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1. A VERSENY 

1.1. A Pest Megyei Kosárlabda Szövetség (a továbbiakban: PMKSZ) által szervezett felnőtt 

és utánpótlás versenyek. 

 

2. A VERSENY CÉLJA 

2.1. A pest megyei csapatok versenyeztetése, a bajnoki címek és a helyezések eldöntése. 

2.2. A PMKSZ stratégiai céljainak megfelelően, a sportág népszerűségének és versenyké-

pességének javítása. 

 

3. A VERSENY RENDEZŐJE 

3.1. A Pest Megyei Kosárlabda Szövetség gyakorol valamennyi olyan jogkört a sportszerve-

zetek, 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. A PMKSZ jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A Versenyszabályok-

kal, Versenykiírással összefüggésben a PMKSZ 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. A 

PMKSZ hivatalból vagy kérelemre jár el. 

 

4. A VERSENY IDEJE 

4.1. A résztvevő csapatok függvényében, a verseny ideje: 

2019. október 04-től, 2020. június 05-ig 

4.2. Ha a lebonyolítás, vagy bármilyen más indok szükségessé teszi, a bajnokság végét a 

PMKSZ VB megváltoztathatja 

 

5. A BAJNOKSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

5.1. Azon sportszervezetek, iskolai csapatok,(SE, SK, DSE, DSK, KFT, alapítvány, bejegy-

zett sportszervezet), 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 sportegye-

sületekre és sportvállalkozásokra előírt indulási jogosultságot biztosító dokumentumok 

csatolása (30 napnál nem régebbi cégkivonat, bírósági kivonat, a megyei bíróság iga-

zolása az egyesületi formában működő sportszervezetről, hogy a társadalmi szerveze-

tek nyilvántartásában szerepel), 

b. Sportszervezetek esetén a szervezet tevékenységei köreiben szerepel az egyéb sport te-

vékenység, 

c. A verseny résztvevői rendelkeznek és a bajnokság teljes időszaka alatt rendelkezni 

fognak mindazon személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, melyek szükségesek a baj-

nokságban való részvételhez, a jelenleg ismert és jövőben vállalt pénzügyi kötelezett-

ségek teljesítéséhez, 

d. Az MKOSZ Elnöksége által jóváhagyott előírt edzői szakképesítéssel rendelkező 

edzőket foglalkoztat, azon csapatoknál, akik csapatai az országos versenyrendszerben 

is szerepelnek. 

e. A megyén kívüli csapatok vállalják, hogy mérkőzéseiket a megyében játsszák le. El-

lenkező esetben az ellenfél és a VB beleegyezése szükséges 
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6. NEVEZÉS 

6.1. A verseny résztvevői a Versenykiírás által rögzített minden bajnokságra 2019. szeptem-

ber 01. vasárnap 24:00 (nevezési határidő) nevezhetnek az MKOSZ által kialakított 

elektronikus bajnoki nevezési rendszerben /https://mkosznevezes2019.flexinform.hu/ 

6.2. A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKOSZ szabályzatait 

és jelen Versenykiírást. 

6.3. A nevező sportszervezet kötelezettséget vállal, hogy részt vesz a PMKSZ minden mér-

kőzésén a Versenykiírás szerint. Az a sportszervezet, melynek csapata a bajnokság bár-

mely szakaszában visszalép, vagy távol marad pótdíjat köteles fizetni, mely díjat a Díj-

fizetési szabályzat 2019/2020 tartalmazza. A nevező sportszervezet kötelezettséget vál-

lal, hogy utánpótlás csapatainál csak olyan edzőket foglalkoztat, akik rendelkeznek az 

MKOSZ által kiadott 2019/2020-es bajnoki évre szóló utánpótlás korcsoportra érvényes 

edzői működési engedéllyel. Nevezéskor a sportszervezet köteles a PMKSZ versenyein 

induló minden csapatának edzőjét megjelölni. Egy edző maximum két korosztályban 

lehet vezetőedző. Mérkőzésen csak működési engedéllyel rendelkező edző működhet. 

Az edző kizárása esetén, a hivatalos személyek képviselőjének (VB elnök, mérkőzésel-

lenőr, első játékvezető) engedélyével, edzői működési engedéllyel nem rendelkező fel-

nőtt (pl. szülő) irányíthatja a csapatot a mérkőzés végéig. 

