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Nemzeti Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás

1.

A VERSENY CÉLJA

1.1

Magyarország Nemzeti Utánpótlás Bajnokságai (a továbbiakban: NUB): Morgen Ferdinánd
Emlékbajnokság (a továbbiakban: MFB), a leány és fiú Nemzeti Junior Bajnokság (a továbbiakban:
NJB), a leány és fiú Nemzeti Kadett Bajnokság (a továbbiakban: NKB), a leány és fiú Nemzeti Serdülő
Bajnokság (a továbbiakban: NSB). A NUB versenyei országos, illetve regionális szinteken kerülnek
megrendezésre.

1.2

A verseny célja az utánpótlás nevelés elősegítése, a korosztályonként kiválasztott játékosok
versenyeztetése, és a bajnoki cím, illetve helyezések eldöntése.

2.

A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE

2.1

Az Utánpótlás Bajnokságokat a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ)
szervezi. Az MKOSZ gyakorol minden olyan jogkört a sportszervezetek, a játékosok és a bajnokságban
közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, az MKOSZ szabályzatai, valamint a
Versenykiírás felhatalmazzák.

3.

A VERSENY IDEJE

3.1

A verseny idejét az Utánpótlás Versenynaptár 2017/2018. tartalmazza.

4.

A VERSENYEK RÉSZTVEVŐI, KOROSZTÁLYOK, JÁTÉKJOGOSULTSÁG

4.1

Az NB I-es bajnokságban induló sportszervezetek kötelesek csapataikat az országos szintű utánpótlás
bajnokságokba benevezni. A kötelezően nevezendő csapatok számát az NB I-es Versenykiírások
tartalmazzák.

4.2

A NUB országos illetve regionális versenyeibe bármely más sportszervezet (Nem kötelezően nevezett
csapatok) benevezhet.

4.3

Egy sportszervezet, egy korosztály versenyére, korosztályonként több csapattal is nevezhet.
Az NB I-es sportszervezetek kettő vagy több csapat nevezésekor a további nevezett csapatait „nem
kötelező” csapatként versenyeztetheti.

4.4

A NUB-ba 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 Elnöksége dönt.

4.5

Korosztályok a 2017/2018-as szezonra vonatkozóan:
Leányok:
NSB: 2004. január 1-én és utána született játékosok.
NKB: 2002. január 1-én és utána született játékosok.
NJB: 2000. január 1-én és utána született játékosok.
Fiúk:
NSB: 2004. január 1-én és utána született játékosok.
NKB: 2002. január 1-én és utána született játékosok.
NJB: 2000. január 1-én és utána született játékosok.

4.6

Egy NUB-ban szereplő csapatban minden olyan játékos szerepeltethető, aki szerepel csapatának az
MKOSZ által kiadott 2017/2018. szezonra érvényes csoportos játékengedélyén, valamint érvényes
sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és ezt a mérkőzés játékvezetőjének hitelt érdemlően bizonyítani
tudják. A sportszervezet képviselője felelős azért, hogy sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel
rendelkezzenek!
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4.7

Amennyiben egy játékos érvényes amatőr sportolói szerződéssel rendelkezik sportszervezetével
(vagy a vele együttműködési szerződést kötő sportszervezettel), a játékengedély megkérésekor
a szerződés másolatát be kell nyújtani az MKOSZ-hez.

4.8

A sportszervezetek közötti együttműködést igazoló szerződés másolatát legkésőbb
2017. szeptember 1-ig be kell nyújtani az MKOSZ-hez. A határidő után benyújtott megállapodásokat
az MKOSZ nem fogadja el.

4.9

A NUB-ban induló csapatokra az alábbi játékos szerepeltetési korlátozások/feljátszások (kivételt
képeznek az adott sportszervezetek második és további csapatai) vonatkoznak:


U12-es korú játékosok nem kaphatnak játékengedélyt az U14-es bajnokságba.



Az U16-os bajnokságokban mérkőzésenként maximum négy (4) fő U14-es korú
játékos szerepeltethető.



Az U18-as bajnokságokban mérkőzésenként maximum négy (4) fő U16-os korú
játékos szerepeltethető.



A szabály megsértése esetén a vétkes csapat a mérkőzést a 2-0 arányban elveszíti
és a kiállásért járó pontot sem kapja meg. Ha egy sportszervezet csapatával
szemben egy bajnokságban négy (4) alkalommal kerül alkalmazásra a fenti
szankció (2-0), azt a csapatot az adott bajnokságból ki kell zárni.

4.10

A csapatok a NUB minden mérkőzésén 12 fővel szerepelhetnek, de a mérkőzéseken legalább tíz (10)
játékra kész játékosnak jelen kell lennie.

4.11

A kötelező játékosokra vonatkozó szabályok megsértése esetén a vétkes csapat pótdíjat köteles
fizetni, mérkőzésenként az MKOSZ részére, mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2017/2018.
tartalmazza.

4.12

Egy játékos egy bajnoki évben csak két korosztályban léphet pályára a NUB-ban, ebből az egyik a
„saját” korosztálya, a másik a következő „idősebb” korosztály.

4.13

Játékengedély kiadási határidő: a korosztályos döntő napját megelőző 2. nap 12.00 óra. Ezt követően
új csoportos játékengedély nem adható ki.
a.

Játékengedélyt kérni a mérkőzést megelőző második munkanap 12.00 óráig lehet.

4.14

A nevező sportszervezetnek biztosítania kell, hogy a tehetséges játékosai, valamint edzői részt vesznek
a számukra szervezett központi kiválasztásokon, edzőtáborokban, a Héraklész program rendezvényein,
a Sport XXI. programban, ill. a korosztályos válogatott összetartásokon. Ennek elmulasztása fegyelmi
vétség, mely esetén az MKOSZ a vétkes sportszervezetnek nyújtott támogatást megvonhatja.

4.15

Külföldi állampolgárságú játékosok szerepeltetéséhez szükséges a játékos nemzeti Szövetsége, ill. a
FIBA engedélye. Kettős állampolgárságú játékos, amennyiben az egyik állampolgársága magyar, úgy –
a játékos erre vonatkozó külön nyilatkozatával – magyar állampolgárságú játékosként szerepelhet, az
alábbiakban található korlátozások figyelembe vételével.
A bajnokságban mérkőzésenként 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben. 12 játékos esetén
minimum tizenegy (11) játékosnak, 11 játékos esetén minimum tíz (10) játékosnak, 10 játékos esetén
minimum kilenc (9) játékosnak olyan magyar állampolgárságú játékosnak kell lennie, aki 16. életévének
betöltése előtt már rendelkezett magyar állampolgársággal (kivéve a versenyben induló szomszédos
országok csapatait).
Azok a nem magyar állampolgárságú játékosok, akik az előző bekezdés szerinti korlátozás alá esnek,
de 2017. május 2. előtt már rendelkeztek játékengedéllyel, korlátozás nélkül szerepeltethetők a
korosztályos bajnokságok döntőit (A és B döntő) megelőző versenyszakaszban. Ennek megfelelően a
korosztályos bajnokságok döntőinek mérkőzésein (A és B döntő) csapatonként csak egy olyan játékos
szerepelhet a mérkőzések jegyzőkönyvében, aki a fenti korlátozás alá esik.
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4.16

