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Magyarországi gyermekkézilabda U11- U13-as korosztályainak versenykiírása

1.

A versenyek célja

A magyar U11-U13-as korosztályú utánpótlás kézilabdacsapatok folyamatos, színvonalas
versenyeztetése mindkét nemben. A mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk
népszerűsítése.
A verseny a Sporttörvény 31. § (1) Bekezdés a) pontja szerinti amatőr versenyrendszernek minősül. A
Magyar Kézilabda Szövetség (későbbiekben röviden: MKSZ) a versenyekkel elsődlegesen nem
eredményeket, eredményességet kíván megállapítani, hanem a kézilabdás sportolók számára a
szakmai fejlődéshez szükséges mérkőzéstapasztalat megszerzésének lehetőségét kívánja biztosítani. A
2022-23-es versenyévben az U11-13-as korosztályokban nem hirdetünk végeredményt.
2.

A versenyek szervezője

A versenyeket az MKSZ Utánpótlás-fejlesztési Igazgatósága szervezi a megyei/budapesti kézilabda
szövetségekkel közösen. A közvetlen irányítást és az ellenőrzést az Utánpótlás-fejlesztési Igazgatóság
utánpótlás szakágvezetője végzi. A versenykiírást a MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága fogadja el, és
dönt az esetleges eltérések ügyében. A döntéssel szemben jogorvoslati lehetőség nincs.
3.

Nevezési feltételek, korosztályok

A versenyek résztvevője minden olyan sportszervezet, amely a 3. sz. mellékletben található határidőig
kizárólag az MKSZ Rögzítői rendszerében rögzíti nevezési szándékát, a hivatalos kapcsolattartásnál
alkalmazandó e-mail címeket, a részvételi díjat számla ellenében befizeti, nincs tartozása az MKSZ vagy
megyei/budapesti kézilabda szövetség felé, valamint a versenyekbe a nevezés után besorolást nyer. A
verseny nyílt, abban bármely a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportszervezet részt vehet,
csapatot nevezhet, amennyiben az MKSZ tagja, valamint elfogadja a versenykiírást, „A Kézilabdázás
Szabálykönyve” című könyvét, a Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzatát, a Gyermekvédelmi
Szabályzatát,
az
MKSZ
minden
egyéb
szabályzatát
és
rendelkezéseit
(https://www.mksz.hu/versenyeztetes-alapdokumentacio) és eleget tesz a MKSZ rögzítői
rendszerében történő regisztrációs kötelezettségeinek. Az a sportszervezet amelyik a székhelyétől
eltérő település csapatát kívánja versenyeztetni az köteles a nevezésben a sportszervezet neve mellett
feltüntetni a település nevét is. A besorolásnál a területi elhelyezkedést a későbbi versenyzéshez
történő besorolásnál figyelembe lehet venni. A nevezéshez csatolni szükséges egy nyilatkozatot, mely
a 3. sz. mellékletben (Nevezési feltételek) érhető el. Ebben nyilatkozik arról, hogy a sportszervezet
képviseletében eljáró valamennyi munkatársát tájékoztatta a fentebb leírt elvárásokról és a
versenyeztetni kívánt korosztályokban a nevezéshez szükséges minimum létszámú játékossal
rendelkezik. Továbbá csatolni kell a 90 napnál nem régebbi hiteles NAV igazolást, a hiteles cégkivonatot
és a szurkolói szabályzatot, minden oldalán az egyesület vezetőjének hiteles aláírásával és
bélyegzőjével ellátva. A nevezési határidő után befogadott csapatok (későn leadott vagy későn
elvégzett hiánypótlás) az érvényes határidő be nem tartása kapcsán büntetésben részesülnek (5. sz.
melléklet). A kapcsolódó határozatot az Utánpótlás-fejlesztési Igazgatóság hozza meg és az összeget
az abban található bankszámlaszámra kell megfizetni. Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó
tartozás esetén az Utánpótlás-fejlesztési igazgatóság a sportszervezet versenyzési jogát felfüggeszti.
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Nem engedélyezett két vagy több sportszervezet együttműködési megállapodása szerinti vegyes
csapat szerepeltetése. Koedukált csapatok benevezésére nincs lehetőség.
A versenyek az alábbi korosztályokban, illetve nemekben kerül kiírásra:
Korosztály
Fiú és Lány U13
Fiú és Lány U12
Fiú és Lány U11

