
VERSENYKIÍRÁS 

a Sziki Kupa 2020 strandkézilabda torna mérkőzéseire 
 

1.) A verseny célja, feladata: 

A szereplő sportág népszerűsítése, lehetőséget biztosítani kézilabda csapatok részére a szabadidő hasznos 

eltöltésére. 
 

2.) A verseny rendezője: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Sportosztálya 
 

3.) A verseny helye és ideje: Sziksósfürdő Strand és Kemping homokos pálya 

  2020. július 18. (szombat)  
 

4.) Résztvevők: a csapatok férfi és női kategóriában nevezhetnek, 10 fős csapatlétszámmal. A tornán azok a 

csapatok vehetnek részt, amelyek a határidőig beneveznek, befizetik a nevezési díjat és elfogadják a 

játékszabályzatot és a versenykiírásban foglaltakat. Minden játékosnak az első mérkőzés kezdési időpontjáig 

le kell adni a www.szegedsport.hu weboldalon található ’Játékos Nyilatkozat’ megfelelő kitöltött példányát. 
 

5.) Regisztráció és nevezés: a https://portal.szegedsport.hu/ weboldalon 2020. július 10-ig, illetve a 

maximum csapatlétszám eléréséig. A női torna 3-6 csapat, a férfi torna 3-4 csapat nevezése esetén kerül 

lebonyolításra. A megadott maximum csapatlétszám felett (nők: 6, férfi 4 csapat) nem áll módunkban 

nevezéseket elfogadni. Nevezési díj: 10.000.-Ft/csapat. A nevezést a nevezési díj befizetésével együtt tudjuk 

érvényesnek tekinteni.  
 

6.) Lebonyolítási rend: nevezések beérkezése után, csapatok számától függően. 

A lebonyolítási rendről a nevezett csapatokat 2020. július 15-ig értesítjük az általuk megadott  

e-mailcímen.  
 

7.) Sportági rendelkezések: 

- pályaméret: 16mx8 m 

- játékidő: 2x10 perc, 1 db időkérés/csapat/félidő 

- kiállítás: az első azonnali piros lap a tornán 1 meccsre szóló, a második azonnali piros lap a tornáról való 

végleges kizárást jelent. 

- helyezések eldöntése körmérkőzés esetén: 

– a legtöbb pontot szerzett csapat, 

– pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény, 

– jobb félidő arány, 

– az érintett csapatok egymás elleni gólkülönbsége, 

– összes gólkülönbség, 

– sorsolás alapján. 

- felszerelés: a csapatoknak minden mérkőzésre legalább kettő, egymástól eltérő színű felszerelést kell 

biztosítania. 
 

8.) Általános rendelkezések 

Olyan vitás esetekben, amelyekről jelen versenykiírás nem rendelkezik az érvényben lévő Strandkézilabda 

Szabályzat rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről sem a versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, sem 

a Strandkézilabda Szabályzat nem rendelkezik, a rendezők megbeszélés útján kialakított közös véleménye 

az irányadó.  
 

9.) Díjazás: Az I-III. helyezett csapatok kupa-és éremdíjazásban részesülnek, minden csapat oklevelet kap. 
 

10.) Költségek: A rendezési és díjazási költségeket a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fedezi, minden más 

költség a résztvevőket terheli. 
 

11.) További információ: Gergely-Antal Imola sportszervező 20/453-26-77 
 

A verseny szervezői a változtatás jogát fenntartják! 

Eredményes versenyzést kívánunk! 

http://www.szegedsport.hu/
https://portal.szegedsport.hu/

