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1. A bajnokság célja
A kosárlabda sportág népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása minőségi
osztályokban nem szereplő sportolók részére, továbbá megfelelő utánpótlás biztosítása.
Célja továbbá az egyes csoportokon belüli helyezések eldöntése, és ezen keresztül az
NB II. -be jutás lehetőségének biztosítása, az MKOSZ által meghatározott
csapatmennyiségeknek játéklehetőség biztosítása.

2. A bajnokság rendezője
Az MKOSZ megbízásából a BMKSZ elnöksége által kinevezett versenybizottság (VB):
Elnök: Cserkuti András (középiskolai leány/fiú ifjúsági bajnokság)
Tagok: Szép Nóra (középiskolai leány serdülő bajnokság)
Földvári Tamás (NB II. női bajnokság)
Gyurka Tamás (megyei férfi bajnokság)
Kárpáti Zoltán (középiskolai fiú serdülő bajnokság)

3. A bajnokság résztvevői
A bajnokságban azok az a egyesületek, iskolák, sportkörök, valamint sportiskolák
csapatai vehetnek részt, amelyek nevezésüket határidőre leadták a VB-nak, a nevezési
díjat illetve a tagsági díjat befizették, a Szövetséggel szemben tartozásuk nincsen, és a
nevezésüket a VB elfogadta.
4. Versenyszámok

A nevezések számától függően, igény szerint kerül kialakításra. A VB fenntartja a jogot,
hogy a nevezésektől függően az esetleges csoportbeosztásokat megtegye.

5. Sportorvosi engedély
Minden játékos csak érvényes sportorvosi engedéllyel játszhat, a sportorvos által
meghatározott időn belül. Sportorvosi engedély csak a játékos igazolványban fogadható
el „dátum-ig” megjelöléssel. Az iskolai csapatoknak összesítő névsorral, orvosi
igazolással és diákigazolvánnyal kell rendelkezniük, melyet a mérkőzés kezdete előtt
kötelesek (kérés nélkül!) a játékvezetők rendelkezésére bocsátani.

6. Nevezés
Nevezni csak írásban a sportkör elnökének aláírásával és bélyegzőjével ellátott, a
szövetség által kiadott nevezési lapon lehet. A nevezés leadásakor a nevezési díj
befizetésének tényét igazolni kell. Nevezési lap igénylése a szövetségnél lehet.

7. Nevezési díj 7000 Ft/csapat
8. Nevezési határidő: 2008. szeptember 22.
9. Ligaértekezlet
2008. október 6. hétfő 16:30 óra Pécs, Tímár u. 21.
Csak a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevénnyel vagy az átutalást igazoló
nyomtatvánnyal lehet részt venni a ligaértekezleten és min. 8 db kész játékengedéllyel
és sportolói kártyával. A ligaértekezleten minden csapat képviselőjének jelen kell lennie.
A tavaszi fordulók előtti Ligaértekezleten csak a tagdíj befizetését igazolva jelenhet meg
a csapat képviselője. Ennek hiányában a csapat tavaszi mérkőzéseit nem írjuk ki.
Amennyiben a csapat megbízott képviselője nem jelenik meg, úgy annak a csapatnak a
mérkőzéseit az ellenfél bejelentése alapján, illetve hivatalból írjuk ki, amely ellen
reklamációt nem fogadunk el.

10. Szövetségi napok
Minden hétfőn 16:00 – 18:00 között. Helyszín: Pécs,Tímár u.21.
Ezen idő alatt mérkőzés nem rendezhető.
A VB kizárólag a szövetségi napon és időben áll a csapatok rendelkezésére.