Születési idő
2010.01.01-2011.12.31
2011.01.01-2012.12.31
2012.01.01-2013.12.31

A nevezéshez szükséges minimum létszám, a nevezéshez kapcsolódó hozzájárulási díj és a rendezési
szándék határidői a 3. sz. mellékletben (Nevezési feltételek) érhetőek el.
4.

A versenyek lebonyolítása

Az U11-U13-as korosztályokban a fiú és leány csapatok területi elvek alapján játszanak
versenynaponként 2 mérkőzést. A nevezések után, figyelembe véve azok számát, csoportok kerülnek
kialakításra. A mérkőzéseket az így kialakított csoportokon belül játsszák a csapatok. Az U12-13-as
korosztályokban az őszi időszakban elsősorban a területi elvek alapján kerül elkészítésre a
versenynapok programja. Tavasszal, amennyiben szükséges és lehetséges, az őszi eredmények alapján
a területeken belül az erőviszonyokat figyelembe véve készül a program. Az U11-es korosztályokban
kizárólag területi elvek alapján történik a csoportba sorolás. Az U12-13-as korosztályokban kizárólag a
mérkőzések végeredményei kerülnek a jegyzőkönyvbe a csapatnévsoron és a hivatalos személyeken
kívül. A korosztályokra vonatkoztatott játéknapok a Szakmai és Versenybizottság által elfogadott
Versenynaptárban (1. sz. melléklet) találhatók. Az U11-es korosztályban sem a mérkőzés
jegyzőkönyvében, sem a helyszínen nem történik eredmény megjelenítése, rögzítése. Az U11-13-as
korosztályok versenyeit az MKSZ által kijelölt megyei/budapesti kézilabda szövetség szervezi és az
MKSZ Utánpótlás-fejlesztési Igazgatósága a megyékkel közösen ellenőrzi.
A mérkőzéseket a kijelölt teremben, kizárólag a versenynaptárban (1. sz. melléklet) megjelölt napokon
lehet lejátszani. (Kivételt képez, ha a versenynap szombatja munkanap. Ebben az esetben törekedni
kell a délutáni program kialakítására.) A legkorábbi kezdési idő 09:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő
18:00 óra, kivéve, ha a csapatok más időpontban állapodnak meg és erről írásban tájékoztatják a
csoportot szervező megyei/budapesti kézilabda szövetség versenyigazgatóját.
5.

