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1. A VERSENY 
1.1 Magyarország Női Amatőr Nemzeti Bajnokság I. (a továbbiakban: Női Amatőr NB I.) a legjobb magyar 

női kosárlabda csapatok amatőr rendszerű versenye, amelyet a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) működtet. 

2. A VERSENY CÉLJA 
2.1 A legjobb női amatőr csapatok versenyeztetése, a bajnoki helyezések, valamint az NBI. A csoportba 

való feljutás eldöntése. 

2.2 Az élvonalbeli sportszervezetekben szereplő női utánpótlás korú játékosok versenyeztetése és 
felkészítése a felnőtt csapatok, illetve a nemzeti válogatottak 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, 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 2016/2017. tartalmazza. 

5. A BAJNOKSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
5.1 24 női sportszervezet 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 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 lejárt 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 fennállását 
valószínűsítő valamennyi dokumentummal. Ezt követően a Minősítő Bizottság 14 
napos határidő kitűzésével felhívja a sportszervezetet a követelés 
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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, 

 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. 

c. A sportszervezet rendelkezik általános felelősségbiztosítással az általa szervezett 
eseményeken és rendezvényeken bekövetkezhető kockázatokra. 

d. A sportszervezet fő tevékenysége egyéb sport tevékenység. 

e. A sportszervezet a Számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta, a letétbe helyezésre 
vonatkozó, valamint a közzétételi kötelezettségének eleget tett és e tényeket igazolja. 

f. A sportszervezet ellen nincs folyamatban végelszámolási, csőd- illetve felszámolási eljárás. 

g. 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. 

h. 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: 2016. július 22., 2017. január 27.). 

Fenti határidő után egy sportszervezet mindaddig kizárja magát a játékengedély kiadás 
lehetőségéből, amíg az igazolásokat nem küldi meg az MKOSZ részére. 

i. A sportszervezet a Versenykiírás 5.2.h. pontjában előírt kötelezettség alól mentesül, 
amennyiben az ott rögzített dátumokban (2016. július 22., 2017. január 27.) a Nemzeti Adó 
és Vámhivatal köztartozásmentes adózóinak listáján szerepel. 

j. Kijelenti, hogy Női Amatőr NB I. 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. 

k. Az MKOSZ Elnöksége által jóváhagyott előírt edzői szakképesítéssel rendelkező edzőket 
foglalkoztat. 

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

6. NEVEZÉS 
6.1 A részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2016. július 22. napjáig kell nevezniük az 

MKOSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben és a Versenykiírás által 
meghatározott feltételekkel. 

a. A faxon vagy e-mailen elküldött nevezési dokumentumok nem tekinthetők érvényesen beadott 
iratoknak. 
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6.2 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 adatlapok az MKOSZ erre kialakított nevezési 
rendszerében érhetők el. 

6.3 A nevezéssel a sportszervezet vállalja, hogy a következő dokumentumokat határidőre az MKOSZ 
részére elküldi: 

2016. július 22. 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. 

2016. augusztus 12. 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, 

 a hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló sportcsarnok (terem) teljes címét, 
beleértve a telefon, fax számot is, továbbá tájékoztatást a sportcsarnokban lévő 
ülőhelyek számáról, 

 3 fő jegyző, időmérő-eredményjelző, 1 fő technikai vezető és 2 fő statisztikus 
adatait, akik az asztalszemélyzeti-, illetve a-statisztikusi továbbképzőn részt 
vesznek. 

2016. augusztus 26. napjáig 
 a játékosok játékjogosultságához szükséges dokumentumokat, a játékosok és a 

sportszervezetek együttes nyilatkozatát, melyben meghatározzák a játékos 
sportszervezeten belüli státuszát (szerződéses amatőr vagy amatőr), a játékosok 
játékengedély kérelmét, szerződéses amatőr sportolók szerződésének másolatát, 
és a játékosok dopping nyilatkozatát és sportorvosi lapját. Az esetleges viták 
rendezéséhez a sporttörvény előírásait kell alkalmazni, 

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

A nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2016/2017. 
tartalmazza, mely összeg az MKOSZ számlájára fizetendő, a nevezés benyújtásával egyidejűleg. 

6.5 A nevezés egyéb feltételei 

a. 2016. július 22-ig rendezi esetleges tartozásait az MKOSZ-el és az MKOSZ egyéb 
tagegyesületeivel, valamint rendezi éves tagsági díját, mely díj összegét a Díjfizetési 
szabályzat 2016/2017. tartalmazza. 

b. Kötelezettséget vállal, hogy részt vesz sportszervezetével a Dr. Hepp Ferenc Emlékkupában. 

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

 A sportszervezetek a Nemzeti Utánpótlás Bajnokság (továbbiakban NUB)  
3 (három) korosztályában (egy-egy) „saját” csapat nevezésére, versenyeztetésére 
kötelezettek. A sportszervezetek legalább 1-1 Gyermek és Kenguru Kupában 
résztvevő csapattal együttműködési megállapodást kötelesek kötni. A 
bajnokságban induló olyan sportszervezetek, akik NB I. A csoportban is 
szerepelnek, felmentést kapnak a kötelezően indítandó utánpótlás 
versenyeztetése alól. 