11. A bajnokság rendszere
Pályaválasztóként és vendégként 1-1 mérkőzés. (A nevezések száma befolyásolhatja!)

12. A bajnokság kezdete: 2008. október 15.
13. A bajnokság lebonyolítása
A bajnokságot a BMKSZ rendezi a MKOSZ által kiadott „Nemzetközi kosárlabda
játékszabályok” szerint, így a kiírásban nem részletezett szabályokra azon
rendelkezések a meghatározóak.
A mérkőzések helyét, idejét a VB a Ligaértekezlet alapján határozza meg. A VB a
mérkőzésekkel kapcsolatos változtató kérelmet az ellenfél írásbeli beleegyezésével, az
új helyszín és időpont megjelölésével, az eredetileg kiírt mérkőzésidőpont előtt legalább
1 héttel fogad el. Egyoldalú bejelentést nem veszünk figyelembe. A későbbre

halasztott mérkőzéseket a kiírt időpontot követő 3 héten belül le kell játszani!
Tárgyhétre illetve az utolsó két forduló mérkőzéseire módosító kérelem csak „vis major”
esetén fogadható el. A (közösen) módosított mérkőzésekről a VB nem küld értesítést az
érdekelt csapatoknak.
A mérkőzéseket csakis hitelesített teremben, illetve szabadtéri pályán lehet
lejátszani. A VB minden részvevő csapat helyszínét ellenőrzi, hitelesíti a
bajnokság kezdetén. A VB-nak jogában áll a pályaválasztói jog felcserélését
engedélyezni/elutasítani illetve előírni. A pályaválasztói jog érvényesítése végett minden
csapat köteles a nevezési lapon a pálya, illetve a terem pontos címét is bejelenteni.

14. Játékos szerepeltetése
A megyei bajnokságban a Sporttörvény értelmében csak azok a játékosok
szerepelhetnek, akik a BMKSZ által kiállított verseny engedéllyel (sportolói kártyával),
érvényes sportorvosi engedéllyel és az adott évre az adott csapatba játékengedéllyel
rendelkeznek. A versenyengedély tartalmazza a Sporttörvényben előírt kötelező
sportolói balesetbiztosítást. A versenyengedély kiadását 2007. augusztus 21.-től lehet
kérni a Szövetségben az Igazolási/Átigazolási és Nyilvántartási Bizottságnál.
A versenyengedély (sportolói kártya) díja a Megyei és Városi bajnokságokban induló
csapattagoknak: 1000 Ft/fő.
(Diák/utánpótlás bajnokságban: 800 Ft/fő, amelyből 300 Ft/fő összeget a BMKSZ
átvállal; NB II. bajnokságban 2000 Ft/fő)
A 2000. évi CXLV. Sporttörvény I. fej. 5 §. (1) bekezdése alapján a bajnokságokban csak
érvényes versenyengedélyekkel lehet versenyezni. A versenyengedélyt a „Játékos
törzsadat lap” nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni. A játékengedély kiváltási
költségét az MKOSZ határozza meg.
Egy osztályban egy egyesület több csapata is részt vehet, de ilyen esetben úgy az őszi,
mint a tavaszi fordulókban egy játékos, csak az egyik csapatban szerepelhet. Minden
bajnokságban szereplő csapat, amelynek magasabb osztályban is van(nak) csapata(i)
köteles az NB I.-ben 8, az NB II.-ben 6 főt bejelenteni, akik csak a bejelentett csapatban
szerepelhetnek. A VB fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja a bejelentett játékosok
névsorát, és ha a bejelentett játékosok rendszeresen a kezdő csapatban szerepelnek az
alsóbb osztályokban, akkor a csapatot versenyen kívül szerepelteti. A bejelentést 2008.
október 10.-ig kell beadni, és a VB 15 napon belül jóváhagyja. Amennyiben a bejelentett
játékos a bejelentett csapaton kívül másik csapatban is szerepelne a megyei
bajnokságban, vagy egy játékos azonos csoportú bajnokságban több csapatban is részt
venne, a vétkes csapat 20:0 eredménnyel a mérkőzéseket elvesztette, és a kiállásért
járó egy pontot sem kapja meg. Ismétlődés esetén a vétkes csapatot a további
küzdelmekből kizárjuk.
Egy bajnoki évadban, egy játékos, egy korosztályban csak egy csapatban
szerepeltethető. Bajnokság közben átigazolásra nincs lehetőség.

15. Mérkőzésre „ki nem állás” esetén
A mérkőzésre ki nem álló csapat a kiállásér járó egy pontot sem kapja meg. Azt a
csapatot, amelyik háromszor nem áll ki, törölni kell a bajnokságból. Ez ellen óvni,
fellebbezni, illetve beadvánnyal élni nem lehet.