Rendezéssel kapcsolatos tudnivalók, költségek

Minden nevezett és besorolt csapatnak rendeznie kell fordulókat saját költségén. A rendezési szándék
MKSZ elektronikus rendszerében történő rögzítését a nevezésben megjelölt technikai vezetők tudják
elvégezni. A rögzítés kezdő időpontja a csapatok csoportokba történő besorolásának időpontjától
lehetséges és kötelező. A rendezés helyszínéről a beérkezett felajánlásokat követően, az U11-13-as
korosztályok tekintetében az MKSZ által kijelölt megyei/budapesti kézilabda szövetség
versenyigazgatója dönt. A rendezésekkel kapcsolatos követelményeket a 6. sz. melléklet tartalmazza.
A rendezés költségeit, beleértve a pályabérlés díját, az egészségügyi személyzetet, az eredményjelző
kezelő és az online jegyzőkönyvvezető díját a rendező csapat viseli. Az U11-13-as korosztályokban a
rendezési szándék beadási határideje a 3. sz. mellékletben található. A helyszínek biztosításának
érdekében a sportszervezetnek kötelessége hitelt érdemlő dokumentummal igazolni a kijelölt terem
lefoglalását. A rendezésekkel kapcsolatos követelményeket a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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A mérkőzéseket 40x20 méter méretű hitelesített játéktéren kell lejátszani. Tilos a wax használata
minden korosztályban.
Időkérés mindkét félidőben egyszer adható a két csapat részére, amelynek hossza 1 perc. Játékidőmegszakítást csak csapat-időkérés és sérülés esetén kell alkalmazni. Kötelező cserénél nincs játékidőmegszakítás!
A csapatokat részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás stb.), illetve a rendezésre kijelölt forduló
költsége terheli (terembérlet, valamint a kötelező online jegyzőkönyvvezető a szükséges eszközzel és
mobil vagy vezetékes internettel együtt, eredményjelző és kezelője, illetve egészségügyi személyzet
biztosítása). Amennyiben a rendezésben hiányosságok tapasztalhatók (például, de nem kizárólag:
online jegyzőkönyvvezető vagy a szükséges eszköz hiánya, egészségügyi személy hiánya), a szervező
sportszervezet büntetésben részesül (5. sz. melléklet). A rendkívüli (vis maior) esetek elbírálása az
MKSZ Utánpótlás-fejlesztési Igazgatóság feladata. Vis maior kifejezés különösen a következő
eseményeket jelenti: világjárvány (pandémia), természeti katasztrófa – robbanás, természeti csapás –
felkelés, zavargások, polgári engedetlenség, szabotázs, terrorcselekmény, forradalom vagy háborús
események, árvíz, vízkár, villámlás, tűz, vihar stb. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie
az eseménnyel.
Az MKSZ fenntartja magának a jogot, hogy az U11-13-as korosztályokat figyelembe véve, a
járványhelyzetre vagy más, előre nem látható eseményre való tekintettel egyes játéknapok törléséről
döntést hozzon.
Az MKSZ által kibocsátott Pályarendszabály (https://www.mksz.hu/albizottsag/13) alapján a rendező
sportszervezet elkészíti a saját sportlétesítménye Pályarendszabályát, mely szabályok betartása és
betartatása a rendező sportszervezetet terheli.
6.

Szakmai követelmények

A korosztály versenyeire vonatkoztatott követelmények a 4. sz. mellékletben találhatók.
A teljes játékidő alatt tilos a vegyes védekezés (célzott emberfogás) alkalmazása, illetve a támadó- és
védőjátékos célzott cseréje, beleértve a kapus mezőnyjátékosként történő szereplését is. Az összes
gyermekbajnoki korosztályban mindkét félidőben (tilos a 7-6 elleni támadójáték). Az előírt védekezési
alapfelállások helyett a teljes csapattal történő emberfogás engedélyezett.
A mérkőzésre nevezett játékosoknak KÖTELEZŐ játéklehetőséget biztosítani legalább a 4. sz.
mellékletben meghatározott ideig.
Amennyiben a védekezés nem a versenykiírás mellékletében leírtaknak megfelelően történik, az alábbi
szankciókat KELL alkalmazni a játékvezetőknek:
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első alkalommal a játékvezetők és a versenybíró felhívják az edző figyelmét a szabály betartására;
a szabályok további be nem tartása esetén (a játékszabályokban meghatározott) progresszív
büntetést kell alkalmazni az edzővel szemben;
az edző fenti szabályok be nem tartása miatti kizárása egy mérkőzésről való, azonnali eltiltást von
maga után.

7.