6.4. Nevezési díj 

A nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj összegét a Díjfizetési szabályzat 

2019/20. tartalmazza, mely összeg az PMKSZ bankszámlájára fizetendő, a nevezés be-

nyújtásával egyidejűleg. 

6.5. A nevezés egyéb feltételei 

A nevezési határidőig rendezi esetleges tartozásait az MKOSZ-el, a PMKSZ-el és az 

MKOSZ egyéb tagegyesületeivel, valamint rendezi éves tagsági díját, mely díj összegét 

a Díjfizetési szabályzat 2019/20. tartalmazza és az MKOSZ tagdíj bankszámlájára fize-

tendő. 

6.6. A nevezéssel a verseny résztvevője vállalja, hogy a következő dokumentumokat a neve-

zési határidőig az MKOSZ elektronikus rendszerében feltölti: 

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 kötelezettsé-

gekről szóló írásos nyilatkozatot, 

d. 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, bírósági bejegyzés másolatot, 

e. a 3 vagy több csapatot indító sportszervezet esetén azok közös szövetségi kapcsolattar-

tójának nevét, 

f. a sportszervezet szponzori névvel kiegészített hivatalos nevét, valamint hivatalos kép-

viselőjének nevét, 

g. a hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló terem teljes címét. 

6.7. Nevezések elutasítása 

a. A nevezések elfogadásáról első fokon a PMKSZ dönt a nevezési határidő lejártát köve-

tően, 3 munkanapon belül. A PMKSZ jogosult egy alkalommal, legfeljebb 2 munkana-

pos határidő kitűzésével a nevezését hiányosan benyújtó résztvevő hiánypótlásra fel-

hívni, nevezési pótdíj megfizetése mellett, melyet a hiányok pótlásával egyidejűleg 

kell megfizetni és a megfizetés tényét igazolni. A díj összege 5.000 Ft+ÁFA. A határ-

https://mkosznevezes2019.flexinform.hu/
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idő elmulasztása vagy a szükséges dokumentumok bármely okból ismételten hiányo-

san történt beadása esetén a nevezést el kell utasítani, további hiánypótlásnak helye 

nincs. 

b. A PMKSZ végleges határozata ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye. A 

PMKSZ nem fogadja el azon sportszervezetek nevezését, amelyek nem tesznek eleget 

a nevezés feltételeinek. 

6.8. Pótlólagos nevezés 

A VB 2019. szeptember 15-ig vesz fel pótlólag jelentkezett csapatot a bajnokságokba, 

amennyiben a bajnoki rendszer a plusz csapat belépésével nem borul fel, csak az üres 

helyeket áll módunkban feltölteni. 

 

7. LEBONYOLÍTÁS MÓDJA 

7.1. Felnőtt férfi bajnokság 

A nevező csapatok számának ismeretében két azonos számú csoportba osztja a VB a 

csapatokat /12-14 csapat/csoport/. Az “A” csoportba az erősebb csapatokat helyezi / ta-

valyi eredmények alapján / maximum 14 csapatig. A “B” csoportba helyezzük a többi 

csapatot, újonnan nevezetteket, U23 csapatokat, ha nem indul külön csoport. 

 

Az alapszakasz „A” csoport utolsó helyezettje kiesik csoportjából, helyére a „B” csoport 

első helyezettjét soroljuk. Döntőt csak az az “A” csoport játszik. 

Minden más módosításról a PMKSZ VB dönt. 

7.2. Utánpótlás korcsoportok 

Korosztály LEÁNY - FIÚ 

Serdülő U14 2006. január 1-én és utána születettek 

Kadett U16 2004. január 1-én és utána születettek 

Junior U18 2002. január 1-én és utána születettek 

 

7.3. Női-Férfi Kadett bajnokság, Női-Férfi Junior és Női felnőtt 

A nevezések számától függően, területi elveket, erősorrendet figyelembe véve, alakítjuk 

ki a csoportokat /14 csapat felett indítunk 2 csoportot/. Kétfordulós körmérkőzés után 

rájátszást tervezünk, két csoportban.  

