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1. A verseny célja:  Lehetőséget biztosítani az egyetemi és főiskolai csapatoknak a 

bajnokságban való részvételre. A csapatok játékosainak 

versenyeztetése, a játékosok egyéni fejlődésének elősegítése. Az 

egyetemi sport és a kézilabda sportág népszerűsítése. Az elért 

eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek 

megállapítása.  

. 

2. Rendezők:   Budapesti Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség  

  Budapesti Kézilabda Szövetség 

 

    Szervezőbizottság 

  

   Elnök: Bartha Zsolt 

   Referens Ujszászi Attila  ujszaszi.attila@kre.hu   +3630-915-8193  

    Jv. küldés: Éles Péter   elesp@handballbudapest.hu  +3620-414-6341 

 

3. Helye, ideje: A bajnokság 2017. október 3-án kezdődik. A résztvevő csapatok 

biztosítják a helyszínt. A mérkőzéseket a csapatoknak 20x40 méteres 

szabvány méretű kézilabda pályán kell lejátszaniuk. A csapatok 

pályaválasztási joga átruházható. A bajnokság sorsolását 2016. 

szeptember 28-án hirdetjük ki az erre a célra létrehozott weboldalon, 

amelyen nyomon követhetők a fordulók. A sorsolásban kiírt 

mérkőzések mindkét fél részéről egy alkalommal elhalaszthatóak, 

amennyiben a halasztást kérő csapat legalább 24 órával a mérkőzés 

előtt e-mailben jelzi a másik csapat és a szervezők számára a halasztási 

igényét. Második alkalommal a halasztásban „vétlen” csapat dönthet a 

halasztásról: amennyiben nem kívánja elfogadni, a csapatoknak vagy le 

kell játszaniuk a mérkőzést, vagy „ki nem állás” esetén 10-0 kerül 

jóváírásra a „vétlen” csapat számára. A csapatoknak a mérkőzést 

követő 24 órán belül írásban jelezniük kell a szervezők felé a „ki nem 

állás” bekövetkeztét.  

 

2017. május 12. a bajnokság befejezése, eddig az időpontig kell a 

mérkőzéseket lebonyolítani.  

 

Érvénytelennek tekintjük azokat a mérkőzéseket, amelyek: 

 

- 2017. május 12-ig nincsenek lebonyolítva 

- után 7 napon belül nem érkezik szabályos jegyzőkönyv 

- után 24 órán belül nem érkezik írásos jelzés „ki nem állás” esetén 

 

4.  Résztvevők: Intézményi és kari csapatok indulhatnak a bajnokságban. Intézményenként 

több csapat is nevezhet.  
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5.  Lebonyolítás: A nevezések számától függően, a nevezett csapatok mindegyike játszik 

hazai és idegenbeli pályán. A hivatalos kézilabda szabályzat alapján. 

 

6.  Mérkőzések: 2x20 perc, futóórával és 1 db időkéréssel/csapat/félidő, a kiállítás 2 

perc, az első azonnali piros lap az idényben 1 mérkőzésre szóló, a 

második azonnali piros lap 2 mérkőzésre szóló eltiltást jelent. 

 

7.  Díjazás: A győztes csapatok elnyerik a 2016/2017. évi Budapest Egyetemi - 

Főiskolai Bajnoka címet. A csapatok oklevél, serleg és érem díjazásban 

részesülnek. Különdíjak: gólkirály/gólkirálynő 

 

8.  Nevezés: Nevezni 2016. szeptember 23-ig a befkb.ugyintezes@gmail.com 

címen lehet.  

 

Nevezési díj: 15.000 Ft / csapat 
 

Nevezhet bármely budapesti egyetemi és főiskolai csapat. Egy 

csapatban mérkőzésenként maximum 16 fő szerepelhet. A bajnokságba 

nem nevezhetnek NB1-es játékosok, azonban meccsenként 

szerepeltethető maximum 1 NB1/B, 2 NB II kategóriás játékos. 

Továbbá mérkőzésenként egy csapatban szerepeltethető legfeljebb 4 

”idegenlégiós”, akik nem az adott intézménnyel állnak hallgatói 

jogviszonyban, illetve 4 ”alumni” játékos, akik a nevezés évétől 

számított legfeljebb 1 éven belül szereztek diplomát a nevezést leadó 

intézményben. Az alumni játékosok igazolására az intézmény 

tanulmányi hivatala álltal kibocsájtott igazolás, vagy az intézmény álltal 

kiállított oklevél fénymásolata elfogadott, amelyen feltüntetik a végzés 

évét. A nem az adott intézmény hallgatóit illetve az „alumni” 

játékosokat a nevezési lapon meg kell jelölni. Mérkőzésenként az 

idegenlégiósok és az alumni játékosok együttes létszáma nem 

haladhatja meg a 4 főt. Nevezni a mellékletben szereplő Nevezési 

lapon elektronikusan vagy papíralapon a BEFS irodában lehet. A 

mérkőzéseken csak a nevezési lapon szereplő játékosok vehetnek részt. 

A nevezés feltétele a nyilatkozat kitöltése, amellyel a bajnokság 

résztvevői nyilatkoznak arról, hogy saját felelősségükre lépnek pályára. 

illetve, hogy a versenykiírást elolvasták, elfogadták. A nevezés leadása 

utáni játékosok regisztrálását a csapatvezetőknek előzetesen be kell 

jelenteni a befkb.ugyintezes@gmail.com címen. Csapatok közötti 

átjátszásra nincs lehetőség a bajnokság ideje alatt. 

