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Kedves Sportszerető Honfitársaim!

Tisztelettel köszöntöm a XIII. Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Női Kézilabda Torna házigazdáit, a pályára 

lépő csapatokat és minden lelkes szurkolót, aki kedvenc játékosait bíztatja győzelemre a lelátóról. Megtisz-

telő, hogy a verseny védnökeként már sokadszorra méltathatom a torna szervezőinek a Kárpát-medence 

magyarjait a sport szeretetével egybeszólító kezdeményezését. 

Az új esztendő kezdetén Magyarország egyik legszebb vidékén, a Balaton partján mérhetik össze tudásukat 

kézilabdásaink. Két térfélen, de egy pályán: itthoni és külhoni kézilabdások egy nemzet leányaiként birtokol-

hatják a küzdőteret. 

A verseny végén ugyan csak egy csapat veheti át Magyarország miniszterelnökének vándorserlegét, de minden 

résztvevő nyertese a kupának. Az évtizedet jóval meghaladó versenysorozat edzők, játékosok, szurkolók 

és a vendéglátó városok sorát fűzi egymáshoz. A sport erejével új barátságok szövik be határok felett a 

Kárpát-medencét, a játék izgalma, a győzelem öröme, de a méltósággal viselt vesztett mérkőzés tanulsága 

is összetartozásunk bizonyságát adja. 

Sportsikereket és a találkozások örömét kívánom mindannyiuknak!

Budapest, 2015. december 23.

Semjén Zsolt

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ



5



6

Tisztelt Sportolók és Sportbarátok!

Ismét egy újabb versenyhez érkeztünk, immár tizenharmadik alkalommal mérkőznek meg a csapatok egymással 
a Kárpát Meditop Kupa, Nemzetközi Női Kézilabda Tornán.
Nagy öröm, hogy újra lehetőség nyílt arra, hogy a Kárpát-medence fiataljai találkozzanak egymással. Fonto-
sak ezek az események, mert alkalmat adnak mindazon erények gyakorlására és fejlesztésére, amit a sport 
segítségével nyerhetünk.
Aki jó a sportban, az élet más területein is kiváló eredményt ér el. Hisz a céljaiban, küzd az álmaiért, pon-
tos a munkában, állhatatos a küzdelemben és kitartó akkor is, amikor a legnehezebb a helyzet. A sport 
becsületre és tisztességre tanít. Az egészség fenntartásának és a személyiség fejlődésének is eszköze. Edzi 
a testet és a lelket is. 
Aki megtanul csapatban játszani, vállvetve küzdeni egy közös célért, hisz az összefogásban a játékon kívül 
is. Aki tudja, hogy nem csak magáért, hanem a társaiért is fáradozik, nem bújhat el a felelősség elől a pályán 
kívül sem. A csapatot leginkább a közös cél tartja össze, együtt, a legjobbnak lenni. Nincs annál rosszabb, ha 
valakiben a lelkesedés kihuny, ha a tűz csak pislákol, ha a feladáson gondolkozik. Mindenki része a győze-
lemnek és ezért mindenki fontos része a csapatnak is. A jó játékosok együtt játszanak, egymásért. És ez az 
egymás iránti felelősség, ami elkíséri a Kupára látogatókat a verseny után is. Ez az, ami a verseny igazi célja. 
Mi, szerte a Kárpát-medencében csak egymástól kaphatunk erőt, csak együtt lehetünk győztesek, mert 
mindenki része a csapatnak.
Bízom benne, hogy a verseny ismét mindenkiben felerősíti az összetartozás érzését! 
Kívánom, hogy a rendezvény járuljon hozzá a sport nyújtotta értékek továbbadásához, mivel csak együtt, 
összetartva lehet szép a jövőnk.

Jó küzdelmet és szép játékot kívánok!

Hajrá Magyarok!

Fazekas Sándor
Földművelésügyi Miniszter

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Kedves Sportbarátok!

Örömmel vállaltam el a XIII. Kárpát Meditop Kupa Nemzetközi Női Kézilabda Torna védnöki tisztét,                   

s ennek több oka is van. 