Amennyiben egy sportszervezet egy korosztályban több csapatot is nevez a nemzeti bajnokságban,
akkor egy játékos abban a csapatban szerepelhet, amelyik csapathoz először mérkőzés jegyzőkönyvébe
beírásra került.
Serdülő bajnokságra vonatkozó 10-es szabály:
Amennyiben egy sportszervezet egy korosztályon belül több csapatot indít, úgy az „A” (erősebb)
csapatban játszó 10 játékost fel kell tüntetnie a Versenyiroda által megküldött adatlapon, akik csak
abban az „A” csapatban szerepelhetnek (az alapszakasz végén a 10-es listából három játékos
cserélhető, később cserére már nincs lehetőség). A többi játékos szerepelhet az „A”, illetve a
sportszervezet további csapataiban is. Ebben az esetben az „A” Döntőbe maximum csak egy (1, az „A”)
csapat juthat, és egy (1) játékos maximum két (2) csapatban játszhat egy korosztályon belül.
Amennyiben egy csapat élni akar ezzel a szabállyal, úgy azt az Alapszakasz kezdetéig jeleznie kell.
A sportszervezetnek a „B” és a további csapatainak csoportos játékengedélyein legalább 14 fő
játékosnak szerepelnie kell!
A szabállyal elő sportszervezeteknél az „A” csapatnál a 10 kijelölt játékos közül minimum 5 főnek
minden bajnoki mérkőzés jegyzőkönyvébe szerepelnie kell. A szabály megsértése esetén a vétkes
csapat pótdíjat köteles fizetni, mérkőzésenként az MKOSZ részére, mely díj összegét a Díjfizetési
szabályzat 2017/2018. tartalmazza.

4.17

Az adott korosztályban több csapatot indító sportszervezeteknek
csapatösszevonásra/csapatvariálásra minden egyes bajnoki szakasz után:

lehetőségük

van

NSB: Az Alapszakasz, valamint a Főtábla szakaszok után (leányok esetében a Selejtező szakaszok,
valamint a Főtábla második fordulója után is van lehetőség).
NKB: A Selejtező, az Alapszakasz és a Rájátszás, valamint a Keresztjátékok után. Amennyiben egy
sportszervezet a Kiemelt Bajnokságban két csapattal szerepel, úgy csapatösszevonásra/variálásra
nincs lehetőség.
NJB: A fiúk esetében a Selejtező, az Alapszakasz és a Rájátszás után. Amennyiben egy sportszervezet
a Kiemelt Bajnokságban két csapattal szerepel, úgy csapatösszevonásra/variálásra nincs lehetőség.
Leányok esetében a Selejtező, az Alapszakasz, a Rájátszás és a Keresztjáték után van lehetőség
csapatösszevonásra.

4.18

Csapatokat összevonni a fent megadott bajnoki részek közötti időben lehetséges.

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

Egy bajnoki évben utánpótlás együttműködési megállapodást kötni korosztályonként csak
egy (1) másik NB I. A vagy NB I. B csoportos sportszervezettel lehet.

4.19

Az utánpótlás bajnokságban induló az MKOSZ által akkreditált akadémiai sportszervezethez
játékengedély adható ki olyan sportoló részére, aki a játékengedélyt kérő akkreditált akadémia részét
képező sportszervezet igazolt sportolója.

4.20

Az MKOSZ a fiú NJB, a fiú NKB, a fiú NSB, a leány NJB, a leány NKB, a leány NSB bajnokságban
„B” Döntőt ír ki a 9-16. helyezett csapatok számára. A fiú utánpótlás bajnokságokban, a leány junior
bajnokságban, valamint a leány kadett bajnokságban a döntő tornákat 3 napos kiesés rendszerben kell,
a leány serdülő bajnokságban 4 napos döntő keretében csoportmérkőzések, keresztjáték és helyosztók
rendszerében kell lebonyolítani.
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5.

NEVEZÉS

5.1

A NUB-ra nevező sportszervezetnek 2017. július 21. napjáig kell nevezniük az MKOSZ által kialakított
elektronikus bajnoki nevezési rendszerben.

5.2

A nevezési díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2017/2018. tartalmazza, mely összeg az MKOSZ
számlájára fizetendő, a nevezés benyújtásával egyidejűleg.

5.3

A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKOSZ szabályzatait és jelen
Versenykiírást.

5.4

A nevező sportszervezet 2017. július 21-ig rendezi esetleges tartozásait az MKOSZ-el, ill. más
sportszervezetekkel, sportszakemberekkel szemben.

5.5

A nevező sportszervezet kötelezettséget vállal, hogy részt vesz a NUB minden mérkőzésén a
Versenykiírás szerint. Az a sportszervezet, melynek csapata a bajnokság bármely szakaszában
visszalép, vagy távol marad pótdíjat köteles fizetni, mely díjat a Díjfizetési szabályzat 2017/2018.
tartalmazza.

5.6

A nevező sportszervezet kötelezettséget vállal, hogy utánpótlás csapatainál csak olyan edzőket
foglalkoztat, akik rendelkeznek az MKOSZ által kiadott 2017/2018-as bajnoki évre szóló utánpótlás
korcsoportra érvényes edzői működési engedéllyel. Nevezéskor a sportszervezet köteles a NUB-ban
induló minden csapatának edzőjét megjelölni. Egy edző maximum két korosztályban lehet vezetőedző.
Mérkőzésen csak működési engedéllyel rendelkező edző működhet. Az edző kiállítása esetén, a VB
elnök engedélyével, edzői működési engedéllyel nem rendelkező felnőtt (pl. szülő) irányíthatja a
csapatot a mérkőzés végéig.

6.

MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK

6.1

Az utánpótlás tornák mérkőzéseinek időpontjait az Utánpótlás Versenynaptár szerint kell
meghatározni.
a.

Az MKOSZ a versenynaptárban szereplő időpontokat alapos indok alapján megváltozathatja.

6.2

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.

6.3

Vis major eset miatt elmaradt mérkőzéseket az adott versenyszakasz utolsó tornája időpontját
megelőző napig kell lejátszani.

6.4

Az Utánpótlás Versenynaptár szerinti hétvégi mérkőzéseket hétköznapra csak mindkét sportszervezet
beleegyezésével lehet kiírni.

7.

NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG TORNÁINAK RENDEZÉSE

7.1

A rendező köteles a mérkőzéseket, a tornákat az Utánpótlás Versenykiírás és az érvényes Verseny-,
és Játékszabályok szerint megrendezni. A NUB torna rendezése során az MKOSZ által előírt
feltételeket biztosítani kell! Az erre való rendelkezéseket az „MKOSZ Utánpótlás Bajnoki Tornák
Rendezési Szabályzata” tartalmazza. A rendelkezések elmaradása rendezési hiányosságnak minősül. A
fegyelmi vétségekkel kapcsolatos szabályozást az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.