Az egymás elleni eredményeiket viszik magukkal a csapatok, ill. a pályaválasztói jogu-

kat is 

Döntőre a felső csoport 1-4. helyezettje jogosult. 

7.4. Serdülő bajnokság 

A nevezések számától függően, területi elveket szem előtt tartva, erősorrendet figye-

lembe véve, maximum 8 csapatos csoportokat alakítunk ki /10-14 mérkőzés/. Kétfordu-

lós körmérkőzés után a csoportok 1-3/4/ helyezettjei alkotnak egy “A” csoportot /10-14 

csapat/, és a csoportok 5- helyezettjei alkotnak /10-14 csapat/ “B” csoportot, ahol az 

egymás elleni eredményeiket viszik magukkal és csak a másik csoportból jövők elleni 

mérkőzéseket játsszák le /12-16 mérkőzés/. 

7.5. A négyes döntők, helyosztók időpontja, lebonyolítása 

A PMKSZ a versenynaptárában minden korosztály négyes döntőjének időpontját előre 

meghatározza 

 A négyes döntők helyosztóit a PMKSZ saját költségén rendezi meg az általa meghatá-

rozott helyszínen. 

Az elődöntőket a bajnokságban előrébb végzett csapat rendezheti hazai pályán. 

A bajnokság végső sorrendje alapján az elődöntőket a csapatok /1-4, 2-3/ az előálló ott-

honában játsszák le. 
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Az elődöntő rendezési költségei a házigazdát terhelik, míg az utazás a vendégcsapatot. 

 

A döntőt /I. hely/ és a bronz /III. hely/ mérkőzést központi teremben játsszák. 

Döntőket az alábbi korosztályokban rendezi meg a PMKSZ: 

FFi felnőtt “A” 

Női felnőtt “A” 

Fiú-Lány Kenguru, Gyermek, Serdülő, Kadett, Junior 

7.6. 3X3 tornák 

A PMKSZ 3x3 tornákat rendez évi 3 alkalommal, plusz döntővel az első 8 csapat szá-

mára.  

Az alábbi korosztályokban rendezi meg: U11-U12-U14-U16-U18-Felnőtt 

Egy korosztályt minimum 4 csapat jelentkezése esetén rendezi meg a PMKSZ. 

Nevezési díj. 40,000.-/csapat 

Egy torna rendezése esetén, a rendező egyesület egy csapatának nevezési díját a 

PMKSZ elengedi /. Rendezési feltétel, 4 palánk és a megfelelő vonalazás megléte / 

 

Nevezés esetén, mindhárom tornán KÖTELEZŐ a részvétel! 

Egy ki nem állás esetén a csapat kizárásra kerül a bajnokságból. 

Egy csapat 6/hat/ főt nevezhet, ebből 1-1 tornán 3+1 fő léphet pályára. 

 

8. MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK 

8.1. A bajnoki mérkőzések időpontjait a VB írja ki a mérkőző csapatok által megadott ada-

tok alapján, melyet a szövetség honlapján folyamatosan közzétesz. A mindenkori hiva-

talos bajnoki műsor, az MKOSZ / http://kosarsport.hu/pest / oldalán található.  

8.2. A módosítás díjakat a versenykiírás mellékletét képező díjfizetési táblázat tartalmazza, 

A módosítási díjakat a PMKSZ által kiadott elektronikus számla alapján kell átutalással 

befizetni. 

A díjtételek a számla kiállítását követő 5 napon belüli meg nem fizetése esetén a VB 

büntetőpontokat adhat, és a mérkőzést az ellenfél csapat javára írja jóvá, de több ki-

egyenlítetlen számla esetén a csapatot kizárhatja a bajnokságból. 

 

A mérkőzés módosításokat, a PMKSZ mérkőzés módosítási lapján kell bejelenteni, az 

ellenfél aláírásával ellátva 

8.3. A változások bejelentése 

A változásokat bejelenteni kizárólag a VB elnökénél lehetséges, írásos formában. Há-

rom napon belüli módosítás esetén az írásos forma mellett, telefonon is értesíteni kell a 

VB elnökét. 

8.4. Megye bajnoki mérkőzések kezdési időpontja 

Felnőtt korcsoportban, a nevezéskor, legalább egy időpontot kell megadni. 

