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Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokság 
 

Női és Férfi Strandkézilabda  
MEFOB Döntő 

2018 
 
 

A 2017/2018-ES SZEZON 

EGYETEMI DÖNTŐJÉT 

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 

ÉS 

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

RENDEZI MEG 

2018. JÚLIUS 11-12. KÖZÖTT 

VELENCÉN, AZ EFOTT FESZTIVÁLON. 
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Versenykiírás 
 
 

A verseny célja:  
A 2017/2018. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Strandkézilabda sportág bajnoki címeinek eldöntése (férfi – 
női). A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének 
és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált szórakoztatása, a strandkézilabda sportág 
népszerűsítése. 

 
Versenyszámok  
Női csapat 

Férfi csapat 

 
A verseny időpontja, helyszíne  
Időpont: 2018. július 11-12. (szerda-csütörtök)  

Helyszín: EFOTT Fesztivál, Velence  

 
Versenyszabályok  
A verseny a 2017/2018. tanév MEFOB versenykiírása alapján kerül megrendezésre. Felhívjuk a figyelmet a 
MEFOB Általános Versenyszabályzat gondos tanulmányozására, különös tekintettel a 1. Magyar Egyetemi 
- Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) Általános szabályok, 1.2., 1.3., 1.5., 1.8., 2.5. (Résztvevők), 2.13. 
(Egyéb rendelkezések) és a 3. (MEFOB Sportági szabályok) pontokra. A Versenyszabályzat megtalálható a 
www.mozduljra.hu oldalon (Versenysport/Általános versenykiírás). 

 

Általános rendelkezések 

Olyan vitás esetekben, amelyekről jelen versenykiírás nem rendelkezik az érvényben levő strandkézilabda 
szabályai rendelkeznek. Minden olyan esetről, amiről sem ezen Versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, 
sem a Strandkézilabda Szabályai nem rendelkezik, a rendezők megbeszélés útján kialakított közös 
véleménye az irányadó. 

 
Résztvevők száma 
Nincs meghatározott résztvevő szám, de intézményenként egy női és egy férfi csapat indítható! A 
csapatonkénti létszám 10+1fő. 

 
Részvételi feltételek  
- a hallgatói jogviszony igazolása (diákigazolvány vagy jogviszony igazolás)  

- sportorvosi engedély (megléte igazolható kézilabda sportolói igazolványban szereplő sportorvosi 
engedéllyel is), ennek hiányában orvosi igazolás  

- a nevezési lap időben történő leadása  

- regisztrációs díj befizetése  
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Előzetes versenyprogram, lebonyolítás  
Július 11., szerda:  

8:30 – 9:30: Regisztráció  

9:45: Megnyitó, technikai értekezlet  

10:00: Mérkőzések kezdete  

19:00: Mérkőzések vége  
Július 12., csütörtök:  

9:00: Mérkőzések kezdete  

kb. 17:00: Eredményhirdetés  

A lebonyolítás, a hivatalos strandkézilabda szabályzat alapján történik, futóórával. Az óra csak sérülésnél és 
időkérésnél áll. 
A végleges programot és lebonyolítást, a nevezési határidőt követően küldjük meg a nevezett csapatoknak 
e-mailben, legkésőbb július 4. (szerda) 16:00-ig.  

 
Mérkőzések  
2x10 perc, 1 db időkérés/csapat/félidő.  
Emellett, a tornából kizárásra kerülnek, azok a játékosok, akik: 
 - a helyszínen nem regisztráltak  

- neve nem szerepel a leadott nevezési lapon  

- nem felelnek meg az általános versenykiírásban foglaltaknak  

 

Játékvezetők  

A játékvezetőket az MKSZ biztosítja a tornán. 

 

Jegyzőkönyv 

A mérkőzéseken jegyzőkönyv vezetése kötelező. 

 

Óvás 

A MEFS általános versenyszabályzatának 1.8 pontban megfogalmazottak szerint. 

 

Helyezések eldöntése 

- Első a több szerzett pont  

- Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény  

- Jobb félidő arány  

- Az érintett csapatok egymás elleni gólkülönbsége  

- Összes gólkülönbség  

- Sorsolás alapján  

 

Díjazás 

A győztes csapatok elnyerik a 2017/2018. évi „Egyetemi - Főiskolai Bajnoka” címet. A csapatok kupa, 
oklevél és érem díjazásban részesülnek. 
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Nevezés 

Nevezés határideje: 2018. július 1. (vasárnap) 24:00-ig 
Nevezési lap beküldése: szervezes@beac.elte.hu 
 
Nevezhet bármely magyarországi egyetemi és főiskolai csapat. Egy felsőoktatási intézmény 1 női és 1 férfi 
csapatot indíthat. Egy csapatban mérkőzésenként maximum 10 fő szerepelhet. A csapat tagjai a nevező 
intézmény hallgatói lehetnek. A meccseken csak a nevezési lapon szereplő játékosok vehetnek részt. A 
torna résztvevői saját felelősségükre lépnek pályára. Csapatok közötti átjátszásra nincs lehetőség a tornán. 
Pótnevezés, helyszíni nevezés nincs, a nevezési határidőn túli nevezéseket nem áll módunkban 
elfogadni.  

 

A csapatoknak minden mérkőzésre legalább kettő, egymástól eltérő színű felszerelést kell biztosítania.  

 

Költségek 

Regisztrációs díj: 6000Ft/csapat  

Befizetési jogcíme: Egyetemi döntő részvételi díja  

Számlacím: Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10.  

Számlaszám: OTP 11711034-20023436  

Utalás beérkezésének határideje: 2018. július 1.  

Számlaigényeiket a szervezes@beac.elte.hu email címen jelezzék! 

 

FIGYELEM:  

A nevezést csak a regisztrációs díj befizetésével együtt tudjuk érvényesnek tekinteni.  

Egyéb nevezési díj, részvételi díj, belépődíj nincs (a verseny ideje alatt a résztvevők ingyen léphetnek az 
EFOTT Fesztivál területére).  Az utazási, és étkezési költségeket a játékosok maguk fedezik. A résztvevők 
számára a rendezvény ideje alatt, a fesztivál területén sátorhely biztosított.  

 

 

Kapcsolattartó  
Takács Réka (BEAC)  
szervezes@beac.elte.hu  
Mobil: 30/355-0264, 06 1/209-0617  
 
A Szervező fenntartja jogát az esetleges változtatásokra, melyekről megfelelő időpontban tájékozatja a 
résztvevőket. 
 
 
 
 
Budapest, 2018. június 12. 

mailto:szervezes@beac.elte.hu

