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Bevezetés 
 
A Kiemelt Bajnokság Selejtezőjének Rendezési Szabályzata azzal a céllal került elkészítésre, 
hogy a selejtezők megfelelő körülmények között kerülhessenek lebonyolításra. A szabályzat a 
rendezés minimális követelményeit tartalmazza. 
 
 
I. Szállás 
 
A résztvevők szállását (csapatonként 14 fő) az esemény rangjának megfelelő, tiszta és 
biztonságos helyen kell biztosítani, maximum 4 ágyas szobákban. A mérkőzések helyszíne a 
szállástól lehetőleg könnyen megközelíthető legyen akár tömegközlekedési eszközzel is. A 
szállás elfoglalásának és elhagyásának időpontja rugalmasan kerüljön megállapításra, igazodjon 
a mérkőzések időpontjához! 
A VB elnök valamint a játékvezetők elhelyezését szükség esetén kétágyas zuhanyzós szobákban 
kell megoldani! 
 
 
II. Étkeztetés 
 
A résztvevők étkeztetését tiszta, kulturált helyen kell lebonyolítani. Az ételek mennyisége és 
minősége igazodjon a résztvevők életkorához és az esemény sport jellegéhez. Az étkezések 
időpontját rugalmasan, a mérkőzések kezdési és befejezési időpontjainak figyelembe vételével 
kell megállapítani! Amennyiben legalább hét nappal az esemény előtt erre igénybejelentés 
érkezik, az utolsó étkezést hidegcsomagban kell biztosítani. 
Biztosítani kell a VB és a játékvezetők ellátását is! 
 
 
III. Helyszín  
 
A mérkőzéseket csak olyan hitelesített teremben lehet lejátszani, amely fel van szerelve jól látható 
helyen lévő eredményjelző táblával és 24 másodperces készülékkel.   
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IV. Öltözők 
 
A szervezők a helyszínen legalább négy, egyenként 12 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas 
öltözőt kötelesek biztosítani. Az öltözőknek megfelelően felszereltnek kell lenniük (zuhanyzó, 
WC, WC papír, mosdó, szemetes). Az öltözők rendszeres takarításáról, valamint biztonságos 
zárhatóságáról gondoskodni kell. A verseny programjának megfelelően az öltözők ajtaján fel kell 
tüntetni, melyik csapat, melyik öltözőt használhatja. 
A játékvezetők részére legalább egy olyan öltözőt kell biztosítani, amely hat személy kényelmes 
elhelyezésére alkalmas. A játékvezetői öltöző felszereltségére vonatkozó előírások 
megegyeznek a résztvevők öltözőire vonatkozó előírásokkal. 
 
 
V. Egészségügyi ellátás 
 
A Kiemelt Bajnokság Selejtező mérkőzésein kötelező a folyamatos orvosi felügyelet biztosítása! 
A résztvevők egészségének megóvása érdekében a mérkőzések orvos jelenléte nélkül nem 
játszhatóak le! 
 
 
VI. Versenybizottság 
 
A Versenybizottság tagjai számára egy olyan szobát kell biztosítani, ahol legalább 5 fő 
kényelmesen elhelyezhető, és igény esetén egy megbeszélés kulturált körülmények között 
lefolytatható. 
 
 

VII.         Költségek  
 

A rendező csapat fizeti a mérkőzés rendezési költségeit: 

 A terem bérleti díját 

 A játékvezetők, az asztalszemélyzet, versenybíró és orvos közreműködői díját 

 Szükség esetén a játékvezetők és a VB elnök ellátása (szállás, étkezés), utazási 
díja  
 

Vendégcsapatok fizetik: 

 A torna részvételi díját 

 Az utazás, a szállás és az étkezés költségeit 
 


