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MEGTÁRGYALTA ÉS JÓVÁHAGYTA AZ MKOSZ VERSENYBIZOTTSÁGA:
KIADVA:

1. A verseny
1.1 Fejér Megyei Kosárlabda Szövetség (a továbbiakban: FMKSZ) által szervezett felnőtt és
utánpótlás versenyek.
2. A verseny célja
2.1 A fejér megyei csapatok versenyeztetése, a bajnoki címek és a helyezések eldöntése.
2.2 Az FMKSZ stratégiai céljainak megfelelően, a sportág népszerűségének és
versenyképességének javítása.
3. A bajnokság rendezője
3.1 A Fejér Megyei Kosárlabda Szövetség gyakorol valamennyi olyan jogkört a
sportszervezetek, a játékosok és a bajnokságban közreműködő valamennyi személy
felett, amelyre a jogszabályok, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (a
továbbiakban: MKOSZ) szabályzatai, valamint a Versenykiírás felhatalmazzák.
3.2 Az FMKSZ jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A
Versenyszabályokkal, Versenykiírással összefüggésben az FMKSZ Versenybizottság
jogosult első fokon eljárni és határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a
Versenyszabályok, az MKOSZ és jelen Versenykiírás kapcsán a bajnokság
lebonyolításával függ össze. Az FMKSZ hivatalból vagy kérelemre jár el.
4. A verseny ideje
A résztvevő csapatok függvényében, a verseny várható ideje:
2017.09.11-től - 2018.05.30-ig.
5. A bajnokságban való részvétel feltételei
5.1 Azon sportszervezetek, iskolai csapatok, baráti társaságok, amelyek teljesítik a nevezés
feltételeit.
5.2 A bajnokságban való részvétel feltételei:
a.
Sportszervezetek esetén a 2004. évi I. törvény 31, 32, 33 §-ában rögzített, a
sportegyesületekre és sportvállalkozásokra előírt indulási jogosultságot
biztosító dokumentumok csatolása (30 napnál nem régebbi cégkivonat,
bírósági kivonat, a megyei bíróság igazolása az egyesületi formában működő
sportszervezetről, hogy a társadalmi szervezetek nyilvántartásában szerepel),
b.
Sportszervezetek esetén a szervezet tevékenységei köreiben szerepel az egyéb
sport tevékenység,
c.
A verseny résztvevői rendelkeznek és a bajnokság teljes időszaka alatt
rendelkezni fognak mindazon személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel,
melyek szükségesek a bajnokságban való részvételhez, a jelenleg ismert és
jövőben vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez,
6. Nevezés
6.1 A verseny résztvevői 2017.09.10. 12.00-ig (nevezési határidő) nevezhetnek az MKOSZ
által
kialakított
elektronikus
bajnoki
nevezési
rendszerben
(http://mkosznevezes2017.flexinform.hu/).
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6.2 Nevezési díj
A nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj összegét az MKOSZ Díjfizetési
szabályzat 2017/2018. tartalmazza, mely összeg az FMKSZ bankszámlájára
fizetendő, a nevezés benyújtásával egyidejűleg.
6.3 A nevezés egyéb feltételei
a.
A nevezési határidőig rendezi esetleges tartozásait az MKOSZ-el, a FMKSZel és az MKOSZ egyéb tagegyesületeivel, valamint rendezi éves tagsági díját,
mely díj összegét az MKOSZ Díjfizetési szabályzat 2017/2018. tartalmazza és
az MKOSZ tagdíj bankszámlájára fizetendő.
6.4 A nevezéssel a verseny résztvevője vállalja, hogy a következő dokumentumokat a
nevezési határidőig a FMKSZ részére elküldi:
a.
a nevezési lapot (aláírva és pecséttel ellátva),
b.
a nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj befizetéséről szóló igazolást,
c.
a bajnokságban való részvételhez szükséges a Versenykiírásban rögzített
kötelezettségekről szóló írásos nyilatkozatot,
d.
30 napnál nem régebbi cégkivonatot, bírósági bejegyzés másolatot,
e.
a 3 vagy több csapatot indító sportszervezet esetén azok közös szövetségi
kapcsolattartójának nevét,
f.
a sportszervezet szponzori névvel kiegészített hivatalos nevét, valamint
hivatalos képviselőjének nevét,
g.
a hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló terem teljes címét.
6.5 Nevezések elutasítása
a.
A nevezések elfogadásáról első fokon a FMKSZ dönt a nevezési határidő
lejártát követően, 3 munkanapon belül. A FMKSZ jogosult egy alkalommal,
legfeljebb 2 munkanapos határidő kitűzésével a nevezését hiányosan benyújtó
résztvevő hiánypótlásra felhívni, nevezési pótdíj megfizetése mellett, melyet a
hiányok pótlásával egyidejűleg kell megfizetni és a megfizetés tényét
igazolni. A díj összege 5.000 Ft. A határidő elmulasztása vagy a szükséges
dokumentumok bármely okból ismételten hiányosan történt beadása esetén a
nevezést el kell utasítani, további hiánypótlásnak helye nincs.
b.
A FMKSZ végleges határozata ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye.
A FMKSZ nem fogadja el azon sportszervezetek nevezését, amelyek nem
tesznek eleget a nevezés feltételeinek.
7. Lebonyolítás módja
A csapatok számától függően az egyeztető értekezleten kerül kialakításra.