A mérkőzés kezdési időpontja hétköznap 18-20:15 között lehetséges, hétvégén 9-19:30-

ig terjedhet. 
 
UP csapatoknak mérkőzés kezdési időpontja hétköznap pénteken 18-20:15 között lehet-

séges, hétvégén 8-18-ig terjedhet. 
  

(csak annak az UP csapatnak ír ki a VB hétfőtől csütörtökig terjedő időszakra 

mérkőzést, aki ezt a nevezéskor nyilatkozatában vállalja). 

 

Azok az egyesületek, akik több csapatot is indítanak a különböző bajnokságokban, ha-

zai mérkőzéseiket tömbösített formában (időben egymást követően) kell megrendez-

niük. 

http://kosarsport.hu/pest
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Azok az egyesületek, akik azonos helyszínen rendezik bajnoki mérkőzéseiket, azokat 

tömbösített formában (időben egymást követően) kell megrendezniük. 

8.5. Megjelenés bajnoki mérkőzésen 

Mindkét mérkőző fél köteles a kiírt mérkőzésen megjelenni. Akadályoztatás esetén bár-

melyik csapatra 15 percet kell várni. Mérkőzésről való távolmaradás esetén a VB az 

eredményt a Magyar Kosárlabda Versenyszabályok alapján állapítja meg és a PMKSZ 

díjfizetési táblázat díjtételeit alkalmazza. 

 

Serdülő bajnoki mérkőzés 

Egy csapat köteles legalább 10 fővel megjelenni a mérkőzésen /max. 12 fő játszhat/. 10 

főnél kevesebb játékossal való megjelenés esetén a mérkőzést 2-0 arányban elveszti. A 

kiállásért járó pontot a csapat nem kapja meg. Ha legalább 7 játékjogosultsággal rendel-

kező játékos jelen van, ebben az esetben a mérkőzést le kell játszani. Ebben az esetben a 

10-nél kevesebb játékossal megjelenő csapatra nem vonatkozik a korosztályos csere és 

pályára lépési szabály. 

A mérkőzés jegyzőkönyvében csak a megjelent játékosok szerelhetnek. A mérkőzés vé-

gén a játékvezetőnek a meg nem jelent játékosokat ki kell húzni a jegyzőkönyvből! 

7 főnél kevesebb játékos megjelenése esetén a mérkőzés nem kerül megrendezésre. 

A mérkőzéseken kötelező alkalmazni az adott korosztályra vonatkozó védekezési szabá-

lyokat. 

 

Fiú serdülő mérkőzésenként 2 leány írható be a jegyzőkönyvbe. Játékengedély több /4/ 

lánynak is kiadható! A 2020-21-es szezonra nem állítható majd ki lánynak játékenge-

dély U12 feletti korosztályban, fiú csapatban!  

A megyén kívüli csapatok egy nap maximum két (2) mérkőzést játszhatnak le. 

 

Bármely bajnoki mérkőzés 

Ha egy csapat bármilyen oknál fogva 3 esetben 20-0 arányban elveszti a mérkőzést, a 

csapatot ki kell zárni a bajnokságból. 

Ha egy csapat bármilyen oknál fogva 5 esetben 2-0 arányban elveszti a mérkőzést, a 

csapatot ki kell zárni a bajnokságból. 

 

9. JÁTÉKJOGOSULTSÁG, JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE 

9.1. A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel csapata csopor-

tos játékengedélyén, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és ezt a hi-

vatalos személyek képviselőjének hitelt érdemlően bizonyítani tudják. A verseny részt-

vevőjének képviselője felelős azért, hogy sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel 

rendelkezzenek! Érvényes sportorvosi engedély kizárólag az MKOSZ által kiadott 

sportkártyán (a hátulján is) fogadható el, kizárólag az eredeti sportorvosi kártyán. Fény-

másolat, vagy lefényképezett és telefonon bemutatott igazolás nem elfogadható. A 

játékengedély elfogadható kinyomtatott, vagy elektronikus úton bemutatott formában is. 

Ha a csapat a helyszínen nem tudja bemutatni sportorvosi igazolásait, azt a következő 

Szövetségi napon bemutathatja /Agócs Gábornak, PMKSZ iroda, Istvánmezei út/, első 

alkalommal ingyenes, minden további alkalommal 10,000.-+ÁFA/alkalom. 

