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1. A verseny célja 
Versenyzési lehetőség biztosítása a legfiatalabb korosztályú csapatok számára. Tehetséges gyerekek 
felkutatása és bekapcsolása a kosárlabda életbe, kapcsolatépítés az iskolák és az egyesületek 
között. Szakmai továbbképzés a korosztályban dolgozó edzők, testnevelő tanárok számára. 

2. Verseny támogatója és rendezője 
2.1 Az MKOSZ gyakorol minden olyan jogkört a csapatok, játékosok és a kupában közreműködő 

valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, az MKOSZ szabályzatai, valamint a Versenykiírás 
felhatalmazzák.  

3. A versenyek ideje 
A verseny idejét az Utánpótlás Versenynaptár 2012/2013. tartalmazza. 

4. A VERSENY RÉSZTVEVŐI 
4.1 A versenyen részt vehetnek: Iskolák, DSE-k, DSK-k, sportiskolák, sportegyesületek, alapítványok és 

egyéb szerveződésű csapatok. 

4.2 Egy sportszervezet, egy korosztály versenyére több csapattal is nevezhet. 

4.3 A csapatok neme: fiú, leány és vegyes csapatok  

5. Korosztályok 
5.1 Kenguru (U-11): 2002. január 1-én és utána születettek. 

5.2 Gyermek (U-12): 2001. január 1-én és utána születettek. 

6. JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE 
6.1 A csapatok a Kenguru és a Gyermek Kupában minden mérkőzésén 12 fővel szerepelhetnek, de a 

mérkőzéseken legalább 10 játékra kész játékosnak jelen kell lennie. 

6.2 Minden játékos annak a csapatnak a tagja, amelyikben az első alkalommal neve a hivatalos 
jegyzőkönyvbe bekerült. Indokolt esetben (pl.: költözés) átigazolásra az MKOSZ adhat engedélyt. 

6.3 Az alapszakaszban csapatok összevonására, a csapatok közötti átjátszásra nincs lehetőség. 

6.4 A Kenguru és Gyermek Kupában az alapszakasz után csak az azonos sportszervezeten belül van 
lehetőség a versenyeztetett csapatok közötti összevonásra. 

6.5 Egy csapatban minden olyan játékos szerepeltethető, aki szerepel csapatának az MKOSZ által 
kiadott 2012/2013. szezonra érvényes csoportos játékengedélyén, valamint érvényes sportorvosi 
engedéllyel rendelkezik, és ezt – kérés esetén – a mérkőzés játékvezetőjének hitelt érdemlően 
bizonyítani tudják. A csapat képviselője felelős azért, hogy sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel 
rendelkezzenek! 

7. NEVEZÉS 
7.1 A Kenguru és Gyermek Kupa első fordulójától történő versenyzés nevezési határideje: 2012. 

szeptember 14. 

7.2 A versenyekre nevezést nyújthat be más, szomszédos ország csapata, amennyiben mérkőzéseit 
Magyarországon játssza le. A nevezéshez az adott ország szövetségének engedélyét csatolni kell. A 
nevezés elfogadásáról az MKOSZ dönt. 

7.3 A kupákba nevezni versenyzési időszakban is lehetséges. (1. sz. melléklet)  

7.4 Nevezni az MKOSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben kell. 

7.5 Részvételi díj: 72.000 Ft+ÁFA (Csapatonként (9.000-Ft+ ÁFA/forduló) 

a. A nevezés feltétele az MKOSZ által kiadott számla alapján a részvételi díj 1. részletének 
befizetése (45.000 Ft+ÁFA) 
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b. A részvételi díj 2. részletét (27.000 Ft+ÁFA) 2013. január 31. kell megfizetni. (A részvételi 
díj 2. részletének megfizetésének hiánya a versenyből való kizárást vonja maga után). 

7.6 A nevező csapat magára nézve kötelezően elfogadja az MKOSZ szabályzatait és jelen versenykiírást. 

8. Költségek 
8.1 A területi versenyeken a csapatokat a részvételi díjon felül a tornák helyszínére utazás költségei 

terhelik. 

8.2 Az Országos Jamboree-ra bekerült csapatokat az utazási költségek, valamint 50.000,-Ft+ÁFA 
részvételi költség megfizetése terheli.  

9. A versenyek lebonyolítása és helyszínei 
9.1 A területi versenyeket az MKOSZ által megbízott szakemberek szervezik és bonyolítják. 

9.2 A nevezési határidőt követően, 2012. szeptember 25-ig az MKOSZ elvégzi a területi csoportok 
beosztását. 

9.3 A versenyek területi elvek szerint, az MKOSZ vagy a területileg illetékes Kosárlabda Szövetség által 
hitelesített termekben zajlanak. 

