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Férfi NB I. A csoportos Versenykiírás

1.

A VERSENY

1.1

Magyarország Férfi Nemzeti Bajnoksága I. A csoport (a továbbiakban: NB I. A) a legjobb magyar férfi
kosárlabda csapatok vegyes rendszerű versenye, amelyet a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) működtet.

2.

A VERSENY CÉLJA

2.1

A legjobb magyar csapatok versenyeztetése, Magyarország férfi bajnoki címe, a helyezések, valamint
a nemzetközi kupában való indulás jogának eldöntése.

2.2

Az élvonalbeli sportszervezetekben szereplő játékosok versenyeztetése és felkészítése a nemzeti
válogatott küzdelmeire.

2.3

Az MKOSZ stratégiai céljainak megfelelően, a sportág népszerűségének és versenyképességének
javítása.

3.

A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE

3.1

Az MKOSZ gyakorol valamennyi olyan jogkört a sportszervezetek, a játékosok és a bajnokságban
közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, az MKOSZ szabályzatai, valamint
a Versenykiírás felhatalmazzák.

3.2

Az MKOSZ jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A Versenyszabályokkal,
Versenykiírással összefüggésben az MKOSZ Versenybizottság jogosult első fokon eljárni és
határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a Versenyszabályok, az MKOSZ szabályzatai és jelen
Versenykiírás kapcsán a bajnokság lebonyolításával függ össze. Az MKOSZ hivatalból vagy
kérelemre jár el.

4.

A VERSENY IDEJE
A verseny idejét a Versenynaptár 2013/2014. tartalmazza.

5.

A BAJNOKSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5.1

13 férfi sportszervezet az előző évi eredménye alapján vesz részt a bajnokságban.

5.2

A bajnokságban való részvétel feltételei:
a.

A 2004. évi I. törvény 31, 32, 33. §-ában rögzített, a sportegyesületekre és
sportvállalkozásokra előírt indulási jogosultságot biztosító dokumentumok csatolása (30
napnál nem régebbi cégkivonat, bírósági kivonat, a megyei bíróság igazolása az egyesületi
formában működő sportszervezetről, hogy a társadalmi szervezetek nyilvántartásában
szerepel, adóhatósági bejelentkezés).

b.

Írásos nyilatkozat a nevezés határidejéig, amelyben a sportszervezet


kijelenti, hogy elfogadja és betartja az MKOSZ, és a FIBA minden szabályzatát
és rendelkezését,



kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásáért felelősséget vállal,



igazolja, hogy a sportszervezet a hivatásos kosárlabdázókkal fennálló szerződés
időtartama alatt 100 %-os tulajdonosa a hivatásos kosárlabdázók játékjogának,



igazolja, hogy más kosárlabda sportszervezetekkel, az MKOSZ-el, FIBA
ügynökkel, hatályos szerződéssel rendelkező játékosával, edzőjével (felnőtt vagy
utánpótlás) és egyéb sportszakemberrel, illetve az előző bajnoki idényben lejárt
vagy egyéb okból megszűnt szerződésű játékosával, edzőjével és egyéb
sportszakemberével szemben tartozása nincsen, vagy halasztott fizetésben
állapodtak meg és ezen tényt a sportszervezet a nevezés benyújtásával
egyidejűleg igazolja. A tartozás tényét valamennyi érintettnek a nevezési
határidő lejártáig a Minősítő Bizottsághoz kell benyújtani, a követelés
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fennállását valószínűsítő valamennyi dokumentummal. Ezt követően a Minősítő
Bizottság 14 napos határidő kitűzésével felhívja a sportszervezetet a tartozás
megfizetésének igazolására. A 14 napos határidő elmulasztása vagy a követelés
megfizetése igazolásának elmaradása esetén az MKOSZ úgy tekinti, hogy az
érintett sportszervezet a fizetési kötelezettségét nem vitatja és vele szemben
alkalmazhatók a nevezés elutasításának következményei. A hiányosan vagy
határidő után benyújtott igényeket az MKOSZ a tárgyévi nevezési elbírálásánál
nem veszi figyelembe,

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.



hozzájárul ahhoz, hogy az MKOSZ által kijelölt független könyvvizsgáló
könyvelésébe bármikor betekinthet és számára felhatalmazást ad a Nemzeti
Adó és Vámhivatal megkeresésére, illetve a sportszervezet bankszámlájába való
betekintésre is,



igazolja, hogy nincs három hónapnál régebbi köztartozása.

