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                             2012-2013. évi versenykiírása 

 
1.  A bajnokság célja 

• A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. 
• Rendszeres és színvonalas mérkőzések biztosítása a benevezett utánpótlás csapatok számára. 
• A bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása, a sportszerűség (fair play) maradéktalan 
betartásával.  
• Az utánpótlás nevelés színvonalának emelése, a tehetségek kiválasztása és a serdülő 
válogatottakhoz való irányítása. 
• A Cséfay Sándor utánpótlás-fejlesztési program támogatási kategóriáinak megállapítása. 

2.  A bajnokság rendezője 

Magyar Kézilabda Szövetség Utánpótlás Bizottsága 
� 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
℡ 06 1 4606821 fax: 06 1 4606821 
Internet: http://keziszovetseg.hu/mksz/gyermekbajnoksag/  

3.  A bajnokság szervezése 

A bajnokság lebonyolítását a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás igazgatója irányítja és koordinálja. 
Felügyeletét az MKSZ Utánpótlás Bizottsága látja el. A megyei versenyek mérkőzéseit az MKSZ által 
megbízott megyei kézilabda szakreferensek, a megyei (budapesti) Kézilabda Szövetségekkel szorosan 
együttműködve szervezik, irányítják és felügyelik. 
 A régió döntők mérkőzéseit az MKSZ által megbízott régióközpont vezetők szervezik és irányítják. 
 Az országos elődöntők- és döntők lebonyolítását az MKSZ utánpótlás igazgatója a régióközpont 
vezetőkkel együttműködve végzi. 

4.  A bajnokság helye és ideje 

A mérkőzéseket teremben kell lejátszani, lehetőleg szabad vagy munkaszüneti napokon. Az országos 
elődöntőket és döntőket munkaszüneti napokon KELL megrendezni. A legkorábbi kezdési időpont 
10.00 óra, amelytől eltérni kizárólag a megyei- és régió döntők esetében lehet. 

A bajnokság ideje: 2012. október 1 – 2013. június 16. 

• megyei versenyek 2012. október 1 – 2013. február 24. 
• régió döntők  2012. február 4 – 2013. április 28. 
• országos elődöntők 2013. március 4 – 2013. május 20. 
• országos döntők 2013. április 1 – 2013. június 16. 

5.  A bajnokság résztvevői 

Magyarországi oktatási intézmények, sportiskolák és egyéb sportszervezetek leány és fiú csapatai, akik 
elfogadják a bajnokság Versenykiírását és Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzatát. Nem 
engedélyezett két vagy több sportszervezet együttműködési megállapodása szerinti vegyes csapat 
szerepeltetése. Koedukált csapatok benevezésére nincs lehetőség. 

Korosztályok: 
 

• U14  korosztály: 1998. január 1-én és később születettek 
• U13  korosztály: 1999. január 1-én és később születettek 
• U12  korosztály: 2000. január 1-én és később születettek  
• U11  korosztály: 2001. január 1-én és később születettek 
• U10 korosztály: 2002. január 1-én és később születettek 
• U9 korosztály: 2003. január 1-én és később születettek 
• U8 korosztály: 2004. január 1-én és később születettek 
• U7  korosztály: 2005. január 1-én és később születettek 
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6.  A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése 

Megyei szintű versenyek 

A megyei szintű versenyek lebonyolítási rendjét a megyei kézilabda szakreferensek a Megyei Kézilabda 
Szövetségekkel együttműködve határozzák meg. Megyei szintű versenyt legalább 3 csapat részvételével 
lehet megrendezni. Amennyiben ettől kevesebb csapat nevezését regisztrálták, a nevezőket – a területi 
elvek figyelembe vételével a régió más megyéibe kell besorolni. A megyei döntők 1-2. helyezett csapatai 

kvalifikálnak a régió döntőbe. 

