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B33 U18 Versenykiírás

1.

A VERSENY

1.1

Magyarország B33 U18-as Bajnoksága (a továbbiakban: B33 U18) a legjobb magyar U18-as
korosztályú B33-as csapatok versenye, amelyet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
(a továbbiakban: MKOSZ) működtet.

2.

A VERSENY CÉLJA

2.1

A FIBA által elindított 3 a 3 elleni játék (3x3) széles körben történő megismertetése, a benevezett
csapatok versenyeztetése, a közönség kulturált szórakoztatása, a sportág népszerűsítése a fiatalok
széles tömege körében, a szabadidő kulturált eltöltése a B33 U18-as 2016/207-17-es bajnoki címének,
vagyis a B33 U18-as győztesének, valamint további helyezéseinek eldöntése.

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

A verseny tornáinak FIBA által meghatározott szabályok és keretek szerinti lebonyolítását az MKOSZ
által megbízott Sport Division Kft. (a továbbiakban: a Szervező) végzi.

3.3

Az MKOSZ és a Szervező jogosult a Versenykiírással, valamint az B33 U18 Hivatalos Játékszabályaival
összefüggésben eljárni és határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a verseny lebonyolításával
összefügg. Az MKOSZ, a Szervező hivatalból vagy kérelemre jár el. Döntéseit a hivatalos észlelés vagy
a kérelem benyújtását követően a legrövidebb időn belül meghozza és értesíti az érintetteket.

4.

A VERSENY IDEJE
A verseny ideje: 2016. július 1. – 2017. június 30.

5.

A BAJNOKSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5.1

A B33-as U18-as bajnokságba a 2015/2016. évi U18-as bajnokság első 16 férfi és női egyesületeinek
csapatai kötelezően vesznek részt.

5.2

Az MKOSZ fenntartja a jogot, hogy a versenyre az 5.1 pontjában meghatározott csapatokon túl további
csapatokat is meghívhat.

6.

NEVEZÉS

6.1

A részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2016. szeptember 15. napjáig kell nevezniük
az MKOSZ és a Szervező hivatalos honlapján közzétett „Nevezési Útmutató szerint”.

6.2

Nevezési díj
A nevezési díjat a sportszervezetek felsőbb osztályú nevezése tartalmazza.

6.3

A nevezés egyéb feltételei
a.

6.4

A nevezéshez szükséges leadni a csapatok játékos listáit.

Nevezések elutasítása
a.

A nevezések elfogadásáról illetve elutasításáról az MKOSZ és a Szervező dönt..

7.

LEBONYOLÍTÁS MÓDJA

7.1

A bajnokság tornarendszerben kerül lebonyolításra, ami négy (4) selejtezőt és egy döntőt foglal
magába.
A bajnokságban a 2015/16 U18 bajnokság első 16 férfi és 16 női egyesületeinek csapatai
(továbbiakban Felsőházi csapatok) kötelezően vesznek részt és melléjük csatlakozhat előzetes nevezés
alapján további maximum 16 férfi és 16 női csapat.
A selejtezők két (2) időpontban, időpontonként két (2) helyszínen kerülnek lebonyolításra, egyszerre a
férfi és női csapatok számára. A selejtező körökbe a Felsőházi csapatok földrajzi elhelyezkedésük
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szerint - először a Kelet-Nyugat, majd Észak-Dél - kerülnek besorolásra. A többi csapat szabadon
nevezhet földrajzi megkötés nélkül.
2016/09/24

BUDAPEST
Férfi 8 felsőházi csapat+ max 8 csapat
Női 8 felsőházi csapat+ max 8 csapat

BUDAPEST
8 felsőházi csapat+ max 8 csapat
8 felsőházi csapat+ max 8 csapat

Férfi 8 felsőházi csapat+ max 8 csapat
Női 8 felsőházi csapat+ max 8 csapat
Döntő
Férfi 16 csapat
Női 16 csapat

8 felsőházi csapat+ max 8 csapat
8 felsőházi csapat+ max 8 csapat

2017/01/24

Szervezés alatt

A döntőbe minden torna első 4 helyezett csapata jut be. A 4 tornán elért eredmények alapján
felállításra kerül a csapatok sorrendje annak érdekében, hogy megállapítható legyen a döntőbe jutó
csapat abban az esetben, ha egy csapat több helyszínről is kvalifikálja magát.
A selejtezők teremben, a döntő szabadtéren kerül megrendezésre. Tekintettel a csapatlétszámra
selejtezőket olyan teremben kell megrendezni, ahol rendelkezésre áll 4 palánk és kialakítható 4
szabályos 3x3 pálya. A csapatok a létszámtól függően csoportokba kerülnek besorolásra, majd
csoportokból továbbjutó csapatok egyenes kiesésében folytatják versenyt. A tornákon minden pályán
biztosítani kell az eredményjelzést, időmérést (támadóidőt is), a mérkőzésekről jegyzőkönyv készül (3
fő asztalszemélyzet). A mérkőzéseket vizsgázott játékvezetők vezetik, a csoport küzdelmekben 1, míg
az egyenes kieséses szakaszban 2.
7.2

A 2016/2017-es B33 U18-as bajnokságba nevező csapatok számának függvényében a bajnokság
lebonyolítása a fentiektől eltérhet

8.

MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK

8.1

A mérkőzések időpontjait és helyszíneit a verseny rendezője illetve a Szervező határozza meg, melyet
megfelelő időben a résztvevők tudomására hoz hivatalos honlapokon keresztül.

8.2

A véglegesített időpontok és helyszínek megváltoztatására kizárólag a verseny rendezője illetve a
Szervező jogosult. Az esetleges helyszínváltozásról és megváltozott mérkőzésidőpontokról a
résztvevőket a lehető leghamarabb értesíteni kell.

9.

JÁTÉKJOGOSULTSÁG, JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE

9.1

A B33 U18 mérkőzésein csak a szabályosan nevezett, és az adott csapatban játékengedéllyel
rendelkező játékosok jogosultak részt venni.

9.2

Egy adott mérkőzésen csak az a játékos szerepeltethető, akinek minden szempontból érvényes
játékengedélyét a mérkőzést megelőzően a Szervező képviselőjének bemutatták, és az jóváhagyásra
került.

9.3

Egy adott sportoló csak egy csapathoz kaphat játékengedélyt.

10.

ÓVÁS – FELLEBBEZÉS

10.1

A B33 U18 mérkőzésein szereplő csapat óvást nyújthat be egy játékos játékjogosultságával
kapcsolatban, továbbá, ha úgy véli, hogy valamilyen esemény a mérkőzés folyamán az érdekeit
hátrányosan befolyásolta, és az hatással volt a mérkőzés végeredményére.

10.2

A csapat képviselője az óvás okát az esemény bekövetkezte után azonnal köteles bejelenteni a
mérkőzés játékvezetőjének és a Jegyzőkönyvben való rögzítéssel egy időben jegyzőasztal hivatalos
személyeinek, akik haladéktalanul értesítik a Szervező helyi képviselőjét.

10.3

Az óvást a Szervező helyi képviselője azonnal elbírálja, és végső fokon döntést hoz. Döntése ellen
fellebbezésnek helye nincs!
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10.4

Téves játékvezetői ítéletre óvást alapozni nem lehet! Az erre hivatkozó óvás automatikusan semmisnek
tekintendő!

11.

DÍJAZÁS - KUPASZEREPLÉSI JOG

11.1

A B33 U18 első három helyezett csapata érem és oklevél díjazásban részesül.

11.2

A B33 U18 győztese elnyeri a Magyarország 2016. évi U18-as 3x3 Kosárlabda Bajnoka címet

11.3

A résztvevő csapatok illetve játékosok az említetteken felül – a felajánlás függvényében –
különdíjakban részesülhetnek.

12.

Edzők

12.1

A B33 U18 minden természetes személy elláthat edzői tevékenységet, amennyiben viselkedése
megfelel az MKOSZ vonatkozó szabályzatainak.

13.

JÁTÉKVEZETŐK, BIZTONSÁGI ELLENŐRÖK

13.1

A mérkőzésekre játékvezetőket mindenkor az illetékes Megyei (Fővárosi) Kosárlabda Szövetség
Játékvezetői Bizottsága jelöl ki.

13.2

A játékvezetők jóváhagyott díjszabás szerinti költségtérítéseit a Szervező képviselője fizeti ki.

14.

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

14.1

A tornák megrendezésének költségei (beleértve a játékvezetői díjakat is) az MKOSZ-t és a Szervezőt
terhelik.

14.2

A résztvevő csapatokat terheli a tornák helyszíneire történő utazás költsége. amihez az MKOSZ és a
MEFS megállapodása alapján központilag arányos támogatási hozzájárulás kerül kifizetésre a
megállapodás szabályai szerint.

15.

INFORMÁCIÓ, EREDMÉNY

15.1

Az informálás és a statisztika területén a résztvevőknek teljes együttműködést kell tanúsítani annak
érdekében, hogy a nézők és a médiák maximális információhoz jussanak.

15.2

Az B33 U18 tabelláinak számítása a FIBA 3x3 rendelkezései alapján történik, a nem szabályozott
esetekre a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok szerint kell eljárni.

