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Férfi Felkészülési Vándorkupa 2019 

1. A verseny célja 

A megyei felnőtt férfi bajnokságra való felkészülés előszezonban való 
elősegítése és a sportág népszerűsítése. 

2. A verseny rendezője 

Az MKOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége. 

3. A versenyben résztvevő csapatok 

Országos bajnokságokban nem induló felnőtt, illetve megmérettetésre 
alkalmas, illetve vágyó (U16, U18, U20) utánpótlás korosztályú csapatok. 

Sportorvosi engedély nem kötelező, de ajánlott.  

Sportorvosi engedély nélküli pályára lépés 18 év feletti játékos esetén csak is 
az egyéni felelősségére, 18 év alatti játékos esetén a sportszervezet 
felelősségére történhet.  

4. A verseny időpontja és helyszíne 

Időpontja: 2019. szeptember 02.-29. között 

Helyszíne: a nevező csapatok termei. 

5. Nevezés 

Nevezni az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetség e-mail címére 
(mksz_jnksz@hunbasket.hu) beküldött Nevezési Adatlappal (1.melléklet) 
lehet. 

Határidő: 2019. augusztus 23. 

Nevezési díj nincs! 

6. A Kupa rendszere 

A beérkezett nevezéseket követően az elmúlt megyei felnőtt férfi bajnokság I.-
IV. helyezettei kiemelésre kerülnek. Amennyiben ezen klubok közül nem 
mindenki vesz részt a versenyben, úgy csak azok kerülnek kiemelésre, akik 
benne voltak az első négyben. Melléjük sorsolással párosítjuk a további 
nevezőket. Az összecsapások egy mérkőzésen dőlnek el egyenes kieséssel. A 
verseny időtartama a nevezések számától függően tart, de maximum négy 
hétig. Pld: ha nyolc együttes nevez, akkor az első forduló időpontjai 09.09-15, 
a második forduló 09.16.-22., a harmadik forduló 09.23.-29. között kerül 
lebonyolításra. Amennyiben több, mint nyolc csapat nevez, akkor az első 
fordulót 09.02.-08. között rendezzük. A verseny végén a III.-IV. helyért is lesz 
mérkőzés. 

7. Óvás - Fellebbezés  

Óvni az MKOSZ Versenyszabályok rendelkezései szerint lehetséges. Első 
fokon a Versenybizottság jár el. A díjakat az MKOSZ Díjfizetési Szabályzata 
2019/2020. tartalmazza. 

 

8. Díjazás 
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Férfi Felkészülési Vándorkupa 2019 

A Kupa nyertese jogosult és köteles egy éven át megőrizni a Vándorserleget. 

Az első három helyezett érmet kap. Továbbá az I. helyezett 4 db, a II. helyezett 
3 db, a III. helyezett 2 db, a IV. helyezett 1 db 7-es méretű Molten típusú 
labdával gazdagodik. 

9. Játékvezetők 

A verseny mérkőzéseit a játékvezetők 2 játékvezetős rendszerben vezetik. 

A mérkőzésekre a játékvezetőket az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége küldi. 

A játékvezetői díjakat az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége fizeti. 

A játékvezetők utazási költségtérítését a sorsolás szerint elöl álló csapat fizeti. 

Az utazási költségtérítés mértéke az MKOSZ által meghatározottak szerint. 

10. Mérkőzések rendezése  

10.1. Minden csapatnak rendelkeznie kell a mérkőzések lebonyolításához szükséges 
minimális technikai feltételekkel (nyíl, piros zászlók, síp, elektromos berendezés 
hiányában két stopperóra).  

A jegyzőkönyv vezetését, az órák, illetve a kijelző kezelését a rendező csapat 
biztosítja. Amennyiben a két sportszervezet megállapodása alapján a 
jegyzőkönyvet a vendégcsapat képviselője vezeti, úgy munkájával 
kapcsolatban a rendezőcsapat kifogást nem támaszthat. 

A mérkőzés technikai és személyi (asztalszemélyzet) feltételeinek biztosításáért 
a mérkőzést rendező sportszervezet felelős!  

10.2. A mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett Magyar Kosárlabda 
Versenyszabályok, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által 
elfogadott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” 2014. október 1-től 
érvényes játékszabályai szerint kerülnek lebonyolításra.  

10.3. Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Versenyszabályok 
nem intézkednek, az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetségének Elnöksége és/vagy 
a Versenybizottsága dönt. 
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Nevezési Adatlap 
(Kérjük elektronikus formában kitölteni!) 

SEMIX KUPA 

Alulírott, mint a sportszervezet/csapat vezetője, benevezem az alábbi csapatot a 2019. évi SEMIX 

Kupára. 

A nevező csapat neve: 

 

 
 (pl.: Kun Farkasok vagy JBVSI „A”) 

A nevező sportszervezet hivatalos neve: ................................................................................................   

 ................................................................................................................................................................  

A költségviselő neve és számlázási címe: ..............................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Sportszervezet képviselőjének neve: .....................................................................................................  

Mobil: .............................................................. e-mail címe: ..................................................................  

Telefonszáma: ................................................. Fax: ...............................................................................  

Edző, testnevelő neve:............................................................................................................................  

Postacíme: ..............................................................................................................................................  

Mobil: .............................................................. e-mail címe: ..................................................................  

Telefonszáma: ................................................. Fax: ...............................................................................  

Hazai mérkőzések helyszíne: .................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Hazai edzések helyszíne és időpontja (nap/óra): ...................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

A nyilatkozásra kijelölt személy neve: ...................................................................................................  

Mint a fenti sportszervezet/csapat vezetője, ill. képviselője kijelentem, hogy a Nemzetközi Kosárlabda 

Játékszabályok és a SEMIX Kupa Versenykiírás rendelkezéseit ismerem, azokat magunkra nézve 

kötelezőnek tekintjük. 

Kelt:  ………………..…….…,  ………..év, ..……………….…hó,  ………….nap. 

   P.H.   ..................................................  



1. melléklet 

 

  aláírás  