Régiós szintű versenyek 

A régió döntők legfeljebb 6 csapat részvételével rendezhetők meg. Lebonyolítás a mellékletben található 
sorsolási tábla alapján. A régió döntőket a régió csapataival, a helyezéseknek megfelelő sorrendben lehet 
feltölteni. A kvalifikált csapatok (hat csapat esetén) két hármas csoportban körmérkőzést, majd elődöntő 
(A1-B2; B1-A2) és helyosztó (5., 3., 1. helyért) mérkőzéseket játszanak. Az elődöntő és a helyosztó 
mérkőzések eredményét a rendes játékidő eldöntetlen eredménye esetén büntető dobásokkal kell 
eldönteni. Első körben mindkét résztvevő csapat 5 különböző játékosa (szivacskézilabdában 3 játékos) 1-
1 büntetőt lő. Amennyiben az eldöntetlen állás továbbra is fennmarad, újabb büntetők következnek. A 
második körben 5 különböző játékos (természetesen az első körben szereplőket is beleértve) az első 
hibáig folytatja a küzdelmet. A régió döntők 1-2. helyezett csapatai kvalifikálnak az országos elődöntőbe. 

„RÉGIÓ BAJNOKA” régiós versenyrendszer 

A régió döntők során kiesett csapatok számára nyújt további versenyzési lehetőséget. Résztvehetnek a 
régió döntőkben szereplő, de tovább nem jutó csapatok és a régiót alkotó megyék azon csapatai, akik 
benevezésre kerültek az ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság aktuális szezonjába, de a megyei 
döntőkből nem jutottak tovább. A verseny lebonyolítási rendjét az adott régióközpont vezetője a régió 
megyei szakreferenseivel együttműködve határozza meg. 

Országos elődöntők 

A régió döntők 1-2. helyezett csapatai kvalifikálnak a 4 csapatos országos elődöntőbe, ahol egy 
versenynapon körmérkőzést játszanak. Az ismétlő csapatok (a régió döntőből második helyen bejutó 
csapatok) számára 20 perc pihenőidőt kell biztosítani. Az országos elődöntők 1-2. helyezettjei kerülnek be a 
8 csapatos országos döntőbe. 

Országos döntők 

Az országos döntőket (8) az utánpótlás régiókban (8) kell megrendezni. A lebonyolításért az MKSZ 
gyermekkézilabda igazgatója és az adott régióközpont vezetője - a megyei kézilabda 
szakreferensekkel együttműködve - felelős. 
Az adott korosztály leány- és fiú versenyét egy településen belül, a verseny leány- és fiú döntőjét egy, arra 
minden tekintetben alkalmas kézilabda csarnokban kell lebonyolítani. Az országos döntőkről az adott 
régióközpont vezetőjének szakmai beszámolót kell készíteni, amely minősíti annak szervezését és 
lebonyolítását. 

Az országos döntők megrendezésének feltételei 

- Kettő, legalább 300 néző befogadására alkalmas, megfelelő világítással és felszereltséggel rendelkező 
sportcsarnok, az MKSZ által biztosított szponzori hirdetések kihelyezésének biztosításával. 
Vendéglátó egység (BÜFÉ) működtetése a résztvevők és a szurkolók számára a verseny teljes 
időtartama alatt. 
- MKSZ által hitelesített küzdőtér. 
- Elektromos eredményjelző berendezés (működtető szakemberrel együtt). 
- Hangosítás (működtető szakemberrel együtt). 
- videofelvételek készítéséhez technikai feltételek biztosítása 
- Mindkét teremhez legalább 4 öltöző (takarítással). 
- Versenybírói iroda (elektromos áramvételi hellyel és internet elérhetőséggel). 
- VIP terem (ásványvíz, kávé, apró sütemény, pogácsa). 
- 2 fő versenybíró. 
- 2 fő felnőtt korú jegyzőkönyvvezető (termenként). 
- 4 fős biztonsági szolgálat (termenként). 
- Kollégiumi szálláslehetőség biztosítása, igény szerint már pénteken éjszakára is. Lehetőség szerint 
az edzők elhelyezése ne közvetlenül e gyerekekkel együtt történjen. 



 

 

3 

- Étkezési lehetőség biztosítása (szombat ebéd, vacsora – vasárnap reggeli, ebéd) igény szerint 
pénteken vacsora. 
- Ajándéktárgyak árusításának engedélyezése, technikai feltételek biztosítása mindkét teremben. 
- Szakmai fórum szervezése a tornán résztvevő csapatok edzői számára (szombat este). 