7.1 Az első ki nem állás esetében a csapat 20-0 arányban elveszíti a mérkőzést és a
részvételért járó pontot sem kapja meg. A második ki nem állás esetén a csapatot törölni
kell a bajnokságból.
7.2 A bajnokságból törölt csapat eredményeit a Versenyszabályok 19.2 pontja szerint kell
kezelni.
7.3 A kizárt csapat játékosai adott idényben másik csapat színeiben nem léphetnek pályára.
2017/18.
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7.4 A játékvezetők által jelentett rendezési hiányosságok esetén a vétkes csapat első
alkalommal írásbeli figyelmeztetést kap, második esetben egy pont levonással
büntetendő. Harmadik esetben a csapat kizárásra kerül a bajnokságból.
Kivétel, a páros mérkőzéses rájátszási rendszer. Ebben a szakaszban a vétkes csapat,
amennyiben rendelkezik már rendezési hiányosság miatti figyelmeztetéssel, a pályán
elért eredménytől függetlenül elveszíti a továbbjutás lehetőségét.
Rendezési hiányosságnak számít, ha az időmérésre, a támadóhibák és a
kedvezményezett csapat jelzésére szolgáló eszközök nem állnak rendelkezésre, illetve a
dunaújvárosi és várpalotai mérkőzéseken nincs megfelelő asztalszemélyzet
(jegyzőkönyvvezető és időmérő), valamint, ha a mérkőzés lebonyolítására alkalmas
kettő darab labda nem áll rendelkezésre.
8. Mérkőzés időpontok
8.1 A saját teremmel rendelkező csapatok az egyeztető értekezleten megadott helyszínen és
időpontban rendezhetik hazai mérkőzéseiket.
8.2 A saját teremmel nem rendelkező csapatok hazai mérkőzései a Szövetség által bérelt
teremben kerülnek lebonyolításra.
8.3 A Szövetségi teremben lebonyolított mérkőzések időpontját a Versenybizottság
határozza meg.
8.4 Mérkőzés időpontok módosítása
8.4.1 Általános szabályok
a) Időpont megváltoztatása kizárólag a Versenybizottság előzetes engedélyével, e-mailben
lehetséges. A Versenybizottság engedélye nélkül módosított és lejátszott mérkőzéseket
0-0-ás végeredménnyel 0-0 ponttal igazolja a Versenybizottság.
b) Új időpont nélkül, mérkőzés módosítása nem lehetséges.
c) A bajnokság első három fordulójában mérkőzés halasztása csak vis maior esetben
lehetséges.
d)
e) Az új időpont kitűzése alap esetben a két csapat megállapodásán kell alapulnia, az alábbi
szabályok betartásával:
f) A mérkőzés új időpontja maximum 60 nappal térhet el az eredeti időponttól.
g) A mérkőzés napot megelőző 6 napon belül érkező módosítást visszautasíthatja az
ellenfél.
h) A Versenybizottság az alábbi eseteket tekinti vis maiornak:


A terem foglaltsága, vagy játékra alkalmatlansága.



Extrém, közlekedésre alkalmatlan időjárási viszonyok.

