
 

 

Tisztelt Sporttársak! 
 

Szeretettel meghívunk Benneteket az  
Angyalföldi Sportiskola és DSE által szervezett jubileumi 

 

 
 

kézilabda utánpótlás tornára. 
 

Időpont: 2014. december 19-20-21. 
 

Helyszín: Angyalföldi és más budapesti sportcsarnokok 
 

 
Kategóriák:         Leány és Fiú U16        98-99 
 U14        2000 

U13        2001 
 U12        2002 
 U11        2003 
 U10        2004 

U9         2005 szivacs 5+1fő 
U8         2006 szivacs 3+1fő 

  
Igény és megfelelő számú jelentkező esetén az U10 és 
fölötte levő korosztályokban kiemelt csoportokat hozunk 
létre a nagyobb játékerőt képviselő csapatok részére, hogy 
minél színvonalasabb mérkőzésekre kerülhessen sor. 
A kiemelt csoportba sorolást kérjük a nevezési lapon 
megadni. 
  
  

 

Nevezési díj: 30.000.-Ft /csapat  
Szivacs korosztályoknak 20.000.-Ft/csapat 

 
 

 
Szállás és étkezési díj:  
 
kollégiumban: Étkezés péntek vacsorától vasárnap ebédig  12 800.-Ft/fő 
  18 év felett 

+400Ft/fő/éj IFA 
 

Kaució szállást igénylőknek csapatonként 20.000.- Ft. 
  

 
 
 



 

 

.  

 
Nevezési határidő: 2014. november 23. 

 
A nevezési díjat  

2014. november 23-ig, a szállás és étkezési díjak 50%-át november 30-ig 
kérjük átutalni a következő számlaszámra: 

K&H Bank 10404089-40818052-00000000 
Az átutalásnál kérjük a csapat nevét feltüntetni! 

 
A torna általános szabályai: 

Játékidő:     

 98-99,2000, 2001 kategória 2x20 perc 2 perc szünettel 

 2002,2003,2004,2005 kategória 2x15 perc 2 perc szünettel 

 2006 kategória 2x10 perc 2 perc szünettel 

  
A mérkőzések során időkérés, „time out” nincs (kivétel, sérülés).  
 
Kiállítás: 
A 2x20 perces mérkőzéseken 2 perc, minden más mérkőzésen 1 perc. 
 
A feljelentéssel járó kizárás esetén, a következő mérkőzést automatikusan ki kell 
hagynia az érintett játékosnak. 
 
Játékrend:  
Minden csapatnak legalább 5 mérkőzést biztosítunk. A lebonyolítást a nevezők 
számától függően határozzuk meg. Minden helyezést eldöntünk. 
 
A tornán jegyzőkönyvet használunk! 
 
 
 
A kiírásban elöl álló csapat, alkalmazkodik mez színben a második helyen 
megjelölthöz.  
 
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. 
 

Labdaméret:   
                                                 FU16   III-as labda 
                                                 U13,U14, LU16  II-es labda 
   
                                                 U11, U12  I-es labda 
                                                 U10  0-s labda 
                                                 U8, U9  szivacskézilabda 
 
 



 

 

 
Díjazás: 
Külön díjazzuk a kiemelt és az alap csoport helyezettjeit is az alábbiak szerint. 
A kategóriák I. helyezettjei kupa, érem és oklevél ,a  II-III. helyezettek érem 
díjazásban részesülnek(15 fő/ csapat, szivacskézilabda 10 fő/ csapat). 
A csoportok gólkirálya különdíjat kap. 
 
Fizetés:  
A szállás és étkezési díj második részletét az érkezés napján (pénteken) 13.00-
20.00 óra között a Láng csarnokban kell befizetni számla ellenében. 
Óvási díj:  
20.000.- Ft, amit az adott mérkőzést követő 15 percen belül, a megírt óvással 
együtt a mérkőzés helyszínén kell leadni. 
Szállás: 
A szállást igénylő csapatok 20.000.-Ft/csapat, kauciót kötelesek fizetni, amit - 
amennyiben a szálláson nem okoznak kárt - a távozáskor visszakapnak. 
 
Támogatóink: 
XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, XIII. Kerületi Közszolgáltató ZRT Sport 
divízió, Vasas SC, Budapesti Kézilabda Szövetség 

Nevezéseket az ferenczykupa@asidse.hu e-mail címre kérjük elküldeni.  
A tornával kapcsolatos további információk: 
 
www.asidse.hu  
Horváth László 20/442-5084 laszlohorvath74@primposta.hu 
 
 

Nagyon jó versenyzést és további sportsikereket kíván a 
Szervező Bizottság! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nevezési Lap 
 

XX. Ferenczy Kupa kézilabda utánpótlás torna 
2014. december 19-20-21. 

 
Egyesület neve:    _______________________________________ 
Egyesület címe:   _______________________________________ 
Egyesület bankszámlaszáma: _______________________________________ 
Egyesület telefonszáma  _______________________________________ 
Egyesület e-mail címe:     _______________________________________ 
Egyesület fax száma:     _______________________________________ 
Számlázási név:   ____________________________________ 
Számlázási cím:   ____________________________________ 
Számlázással kapcsolatos egyéb kérés:    __________________________ 
Kapcsolattartó neve:  ____________________________________ 
Kapcsolattartó címe:  ____________________________________ 
Kapcsolattartó telefonszáma: ____________________________________ 
Kapcsolattartó fax száma: ____________________________________ 
Kapcsolattartó e-mail címe: ____________________________________ 
 
Csapatomat benevezem az alábbi korosztályokba:                               

 Kiemelt csoport Alap csoport 
Leány U16   
Leány U14   
Leány U13   
Leány U12   
Leány U11   
Leány U10   
Leány U9   
Leány U8   
Fiú U16   
Fiú U14   
Fiú U13   
Fiú U12   
Fiú U11   
Fiú U10   
Fiú U9   
Fiú U8   
   

Szállást kérek: 
 Gyerek (fő) Edző (fő) Felnőtt kísérő 
Kollégiumban /leány és        /fiú /nő és      /ffi /nő és      /ffi 
 
A nevezési díjat 2014. november 23-ig, a szállás és étkezés bruttó összegének 50%-át 
2014. november 30-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. 
 
2014. __________________         

    Szakosztályvezető aláírása 
                           p.h. 


