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1.§ A verseny célja
A Magyar Köztársaság Országos Utánpótlás Bajnokságai (továbbiakban OUB) a leány és fiú
Országos Junior Bajnokság (U18, későbbiekben OJB), az Országos Kadet Bajnokság (U16,
későbbiekben OKB), és az Országos Serdülő Bajnokság (U14, későbbiekben OSB).
A verseny célja az utánpótlás nevelés elősegítése, a korosztályonként kiválasztott játékosok
versenyeztetése, és a bajnoki cím, illetve helyezések eldöntése.

2.§ Versenyrendező
2.1.

Az Utánpótlás Bajnokságokat az MKOSZ szervezi. Az MKOSZ gyakorol minden olyan
jogkört a sportszervezetek, játékosok és a bajnokságban közreműködő valamennyi
személy felett, amelyre a jogszabályok, az MKOSZ szabályzatai, valamint a
Versenykiírás felhatalmazzák.
Cím:
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Posta cím:
1442 Budapest, Pf. 116.
Telefon:
(1) 460-6825 vagy
(1) 460-6800/6312
Fax:
(1) 252-3296
E-mail: versenyiroda2@hunbasket.hu
Adószám: 19012504-2-42
BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-20316431-00003285 [MKB BANK]

3.§ A bajnokságok ideje: 2010. július 1. – 2011. június 30.
3.1.
3.2.
3.3.

A verseny kezdete: 2010. szeptember 1.
A verseny befejezése: 2010. május 31.
A versenynaptár a jelen versenykiírás mellékletét képezi.

4.§ A versenyek résztvevői, korosztályok, játékjogosultság.
4.1.1. Az NB. I. osztályos sportszervezetek az utánpótlás bajnokságokba kötelesek
csapataikat benevezni. A kötelezően nevezendő csapatok számát az NB. I.-es
Versenykiírás tartalmazza.
4.1.2. Az OUB versenyeibe nevezhet bármely más sportszervezet. (Nem kötelezően nevezett
csapatok)
4.1.3. Egy sportszervezet, egy korosztály versenyére több csapattal is nevezhet. NB. I.-es
sportszervezetek kettő vagy több csapat nevezésekor a további nevezett csapatait
„nem kötelező” csapatként versenyeztetheti.
4.1.4. Korosztályok:
OSB (U-14): 1997. január 1-én és utána születettek
OKB (U-16): 1995. január 1-én és utána születettek
OJB (U-18): 1993. január 1-én és utána születettek
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4.1.5. Egy OUB-ra nevező csapatban minden olyan játékos szerepeltethető, aki a
korosztályának vagy a következő fiatalabb korosztálynak tagja, rendelkezik a Területi
szövetség által kiállított fényképes 2010/11. évre érvényes játékengedéllyel, a
játékengedélyen lévő érvényes sportorvosi engedéllyel, valamint szerepel a csapat
csoportos játékengedélyén. A fényképes játékengedélyeket a Területi szövetségek csak
akkor állíthatják ki, ha a játékos igényelte és kifizette a regisztrációs kártyát
(sportkártya).
4.1.6. Az OUB-ban minden játékosnak amatőr sportolói szerződéssel kell rendelkeznie
sportszervezetével, ennek meglétéről a játékosnak és egyesületének nyilatkoznia kell
az MKOSZ felé (legkésőbb az országos Főtáblák kezdetéig). A csoportos
játékengedélyeket az MKOSZ-től kell igényelni.
4.1.7. A kötelezően indított csapatokra érvényes korlátozások:
a. Serdülő csapatokban csak 3 (három) korosztályánál fiatalabb játékos
szerepeltethető egy mérkőzésén.
b. Kadett és junior csapatoknál legalább 5 (öt) korosztályának megfelelő korú
játékost kell a mérkőzések jegyzőkönyvébe beírni.
4.2. Egy játékos egy bajnoki évben csak két korosztályban léphet pályára az OUB-n, ebből
az egyik a „saját” korosztálya, a másik a következő „idősebb” korosztály
4.3. Egy játékos egy bajnoki évben egy korosztályban csak egy sportszervezet csapatában
szerepelhet. Indokolt esetben, kérelemre az MKOSZ Főtitkára adhat engedélyt más
csapatban való szereplésre.
4.4. Országos döntőn csak olyan játékos szerepelhet, akinek sportszervezete legkésőbb a
döntőt megelőző torna előtti napon játékengedélyt kért a sportszervezet valamelyik
versenyző csapatába.
4.5. A nevező sportszervezetnek biztosítania kell, hogy a tehetséges játékosai részt vesznek
a számukra szervezett központi kiválasztásokon, edzőtáborokban, a Héraklész
program rendezvényein, ill. a korosztályos válogatott összetartásokon. Ennek
elmulasztása esetén a vétkes sportszervezet nem kaphat az MKOSZ-től semmilyen
támogatást.
4.6. Külföldi állampolgárságú játékosok szerepeltetéséhez szükséges a játékos nemzeti
Szövetsége, ill. a FIBA engedélye, valamint a tanintézet által kiállított iskolalátogatási
igazolás. Kettős állampolgárságú játékos, amennyiben az egyik állampolgársága
magyar, magyar állampolgárságú játékosként szerepelhet.
4.7. A csapatok az OKB minden mérkőzésén 12 fővel szerepelhetnek, de a mérkőzéseken
legalább 10 (tíz) játékra kész játékosnak jelen kell lennie. A serdülő országos döntőre
12 (tizenkettő) játékra kész játékossal kell megjelenni.
4.8. Amennyiben egy sportszervezet egy korosztályban több csapatot is nevez, akkor egy
játékos abban a csapatban szerepelhet, amelyik csapathoz először mérkőzés
jegyzőkönyvébe beírásra került.
4.9. Csapat összevonására egy sportszervezeten belül a Területi szakasz befejezése után
van lehetőség.
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5.§ A sportszervezetek nevezése
5.1.