8.

ÓVÁS, FELLEBBEZÉS, KIÁLLÍTÁS

8.1

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

9.

DÍJAZÁS

9.1

Az Utánpótlás Bajnokságok döntőinek díjazását az „MKOSZ Utánpótlás Döntők megrendezésének
szabályzata” határozza meg.
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10.

SERDÜLŐ BAJNOKSÁG

10.1

Serdülő leány bajnokság
Alapszakasz:
A nevező csapatok négy alkalommal a területi elvek, az elért pontok és korábbi ellenfelek figyelembe
vételével (a 4 forduló alatt egy csapat maximum kétszer játszhat ugyanazzal a csapattal) találkoznak
három, illetve négy csapatos tornákon (maximum két darab 4-es csoport lehet, a 4-es csoportok csak
alul lehetnek). A tornák egy nap alatt kerülnek megrendezésre (négy csapat esetén elődöntő és
helyosztók, három csapat esetén körmérkőzés).
A tornák pontozási rendszere: győztes mérkőzésekért kettő, vesztes mérkőzésekért egy pont jár.
Az 1-4. fordulóban az 1-12. helyezett (A-D csoport) minden résztvevője +1 pontot kap.
Az országos selejtezőbe a legjobb 24 eredményt elérő csapat kerül.
Helyezések eldöntése:
1. több szerzett pont
2. több szerzett segédpont (segédpont=korábbi ellenfelek által szerzett pontok összege.
A segédpontok számításánál a büntetőpontok nem kerülnek levonásra.)
3. egymás elleni eredmény
4. összes mérkőzés kosárkülönbsége
Mérkőzések időrendje:
Hármas csoportok esetében: 11:00, 14:00, 17:00 (a torna rendezője játszik 1-3-ban).
Négyes csoportok esetében: 10:30, 12:30, 15:00, 17:00 (a torna rendezője játssza az első elődöntőt)


Az időpontok a résztvevő csapatok közös megegyezéssel módosíthatóak.

Mérkőzések sorrendje:
A sorsolási számokat az első fordulóban a kiemelési lista, a további fordulókban a tabellán elfoglalt
helyezés alapján kell megállapítani:
Amennyiben az egyes sorsolási számú csapat rendez: 1-3, 3-2, 2-1
Amennyiben a kettes sorsolási számú csapat rendez: 2-3, 3-1, 1-2
Amennyiben a hármas sorsolási számú csapat rendez: 3-2, 2-1, 1-3


A mérkőzések sorrendje a résztvevő csapatok közös megegyezésével módosíthatóak.

Első forduló A-D csoportjának beosztásánál a 2016/2017-es Nemzeti Leány Tini Bajnokság
Végeredményét kell figyelembe venni. Amennyiben az első 12 helyezett csapat közül valamelyik nem
indul a 2017/2018-as serdülő bajnokságban, úgy a Bajnokság végeredménye alapján kell feltölteni a
mezőnyt.
Az A-D csoport beosztásánál az akadémia/együttműködési megállapodások alapján szerepelt csapatok
eredményeit figyelembe kell venni.
Selejtező 1. forduló:
Két napos torna keretében a csapatok körmérkőzéssel döntik el a helyezéseket.
Felsőház:
Az Alapszakasz 1-8. helyezettje: Két darab négyes csoport (A-B, sorsolással), minden kalapból egy
csapat kerül egy csoportba (ők már Főtáblásak).
1. kalap: 1-2. helyezett
2. kalap: 3-4. helyezett
3. kalap: 5-6. helyezett
Nemzeti Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás

7

2017/2018.

4. kalap: 7-8. helyezett
Alsóház:
Az Alapszakasz 9-24. helyezettje. Négy darab négyes csoport (A-D, sorsolással), minden kalapból egy
csapat kerül egy csoportba.
1. kalap: 9-12. helyezett
2. kalap: 13-16. helyezett
3. kalap: 17-20. helyezett
4. kalap: 21-24. helyezett


A Főtáblára a csoportok első helyezett csapata kerül. A negyedik helyezett
csapatok a regionális bajnokságban folytatják.

A mérkőzések időrendje:
A torna első napján:
11:00 – 1. kalapból kikerülő csapat – 3. kalapból kikerülő csapat
12:45 – 2. kalapból kikerülő csapat – 4. kalapból kikerülő csapat
17:00 – 4. kalapból kikerülő csapat – 1. kalapból kikerülő csapat
18:45 – 2. kalapból kikerülő csapat – 3. kalapból kikerülő csapat
A torna második napján:
09:30 – 3. kalapból kikerülő csapat – 4. kalapból kikerülő csapat
11:15 – 1. kalapból kikerülő csapat – 2. kalapból kikerülő csapat


Az időpontok a résztvevő csapatok közös megegyezéssel módosíthatóak.

Selejtező 2. forduló:
Felsőház beosztása a Selejtező 1. fordulója alapján:
„A” csoport

„B” csoport

„C” csoport

Felsőházi „A” csoport 1.

Felsőházi „A” csoport 3.

Felsőházi „B” csoport 3.

Felsőházi „B” csoport 1.

Felsőházi „B” csoport 4.

Felsőházi „A” csoport 4.

Felsőházi „A” csoport 2.

Alsóházi „A” csoport 1.

Alsóházi „C” csoport 1.

Felsőházi „B” csoport 2.

Alsóházi „B” csoport 1.

Alsóházi „D” csoport 1.

Alsóház beosztása a Selejtező 1. fordulója alapján:
„A” csoport

„B” csoport

Alsóházi „A” csoport 2.

Alsóházi „C” csoport 2.

Alsóházi „B” csoport 2.

Alsóházi „D” csoport 2.

Alsóházi „C” csoport 3.

Alsóházi „A” csoport 3.

Alsóházi „D” csoport 3.

Alsóházi „B” csoport 3.



2017/2018.

A Főtáblára az Alsóházi csoportok első kettő helyezett csapata kerül. A harmadik
és negyedik helyezett csapatok a regionális bajnokságban folytatják.
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A Selejtezőből az országos Főtáblára 16 csapat jut. A Főtábla csoportok beosztása sorsolással
történik. A Selejtező 2. fordulójában egy csoportban szerepelt csapatok nem kerülhetnek össze a
Főtábla első körében.
1. kalap: Selejtező 2. fordulójának felsőházi „A” csoportos csapatai
2. kalap: Selejtező 2. fordulójának felsőházi „B” és „C” csoportjainak 1-2. helyezett csapatai
3. kalap: Selejtező 2. fordulójának felsőházi „B” és „C” csoportjainak 3-4. helyezett csapatai
4. kalap: Selejtező 2. fordulójának alsóházi „A” és „B” csoportjainak 1-2. helyezett csapatai


A Főtáblák lebonyolítási rendjét a Versenykiírás I. számú melléklete tartalmazza.

