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A 44. Velence Kupa és
Kretskó László Emléktorna
2020. június 5-6-7.
Kézilabda torna versenykiírása
A program célja: a kézilabda sportág népszerűsítése és a különböző bajnokságokban szereplő felnőtt
csapatok versenyeztetése, utánpótlás csapatok részére edzőtábor, edzőmérkőzések biztosítása.
A sportág színvonalának emelése, valamint a 44. alkalommal kiírt VELENCE KUPA 2020. évi védőjének
eldöntése.
A program rendezője: Újpest Sport Club
A versenyzés lehetőségei: felnőtt női és férfi.
Edzőtábor lehetőségei: Nemenként minimum 4, maximum 8 csapat részére 3 napos edzőtábor.
8 csapatnál több jelentkezés esetén csak az időrendben első 8 csapat jelentkezését tudjuk fogadni. Az
utánpótlás korú csapatok szállását – igény szerint – a felnőtt csapatoktól elkülönítve is tudjuk biztosítani.
Utánpótlás korosztály:
Lányok, fiúk: 2003-2004-2005-ben születettek.
A táborban az adott korosztálynál fiatalabbak a csapat létszámán belül korlátlan számban, idősebbek 2
(kettő) fővel szerepelhetnek, azzal a feltétellel, hogy nem töltötték be a 18. életévüket.
A verseny és a tábor ideje: 2020. június 5-6-7. (péntek-szombat-vasárnap)
helye: Velence és Kápolnásnyék
kezdete: 2020. június 5-én 13 órakor.
Június 5-6-án a selejtezők, június 7-én a helyosztók és döntők kerülnek lejátszásra.
Technikai értekezlet: 2020. május 6-án szerdán 17 órakor az ÚSC irodájában. (Bp. IV. Rózsa u. 6. fszt. 2.
(bejárat a park felől)
A technikai értekezleten minden résztvevő klubnak/csapatnak kötelezően képviseltetni kell magát!
Versenybizottság:
A verseny védnöke
A versenybizottság elnöke:
tagjai:

Pétery Pál, az Újpest Sport Club elnöke
Halmai János, a IV. ker. KSZ elnöke
Vindis Ferenc, Versenyiroda vezető

Fegyelmi ügy esetén a Versenybizottság Fegyelmi bizottságot jelöl ki soraiból.
A verseny résztvevői: az Újpesti Kézilabda Szövetség által meghívott csapatok, amennyiben neveznek és a
költségeket a megadott határidőre befizetik.
Nevezések beérkezési határideje: 2020. március 31-én kedden 17 óra
Nevezési díj:
Felnőtt csapatoknak: 47000 Ft/csapat
Azonos egyesület két csapata esetén: 44000 Ft/csapat
Azonos egyesület három, vagy annál több csapata esetén: 42000 Ft/csapat
Utánpótlás csapatoknak a fizetendő összeg 21000 Ft/csapat, a különbözeti összeget az Újpest SC
pályázat útján biztosítja.
A nevezési díjat valamint a szállásköltséget március 30-án éjfélig kell befizetni csekken, vagy a
Szövetségben hétfői napokon 16-18 óra között készpénzben. A határidőt elmulasztó csapat(ok) a nevezési
díjon felül 5000 Ft kezelési költséget köteles(ek) fizetni.
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Cím: Bp. IV. Rózsa u. 6. fszt. 2. (bejárat a park felől) A díjak fizethetők átutalással is az Újpest Sport
Club 11704007-20011617 sz. bankszámlára. A befizetésekről számlát állítunk ki és küldünk el a nevezési
lapon közöltek szerint.
A szállás lemondása esetén – április 15-ig történő lemondás esetén 20%, április 15-30 közötti lemondás
esetén 40% - kezelési költséget vonunk le. Május 1-je után visszatérítésre nincs lehetőség.
A rendelkezésre álló pályák befogadóképessége miatt maximum 70 csapat részére tudunk játéklehetőséget
biztosítani, ezért a nevezések elfogadásánál elsősorban előnyben részesülnek a szálláshelyet is igénybevevő
csapatok a többi csapattal szemben.