Az OUB-ra nevező sportszervezetnek 2010. július 16.-ig kell elküldeniük a kitöltött
nevezési lapjaikat az MKOSZ-nek. A nevezéseket e-mailen is meg lehet tenni, de
emellett az eredeti példányokat postán is el kell juttatni az MKOSZ-nek.
5.2. A nevezési díj csapatonként:
5.2.1. A kötelező csapatok nevezési díja 25.000 Ft+ÁFA.
5.2.2. A nem kötelező jelleggel indított csapat nevezési díja 12.500 Ft+ÁFA. A nevezés
feldolgozásakor a csapatok számlát kapnak a befizetendő összegről, melyet kötelesek
2010. július 31.-ig kiegyenlíteni!
5.3. A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKOSZ szabályzatait
és jelen versenykiírást.
5.4. A nevező sportszervezet 2010. július 31-ig rendezi esetleges tartozásait az MKOSZszel, ill. más sportszervezetekkel szemben.
5.5. A nevező sportszervezet kötelezettséget vállal, hogy részt vesz az OUB minden
tornáján a versenykiírás szerint. Az a sportszervezet, melynek csapata a bajnokság
bármely szakaszában visszalép vagy távol marad, 200.000 Ft-ot köteles fizetni.
5.6. A nevező sportszervezet kötelezettséget vállal, hogy utánpótlás csapatainál csak olyan
edzőket foglalkoztat, akik rendelkeznek az MKOSZ által kiadott 2010/11-es bajnoki
évre szóló utánpótlás korcsoportra érvényes edzői működési engedéllyel. Mérkőzésen
csak működési engedéllyel rendelkező edző és segédedző működhet.
5.7. Amennyiben egy sportszervezetnek az MKOSZ-szel szemben bármiféle tartozása áll
fenn, akkor a tartozás kiegyenlítéséig csapatainak minden mérkőzését 20:0 arányban
ellenfeleinek kell igazolni!

6.§ Mérkőzés időpontok
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5.

Az utánpótlás tornák mérkőzéseinek időpontjait a mellékelt versenynaptár szerint
kell megrendezni. A Területi szakaszok lebonyolítását az MKOSZ nevében a
területeken működő Versenybizottságok végzik.
Az utánpótlás tornák mérkőzéseinek sorrendjét a csapatok érdekeinek, különösen a
rendező várostól való távolságuk figyelembe vételével, az összes érintett csapat írásos
beleegyezésével meg lehet változtatni.
Vis major eset miatt elmaradt mérkőzéseket az adott versenyszakasz utolsó tornája
időpontját megelőző napig kell lejátszani.
Az MKOSZ a versenynaptárban szereplő időpontokat alapos indok alapján
megváltozathatja.
Héraklész-program számára fenntartott időben mérkőzést rendezni tilos.

7.§ Országos Utánpótlás Bajnokság tornáinak rendezése
7.1.

