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A torna fõvédnöke: Orbán Viktor

A torna védnökei: Varga Mihály

Kósa Lajos

A torna házigazdái: Dr. Fazekas Sándor

Tasó László

A torna fõ támogatója:
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NÕI NEMZETKÖZI
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Karcag, Nyíradony – csoportmérközések

2006. február 25. (szombat)

Debrecen – döntõ, helyosztók

2006. február 26. (vasárnap)

Karcag, Nyíradony – csoportmérközések

2006. február 25. (szombat)

Debrecen – döntõ, helyosztók

2006. február 26. (vasárnap)
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Seb nélkül szebb! Expressz segítség minden sebre:

A FERTÕZÖTT TERÜLET ECSETELÉSÉRE 1 TABLETTÁT OLDJON 10 ML VÍZBEN!

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG-

TÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Egyedülálló, szabadalmazott kettõs hatóanyagtartalmának köszönhetõen rendkívül

hatékonyan és kíméletesen szünteti meg a nátha kellemetlen tüneteit. Jobb ha Ön

számol a náthára, mint fordítva. Bõvebb információ: a www.nasopax.hu weboldalon.

NASOPAX®

o r r s p r a y

MÁR 3 ÉVES KORTÓL

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG-

TÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

AZ EGYETLEN ORRSPRAY, KETTÕS HATÓANYAGTARTALOMMAL,
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Kedves Sportolók, Vendégeink! Kedves Karcagi Szurkolók!

Sok szeretettel köszöntöm a Kárpát Kupa résztvevõit Kacag városában, a Nagykunság szívében.

A nemzetközi esemény jóvoltából néhány napra megtelik a város a kézilabdasport rajongóival és a

sportág neves hazai, valamint határon túli mûvelõivel. A játékosok sikeres szereplést, mi szurkolók

izgalmas, vérpezsdítõ rangadókat várunk a torna során.

Karcag és környéke kizökken egy-két napra a megszokott kerékvágásból. Sok ezer embernek alkalma

nyílik felhõtlen kikapcsolódásra, és talán arra is, hogy a megcsodált teljesítmények nyomán elraktározzon

minél többet a közös élmény és siker hajtóerejébõl. A sikerhez mindenek elõtt erõ, elszántság és

állhatatos szorgalom szükséges. Ahhoz, hogy nemzeti válogatottunk világbajnoki dobogós helyezést

érhessen el, kitartó munka vezetett. Az, hogy a Kárpát Kupa résztvevõi kiváló teljesítményt

nyújthassanak, sok áldozatot követelt önmaguktól és családjuktól.

Egy híres gondolkodó szerint „Húsz év kell ahhoz, hogy az ember egy nap alatt híressé váljék.”

Manapság egyre gyakrabban cáfol rá erre a kijelentésre a valóság. Amíg a mindennapi életben

elõfordulhat, hogy nem áll becsülendõ teljesítmény az ismertség mögött, a sportban ez sohasem

történhet meg. Ott minden pillanat a tehetséget és az elvégzett munkát igazolja. A csapatsportok

különösen alkalmasak arra, hogy erõsítsék a csapatszellemet, és arra ösztönözzenek bennünket, hogy

csak közösen, egymást segítve érhetõ el tartós siker.

A rendezvény házigazdájaként sok sikert kívánok valamennyi induló csapatnak, és feledhetetlen

élményt a viadal nézõinek.

Karcag, 2006. február

Varga Mihály

országgyûlési képviselõ

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Kedves Vendégeink!

Sok szeretettel köszöntöm a Kárpát-Kupára városunkba érkezõ csapatokat, versenyzõket, szurkolókat.

Debrecen az elmúlt öt évben számos sportág nemzetközi, világ- és Európa-bajnoki versenyeit

bonyolította le atlétikától kezdve, aerobikon, jégkorongon és tornán át egészen a kézilabdáig. Ez a

hagyomány az idén tovább folytatódik, s a 2006-os év ismét gazdag sporteseményeket tartogat:

maraton országos bajnokság, egyéni és páros Grand Prix döntõ tollaslabdában, nemzetközi

salakmotorverseny, Európa-bajnoki selejtezõ mérkõzés röplabdában, Hungária-kupa nemzetközi

tájékozódásifutó-verseny, félmaratoni világbajnokság, K–1-es Magyar Nagydíj és számos nemzetközi

viadal szerepel még a sportnaptárunkban.