A kézilabda az egyik legnépszerűbb sportág Magyarországon. Évről évre nő az igazolt játékosok száma, 

egyre több gyerek kezdi el már általános iskolai keretek között ezt a sportot, és a csapataink is rendre jól 

szerepelnek a különböző nemzetközi mérkőzéseken. Természetesen a sportág népszerűsége és a kézilab-

dások sikerei között szoros az összefüggés; nem lenne annyi szurkoló egy-egy meccsen, ha nem lennének 

világklasszis játékosaink, nem lennének jó edzőink, nem lennének izgalmas fordulók. 

Öröm számomra az is, hogy a torna Balatonbogláron van, abban a városban, ahol 2013-ban elindult a Nemzeti 

Kézilabda Akadémia. Már most is a legtehetségesebb játékosok tanulnak itt, de hiszem, hogy  Balatonbogláron, 

a kézilabda fellegvárában folyó magas színvonalú oktatás, munka hozadékaként tovább javulnak a sportág 

eredményei. Magyarország elkötelezett a sport mellett, s az évek óta tartó következetes fejlesztés egyik 

eredménye a boglári Nemzeti Kézilabda Akadémia.

A Kárpát Meditop Kupa Nemzetközi Kézilabda Torna azért is jelentős, kedves számomra és sok millió magyar 

számára, mert a határon túli és a határon innen kézilabdások együtt játszanak. Az a tény, hogy tizenharmadik 

alkalommal rendezik meg a kupát, bizonyítja, hogy szükség van ezekre a sporttalálkozókra.

Kívánom, hogy ezúttal is jó hangulatú, izgalmas meccseket vívjanak a sportolóink, örömet, felhőtlen pilla- 

natokat szerezzenek a tornára kilátogató érdeklődőknek.

Dr. Szabó Tünde 

sportért felelős államtitkár

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Kedves versenyzők, szurkolók, sporttársak!

Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség képviseletében elvállalhattam a Kárpát-Meditop 

Kupa Női Kézilabda Torna védnökségét. 

Bár a versenyre több országból érkeznek csapatok, biztosak lehetünk benne, hogy az anyaországi, a felvidéki, 

az erdélyi és a délvidéki együttesek küzdelmében magyar győzelem születik!

A torna nem csupán egy újabb remek alkalom a játékosok és csapatok számára tudásuk megmutatására, hanem 

alkalmas arra is, hogy összefogja a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokat is, és erősítse összetartozásukat.  

A Magyar Kézilabda Szövetség a sportág teljes spektrumát igyekszik támogatni, legyen az felnőtt vagy után-

pótlás, terem- vagy strandkézilabda, ennek jegyében igyekszünk a határon túli magyarok kézilabda-csapatait is 

felkarolni a magunk eszközeivel, hiszen a világ kézilabdázásában a magyarok és a magyarság nagyhatalomnak 

számít. A Nemzeti Kézilabda Akadémia küldetésének tekinti, hogy minél több tehetséges magyar gyermeket 

neveljen ki a sportágnak és a kluboknak akár Magyarországon, akár a határon túl. 

Sok sikert kívánok a Kárpát Meditop Kupa valamennyi csapatának és a szervezőknek, a szurkolóknak pedig 

izgalmas meccseket és jó szórakozást! Hajrá, magyar kézilabda!

dr. Kocsis Máté

elnök

Magyar Kézilabda Szövetség

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Versenyzők, Házigazdák, Szurkolók, Szervezők és Támogatók!

Megtiszteltetés számomra, hogy a XIII. KÁRPÁT-MEDITOP KUPA NEMZETKÖZI NŐI KÉZILABDA TORNA 

védnökeként köszönthetem Önöket. Büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan esemény részese lehetek, ami 

egy országhatárokon is átívelő sportesemény. Szívesen teszek eleget ennek a felkérésnek, azért is, mert a 

kézilabdában fiataljaink folyamatosan kimagasló eredményekkel öregbítik hazánk hírnevét.

2013-ban nyitotta meg kapuit Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Azóta is számos középiskolás 

korú tehetséges fiatal felvételizett már az Akadémiára.

