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REFORMÁTUS  ISKOLÁK ORSZÁGOS KÉZILABDA BAJNOKSÁGA  

IV. kcs. FIÚ ÉS LEÁNY TANULÓK RÉSZÉRE 
 

Mezőtúr, 2019. április 16. 
 

 

A verseny célja: versenyzési lehetőséget biztosítani a református iskolák fiú és leány tanulói 

számára, az országos bajnoki cím és a további helyezések eldöntése 
 

A verseny helye:  

Fiúk: Városi Sportcentrum, 5400, Mezőtúr, Szolnoki út 14. (döntő a Református 

Gimnáziumban) 

 

Lányok: Mezőtúri Református Kollégium, 5400, Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2. 
 

A verseny kezdete: 2019. április 16.  900 
 

 

Sportági rendelkezések: 

 Játékidő: 2x 15perc  

            mérkőzésenként 1X1 perc időkérés, 

  kiállítás 1 p 

Az a játékos, aki azonnali piros vagy kék lapot kap, az a következő mérkőzésen nem            

játszhat. Az a játékos, a 3x2 perces büntetést kapott a következő mérkőzésen 

szerepeltethető. 

 Mérkőzések között 5 perc szünet  

 

Lebonyolítás: 

Lányok: körmérkőzéses rendszerben, mindenki játszik mindenkivel. Döntetlen esetén 

azonnali 3-3 büntetődobás következik. 

 

Fiúk: 

Két csoportban körmérkőzéses rendszerben. Döntetlen esetén azonnali 3-3 büntetődobás 

következik. 

Az eredmények alapján kerül a csoport 1-3 helyezett kialakításra. 

 

Keresztjáték: A1-B2 

           B1-A2 

Ezen mérkőzések vesztesei játszanak a harmadik helyért, a győztesek a bajnoki címért. 

 

Az A3-B3 játszik az ötödik helyért. 

 

A keresztjátékban, helyosztóknál döntetlen esetén egyből 5-5 büntetődobás következik. 

 

 

 

 



 

A döntőt a református Kollégiumban játszák a fiúk. 

 

Eredményhirdetés kb. 17 óra a Református Kollégiumban. 

 

Egyebek: 

 

 Azok a csapatok, akik április 15-re szállást igényeltek, a Városi Oktatási Centrumban 

lesznek elszállásolva. (5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1). 

  A számlát az Intézményellátó fogja kiállítani, egyeztetni Tóth Gáborral, a 06 30 782 

4057. Email cím: intezmenyellato@mturiellato.hu. 

 A mérkőzéseken, a diákolimpián is használható egyszerűsített jegyzőkönyveket 

használjuk.  

 Jelzőmezt biztosítunk; akinek rendelkezésére áll, kérem, két garnitúra mezt 

hozzon magával 

 Öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk 
 

Díjazás: Az I-III. helyezett csapatok érem- és oklevéldíjazásban részesülnek. Az I. helyezett 

csapat kupa díjazásban részesül. A legjobbakat különdíjjal jutalmazzuk. 

 

A versennyel kapcsolatos bármely kérdéssel forduljanak 

Tokács Anikó (06-70/333-9852) testnevelő tanárhoz. 

  

Szeretettel várunk mindenkit! 
 
 

Égerné Tamás Annamária 

főigazgató 
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