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FELHÍVÁS 
Szekszárdi Városi Kosárlabda Bajnokság 2016/17 

 
A Szekszárd Megyei Jogú Város Kosárlabda Szervező Bizottsága ez évben is meghirdeti a városi 
kosárlabda bajnokságot, férfi és női szakágban egyaránt. 
Nevezni - az alábbiakban közölt feltételekkel - írásban, személyesen benyújtva vagy e-mail-
ben, a következő címen lehet: 
 Szekszárdi Sportközpont NKft. 
 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 
 Telefon: +36 74 315 733  
 e-mail: titkarsag@szekszardisport.hu 

I. Nevezés beérkezésének határideje: 2016. október 28. (péntek) 

II. Nevezési díj: csapatonként 32.000,- Ft, 
melyet készpénzben kell befizetni, legkésőbb a nevezési határidő napjáig. 
Befizetés a Sportcsarnok-Titkárság pénztárában hétfőtől csütörtökig, 08-16 óra között 
történhet. 

III. A nevezéshez mellékelni kell a csapatban szereplő játékosok névsorát (max. 18 fő), 
lakcímmel, születési adatokkal és érvényes sportorvosi igazolással, külön megjelölve a 
csapat képviselőjének nevét, e-mail címét, telefonszámát. (Sportorvosi igazolás 
hiányában - játékosonként külön-külön aláírt - „felelősségi nyilatkozatot” kell mellékelni!) 
Ugyancsak mellékelni kell a nevezési díj befizetését igazoló pénztárbizonylat fénymásolatát! 

IV. Egy játékos a bajnoki évben – a Szekszárd városi bajnokságban - csak egy csapatban 
játszhat! 
A városi bajnokságban nem játszhat olyan játékos, aki 2016. augusztus 31. után magasabb 
osztályban (megyei, regionális, NB-II., NB-I.) igazolt játékosként szerepel, illetve szerepelhet. 
A magasabb osztályban szereplő egyesületek kevesebbet foglalkoztatott játékosai számára 
felkészítési lehetőséget biztosítunk a bajnokságban való részvétellel, de a csapat 
eredményeit nem számítjuk be a bajnokság végeredményébe, azaz a csapat versenyen 
kívül indulhat. 
Kivétel! A kosárlabda sportág utánpótlás-nevelésének támogatása érdekében lehetőséget 
adunk arra, hogy a városi bajnokságban a magasabb osztályú csapatok igazolt, 1998. január 
01. után született játékosai iskolájuk vagy egyesületük utánpótlás csapatában 
szerepelhessenek. 

V. A mérkőzések csütörtöki játéknapokon, a Garay János Gimnázium sportcsarnokában 
kerülnek lebonyolításra, 4 x 12 perces "futóórás" játékidővel. (Bejárás az iskolába a 
Csokonai utca felől, az udvari hátsó vaskapun keresztül!) 

VI. A játékvezetői díjat – 2 x 5.000.- Ft/mérkőzés - a két csapat 50-50 %-os arányban 
megosztva fizeti. Jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyvet, mérkőzéslabdát a szervezőbizottság 
biztosít. 
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VII. Sorsolásra a nevezések beérkezését követően, 2016. november 9-én (szerdán) 16.45 órakor 
kerül sor - valamennyi nevező csapat képviselőjének jelenlétében – a Városi Sportcsarnok 
emeleti tárgyalótermében. 
A fenti időpontról külön értesítést a benevező csapatoknak csak az általuk 
 megadott e-mail címre küldünk!!! 

VIII. A bajnoksággal kapcsolatos egyéb tudnivalókról a sorsoláson adunk tájékoztatást. 
 
 
 
 
Szekszárd, 2016. október 12. 
  
 
 Villányi János 

 a Szervező Bizottság elnöke s.k. 
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A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
EGYÉB TUDNIVALÓK 

(A 2016. október 12-én "FELHÍVÁS !" néven megjelentetett VERSENYKIÍRÁS melléklete) 

1. Sportorvosi engedély: 
Kívánatos, hogy minden játékos csak érvényes sportorvosi engedéllyel játsszon! Sportorvosi 
igazolás hiányában játékosonként egyéni „felelősségi nyilatkozatot” kell tenni, amelyet a 
nevezéshez kell mellékelni! Ebben a játékos nyilatkozik arról, hogy a versenysorozatban saját 
felelősségére vesz részt sportorvosi vizsgálat illetve engedély nélkül.  