16. Díjazások
Az egyes csoportokban az elnökség döntése szerint a helyezettek érem, illetve oklevél
díjazásban részesülnek, amelyre ünnepélyes keretek között a PVSK-Pécs Expo NB I.-es
mérkőzéssének szünetében kerül sor.

17. Költségek
Az utazó csapat fedezi a részvétel költségeit (utazás, szállás, étkezés), a vendéglátó
csapat pedig köteles a rendezéssel járó költségeket viselni. A játékvezetői díjakat a
pályaválasztó csapat tartozik megfizetni, a mérkőzés kezdete előtt nyugta/számla
ellenében.

18. Játékvezetői költségek
A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő, és a MKOSZ Elnöksége által
jóváhagyott játékvezetői díjak, valamint úti általányok számolhatóak el.

19. Egyéb rendelkezések
• A bejelentendő játékosok névsorát 2008. október 10.-ig kell leadni a Szövetségben;
• A résztvevő csapatoknak a „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” által előírt
sportöltözetben kell szerepelnie. A játékosok csak egyszínű felsőrészben
szerepelhetnek.
• A játékosok mezeinek számozása a felnőtt bajnokságokban 4-től 99-ig lehet. A
számozások amez elején és hátulján is egyformán kötelezőek. Csapatonként egy fő
szerepelhet 0-s megjelöléssel.
• A szabályok értelmében, ha a mérkőzésre kiírt játékvezetők egyike sem jelent meg,
a csapatok vezetői kötelesek szükség játékvezetőket felkérni, akik játékvezetői
vizsgával rendelkeznek, ha a felkérés sikertelen, illetve a helyszínen nem
tartózkodik felkérhető játékvezető, a csapatok a mérkőzést a két edző
játékvezetésével játsszák le.
• Felhívjuk a csapatok vezetőinek figyelmét, hogy a Magyar Kupában az NB I.-es és
az NB II.-es csapatok indulása és részvétele kötelező, míg a megyei bajnokságban
vagy más bajnokságban résztvevő csapat is indulhat, ha indulási szándékát
bejelenti a VB-nak. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el az alacsonyabb osztályú
csapat pályáján.

20. Technikai feltételek
A mérkőzést csak állítható stopperórával lehet lejátszani, mely meglétéről a
pályaválasztó csapat köteles gondoskodni. Ugyanígy a pályaválasztó csapat
kötelessége a 24 mp-es óráról való gondoskodás. Ezen órák hiányában a mérkőzést
nem szabad lejátszani.

21. Játékidő
Minden mérkőzésen 4*10 perc állítható órával. Időmérőről (versenyidő, 24 mp) a hazai
csapat köteles gondoskodni. Míg a jegyzőkönyvvezetés joga a vendég csapatot illeti
meg. Ezek hiányában mérkőzés nem maradhat el!
A jegyzőkönyvbe a játékosokat számozásuk szerint emelkedő számsorrendben kell
beírni. A büntető, illetve technikai hibát jelző 1-től 5-ig számozott táblákról, a csapatok
büntetőjét jelző piros 2 db zászlóról vagy tábláról,és a nyílról a hazai csapat köteles

gondoskodni. Ezen rendelkezés akkor is érvényes ha pályaválasztó jog csere történt.
Ezek hiánya esetén – játékvezető jelentés alapján – büntetőpont kerül levonásra.

22. Várakozási idő
A megyei bajnokságban várakozási idő NINCS. Ha a kiírt időpontban bármelyik
csapat nem áll készen a játékra min. 5 játékossal, akkor a mérkőzést elvesztette. Ilyen
esettel foglalkozó beadványokat nem tárgyalunk