A helyezések eldöntése 

A helyezések eldöntése a Kézilabdázás Szabálykönyve Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint történik, 
azzal az eltéréssel, hogy a 2.§. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több csapatnak azonos a 
pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés(ek) eredménye(i) döntik el. 
  Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat(ok) ellen lejátszott mérkőzés(ek) eredménye(i) nem 
számít(anak). 

Játékidő 

• U14  korosztály: 2x20 perc – kiállítás 2 perc – régió döntő 2x15 perc 
• U13  korosztály: 2x20 perc – kiállítás 2 perc – régió döntő 2x15 perc 
• U12  korosztály: 2x15 perc – kiállítás 1 perc 
• U11  korosztály: 2x15 perc – kiállítás 1 perc 
• U10 korosztály: 2x15 perc – kiállítás 1 perc  
• U9 korosztály: 2x15 perc – kiállítás 1 perc 
• U8 korosztály: 2x10 perc – kiállítás 1 perc 
• U7 korosztály: 2x10 perc – kiállítás 1 perc 
•  

Labdaméret 

• U14  korosztály: 2-es labda 
• U13  korosztály: 2-es labda 
• U12  korosztály: 1-es labda  
• U11  korosztály: 1-es labda 
• U10 korosztály: 0-ás labda 
• U9 korosztály: szivacslabda 15-ös (StudentComfort hivatalos labda) 
• U8 korosztály: szivacslabda 13,5-ös (StudentComfort hivatalos labda) 
• U7 korosztály: szivacslabda 13,5-ös (StudentComfort hivatalos labda) 
•  

7. Általános szakmai követelmények 

� Az U10-U14 korosztályok minden mérkőzésének 1. félideje alatt (teljes csapatlétszám esetén) nyitott 
(5:1, 4:2, 3:3, 1:5, 3:2:1), vegyes védekezést (5+1; 4+2) vagy emberfogásos védekezést KELL alkalmazni. 
TILOS a 6:0 egysoros területvédekezés. 

Amennyiben a védekezés nem a versenykiírásban leírtaknak megfelelően történik, az alábbi 
szankciókat KELL alkalmazni: 
- első alkalommal a játékvezetők felhívják az edző figyelmét a szabály betartására (Time Out); 
- második alkalommal sárga lapos figyelmeztetést adnak, mennyiben már progresszív figyelmeztetésben 
részesült az edző, akkor 2 perces kiállítást kap; 
- harmadik alkalommal 2 perces büntetést adnak, amennyiben már a játék folyamán kapott 2 perces 
büntetést az edző, akkor kizárják a játékból; 

Amennyiben a csapat továbbra sem tartja be a nyitott védekezés alkalmazására vonatkozó szabályt, akkor 
a csapatot ki kell zárni a torna további küzdelmeiből! 

Hivatalos pályaméretek 

• U9 korosztály: 26-28 x 14-16 méter 
• U8 korosztály: 20x10 méter 
• U7 korosztály: 20x10 méter 
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8.  Nevezési feltételek 

A nevezéseket elektronikus úton a sportszervezet székhelye szerint illetékes megyei kézilabda 
szakreferensekhez kell benyújtani. A szakreferensek a hozzájuk benyújtott nevezéseket összesítve 
továbbítják az MKSZ-nek. A nevezési díjak megfizetése befizetéssel, vagy átutalással a Versenykiírás 
eredeti rendelkezései szerint a Magyar Kézilabda Szövetség számlájára történik, a csekkszelvény, vagy 
átutalási bizonylat másolatát a nevezéshez mellékelni kell. 
                                    
Nevezési határidő:  2012. szeptember 28. (U10-U14 korosztály) 
    2012. november 16.   (U7-U9 korosztály) 

Nevezési díj 

A bajnokságban való részvételre jogosító nevezési díj összege 100.000,- (egyszázezer) forint, amelyből a 
benevezett csapatot 10.000,- (tízezer) forint terhel, a fennmaradó hányadot az MKSZ átvállalja.  A 
nevezési díj összegét a nevezéssel egyidejűleg KELL a Magyar Kézilabda Szövetség egyszámlájára 
(10400126-21413218-00000000) befizetni vagy átutalni. A befizetést igazoló csekkszelvény vagy átutalási 
bizonylat másolatát a nevezéshez mellékelni kell, ennek hiányában a versenyeken NEM lehet résztvenni. 