 Az ÁNTSZ által kihirdetett országos járvány.
8.4.2 MKOSZ Sportcentrum (szövetségi terem)
a) Az MKOSZ Sportcentrumba kiírt mérkőzések módosítása Botos Péter VB titkáron
keresztül lehetséges. A módosítást kérő csapat a vb@fmksz.hu e-mail címen
kezdeményezheti a módosítást.
b) A módosítási kérelem beérkezése után a csapatok a felajánlott időpontokból közös
megegyezéssel választják ki a mérkőzés új időpontját és a kiválasztott időpontról
mindkét csapat e-mail üzenetben tájékoztatja a Versenybizottságot. Mindkét csapattól
beérkező e-mail után kerül módosításra a mérkőzés.
Fejér megye Versenykiírás
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c) A szövetségi teremben lejátszásra kerülő mérkőzések időpontját és kezdési idejét a
Versenybizottság egyoldalúan módosíthatja, az érintett csapatok egyetértése nélkül.
d) A szövetségi terembe kiírt mérkőzéseket 72 órával a mérkőzés megkezdése előtt lehet
költségmentesen lemondani. Amennyiben a mérkőzés lemondása a határidőn belül
történik és a módosított időpontú mérkőzés is a szövetségi teremben kerül lejátszásra, a
terem díját a módosítást kérő csapat fedezi. A teremdíjat az új időpont kitűzése utáni hét
napon belül köteles a módosítást kérő csapat megfizetni.
8.4.3 Saját pályára kiírt mérkőzések
a) Azon mérkőzések módosítása, amelyek nem a szövetségi terembe kerültek kiírásra,
minden esetben a két csapat közös megegyezésével lehetséges a Versenykiírás 7.1
pontjában leírtak figyelembe vételével.
8.4.4 Az időpont módosítás ingyenes, de egy idényben maximum 4 ( négy ) esetben
fogadható el, vis maior esetek nem számítanak bele. Kivétel, ha egy csapat minimum
három játékosa más, magasabb osztályú kosárlabda bajnokságban is szerepel. Több
időpont változási kérelem esetén Versenybizottság kizárhatja a csapatot a
bajnokságból.

9. Játékjogosultság, játékosok szerepeltetése
9.1 A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel csapata
csoportos játékengedélyén, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és ezt
– kérés esetén – a hivatalos személyek képviselőjének hitelt érdemlően bizonyítani
tudják. A verseny résztvevőjének képviselője felelős azért, hogy sportolói érvényes
sportorvosi engedéllyel rendelkezzenek!
9.2 Játékengedély kiadás:
a. Határidő: 2018.02.28.
b. Kosárlabdázó részére megyei játékengedélyt kiadni a jelen Versenykiírásban
meghatározott időpontig lehet, úgy hogy az adott bajnoksághoz játékjogosultsággal
rendelkezzen. Ezen időpontig valamennyi játékengedély kiadási és az át-, illetve
leigazoláshoz szükséges dokumentumnak rendelkezésre kell állni, az eljárás
megindítása a játékengedély kiadásához nem elegendő.
c. Az amatőr sportolók játékengedély iránti kérelmüket sportszervezetükön keresztül
nyújthatják be az FMKSZ részére.
d. A férfi bajnokságban minden olyan játékos szerepelhet, aki nem rendelkezik
játékengedéllyel az alábbi magasabb bajnoki osztályokban:
i. NB I/A, NB I/B, NB II, NB I/A U20, NBI/B U20, NB I/A U18
e. A női bajnokságban minden olyan játékos szerepelhet, aki nem rendelkezik
játékengedéllyel az alábbi magasabb bajnoki osztályokban:
i. NB I/A, ANB
f. Kivétel (csak a férfi felnőtt bajnokságra vonatkozik):
i.

Korlátozás nélkül játszhat minden az NB II osztályban játékengedéllyel
rendelkező 35 év feletti játékos, valamint benevezhet a bajnokságba teljes NB
II-es vagy NB I /A U18-as csapat.

2017/18.
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Minden csapat egy 35 év alatti NB II osztályban játékengedéllyel rendelkező

ii.

játékost kettős játékengedéllyel szerepeltethet. A kettős játékengedély díját az
MKOSZ Díjfizetési szabályzat 2017/2018. tartalmazza. A kettős játékengedély
kiadásához az anyaegyesület hozzájárulása szükséges.
iii.

Versenybíróság külön engedélyével. Versenybíróság külön engedélyt csak a
bajnokság kezdete előtt ad ki, utána már nem fogad el kéréseket. A kéréseket
legkésőbb a program egyeztető értekezleten lehet benyújtani.