Számos kiváló edzőhöz hasonlóan én is úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy megszeretessük a sportot, a 

mozgást a fiatalokkal, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy egészségesen tudjanak élni, egy ilyen közösség 

tagjai lehessenek, kitartóakká váljanak a világ kihívásaira is.

A mai rendezvény tisztelgés az 51 évvel ezelőtt világbajnokságot nyert női válogatott játékosai, és az             

„exkapitány” Török Bódog előtt.

A mai felgyorsult világ nem ad elég erőt, kitartást, biztonságot és sikereket. Fontos, hogy az ember                   

érezhesse, hogy számíthat a családjára, társaira, barátaira és a pályán legfőképp a CSAPATTÁRSAIRA.          

Nincs ez máshogy a kézilabdában sem. 

Ezúton köszöntöm sok szeretettel a torna szervezőit, résztvevőket, vezetőket, versenyzőket és nem utolsó 

sorban a szurkolókat.

Élményekben és eredményekben gazdag versenyzést és jó szurkolást kívánok Önöknek!

Tisztelettel:

Móring József Attila

országgyűlési képviselő

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Kedves Vendégeink! 

A 2012. október 25-én, a képviselő-testületi ülésen Mocsai Lajos úr, a Nemzeti Kézilabda Akadémia 

főigazgatója bejelentette a NEKA megalakulását. 

Magyarország kormányának támogatásával megépült az új NEKA-sportcsarnok, megkezdik a régi MÁV-üdülő 

épületeinek felújítását, korszerűsítését. 

Itt lesz a „NEKA-falu”, azaz a diákok szállása. 

Mocsai Lajos urat idézve: Európa legmodernebb sportközpontjában 

„...nem csak a képzésekhez szükséges feltételrendszert tud- juk biztosítani, hanem az építkezéssel párhuzamosan 

tervezhető a sportág jövőjét támogató sportdiagnosztikai, sporttudományos háttér kié- pítése, amit a atalok képzése 

kapcsán használunk majd ...” 

Az elmúlt években a Nemzeti Kézilabda Akadémiának köszönhetően a hazai média érdeklődés középpont-

jába került a város: a kézilabdát illetően a hazai sportéletben kulcsszerepet tölt be. Az itt tanuló diákok és 

tanáraik sportsikerei már igazolták a várakozásokat. 

A NEKA oktatási intézményként a település kulturális életét gazdagítja, a szellemi erőforrásainkat is          

gyarapítani fogja. 

A program kiteljesedésével új munkahelyek létesülnek és az akadémiával való együttműködés eredményeként 

a település jelentős létesítmény fenntartási összeget takaríthat meg. A városban a nagy hagyományú 

teniszsportra és a vitorlázásra alapozott sportturizmus további fejlődésével is számolni lehet, mert olyan 

magas színvonalú edzőtáborok, élvonalbeli mérkőzések megtartását tervezik itt, amelyek - közvetetten - a 

helyi vállalkozások fellendülését eredményezhetik. 

Balatonboglár kisváros ugyan, de - az itt élők szorgalmának és barátainak köszönhetően - nagyra hivatott. 

Szeretettel köszöntöm új barátainkat: 

a XIII. Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Női Kézilabda Torna versenyzőit, szervezőit, rendezőit és támogatóit. 

Mészáros Miklós 

polgármester 

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Balatonboglár
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VERSENYKIÍRÁSVERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkőzéseire. Tisztelgés a 51 
évvel ezelőtt világbajnokságot nyert női válogatott játékosai és az „exkapitány” Török Bódog előtt.

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

MEDITOP Gyógyszeripari Kft.
www.meditop.hu

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

 „A” csoport     „B” csoport
 1. Nemzeti Kézilabda Akadémia         1. Naszvad (Felvidék)
 2. Gúta (Felvidék)                     2. Szekszárd
 3. Sepsiszentgyörgy (Erdély)             3. Ada (Vajdaság)                           

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a Balatonboglári Urányi János Sportcsarnokban 
Balatonboglár, 2016. január 30-31.