A sportszervezeteknek minden szempontból meg kell felelnie a Gazdasági Társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvényben illetve a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben
foglaltaknak.
A sportszervezet a Számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta és letétbe helyezésre
vonatkozó, valamint a közzétételi kötelezettségének eleget tett és e tényeket igazolja.
A sportszervezet benyújtja a kötelező szabályos és helyes számviteli beszámolóját.
A sportszervezet benyújtja a tárgyévi pénzügyi tervét.
A sportszervezet rendelkezik általános felelősségbiztosítással az általa szervezett
eseményeken és rendezvényeken bekövetkezhető kockázatokra.
A sportszervezet fő tevékenysége egyéb sport tevékenység.
A sportszervezet ellen nincs folyamatban végelszámolási, csőd- illetve felszámolási eljárás.
A sportszervezet rendelkezik és a bajnokság teljes időszaka alatt rendelkezni fog mindazon
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, melyek szükségesek a bajnokságban való
részvételhez, a jelenleg ismert és jövőben vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez.
A bajnokság ideje alatt a sportszervezetek kötelesek a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolását
leadni, annak igazolására, hogy 90 napnál régebbi köztartozásuk nincsen (az igazolás
leadásának határnapjai: 2013. július 5., 2014. január 31.).
 Amennyiben egy sportszervezet a fent megadott határidőig a kért hivatalos
igazolásokat nem nyújtja be, úgy a határidőt követő minden megkezdett 10 nap
után pótdíjat köteles fizetni az MKOSZ részére, mely díj összegét a Díjfizetési
szabályzat 2013/2014. tartalmazza.

l.

A sportszervezet a Versenykiírás 5.2.k. pontjában előírt kötelezettség alól mentesül,
amennyiben az ott rögzített dátumokban (2013. július 5., 2014. január 31.) a Nemzeti Adó
és Vámhivatal köztartozásmentes adózóinak listáján szerepel.

m.

A bajnokság ideje alatt a sportszervezetek kötelesek hatályos szerződéssel rendelkező
játékosaik és sportszakembereik nyilatkozatát 2014. január 13. és 2014. január 31. között
leadni annak igazolására, hogy velük szemben a sportszervezeteknek lejárt tartozásuk
nincsen.
Kijelenti, hogy az NB I. A csoportban résztvevő más sportszervezetben jelentős befolyásoló
résszel nem rendelkezik és ilyet nem is szerez. Tudomásul veszi, hogy ennek szankciója a
nevezés elutasítása, illetve a bajnokságból való azonnali kizárás.
Az MKOSZ Elnöksége által jóváhagyott előírt edzői szakképesítéssel rendelkező edzőket
foglalkoztat.

n.

o.
2013/2014.
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p.

A sportszervezet vállalja, hogy a magyar állampolgárságú hivatásos sportolói szerződéssel
rendelkező játékosok vonatkozásában az MKOSZ Sportolói Életút Programmal kapcsolatos
feladatokat ellátja.

q.

A jelen Versenykiírásban és az MKOSZ szabályzataiban foglalt egyéb nevezési feltételeknek
eleget tesz.

6.

NEVEZÉS

6.1

A részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2013. július 5. napjáig kell nevezniük az
MKOSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben és a Versenykiírás által
meghatározott feltételekkel.
a.

6.2

A faxon vagy e-mailen elküldött nevezési dokumentumok nem tekinthetők érvényesen
beadott iratoknak.

Az MKOSZ a sportszervezetek rendelkezésére bocsátja:
A nevezéshez szükséges


Versenykiírást,



nevezési lapot,



alávetési nyilatkozat lapot (eljárási szerződést),



a nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díjról szóló e-számlát.

A játékengedélyek kiadásához szükséges


sportorvosi lapot,



dopping lapot,



játékos adatalapot.