g. A bajnoki idényben egy játékos egy időben egy csapat „Csoportos Játékengedélyén”
szerepelhet, a szezon folyamán maximum két csapatban szerepelhet.
h. A Rájátszásban csak olyan játékos szerepelhet, aki legalább 5, azaz öt Alapszakasz
mérkőzésen pályára lépett.
i. A játékengedélyek kiadása a „Csoportos Játékengedély” kibocsátásával történik meg,
amely a http://kosarsport.hu/fejer/csapatok/csapatnév oldalról a Játékengedélyek
linkre kattintva tölthető le.
j. A „Csoportos Játékengedély” kiadásának feltételei:
a. A nevezési díjban foglalt 12 játékoson felüli játékengedély díjának
befizetése.
k. Amennyiben szponzor miatt változik meg egy csapat neve, , akkor a változást a
Versenybizottság felé azonnal be kell jelenteni. Ebben az esetben, új „Csoportos
Játékengedély” kerül kiadásra. A csapatnév változása miatt újonnan kiadott
„Csoportos Játékengedély” nem díjköteles. A „Csoportos Játékengedélyt” minden
mérkőzés előtt felszólítás nélkül be kell mutatni a játékvezetőnek. Ezzel egy időben, a
jegyzőkönyvvezető rendelkezésére kell bocsátani az adott mérkőzésen pályára lépő
játékosok listáját, a Versenybizottság által közreadott formanyomtatványon, géppel,
vagy nyomtatott nagybetűvel kitöltve.
10. Nem hazai nevelésű játékosokra vonatkozó szabályok
10.1 A bajnokságban nem hazai nevelésű játékosok csak az MKOSZ engedélyével
szerepeltethetők. A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:
a.
Magyarországon nappali tagozaton tanuló játékos esetén


b.

a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda
tevékenységéből semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik,

 nappali tagozatos iskolalátogatási bizonyítvány.
Magyarországon munkát vállaló játékos esetén:
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a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda
tevékenységéből semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik,



munkavállalási engedély,
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c.

 munkáltatói igazolás.
A FIBA szabályzatban előírtaknak megfelel.

11. Óvás – Fellebbezés
11.1 Az óvással és fellebbezéssel kapcsolatos általános szabályokat a „Magyar Kosárlabda
Versenyszabályok” tartalmazza.
12. Díjazás – Kupaszereplési jog
12.1 A bajnokságok 1-3. helyezett csapatai oklevél, kupa és érem, a további résztvevők
oklevél díjazásban részesülnek.
13. Játékvezetők, mérkőzés ellenőrök
13.1 A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 2 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre
az FMKSZ Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket.
13.2 A játékvezetők, ellenőrök és más hivatalos személyek díjait az MKOSZ Díjfizetési
szabályzata 2017/2018. határozza meg.
13.3 A játékvezetőkkel és ellenőrökkel kapcsolatos további szabályokat a „Magyar
Kosárlabda Versenyszabályok” tartalmazza.
14. Információ, statisztika
14.1 Az informálás területén a sportszervezetnek mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy az FMKSZ, az ellenfél, a hivatalos személyek, a nézők és a média információhoz
jussanak.
15. Egyéb rendelkezések
15.1 Sportorvosi engedély
15.2 A 215/2004. Kormányrendelet alapján mérkőzésen csak az szerepelhet, aki érvényes
sportorvosi engedéllyel rendelkezik. A sportorvosi engedély betöltött 18 éves életkor
felett 1 (egy) naptári évig, 18 éves kor alatt 6 (hat) hónapig érvényes. A sportorvosi
engedélyt a sportorvosnak a „Sportorvosi igazolvány” megfelelő rovatába kell
pecsételnie.
15.3 A sportorvosi engedélyt a mérkőzés előtt a játékvezetők ellenőrzik.
15.4 A bajnokság és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett „Magyar
Kosárlabda Versenyszabályok”, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA)
által elfogadott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” hatályban lévő játékszabályai
szerint kerülnek lebonyolításra.
15.5 Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a mérkőzéseket azok
szerint kell játszani, de az új szabályzatok mellékletének tartalmaznia kell az ezen
Versenykiírásra vonatkozó módosításokat.
15.6 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és
játékszabályok nem intézkednek, az MKOSZ Elnöksége, ill. Versenybizottsága dönt.
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MELLÉKLETEK
Szövetségi nap: hétfő 16-18 óra között

Bizottságok:

Versenybizottság:
Elnök: Szkok Csaba
Titkár: Botos Péter Tel.: 22-328-366 e-mail: bp@fmksz.hu
Tag: Bónitz István
Játékvezető:
Elnök:
Fekete László Tel.: 30-993-4293 e-mail: fekete58@gmail.com
Tagok:
Makovsky Szabolcs
Pécsi Zsolt
Szőcs Péter
Játékvezető küldő:
Szőcs Péter Tel.: 70-322-6941 e-mail: pszocs@vipmail.hu

Játékengedély
Érvényes: 2017/18 versenyévadra
Ár: 2.000 Ft /fő (a nevezési díjba foglalt 12 játékoson felül)
Kiadó: Botos Péter Tel.: 22-328-366, e-mail: bp@fmksz.hu
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