9.  Igazolás 

• A csapatoknak az arra rendszeresített Csapatnévsort érvényes orvosi engedéllyel (sportorvosi, 
iskolaorvosi vagy háziorvosi) az aktuális verseny rendezőjének a versenyt megelőző technikai 
értekezleten, de legkésőbb az érintett csapat első mérkőzését megelőzően – kérés nélkül – be kell 
mutatni, annak egyik példányát át KELL adni a versenyt felügylő kézilabda szakreferensnek.   

• Az orvosi engedélyt az egyesületi igazolásban lévő érvényes sportorvosi engedéllyel pótolni lehet. 
• A benevezett játékosok elektronikus, fényképes regisztrációját a megyei szintű versenyek 

megkezdése előtt minden benevezett csapatnak el kell végezni!  
• A Csapatnévsor, az elektronikus, fényképes regisztráció (elektronikusan létrehozott fényképes, 

sorszámozott, nyomtatható adatlap, amely tartalmazza a játékos 2 évnél nem régebbi arcképét, 
születési adatait, édesanyja nevét és sportszervezetét) és a KÖLYÖKKÉZI IGAZOLVÁNY hiányában 
az aktuális versenyen NEM lehet részt venni. 

• Csapatváltásra ebben a versenyrendszerben a 2012/2013-as szezonban NINCS lehetőség! Kivételt 

képez az állandó lakóhely megváltozása, de az NEM jelent automatikus csapatváltást, azt külön írásban 
kérelmezni KELL az MKSZ Utánpótlás Bizottságánál. 

• Új – elektronikus regisztrációval még nem rendelkező – játékos szerepeltetésére – a 13. pont 
csapatlétszámra vonatkozó szabályának figyelembe vételével – korlátozás nélkül van lehetőség.  

                                                                  

10.  Költségek 

• A csapatokat a versenyeken való részvétel és az odautazás költsége terheli.  
• Az MKSZ – a benevezett csapatok arányában – a rendező megyei szövetségnek hozzájárulást biztosít 

a megyei, a régiós és országos elődöntők terembérleti-, játékvezetői- és díjazási költségeihez.  
• Az MKSZ fedezi az országos döntőkben résztvevő csapatok szállás és étkezési költségeit (szombati 

ebéd, vacsora, szállás és vasárnapi reggeli, ebéd) U10-14 korosztályban legfeljebb 16+2 főre, U7-U8 
korosztályban legfeljebb 12+2 főre, U9 korosztályban legfeljebb 14+2 főre. Biztosítja a díjazást és 
a játékvezetői költségeket. 

11.  Díjazás 

• A régió döntők, országos elődöntők és az országos döntők során minden résztvevő csapat oklevelet 
kap. A régió döntők, országos elődöntők és az országos döntők során éremdíjazásban (U14-U10 16+2 
db, U7-U8 10+2 db, U9 12+2 db) részesülnek az 1-3. helyezett csapatok játékosai és edzői. 

• Az országos döntőben ezenfelül különdíjat kap a gólkirály(nő), legjobb játékos és a legjobb kapus 
(névadó szponzor biztosítja). 

12.  Óvás, fellebbezés 

Óvás 

Óvni az adott mérkőzést követő 20 percen belül lehet írásban, az adott esemény felelős rendezőjénél. 
Óvási díj: 20.000,- (húszezer) Ft+ÁFA, amely összeget a helyi felelős rendezőnek kell „Óvás” megjelöléssel 
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befizetni. Óvási díj visszafizetése „A kézilabdázás szabálykönyve” 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak 
szerint. 

Fellebbezés 

Az elsőfokú óvás ügyében hozott határozat ellen fellebbezéssel lehet élni, amelyet a versenyt követő 
munkanapon, legkésőbb 14 óráig az MKSZ Utánpótlás Bizottságának kell elküldeni a fellebbezési díj 
befizetésének igazolásával együtt. Fellebbezési díj: 30.000,- (harmincezer) forint+ÁFA. 

