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1. A VERSENY 

1.1 A Pest Megyei Kosárlabda Szövetség (a továbbiakban: PMKSZ) által szervezett B33-as felnőtt 
és utánpótlás versenyek. 

2. A VERSENY CÉLJA 

2.1 A FIBA által elindított 3 a 3 elleni játék (3x3) széles körben történő megismertetése, a 
benevezett csapatok versenyeztetése, a közönség kulturált szórakoztatása, a PMKSZ stratégiai 
céljának megfelelően a sportág népszerűsítése a fiatalok széles tömege körében, a szabadidő 
kulturált eltöltése a B33-as 2017/2018-as bajnoki címének, valamint további helyezéseinek 
eldöntése. 

3. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE 

3.1 A Pest 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 A PMKSZ jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A Versenyszabályokkal, 
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 várható ideje: 2017. szeptember 29-től, 2018. 
június 01-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 szervezet tevékenységei köreiben szerepel az egyéb sport 
tevékenység, 

b. 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. szeptember 15. péntek 24:00 (nevezési határidő) nevezhetnek az 
PMKSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben. 

6.2 Nevezési díj 

A versenysorozatra nevezési díj nincs. 

6.3 Nevezések elutasítása 

a. A nevezések elfogadásáról első fokon a PMKSZ dönt a nevezési határidő lejártát 
követően, 3 munkanapon belül. A PMKSZ 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 
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hiányosan 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. 

7. LEBONYOLÍTÁS MÓDJA 

7.1 Minden korosztályban és nemben pontszerző tornákat tartunk. A tornák számát a nevező 
csapatok létszámától tesszük függővé. Az utolsó tornákon rendezzük meg a döntőket, melyet 
egy helyszínen bonyolítunk le. 

7.2 Korcsoportok 

Korosztály Fiú/Férfi Leány/Női 

Gyermek 2006. január 1-én és utána születettek 

Serdülő 2004. január 1-én és utána születettek 2004. január 1-én és utána születettek 

Kadett 2002. január 1-én és utána születettek 2002. január 1-én és utána születettek 

Junior 2000. január 1-én és utána születettek 2000. január 1-én és utána születettek 

Felnőtt 1999. december 31-én és előtte születettek 1999. december 31-én és előtte születettek 

8. MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK 

8.1 A mérkőzések időpontjait a VB írja, melyet a szövetség honlapján folyamatosan közzétesz. A 
mindenkori hivatalos bajnoki műsor, az MKOSZ és a PMKSZ honlapján található. 

8.2 A PMKSZ B33-as versenynaptár a PMKSZ versenynaptár és az MKOSZ versenynaptár 
közzététele után kerül kihirdetésre. Igyekszünk úgy kialakítani a versenynaptárt, hogy minden 
hónapban tudjunk legalább egy tornát rendezni. 

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: Az utolsó előtti torna napjáig. 

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 a PMKSZ részére. 

9.3 Egy sportszervezet több csapatot is indíthat. Több csapat közötti átjárás a bajnokság időtartama 
alatt nem lehetséges. 

9.4 Egy mérkőzésen maximum 4 játékos szerepeltethető. Egy csapatba maximum 10 játékos 
kaphat játékengedélyt. 

10. ÓVÁS – FELLEBBEZÉS 

10.1 A B33 mérkőzésein szereplő csapat óvást nyújthat be egy játékos játékjogosultságával 
kapcsolatban, továbbá, ha úgy véli, hogy valamilyen esemény a mérkőzés folyamán az érdekeit 
hátrányosan befolyásolta, és az hatással volt a mérkőzés végeredményére. 
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10.2 A csapat képviselője az óvás okát az esemény bekövetkezte után azonnal köteles bejelenteni 
a mérkőzés játékvezetőjének és a Jegyzőkönyvben való rögzítéssel egy időben jegyzőasztal 
hivatalos személyeinek, akik haladéktalanul értesítik a Szervező helyi képviselőjét. 

10.3 Óvást benyújtani addig lehetséges, amíg az I. játékvezető alá nem írta a jegyzőkönyvet. 

10.4 Az óvást a PMKSZ VB tárgyalja és végső fokon döntést hoz. Döntése ellen fellebbezésnek 
helye nincs! 

11. DÍJAZÁS - KUPASZEREPLÉSI JOG 

11.1 A bajnokságok 1-3. helyezett csapatai oklevél és érem (6 fő) díjazásban részesülnek. 

12. JÁTÉKVEZETŐK, MÉRKŐZÉS ELLENŐRŐK 

12.1 A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 1 vagy 2 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre a 
PMKSZ Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket. 

12.2 A játékvezetők, ellenőrök és más hivatalos személyek díjait az MKOSZ Játékvezetői díjtábla 
2017/2018. határozza meg. 

12.3 A játékvezetőkkel és ellenőrökkel kapcsolatos további szabályokat a „Magyar Kosárlabda 
Versenyszabályok” tartalmazza. 

13. INFORMÁCIÓ, STATISZTIKA 

13.1 Az informálás területén a sportszervezetnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a 
PMKSZ, az ellenfél, a hivatalos személyek, a nézők és a média információhoz jussanak. 

13.2 A bajnokság minden mérkőzése után az első játékvezető köteles az eredményt a PMKSZ 
rendszerében rögzíteni, a mérkőzést követő nap 24:00 óráig. 

14. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

14.1 A tornák játékvezetői díja a PMKSZ-t terheli. 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

15.1 A B33 mérkőzéseit kizárólag 6-os méretű labdákkal lehet játszani. 

15.2 A B33 mérkőzésein a FIBA 3x3 Kosárlabda 2017 szabályai és a Nemzetközi Kosárlabda 
Játékszabályok előírásai érvényesek! 

15.3 Az a csapat, amelyik a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 2014. 20. § 2. alapján veszíti el 
„feladással”a mérkőzését, az ott leírt szankciókon túl – kizárásra kerül a torna hátralévő 
mérkőzéseiről. 

15.4 A sorrend eldöntése 

 Győzelem 2 pont, vereség 1 pont, nem veszt részt a tornán 0 pont, a torna napján és 
előző nap lemondja a részvételt (minden mérkőzésére) -1 pont 

 a több győzelem (győzelmi arány, ha különböző csapatszámú csoportba tartozó csapat 
kerül összevetésre), ha ez egyenlő, 

 egymás elleni eredmény (csak azonos csoportba tartozás esetén), ha ez egyenlő, 

 magasabb dobott pontátlag (nem számítva a 21-0 eredménnyel jóváírt mérkőzéseket), 
ha ez egyenlő, 

 alacsonyabb kapott pontátlag (nem számítva a 21-0 eredménnyel jóváírt 
mérkőzéseket), ha ez egyenlő, 

 pénzérme feldobással kell a továbbjutást eldönteni 

15.5 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és játékszabályok nem 
intézkednek, az MKOSZ Elnöksége, ill. Versenybizottsága dönt. 