A rendező köteles a mérkőzésket, a tornákat az Utánpótlás Versenykiírás és az
érvényesVerseny-, és Játékszabályok szerint megrendezni.
7.2. A mérkőzés helyszíne a rendező (pályaválasztó) csapat azon pályája, amelyet a
sportszervezet az MKOSZ-nek bejelentett, és az hitelesített. Az OUB minden
korosztály Főtáblás mérkőzésén kötelező az elektronikus eredmény jelzőtábla és a 24
másodperces kijelző használata.
7.3. A rendező sportszervezet kötelességei:
7.3.1. A sportszervezet által megszervezett rendezvény (mérkőzés) lebonyolításáért felelős
személy (főrendező) köteles a torna első mérkőzése előtt egy órával a VB elnöknek
írásban átadni a tornán működő személyzet (asztalszemélyzet, rendezők, orvos, stb.)
névsorát.
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7.3.2. A rendező sportszervezet gondoskodik a VB elnök, VB elnökhelyettes és a
játékvezetők útiköltség, illetve játékvezetői, VB elnöki költségeik kifizetéséről.
Többnapos tornán gondoskodik a hivatalosan küldött személyzet szállásáról és
ellátásáról is.
7.3.4. A rendező sportszervezet gondoskodik a VB elnökök és a játékvezetők
gépjárműveinek biztonságos, védett parkolóban történő elhelyezéséről.
7.3.5. A rendező sportszervezet felel a hivatalos személyek és a vendégcsapatok
bántalmazásával vagy a mérkőzésen való részvételükhöz szükséges vagyontárgyaik
(ruházat, személygépkocsi, autóbusz, stb.) megrongálásával okozott kárért, kivéve, ha
bizonyítja, hogy a kár nem a mérkőzésen való részvételükkel összefüggésben
keletkezett.
7.4. A mérkőzéseken kötelező a következők betartása:
7.4.1. A tornákon orvos vagy elsősegélynyújtásból vizsgázott személy lát el
elsősegélynyújtási feladatot.
7.4.2. A tornák mérkőzései előtt 20 perccel be kell írni a következő mérkőzés jegyzőkönyvét.
7.4.3. A résztvevő csapatok kötelesek csapatnévsort készíteni, melynek tartalmaznia kell a
csapatvezető, az edző(k), a csapatpadon helyet foglaló hivatalos személyek, valamint a
játékosok nevét (játékengedély - és mezszámmal).
7.5. Az MKOSZ által rendezett OKB mérkőzéseket a FIBA által minősített bőrlabdákkal
lehet játszani. A leányoknál 6-os méretű labda használata kötelező! A fiúknál serdülő
korosztályban 6-os, kadett és junior mérkőzéseken a 7-es méretű labda használata
kötelező. A döntő tornákon csak WILSON labdát lehet használni!
7.6. A játékosok öltözéke
7.6.1. A játékosok öltözékének meg kell felelnie az érvényes Kosárlabda Verseny-, és
Játékszabályokban rögzítetteknek. 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.
7.6.2. Országos Utánpótlás Bajnokság mérkőzésein a csapatok 4-től 99-ig felfelé terjedő
mezszámokat használhatnak.
7.7. Az OUB torna rendezése során az MKOSZ által előírt feltételeket biztosítani kell! Az
erre való rendelkezéseket az „MKOSZ Utánpótlás Tornák Rendezési Szabályzata”
tartalmazza. A rendelkezések elmaradása rendezési hiányosságnak minősül.
7.8. Az OUB tornák rendezőit az MKOSZ jelöli ki. Tornák rendezésére a nevezés
leadásával egyidejűleg, illetve az egyes fordulókat követő első munkanapon lehet
pályázni.

8.§ Óvás, fellebbezés, kiállítás
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.
2010/11

Az Utánpótlás Bajnokságokon szereplő csapat óvást nyújthat be, ha úgy véli, hogy egy
játékvezetői döntés vagy bármely más esemény a mérkőzés folyamán az érdekeit
hátrányosan befolyásolta és a döntés hatással volt a mérkőzés végeredményére.
A csapat által bejelentett óvás okát a játékvezetőnek a jegyzőkönyv hátoldalára rá kell
vezetni.
Az óvást a hivatalos érintkezés szabályainak betartásával 1 órán belül a verseny VB
elnökéhez kell benyújtani. Az óvásban részletesen elő kell adni az óvás jogcímét, meg
kell jelölni a tényállás igazolásához szükséges bizonyítékokat, tanúkat és egyéb
döntőnek látszó körülményeket.
Az óváshoz csatolni kell a mellékletben meghatározott óvási díjat. Ha a díj nem
érkezik meg az óvással egyidejűleg, az óvást semmisnek kell tekinteni.
Az óvásokat a helyi VB-nek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az óvást
benyújtó csapat következő mérkőzéséig kell megtárgyalnia és abban döntést hoznia.
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8.6.

8.7.
8.8.
8.9.

Az óvással kapcsolatban – a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül –
fellebbezést lehet előterjeszteni az MKOSZ-hez. A fellebbezéshez csatolni kell a
meghatározott fellebbezési díjat. A díj hiányában a fellebbezést semmisnek kell
tekinteni.
Elfogadott óvás, fellebbezés esetén az óvási díj visszajár.
A fegyelmi ügyekben a Versenybizottság az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata alapján
dönt.
A helyi VB köteles a kiállítással kapcsolatban 1 órán belül határozatot hozni. A
Fegyelmi tárgyalásról és a meghozott ítéletről a VB elnök írásban köteles az MKOSZ-t
értesíteni, s mellékelnie kell a fegyelmi tárgyalás írásos dokumentumait.