Csapatlétszám:
A szállás és étkezés biztosítása érdekében a csapatlétszámot maximum 16 főben határoztuk meg. A
meghatározott létszámon felül érkezők számára szállást és étkezést tud biztosítani a Rendező. A
szálláshelyeket (a különböző szállásokon változóan) 4, 8 és 12 személyes szobákban tudjuk biztosítani,
ezért a szállásigénylésnél ezt kérjük tekintetbe venni. Amennyiben a csapat adott helyszínen nem tudja
feltölteni a férőhelyeket, a szoba teljes árát abban az esetben is ki kell fizetni! A Központi Táborban
csak 12 fős faházakban tudunk szállást biztosítani!
Költségek: a háromnapos verseny idejére a szövetség 2 éjszakára szállást és teljes ellátást tud biztosítani
térítés ellenében (az étkezés pénteken vacsorával kezdődik, és vasárnap ebéddel fejeződik be). A
szolgáltatások igénybevétele nem kötelező. Az igényeket a nevezési lapon kell bejelenteni és ennek
megfelelően kell befizetni.
Szállásdíj 2 éjszakára:
6000 Ft/fő (amennyiben a szállás díját március 30-ig nem rendezi
a csapat, akkor a költség 7000 Ft/fő.)
Nevezési díj kiegészítés a szállást igénylő csapatoknak a 18. évet
betöltött személyek után személyenként 900 Ft/2 éjszaka.
Étkezés:
4600 Ft/fő
(péntek vacsora, szombat reggeli, ebéd, vacsora, vasárnap reggeli,
ebéd)
Az étkezés helyszíne: a kápolnásnyéki iskola ebédlője, szemben a
IV. ker. táborral.
Étkezési költség befizetési határideje: 2020. május 6-án szerdán 17 óra.
Az NB-s csapatokat, illetve azon, erre a Tornára összeállt csapatokat, melyekben túlnyomórészt NB-s
játékosok szerepelnek, a Kiemelt csoport(ok)ba soroljuk be! A csapattal kapcsolatos kérelmeket,
problémákat kérjük a IV. ker. Kézilabda Szövetség hivatalos óráin (minden hétfőn 16-18 óra között)
személyesen, írásban bejelenteni, illetve a nevezési lapon közölni. Szóbeli kéréseket nem tudunk
figyelembe venni!
A Velence Kupa keretein belül a kiemelt csoportok Kretskó László Emléktorna név alatt szerepelnek.
Helyezések eldöntése: A mérkőzéseket körmérkőzés formájában bonyolítjuk le, a benevezett csapatok
számától függően. A csoportgyőztesek jutnak a döntőbe. Amennyiben a csoportokban a csapatok száma nem
egyezik, a döntőbe jutást a technikai értekezleten fogjuk a csapatok vezetőivel együttesen meghatározni.
Csoporton belüli pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény dönt. Ha ez is egyenlő, akkor a
gólkülönbség a mérvadó.
A döntőkben és helyosztókon gólegyenlőség esetén 5 x 7 m-es dobás dönti el a végeredményt.
További egyenlőség esetén az első 7 m-es dobás kihagyásáig folytatódik a küzdelem.
Óvás: A Tornán lehetőség van óvásra. Az óvást adott mérkőzést követően 30 percen belül, írásban kell
benyújtani, 15000,- Forint egyidejű befizetése mellett. Az óvást a Versenybizottság a benyújtást követően
megtárgyalja, és annak jogossága esetén az óvási díjat visszafizeti.
Díjazás: a döntő győztes csapatai a 44. alkalommal kiírt Velence Kupa 2020. évi védői lesznek.
Az I-III. helyezett csapatok oklevél, a játékosok (16 fő) érem díjazásban részesülnek.
Eredmény hirdetés: 2020. június 7-én 15 órakor a IV. ker. Ifjúsági Tábor területén, a gyülekező téren.
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Egyéb rendelkezések:
• A kijelölt szálláshelyeket a csapatok pénteken 10 órától foglalhatják el.