Ha ezzel nem él hivatalos bajnoki mérkőzést elvesztette 20-0 arányban, és a kiállásért 

járó pontot sem kapja meg. 

9.2. Játékengedély kiadás: 

a. A négyes döntőt megelőző 14 napon kívül. Serdülő korosztályban az utolsó fordulót 

megelőző 14 napon kívül. 

b. 2020. február 28 után kölcsönadott vagy átigazolt játékos nem kaphat játékengedélyt, 

ha a kölcsönadás vagy átigazolás 2020. január 1-e vagy ez után történt. 
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a. Kosárlabdázó részére megyei játékengedélyt kiadni a jelen Versenykiírásban meghatá-

rozott időpontig lehet, úgy hogy az adott bajnoksághoz játékjogosultsággal rendelkez-

zen. Ezen időpontig valamennyi játékengedély kiadási és az át-, illetve leigazoláshoz 

szükséges dokumentumnak rendelkezésre kell állni. Az eljárás megindítása a játéken-

gedély kiadásához nem elegendő. 

b. Az amatőr sportolók játékengedély iránti kérelmüket sportszervezetükön keresztül 

nyújthatják be a PMKSZ részére. 

9.3. Játékengedélyt kaphat, a serdülő fiú bajnokságba az a leány játékos, aki gyermek, vagy 

serdülő korosztályú és egyesülete nem indít serdülő leány csapatot az országos serdülő 

vagy más megye serdülő bajnokságban. Az adott játékos nem rendelkezhet játékenge-

déllyel más egyesület leány csapatánál. Egy csapatban maximum 4/négy/ leány kaphat 

így játékengedélyt. 

9.4. Minden játékos csak a saját és az eggyel idősebb korosztályba kaphat játékengedélyt. 

Női felnőtt bajnokságban junior korosztályú játékos lehet a legfiatalabb játékos. 

9.5. Egy sportszervezet több csapatot is indíthat. Ha egy sportszervezet azonos korosztályú 

vagy összevont korosztályú bajnokságban több csapatot is indít, a csapatokban szereplő 

játékosok névsorát legkésőbb az első bajnoki mérkőzésig kell eljuttatni a VB részére. A 

névsorban meg kell jelölni annak a 7 (serdülő esetén 10) játékosnak a nevét, aki nem 

szerepelhet a szakosztály „B”csapatában. 

 

10. NEM HAZAI NEVELÉSŰ JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

10.1. A bajnokságban nem hazai nevelésű játékosok csak az MKOSZ engedélyével szerepel-

tethetők. A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni: 

a. Magyarországon nappali tagozaton tanuló játékos esetén 

● a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda tevékenységéből semmiféle jö-

vedelemmel nem rendelkezik, 

● nappali tagozatos iskolalátogatási bizonyítvány. 

b. Magyarországon munkát vállaló játékos esetén: 

● a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda tevékenységéből semmiféle jö-

vedelemmel nem rendelkezik, 

● munkavállalási engedély, 

● munkáltatói igazolás. 

c. 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 és érem (17 fő/csapat), serdülő korosztá-

lyokban (20 fő/csapat) díjazásban részesülnek. 

12.2. Megyei bajnokok 

Utánpótlás korosztályokban külön hirdetünk megyei bajnoki helyezetteket is a Pest Me-

gyei székhellyel rendelkező csapatok között. A megyei bajnoki helyezések az összesített 

versenyben elért helyezések alapján kerülnek megállapításra. 

 

13. JÁTÉKVEZETŐK, MÉRKŐZÉS ELLENŐRŐK 
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13.1. A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 2 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre a 

PMKSZ Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket. Egy mérkőzésen a 3-as játékvezetői rend-

szert csak és kizárólag az MKOSZ főtitkára engedélyezheti. 

13.2. A játékvezetők, ellenőrök és más hivatalos személyek díjait az MKOSZ Játékvezetői 

díjtábla 2019/2020 határozza meg. 

13.3. A játékvezetőkkel és ellenőrökkel kapcsolatos további szabályokat a Magyar Kosár-

labda Versenyszabályok tartalmazza. 