A nevezéshez és a játékengedély kiadásához szükséges dokumentumok az MKOSZ erre kialakított
nevezési rendszerében érhetők el.
6.3

A nevezéssel a sportszervezet vállalja, hogy a következő dokumentumokat határidőre az MKOSZ
részére elküldi:
2013. július 5. napjáig


a nevezési lapot (mindkét oldalát aláírva és pecséttel ellátva),



a hivatalosan aláírt alávetési nyilatkozatot (eljárási szerződést),



a Nemzeti Adó és Vámhivatal és az Önkormányzat 30 napnál nem régebbi
igazolását arról, hogy a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezetnek
nincs három hónapot meghaladó lejárt köztartozása (Amennyiben a
sportszervezetnek három hónapot meghaladó lejárt köztartozása van, úgy annak
megfizetéséről szóló megállapodást csatolni kell),



a nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj befizetéséről szóló igazolást,



a bajnokságban való részvételhez szükséges a Versenykiírásban rögzített
kötelezettségekről szóló írásos nyilatkozatot,



30 napnál nem régebbi cégkivonatot, bírósági bejegyzés másolatot.

2013. augusztus 2. napjáig


a sportszervezet szponzori névvel kiegészített hivatalos nevét, valamint a
cégnyilvántartás szerinti hivatalos képviselőjének nevét,



a sportszervezet felnőtt csapata edzőjének, ha van másodedzőjének és
sportorvosának nevét és elérhetőségeiket,
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a hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló sportcsarnok (terem) teljes címét,
beleértve a telefon, fax számot is, továbbá tájékoztatást a sportcsarnokban
lévő ülőhelyek számáról,



a hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló sportlétesítmény 2004. évi I. törvény
63.§ (3) bekezdése szerint megtartott, a 2013/2014-es szezonra vonatkozó
biztonságtechnikai ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv másolatát,



3 fő jegyző, időmérő-eredményjelző (FIBA Kupákban induló sportszervezeteknek
4 fő), 1 fő technikai vezető és 2 fő statisztikus adatait, akik az
asztalszemélyzeti-, illetve a statisztikusi továbbképzőn részt vesznek.

2013. augusztus 30. napjáig

6.4



a játékosok játékjogosultságához szükséges előzetes dokumentumokat, a
játékosok és a sportszervezetek együttes nyilatkozatát, melyben
meghatározzák a játékos sportszervezeten belüli státuszát (hivatásos,
szerződéses amatőr, stb.), a játékosok játékengedély kérelmét és a játékosok
dopping nyilatkozatát és sportorvosi lapját. Az esetleges viták rendezéséhez
sporttörvény előírásait kell alkalmazni,



a sportszervezet által támogatott sportiskolai vagy utánpótlás nevelő
sportszervezettel kötött együttműködési megállapodást.

Nevezési díj
A nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2013/2014.
tartalmazza, mely összeg az MKOSZ számlájára fizetendő, a nevezés benyújtásával egyidejűleg.

6.5

A nevezés egyéb feltételei
a.

2013. július 5-ig rendezi esetleges tartozásait az MKOSZ-el és az MKOSZ egyéb
tagegyesületeivel, valamint rendezi éves tagsági díját, mely díj összegét a Díjfizetési
szabályzat 2013/2014. tartalmazza.

b.

Kötelezettséget vállal, hogy részt vesz sportszervezetével a Magyar Kupában.

c.

Kötelezettséget vállal a tervszerű és színvonalas utánpótlás-nevelésben való aktív
részvételre az alábbiak szerint:

2013/2014.



A sportszervezetek a Nemzeti Utánpótlás Bajnokság (továbbiakban NUB)
minden korosztályában (egy-egy) „saját” csapat nevezésére, versenyeztetésére
kötelezettek. A sportszervezetek legalább 1-1 Gyermek és Kenguru Kupában
résztvevő csapattal együttműködési megállapodást kötelesek kötni.



A bajnokság Alapszakaszában nem induló sportszervezet az U23-as csapat
szerepeltetése alól felmentést kap.



A sportszervezetek minden korosztályban indíthatják a velük szerződésben álló,
a településükön működő más sportszervezet csapatait „saját” csapatként.