Játékosok szerepeltetése

A Magyar Kézilabda Szövetség által a 2022-2023-as bajnoki évben rendezett U11-13-as korosztályaiban
a nevezett csapat játékosainak státuszát aktiválni szükséges. Az aktiválás kizárólag úgy lehetséges, ha
minden egyes nevezni kívánt játékosnál a sportszervezet elvégzi az adategyeztetést, mely kiterjed a
személyi igazolványban vagy útlevélben szereplő név egyeztetésére, esetleg javíttatására, valamint a
játékos TAJ számának feltöltésére. Minden, a bajnokságban szereplő játékosnak a 2022/2023-as
versenyévre kiállított utánpótlás versenyengedéllyel és a sportszervezethez kapcsolódó jogviszonnyal
kell rendelkeznie. A versenyengedély kiadásának további feltételeként a sportszervezet teljes
adattartalommal becsatolja a sportolóval kötött amatőr sportolói szerződését vagy a sportoló
tagságára vonatkozó igazolást (7.sz. melléklet). A versenyengedélyek kiadási díja: 300 Ft/fő
(háromszáz forint) korosztályonként, amely összeget a területileg illetékes megyei/budapesti
kézilabda-szövetség számára kell megfizetni. Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben
átigazolását követően másik versenyengedélyt kér, annak díja szintén 300 Ft/fő (háromszáz forint)
korosztályonként. Versenyengedély egy korosztályban egy csapatnak létszámmegkötés nélkül
kiadható. Engedélyt a kitöltött Versenyengedély-kérő lapon kérhet a sportszervezet (2. sz. melléklet) a
székhelye szerint illetékes megyei/budapesti szövetségben U12-13-as korosztályokban 2022.09.07-től,
az U11-es korosztályban 2022.10.05-től e-mailben, ügyfélfogadási időben. Az ügyfélfogadási időn kívül
érkezett kérelmek elbírálása a következő munkanapon történik. Versenyengedélyt kiadni kizárólag
munkanapon lehet.
A bajnokságban egy versenyző ugyanazon sportszervezet maximum két korosztályában
szerepeltethető. Az U11-13-as korosztályokban a versenyengedélyek határidő megkötés nélkül
kiadhatók az első kiadási határnapot követően.
Minden játékosnak érvényes (6 hónapnál nem régebbi) sportorvosi engedéllyel kell rendelkeznie, mely
a vizsgálat elvégzése után, az OSEI rendszerén keresztül az MKSZ Back Office rendszerében is
megjelenik. Érvényesen orvosi engedélyt kizárólag – a sportoló jogállásával összhangban – sportorvosi
engedély kiadására jogosult orvos igazolhat. A versenyengedély kiadásának feltétele az érvényes
sportorvosi engedély megléte is. A jegyzőkönyvben csak versenyengedéllyel rendelkező játékos
szerepelhet.
„A Kézilabdázás Szabálykönyve” Játékszabályok 4. szabály 1. pontja az alábbiak szerint változik minden
gyermekbajnoki korosztályban: a csapat maximum 14 játékosból áll, akiket a versenyjegyzőkönyvbe be
kell jegyezni. U12-13-as korosztályokban, ha az adott csapat a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik
a 4. sz. mellékletben található előírt minimum létszámmal, akkor a mérkőzés két pontját 10:0
gólkülönbséggel, vagy az ellenfele számára előnyösebb módon a játéktéren elért gólkülönbséggel kell
a jegyzőkönyvbe írni. Ha mindkét csapat vét a szabály ellen, akkor a végeredmény 0:0-val kerül
rögzítésre.
A mérkőzésre a játékidő megkezdése után érkezett játékosok nem nevezhetők. A cserék pályára
lépését a versenybíró ellenőrzi. A versenybíró a játékkörülmény figyelembevételével jelt ad a cserékre
a 4. sz. melléklet alapján a meghatározott játékidő leteltével. Kevesebb, mint 14 nevezett játékos
esetén a kezdő sorból bárki pályán maradhat a kötelező cserénél, de az első szakasz után pályán maradt
játékos a második szakaszban nem cserélhető. A versenykiírásban és a 4. sz. mellékletben leírtaktól
eltérően cserélni csak sérülés esetén lehet.
8. Edzői működési engedély
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A gyermekversenyek mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2022-2023as bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel. A gyermekversenyeken foglalkoztatott edzők

