
Kedves KuPisok! 

 

2020. június 27-28. között rendezzük meg immáron a VII. KuPi Strandkézilabda Kupát. A nyár 

kezdetével és a vizsgák végeztével mindenkit sok szeretettel várunk idén is Soltvadkertre.  

 

1. A verseny célja: 

A strandkézilabdázás népszerűsítése a térség kézilabdázóinak és az érdeklődőknek kiegészítő mozgás 

biztosítása az átmeneti időszakban. A karanténos-vírusos időszak miatt elmaradt megmérettetések 

pótlása! 

 

2. A verseny helye, ideje: 

2.1 Soltvadkert, Vadkerti-tó, 2020. június 27.-28.  

2.2 Itt tartózkodásotok ideje alatt szakítsatok egy kis időt, a környéket is megismerni. 

https://www.soltvadkert.hu/ 

https://www.vadkerti-to.hu/ 

http://www.vadkertito.hu/ 

 

2.3 Szállással kapcsolatban találtok lehetőségeket az előző linkeken, illetve keressétek Nagy Gábort 

(06-30-587-3477). 

 

2.4 2019.06.26 Pénteken, a pályákon napközben UP torna lesz tartva, előre láthatólag délutánra vége 

van, onnantól kezdve lehet használni a pályákat. 

 

 

3. Lebonyolítás:  

3.1 A jelentkezett csapatok számától függően alakul a verseny menete, erről később adunk 

információt! A kupán a mérkőzések a strandkézilabdázás országosan elfogadott szabályai szerint 

zajlanak. 

Arra törekszünk, hogy minden csapat minél többet tudjon játszani a hétvégén! 

 

3.2 A rendezők biztosítják:  

https://www.soltvadkert.hu/
https://www.vadkerti-to.hu/
http://www.vadkertito.hu/


A szervezők a résztvevő csapatok számára biztosítják a strandra való belépést (karszalag), a helyszínt 

és a pályát, a játékvezetőket, szakképzett egészségügyi felügyeletet, rendezvény pólót, a Covid vírus 

miatt hozott óvintézkedések végrehajtásához szükséges alapanyagokat, eszközöket. 

 

3.3 A csapatok kötelezettségei:  

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

ha számozott a mez, ennek hiányában a játékosokra fognak felkerülni a számok! A versenyzők 

ujjatlan mezt és nadrágot kötelesek viselni, illetve a női versenyzőknél a top is megengedett. A 

csapatok kötelesek megjelenni 30 perccel a mérkőzésük kezdete előtt a pályánál. Mindenki a saját 

felelősségére vesz részt a rendezvényen, amit a nevezési lap beküldésével fogad el! 

 

4. Nevezés: 

4.1 Díja: 25.000Ft/csapat  

4.2 Amely tartalmazza 10 fő számára a két napos strand belépőt, a rendezvény pólót, részvételt a 

kupán.  +2fő nevezhető, így összesen 12 játékos lehet egy csapatban, de nekik a strand belépőt meg 

kell vásárolni, illetve ha szeretne rendezvény pólót, akkor azt külön jeleznie kell (2.000Ft). 

Mérkőzésenként 10 ember nevezhető!   

 

4.3 A letölthető nevezési lapot kérjük Június 5-ig excell formátumban elküldeni a 

kupistrandkezi@gmail.com-ra. Természetesen, ha a kupáig személyi változás történik egy csapatban, 

akkor azt tudjuk kezelni, de jeleznetek kell! 

 

 

5. Segédlet a nevezési laphoz: 

A kapcsolattartó, ha a csapat tagja, akkor szerepeltetni kell a névsorban is! 

A 10fős csapat névsor után, ha van még + csapattag, azt írjátok be légyszi a listára, de a póló méretet 

itt nem kell megadni a + főnek, ha igény lenne rá, azt majd a következő, 2. pontban. A későbbiekben 

kérni fogjuk a játékosok mez számát is, hogy a jegyzőkönyvekkel elő tudjunk készülni, de ezt most 

még nem kell megadni, ha nem tudjátok! 

 

A 3. pontban jelöld meg, hogy kértek-e számlát, ha igen add meg a számlázási adatokat. 

 

A 4. pontban add meg, hogyan szeretnéd rendezni a nevezési díjat. Bizalmunk van minden csapat 

irányába, így ha leadod a nevezési lapot azzal mi 100%-ra vesszük, hogy részt vesztek a rendezvényen 

mailto:kupistrandkezi@gmail.com-ra


és nem mondjátok le az utolsó pillanatban ezzel felborítva az egész torna lebonyolítását! így elég a 

helyszínen nevezni. Ha az utalást kényelmesebbnek találod, természetesen arra is van mód! 

 

A 5. pontban arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor érkeztek. Mi ajánljuk, hogy már pénteken gyertek, 

egyrészt könnyebb szállást találni 2 éjszakára, másrészt korán kezdjük a tornát, harmadrészt nem árt 

egy kicsit akklimatizálódni….. Aki már pénteken érkezik, azoknak van lehetőségük a regisztrációt este 

megejteni, ezzel is gyorsítjuk a másnap reggeli kezdést! 

 

6. A vírus faktor: 

6.1 A nevezési lap leadásával eddig is elfogadtátok a csapatotok nevében, hogy saját felelősségetekre 

vesztek részt a tornán, de ebben az évben minden játékostól kérni fogunk egy nyilatkozatot és egy 

kitöltött kérdőívet. Ezt nem kell a nevezéssel visszaküldeni, regisztrációkor kell majd leadni, aktuális 

dátummal és eredeti aláírással ellátva!  

6.2 A nyilatkozat aláírásával elismeri és elfogadja a szabályozásokat, amik a vírus miatt bevezetésre 

kerültek és/vagy meghozatalukra a jövőben szükség lesz. 

6.3 A kialakult helyzetre való tekintettel az eddigiektől eltérően a következőkben várható változás: 

 A pályán és közvetlen közelében csak a játékosok, edző, játékvezetők, jegyzőkönyvvezető, 

szervezők, fotós, speaker tartózkodhat. 

 A soron következő mérkőzésre csak akkor mehet a pályára a csapat, amennyiben az előző 

csapat azt már elhagyta. 

 Mérkőzés előtt és mérkőzés után kötelező fertőtlenítés. 

 Lelátók nem lesznek kihelyezve a pálya széleire. 

 A pályák 4 oldala labdafogó hálóval kerül elzárásra a strand területétől, amennyiben ez nem 

elegendő, úgy a megfelelő távolságban lezárjuk a torna helyszínét. 

 

6.4 Amely játékos a 2020.06.26-án kihirdetésre kerülő pontos előírásokat/szabályzásokat nem 

tartja be, annak egész csapatát a tornából kizárjuk és a strandterületét el kell hagynia, 

karszalagját leadnia!   

 

6.5Amennyiben további szigorítás történik a verseny törlésének jogát fenntartjuk. Ebben az esetben 

természetesen a már elutalt nevezési díj megtérítésre kerül. 

 



Folyamatosan követjük a lazításról szóló kormányrendeleteket, a lehető legkevesebb változtatást 

fogjuk bevezetni, ezért is a késői szabályzás kihirdetése! Amennyiben a szigorítások enyhülnek és 

lehetővé teszik a szabályok a nyilatkozattól és a kérdőívtől eltekinthetünk 

 

Amennyiben kérdésetek lenne, forduljatok hozzánk bizalommal:  

Demeter Ádám: 30/425-8132 

Nagy Gábor: 30/587-3477 

 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják! Sok szeretettel várunk minden csapatot � 

 