Kötelező, NUB-ban versenyző csapat nevezésének elmulasztása vagy
visszalépés esetén a sportszervezet pótdíjat köteles fizetni az MKOSZ
Utánpótlás alapjába, mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2013/2014.
tartalmazza.



A sportszervezet, továbbá a benevezett csapatok játékosai kötelesek írásban
nyilatkozni arról, hogy alávetik magukat bármely időpontban történő doppingellenőrzésnek.
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6.6

Nevezések elutasítása
a.

A nevezések elfogadásáról első fokon a Minősítő Bizottság dönt a nevezési határidő lejártát
követően (14 napon belül). A Minősítő Bizottság jogosult egy alkalommal, legfeljebb 14
napos határidő kitűzésével a nevezését hiányosan benyújtó sportszervezetet hiánypótlásra
felhívni, nevezési pótdíj megfizetése mellett, melyet a hiányok pótlásával egyidejűleg kell
megfizetni és a megfizetés tényét igazolni. A díj összegét a Díjfizetési szabályzat
2013/2014. tartalmazza. A határidő elmulasztása vagy a szükséges dokumentumok bármely
okból ismételten hiányosan történt beadása esetén a nevezést el kell utasítani, további
hiánypótlásnak helye nincs.

b.

A Minősítő Bizottság végleges határozata ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye. Az
MKOSZ nem fogadja el azon sportszervezetek nevezését, amelyek nem tesznek eleget a
nevezés feltételeinek.

c.

Az MKOSZ visszautasítja azon sportszervezetek nevezését, amelyeknek elismert tartozása
van az MKOSZ-el vagy annak tagszervezetével, FIBA ügynökkel, hatályos szerződéssel
rendelkező játékosával vagy sportszakemberével, korábbról halasztott fizetést engedélyező
játékosával vagy sportszakemberével illetve az előző bajnoki idényben lejárt vagy egyéb
okból megszűnt szerződésű játékosával vagy sportszakemberével.

7.

LEBONYOLÍTÁS MÓDJA

7.1

Alapszakasz
A bajnokságban az Alapszakasz helyezéseiért a csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak,
pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon (2X11=22 mérkőzés).

7.2

Középszakasz
1-5. helyezett csapatok + Szolnoki Olaj KK (Felsőház)
Az Alapszakasz 1-5. helyezett csapatai és a Szolnoki Olaj KK csapata körmérkőzéses rendszerben
játszanak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon (2X5=10 mérkőzés).
1. forduló: A6-A1, A5-A2, A4-A3
2. forduló: A1-A5, A6-A4, A3-A2
3. forduló: A4-A1, A3-A5, A2-A6
4. forduló: A1-A3, A4-A2, A5-A6
5. forduló: A2-A1, A6-A3, A5-A4
6. forduló: A1-A6, A2-A5, A3-A4
7. forduló: A5-A1, A4-A6, A2-A3
8. forduló: A1-A4, A5-A3, A6-A2
9. forduló: A3-A1, A2-A4, A6-A5
10. forduló: A1-A2, A3-A6, A4-A5
Az Alapszakasz után az 1-5. helyen végzett csapatok és a Szolnoki Olaj KK csapata az alábbi
pontszámokkal kezdik meg a Középszakasz mérkőzéseit.
1-es sorsolási szám:
Alapszakasz 1. helyezett
3 pont
2-es sorsolási szám: Szolnoki Olaj KK
3 pont
3-as sorsolási szám: Alapszakasz 2. helyezett
2 pont
4-es sorsolási szám: Alapszakasz 3. helyezett
2 pont
5-ös sorsolási szám: Alapszakasz 4. helyezett
1 pont
6-os sorsolási szám: Alapszakasz 5. helyezett
1 pont
 Amennyiben a Középszakasz után a csapatok között holtverseny alakulna ki,
akkor annak számításakor Középszakaszban elért eredményeket kell figyelembe
venni.
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6-12. helyezett csapatok (Alsóház)
Az Alapszakasz 6-12. helyezett csapatai körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal,
oda-visszavágó alapon (2X6=12 mérkőzés).
1. forduló: A6—A10, A7—A11, A8—A12
2. forduló: A11—A6, A12—A7, A10—A9
3. forduló: A6—A12, A8—A10, A9—A11
4. forduló: A10—A7, A11—A8, A12—A9
5. forduló: A9—A6, A8—A7, A12—A11
6. forduló: A6—A8, A7—A9, A10—A12
7. forduló: A7—A6, A9—A8, A11—A10
8. forduló: A10—A6, A11—A7, A12—A8
9. forduló: A6—A11, A7—A12, A9—A10
10. forduló: A12—A6, A10—A8, A11—A9
11. forduló: A7—A10, A8—A11, A9—A12
12. forduló: A6—A9, A7—A8, A11—A12
13. forduló: A8—A6, A9—A7, A12—A10
14. forduló: A6—A7, A8—A9, A10—A11

