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1. A verseny megnevezése: Református Iskolák Országos Kézilabda Bajnoksága 

 

2. A verseny célja: a református iskolák baráti kapcsolatainak elmélyítése, versenyzési 

lehetőség biztosítása 

 

3. A verseny helyszínei: 

 Mezőtúri Református Kollégium sportcsarnoka (Kossuth Lajos út 2.) 

 Főiskola sportcsarnoka (Petőfi tér 1.) 

 Városi Sportcentrum (Szolnoki út 14.) 

 

4. A verseny rendezője: a RIDISZ megbízásából a Mezőtúri Református Kollégium 

 

5. A versenybizottság elnöke: Tokács Anikó – 06-70/333-9852 

  Mezőtúri Református Kollégium  

  

 A versenybizottság tagjai: 

 Karsai András–06-30/327-0851 

 Városi Sportcentrum 

 Roszik Fanni – 06-30/233-1292 

főiskola sportcsarnoka 

 

6. Költségek: A benevezett csapatoknak nevezési, utazási és esetleges étkezési díj. A 

verseny költségeit (csarnokhasználat, játékvezetői díj) a RIDISZ és a 

rendező iskola biztosítja. 

 

7. Résztvevők: A református iskolák II. korcsoportos (2007 és később született) és a IV. 

korcsoportos (2003-ban és később született) tanulói.  Minden csapatnak az 

iskola igazgatója által aláírt nevezési lappal kell rendelkeznie.  

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 

8. Sportági rendelkezések: 
 

Minden csapat két, különböző színű mezzel rendelkezzen. 

Minden csapat rendelkezzen legalább egy mérkőzéslabdával. 

Minden döntetlen mérkőzést (csoport és helyosztó egyaránt) 3-3 büntetődobással 

döntünk el, ha ez sem dönt, akkor büntetődobás első hibáig. (3-3 büntetődobás után az 

első hibáig újra dobhat az a 3 játékos, aki az első körben dobott.) 

Kizárás: Az a játékos vagy hivatalos személy, aki olyan szabálytalanságot követ el, ami 

miatt azonnali kizárás és jelentési kötelezettség jár, a soron következő mérkőzésen nem 

szerepelhet. 

Óvás nincs. 

 

  



II. korcsoport: 1 x 20 perces mérkőzések 

 labdaméret: „0” bőrlabda 

 időkérés: mérkőzésenként egy 

 

IV. korcsoport: 1 x 30 perces mérkőzések 

 labdaméret:  lányok „1” , fiúk „2” bőrlabda 

 időkérés: mérkőzésenként egy 

 

9. Nevezett csapatok: 

 

II.  korcsoport – leány (7 csapat): Balmazújváros, Fehérgyarmat,  Karcag, 

Kiskunhalas, Mezőtúr, Nyírbátor, Szerencs 

 

II. korcsoport – fiú (9 csapat): Alsóörs, Balmazújváros, Békés, Debrecen, 

Fehérgyarmat, Kiskunhalas, Mezőtúr, Nyírbátor, Törökszentmiklós  

 

IV. korcsoport – leány (9 csapat): Balmazújváros, Fehérgyarmat, Hajdúnánás, 

Kiskunhalas, Mátészalka, Mezőtúr, Pécs, Szerencs, Tápiószőlős 

 

IV. korcsoport – fiú (8 csapat): Alsóörs, Balmazújváros, Békés, Fehérgyarmat, 

Kiskunhalas, Kisvárda, Orosháza, Törökszentmiklós 

 

10. Csoportbeosztások, lebonyolítás 

 

II. korcsoport leány:  

 

2 csoport került kialakításra: 1db 4 csapatos- „A” csoport, és 1 db 3 csapatos „B” csoport 

 

„A” csoport: Fehérgyarmat, Kiskunhalas, Mezőtúr, Szerencs 

csoportmeccsek: Református Kollégium 

 

„B” csoport: Balmazújváros, Karcag, Nyírbátor 

csoportmeccsek: Városi Sportcentrum 

 

Mindkét csoport körmérkőzésben dönti el a csoporthelyezéseket. 