működési engedélyüket 2022. szeptember 4-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Azon
sportszervezetek, amelyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem
rendelkezik érvényes edzői működési engedéllyel az 5. sz. mellékletben található büntetésben
részesülnek. A szabályzó alóli felmentést kaphat a sportszervezet maximum 2 játéknap időtartamára.
Erről a sportszervezetnek kötelessége előre, a mérkőzést megelőző munkanapon 12.00-ig írásban
tájékoztatni a megyei/budapesti kézilabda szövetség versenyigazgatóját és a hiányzásra történő
hivatkozást hitelt érdemlő dokumentummal igazolni. Utólagos bejelentésre felmentés nem adható.
Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel
rendelkező személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. A gyermekversenyeken
működési engedéllyel rendelkező edzők kötelesek, a gyermekek felkészítése során az MKSZ által
biztosított szakmai anyagok alapján, azokat felhasználva dolgozni. Az ezen kötelezettséget elmulasztó
edző sportszervezetének működése az MKSZ stratégiájával nem összeegyeztethető működésnek
minősül.
9.

Mérkőzések lebonyolításának technikai követelményei

Sportfelszerelés
A mérkőzéseken a csapatok 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, a versenyjegyzőkönyvben jelölt
„A” csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. A mezeket elől és hátul is számmal kell ellátni
(elől minimum 10 cm magas, míg hátul minimum 20 cm magas). Egy csapatnak egy versenynapra két
eltérő színű mezkészletet kell vinnie.
Jegyzőkönyv – Hitelesítés
Az MKSZ rögzítői rendszerébe a mérkőzést megelőzően legkésőbb 60 perccel kötelező feltölteni az
adott mérkőzésre nevezni kívánt játékosokat mezszám szerint, valamint az adott korosztályra
vonatkozó licensszel rendelkező edzőt, kódszámmal rendelkező hivatalos személyt minőségi
megjelöléssel. Ennek elmulasztása esetén a vétkes csapat az 5. sz. mellékletben található büntetésben
részesül.
U12-13-as korosztályokban digitális jegyzőkönyvvezetés nem történik, de a mérkőzés félidei és
végeredménye bekerül a Back Office rendszerben található jegyzőkönyvbe. U11-es korosztályban nincs
eredménymegjelenítés sem. Minden korosztályban kötelező a játékosok feltöltése az MKSZ rögzítői
rendszerébe legkésőbb 60 perccel a mérkőzés megkezdése előtt. Az online jegyzőkönyveket minden
korosztályban a mérkőzés megkezdése előtt kötelező hitelesíteni az edző vagy csapatvezető által (kód
és jelszó). A jegyzőkönyv elfogadását a mérkőzés végén a játékvezető vagy a versenybíró is elvégzi. A
jegyzőkönyvek lezárását a szervező megyei/budapesti szövetségek illetékesei végzik.
10.

5

Mérkőzésen való részvétellel kapcsolatos információk

a)

Távolmaradás: Távol marad az a csapat, amely igazolatlanul nem jelenik meg a mérkőzés
megadott helyszínén és időpontjában. A mérkőzés végeredménye 10-0 a vétlen csapat javára
(kivétel U11-es korosztály). A távolmaradó csapat büntetőpontban és pénzbüntetésben is
részesül (5. sz. melléklet).

b)

Ki nem állás: A csapat a mérkőzés helyszínén megjelenik, de nem lép pályára ellenfelével
szemben. (pl.: játékengedély hiánya, orvosi engedély hiánya stb.) A mérkőzés végeredménye 10-

0 a vétlen csapat javára (kivétel az U11-es korosztály). A ki nem álló csapat büntetőpontban és
pénzbüntetésben részesül (5. sz. melléklet)
c)