A TORNA FÕVÉDNÖKE:  ORBÁN VIKTOR  –  Magyarország Miniszterelnöke

A TORNA VÉDNÖKEI: SEMJÉN ZSOLT  –   Miniszterelnök- Helyettes           

 DR. FAZEKAS SÁNDOR  –   Földművelésügyi Miniszter

 DR. SÁVOLT- SZABÓ TÜNDE  –  Sportért Felelős Államtitkár

 DR. KOCSIS MÁTÉ  –  Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke

 MÓRING JÓZSEF ATTILA  –  Országgyűlési Képviselő

A TORNA HÁZIGAZDÁJA:  MÉSZÁROS MIKLÓS   –   Balatonboglár Város Polgármestere
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A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

A torna „A kézilabdázás verseny- és játékszabály” előírásainak megfelelően kerül lebonyolításra, hat csapat 
részvételével. A mérkőzéseket 2x3-as csoportban egy helyszínen, körmérkőzéses formában bonyolítjuk le, 
majd a második nap kerül sor a helyosztókra a csoportban elért helyezések szerint I/1-II/1 stb.. 

JÁTÉKIDÕ:

2x30 perc – 10 perc szünet

HELYEZÉSI SORREND:

Az érvényben lévő MKSZ Verseny- és játékszabályok szerint.

FEGYELMI ELJÁRÁS:
Az a játékos, vagy hivatalos személy, akit a mérkõzés játékvezetõi kizártak, vagy véglegesen kiállítottak, 
kizárja magát a torna további mérkõzéseirõl.

DÍJAZÁS:

Orbán Viktor által alapított Vándor-díj a győztes csapat számára. 
Serleg minden csapat részére. Első három csapat éremdíjazásban részesül.

KÜLÖNDÍJAK:

A legjobb kapus, gólkirálynő, legtechnikásabb anyaországbeli és határontúli magyar játékos, legjobb Bala-
tonboglári játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetről, amiről ezen versenykiírás vagy a „Kézilabdázás szabálykönyv” c. kiadvány nem 
intézkedik, a Versenybizottság dönt.
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2016. JANUÁR 30. SZOMBAT

09.00 Nemzeti Kézilabda Akadémia - Gúta                         

10.30 Ünnepélyes Megnyitó

 Mészáros Miklós – Balatonboglár Polgármestere

11.15 Naszvad – Szekszárd

12.45 Gúta - Sepsiszentgyörgy           

14.15 Szekszárd – Ada

15.45 Sepsiszentgyörgy - Nemzeti Kézilabda Akadémia        

17.15 Ada - Naszvad

PROGRAMPROGRAM

2016. JANUÁR 31. VASÁRNAP

09.00 mérkõzés a 5-6. helyért  

 A csoport 3. helyezettje – B csoport 3. helyezettje

10.45 mérkõzés az 3-4. helyért  

 A csoport 2. helyezettje – B csoport 2. helyezettje

12.30 DÖNTÕ

 A csoport 1. helyezettje – B csoport 1. helyezettje

14.00 BEMUTATÓ MÉRKÕZÉS | Euro-Novex Utánpótlás SE Tápiószele – Nemzeti  

 Kézilabda Akadémia OSB leány kézilabda mérkőzés

15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés, a díjakat átadja:

 Semjén Zsolt  –  Miniszterelnök- Helyettes

 Dr. Sávolt- Szabó Tünde  –  Sportért Felelős Államtitkár

 Dr. Kocsis Máté  –  Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke

 Mészáros Miklós  –  Balatonboglár Város Polgármestere

 Dr. Ács Zoltán  –  Meditop Kft. Ügyvezetője

 Dr. Greskovits Dávid  –  Meditop Kft. Ügyvezetője
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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

Meditop Gyógyszeripari Kft.
(a torna alapítója)
www.meditop.hu

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

RAPIDÓ KFT.  | GERE ATTILA PINCÉSZETE  |  TIFFÁN PINCÉSZET  |  TOKAJ-OREMUS PINCÉSZET

KATTRA PINCÉSZET  |  GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK

Balatonboglár Város 
Önkormányzata
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