15.3

Statisztika:
A mérkőzéseken résztvevő, csapatok, játékosok és az eredmények rögzítésre kerülnek a FIBA hivatalos
rendszerébe. A tornák Szervezői kötelesek az adatok rögzítéséhez és továbbításához szükséges
feltételeket biztosítani!

16.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1

A B33 U18 mérkőzéseit kizárólag a FIBA által előírt 6-os méretű labdákkal lehet játszani.

16.2

Minden mérkőzésen: a kiírás szerint elöl álló csapatnak kell világos színű, és a kiírás szerint hátul álló
csapatnak kell sötét színű mezt viselnie. Amennyiben a két csapat megegyezik, felcserélhetik a mezek
színét.

16.3

Minden csapat köteles gondoskodni egységes számozott mezről. A Szervező a torna idejére korlátozott
számban és méretben biztosít a csapatok megkülönböztetésére alkalmas mezeket.

16.4

Amennyiben a mérkőzés előtt a szervezők előírják a csapatok bemutatását, azon a csapat minden
játékosának egységesen, versenyfelszerelésben kell megjelenni.

16.5

A B33 U18 bajnokság televíziós közvetítési jogaival és a versenyhez kapcsolódó vagyoni értékű
jogokkal az MKOSZ rendelkezik.

16.6

A bajnokság a FIBA hivatalos rendszerében rögzítésre kerül a játékosok ranglista pontot kapnak, ami
javítja az U18 3x3 válogatottak világversenyekre (EB, VB, Olimpia) való kijutásának esélyeit, és
hozzájárul a felnőtt válogatott csapatok jobb ranglistahelyezésének megszerzéséhez is.
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16.7

A B33 U18 mérkőzésein a FIBA 3x3 Kosárlabda 2016 szabályai és a Nemzetközi Kosárlabda
Játékszabályok előírásai érvényesek!

16.8

Az a csapat, amelyik a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 2014. 20. § 2. alapján veszíti el
„feladással”a mérkőzését, az ott leírt szankciókon túl – kizárásra kerül a torna hátralévő mérkőzéseiről.

16.9

A B33 U18 Versenykiírásának, Mellékleteinek véglegesítésére, kiegészítésére, módosítására különös
tekintettel a tornák mérkőzéseinek helyszíneire és időpontjaira az MKOSZ főtitkárának a hozzájárulása
mellett a Szervező jogosult. A B33 U18 versenyek résztvevőinek tájékoztatása érdekében a
változtatásokat haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni a hivatalos honlapokon.

16.10 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve az MKOSZ egyéb szabályzatai nem
rendelkeznek, az MKOSZ illetve a Szervező dönt.
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I. számú melléklet:
Elérhetőségek:
A B33 U18 versenyek hivatalos honlapjai
Sport Division Kft.: www.b33.hu
MKOSZ: www.kosarsport.hu
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II. számú melléklet:
Versenynaptár
Nevezési határidő: 2016. szeptember 15.
1. selejtező torna: 2016. szeptember 24. szombat
2. selejtező torna: 2017. január 24. szombat
Döntő: Szervezés alatt
A fenti helyszínek és időpontok tervezetek. A végső időpontok és helyszínekről a szervezők
haladéktalanul tájékoztatják a csapatokat!
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III. számú melléklet:
Versenyrendszer
A DECATHLON Egyetemi - Főiskolai B33 Kosárlabda bajnokság 2016 női és férfi kategóriákban
kerülnek versenyek kiírásra.
1.

A versenyeken indulási jogot nyert a csapatok a létszámától függően csoportokba kerülnek
beosztásra.

2.

A csoportokon belül körmérkőzések során kerül eldöntésre a csoporton belüli sorrend.

3.

Minden csoportból a kialakult sorrend alapján kerülnek a csapatok az egyenes kieséses
szakaszba.

A csoport(ok)ból való továbbjutás eldöntése


Győzelem 2 pont, vereség 0 pont,.



a több győzelem (győzelmi arány, ha különböző csapatszámú csoportba tartozó
csapat kerül összevetésre), ha ez egyenlő,



egymás elleni eredmény (csak azonos csoportba tartozás esetén, csak győzelemvereség kerül összevetésre), ha ez egyenlő,



magasabb dobott pontátlag (nem számítva a 21-0 eredménnyel jóváírt
mérkőzéseket), ha ez egyenlő,



pénzérme feldobással kell a továbbjutást eldönteni

4.

Az egyenes kieséses szakaszba nem kerülő csapatok kiesnek a további versenyből.

5.

Az elődöntők vesztesei számára a III. hely eldöntéséért szóló mérkőzés megrendezéséről a
lebonyolítást végző szervezők a helyszínen döntenek.
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