Töredékes létszámmal való megjelenés: A csapat a versenykiírásban meghatározott kötelező
létszám alatti játékossal jelenik meg, de a pályán kiáll ellenfelével szemben. Hivatalosan
lejátszásra nem kerül a mérkőzés. A sportszervezet a töredékes létszámmal való megjelenést
igazoló iratot (pl.: orvosi igazolást, szülői nyilatkozatot) legkésőbb a fellebbezéssel egyidejűleg
benyújthatja. A végeredmény 10-0-val kerül rögzítésre a vétlen csapat javára. A töredékes
létszámmal megjelenő csapat büntetőpontban és pénzbüntetésben is részesül (5. melléklet). Nem
részesül büntetésben az a sportszervezet, amelynek az adott játéknapon, bemelegítés közben,
vagy az első mérkőzésen játékosa(i) lesérül(nek) és ezért töredékes létszámmal tud csak
megjelenni. A sérülés tényének bizonyítására a sportszervezet orvosának, vagy más orvos
igazolása szükséges, amelyet a játéknapot követő 3 napon belül rendező megyei/budapesti
szövetség versenyigazgatójának, de legkésőbb a fellebbezéshez csatolva kell megküldeni.

d)

Játéknapon való részvétel lemondása: A sportszervezet a játéknapon való részvétel lemondását
írásban, hivatalos (bélyegzővel és a sportszervezet képviselőjének aláírásával ellátott)
dokumentummal, az upiroda@mksz.hu e-mailcímre megküldve lemondhatja, legkésőbb a
mérkőzést megelőző utolsó munkanapon 10:00 óráig. A játéknapon való részvétel lemondásához
csatolni kell a lemondást igazoló iratot (pl.: orvosi igazolást, szülői nyilatkozatot, kormányhivatal
határozatát stb.), amelyet a jelzett e-mail címre kell beküldeni a lemondással egyidejűleg, illetőleg
a rendező megyei/budapesti szövetség versenyigazgatójának felhívásától számított 3 napon belül,
de legkésőbb a hatályon kívül helyezési kérelemhez vagy a fellebbezéshez csatolva. Amennyiben
ezen feltételeket a sportszervezet elmulasztja, a csapat büntetőpontos szankcióban részesül (5.
sz. melléklet). Lemondás esetén a mérkőzés végeredménye ebben az esetben 10-0 a vétlen csapat
javára. A szabályszerűen megküldött lemondás esetén a csapat kikerül az érintett játéknapról és
a büntetések nem kerülnek alkalmazásra.
A határon túlról érkező sportolók magyarországi versenyzése a Magyar Kormány mindenkori, az
országba lépés szabályait tartalmazó rendelkezéseinek megfelelően lehetséges.
A határon túlról érkező sportolók versenyeztetése esetében az őket versenyeztető
sportszervezetnek hivatalos dokumentumban igazolnia kell a sportoló nevét, az MKSZ által kapott
regisztrációs kódot, illetve a lakhelyét. Az U11-13-as korosztályokban az a, b, c, d, pontban
megjelölt határozatokat a csoportot rendező megye hozza meg. A kiszabott pénzbüntetést a
határozatot hozó szövetség bankszámlájára kell befizetni számla ellenében, hivatkozva a számla
számra és a határozat számára.

e)

Versenyből való visszalépés: A versenyektől visszalépő, vagy bármilyen ok miatt törlésre kerülő
csapat valamennyi mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell
tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna.

A gyermekbajnoki korosztályokból történő visszalépések, távolmaradások, lemondások, kizárások,
töredékes létszámmal való megjelenések és ki nem állások kapcsán elsőfokon a rendező
megyei/budapesti szövetség versenyigazgatója határoz.
Mérkőzésen való részvétellel kapcsolatos szankciók táblázata az 5. sz. mellékletben érhető el.
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A gyermekbajnoki korosztályokból történő visszalépések, távolmaradások, lemondások, kizárások,
töredékes létszámmal való megjelenések és ki nem állások kapcsán elsőfokon a rendező
megyei/budapesti szövetség versenyigazgatója, illetve másodfokon a rendező megye fellebbviteli
bizottsága a versenykiírásban meghatározott büntetést korlátlanul enyhítheti, illetve mellőzheti a
korábbiakban meghatározott dokumentumok hiánytalan benyújtása után.
11.