23. Kiállított játékos
A mérkőzésen történt kiállítás tényét a mérkőzés végén a jegyzőkönyv hátoldalán fel kell
tüntetni a kiállítás indokának megjelölésével, és az a játékvezetőnek alá kell írnia. A
kiállított játékos edzőjének „tudomásul vettem” megjegyzéssel szintén alá kell írnia.
A kiállított játékos, ha nem történik ellene feljelentés – melyet a játékvezetők
kötelesek vele közölni – a következő bajnoki mérkőzésen nem szerepelhet!
Amennyiben a kiállított játékost a játékvezető fel is jelenti – melyet a játékos és
annak edzőjének a tudomására kell hozni – úgy a mérkőzést követő hétfőn 16:30
óráig köteles az esetre vonatkozó játékvezetői jelentést és a játékostól bevont
játékengedélyt a Szövetségbe eljuttatni, hogy a Fegyelmi Bizottság az ügyet 18:00
órakor tárgyalni tudja. A kiállítás tényéről a játékvezető köteles a Fegyelmi
Bizottság Elnökét vagy a Szövetség Titkárát értesíteni. A fegyelmi tárgyaláson a
kiállított játékos és az edzője idézés nélkül köteles megjelenni. Amennyiben
bármelyikük nem jelenik meg a fegyelmi tárgyaláson, úgy a Fegyelmi Bizottság
hivatalból tárgyalja az ügyet a játékvezetői jelentés alapján.
A VB súlyos, vagy többszöri kiállítás esetén jelentés nélkül is felkérheti a Fegyelmi
Bizottságot , hogy tárgyalja az ügyet. Ebben az esetben írásban értesítik az érintett
játékost és annak edzőjét. Az idézésre kötelesek a Fegyelmi Bizottság előtt
megjelenniük, amennyiben nem jelennek meg, úgy távollétükben is lefolytatjuk az
eljárást.

24. Óvás – fellebbezés
Ha egy csapat a mérkőzést óvási indok alapján meg akarja óvni, akkor ezt a tényt a
mérkőzés játékvezetőinek be kell jelenteni, és az óvási ok megjelölésével, és a
csapatkapitánynak a jegyzőkönyvet, annak megfelelő részén alá kell írnia.
A bajnoksággal kapcsolatos mindennemű óvást a mérkőzést követő 8 napon belül a VBnál kell benyújtani írásban, 5.000,- Ft óvási díj egyidejű megfizetésével (csekken ill.
átutalással). Amennyiben az összeg nem került befizetésre, úgy a VB az üggyel
érdemben nem foglalkozik.
Első fokon hozott VB-i határozat elleni fellebbezési ügyben, másodfokon a BMKSZ
Fellebbviteli Bizottsága dönt. Fellebbezni az első fokú döntés kézhezvételétől számított 8
napon belül lehet, a 10.000 Ft fellebbezési díj megfizetésével.
Óvást, illetve fellebbezést csak és kizárólag a sportkör/egyesület/sportiskola elnökének/
vezetőjének/szakosztályvezetőjének aláírásával és bélyegzőjével együttesen fogadunk
el. Mindezek hiányában az óvást illetve a fellebbezést az érdekelt szervek nem
tárgyalják. Óvást és fellebbezést megnyerő csapat részére a befizetett összege(ke)t
visszatérítjük.

25. Minden olyan jellegű mérkőzésről, amelyet a csapatok szerveznek és rendeznek, a
mérkőzés idejéről, helyéről és megnevezéséről a VB-t és a Játékvezetői Bizottságot
egyaránt írásban kell értesíteni a játékvezetők biztosításának érdekében.

26. Jegyzőkönyv leadása
A bajnoki mérkőzések jegyzőkönyveit az első játékvezető köteles leadni legkésőbb a
mérkőzést követő hétfőn 17:00 óráig a Szövetségbe.
A jegyzőkönyv leadásának elmulasztása esetén a VB szigorúan eljár a JB felé!

27. A 2008.(2009) évre vonatkozó nevezési és tagsági díjak (csapa és egyéni)
befizetése bármilyen okból kifolyólag nem történt volna meg, úgy azt azonnal pótolni
kell, mert ellenkező esetben a csapatok nevezését nem fogadjuk el a 2008/2009-as
bajnokságra, a játékvezetőket és az edzőket pedig nem engedjük működni.

28. A BMKSZ VB fenntartja a jogot, hogy a Versenykiírás egyes pontjait szükség esetén
későbbi időpontban kiegészítse, illetve módosítsa.

29. Minden olyan esetben, melyről a „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok”, valamint
e versenykiírás nem rendelkezik, a VB dönt.

Pécs, 2008. augusztus 11.

Baranya Megyei Kosárlabda
Szövetség
Verseny Bizottság

Ezen Versenykiírás 6 számozott oldalból áll.
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