MATRO KUPA
U8 ősz - Kozármisleny
Leány kézilabda UP torna
A verseny rendezője: Kozármisleny Sportegyesület (7761 Kozármisleny, Pécsi út. 124.)
Szervezők:


Versenybizottság:




Számlázás:
E-ügyintéző:

Vollár Dávid +36-20-968-43-02, Kovácsné Bareith Judit +36-30-44-34-732
 e-mail: kozarmislenyhandballse@gmail.com
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Helyszín: Kozármisleny Városi Sportcsarnok, (7761 Kozármisleny, Alkotmány Tér 53.)
Időpontok:
 2018.11.02.
A verseny célja:


U8

A kézilabdázás népszerűsítése, felkészülési, gyakorlási lehetőség a benevezett csapatok számára

A mérkőzések helyszíne:


Kozármisleny Városi Sportcsarnok (7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53.)

A kupák időpontjai:
Időpont

Nevezési
határidő
2018.09.30.

2018.11.02

Korosztály

nem

játékidő

U8 (20112012.05.31.)

leány 2 x 10
perc

Labdaméret kiállítás Létszám
13-14 cm,
100-130 gr

fél perc

3+1

Maximális
nevezések
8 csapat

Nevezési díj:


10.000 Ft + ÁFA/csapat (12.700 Ft)

A nevezési díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni:


Kozármisleny Sportegyesület
Mohácsi Takarékbank
50400168 – 16027822
A közlemény rovatba a csapat nevét és feltüntetni. (Pl. SE U8 2 csapat)

A nevezés az MKSZ felületén a 11-es pontban kötelező. Külföldi csapatok esetén a torna e-ügyintézője rögzít.
A tornára való utazás és szállás, étkezés költsége a résztvevő csapatokat terheli.
A tornákra történő nevezéshez szükséges nevezési lap letölthető a www.kozarmislenyse.hu oldalról UP tornák
menü pontból.

Általános információk:















Egy csapatban (U11-U14) maximum 14 játékos nevezhető, U8 és U9 korosztályokban maximum 8
fő illetve U10-es korosztályokban maximum 12 fő. (A létszámra vonatkozó előírásokat kérjük
betartani, mert a díjak ezek alapján kerülnek kiosztásra). Cél, hogy minden gyermeknek, aki nevezve
van, játéklehetőséget biztosítsunk. Csapatonkénti várható mérkőzésszám 3-6. Korosztálytól
függően.
Nevezni lehet több korosztályba és egy korosztályon belül több csapattal is (átjátszásra viszont
azonos korosztályon belül nincs lehetőség).
Szivacskorosztályokban (U8, U9, U10) nincs eredményszámítás, minden benevezett sportoló
ajándékot kap!
Egy-egy versenynapot minimum 4 csapat nevezése esetén rendezünk meg.
A lebonyolítás az MKSZ versenykiírásának korosztályra vonatkozó szakmai tartalmainak figyelembe
vételével történik! Minden – jegyzőkönyvben szereplő - gyermeknek kötelező a korosztályra
vonatkoztatott és a torna játékidejére arányosított játékidőt biztosítani.
A tornára külön játékengedély nem kell, a meglévő sportorvosi engedélyeket a torna főszervezőjének
kell bemutatni a csapat első mérkőzésének megkezdése előtt fél órával.
Amennyiben nem igazolt sportoló kíván szerepelni, számára is szükséges a regisztráció, és a
mérkőzéseken csak érvényes orvosi engedéllyel szerepelhet.
Az MKSZ Rögzítői Rendszerébe feltöltésre kerülnek a résztvevő csapatok és játékosok.
A torna díja: Kupák (1-3. hely), érmek a csapatoknak (14+2 fő részére), különdíj a gólkirálynak,
legjobb kapusnak, minden korosztálynak. Cél, hogy minden résztvevő gyermek ajándékkal térjen
haza.
A torna végleges programja a beérkezett nevezések számától függ.
Nevezési határidők a fenti táblázatban.

Kozármisleny 2018. július 9.

