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Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség  (BMKSZ)

Cím: 7621 Pécs, Tímár u. 21.

Szövetségi nap: hétfő 16:00 – 18:00

Telefon: 70/778-93-69
Fax: 72/525-377
E-mail: baranyakosar@baranya.hu
Internet: www.bmksz.hu
Bankszámlaszám: 11731001-20115852

1. A bajnokság célja:
A  kosárlabda  sportág  népszerűsítése,  az  utánpótlás  folyamatos  költségkímélő 

versenyeztetésének biztosítása, a közönség kulturált szórakoztatása, a helyezések eldöntése.

2. Díjazás:
Az első három helyezett csapat érem (15 db.) és oklevéldíjazásban részesül.

3. A bajnokság résztvevői:
A bajnokságban  azok a  csapatok  vehetnek  részt,  melyek  a  nevezésüket  határidőre 

leadták és a nevezési díjat befizették.

4. Nevezés:
Nevezni  a  hiánytalanul  kitöltött  nevezési  lap  leadásával  lehet,  a  nevezési  díj 

befizetésének igazolásával együtt.

5. Nevezési díj:
30.000 Ft / csapat

6. Nevezési határidő:
2008. szeptember 18. csütörtök

7. Nevezés feltételei:
A bajnokságra nevező csapat vállalja:

- a versenykiírásban foglaltakat
- betartja a nevezési határidőt , és 2008. szeptember 18-ig befizeti a nevezési díjat
- a nevezési díjjal együtt befizeti a bajnoki évre esedékes MKOSZ tagdíjat
- a csapat játékosai számára a regisztrációs kártyát  az első bajnoki mérkőzés előtt  
kiváltja.
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8. Ligaértekezlet:
Őszi: 2008. szeptember 20. 10.30 óra Komló Városi Sportcsarnok
Tavaszi: 2009. január 31.

A mérkőzések időpontjait az időpont-egyeztetőn véglegesítik.
Az  időpont-egyeztetőn  minden  csapat  köteles  képviseltetni  magát.  Amennyiben  ezt 
elmulasztja, a részvétele nélkül véglegesített időpontokat köteles elfogadni.
A véglegesített időpontokat a BMKSZ honlapján tesszük közzé!

9. Módosítási kérelem:
A  bajnokság  mérkőzései  a  csapatok  egybehangzó  megállapodása  alapján  kerülnek 

kiírásra. Ezért a változtatáshoz mindkét csapat hozzájárulása kell.
A  VB  a  mérkőzésekkel  kapcsolatos  változtató  kérelmet csak  az  ellenfél  írásbeli 

beleegyezésével, az új hely és időpont megjelölésével, a kiírt mérkőzésidőpont előtt legalább 
egy héttel fogad el. Tárgyhétre, illetve az utolsó három fordulóra módosító kérelem csak az 
alábbi feltételekkel fogadható el:

Véglegesített  mérkőzés  -  időpont  vagy  helyszín  -  változtatását  csak  az  alábbi 
költségtérítés átutalásának (befizetésének) igazolásával fogadjuk el:

- 7 nappal a mérkőzés kiírt időpontja előtt: 1.500 Ft / mérkőzés
- 7 napon belül, de 48 órán kívül: 3.000 Ft / mérkőzés
- 48 órával a kiírt időpont előtt: 5.000 Ft / mérkőzés

10. A bajnokság lebonyolítási rendszere:
Az amatőr regionális NB. II.-es kosárlabda bajnokság lebonyolítási rendjét a nevezések 

függvényében a rendező szerv határozza meg.
Minden csapatnak 20 mérkőzést kell játszania. (Hetente egy mérkőzés!)
Az első mérkőzésnap: 2008. október 6-12. között.
Az utolsó mérkőzésnap: 2009. május 19-25. között.

11. A mérkőzések rendezése:
A mérkőzés helyszíne a rendező (pályaválasztó) csapat azon pályája, melyet a VB-nek 

bejelentett, és amelyet a területileg illetékes szövetség hitelesített.
Ajánlott, hogy a mérkőzéseket olyan teremben rendezzék meg, ahol elektromos időmérő 

és eredményjelző működik. Amennyiben ez a lehetőség nem áll fenn, a rendező egyesület 
köteles a közönség és az ellenfél tájékoztatására alkalmas eszközöket használni: azaz legalább 
2 db állítható stopperről, jegyzőkönyvről, mérkőzéslabdáról – melyet bemelegítésre köteles a 
vendégcsapatnak  átadni  – személyi  hiba és csapathiba  jelzőről,  2 db piros zászlóról,  és  a 
bedobás irányát mutató jelzőről (nyíl)  gondoskodni.