• A szállás helyét igazoló írást, valamint az étkezési jegyeket a csapatvezetők a Központi Tábor
Versenyirodájában vehetik át.
• Amennyiben a csapat bármilyen okból a nevezési határidő után a részvételről lemond, a befizetett
összeget visszafizetni nem áll módunkban, mivel a Szövetségnek előre kell kifizetni a tornával
kapcsolatos egyéb költségeket.
• Szálláshelyet és étkezést – szükség esetén – korlátozott számban a kísérőknek is tudunk biztosítani.
• A Velence Kupán a szállásokat csak azok vehetik igénybe, akik az igényüket bejelentették és a
költségeket befizették. Az ellenőrzéshez használatba kerülő karszalagokat a csapatok a megérkezéskor
kapják meg a IV. ker. Ifjúsági Táborban.
A KARSZALAG HASZNÁLATA A VELENCE KUPA TELJES IDŐTARTAMA ALATT KÖTELEZŐ, nélküle a
táborok területére belépni nem lehet. A karszalag elvesztése esetén a játékos 500 Ft ellenében kaphat
újat.
Szálláshellyel nem rendelkező személyek részére a Szövetség biztosít nappali tartózkodást lehetővé tevő
karszalagot. Ezzel a karszalaggal 7 és 22 óra között tartózkodhatnak a látogatók a táborok területén. Az
ún. „Látogató” karszalag 500 Ft befizetése ellenében igényelhető a rendezőségnél. Azoknak a
csapatoknak, akik nem a Szövetség által szervezett szálláshelyeken szállnak meg, a rendezőség
térítésmentesen biztosít „Látogató” karszalagot a rajtlistán szereplő személyek részére.
FIGYELEM! FONTOS!
A Velence Kupán a szállásokat csak azok vehetik igénybe, akik az igényüket bejelentették és a
költségeket befizették. A szállások rendeltetésszerű használatát, valamint a szállást igénybe vevők
létszámát folyamatosan ellenőrizzük! A befizetett létszámon felüli szállás igénybevétele esetén a
csapat elveszti a befizetett kauciót, valamint köteles megfizetni a tényleges létszám utáni szállás
költségét!
A tornával kapcsolatos egyéb rendelkezések:
• A csapatok a mérkőzésekre két garnitúra számozott mezt és 1 db játékra alkalmas labdát kötelesek
magukkal hozni.
• Azonos, vagy könnyen összetéveszthető színű mez esetén a jegyzőkönyvben elöl álló csapat köteles mezt
cserélni.
• A versenyen csak minősítéssel és szabályos orvosi engedéllyel rendelkező játékos vehet részt.
• A játékos a torna időtartama alatt csak saját sportegyesületének csapatában szerepelhet.
• A IV. ker. Kézilabda Szövetség vendégjátékosok szerepeltetését engedélyezi. A vendégjátékos csak a
Szövetség által kiállított "Egyszeri játékengedély" felmutatásával, valamint az anyaegyesület minősítési
igazolásával (érvényes orvosi engedéllyel) vehet részt a versenyen. Az egyszeri játékengedélyeket a
technikai értekezleten adjuk ki. A technikai értekezlet után vendégjátékos szerepeltetésére nem
adunk ki játékengedélyt!
A rajtlistát a technikai értekezletet megelőző héten, legkésőbb április 30-ig kitöltve, elektronikus úton
minden csapat juttassa el a velencekupa@velencekupa.hu e-mail címre! Az a csapat, amelyik nem küldi
el a listát, nagy valószínűséggel a KIEMELT csoportok valamelyikébe kap besorolást. Csak az eredeti,
excel formátumú rajtlistát tudjuk figyelembe venni!
Azonos egyesület által, azonos nemben és korosztályban indított két – vagy több – csapat esetén a játékos
csak az eredetileg benevezett csapatában szerepelhet. Amennyiben másik csapatban is szerepel, adott
csapat eredményét a vétlen csapat javára vagy 10-0-ás gólkülönbséggel, vagy a pályán elért eredménnyel
– amelyik a vétlen csapatnak kedvezőbb – igazoljuk.