Döntő:
A döntő lebonyolítását a Versenykiírás III. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben a „B” döntő létszáma nyolc csapat alá csökken, úgy a Selejtező 2. fordulójának alsóházi
harmadikjai közül az Alapszakaszban a jobb helyezést elérő csapattal kell feltölteni a mezőnyt.
10.2

Serdülő fiú bajnokság
A csapatok földrajzi elhelyezkedésük alapján területi csoportokba kerülnek besorolásra (összesen öt
csoport). Az MKOSZ legkésőbb 2017. augusztus 25-ig kihirdeti a Területi csoportokat és az adott
területről továbbjutók számát. A Területi Szakasz végével a továbbjutott csapatok az országos
Főtáblára kerülnek.
A Területi szakasz alatt a csapatoknak 8 mérkőzést kell játszania (4 forduló). A tornák egy nap alatt
kerülnek megrendezésre.
a.

Három csapat esetén körmérkőzés, négy csapat esetén elődöntők, döntő, és mérkőzés a 3.
helyért lebonyolítási formában.

Területenként maximum 2 db 3-as csoport alakítható ki és a 3-as csoportok csak az erősorrend szerinti
utolsó vagy az utolsó 2 csoportjai lehetnek.
A csoportok mérkőzés sorrendjének megállapítására használatos sorsolási tábla:
a. Három csapatos csoportok esetén: 1-3, 3-2, 2-1
b. Négy csapatos csoportok esetén: 1-4, 2-3, 3. helyért, Döntő
Minden forduló után a csoportok győztesei az eggyel magasabb, az utolsó helyezettek az eggyel
alacsonyabb csoportba kerülnek.
Pontszerzés: Az adott területen fordulónként megszerzett helyezési sorszám, amelyek az adott
versenyzési szakaszban, több forduló esetén összeadódnak. Pontszerzési szakasz: 1-4. forduló
Amennyiben az utolsó forduló után a helyezési számok összege megegyezik, akkor végső sorrend
kialakítása:


Amennyiben játszottak a csapatok a pontszerző fordulókban az egymás elleni
lejátszott mérkőzések eredménye(i) dönt(enek).



Amennyiben nem játszottak a csapatok egymás ellen, úgy a pontszerzési
szakaszban lejátszott mérkőzések kosárkülönbsége dönt.

Az első forduló beosztásánál a 2016/2017-es fiú serdülő végeredményt kell figyelembe venni
(holtverseny esetén sorsolással kell dönteni).
A Területi Szakaszból a Főtáblára 32 csapat jut. A Főtábla első fordulós beosztása sorsolással történik,
figyelembe véve a Területi Szakasz végeredményét.
A Főtáblák lebonyolítási rendjét a Versenykiírás II. melléklete tartalmazza.
A döntő lebonyolítását a Versenykiírás IV. számú melléklete tartalmazza.
Nemzeti Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás
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10.3

Azok a csapatok, akik nem vesznek részt a leány és fiú NSB bajnokság Főtábla mérkőzésein azok
további 10-14 mérkőzést játszhatnak csapatonként (regionális). A mérkőzések lebonyolításáról a
résztvevők számának függvényében az MKOSZ később dönt.

11.

SERDÜLŐ KOROSZTÁLYRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

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

Ha az NSB bajnokságok mérkőzéseire egy csapat kevesebb, mint 10 játékossal jelenik meg, az alábbiak
szerint kell eljárni.
a.

Ha egy csapat 5-9 fő játékossal érkezik egy mérkőzésre, akkor a mérkőzést le kell játszani, de
a csapat 2-0 arányban elveszíti a mérkőzést és a kiállásért járó pontot sem kapja meg. A
csapat a 11.2 pont alól mentesül, de minden helyszínen lévő játékosnak legalább egy negyedet
játszania kell az első félidőben.

b.

Ha mindkét csapat 5-9 fő játékossal érkezik egy mérkőzésre, akkor a mérkőzést le kell játszani,
de a csapatok 0-0 arányban elveszítik a mérkőzést és a kiállásért járó pontot sem kapják meg.
A csapat a 11.2 pont alól mentesül, de minden helyszínen lévő játékosnak legalább egy
negyedet játszania kell az első félidőben. A torna és a bajnokság további lebonyolítása
szempontjából az a csapat számít „nyertesnek”, amelyik több játékossal jelent meg a
mérkőzésen. Ennek egyenlősége esetén a magasabb kiemelésű csapat számít „győztesnek”.

11.6

Ha egy sportszervezet csapatával szemben egy bajnokságban négy (4) alkalommal kerül alkalmazásra
a 11.5 a) és b) pontjaiban meghatározott szankciók, azt a csapatot az adott bajnokságból ki kell zárni.

11.7

Ha egy sportszervezet csapata egy versenyben három alkalommal nem áll ki (20:0), akkor a csapatot
a versenyből ki kell zárni.

11.8

A Serdülő bajnokságokban kötelező a „Játékvezetők által kötelezően betartandó utánpótlás-nevelési
szabályok az U11-U15-ig korosztályoknál” című anyagban leírt előírások betartása.

11.9

A serdülő leány és fiú korosztályban a mérkőzéseket 6-os méretű bőr labdával kell lejátszani.

12.

KIEMELT BAJNOKSÁGOK
Az MKOSZ a fiú NKB és NJB, illetve a leány NKB bajnokságokat a következő rendszerben bonyolítja
le. A Kiemelt Bajnokságokban összesen 16 csapat vehet részt.
a.

Kiemelési elvek fiú NJB bajnokságban:

A kiemelésnél a 2015/2016-os kadett és a 2016/2017-es junior eredményeket kell figyelembe venni.
A csapatok a két korosztály helyezési sorszámainak összege alapján kerülnek kiemelésre.
A csapatok helyezési sorszámai az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra:
1-8. helyezettek: Az országos „A” döntőn szereplő csapatok.
9-16. helyezettek: Az országos „B” döntőn szereplő csapatok.
17-20. helyezettek: A regionális döntőn szereplő csapatok.
Amennyiben egy csapat az adott korosztály bajnokságában nem jutott a bajnokság legjobb 20 csapata
közé, vagy a bajnokságokban nem indult annak a helyezési sorszáma 21.
2017/2018.
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Az első kiemelési helyre a legkevesebb helyezési sorszám összegét elérő sportszervezet kerül. Az
azonos kiemelési pontszámot elérő sportszervezetek esetén először kadett, majd további azonosság
esetén a junior korosztályban elért eredmény rangsorol. Amennyiben további azonosság áll fenn, abban
az esetben az MKOSZ sorsolással dönti el a kiemelési sorrendet.
A kiemeléseknél az együttműködési megállapodások alapján szerepelt csapatok eredményeit
figyelembe kell venni.
A kiemeléseknél amennyiben egy sportszervezet több csapattal indult akkor elsősorban a legjobb
csapat helyezését kell figyelembe venni.
b.