  

9.  Kizárás: A mérkőzésekről kizárásra kerülnek, azok a játékosok, akik: 

 

- neve nem szerepel a leadott nevezési lapon 

- nem írták alá a felelősségvállalási nyilatkozatot 

- nem felelnek meg a versenykiírásban foglaltaknak 

- alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állnak 

 

10.  Helyezések:  A győzelemért a győztes csapatnak 2 pont jár. Döntetlen eredmény 

esetén mindkét csapat 1 pontot kap. A vesztes csapatnak 0 pont. A 

helyezések eldöntése az MKSZ Bajnoki rendszer szabályzata alapján 

történik. 
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11.  Játékvezetők: A játékvezetést a BKSZ biztosítja. Játékvezető küldés: Éles Péter 

+3620-414-6341 elesp@handballbudapest.hu A játékvezetőket a 

BEFS  fizeti.  

 

12.  Jegyzőkönyv: A mérkőzéseken a jegyzőkönyv vezetése a hazai csapat számára kötelező! 

Megegyezés szerint bármelyik csapat vezetheti a jegyzőkönyvet. A 

mérkőzések eredményeit a csapatvezetők feljegyzik és az erre a célra 

létrehozott weboldalra feltöltik a mérkőzés jegyzőkönyvével együtt. A 

jegyzőkönyv alapján a játékosok személyazonosítása lehetséges 

valamilyen fényképes igazolvánnyal. A jegyzőkönyvön minden esetben 

legyen feltüntetve olvasható, nyomtatott nagybetűkkel: 

 

- a mérkőzés helye és ideje 

- a játékvezetők neve 

- a játékosok teljes neve 

- a félidei és a végeredmény 

 

 A játékvezetők által hitelesített jegyzőkönyveket 7 (hét) napon! belül kell 

eljuttatni a BEFS irodába valamint elektronikusan megküldeni a 

befkb.ugyintezes@gmail.com címre. Kizárólag SZABÁLYOSAN! 

kitöltött jegyzőkönyveket fogadunk el! A hibás, hiányos vagy a 

játékvezetők által nem hitelesített jegyzőkönyveket nem tudjuk elfogadni. 

FONTOS: érvénytelennek tekintjük azokat a mérkőzéseket, amelyekről a 

megadott határidőn belül nem érkezik, vagy hibás, hiányos, illetve nem 

hitelesített jegyzőkönyv érkezik.  

 

13.  Általános rendelkezések: MKSZ Játék és Versenyszabályzata, vitás esetekben, 

amelyekről jelen versenykiírás nem rendelkezik az 

érvényben levő „A Kézilabdázás Szabálykönyve” c. 

könyv, valamint Madarász István „A Kézilabdázás 

Játékszabályai és a játékvezetés” (2009) c. könyv 

rendelkezik. 

 

Minden olyan esetről, amiről sem ezen Versenykiírás, 

sem egyéb hatályos szabály, sem A Kézilabdázás 

Szabálykönyve nem rendelkezik, a rendezők (BEFS) 

véleménye az irányadó. 

 

14.  Óvás: A MEFS szabályai szerint. 

 

15.  Létszámok: Csapatlétszám max.16 fő 

 

16.  Felszerelés: A csapat mezőnyjátékosainak egységes számozott öltözéket kötelező 

viselniük, amelynek színe az ellenféltől megkülönböztethető. Mezek 

színének egyeztetése a csapatvezetők feladata. 

 

17.  Költségek: A bajnokság díjazását a BEFS biztosítja. A csapatok saját költségükre 

biztosítják a mérkőzés helyszínét. 
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18.  Kiegészítő rendelkezések:  

 

-  

- a mérkőzésre a játékvezetőket a Budapesti Kézilabda 

Szövetség küldi. Az aktuális küldésekről a csapatok a 

bajnokság oldalán tájékozódhatnak. 

 

- a BEFS a sorsolástól eltérően csak azokat a mérkőzéseket 

tudja érvényesnek tekinteni, amelyekről legalább 48 órával 

előzetesen tájékoztatják őket az érintett csapatok 

csapatvezetői 

 

- automatikusan bekövetkezik a „ki nem állás” és 10-0 

végeredménnyel elvesztette a mérkőzést az a csapat, amelyik 

értesítés nélkül nem jelenik meg a kiírt mérkőzésen 

 

- a „ki nem állás” bekövetkeztének írásban történő jelzése a 

szervezők felé az érintett csapatok csapatvezetőinek 

kötelessége a mérkőzést követően legfeljebb 24 órán belül 

 

- az érvénytelen mérkőzések után az érintett csapatok nem 

részesülnek pontban 

 

- az érvénytelen mérkőzéseket az érintett csapatok közös 

megegyezéssel 2017. május 12-ig újrajátszhatják, kivéve 

abban az esetben, amennyiben a mérkőzés érvénytelensége 

amiatt következett be, hogy 2017. május 12-ig nem lett 

lebonyolítva. 

 

- az érvénytelen és 10-0 végeredménnyel jóváírt mérkőzések 

„góljai” nem kerülnek bele a góllövő statisztikába 

 

- amennyiben egy csapat a mérkőzés halasztási igényét 

kevesebb, mint 24 órán belül jelzi, még abban az esetben is, 

ha első alkalommal történne a halasztás, a „vétlen” csapat 

élhet a döntés jogával, hogy elfogadja e. Kivéve abban az 

esetben, ha erről írásban előzetesen megegyeztek az érintett 

csapatok és tájékoztatták róla a szervezőket is. 

 

- a mérkőzéseken az óra kizárólag sérülésnél és időkérésnél áll. 

 

- a hazai csapat kötelessége gondoskodni minden mérkőzésén 

1 fő jegyzőkönyvvezetőről és az eredményjelzőtábláról 

 