 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, 
melynek mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2016/2017. tartalmazza. 

 A sportszervezet, továbbá a benevezett csapatok játékosai kötelesek írásban 
nyilatkozni arról, hogy alávetik magukat bármely időpontban történő dopping-
ellenőrzésnek. 

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 2016/2017. 
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 lejárt 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. 
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7. LEBONYOLÍTÁS MÓDJA 
7.1 A 2016/2017-es Női Amatőr Bajnokságba nevező csapatok számának függvényében a bajnokság 

lebonyolítása az alábbiaktól eltérhet. 

7.2 Alapszakasz 

A bajnokságban a csapatok területi elv és erősorrend alapján két csoportba [Kelet és Nyugat] kerülnek 
besorolásra. A csoportokon belül körmérkőzéses rendszerben, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó 
alapon játszanak a csapatok a csoporthelyezésekért (9+9=18 mérkőzés). 

7.3 Rájátszás és helyosztók 

Rájátszás az 1-8. helyért 
I. forduló: (2 nyert mérkőzésig) 

I: Kelet 1. – Nyugat 4. 
II: Kelet 2. – Nyugat 3. 
III: Kelet 3. – Nyugat 2. 
IV: Kelet 4. – Nyugat 1. 

II. forduló: (2 nyert mérkőzésig) 
A: I. győztese – III. győztese 
B: II. győztese – IV. győztese 
C: I. vesztese – III. vesztese 
D: II. vesztese – IV. vesztese 

III. forduló: 
Döntő (2 nyert mérkőzésig): A győztese – B győztese 
Bronzmérkőzés (2 nyert mérkőzésig): A vesztese – B vesztese 
5-6. helyért (kuparendszerben): C győztese – D győztese 
7-8. helyért (kuparendszerben): C vesztese – D vesztese 

Rájátszás a 9-16. helyért 
I. forduló: (kuparendszerben) 

V: Kelet 5. – Nyugat 8. 
VI: Kelet 6. – Nyugat 7. 
VII: Kelet 7. – Nyugat 6. 
VIII: Kelet 8. – Nyugat 5. 

II. forduló: (kuparendszerben) 
E: V. győztese – VII. győztese 
F: VI. győztese – VIII. győztese 
G: V. vesztese – VII. vesztese 
H: VI. vesztese – VIII. vesztese 

III. forduló: (kuparendszerben) 
9-10. helyért: E győztese – F győztese 
11-12. helyért: E vesztese – F vesztese 
13-14. helyért: G győztese – H győztese 
15-16. helyért: G vesztese – H vesztese 
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Rájátszás a 17-24. helyért 
A Keleti csoport 9-12. helyezettje játszik a Nyugati csoport 9-12. helyezettje ellen, pályaválasztói 
joggal, oda-visszavágó alapon a B csoport 17-24. helyéért. 
A csapatok az Alapszakaszban elért egymás ellen elért eredményeiket viszik tovább a 
Keresztbejátszásra. 

7.4 Play-off és kuparendszerű mérkőzések szabályzata 

A kuparendszerű mérkőzések során az első mérkőzésen a pályaválasztói jog azt a csapatot illeti meg, 
amelyik a rájátszás játékot megelőző csoportmérkőzéseken rosszabb helyezést ért el. 

A két győzelemig tartó rájátszás mérkőzések során az első és harmadik mérkőzésen a pályaválasztói 
jog azt a csapatot illeti meg, amelyik a rájátszás játékot megelőző csoportmérkőzéseken jobb helyezést 
ért el.  

A helyezések egyenlősége esetén a pályaválasztói jog megállapítása az alábbiak szerint történik: 
nyert/vesztett mérkőzések aránya, ennek egyenlősége esetén dobott/kapott pontok aránya. 

8. KIESÉS ÉS FELJUTÁS 
8.1 A bajnokság 1. helyezett csapata a 2017/2018-as bajnoki évben a Női NB I. A csoportos bajnokságban 

indulhat. 

8.2 A bajnokság 2-24. csapata a 2017/2018-as bajnoki évben a Női Amatőr Nemzeti Bajnokságban 
indulhat. 

9. MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK 
9.1 A mérkőzés időpontokkal kapcsolatos szabályokat a „Magyar Kosárlabda Versenyszabályok” 

tartalmazza. 

9.2 Hétköznapra Női Amatőr NB I. mérkőzéseket csak mindkét sportszervezet beleegyezésével lehet kiírni. 

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 első játékvezetőjének hitelt érdemlően bizonyítani tudják. A sportszervezet képviselője 
felelős azért, hogy sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezzenek! 