9.4 Az Országos Jamboree-k a 2013. március 31-ig kijelölendő helyszíneken és időpontokon kerülnek 
megrendezésre. 

10. Mérkőzés időpontok 
10.1 A mérkőzések az Utánpótlás Versenynaptár alapján kerülnek megrendezésre.  

10.2 A Területi és Régiós szakaszok lebonyolítását az MKOSZ nevében a Területi szervezők végzik. 

11. Szabályok 
11.1 A korosztályra érvényes Verseny- és játékszabályok szerint. (3/a, 3/b és 4. számú melléklet) 

12. Lebonyolítás 
12.1 2012. október 6.—2013. május 12 (8 forduló). 

12.2 Az utánpótlás versenynaptártól eltérni csak főszervezői engedéllyel lehet, mely vis major esetre 
(időjárási viszontagságok, megyei járvány) vonatkozik. 

12.3 Alapszakasz: 

A nevező csapatok négy (1-4. forduló) alkalommal a területi elvek, az elért pontok figyelembe 
vételével találkoznak. Egy-egy csoportba - a nevezett csapatok számától függően - három vagy négy 
csapat kerül. A tornák egy nap alatt kerülnek megrendezésre (három csapat esetén körmérkőzés 
négy csapat esetén elődöntő, döntő, és mérkőzés a 3. helyért). A tornák pontozási rendszere: győztes 
mérkőzésekért két (2), vesztes mérkőzésekért egy (1) pont jár. 

12.4 Középszakasz: 

A Régiós szintre a területek legjobb első, második vagy harmadik csapatai kerülnek, a területi és 
országos nevezett csapatok létszámának figyelembevételével. (Régiós versenyzési szakasz 
lebonyolítása 5. melléklet) 
A terület azon csapatai számára, akik a Régió szintre nem kerültek be, a területen kerül 
megrendezésre az 5-8. forduló.  
Az alapszakasz 2. fordulójának lezárását követően 14 napon belül az MKOSZ dönt a Régiós szakasz 
résztvevő csapatszámról. 
2012. december 12-ig a csapatoknak hivatalos formában, írásban (a megadott e-mail címen) 
nyilatkozniuk kell a régiós szakaszban történő részvételi szándékról. 
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a. Helyezések eldöntése: 

1. több szerzett pont 

2. egymás elleni eredmény 

3. összes mérkőzés kosáraránya 

12.5 Országos Jamboree: 

Fiú és vegyes, illetve leány csapatok számára központi torna kerül megrendezésre, 16 csapat 
részvételével.  
Az Országos Jamboree külön versenykiírás alapján kerül megrendezésére. 
Az alapszakasz 4. fordulót követő 14 napon belül meghatározásra kerül az egyes régiókból az 
országos jamboree-ba jutó csapatok száma. 

13. Díjazás: 
13.1 Az Országos Jamboreen résztvevő csapatok oklevél, kupa, érem díjazásban részesülnek. Különdíjat 

kapnak a csapatok legjobbjai. 

14. Eredményközlés, információ: 
14.1 Az alapszakaszban a területi szervezők, az Országos Jamboree-n a rendező feladata az MKOSZ és a 

résztvevő csapatok tájékoztatása. 

14.2 A versenyek hivatalos megjelenési helye: www.kosarsport.hu 

15. Óvás, fellebbezés 
15.1 Minden vitás kérdésben a mérkőzések helyszínén jelen lévő hivatalos versenybizottsági tag. Döntése 

ellen fellebbezésnek helye nincs. 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
16.1 A résztvevő csapatok kötelesek csapatnévsort készíteni, melynek tartalmaznia kell a csapatvezető, 

az edző, valamint a játékosok nevét (mezszámmal). (lásd: 2. számú melléklet) 

16.2 A Kenguru és Gyermek Kupa mérkőzéseket a FIBA által minősített bőrlabdákkal lehet játszani. Az 
Országos Jamboree-n Tornáján 5-ös méretű MOLTEN bőr labda használata kötelező! 

16.3 A játékosok öltözékének meg kell felelnie az érvényes Kosárlabda Verseny-, és Játékszabályokban 
rögzítetteknek.  

16.4 A mérkőzéseken ajánlott az MKOSZ által biztosított szerelésben játszani. Minden mérkőzésen a 
kiírás szerint elöl álló csapatnak kell világos színű (lehetőleg fehér), a kiírás szerint hátul álló 
csapatnak pedig sötét színű mezt viselnie. Amennyiben a két csapat megállapodik, felcserélhetik a 
mezek színét. 

16.5 A Kenguru és Gyermek Kupa mérkőzésein a csapatok a FIBA szabályainak megfelelő mezszámozást 
használhatnak. 

16.6 Minden olyan esetben, amelyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és Játékszabályok nem 
intézkednek az MKOSZ jogosult dönteni. 

 
 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: Évközi nevezés 
2. számú melléklet: Csapatlista 
3. számú melléklet: Játékszabályok  
3/a Kenguru (U11) játékszabályok 
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3/b Gyermek (U12) játékszabályok 
4. számú melléklet: Védekezési és támadási megkötések 
5. számú melléklet: Középszakasz, régiós szint lebonyolítása – később kerül kiadásra 

 