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A IV. ker. KSZ által kiadott rajtlistával szereplő játékosok csak sportorvosi engedéllyel játszhatnak. A
játékosok igazolása a rajtlistával, valamint személyi igazolvány felmutatásával történik. Ezen csapatok a
tornán saját felelősségükre indulhatnak (ugyanez vonatkozik a külföldi csapatokra is).
A véglegesen kizárt és feljelentett játékos (kivétel a harmadik 2 perces kiállítás, valamint a feljelentés
nélküli kizárás) a következő mérkőzésen automatikusan nem szerepelhet. Amennyiben a csapat mégis
próbálkozik a játékos szerepeltetésével, úgy a mérkőzés 2 pontját 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat
javára írjuk. Amennyiben a kizárás tettlegesség miatt történt, a játékos a torna további mérkőzésein nem
szerepelhet.
A csapatok megérkezéskor - Átvételi Elismervény ellenében - kötelesek a Táborvezetői irodában 15.000,Forint kauciót fizetni, mely összeg a pályán, vagy azon kívül elkövetett súlyos sportszerűtlenség
biztosítéka. (Ki nem állás, csapat sportszerűtlen levonulása, jogosulatlan játékos szerepeltetése, rongálás,
stb.) Amennyiben semminemű sportszerűtlenséget nem követ el a csapat, akkor a fenti összeget a torna
zárása előtt – kizárólag az Átvételi Elismervény ellenében - a befizetés helyszínén visszafizeti a
Rendező. Átvételi Elismervény hiányában az összeget visszafizetni nem áll módunkban.
A kaució visszatérítésének feltétele, hogy a megérkezéskor a csapat által előzetesen megküldött Rajtlista
egyeztetésre kerüljön, valamint a csapat tagjai által az átvett lista minden résztvevő személy által alá
legyen írva.
Az a csapat, amelyik a Torna kezdete, de legkésőbb az első mérkőzése előtt nem jelentkezik a
Táborvezetői irodában, a Tornáról kizárható, részére semmiféle költséget nem térítünk meg!
Ha valamely csapat a végleges helyezést eldöntő mérkőzésen nem áll ki, a mérkőzés 2 pontja 10-0
gólkülönbséggel a vétlen csapaté. A következő évi Velence Kupán a vétkes csapat nevezésének
elfogadásáról a Versenybizottság dönt.
Ha egy csapat sportszerűtlenül levonul a pályáról, a mérkőzés 2 pontját 10-0 gólkülönbséggel – vagy
amennyiben az kedvezőbb, a pályán elért eredménnyel - a vétlen csapat javára írjuk.
Minden olyan esetben, amelyre jelen Versenykiírás nem terjed ki, az érvényben lévő "Kézilabdázás
szabálykönyvében" foglaltak a mérvadók.

Figyelem!
A táborok, valamint Kápolnásnyék és Velence község területén több esetben történt szándékos
rongálás az elmúlt időszakban.
Felhívjuk a csapatok figyelmét arra, hogy az általuk okozott mindennemű károkozásért kötelesek
teljes anyagi és erkölcsi felelősséget vállalni és azokat a tábor elhagyása előtt tisztázniuk kell! Az Ifi
Szálló mellett lévő hajók nem a mi tulajdonunkban vannak, ezért azokat a tulajdonos előzetes
megkeresése és beleegyezése nélkül TILOS használni!
A Verseny Rendezője semmilyen felelősséget nem vállal a Torna ideje alatt őrizetlenül hagyott
értékekért.
A weblapon elhelyezett információk csupán tájékoztató jellegűek, a végső, hivatalos információk a
Torna időtartama alatt a Központi Tábor hirdetőtábláján tekinthetők meg.
Budapest, 2020. február 14.
Újpesti Kézilabda Szövetség
Versenybizottsága

Velence Kupa Kézilabda Torna
A Velence Kupa 2020 támogatói:

HUC SPORT KFT
A
magyarországi forgalmazója

Újpest Önkormányzata