Kiemelési elvek fiú NKB bajnokságban:

A kiemelésnél a 2015/2016-os serdülő és 2016/2017-es kadett eredményeket kell figyelembe venni.
A csapatok a két korosztály helyezési sorszámainak összege alapján kerülnek kiemelésre.
A csapatok a 2016/2017-es kadett korosztályban elért eredményei alapján az 1-20. helyezettjének
helyezési sorszámai az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra.
1-8. helyezettek: Az országos „A” döntőn szereplő csapatok.
9-16. helyezettek: Az országos „B” döntőn szereplő csapatok.
17-20. helyezettek: A regionális döntőn szereplő csapatok.
Amennyiben egy csapat az adott korosztály bajnokságában nem jutott a bajnokság legjobb 20 csapata
közé, vagy a bajnokságban nem indult annak a helyezési sorszáma 21.
A csapatok a 2015/2016-os serdülő korosztályban elért eredményei alapján az 1-36. helyezettjének
helyezési sorszámai az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra.
1-8. helyezettek: Az országos „A” döntőn szereplő csapatok.
9-16. helyezettek: Az országos „B” döntőn szereplő csapatok
17. helyezettek: Az országos főtábla D-G csoportjainak második helyezettjei.
21. helyezettek: Az országos főtábla D-G csoportjainak harmadik helyezettjei.
25. helyezettek: Az országos főtábla D-G csoportjainak negyedik helyezettjei.
29. helyezettek: Az országos főtábla X-Y csoportjainak harmadik helyezettjei.
31. helyezettek: Az országos főtábla X-Y csoportjainak negyedik helyezettjei.
33-36. helyezettek: A regionális döntőn elért eredmények alapján.
Amennyiben egy csapat az adott korosztály bajnokságában nem jutott a bajnokság legjobb 36 csapata
közé, vagy a bajnokságban nem indult annak a helyezési sorszáma 37.
Az első kiemelési helyre a legkevesebb helyezési sorszám összegét elérő sportszervezet kerül. Az
azonos kiemelési pontszámot elérő sportszervezetek esetén először a serdülő, majd további azonosság
esetén a kadett korosztályban elért eredmény rangsorol. Amennyiben további azonosság áll fenn,
abban az esetben az MKOSZ sorsolással dönti el a kiemelési sorrendet.
A kiemeléseknél az együttműködési megállapodások alapján szerepelt csapatok eredményeit
figyelembe kell venni.
A kiemeléseknél amennyiben egy sportszervezet több csapattal indult akkor elsősorban a legjobb
csapat helyezését kell figyelembe venni.
c.

Kiemelési elvek leány NKB bajnokságban:

A kiemelésnél a 2016/2017-es serdülő végeredményt kell figyelembe venni. Amennyiben az első 8
helyezett csapat közül valamelyik nem indul a 2017/2018-as kadett bajnokságban, úgy a Bajnokság
végeredménye alapján kell feltölteni a mezőnyt.
Nemzeti Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás
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A kiemeléseknél az együttműködési megállapodások alapján szerepelt csapatok eredményeit
figyelembe kell venni.
d.

Kiemelési elvek a leány NJB bajnokságban:

A kiemelésnél a 2016/2017-es kadett végeredményt kell figyelembe venni. Amennyiben az első 8
helyezett csapat közül valamelyik nem indul a 2017/2018-as junior bajnokságban, úgy a Bajnokság
végeredménye alapján kell feltölteni a mezőnyt.
A kiemeléseknél az együttműködési megállapodások alapján szerepelt csapatok eredményeit
figyelembe kell venni.
Selejtező:
A Kiemelt Bajnokság Selejtezőjére nevezni kell. A fiú NKB selejtezőjében a kiemelési lista első 32.
helyezettje, míg a fiú NJB selejtezőjében a kiemelési lista első 16. helyezettje indulhat. Amennyiben a
kiemelési lista nem tartalmaz elég csapatot, úgy a figyelembe vehető eredmények kibővíthetőek az
Régiós Döntő II-vel és az Alapszakasz II-vel (ezek egyezősége esetén sorsolással kell dönteni).
Amennyiben valamelyik sportszervezet nem indul, vagy nem vállalja a selejtezőn valón indulást, úgy a
kiemelési lista alapján kell feltölteni a mezőnyt. Az MKOSZ 2017. augusztus 23-ig teszi közzé a
selejtezők programját és a továbbjutók számát.
A leány NKB és NJB bajnokság első nyolc kiemelt csapata a Selejtezőben nem indul el, hanem
automatikus résztvevője a bajnokság alapszakaszának. Amennyiben egy automatikus résztvevő nem
szeretne a kiemelt bajnokságban indulni, úgy erről írásban tájékoztatnia kell a Versenyirodát 2017.
augusztus 3-ig. Ebben az esetben az indulásról lemondó csapat nem vehet részt sem a kiemelt
bajnokság selejtezőjében, sem a régiós döntőkön. A kiemelt bajnokság mezőnyét a kiemelési lista
alapján kell feltölteni.
A fiú NJB estén a kiemelési lista 1-12. helyezettje a Selejtezőben nem indul el, hanem automatikus
résztvevője a bajnokság alapszakaszának. A szabad helyekre selejtezőt ír ki az MKOSZ.
Leány NKB és NJB, valamint fiú NJB bajnokságban egy körös, fiú NKB bajnokságban két körös
selejtezőn döntenek a csapatok a kiemelt bajnokságba való jutásról.
Alapszakasz:
Leányok estében: A 12 csapat területi elv alapján kerül beosztásra két hatos csoportba (kelet-nyugat),
melyen belül oda-visszavágós mérkőzések alapján döntik el a helyezéseket (A lebonyolítás ábrája a VIII.
számú mellékletben található)
Fiúk esetében: A 16 csapat területi elv alapján kerül beosztásra két nyolcas csoportba (kelet-nyugat),
melyen belül oda-visszavágós mérkőzések alapján döntik el a helyezéseket. A keleti és nyugati 1-4. a
felsőházban folytatja. A keleti és nyugati 5-6. az alsóházban játszik tovább. A keleti és nyugati 7-8.
helyezett a regionális bajnokságok győzteseivel kuparendszerben játszik az alsóházban való
szereplésért. A kuparendszerű keresztjáték első mérkőzésén a regionális bajnokságból jövő csapat a
pályaválasztó (a lebonyolítás ábrája a IX. számú mellékletben található).
Rájátszás:
Felsőház: Keleti 1-4. és Nyugati 1-4. körmérkőzés alapján dönti el a döntőbe jutást, illetve a
helyezéseket
Alsóház: Keleti 5-6. és Nyugati 5-6., valamint a leányok esetében a régiók győztesei, fiúk esetében a
keresztjátékok győztesei (4 csapat) két négyes csoportban játszanak.
Keresztjáték az Alsóház 1-2. helyért: a csoport első helyezettjei kuparendszerben játszanak a másik
csoport második helyezettjével. A kuparendszerű rájátszás első mérkőzésén a második helyezett
csapat a pályaválasztó.
Az Alapszakasz egymás elleni eredményeit a csapatok tovább viszik a Felsőházba.
2017/2018.
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Mérkőzések a döntőbe jutásért:
A Felsőház 7-8. csapata kuparendszerű keresztjátékot játszik az Alsóház 1-2. helyezettjével (1-2.
helyezett eldöntése: a rájátszás szakaszban elért jobb helyezés, több szerzett pont, illetve
kosárkülönbség alapján):
A: Felsőház 7. helyezettje – Alsóház 2. helyezettje
B: Felsőház 8. helyezettje – Alsóház 1. helyezettje
A kuparendszerű rájátszás első mérkőzésén az Alsóházban szereplő csapat a pályaválasztó.
Döntő:
A döntő lebonyolítását a Versenykiírás VI. számú melléklete tartalmazza.