7.3

A csapatok az Alapszakaszban elért összes eredményeiket viszik tovább a
Középszakaszba.

Rájátszás – helyosztók
I. Kategória
Play-off játék a „Magyarország bajnoka” címért és a további helyezésekért
I. forduló: 3 győzelemig (1-8. helyért)
A = 1-8 (1-8, 8-1, 1-8, 8-1, 1-8)
B = 2-7 (2-7, 7-2, 2-7, 7-2, 2-7)
C = 3-6 (3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 3-6)
D = 4-5 (4-5, 5-4, 4-5, 5-4, 4-5)
II. forduló: 3 győzelemig (1-4. helyért)
I
=
A-D győztesek játéka és a
II
=
B-C győztesek játéka az 1-4. helyért
III. forduló:
I-II győztesek játéka az 1. helyért, 3 győzelemig
II-I vesztesek játéka a 3. helyért, 2 győzelemig
 A rájátszásban a Középszakaszban elért helyezések alapján játszanak a csapatok. Az
Alsóház első (1.) és második (2.) helyezettje a Rájátszás hetedik (7.) és nyolcadik (8.) helyén
kezdi meg a rájátszást.
 Az I. fordulóban vesztes (kiesett) csapatok helyezését (5-8. hely) a Középszakaszban elért
helyezéseik alapján kell meghatározni.
II. kategória
Play-out játék a bent maradásért
A Középszakasz 12-13. helyezett csapata a Férfi A csoportban való bent maradásért
két (2) győzelemig játszik.
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Play-off és Play-out szabályzat
A Play-off rendszerű mérkőzések során az első, harmadik, és ötödik mérkőzésen a pályaválasztói jog
azt a csapatot illeti meg, amelyik a Play-off játékot megelőző csoportmérkőzéseken jobb helyezést
ért el.
7.4

A 9-13. helyezések megállapítása a csapatoknak a Középszakaszban elért eredményeik alapján
történik.

8.

KIESÉS ÉS FELJUTÁS

8.1

A bajnokság 1-12. helyezett csapata a 2014/2015-ös bajnoki évben az NB I. A csoportos
bajnokságban indulhat.

8.2

A bajnokság 13. helyezett csapata az NB I. A csoportos bajnokságból kiesik.

9.

MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK

9.1

A mérkőzés időpontokkal kapcsolatos szabályokat a „Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 2012.”
tartalmazza.

10.

JÁTÉKJOGOSULTSÁG

10.1

A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel csapata csoportos
játékengedélyén, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és ezt – kérés esetén – a
mérkőzés ellenőrének hitelt érdemlően bizonyítani tudják. A sportszervezet képviselője felelős azért,
hogy sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezzenek!

10.2

Játékengedély kiadási határidő: 2014. február 28. péntek 12.00 óra
a.

Kosárlabdázó részére NB I. A csoportos 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 (beleértve a hivatásos sportolói szerződés eredeti példányát vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányát is) rendelkezésre kell állni, az eljárás
megindítása a játékengedély kiadásához nem elegendő.

b.

Az MKOSZ hivatásos játékosok részére játékengedélyt a hatályos Sporttörvénynek
megfelelően a hivatásos sportolók kérésére állít ki. Az adott sportszervezethez történő
játékengedély kiállításáért meghatározott összegű játékengedély díjat kell fizetni, mely díj
összegét a Díjfizetési szabályzat 2013/2014. tartalmazza. A versenyengedélyt a
sportszövetség a hivatásos sportoló kérelmére adja ki.

c.