Egyéb tudnivalók

Óvás
U11-13-as korosztályokban óvás nincs.
Elsőfokú határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem
A szervező megyei/ budapesti szövetség versenyigazgatója által – lemondás, távolmaradás, töredékes
létszámmal való megjelenés, illetőleg ki nem állás miatt - kiszabott elsőfokú határozat kézhezvételétől
számított 15 (tizenöt) napon belül elsőfokú határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem
terjeszthető elő. Amennyiben a kérelem mellékleteként hiánytalanul benyújtásra kerül a
versenykiírásban meghatározott valamennyi dokumentum – ideértve különösen orvosi igazolás, szülői
nyilatkozat -, úgy az elsőfokon eljáró szervező megyei/budapesti szövetség versenyigazgató által
hozott határozatot saját hatáskörében felülvizsgálja és hatályon kívül helyezheti. A kérelmet írásban,
a sportszervezet képviseletére jogosult által aláírva és a sportszervezet bélyegzőjével ellátva kell
benyújtani, és azt a szervező megyei/budapesti szövetség versenyigazgatónak kell címezni. A kérelem
előterjesztése nem díjköteles.
Fellebbezés
A szervező megyei/ budapesti kézilabda szövetség Versenybizottsága, vagy az Utánpótlás-fejlesztési
Igazgatóság határozata ellen, a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül fellebbezés
terjeszthető elő. A fellebbezést az első fokon határozatot hozó szerv részére kell írásban (e-mailben),
a sportszervezet képviseletére jogosult által aláírva és a sportszervezet bélyegzőjével ellátva
benyújtani, a szervező megyei/budapesti kézilabda szövetség versenybizottsága által hozott határozat
esetében az illetékes megyei/budapesti szövetség Fellebbviteli Bizottságának, az MKSZ Utánpótlásfejlesztési Igazgatóság által hozott határozat esetében az MKSZ Fellebbviteli Bizottságának címezve. A
fellebbezés nem díjköteles.
Fegyelmi eljárás
Fegyelmi eljárást az MKSZ elnöksége által elfogadott „Fegyelmi Szabályzat” szerint kell lefolytatni.
Minden, az MKSZ Szakmai és Versenybizottsága által elfogadott torna vagy mérkőzés fegyelmi
tekintetben az MKSZ által kijelölt szervező megyei/budapesti kézilabda-szövetség etikai és fegyelmi
bizottságához tartozik. Az MKSZ Etikai és Fegyelmi Albizottsága a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló
cselekményről történt tudomásszerzést követő 5 napon belül, de legkésőbb az elsőfokú fegyelmi
eljárás első tárgyalása előtt indokolt határozattal, a cselekmény súlyosságára tekintettel azon
cselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására vonatkozó jogot is magához vonhatja, amely
cselekmény elbírálására egyébként a MKSZ Etikai és Fegyelmi bizottsága rendelkezik hatáskörrel.
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12.

Záró rendelkezés

A jelen versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A Kézilabdázás Szabálykönyve”
rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről sem ezen versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, sem
pedig „A Kézilabdázás Szabálykönyve” nem rendelkezik, az MKSZ Szakmai- és Verseny-bizottsága dönt.
Amennyiben a jelen versenykiírásban és „A Kézilabdázás Szabálykönyve” rendelkezései között ellentét
áll fenn, abban az esetben jelen versenykiírás az irányadó.
Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Versenynaptár
Gyermekbajnoki versenyengedély- kérő lap
Nevezési feltételek
Szakmai követelmények
Szankciók
Mérkőzés rendezési előírások 2022-2023
Sportszervezet nyilatkozata (Egyesületi tagságról)

Budapest 2022. május 23.
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