13.

LEÁNY JUNIOR BAJNOKSÁG
Selejtező:
A selejtezőre 2017. augusztus 10-ig írásban kell jelentkezni. Az MKOSZ a nevezések függvényében
készíti el a sorsolást.
Alapszakasz:
Az Alapszakaszban a csapatok oda-visszavágós körmérkőzéssel döntik el a helyezéseket a csoportokon
belül. Az MKOSZ fenntartja a jogot, hogy a nevezők számától függően, kevesebb regionális csoporttal
szervezze meg az Alapszakaszt.
Kiemeltek
"A" csoport
"B" csoport
1.
2.
4.
3.
5.
6.
8.
7.
Selejtező
Selejtező
Selejtező
Selejtező

"Ny" csoport
Ny1
Ny2
Ny3
Ny4
Ny5
NY6

Regionális csoportok
"D" csoport
"K" csoport
D1
K1
D2
K2
D3
K3
D4
K4
D5
K5
D6
K6

"KM" csoport
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6

A kiemelés a 12.1 pont alapján kerül megállapításra.
Rájátszás
A kiemelt csoportok 1-4. helyezettjei kerülnek a „Piros” csoportba. A csapatok az Alapszakasz egymás
elleni mérkőzéseinek eredményeit magukkal hozzák a Rájátszásba.
A „Fehér” és ”Zöld” csoportokba a kiemelt csoportok 5-6. helyezettjei és a regionális csoportok
győztesei kerülnek.
A rájátszásban körmérkőzéssel döntik el a helyezéseket a csoportokon belül.
"Piros" csoport

"Fehér" csoport

"Zöld" csoport

"A" csoport 1.

"A" csoport 5.

"B" csoport 5.

"A" csoport 2.

„B” csoport 6.

„A” csoport 6.

"A" csoport 3.
"A" csoport 4.
"B" csoport 1.
"B" csoport 2.

A regionális csoportok győztesei sorsolással kerülnek
beosztásra.

„B” csoport 3.
„B” csoport 4.
Nemzeti Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás

13

2017/2018.

Keresztjáték
A kuparendszerű keresztjáték a „Fehér” és a „Zöld” csoportból érkező csapat otthonában kezdődik. A
párharcok győztesei jutnak a döntőbe.
KJ1: ”Piros” csoport 7. helyezettje – „Fehér/Zöld” csoport első helyezettjei közül a második
KJ2: ”Piros” csoport 8. helyezettje – „Fehér/Zöld” csoport első helyezettjei közül az első
A „Fehér/Zöld” csoport első helyezettjei közül az első eldöntése: a rájátszás szakaszban szerzett több
pont, illetve kosárkülönbség alapján.
Döntő
A döntő lebonyolítását a Versenykiírás VI. számú melléklete tartalmazza.
13.1

Azok a csapatok, akik nem jutottak be az Alapszakaszba vagy a Rájátszásba további 6-10 mérkőzést
játszhatnak csapatonként (regionális). A mérkőzések lebonyolításáról a résztvevők számának
függvényében az MKOSZ később dönt.

14.

REGIONÁLIS BAJNOKSÁGOK
Az MKOSZ regionális bajnokságokat ír ki U14-U18-ig. A bajnokság három szakaszból állhat
(Alapszakasz I,II., Régiós döntő I.,II., Döntő). Az Alapszakasz lebonyolítási rendjét az MKOSZ a
beérkezett nevezések elbírálását, valamint a korosztályos selejtezőket követően alakítja ki. A
Regionális Bajnokságban szereplő csapatok mellett az Alapszakaszba, a Főtáblára, a Középdöntőbe
valamint a Kiemelt Bajnokságba be nem kerülő csapatok kötelezően játszanak. Az MKOSZ az országos
bajnokság döntőjével megegyező időpontban a régiók rájátszás győzteseinek „Regionális Bajnokok
Döntőjét” rendez. A régiós bajnokságok rájátszásában (régiós döntőjében) és döntőjében csak az önálló
csapatként szerepelő csapatok vehetnek részt (amennyiben az első helyezett nem önálló csapat, abban
az esetben az utána következő első, önálló csapatot illeti meg a régiós döntőn való szereplés joga).
Amennyiben az adott korosztályban több csapatot indító sportszervezetek közül valamelyik önállóan
szerepelteti a második, harmadik (és így tovább) csapatát, akkor azok is részt vehetnek a régiós
döntőben és döntőben. Kivételt képeznek a „10 emberes” szabállyal élő csapatok, mert ők a régiós
döntőn, és a Regionális Bajnokok Tornáján is részt vehetnek. Azoknál a korosztályoknál, ahol Kiemelt
Bajnokság működik, ott a régiók győztesei csatlakoznak az Alsóház küzdelmeihez vagy keresztjátékot
játszanak az Alsóházba kerülésért. Amennyiben az első helyezett nem önálló csapat, abban az esetben
az utána következő első, önálló csapatot illeti meg az Alsóházban való szereplés/keresztjáték joga.
Önálló csapatnak minősül az a csapat, amelynek a csoportos játékengedélyen nem szerepel olyan
játékos, aki a Kiemelt Bajnokságban szereplő csapatnak is a tagja (szerepel a csoportos
játékengedélyen). A fiú Regionális Kadett és Junior Bajnokságokban, amennyiben erre a
sportszervezetek területi fekvése lehetőséget ad, felsőházi, középházi és alsóházi csoportok kerülnek
kialakításra. A sportszervezeteknek 2017. szeptember 10-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik
csoportba szeretnék besorolásukat. Az Alapszakasz I. után a Versenyiroda fenntartja a jogot, hogy az
eredmények alapján az Alapszakasz II-ben módosítson a beosztásokon.

15.

MORGEN FERDINÁND BAJNOKSÁG

15.1

Morgen Ferdinánd bajnokság
a.

A bajnokság ideje:


b.

A bajnokság résztvevői:


2017/2018.

Az Alapszakasz sorsolása azonos a felnőtt NB I. A és B csoportos bajnokság
Alapszakasz mérkőzés napjaival.
Az MFB bajnokságban az NB I. A és NB I. B csoportos sportszervezetek utánpótlás
csapatai vesznek részt.
14
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c.

Játékos szerepeltetés:


Az MFB bajnokságban az 1998. január 1-én vagy utána született játékosok
vehetnek részt.
A mérkőzések jegyzőkönyvében két (2) fő 1995. január 1-én vagy utána született
és egy (1) 1997. január 1-én vagy utána játékos szerepeltetése engedélyezett. A
jegyzőkönyvekben a „túlkoros” játékosok mezszámát be kell karikázni.

d.