Az amatőr sportolók játékengedély iránti kérelmüket sportszervezetükön keresztül
nyújthatják be az MKOSZ részére.

d.

A bajnokságban induló sportszervezethez játékengedély adható ki olyan sportoló részére, aki
a játékengedélyt kérő NB I. A csoportos sportszervezettel az MKOSZ által már regisztrált
utánpótlás együttműködési megállapodást kötött másik sportszervezet igazolt sportolója.

11.

KÜLFÖLDI JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

11.1

Külföldi állampolgárságú játékosnak az a személy számít, aki nem rendelkezik magyar
állampolgársággal. Az áttelepülést igazoló hivatalos iratai még nem pótolják a magyar állampolgári
esküt és iratokat. Eskütétel után az MKOSZ által rendezett bajnokságokban, kupákban azonnal
magyar állampolgárnak minősülnek a játékosok.

11.2

Kettős állampolgárságú játékos esetén, amennyiben az egyik állampolgársága magyar, úgy – a
játékos erre vonatkozó külön nyilatkozatával – magyar állampolgárságú játékosként szerepelhet.

11.3

A külföldi játékos leigazolásához és részére játékengedély megadásához az alábbi dokumentumok
szükségesek:
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a.

az MKOSZ által meghatározott illeték befizetését igazoló dokumentum,

b.

a külföldi játékos és a magyarországi sportszervezet együttes nyilatkozata arról, hogy a
játékos a sportszervezetnél munkavállalóként, szerződött amatőrként, vagy amatőrként kerül
foglakoztatásra és számára milyen játékengedélyt kérnek,

c.

egyéb, a tartós magyarországi tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

11.4

A bajnokságban mérkőzésenként 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben. 12 játékos esetén
minimum kilenc (9) játékosnak, 11 játékos esetén minimum nyolc (8) játékosnak, 10 játékos esetén
minimum hét (7) játékosnak magyar állampolgárságúnak kell lennie.

12.

JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE

12.1

A bajnokság minden mérkőzésén 12 játékos szerepeltethető, melyből legalább 10 játékosnak kell a
mérkőzés helyszínén, játékra készen lennie.

12.2

Ha egy csapat a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 10 játékossal


a mérkőzést le kell játszani,



a mérkőzés ellenőrének ezt a tényt jelentenie kell az MKOSZ-nek,



a vétkes csapat pótdíjat köteles fizetni az MKOSZ részére, mely díj összegét a
Díjfizetési szabályzat 2013/2014. tartalmazza.

12.3

Saját utánpótláskorú, vagy a játékengedély kiadási határidőt megelőző időszakban a
sportszervezethez szabályosan átigazolt játékos (1994. január 1-én vagy utána született) bármikor
kaphat felnőtt játékengedélyt.

12.4

Abban az esetben, ha egy sportszervezetnek jogszerűen NB I. A és B csoportban is van induló
csapata, akkor az A csoportos csapatból csak az 1991. január 1-én vagy utána született játékosok
szerepeltethetők a B csoportban.

13.

ÓVÁS – FELLEBBEZÉS

13.1

Az óvással és fellebbezéssel kapcsolatos általános szabályokat a „Magyar Kosárlabda
Versenyszabályok 2012.” tartalmazza.

13.2

Az Alapszakasz és a Középszakasz utolsó három fordulójában az óvás beérkezési határideje a
mérkőzést követő munkanap 16.00 óra, míg a Play-off rendszerű mérkőzéseken a mérkőzést követő
nap 11.00 óra. (Ha a mérkőzést követő nap munkaszüneti nap, abban az esetben a
Versenybizottságot a mérkőzést követő nap 10.00.órájáig telefonon kell értesíteni az óvásról, s az
óvás mellé csatolni kell az egyesület ügyvezetőjének hivatalos nyilatkozatát, mely szerint vállalja,
hogy az óvási letétet a következő munkanap 10.00 órájáig megfizetik.