 

14. INFORMÁCIÓ, STATISZTIKA 

14.1. Az informálás területén a sportszervezetnek mindent meg kell tennie annak érdekében, 

hogy az MKOSZ, az ellenfél, a hivatalos személyek, a nézők és a média információhoz 

jussanak. 

 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

15.1. A Pest megye közigazgatási határain kívüli csapatok jelentkezése esetén a nevezés elfo-

gadásáról a VB dönt. /távolság, tradíció, csapatok mennyisége, szakmai indokok alap-

ján/ 

15.2. Minden mérkőzést az MKOSZ vagy a PMKSZ által hitelesített teremben lehet megren-

dezni. Az MKOSZ és a PMKSZ csak a nemzetközi játékszabályok által ismertetett pá-

lyaméretű termeket fogad el, vagy a vonatkozó nemzeti szabályozás alapján a méretará-

nyos kisebb termeket. 

A PMKSZ szeptember folyamán hitelesíti azokat a termeket, melyekben nem rendeznek 

NUB versenyeket. A hitelesítést a PMKSZ VB-tól kell kérni. 

15.3. Minden teremben rendelkezni kell elektromos időmérő berendezéssel, amely támadóidő 

mérésére is alkalmas. A támadóidő kijelzőjét minimum a két alapvonal mögé, jól lát-

ható helyre kell elhelyezni. E feltétel nem teljesülése esetén PMKSZ bajnoki mérkőzés 

nem rendezhető a teremben. 

15.4. Saját teremmel nem rendelkező csapat 

Ha egy csapat a nevezéskor nem tudott termet biztosítani, akkor a mérkőzésekre az el-

lenfél köteles termet biztosítani. Ebben az esetben, ha a teremmel nem rendelkező csa-

pat a pályaválasztó, a játékvezetői díjat neki kell kiegyenlíteni. Ha időközben megfelelő 

termet tud az ilyen csapat a mérkőzéshez biztosítani, úgy a VB a bejelentést követő má-

sodik héttől a hazai mérkőzéseket az időközben leadott terembe helyezi át. 

15.5. Játékosok szerepeltetése, Pest megyei mérkőzésen 

A PMKSZ által szervezett bajnokságokban egy mérkőzésen egy csapatban 12, míg Ser-

dülő korosztályban is 12 játékos szerepeltethető. 

15.6. Játékvezetői díjak viselése 

Torna rendszerben megrendezett mérkőzések esetén, a tornán résztvevő csapatok együt-

tesen viselik a játékvezetői díjat a következők szerint: 

A játékvezetői díjakat és utazási költségtérítést a tornát rendező csapat köteles megtérí-

teni a játékvezetőknek. A vendégcsapatok, számla ellenében, a rendező csapatnak a 

torna rendezési hozzájárulást kell fizetnie. 

Utánpótlás korosztály esetén: 25.000 Ft/csapat/torna 

Felnőtt bajnokságban: 30.000 Ft/csapat/torna 

A rendezési hozzájárulásról a rendező egyesület lemondhat. 

A távol maradt csapat köteles viselni a reá eső részt! 

Oda-visszavágós mérkőzéseknél a játékvezetői díjakat a hazai csapat rendezi. 

15.7. Az asztalszemélyzet összeállítása bármely korosztályú bajnoki mérkőzésen: 



2019/20 Pest Megye Versenykiírása 10. oldal 

A hazai csapat köteles biztosítani a teljes asztalszemélyzetet (jegyzőkönyvvezető, idő-

mérő, támadó-időmérő). Ha a vendégcsapat élni kíván azzal a lehetőségével, hogy a 

jegyzőkönyvet ő kívánja vezetni, azt csakis a teljes mérkőzésre nézve teheti meg. Ebben 

az esetben a hazai csapat csak az időmérőket köteles biztosítani. A mérkőzésre nevezett 

játékos vagy edző az asztalszemélyzet munkájában nem vehet részt. 

Minden mérkőzésen csak asztalszemélyzet képzésen részvevő személy láthatja el a fel-

adatokat. A PMKSZ a bajnoki év elején és igény esetén közben is asztalszemélyzet kép-

zést tart. A személyzet hiányában a PMKSZ díjfizetési táblázatban foglaltak kerülnek 

kiszámlázásra. 