13. Egyebek 

Csapatlétszám: a bajnokság teljes időtartamára egy csapat legfeljebb 20 játékost nevezhet. 
Versenyalkalmanként (megyei döntő, régió döntő, országos elődöntő, országos döntő) az U10-U14 
korosztályban legfeljebb 16 játékost, az U7-U8 korosztályban legfeljebb 12 játékost, az U9 korosztályban 
legfeljebb 14 játékos szerepeltethető. 

• A szezon teljes időtartama alatt egy játékos kizárólag egy oktatási intézményben, sportiskolában 
és sportegyesületben (ahova első alkalommal benevezték) szerepelhet.  

• Alacsonyabb korosztály játékosa (saját oktatási intézményében, sportiskolájában és 
sportegyesületében) az idősebb korosztályok bármelyikében szabadon versenyeztethető. Azonos 
korosztályban több csapattal versenyző oktatási intézmények, sportiskolák, sportszervezetek és 
egyéb nevező gyermek csapatok a magasabb szintű versenyre továbbjutó csapatukat kiegészíthetik 
a további küzdelmekből kiesett csapatuk tagjaival. Nem lehet módosítani a csapatok összetételén, 
amennyiben a benevezett mindkét csapat továbbjut a következő szintű versenyre. 

• Három igazolatlanul le nem játszott mérkőzés után a vétkes csapatot ki kell zárni a további 
küzdelmekből,  eredményeit törölni kell és meg kell vonni tőle az adott szintű verseny Cséfay-
támogatási összegét. 

• A kizárt (nem háromszori kétperces kiállítás miatt) játékos a soron következő első mérkőzésen 
nem szerepelhet (pl.: országos elődöntő utolsó mérkőzésén kizárt játékos az országos döntő első 
mérkőzésén nem szerepelhet). 

• Minden helyszínen a verseny teljes időtartamára egészségügyi felügyeletet KELL biztosítani, 
amelyet a játékvezetők ellenőriznek. Ennek hiányában a versenyt NEM lehet lebonyolítani. 

 
Sajnálatos módon, az utánpótlás versenyeken is –  a lelátón és a küzdőtér közvetlen közelében – 
elszaporodtak az agresszív, sportszerűtlen megnyilvánulások. Ezek megelőzése és megállítása érdekében 
kérjük elsősorban az edzőket és csapatvezetőket arra, hogy ügyeljenek a csapatukkal érkező szurkolók 
magatartására. Nagy a felelősségük, hiszen közvetlenül Ők tudnak hatni a csapattal érkező 
szurkolókra! 
Amennyiben a megelőzés nem sikerül és bekövetkezik a sportszerűtlenség, akkor a vétkes szurkoló 
csapatát büntetjük meg azzal, hogy az érintett gyermeket (a szülő vagy hozzátartozó miatt) kizárjuk a 
további küzdelmekből. Ha nem sikerül azonosítani az „elkövetőt”, akkor az érintett csapatot zárjuk ki a 
további versenyekből. Súlyos sportszerűtlenség esetén az érintett klubot, iskolát és egyéb 
sportszervezetet a Rendező a szezon teljes idejére kizárja az ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság 
versenyeiről és megvonja tőle a SPORT XXI. Cséfay-támogatás teljes összegét is! 

Sportfelszerelés 

A csapat mezőnyjátékosainak egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan 
megkülönböztethető legyen. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat 
felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a jegyzőkönyv szerinti A csapat köteles más színű 
sportfelszerelésben játszani. 
                                              

A jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben levő „A Kézilabdázás Szabálykönyve” 
rendelkezik. 
 

Minden olyan esetről, amiről sem ezen Versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, sem a Kézilabdázás 

Szabálykönyve nem rendelkezik, a Magyar Kézilabda Szövetség Utánpótlás Bizottsága dönt. 

Budapest, 2012. március 21. 
Jóváhagyja: az MKSZ Szakmai és Versenybizottsága 