2. Nevezés: 
Nevezni csak írásban lehet. Minden csapatnak be kell küldenie a nevezés mellékleteként egy 
összesítő névsort, maximum 18 főről (Név, szül. hely és idő, lakcím szerepeljen benne!) Az 
összesítő névsorban külön kérjük megjelölni a csapat képviselőjének és edzőjének nevét, 
valamint a képviselő elérhetőségeit (mobiltelefon száma, e-mail címe) 

3. Nevezési díj: 
Nem léphet pályára mérkőzésen az a csapat, amely nem igazolta a versenybíróságnál a 
nevezési díj befizetését! 

4. A bajnokság lebonyolítása:   
A bajnokság lebonyolítása a nevező csapatok számától függően, körmérkőzéses rendszerben, 
több szakaszban zajlik. 
4 csapat nevezése esetén 3 kör és rövid rájátszás, 5 vagy 6 csapat esetén 2 kör és rövid 
„rájátszás”, 7 vagy több csapat esetén 2 teljes kör kerül lebonyolításra.  
2016. december 16. és 2017. január 4. között karácsonyi szünet, 2017. január 27. és február 
22. között „sí-szünet” lesz. Ezen időszakokban fordulót nem rendezünk! 

5. Játékosok szerepeltetése: 
Amennyiben - a bejelentésre indított vizsgálat során - bebizonyosodott, hogy egy játékos 
valamely csapatban jogosulatlanul (a versenykiírással ellentétes módon) lépett pályára, úgy az 
érintett mérkőzés(ek) eredménye 20:0 a vétlen csapat javára. Ismétlődés esetén a vétkes 
csapatot a bajnokságból a Versenybíróság kizárhatja. 

6. Ki nem állás mérkőzésre: 
A mérkőzésre ki nem álló csapat a kiállásért járó 1 pontot nem kapja meg, és a mérkőzést 20:0-
lal a vétlen csapat nyeri. Ismétlődés esetén a vétkes csapatot a Versenybíróság a bajnokságból 
kizárhatja. 
Ki nem állásnak minősül, ha egy csapat a sorsolásban közzétett mérkőzősére - a VB. előzetes 
tudta és hozzájárulása nélkül - nem jelenik meg, illetve a mérkőzés kezdési időpontjára, ill. azt 
követően 5 percen belül nem tud 5 fő, játékra kész és jogosult játékossal a kezdő feldobáshoz 
felállni. 

7. Mérkőzés elhalasztása: 
Mérkőzés elhalasztására csak rendkívül indokolt esetben, az alábbi eljárás szerint kerülhet sor: 
(1) A mérkőzés elhalasztásakor a lemondó csapat kötelessége a másik csapat értesítése, 

és az új játékidőpont leegyeztetése,illetve arra terem biztosítása! 
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(2) A mérkőzés elhalasztását írásban kell bejelenteni, minimum 1 héttel a mérkőzés 
eredetileg kiírt játéknapja előtt a Versenybíróság felé, az új időpont és helyszín 
közlésével együtt! 
Ugyanazon csapatnak egy bajnoki évadon belüli második vagy többedik halasztási 
kérelme illetékköteles, melynek összege alkalmanként 6.000.- Ft! 
Ugyancsak illetékköteles – 1. alkalommal 4.000.- Ft, további esetekben 8.000.- Ft – az 
az eset, ha egy csapat halasztási szándékát a kiírt időponthoz képest 6 nappal, vagy 
rövidebb időn belül jelenti be! 
Ilyen esetben – a halasztott mérkőzés lejátszása előtt – a halasztást kérő csapatnak igazolnia 
kell a befizetés tényét az első játékvezető felé a befizetési pénztár- bizonylat 
bemutatásával! 

(3) A halasztott mérkőzéssel kapcsolatos minden többletköltség a halasztást kérő csapatot 
terheli. 

