvet nem használunk! 
Az eredmények pontos vezetéséért a játékvezetők, a csapatok és a zsűri 
asztalnál lévő személy együtt felelős. Vita esetén a játékvezetők 
döntenek.  
A kiírásban elöl álló csapat, alkalmazkodik mez színben a második helyen 
megjelölthez.  
A mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt és ezt a 
nevezéssel együtt tudomásul veszi. 
A csarnokokban közös használatú öltözők lesznek. Az öltőzőkben hagyott 
tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 
 
A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére szerepel, így az abból adódó 
valamennyi felelősség a résztvevő csapatok edzőit, vezetőit terheli, a 
torna szervezője elhárít magától minden e felelősségére irányuló 
megkeresést! A torna szervezői és a vele együttműködő partnerei 
felelősséget nem vállalnak az öltözőkben, szállásokon, étkezőhelyeken 
hagyott értéktárgyakért, azok felelős megőrzése a csapatok saját 
feladata. 
 
Labdaméret:  
L2000, F1999, F2001 II-es labda 
L2002 I-es labda 
L2004, F2003, F2005 0-s labda 
L2006, L2007, F2006, F2007 szivacskézilabda 
 
Díjazás: 
A kategóriák I. helyezettjei kupa, oklevél és 16 db (2006-os szivacs 
korosztály 12 db, 2007-es szivacs korosztály 10 db) érem díjazásban 
részesülnek. 
A kategóriák II-III. helyezettjei oklevél és 16 db (2006-os szivacs 
korosztály 12 db, 2007-es szivacs korosztály 10 db) érem díjazásban 
részesülnek. 
A kategóriák további helyezettjei oklevelet kapnak. 
A torna végeztével az edzők szavazatai alapján díjazzuk a döntőkbe jutott 
csapatok legjobb játékosait (csapatonként 1-1 fő)  
 
 
 
 
 
 



 

 
Óvási díj:  
10.000.- Ft, amit az adott mérkőzést követő 15 percen belül, a megírt 
óvással együtt a mérkőzés helyszínén kell leadni. 
 
 
 
Támogatóink: 
Budapesti Kézilabda Szövetség, XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Vasas 
SC.  
 
Nevezéseket az ferenczykupa@asidse.hu e-mail címre kérjük elküldeni.  
A tornával kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatást adunk a 
www.asidse.hu honlapon. 
 
 
 

Nagyon jó versenyzést és további sportsikereket kíván a 
Szervező Bizottság! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nevezési Lap 

 
XXI. Ferenczy-Budapest Kupa kézilabda utánpótlás torna 

2015. december 19-20-21. 

 
Egyesület neve:    _______________________________________ 
Egyesület címe:   _______________________________________ 
Egyesület bankszámlaszáma: _______________________________________ 
Egyesület telefonszáma  _______________________________________ 
Egyesület e-mail címe:     _______________________________________ 
Számlázási név:   _______________________________________ 
Számlázási cím:   _______________________________________ 
Számlázással kapcsolatos egyéb kérés:    _______________________________ 
Kapcsolattartó neve:  _______________________________________ 
Kapcsolattartó telefonszáma: _______________________________________ 
Kapcsolattartó e-mail címe:
 _____________________________________ 
 

Csapatomat benevezem az alábbi korosztályokba: 

Leány 2000  
Leány 2002  
Leány 2004  
Leány 2006  
Leány 2007  
Fiú 1999  
Fiú 2001  
Fiú 2003  
Fiú 2005  
Fiú 2006  
Fiú 2007  

 
 
A nevezési díjat, 2015. november 27-ig átutalom. Amennyiben ez nem történik meg 
akkor a nevezés érvényét veszíti.  
A mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt és ezt a nevezéssel együtt 
tudomásul veszi. 
 
 
2015. __________________         
 
 
 
 

    Szakosztályvezető aláírása 
                           p.h. 