Az „A” csoport III., IV. és a „B” csoport III. helyezett csapatai a helyosztókon újra 

körmérkőzéses rendszerben döntik el az V-VI-VII. helyeket (főiskola sportcsarnoka). 

 

Az „A”2 - „B”2 csapat a III. helyért a főiskola sportcsarnokában játszik. 

 

Az „A”1 - „B”1 csapatok döntő mérkőzése a Mezőtúri Református Kollégiumban lesz. 

 

  



II. korcsoport fiú: 

 

3 db 3 csapatos csoport került kialakításra. 

 

„A” csoport: Balmazújváros, Kiskunhalas, Nyírbátor 

 csoportmeccsek: Főiskola sportcsarnoka 

 

„B” csoport: Békés, Debrecen, Fehérgyarmat 

csoportmeccsek: főiskola sportcsarnoka 

 

„C” csoport: Alsóörs, Mezőtúr, Törökszentmiklós 

csoportmeccsek: Városi Sportcentrum 

 

Ezt követően a csoport harmadikok a VII-VIII-IX. helyért, és a csoport másodikok a IV-

V-VI. helyért a Városi Sportcentrumban játszanak körmérkőzést. 

 

A csoportok győztesei a Református Kollégiumban játszanak körmérkőzést az I-II-III. 

helyért. 

 

IV. korcsoport leány: 

 

3 db 3 csapatos csoport került kialakításra. 

 

„A” csoport: Hajdúnánás, Pécs, Tápiószőlős 

csoportmeccsek: Mezőtúri Református Kollégium, Városi Sportcentrum 

 

„B” csoport: Fehérgyarmat, Mezőtúr, Szerencs 

csoportmeccsek: Mezőtúri Református Kollégium 

 

„C” csoport: Balmazújváros, Kiskunhalas, Mátészalka 

csoportmeccsek: Mezőtúri Református Kollégium 

 

Ezt követően a csoport harmadikok a VII-VIII-IX. helyért a főiskola sportcsarnokában 

játszanak. 

 

A csoport másodikok a IV-V-VI. helyért a Városi Sportcentrumban játszanak 

körmérkőzést. 

 

A csoportok győztesei a Református Kollégiumban játszanak körmérkőzést az I-II-III. 

helyért. 

 

IV. korcsoport fiú:  

 

2 csoport került kialakításra. 

 

„A” csoport: Alsóörs, Fehérgyarmat, Orosháza, Törökszentmiklós 

csoportmeccsek: Városi Sportcentrum 

 

„B” csoport: Balmazújváros, Békés, Kiskunhalas, Kisvárda 

csoportmeccsek: főiskola sportcsarnoka 



 

Mindkét csoport körmérkőzésben dönti el a csoporthelyezéseket. 

 

Az „A”4- „B”4 a VII. helyért és az „A”3- „B”3 csapatok az V. helyért a főiskola 

sportcsarnokában játszanak 

 

 Az „A”2- „B”2 csapat mérkőzése a III. helyért, és az „A”1- „B”1 csapatok döntő 

mérkőzése a Mezőtúri Református Kollégiumban lesz. 

 

11. Eredményhirdetés: kb.1945- kor a Református Kollégiumban 

 

Kérjük, azokat a csapatokat, akik nem várják meg az eredményhirdetést a csarnokfelelős 

kollégáknak jelezzék. Az első három helyezést elérő csapatokat kérjük, az 

eredményhirdetésen jelenjenek meg. 

 

A különdíjak leadását a helyosztó csarnokában, a csarnokfelelős kollégának kell leadni, 

legkésőbb 18.30-ig, ezt követően nem áll módunkban a leadott szavazatot figyelembe 

venni. 
 

 

 

MÉRKŐZÉSEK (Excel táblázatban külön) 

 

 

 

Mezőtúr, 2018. január 24. 

 

 

 

Versenyszervezők 
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Szavazatot leadó iskola: 

 

 

 

Korcsoport: 

 

 

Nem: 

 

 

Legjobb kapus: (név vagy mezszám - iskolanévvel) 

 

 

 

Legjobb játékos: (név vagy mezszám - iskolanévvel) 

 
 