Lebonyolítás

Alapszakasz:


A csapatok a csoporton belül a felnőtt csapatok sorsolása szerint játszanak
körmérkőzéses rendszerben, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon.

Döntő:
Résztvevők:
Az NB I. A csoportos MFB bajnokság Alapszakaszának 1-4. helyezett csapata és az
NB I. B csoportos MFB bajnokság Alapszakasz piros és zöld csoportjának 1-2.
helyezett csapata.
Lebonyolítás:

e.

Nevezés:


f.

15.2

A Döntő lebonyolítását a Versenykiírás VII. számú melléklete tartalmazza.
A sportszervezetek NB I-es bajnokságra való nevezése egyben az MFB csapat
nevezését is jelenti.

Költségek


Az Alapszakaszban a pályaválasztó csapatot a mérkőzés rendezésének, a
vendégcsapatot az utazás, szállás és étkezés költségei terhelik.



Az MFB bajnokság döntője az MKOSZ Utánpótlás Döntők rendezési szabályzata
szerint kerül lebonyolításra.

Egyéb rendelkezések az MFB bajnokságra vonatkozóan:
a.

A mérkőzéseket NB I-re hitelesített teremben kell megrendezni, az előírt technikai
felszerelések használata kötelező (kivéve a síprendszert és a videobírót).

b.

Az MKOSZ által rendezett MFB bajnoki mérkőzéseket az együttműködési megállapodásnak
megfelelően csak és kizárólag MOLTEN gyártmányú BGG7 típusú, a Szövetség logójával
ellátott, a FIBA által elfogadott bőrlabdákkal lehet játszani.

c.

Az MFB bajnokság mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a
2017/2018-as bajnoki évre érvényes Edzői Működési Engedéllyel.

d.

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.

16.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1

Az Utánpótlás bajnokságok mérkőzései két (2) játékvezetős rendszerrel kerülnek lebonyolításra, kivéve
a leány és fiú NKB, a leány és fiú NJB korosztályok „A” döntőit, és az MFB döntőjét, melyeket három
(3) játékvezetős rendszerrel kell megrendezni.

16.2

Mérkőzésre ki nem álló, vagy mérkőzésről levonuló csapat pótdíjat köteles fizetni az MKOSZ részére,
mely díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2017/2018. tartalmazza.
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16.3

Az Utánpótlás Bajnokságokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal az MKOSZ rendelkezik.

16.4

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.
a.

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.

16.5

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

16.6

A kiemelt bajnokságokban, a leány NJB bajnokság A, B, Piros, Fehér, Zöld csoportok mérkőzésein, az
MFB bajnokságban és mindkét nem minden korosztályos döntőjén kötelező a statisztika vezetése. A
statisztikákat a Fullcourt rendszerű programban kell vezetni.
a.

2017/2018.

A statisztika elkészítésének és beküldésének hiánya büntetést von maga után, melynek
összegét a Díjfizetési szabályzat 2017/2018. tartalmazza.

16
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I. MELLÉKLET

ORSZÁGOS LEÁNY FŐTÁBLA
16 CSAPAT
1. forduló:
A csoport
1.
2.
3.
4.

B csoport
1.
2.
3.
4.

2. forduló:

C csoport
1.
2.
3.
4.

D csoport
1.
2.
3.
4.

1-8.

E csoport
A1
B2
C1
D2

9-16.
F csoport
B1
A2
D1
C2

G csoport
A3
B4
C3
D4

H csoport
B3
A4
D3
C4

3. forduló:
1-4.
I csoport
E1
E2
F1
F2

Nemzeti Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás

5-12.
J csoport
E3
F4
G1
H2

K csoport
F3
E4
H1
G2
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II. MELLÉKLET

FIÚ ORSZÁGOS FŐTÁBLA
1. forduló:
A csoport
1.
2.
3.
4.

Nyugati régió
B csoport
C csoport
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

D csoport
1.
2.
3.
4.

E csoport
1.
2.
3.
4.

Keleti régió
F csoport
G csoport
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

H csoport
1.
2.
3.
4.

P csoport
F3
E4
H3
G4

2. forduló:
I csoport
A1
B2
C1
D2

Nyugati régió
J csoport
K csoport
B1
A3
A2
B4
D1
C3
C2
D4

L csoport
B3
A4
D3
C4

M csoport
E1
F2
G1
H2

Keleti régió
N csoport
O csoport
F1
E3
E2
F4
H1
G3
G2
H4

Nyugati régió
R csoport
S csoport
I3
J3
J4
I4
K1
L1
L2
K2

T csoport
K3
L3
K4
L4

V csoport
M1
N1
M2
N2

Keleti régió
W csoport
X csoport
M3
N3
N4
M4
O1
P1
P2
O2

Y csoport
O3
P3
O4
P4

E csoport
R3
W4
T1
Y4

Országos alsóház
F csoport
G csoport
S3
W3
X4
R4
T2
Y2
Y3
T3

H csoport
X3
S4
Y1
T4

M csoport
E1
F2
G1
H2

Országos alsóház
N csoport
O csoport
F1
E3
E2
F4
H1
G3
G2
H4

P csoport
F3
E4
H3
G4

3. forduló
Q csoport
I1
J1
I2
J2
4. forduló
A csoport
Q1
V4
R1
W2

Országos felsőház
B csoport
C csoport
Q2
V1
V3
Q4
S1
W1
X2
R2

D csoport
V2
Q3
X1
S2

5. forduló
I csoport
A1
B2
C1
D2

2017/2018.

Országos felsőház
J csoport
K csoport
B1
A3
A2
B4
D1
C3
C2
D4

L csoport
B3
A4
D3
C4
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6. forduló

„A” Döntős
Q csoport
I1
J1
I2
J2

Torna az „A” Döntőért
R csoport
S csoport
I3
J3
J4
I4
K1
L1
L2
K2

Torna a „B” Döntőért
T csoport
V csoport
K3
L3
L4
K4
M1
N1
N2
M2

W csoport
M3
N4
O1
P2

Helyosztók
X csoport
N3
M4
P1
O2

Y csoport
O3
P3
O4
P4

„A” Döntő
„A” csoport

„B” csoport

Q1

Q2

Q4

Q3

R1

S1

S2

R2

„B” Döntő
Negyeddöntő:





R3 – T2 (I.)
R4 – V1 (II.)
S3 – V2 (III.)
R4 – T1 (IV.)

Nemzeti Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás
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III. MELLÉKLET

LEÁNY SERDÜLŐ DÖNTŐ
A Döntő csoportbeosztása az alábbiak szerint történik (sorsolással):
„A” csoport

„B” csoport

„I” I. helyezett

1.

„I” II. helyezett

„I” IV. helyezett

2.

„I” III. helyezett

„J” vagy „K” I. helyezett (sorsolás)

3.

„J” vagy „K” I. helyezett (sorsolás)

„J” vagy „K” II. helyezett (sorsolás)

4.

„J” vagy „K” II. helyezett (sorolás)

A Döntő lebonyolítási időrendje a következő:

I.