Ajánlott, hogy az asztalszemélyzet tagjai licenccel rendelkezzenek.
A bajnoki mérkőzéseket bármilyen FIBA által  javasolt  bőrbevonatú labdával le lehet 

játszani.

12. Hivatalos személyek:
Első és második játékvezető, ellenőr.
A játékvezető küldést a BMKSZ JB készíti. A bajnokság mérkőzéseire ellenőrt (szükség 

esetén) a VB küld.
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13. Pénzügyi előírások:
Minden  csapatnak  be  kell  fizetni  a  nevezési  díjat  a  rendező  szövetség  (BMKSZ) 

számlájára.  A  nevezési  díjról  készült  számlát  a  rendező  szerv  az  összeg  megérkezésétől 
számított 15 napon belül köteles a befizető csapat rendelkezésére bocsátani.

Nevezési díj: 30.000 Ft
Tagsági díj: (MKOSZ)
Játékvezetői díj: 5.000 Ft / mérkőzés + útiköltség
Ellenőri díj: 3.000 Ft
Pályahitelesítés: 5.000 Ft 
Utazási költségtérítés MKOSZ előírás szerint.
A játékvezetői és ellenőri díjakat a helyszínen a mérkőzés előtt kell rendezni.
A hazai csapat fedezi:

- a mérkőzés szervezésével kapcsolatban felmerült költségeket,
- a játékvezetői, és ellenőri költségeket.

A vendégcsapat fedezi:
- a mérkőzés helyszínére való utazás költségeit,
- a tartózkodás költségeit
- a saját maga által rendelt ellenőr költségeit, vagy a rendező által határozatban 
kirendelt ellenőr költségeit.

14. Játékosok, jogosultság:
A  bajnokságban  csak  annak  a  játékosnak  van  játékjogosultsága,  aki  a  rendező  VB 

csoportos játékengedélyével rendelkezik.
Egy játékos csak egy sportszervezetben szerepelhet.
Bajnoki mérkőzésen csak az szerepelhet, akinek minden szempontból érvényes játékos 

igazolványát – benne a sportorvosi igazolással-, és a csoportos játékengedélyét a mérkőzés 
előtt a játékvezetők ellenőrizték és elfogadták.

Leigazolási, átigazolási, pótlólagos csoportos játékengedély kiadási határidő:
2009. február 20.

Fenti határidő után csoportos játékengedély csak annak a játékosnak kérhető, aki a fenti 
időpontban már a sportszervezet igazolt játékosa volt.

Ha a mérkőzésen az egész csapatnak nincs a helyszínen az egyéni  igazolványa,  és a 
csoportos játékengedélye, a mérkőzést le kell játszani. Az érvényes  okmányokat utólag a VB-
nek be kell mutatni a mérkőzést követő egy héten belül, melyért 4.000 Ft büntetést kell fizetni 
a rendező számlájára.

15. Kiállított játékos, óvás, fellebbezés:
A  bajnokságban  résztvevő  sportszervezetek  vezetői  felelősek  a  versenykiírásban 

foglaltak  maradéktalan  betartásáért,  a  sportszervezet  játékosainak,  edzőinek, 
csapatkísérőknek, szurkolóinak viselkedéséért hazai és idegenbeli mérkőzések előtt, alatt és 
után.

Fegyelmi ügyekre az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata érvényes. A fegyelmi ügyeket a 
BMKSZ Fegyelmi Bizottsága tárgyalja. Az elsőfokú döntések ellen fellebbezéssel lehet élni.

Óvások:
A bajnokságban szereplő sportszervezet óvást nyújthat be egy játékos jogosultságával 

kapcsolatban,  továbbá  ha  úgy  véli,  hogy  olyan  játékvezetői  döntés  született,  amely  a 
szabályokkal ellentétes (műhiba).

A kapitány által bejelentett óvás okát a játékvezetők a jegyzőkönyv hátoldalára vezetik, 
majd a csapatkapitánynak a jegyzőkönyvet elöl alá kell írnia.
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Az óvást a legrövidebb időn belül – de legalább nyolc nap – kell a VB-nek benyújtani. 
Az  óvásban  részletesen  elő  kell  adni  az  óvás  jogcímét,  meg  kell  jelölni  a  tényállás 
igazolásához szükséges bizonyítékokat, tanúkat és egyéb fontosnak látszó körülményeket.