A sportbarátok nagy örömére az E-on kézilabdagálán kívül újra visszatér a cívisvárosba a kézilabda a

Kárpát-Kupa által, a tavalyi nemzetközi torna után ismét várja e sportág a rajongóit.

A Kárpát-kupa kétnapos versenyprogramja három helyszínen, Nyíradonyban, Karcagon és

Debrecenben zajlik majd. Nyolc csapat: Aranyos (Felvidék), Sepsiszentgyörgy (Erdély), Ungvár

(Kárpátalja), Ada (Vajdaság), Kézdivásárhely (Erdély), Nyíradony, Göd és három település (Karcag,

Berekfürdõ, Kunhegyes) alkotta Nagykunság játékosai lépnek majd pályára.

A sikeres versenyhez mi színvonalas sportlétesítményekkel, tapasztalt szervezõgárdával, és fõként igen

lelkes szurkolótáborral járulunk hozzá.

Nagyon remélem, hogy minden csapat a legjobbat tudja majd kihozni magából a selejtezõkön és a

legkiválóbbak jutnak majd be a helyosztóra és a döntõbe, a debreceni arénába.

Bízom benne, hogy ez a viadal is tovább öregbíti majd a sportbarát városok, Nyíradony, Karcag és

Debrecen hírnevét.

A csapatoknak sikeres szereplést, a szurkolóknak pedig jó szórakozást kívánok!

Érezzék jól magukat a versenyek színhelyén és Debrecenben!

Kósa Lajos

polgármester

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Kedves Vendégeink!

Sok szeretettel köszöntöm a Karcagra érkezõ Kárpát Kupa csapatokat, versenyzõiket, szakvezetõiket,

szurkolóikat.

Karcag mindig nagy szeretettel fogadta a városunkba érkezõ vendégeket, sportolókat.

Megtiszteltetés számunkra, hogy az elõzõ évek sikeres sportrendezvényei (birkózás, karate, duatlon,

futsal) után, egy újabb sportág nagy, nemzetközi tornájának házigazdáiként vendégül láthatjuk Önöket.

A karcagi kézilabda fellendülõben van, az egykori hazai és nemzetközi sikerek helyszínén új csapat

formálódik. Reméljük, hogy e torna megrendezésével is hozzájárulhatunk mind a versenyzõk felkészülésé-

hez, az utánpótlás bázis kiszélesítéséhez, mind a kézilabdát szeretõ sportbarátok igényeinek kielégítéséhez.

Bízom abban, hogy itt a Nagykunság szívében sportszerû, baráti és színvonalas versengésnek lehetünk

tanúi.

Kívánok sikeres szereplést a csapatoknak, jó szórakozást a szurkolóknak!

Érezzék jól magukat városunkban, legyenek máskor is vendégeink!

Dr. Fazekas Sándor

polgármester

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Nyíradony,
a találkozások
városa...

Nyíradony
Város
Önkormányzata

www.nyiradony.hu

Nyíradonyban vendégtisztelõ és szeretõ közösséget talál, mely szívesen

tárja ki ajtaját a látogató elõtt, és büszkeséggel mutatja be a város körül

húzódó ligeteket, erdõket, a napfényes dombokat és reggeli

madárénektõl frissülõ és élénk környezetet.

Büszkeségünk a város újkori szimbólumát jelentõ Harangi Imre

Rendezvénycsarnok, mely a nemzetközi szabványnak megfelelõ, a

legmodernebb európai technológiával készült küzdõtérrel ad helyet a

kézilabda, a futsal, a kosárlabda, a röplabda és a tenisz kedvelõinek.

A galériás, feszített víztükrû, idõmérõ panelekkel is ellátott

nemzetközi eseményekre is alkalmas standard versenymedence, az

úszásoktatásra épített tanmedence, szauna, masszázs, konditerem és

szépségszalon várja az aktív pihenésre vágyókat.

Nyíradony,
a találkozások
városa...
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Kedves Látogató!

