XIV. Főnix Kupa

Kézilabda Utánpótlás Torna
a Debreceni Sportcentrum KN Kft és a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség
rendezésében

Debrecen, 2022. június 24-26.
A rendezvény fővédnöke:
Dr. Papp László
Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere

A rendezvény védnökei:

Becsky András
a Debreceni Sportcentrum
ügyvezető igazgatója

Oláh Sándor
a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség elnöke,
a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja
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Versenykiírás
A verseny célja
▪
▪
▪

a sportág népszerűsítése
a benevező csapatok részére megfelelő színvonalú mérkőzések biztosítása
a Debrecenbe látogató csapatok, játékosok közötti sportkapcsolatok, sportbarátságok kialakítása, fejlesztése.

A verseny rendezői:

Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
A verseny ideje: 2022 június 24-26. (péntek-szombat-vasárnap)
A verseny helye: Debrecen sportlétesítményei
A verseny főszervezője: Dobszai Jenő szakosztályvezető
Elérhetőségek:
Cím: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 4032 Debrecen Oláh Gábor u. 5.
Tel.: 52/514-400
E-mail: fonixkupa@debrecenisportcentrum.hu
Internet: www.debrecenisportcentrum.hu , www.debrecenisportiskola.hu
Információ: Fiú csapatok : Dobszai Jenő: 20/3709752, dobszai.jeno@debrecenisportcentrum.hu;
Leány csapatok: Bujárszki Ádám: 20/3793538, bujarszki.adam@debrecenisportcentrum.hu;
E-ügyintézők: Bujárszki Ádám 983): 20/3793538, bujarszki.adam@debrecenisportcentrum.hu;
Jászberényi Éva (329): 30/3413097, evikej@gmail.com
Harmati Pál (285): 20/6611563, harmatipal@gmail.com

A versenyre vonatkozó szakmai követelmények
Megegyeznek a 2021-2022-es bajnoki évre kiírt Gyermekbajnokság korosztályokra vonatkozó
szakmai követelményeivel. (A játékidőre és a kiállításra vonatkozó eltéréseket a táblázat
tartalmazza)
Kategória
FU14
LU14
FU13
LU13
FU12
LU12

Korosztály
2008.01.012009.12.31.
2009.01.012010.12.31.
2010.01.012011.12.31.

Játékidő

Kiállítás

Labdaméret

2x20 perc (2 perc szünet)

kiállítás 2 perc

1 -es kézilabda

2x15 perc (2 perc szünet)

kiállítás 1 perc

1-es kézilabda

2x15 perc (2 perc szünet)

kiállítás 1perc

0-ás kézilabda

A játékosok szerepeltetése
A játékosok szerepeltetésére vonatkozó előírások a 2021-2022-es bajnoki évre kiírt Gyermekbajnokság
versenykiírásának 8. pontjában megfogalmazottaktól az alábbiakban térnek el. Minden másban a 8.pontban leírtak
szerint járunk el.
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Kötelező létszámok a mérkőzéseken minden korosztályban
Korosztály
Minimum
Maximum

U12-14
10
14

A verseny lebonyolítása, a helyezések eldöntése
Kategóriánként max.12 csapat nevezését tudjuk - a jelentkezés sorrendjében - elfogadni. Csapatonként 5
mérkőzést garantálunk.
A benevezett csapatok számától függően alakítjuk ki a csoportokat. A keresztjátékoknál és a helyosztóknál
döntetlen eredmény esetén nincs hosszabbítás, 5-5 hétméteressel kell dönteni. A helyezések eldöntése a
Kézilabdázás Szabálykönyve, Bajnoki rendszabályok 13. szabálya alapján történik.
A mérkőzések 2022. június 24-én, pénteken 12.00-kor kezdődnek.
Eredményhirdetés: 2022. június 26-án vasárnap délután.
Időkérés:
− a csoportmérkőzéseken, helyosztókon nincs!
− a döntőben 1 x 1 perc
− „Time out” sérülés esetén, és a döntőkben időkérésnél alkalmazható, kötelező cserénél nem.
Minden korosztályban tilos a wax használata
Nevezés-regisztráció, sportorvosi igazolás

-

Díjazás:

A Magyar Kézilabda Szövetség Rögzítői Rendszerébe fel kell tölteni a csapatokat, a
résztvevő játékosokat név és kódszám szerint.