10.2 Játékengedély kiadási határidő: 2017. február 24. péntek 12.00 óra 

a. Kosárlabdázó részére Női Amatőr NB I. 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 (szerződéses amatőr sportoló esetén 
beleértve a sportszerződés másolatát is) rendelkezésre kell állni, az eljárás megindítása a 
játékengedély kiadásához nem elegendő. 

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

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

   



Női Amatőr Nemzeti Bajnokság I. Versenykiírás 9 2016/2017. 

11. NEM HAZAI NEVELÉSŰ JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
11.1 A bajnokságban nem hazai nevelésű játékosok csak az MKOSZ engedélyével szerepeltethetők. A 

kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni: 

a. Magyarországon, nappali tagozaton tanuló játékos esetén: 

 a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda tevékenységéből semmiféle 
jövedelemmel nem rendelkezik, 

 nappali tagozatos iskolalátogatási bizonyítvány. 

b. Magyarországon, munkát vállaló játékos esetén: 

 a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda tevékenységéből semmiféle 
jövedelemmel nem rendelkezik, 

 munkavállalási engedély, 

 munkáltatói igazolás. 

c. A FIBA szabályzatban előírtaknak megfelel. 

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 első játékvezetőjének ezt a tényt jelentenie kell a MKOSZ-nek, 

  a vétkes csapat pótdíjat köteles fizetni az MKOSZ részére, mely díj összegét a 
Díjfizetési szabályzat 2016/2017. tartalmazza. 

12.3 A Női NB I. A csoportos sportszervezetek azon játékosai közül, akiknek a Női NB I. A csoportban 
játékengedélyük van a sportszervezetek Női Amatőr NB I-ben induló csapataiban csak az 1994. január 
1-én vagy utána született játékosok szerepeltethetők. 

12.4 Saját utánpótláskorú, vagy a játékengedély kiadási határidőt megelőző időszakban a sportszervezethez 
szabályosan átigazolt játékos (1997. január 1-én vagy utána született) bármikor kaphat felnőtt 
játékengedélyt. 

13. ÓVÁS – FELLEBBEZÉS 
13.1 Az óvással és fellebbezéssel kapcsolatos általános szabályokat a „Magyar Kosárlabda 

Versenyszabályok” tartalmazza. 

13.2 Az Alapszakasz és a Keresztbejátszás utolsó három fordulójában az óvás beérkezési határideje a 
mérkőzést követő munkanap 16.00 óra, míg a Play-off vagy kuparendszerű mérkőzéseken a mérkőzést 
követő nap 11.00 óra. (Ha a mérkőzést követő nap munkaszüneti nap, abban az esetben 
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 Keresztbejátszás utolsó három fordulójában a Versenybizottság I. fokú döntése 
elleni fellebbezések beérkezési határideje a döntés kézhezvételétől számított 12 óra, míg a Play-off és 
kuparendszerű mérkőzések esetében a döntés kézhezvételétől számított 6 óra. A fellebbezési lehetőség 
pontos határidejét ezekben az esetekben az I. fokú határozatnak tartalmaznia kell. 
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14. DÍJAZÁS 
14.1 Magyarország Női Amatőr NB I. 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. 

15. Edzők 
15.1 Az edzőkkel kapcsolatos szabályokat a „Magyar Kosárlabda Versenyszabályok” tartalmazza. 

16. JÁTÉKVEZETŐK, MÉRKŐZÉS ELLENŐRÖK 
16.1 A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 2 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre az MKOSZ 

Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket. 

16.2 A Rájátszás 1-8. helyért I. forduló (negyeddöntők), a II. forduló A és B (elődöntők), valamint a III. 
forduló döntő, és 3. helyért kiírt mérkőzéseket a játékvezetők 3 játékvezetős rendszerben vezetik, 
amelyre az MKOSZ Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket. 

16.3 Az MKOSZ Technikai Bizottsága mérkőzés ellenőrt jelöl ki a 16.2. pontban felsorolt mérkőzésekre. 

16.4 Az MKOSZ Biztonsági Bizottsága biztonsági ellenőrt küldhet a mérkőzésekre. 

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

A bajnokság minden mérkőzésének statisztikáját számítógépen kell elkészíteni. 

A statisztikákat Fullcourt rendszerben kell vezetni. 

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 
2016/2017. 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. 

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. 
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A statisztikák beérkezési határideje: 

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

Az előző pontbeli szabály megsértése esetén a sportszervezetnek pótdíjat kell fizetnie az MKOSZ 
részére, alkalmanként. A pótdíj összegét a Díjfizetési szabályzat 2016/2017. tartalmazza. 

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

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 bajnokságban az MKOSZ együttműködési megállapodásának megfelelően csak és kizárólag MOLTEN 
gyártmányú BGG6 és BGG6X típusú, a Szövetség logójával ellátott, a FIBA által elfogadott 
bőrlabdákkal lehet játszani. 

19.3 A bajnokság és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett „Magyar Kosárlabda 
Versenyszabályok”, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott „Nemzetközi 
Kosárlabda Játékszabályok” hatályban lévő játékszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. 

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. 

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