Nagy szeretettel köszöntöm Nyíradony Városában, a Harangi Imre Rendezvénycsarnokban!

Megtisztelõ számomra egy olyan kiváló közösség nevében fogadni az ideérkezõt, mely eredményeit

szorgalmának és kitartásának köszönheti, mely az elmúlt években térsége meghatározó rendezvény-

szervezõjévé vált, ezért is különleges kihívás minden alkalom és egyben nagyon nagy feladat.

Bízom benne, hogy városunk újkori szimbólumát jelentõ Harangi Imre Rendezvénycsarnokban nagyszerû

sportmérkõzésekben lesz részünk és a jelenlévõk jó szívvel gondolnak vissza ránk.

A versenyek sikeréhez sportlétesítményünk színvonalával, tapasztalt munkatársakkal és fõképp lelkes

szurkolókkal járulunk hozzá.

Várom a személyes találkozás pillanatát, és ajánlom megtisztelõ figyelmébe Nyíradony különleges

értékeit, szorgalmas és barátságos közösségét.

Tasó László

polgármester

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkõzéseire. Tisztelgés
a 41 évvel ezelõtt világbajnokságot nyert nõi válogatott játékosai és az „exkapitány” Török Bódog
elõtt. Jótékonysági gyûjtés Székelyudvarhely árvíz károsultjai számára az Ökomenikus Segélyszervezeten
keresztül.

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

„A” csoport „B” csoport
1. Nyíradony-DVSC 1. Nagykunság (Karcag, Berekfürdõ)

2. Ungvár (Kárpátalja) 2. Sepsiszentgyörgy (Erdély)

3. Ada (Vajdaság) 3. Göd
4. Kézdivásárhely (Erdély) 4. Aranyos (Felvidék)

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban – Nyíradony („A” cs.) és Karcag („B”cs.) 2006. február 25.
Helyosztók és Döntõ – Debrecen Hódos Imre Rendezvénycsarnok 2006. február 26.

VERSENYBIZOTTSÁG TAGJAI:

Ócsai Attila, Taizs István, Éliás Gábor, Szécsi Mihály

FÕVÉDNÖK: ORBÁN VIKTOR – a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Elnöke

VÉDNÖKÖK: VARGA MIHÁLY – a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Alelnöke
KÓSA LAJOS – a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Alelnöke

       és Debrecen Város Polgármestere

HÁZIGAZDÁK: DR. FAZEKAS SÁNDOR – Karcag Város Polgármestere
TASÓ LÁSZLÓ – Nyíradony Polgármestere

VERSENYKIÍRÁS

musorfuzet 2006.PM6 2/17/2006, 12:47 PM12
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A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

A torna „A kézilabdázás verseny- és játékszabály elõírásainak” megfelelõen kerül lebonyolításra, nyolc
csapat részvételével. 2x4-es csoportban, körmérkõzés, majd a második nap kerül sor a helyosztókra
a csoportban elért helyezések szerint I/1-II/1 stb. Sportorvosi igazolás kötelezõ!

JÁTÉKIDÕ:

2x30 perc – 10 perc szünet

HELYEZÉSI SORREND:

Az érvényben lévõ 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 gyõztes csapat számára. Serleg minden csapat részére.

KÜLÖNDÍJAK:

Legjobb kapus, gólkirálynõ, legtechnikásabb játékos, legjobb Nyíradony-DVSC játékos, legjobb
nagykunsági játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetrõl, amirõl ezen versenykiírás, sem a „Kézilabdázás Szabálykönyv” c. kiadvány
nem intézkedik, a Versenybizottság dönt.

musorfuzet 2006.PM6 2/17/2006, 12:47 PM13
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Szállodánk Debrecen legszebb részén, a Nagyerdõ
szívében található, csendes, nyugodt, pihenésre alkal-
mas környezetben. Elhelyezkedésének köszönhetõen
a belváros, valamint a város nemzetközi repülõtere is
könnyen megközelíthetõ.

Valamennyi szobánk légkondicionált, fürdõ-
szobás, zuhanyzós, televízióval, telefonnal,
mini-bárral, internet csatlakozással felszerelt.