II.

III.

IV.

2017/2018.

NAP

NAP

NAP

NAP

9:00

B2-B3

11:00

B1-B4

13:00

A1-A4

15:00

A2-A3

16:45

Ünnepélyes megnyitó

17:30

B2-B4

19:30

B3-B1

9:00

A3-A1

11:00

A2-A4

13:00

B4-B3

15:00

B1-B2

17:00

A4-A3

19:00

A1-A2

10:00

B III. – A IV.

E

12:00

A III. – B IV.

F

14:00

B I. – A II.

G

16:00

A I. – B II.

H

9:00

E vesztes – F vesztes

7. helyért

11:00

E gy. – F gy.

5. helyért

13:00

G v. – H. v. 3. helyért

3. helyért

15:00

G gy. – H gy. 1. helyért

1. helyért
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IV. MELLÉKLET

FIÚ SERDÜLŐ DÖNTŐ
A Döntő csoportbeosztása az alábbiak szerint történik (sorsolással):
Piros csoport (A)

Fehér csoport (B)

Q1

1.

Q2

Q4

2.

Q3

R1

3.

S1

S2

4.

R2

A Döntő lebonyolítási időrendje a következő:

I.

II.

III.

IV.

NAP

NAP

NAP

NAP
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9:00

B2-B3

11:00

B1-B4

13:00

A1-A4

15:00

A2-A3

16:45

Ünnepélyes megnyitó

17:30

B2-B4

19:30

B3-B1

9:00

A3-A1

11:00

A2-A4

13:00

B4-B3

15:00

B1-B2

17:00

A4-A3

19:00

A1-A2

10:00

B III. – A IV.

E

12:00

A III. – B IV.

F

14:00

B I. – A II.

G

16:00

A I. – B II.

H

9:00

E vesztes – F vesztes

7. helyért

11:00

E gy. – F gy.

5. helyért

13:00

G v. – H. v. 3. helyért

3. helyért

15:00

G gy. – H gy. 1. helyért

1. helyért
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V. MELLÉKLET

KIEMELT BAJNOKI DÖNTŐK
A Döntő csoportbeosztása az alábbiak szerint történik:
„A” csoport

„B” csoport

Rájátszás I. helyezett

1.

Rájátszás II. helyezett

Rájátszás IV. helyezett

2.

Rájátszás III. helyezett

Rájátszás V. helyezett

3.

Rájátszás VI. helyezett

Mérkőzések a Döntőbe jutásért „B”

4.

Mérkőzések a Döntőbe jutásért „A”

A Döntő lebonyolítási időrendje a következő:

I.

II.

III.

IV.

2017/2018.

NAP

NAP

NAP

NAP

9:00

B2-B3

11:00

B1-B4

13:00

A1-A4

15:00

A2-A3

16:45

Ünnepélyes megnyitó

17:30

B2-B4

19:30

B3-B1

9:00

A3-A1

11:00

A2-A4

13:00

B4-B3

15:00

B1-B2

17:00

A4-A3

19:00

A1-A2

10:00

B III. – A IV.

E

12:00

A III. – B IV.

F

14:00

B I. – A II.

G

16:00

A I. – B II.

H

9:00

E vesztes – F vesztes

7. helyért

11:00

E gy. – F gy.

5. helyért

13:00

G v. – H. v. 3. helyért

3. helyért

15:00

G gy. – H gy. 1. helyért

1. helyért
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VI. MELLÉKLET

LEÁNY JUNIOR DÖNTŐ
A Döntő csoportbeosztása az alábbiak szerint történik (sorsolással):
„A” csoport

„B” csoport

Piros csoport I. helyezett

1.

Piros csoport II. helyezett

Piros csoport IV. helyezett

2.

Piros csoport III. helyezett

Piros csoport V. helyezett

3.

Piros csoport VI. helyezett

KJ1/KJ2 győztese (sorsolás)

4.

KJ1/KJ2 győztese (sorsolás)

A Döntő lebonyolítási időrendje a következő:

I.

II.

III.

IV.

NAP

NAP

NAP

NAP
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9:00

B2-B3

11:00

B1-B4

13:00

A1-A4

15:00

A2-A3

16:45

Ünnepélyes megnyitó

17:30

B2-B4

19:30

B3-B1

9:00

A3-A1

11:00

A2-A4

13:00

B4-B3

15:00

B1-B2

17:00

A4-A3

19:00

A1-A2

10:00

B III. – A IV.

E

12:00

A III. – B IV.

F

14:00

B I. – A II.

G

16:00

A I. – B II.

H

9:00

E vesztes – F vesztes

7. helyért

11:00

E gy. – F gy.

5. helyért

13:00

G v. – H. v. 3. helyért

3. helyért

15:00

G gy. – H gy. 1. helyért

1. helyért
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2017/2018.

VII. MELLÉKLET

MORGEN FERDINÁND BAJNOKSÁG DÖNTŐ
1.NAP
NEGYEDDÖNTŐ:
MFB 1. helyezettje – MFB Piros/Zöld 2. helyezettje (I.)
MFB 4. helyezettje – MFB Piros/Zöld 1. helyezettje (II.)
MFB 2. helyezettje – MFB Piros/Zöld 2. helyezettje (III.)
MFB 3. helyezettje – MFB Piros/Zöld 1. helyezettje (IV.)
2. NAP
5-8. HELYÉRT:
I. vesztese – II. vesztese (V.)
III. vesztese – IV. vesztese (VI.)
ELŐDÖNTŐ:
I. győztese – II. győztese (VII.)
III. győztese – IV. győztese (VIII.)
3. NAP
7-8. HELYÉRT:
V. vesztese – VI. vesztese
5-6. HELYÉRT:
V. győztese – VI. győztese
3. HELYÉRT:
VII. vesztese – VIII. vesztese
DÖNTŐ:
VII. győztese – VIII. győztese

2017/2018.
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Döntő

VIII. MELLÉKLET
Rájátszás
(felsőház)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alapszakasz

Keleti csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyugati csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keresztjáték
FH7 – AH10
FH8-AH9

Rájátszás (alsóház)
Ny5
Ny6
Régiós
Régiós

Alapszakasz
(regionális bajnokság)

Nyugat Régió
1.
2.
3.
…

K5
K6
Régiós
Régiós

Dél Régió
1.
2.
3.
…

Nemzeti Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás

Észak Régió
1.
2.
3.
…

Kelet Régió
1.
2.
3.
…
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2017/2018.

Döntő

IX. MELLÉKLET

Rájátszás
(felsőház)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alapszakasz

Keleti csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nyugati csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Keresztjáték
FH7 – AH10
FH8-AH9

Rájátszás (alsóház)
Ny5
Ny6
Ny7/Régiós
Ny8/Régiós

Alapszakasz
(regionális bajnokság)

Nyugat Régió
1.
2.
3.
…

2017/2018.

K5
K6
K7/Régiós
K8/Régiós

Dél Régió
1.
2.
3.
…

Észak Régió
1.
2.
3.
…

Kelet Régió
1.
2.
3.
…
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