tornán

Valamennyi benevezett játékosnak rendelkeznie kell érvényes sportorvosi engedéllyel. Amennyiben nem
igazolt sportoló vagy nem magyar állampolgár kíván szerepelni, számára is szükséges a regisztráció és a
mérkőzéseken csak az előírásoknak megfelelő orvosi engedéllyel szerepelhetnek.
Az orvosi engedélyek meglétét minden helyszínen, minden mérkőzés előtt ellenőrizzük.
Egy versenyző ugyanazon sportszervezet két korosztályában szerepeltethető, a tényleges születési évének
megfelelő korosztályon túl egy korosztállyal feljebb nevezhető. (Feljátszás)
Ha egy sportszervezet egy kategóriában több csapatot nevez, a kategórián belüli csapatok közötti átjátszás
nem engedélyezett.
− Minden résztvevő csapat oklevelet kap.
− Kategóriánként az 1-3. helyen végzett csapatok serleg és éremdíjazásban részesülnek (14+2 fő) ,

Nevezés:
•
•

A nevezéseket a Magyar Kézilabda Szövetség Rögzítői Rendszerében és a fonixkupa.hu
honlapon kell megtenni. Mindkét felületen 2022.05.02-2022.05.31-ig.
Nevezési határidő: 2022. május 31.
A nevezési határidőn belül nevező (lezárt nevezés!) első 12 csapat nevezését fogadjuk el.
( A februári időpontra tervezett Főnix Kupára benevezett csapatok számára előnevezési
lehetéséget biztosítunk. Erről az érintetteket külön értesítjük.)
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E-mail: fonixkupa@debrecenisportcentrum.hu
Másolati e-mail: dobszai.jeno@debrecenisportcentrum.hu; bujarszki.adam@debrecenisportcentrum.hu;
Nevezési díj: − 1-2 csapat nevezése esetén:
bruttó 40 000 Ft
− 3 vagy több csapat nevezése esetén csapatonként:
bruttó 35 000 Ft
(ugyanattól a sportszervezettől)
Részvételi feltételek:
A részvételi díj: 2 napra
35 000 Ft/fő, mely tartalmazza a szállást 4-6 ágyas kollégiumi szobákban és az étkezést:
2 nap teljes ellátást (péntek vacsorától, vasárnap ebédig), valamint az Áfát.
18 éven felülieknek az IFA (400.-Ft/fő/éj) külön fizetendő.
Fizetés:
A nevezési díj és a részvételi díj kifizetése előre, átutalással történik.
Kérjük az átutaláson a csapat nevét feltüntetni.
A helyszínen nem lehet fizetni! (Esetleges túlfizetés esetén visszautaljuk a különbséget.)
Csak azoknak a csapatoknak a nevezését fogadjuk el, igazoljuk vissza, amelyek
- a nevezési díjat 2022. június 3-ig,
- a részvételi díjat legkésőbb 2022. június 10-ig átutalják az alábbi számlaszámra:
Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
OTP Bank RT 11738008-20242509
Kérésre díjbekérőt küldünk az átutalás lebonyolításához.
Módosítás, lemondás:
A benevezett-regisztrált csapatok írásban történő adatmódosításaira 2022. június 17-ig van lehetőség , az
utána történő változtatásokat nem tudjuk figyelembe venni. A 2022. június 17-i állapotot vesszük alapul az
elszámolásnál.
A tornán való részvételt 2021. június 10-ig írásban lehet lemondani.
Nem áll módunkban a nevezési díjat visszafizetni, amennyiben a lemondás 2022. június 10-e után történik.
Egyebek:
-

"Tekintettel a Covid-19 veszélyhelyzetre, minden torna esetében javasolt - mind a torna rendezők,
mind a résztvevők számára – a Kormány, az MKSZ és az OSEI aktuálisan kapcsolódó ajánlásainak
figyelembevételével eljárni."

-

A helyszínen 25 000 Ft/ csapat kaució fizetendő, amit a verseny végeztével visszafizetünk, ha a szálláshelyeken,
illetve a versenyhelyszíneken a csapat játékosai által nem történt károkozás.

-

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.

-

A versenyen óvást nem fogadunk el.
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-

Fegyelmi ügyekben a gyermekbajnokságok 2021-2022 évi versenykiírásában foglaltak szerint járunk el.

-

A jelen versenykiírásban nem részletezett esetekben A kézilabdázás szabálykönyvében foglaltak az irányadók.

-

Az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekről a versenybizottság dönt, amelynek tagjai:
Komáromi Ákosné komaromi.akosne@debrecenisportcentrum.hu
Dobszai Jenő
dobszai.jeno@debrecenisportcentrum.hu
Jászberényi Éva
evikej@gmail.com

FONTOS!
A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére szerepel.
Nem vállalunk felelősséget az öltözőkben, szállásokon, étkezőhelyeken hagyott értéktárgyakért.
Szeretettel várunk Benneteket Debrecenbe!

A Szervező Bizottság
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