Rendezvények lebonyolításához 40 és 60 fõs
konferenciatermeink vehetõk igénybe. Éttermünkben
a magyaros és nemzetközi konyha ízei is megtalálhatók.

Szállodánk közvetlen közelében található több olyan
létesítmény, amely a vendégek szórakozását és kellemes
idõtöltését biztosítja: a gyógyászati tevékenységérõl híres
Nagyerdei Termálfürdõ, az egész évben üzemelõ
Aquaticum Mediterrán Élményfürdõ, a Csónakázó tó,
a gyerekek által kedvelt Állatkert és Vidámpark,
valamint Debrecen legmodernebb játszótere.

A családosok mellett hotelünk ideális helyszínül szolgál
az edzõtáborozni szándékozók számára is, hiszen a
sportkomplexum létesítményei számos sportág igényeit
kielégítik.

DEBRECENI SPORTCENTRUM SZOLGÁLTATÓ KHT.

4032 Debrecen, Oláh G. u. 5.
Telefon: 06 52 514 444

Fax: 06 52 514 445
E-mail: sporthotel@dbsportcentrum.hu

www.dbsporthotel.hu

www.dbsportcentrum.hu

Debreceni Sportcentrum Kht.
4032 Debrecen, Oláh G. u. 5.

Telefon: 06 52 514 400
Fax: 06 52 514 418

E-mail: sportcentrum@axelero.hu

Sokak szerint az ország legjobb sportrendezvény-szervezõ cégévé nõtte ki magát
a Debreceni Sportcentrum Kht., amely az idei évtõl immár nemcsak a
világversenyek apropóján kerül be a köztudatba, hanem a Debreceni
Sportiskola integrálásával, mint utánpótlás-nevelõ szervezet is megmérettetik.

2006. februárjáig nem kevesebb, mint kilenc
világ- vagy Európa-bajnokságnak látták el
a fõszervezõi teendõit a kht. munkatársai, s
a sor az idei esztendõben az október 8-i IAAF
Utcai Futó Világbajnoksággal folytatódik.

A szervezõcsapat ezzel párhuzamosan már gõzerõvel dolgozik a jövõ évi U23-as
atlétikai Európa-bajnokság és a szintén Debrecenben rendezendõ rövidpályás
úszó Európa-bajnokság munkálatain is. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy
a sportszervezet üzemelteti az Oláh Gábor utcai sportkomplexumot, a Nagyerdei
Stadiont, a Hódos Imre Rendezvénycsarnokot és a Sport Hotelt, valamint azt,
hogy az 1963-ban alapított Debreceni Sportiskola is immár a kht. keretein belül
mûködik, akkor leszögezhetõ: a sportcentrum munkatársai valóban kiváló
munkát végeznek, nap mint nap.

musorfuzet 2006.PM6 2/17/2006, 12:47 PM15
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2006. FEBRUÁR 25. SZOMBAT

KARCAG – VÁROSI SPORTCSARNOK

08.45 Nagykunság-Sepsiszentgyörgy
10.00 Ünnepélyes Megnyitó – Varga Mihály
10.30 Göd-Aranyos
12.00 Sepsiszentgyörgy-Göd
13.30 Aranyos-Nagykunság
15.00 Göd-Nagykunság
16.30 Aranyos-Sepsiszentgyörgy

2006. FEBRUÁR 25. SZOMBAT

NYÍRADONY – HARANGI IMRE RENDEZVÉNYCSARNOK

08.45 Nyíradony DVSC – Ungvár
10.00 Ünnepélyes Megnyitó – Tasó László
10.30 Ada-Kézdivásárhely
12.00 Ungvár-Ada
13.30 Kézdivásárhely-Nyíradony DVSC
15.00 Ada-Nyíradony DVSC
16.30 Kézdivásárhely-Ungvár
18.00 Nyíradonyi Öregfiúk mérkõzés

PROGRAM –
KARCAG ÉS NYÍRADONY

PROGRAM –
KARCAG ÉS NYÍRADONY

musorfuzet 2006.PM6 2/17/2006, 12:47 PM17
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M á r k a é p í t é s