13.3

Az Alapszakasz és a Középszakasz utolsó három fordulójában a Versenybizottság I. fokú döntése
elleni fellebbezések beérkezési határideje a döntés kézhezvételétől számított 12 óra, míg a Play-off
rendszerű mérkőzések esetében a döntés kézhezvételétől számított 6 óra. A fellebbezési lehetőség
pontos határidejét ezekben az esetekben az I. fokú határozatnak tartalmaznia kell.

14.

DÍJAZÁS - KUPASZEREPLÉSI JOG

14.1

Magyarország NB I. A csoportos bajnoka kupa, oklevél, érem (20 fő) díjazásban részesül.
A 2-3. helyezett sportszervezetek oklevél és érem (20-20 fő) díjazásban részesülnek.

14.2

Az eredményhirdetést és az éremátadást a mérkőzés helyszínén kell megtartani a mérkőzés
befejezését követő legrövidebb időn belül. A rendező egyesület köteles gondoskodni arról, hogy a
díjátadást biztonságos és kulturált körülmények között lehessen megtartani.

14.3

Az ünnepélyes díjátadást az MKOSZ helyszínen lévő legmagasabb tisztet betöltő képviselői végzik.
Az ünnepélyes díjátadás megszervezéséért a mérkőzést rendező sportszervezet felelős.
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14.4

A FIBA által kiírt egyéb nemzetközi kupákban a sportszervezetek bajnoki sorrend szerint kapnak
nevezési lehetőséget, tekintettel a magyar sportszervezetek indulási lehetőségeire és az esetleges
nem indulásokra. Az indulási engedélyt az MKOSZ Elnöksége jogosult megadni, miután megvizsgálta
a sportszervezet gazdasági és szakmai alkalmasságát.

15.

Edzők

15.1

Az edzőkkel kapcsolatos szabályokat a „Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 2012.” tartalmazza.

16.

JÁTÉKVEZETŐK, MÉRKŐZÉS ELLENŐRÖK

16.1

A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 3 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre az MKOSZ
Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket.

16.2

Az MKOSZ Technikai Bizottsága mérkőzés ellenőrt jelöl ki valamennyi mérkőzésre.

16.3

Az MKOSZ Biztonsági Bizottsága biztonsági ellenőrt küldhet a mérkőzésekre.

16.4

A játékvezetőkkel és ellenőrökkel kapcsolatos további előírásokat a „Magyar Kosárlabda
Versenyszabályok 2012.” tartalmazza.

17.

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

17.1

Abban az esetben, ha a mérkőzés 12.30-kor vagy előtte, illetve 19.30-kor vagy utána kezdődik, és a
vendégcsapatnak több mint 200 km-t kell utaznia, a pályaválasztó csapat saját költségére köteles
szállást (minimum 3 csillagos helyen), étkezést (vacsora, reggeli) biztosítani, ha erre az utazó csapat
igényt tart. Ez a pont a játékvezetőkre és a mérkőzés-ellenőrre is vonatkozik, ha erre igényt tartanak.

18.

INFORMÁCIÓ, STATISZTIKA

18.1

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

18.2

A bajnokság minden mérkőzésén a rendező sportszervezet köteles sajtófőnököt kijelölni. A bajnokság
minden mérkőzése után sajtótájékoztatót kell tartani, amin a csapatok vezetőedzőinek, és egy-egy
játékosának megjelenése kötelező.

18.3

Sajtótájékoztató: A mérkőzést rendező sportszervezet köteles a mérkőzést követő 15 percen belül
egy arra alkalmas helyiségben sajtótájékoztatót szervezni. A hazai és a vendég csapat vezetőedzője,
valamint mindkét csapat egy-egy olyan játékosa, aki meghatározó szerepet játszott a mérkőzésen,
köteles megjelenni a mérkőzést követő sajtótájékoztatón (először a vesztes csapat képviselői, ezt
követően a győztes csapat képviselői nyilatkoznak).

18.4

A bajnokság minden mérkőzésének végét követő 45 percen belül a rendező sportszervezet köteles az
edzők és a játékosok sajtótájékoztatón elhangzott nyilatkozatait, valamint legalább öt, a hazai és
vendégjátékosokat is ábrázoló fényképet az MKOSZ részére eljuttatni. A fényképek olyan
mérkőzésjeleneteket ábrázoljanak, ahol a labda és a játékos is látszik.