15.8. A bajnoki hét: péntektől csütörtökig terjedő időszak.  

15.9. Serdülő, Kadett, Junior és Felnőtt bajnoki mérkőzés módosítása 

● A végleges időpontok, helyszínek változtatása csak az ellenfél beleegyezésével le-

hetséges az alábbiak figyelembevételével: 

● A Szövetség célja az, hogy minden mérkőzés a pályán dőljön el, de módosítás vagy 

törlés esetén az ellenfélnek mérlegelési joga van, hogy a módosítást vagy törlést el-

fogadja, vagy sem. 

● Ha a mérkőzés Vis Major ok miatt maradt el, az elmaradás indoklását a VB részére 

a mérkőzés eredeti időpontjához képest 48 órán belül kell e-mailben eljuttatni. Az 

ilyen mérkőzések sorsáról a VB dönt. 

● A módosítás vagy törlés kezdeményezésének és elfogadásának tényét mindkét csa-

patnak be kell jelenteni a VB valamelyik elérhetőségén, a VB csak akkor fogadja 

el, ha közös megegyezéssel megadták az új időpontot. 

● Ha a hazai csapat módosít, legalább két időpontot köteles felajánlani ellenfelének. 

● Ha a vendégcsapat kéri a módosítást, a hazai csapat legalább egy időpontot köteles 

felajánlani ellenfelének. 

● Ha a módosított időpont a határidőig nem kerül bejelentésre, úgy a mérkőzést a 

vendégcsapatnak írja a VB jóvá, a módosítást kezdeményező csapattól függetlenül. 

Ha a vendégcsapat nem választ a felajánlott időpontokból, úgy a VB a mérkőzést a 

hazai csapatnak írja jóvá. 

● Ha a mérkőzés új, vagy módosított időpontja a már elkészült játékvezető küldés 

időtartamába beleesik, a VB csak az új időpontot csak a játékvezető küldő hozzájá-

rulása esetén fogadja el. 

● Az egyeztetések során felmerülő viták elkerülése végett kérjük, a VB-nek, az 

egyeztetésekről e-mail másolat küldését. Vita esetén csak az e-mailek birtokában 

dönthet a VB az egyeztetésben vétlen csapat javára. 

15.10. A bajnokság és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett Magyar Kosárlabda 

Versenyszabályok, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfoga-

dott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” hatályban lévő játékszabályai szerint ke-

rülnek lebonyolításra. 

Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a mérkőzéseket azok 

szerint kell játszani, de az új szabályzatok mellékletének tartalmaznia kell az ezen Ver-

senykiírásra vonatkozó módosításokat. 

15.11. Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és játékszabályok 

nem intézkednek, a PMKSZ Versenybizottsága, ill. Elnöksége dönt. 

 

 

 

 

 

Védekezési és támadási megkötések I. 
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U11 Kenguru és U12 Gyermek korosztály: 

Csapat létszámok és speciális szabályok: 

 

U11 Kenguru korosztályban: 

Egy mérkőzésen szerepeltethető játékosok száma: minimum tíz (10), maximum tizenkét 

(12) fő. 

Egyszerre a pályára küldhető játékosok száma: négy (4) fő. 

Egy negyedben a kötelezően szerepeltetendő játékosok száma öt (5) vagy hat (6) fő. 

A versenykiírás további megkötései változatlanok. 

 

U12 Gyermek korosztályban: 

A versenykiírás megkötései változatlanok. 

Védekezésre vonatkozó szabályok: 

A mérkőzések teljes ideje alatt az emberfogásos védekezés kötelező! 

A pálya minden pontján tilos a csapda! 

Tilos a területvédekezés bármilyen formája! 

Tudatos területvédekezésnél a gyereket elsősorban figyelmeztetni kell, majd a hibát 

vétő játékost (játékosokat) technikai hibával sújtani. További esetekben pedig kiállítani. 

Besegítő védekezés lehetséges. A besegítő védőnek a saját védőjéről (védőtávolságból) 

kell indulnia, a labdás támadó megállítása után, vagy vissza kell térnie a saját támadója 

mellé, vagy a védőknek támadót kell cserélniük az adott támadás idejére. 