S t r a t é g i a i  r e k l á m t e r v e z é s

Rek lámkampányok  te l j e skörû  lebonyo l í tá sa

Média te rvezés  é s  - vásá r l á s

Arcu lat -  és  csomagolás  te rvezés

I n t e r n e t  s t r a t é g i a

W e b  o l d a l  t e r v e z é s

Mobil marketing

w w w . m e l l i k - b a k o . h u

musorfuzet 2006.PM6 2/17/2006, 12:47 PM18



19

2006. FEBRUÁR 25. SZOMBAT

19.30–22.00 Fürdõzés a Debreceni „AQUATICUM” Termálfürdõ épületében.
20.00–24.00 Bankett a debreceni Sportkollégium éttermében.
(zártkörû rendezvény)

2006. FEBRUÁR 26. VASÁRNAP

DEBRECEN – HÓDOS IMRE RENDEZVÉNYCSARNOK

09:00 7.-8. helyért A4-B4
10:30 5.-6. helyért A3-B3
12:00 3.-4. helyért A2-B2
13:30 1.-2. helyért  A1-B1
15:00 Zárómûsor, tombola
15:30 Ünnepélyes eredményhirdetés

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

PROGRAM – DEBRECENPROGRAM – DEBRECEN

musorfuzet 2006.PM6 2/17/2006, 12:47 PM19
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS  MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL  A BETEGTÁJÉ -

KOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT,  GYÓGYSZERÉSZÉT!

széles hatásspektrum

egészséges bõr

gazdaságos megoldás

>> A MYCOSID

   leveszi a lábáról...

>>A gombás eredetû bõrfertõzés rendkívül makacs betegség. Annak

kellemetlen tüneteit és magát a fertõzést csak hosszantartó és költséges

kezeléssel lehet megszüntetni. Mindezeket senki sem szeretné megtapasztalni.

De vajon mit tehet ellene? A MYCOSID hintõpor olyan készítmény, amely

egyaránt alkalmas a gombás eredetû fertõzések megelõzésére, valamint a már

kialakult infekciók helyi kezelésére. Alkalmazható önállóan,

illetve kiegészítõ terápiaként is. Naponta mindössze egyet-

len mozdulat az egészséges bõrért.

A bõrgombásodás megelõzhetõ!

i z z a d á s g á t l ó

h a t ó a n y a g g a l
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Pharma Press
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Dominique Carpenter Rendezvényszervezõ Kft.

Sportrendezvények és minden,

amire Önnek nincs ideje vagy lehetõsége.

Számunkra nincs lehetetlen!

Néhány referenciánk:

  • Bécs–Budapest Szupermaraton kultúrális programjai,

Sport és Szabadidõ Kiállítás

  • Egri Fõiskolások Országos Találkozója

  • Kárpát Kupa Nõi Nemzetközi Kézilabda Torna

1106 Budapest, Halas u. 9/a

Telefon/fax: 06 1 238 0431

Mobil: 06 30 9659 561

E-mail: acs.tibor@honved.hu
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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

Meditop Gyógyszeripari Kft. – www.meditop.hu

Kiemelt támogatók:

Karcag Város
Önkormányzata

Nyíradony Város
Önkormányzata

Támogatók:

Aquaticum Termál és Élményfürdõ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debreceni Sportcentrum Kht.

Dominique Carpenter Rendezvényszervezõ Kft.

Fahrvitex-B Kft.

Gere Attila borász

Konyári Pincészet

Mellik & Bakó Reklámügynökség Kft.

Pharma Press

Rapido

Siki András

Szertár Sportbolt

Tiffán Pincészet
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www.365p lusz .hu

A TESTÕRÖK MEGÉRKEZTEK...!

VEGETÁRIÁNUSOKNAK | DOHÁNYZÓKNAK | GYERMEKEKNEK

FOGYÓKÚRÁZÓKNAK | VÁRANDÓS ANYÁKNAK
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A 365+ vitaminok megérkeztek. Igazi hõsök, a különbözõ élethelyzetekre egy

mesterlövész pontosságával kialakított összetételükkel segítenek Önnek és

szeretteinek megõrizni a legfontosabb kincset: az egészséget. Keresse Õket

a patikákban, fitotékákban, gyógynövény szaküzletekben és drogériákban.
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