18.5



A fényképeket „jpg” formátumban kell az MKOSZ részére eljuttatni.



A fekvő helyzetű fényképek esetén a minimum méretek: 1300 x 900 pixel.



Az álló helyzetű fényképek esetén a minimum méretek: 800 x 1100 pixel.



A minimum felbontás: 72 dpi.



A fotók nem lehetnek vízjellel ellátottak.

A bajnokság minden mérkőzésén a rendező sportszervezet köteles teljes videofelvételt készíteni és
azt a mérkőzést követő huszonnégy (24) órán belül az MKOSZ által megadott módon és helyre
feltölteni. Ennek elmaradásának esetén a sportszervezetnek minden esetben pótdíjat kell fizetnie az
MKOSZ részére, mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2013/2014. tartalmazza.
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18.6

A bajnokság minden mérkőzésének statisztikáját számítógépen kell elkészíteni.
a.

A statisztikákat Fullcourt rendszerben kell vezetni.


b.

A sportszervezetek kötelesek a mérkőzés alatt az aktuális mérkőzésállást, és a
játékosok statisztikai mutatóinak változásait az MKOSZ weboldalán on-line
közvetíteni. Ezen közvetítés elmaradása esetén a sportszervezetnek pótdíjat kell
fizetnie az MKOSZ részére, mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat
2013/2014. tartalmazza.

A bajnokság minden mérkőzésén a hazai csapat kötelessége a számítógépes rendszer
biztosítása, s mindkét csapat statisztikájának rögzítése.


Kérésre meg kell engedni az ellenfél statisztikusának, hogy saját csapatának
adatait ő rögzíthesse.

c.

A számítógépes rendszer esetleges helyszíni meghibásodása nem menti fel a hazai csapatot
attól, hogy az ő felelőssége a mindkét csapat statisztikájának a számítógépes rendszerbe
való juttatása. Ezért gondoskodnia kell az esetleges kézi jegyzésről, s ezeket az adatokat
utólag kell beírnia a számítógépes eseményrögzítő rendszerbe.

d.

Statisztikai lapok beérkezési határideje:


A mérkőzést követően azonnal a Fullcourt program segítségével az MKOSZ által
erre kialakított szerverre, ennek esetleges hibája esetén 1 (egy) órán belül, email-en.



Az előző pontbeli szabály megsértése esetén a sportszervezetnek pótdíjat kell
fizetnie az MKOSZ részére, alkalmanként. A pótdíj összegét a Díjfizetési
szabályzat 2013/2014. tartalmazza.

18.7

A csapatoknak a mérkőzés félidejében, illetve végén, valamint a sajtó helyszínen lévő
munkatársainak kérésükre rendelkezésére kell bocsátani az aktuális statisztikai összesítést.

18.8

Minden csapat 2-2 fő statisztikusának kötelezően részt kell vennie az egy napos statisztikusi
oktatáson.

19.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1

A bajnokságban szereplő játékosok mezeinek elején el kell helyezni Magyarország nemzeti színű
zászlóját 75mm x 55mm-es méretben.

19.2

A bajnokság Középszakasz és Play-off mérkőzésein kötelező a „Magyar Kosárlabda
Versenyszabályok 2012.” 45. Technikai berendezés (videobíró) fejezetében foglaltak alkalmazása.

19.3

A bajnokságban az MKOSZ együttműködési megállapodásának megfelelően csak és kizárólag
MOLTEN gyártmányú BGG7 típusú, a Szövetség logójával ellátott, a FIBA által elfogadott
bőrlabdákkal lehet játszani.

19.4

A bajnokság és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett „Magyar Kosárlabda
Versenyszabályok 2012.”, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott
„Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” 2010. október 1-étől érvényes játékszabályai szerint
kerülnek lebonyolításra.
a.

19.5

Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a mérkőzéseket azok szerint
kell játszani, de az új szabályzatok mellékletének tartalmaznia kell az ezen Versenykiírásra
vonatkozó módosításokat.

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