7. A Versenybíróság tagjai: 
Villányi János (KSZB elnök) (70) 455-7199 
Kovács Gyula Attila (70) 601-8263; (30) 204-5511 
Ferencz Dániel (30) 512-0546 

8. Díjazás: 
Valamennyi csapat oklevél-, az első három csapat oklevél és érem díjazásban részesül. 

9. Játékvezetői költségek: 
A mérkőzés játékvezetői 5.000.- Ft játékvezetői díjat számolhatnak el. (Útiköltség nem 
számolható el!) A játékvezetői díjat minden csapat a mérkőzés megkezdése előtt, felszólítás 
nélkül köteles kifizetni a mérkőzés játékvezetőjének! 
 

10. Egyéb rendelkezések: 

MEZEK: A résztvevő csapatoknak jól láthatóan, elöl és hátul egyaránt 
számozott, egységes mezekben kell a mérkőzéseken játszani. 

JÁTÉKIDŐ: 4x12 perc "futóórával", azt az időkéréseknél meg kell állítani. 
Félidőnként mindkét csapat 1-1 időt kérhet, melynek időtartama 1 
perc. 

VÁRAKOZÁSI IDŐ: A várakozási idő maximum 5 perc. Ha ez idő alatt valamelyik csapat 
nem jelenik meg játékra készen (min. 5 fővel), elveszíti a mérkőzést. 
Ha a mérkőzésre kiírt játékvezetők nem érkeznek meg, akkor a két 
edző/csapatvezető a jelenlevők közül kérjen fel megfelelő 
hozzáértésű személyt a mérkőzés levezetésére, vagy annak 
hiányában ketten vezessék le a mérkőzést. 
Játékvezető hiánya miatt mérkőzés nem maradhat el! 

KIÁLLÍTÁS: A kiállítás tényét és körülményeit írásban kell rögzíteni az első 
játékvezetőnek, melyet a lehető legsürgősebben el kell juttasson a 
VB-hez. A mérkőzés utáni szerdán 17.00 órakor a Városi 
Sportcsarnok emeleti tárgyalótermében ül össze a Fegyelmi 
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Bizottság, amely előtt a kiállított játékos és csapatának vezetője 
(képviselője) külön értesítés nélkül köteles megjelenni. 
A Fegyelmi Bizottság tagjai: 
Elnök: Domokos Lőrinc 
Tagok: Reisz Péter 

Földesi Gyula 
Kovács Gyula Attila 
Nyerki Balázs 

Az esetenként 3 tagú bizottság - döntésének meghozatalához - kérheti 
az érintett játékvezetők meghallgatását is. 
A Fegyelmi Bizottság döntése megfellebbezhetetlen, további 
jogorvoslat lehetőségét jelen szabályzat kizárja! 

ÓVÁS: Ha egyik csapat egy mérkőzés eredményét – bármilyen okból - meg 
akarja óvni, azt csak akkor teheti, ha a csapat- kapitány – legkésőbb 
a jegyzőkönyv lezárása és az első játékvezető általi aláírása előtt - 
aláírja a jegyzőkönyv ezen rovatát és közli az első játékvezetővel, hogy 
miért kíván óvni. 
Az óvás akkor válik hivatalossá, ha azt a mérkőzést követő hétfőn 16 
óráig írásban is benyújtják a Versenybíróság címére, Szekszárdi 
Sportközpont NKft. szervezőnél, 20.000,- Ft óvási díj egyidejű 
befizetése mellett. 
 
Az óvás elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs. 
Elfogadása esetén a csapat számára a 20.000,- Ft visszafizetésre 
kerül. 

CSERE: A mérkőzés a csere idejére nem áll meg („futó” csere)! A 
cserejátékos akkor léphet a pályára, ha lecserélt társa elhagyta a 
játékteret. 
Rossz csere büntetése: technikai „B” hiba az edző ellen  

EDZŐ:  Edző/csapatvezető jelenlétének hiányában a csapatkapitány 
gyakorolja az edző jogait és kötelességeit! 

Minden olyan esetben, amelyről a hivatalos játékszabályok, valamint a versenykiírás és melléklete 
nem rendelkezik, a Versenybíróság, ill. mérkőzésen az első játékvezető dönt. Döntésük ellen 
fellebbezésnek helye nincs. 

 

Szekszárd, 2016. október 12. 

 Villányi János 
 a Szervező Bizottság elnöke s.k. 
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