9.§ Díjazás
9.1.
9.2.

Az Utánpótlás Bajnokságok döntőinek díjazását az „MKOSZ Utánpótlás döntők
rendezési szabályzata” határozza meg.
A Főtábla 1.-4. helyéért folyó torna győztese elnyeri az „Alapszakasz bajnoka” címet és
az azzal járó serleget.

10.§ Eredményközlés, információ
10.1. A rendezők kötelessége az MKOSZ és a résztvevő csapatok tájékoztatása a rendezvény
feltételeiről, helyszínéről, időpontjáról a kiadott formanyomtatványon.
10.2. A rendező köteles a helyi médiumokat előzetesen tájékoztatni a pontos műsorról,
illetve a befejezést követően a végeredményről.
10.3. A főrendező köteles a torna eredményeit a mérkőzéseket követően két órán belül az
MKOSZ-nek e-mailen elküldeni a versenyiroda2@hunbasket.hu címre.

11.§ Játékosok szerepeltetése a serdülő korosztályban:
11.1. Az adott negyedben lecserélt játékos visszacserélhető ugyanabban a negyedben.
11.2. A második negyedben csak olyan játékos játszhat, vagy cserélhető be, aki az első
negyedben nem volt pályán.
11.3. Az első két negyedben kipontozódott, vagy sérült játékos helyett csak olyan játékos
léphet pályára, aki addig nem volt a pályán, illetve csak az adott negyedben, de
lecserélték. A visszacserélési lehetőség érvényes.
11.4. Amennyiben egy vagy több játékos az első, vagy második negyedben kipontozódik,
vagy megsérül és nincs cserelehetőség, úgy a mérkőzést abban a negyedben kevesebb
játékossal kell folytatni.
11.5. A második félidőben a cserére nincs megkötés.
11.6. Ha egy csapat kevesebb, mint 10 játékossal érkezik egy mérkőzésre, akkor az első
negyedben cserelehetősége nincs, a második negyedben pedig csak azok a játékosok
léphetnek pályára, akik az első negyedben még nem szerepeltek.

12. Lebonyolítás:
12.1

A csapatok földrajzi elhelyezkedésük alapján területi csoportokba kerülnek
besorolásra. Az MKOSZ legkésőbb 2010. augusztus 20.-ig kihirdeti a Területi
csoportokat és az adott területről továbbjutók számát. A Területi Szakasz végével a
továbbjutott csapatok az országos Főtáblára kerülnek.
12.2. A Területi szakaszt az MKOSZ által megbízott Versenybíróság szervezi.
12.3. A Területi szakasz alatt minden kadet és junior csapatnak minimum 6, míg a serdülő
csapatoknak minimum 10 mérkőzést kell játszania.
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12.4. A Területi szakasz lebonyolításáról a Versenybíróság egyeztető értekezletet tart,
melyen a csapatok a mérkőzés időpontokban megállapodnak. A végleges
lebonyolításról – időpontokkal – a Területi VB az MKOSZ-t tájékoztatja. Az
eredményeket a főrendező és a VB elnök továbbítja az MKOSZ-nek.
A versenynaptárban adott határidőt követő napon 10:00 óráig a Területi VB köteles
az MKOSZ-t a végleges sorrendről tájékoztatni.
12.5. Fiú bajnokságokban a Területi Szakaszból az országos Főtáblára 32, leány
bajnokságokban 16 csapat jut.
12.6. A Főtáblák lebonyolítási rendjét a Versenykiírás melléklete tartalmazza.

13.Egyéb rendelkezések
13.1. Az Utánpótlás Bajnokságok mérkőzései az érvényes Kosárlabda Verseny- és
Játékszabályok szerint kerülnek lebonyolításra.
13.2. Az Utánpótlás bajnokságok mérkőzései két (2) játékvezetős rendszerrel kerülnek
lebonyolításra, kivéve a kadett és junior korosztály döntőinek 1-4. helyéért folyó
mérkőzéseket, melyeket három (3) játékvezetős rendszerrel kell megrendezni.
13.3. Mérkőzésre ki nem álló, vagy mérkőzésről levonuló csapat 200.000 Ft szervezési
költségtérítést köteles fizetni.
13.4. Az Utánpótlás Bajnokságokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal az MKOSZ
rendelkezik.
13.5. Minden olyan esetben, amelyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és
Játékszabályok nem intézkednek, az MKOSZ Elnöksége, ill. Versenybizottsága
jogosult dönteni.
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