Annak megítélése, hogy egy csapat tagjai tudatosan alkalmazzák a területvédekezést és 

a korai túlsegítést, vagy csak kezdő mivoltukból fakadó hiányosságaik miatt nem játsza-

nak szabályos emberfogásos védekezést a mérkőzésen közreműködő VB elnök (ennek 

hiányában az első játékvezető) jogosultsága, valamint az ő kötelessége a szabálytalan 

védekezés előfordulása esetén erre az edzők és a játékvezetők figyelmét felhívni. 

További ismétlődés esetén, a játékvezetők feladata a szankcionálás! 

Támadásra vonatkozó szabályok: 

Tilos az elzárások használata! 

Labdás elzárások (Hand-off is) 

Üres elzárások 

Burkolt elzárások (támadók egymást keresztező mozgásai, amik a védők szabályos 

mozgását akadályozzák) 

Tilos a támadó térfél hossztengely szerinti bármely oldalán a teljes izoláció! 

A pálya bármely pontjáról elért kosár, mindkét korosztályban két (2) pontot ér. (Három-

pontos kosár nincs!) 

 

U14 (Serdülő) korosztály: 

Védekezésre vonatkozó szabályok: 

Tilos a területvédekezés bármilyen formája! 

Tudatos területvédekezésnél a csapatot először figyelmeztetni kell, majd ismétlődés ese-

tén a vétkes csapat edzőjével szemben technikai hibát kell ítélni! 

Annak megítélése, hogy egy csapat területvédekezést alkalmaz a mérkőzésen közremű-

ködő VB elnök (ennek hiányában az első játékvezető) jogosultsága, valamint az ő köte-

lessége a szabálytalan védekezés előfordulása esetén erre az edzők és a játékvezetők fi-

gyelmét felhívni. További ismétlődés esetén, a játékvezetők feladata a szankcionálás! 
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PMKSZ Díjfizetési táblázat 2019/20 

 
Díjtételek 

Fizetendő nettó dí-

jak 

1. Távolmaradás a mérkőzéstől, vagy 5-nél kevesebb játé-

kossal való megjelenés első esetben 
50.000 Ft 

2. Távolmaradás a mérkőzéstől, vagy 5-nél kevesebb játé-

kossal való megjelenés minden további esetben 
90.000 Ft 

3. Távolmaradás a mérkőzéstől, ha azt a mérkőzés napján a 

kezdés előtt legalább 4 órával bejelentették és az ellenfél 

hozzájárul a mérkőzés újbóli kiírásához 

35.000 Ft 

4. Távolmaradás a mérkőzéstől, ha a bejelentés nem a mér-

kőzés napján történik 
20.000 Ft 

5. Mérkőzés módosítás díja a mérkőzés előtt 7 napon belül 

(kivéve torna rendszerben megrendezett mérkőzés) 
20.000 Ft 

6. Mérkőzés módosítás díja a mérkőzés előtt 14 napon belül, 

7 napon túl (kivéve torna rendszerben megrendezett mér-

kőzés) 

3.000 Ft 

7. Mérkőzés módosítás díja, 3 napon belül, ha csak a kezdési 

időpont vagy a helyszín változik, de a mérkőzés napja 

nem, amennyiben a heti játékvezető küldés már elkészült 

(kivéve torna rendszerben megrendezett mérkőzés) 

10.000 Ft 

8. Mérkőzés módosítás díja, 3 napon túl, ha csak a kezdési 

időpont vagy a helyszín változik, de a mérkőzés napja 

nem, amennyiben a heti játékvezető küldés már elkészült 

(kivéve torna rendszerben megrendezett mérkőzés) 

5.000 Ft 

9. Torna rendszerben megrendezett mérkőzés módosítási 

díja a kihirdetés után 
40.000 Ft/torna 

10. Serdülő bajnoki mérkőzésen 10-nél kevesebb játékossal 

való megjelenés esetén 
10.000 Ft/torna 

11. Visszalépés a bajnokságból 100.000 Ft/csapat 

12. Az asztalszemélyzet munkáját olyan személy látja el, aki 

a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében szerepel játékos-

ként vagy edzőként (időmérő/jegyzőkönyvvezető) 

10.000 Ft/mérkőzés 

 


