Első országos vízilabda U10-es gyermek torna versenykiírása

1. A gyermek torna mérkőzéssorozatának célja:
A dunántúli vízilabda régió, 2012-ben létrehozott korosztályú tornája, 2015/2016-ban a négy
régióban Alföldön, Budapesten, Dunántúlon és az Északkeleti régióban is megrendezésre került.
Az utánpótlás bizottság javaslata alapján, a Magyar Vízilabda Szövetség elfogadta, hogy a négy
régió érdemi két-két csapata torna keretében ismertesse meg felkészültségét…

2. A torna rendezője, lebonyolítója az Magyar Vízilabda Szövetség.
3. A torna résztvevői:
A négy régió 41 résztvevő csapatának képviseletében, Alföld 2, Budapest 2, Dunántúl 2,
Északkelet 2 - a régiók javaslata által benevezett 2005-ben vagy korábban született korosztályú
csapatok.

4.
5.
6.
7.

A torna időpontja 2016. június 04. (szombat) 10:00 – 15:00 óra
Nevezési határidő 2016. május 20.
Helyszín: Tatabánya (50 méteres uszoda)
Mérkőzések rendezése, lebonyolítása:
- A mérkőzések a medence két végében 12 méter szélességű pályákon, kis kapukkal kerülnek
-

lebonyolításra
A labda mérete 3-as
Játékos létszám: 14 fő, meccsenként 12 játékos szerepeltethető
5+1 játszik, a 2x6 játékost arányosan kell szerepeltetni
Játékidő: 2x8 perc, futó órával, amelyet sérülés esetén meg kell állítani
Kiállítási idő: a zónába érkezésig, majd a pályára való visszatérésig tart
A büntető zóna 4 méter, a büntetődobást 4 méterről kell végrehajtani
Szoros emberfogás az egész mérkőzésen kötelező
További szabályok az MVLSZ aktuális országos gyermek bajnokságában meghatározottak
szerint
A mérkőzések kézi jegyzőkönyv vezetését és a versenybíróságot az MVLSZ biztosítja.

8. Lebonyolítási rend:
A: Alföldi régió
D: Dunántúli régió
É: Északkeleti Régió
B: Budapesti régió
’A’ Pálya
10.00
10.30
11.00
11.30
12.30

A2-D2
A1-D1
A2-B2
B1-D1
B1-A2

’B’ pálya
É2-B2
É1-B1
D2-É2
A1-É1
É1-B2

13.00
13.30
14.00

A1-D2
É2-D2
É1-D1

D1-É2
A2-B2
A1-B1

9. Költségek viselése:
-

-

A tornához a pályát a Tatabánya biztosítja ennek összes költségével. Az ügyeletes orvost a
rendező csapat biztosítja, de költségét az MVLSZ téríti.
A játékvezetői és versenybírói díjak:
Játékvezető: 3.000.- Ft
Versenybírói: 2.000.- Ft
Melyet az MVLSZ térít.
Utazás költségeit a résztvevő csapatok biztosítják

10. Részvételi ünnepség:
- Minden résztvevő: 8x14 az MVLSZ által biztosított aranyérmet és emlék oklevelet kap.

A kupát az MVLSZ Versenybíró Bizottsága jóváhagyta.