Az óváshoz csatolni kell az óvási díj – 10.000 Ft – befizetésének tényét igazoló szelvény 
másolatát. Ha ez nem érkezik meg, az óvással egyidejűleg, az óvást semmisnek kell tekinteni.

Az óvást a legrövidebb időn belül, legkésőbb 15 napon belül tárgyalni kell, és a döntést 
meghozni.

Fellebbezést 8 napon belül lehet előterjeszteni a BMKSZ elnökségéhez, a fellebbezési 
díj – 20.000 Ft – befizetését igazoló szelvénnyel. Ennek hiányában a fellebbezést semmisnek 
tekintjük.

Elfogadott óvás, fellebbezés esetén a díj visszafizetésre kerül.
Ha  egy  csapat  a  Nemzetközi  Játékszabályok  30.  paragrafusa  alapján  a  mérkőzést 

feladással veszti el, 50.000 Ft   büntetést  köteles fizetni.
Ha egy csapat a mérkőzés hivatalosan kiírt időpontjában nem jelenik meg, köteles 

a     megjelent  csapat  felmerült  költségeit  (terembér,  játékvezetői  díj,  ellenőri  díj)   
megtéríteni  .  

16. Egyéb rendelkezések:
A versenyt rendező szerv minden hivatalos közlést e-mail-en küld a csapatoknak. Ezért 

minden csapatnak célszerű e-mail címmel rendelkező kapcsolattartót kijelölni, aki a leveleket 
naponta elolvassa.

Csak magyar állampolgárságú és licenccel rendelkező edző működhet közre edzőként a 
mérkőzéseken.  Csak  a  jegyzőkönyvbe  beírt,  működési  engedéllyel  rendelkező  edző 
irányíthatja  a  csapatot  a  csapatpad  területéről.  Amennyiben  nincs  a  helyszínen,  az  edzői 
feladatokat a csapatkapitány látja el.

Jegyzőkönyvek leadása:
A  bajnoki  mérkőzések  jegyzőkönyveit  az  első  játékvezető  köteles  legkésőbb  a 

mérkőzést követő hétfőn 17.00-ig a BMKSZ (7621 Pécs Tímár u.21.) címre eljuttatni.

A  mérkőzések  az  MKOSZ  által  elfogadott  és  készített  Magyar  Kosárlabda  és 
Játékszabályok,  valamint  a  Nemzetközi  Kosárlabda  Játékszabályok  szerint  kerülnek 
lebonyolításra.

A BMKSZ fenntartja azt a jogát, hogy a Versenykiírás egyes pontjait szükség esetén 
későbbi időpontban kiegészítse, illetve módosítsa.

Mellékletek: - nevezési lap
- sorsolás

Pécs, 2008. szeptember 7.
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NEVEZÉSI LAP

A 2008/2009. évi NB II. OSZTÁLYÚ NŐI KOSÁRLABDA 
BAJNOKSÁGRA

CSAPAT
NEVE:
CÍME HELYSÉG: 

UTCA,HSZ: 
IRÁNYÍTÓSZÁM: 

TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

CSAPAT PÁLYÁJÁNAK
NEVE:
CÍME:
TELEFON:

A TEREM HITELESÍTÉSÉÉRT FELELŐS
NEVE:
TELEFON:

CSAPATTAL KAPCSOLATOS ÜGYEKBEN FELELŐS SZEMÉLY
NEVE:
TELEFON:
E-MAIL:

ÜGYVEZETŐ ELNŐK
NEVE:
CÍME:
TELEFON:
E-MAIL:

BENEVEZZÜK  CSAPATUNKAT  A  2008/2009.  ÉVI  NB  II-ES  REGIONÁLIS 
KOSÁRLABDA  BAJNOKSÁGRA,  A  VERSENYKIÍRÁSBAN  FOGLALTAKAT 
ELFOGADJUK.
A NEVEZÉSI DÍJAT BEFIZETTÜK A BMKSZ SZÁMLÁJÁRA.

2008. SZEPTEMBER 

PH ALÁÍRÁS

KÉRJÜK   NYOMTATOTT  NAGY  BETŰKKEL  KITÖLTENI!
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