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 A megye kosárlabda csapatainak folyamatos, rendszerben történő foglalkoztatása és versenyeztetése, 

felkészülés előkészítése a magasabb szintű bajnokságokhoz, a bajnoki helyezések eldöntése. 

 Az MKOSZ stratégiai céljainak megfelelően a sportág népszerűségének és versenyképességének javítása.  

 

 Az MKOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége gyakorol valamennyi olyan jogkört a sportszervezetek, 

játékosok és a bajnokságban közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, az MKOSZ 

szabályzatai, valamint a Versenykiírás felhatalmazzák. 

 Az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A 

Versenyszabályokkal, Versenykiírással összefüggésben az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetségének 

Versenybizottsága (a továbbiakban Versenybizottság) jogosult első fokon eljárni és határozatot hozni minden 

olyan ügyben, amely a Versenyszabályok, és jelen Versenykiírás kapcsán a bajnokság lebonyolításával függ 

össze. Az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége hivatalból vagy kérelemre jár el. 

 

 Az Alapszakasz kezdete várhatóan:  . 

 Az Alapszakasz vége:   

 A Play-off szakasz kezdete:   

 A Play-off szakasz vége:   

 

 ő ő

ő

ő

ő

 ő

ő ő ő ő

 

 Nevezni az MKOSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben lehet 

(http://mkosznevezes2021.flexinform.hu/)  (nevezési határidő). 

  magában foglaló Szövetségi díj összegét az MKOSZ Díjfizetési szabályzat 2021/2022. 

tartalmazza, mely összeg a JNSZ Megyei KSZ bankszámlájára (10300002-20316431-49020140) fizetendő, a 

nevezés benyújtásával egyidejűleg,  

 A nevezéssel egy időben a kitöltött  (1. melléklet) 

 (mksz_jnksz@hunbasket.hu). A Nevezési Adatlap elérhető és letölthető a 

Megyei Szövetség honlapján (www.jnksz-basketball.hu) a „Versenykiírások” menüpont alatt is. Kérjük az adatok 

teljes körű és pontos kitöltését!  

ő

ő

 Mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (2. melléklet) szerint.  

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 
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 A Megyei Férfi Bajnokságra nevező sportszervezet teljes felelősséggel vállalja: 

a. Az MKOSZ és az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége előírásainak és a Versenykiírásban foglaltak betartását. 

b. Betartja a nevezési határidőt és befizeti a nevezési díjat az e-számlán feltüntetett fizetési határidőn belül. 

c. Teljeskörűen lejátssza az időpont-egyeztető értekezleten meghatározott versenyrendszerben foglalt 

mérkőzéseit a megadott határidőkig. 

d. Biztosítja a bajnokság befejezéséig az anyagi fedezet rendelkezésre állását. 

 

 A bajnokság lebonyolításának rendszere:  

 A bajnoki műsort a meghatározott hivatalos játéknapokkal a Versenybizottság készíti el. A végleges műsor az 

időpont-egyeztető értekezleten történő egyeztetés alapján kerül kialakításra.  

ő ő ő

ő ű ő

 Mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (2. 

melléklet) szerint. 

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 

Az időpont-egyeztető értekezlet helyszínét, idejét és kezdési időpontját a Versenybizottság később teszi közzé. 

6.2.1. A bajnokságban az  helyezéseiért a csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói 

joggal, oda-visszavágó alapon. 

6.2.2. 

A Play-off rendszerű mérkőzések során az első és harmadik mérkőzésen a pályaválasztói jog azt a csapatot illeti 

meg, amelyik a Play-off játékot megelőző Alapszakaszban jobb helyezést ért el. 

I. forduló – 2 győzelemig 

A = 1-8 (1-8, 8-1, 1-8)  

B = 2-7 (2-7, 7-2, 2-7) 

C = 3-6 (3-6, 6-3, 3-6)  

D = 4-5 (4-5, 5-4, 4-5) 

II. forduló 

I = A-D győztesek – 2 győzelemig 

II = B-C győztesek – 2 győzelemig 

III = A-D vesztesek – 1 győzelemig 

IV = B-C vesztesek – 1 győzelemig 

III. forduló 

I-II győztesek játéka  az 1. helyért  – 2 győzelemig 

II-I vesztesek játéka  a 3. helyért  – 2 győzelemig 

III-IV győztesek játéka  az 5. helyért  – 1 győzelemig 

III-IV vesztesek játéka  a 7. helyért  – 1 győzelemig 

Az Alapszakaszban 8. hely alatt végzett csapatoknak a végső helyezésekért játszandó további mérkőzéseinek 

rendszere a szezon eleji időpont-egyeztetőn kerül meghatározásra. 

6.2.3. ő ő
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 A mérkőzések időpontjait az egész szezonra az időpont-egyeztető értekezleten kell véglegesíteni, ezért a csapatok 

képviselőinek úgy kell megjelenniük, hogy tisztában legyenek a terembeosztásukkal. 

ő ő

ő ő

ő ő ő  (7.5, 7.6, 7.7, 7.8) 

ő

 ő

ő ő

ő ő ő

 
ő ő ő ő

 A mérkőzések napi kezdési időpontja legkésőbb 21,00 óra lehet. Amennyiben 18 év alatti játékosokkal szereplő 

csapat/ok is vannak a résztvevők között, akkor az ellenük lejátszandó hazai mérkőzések tekintetében törekedni 

kell arra, hogy ezek a találkozók legkésőbb 18,00 órakor kezdődjenek. 

 ő

ő

ő  (3. melléklet) ő

ő ő ő

ő ő

 ő ő ő ő ő ő ő

ő

ő ő

 A változtatott időpontokat úgy kell meghatározni, hogy a hivatalos műsorban kiadott eredeti időponthoz képest 

Alapszakaszban legfeljebb tizennégy (14), Play-off szakaszban hét (7) nappal korábban, vagy Alapszakaszban 

tizennégy (14), Play-off szakaszban hét (7) napon belül le kell játszani a mérkőzést. A bajnokság 

játékszakaszainak (Alapszakasznak vagy Play-off I/II/III. fordulójának) határidejét nem lehet túllépni.  

 ő ő ő ő ő

ő ő ő  (2. melléklet) 

ő

ő ő  

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 

ő ő ő

 ő

ő ő

Amennyiben a Versenybizottság veszélyeztetve látja a bajnokság során mérkőzésekre-játékszakaszokra 

(Alapszakaszra vagy Play-off I/II/III. fordulójára) meghatározott határidők betartását, jogosult a mérkőzések 

hivatalból való kiírására a mérkőzésen elől álló sportszervezet költségére, annak teremidőpontjára.  

mailto:jnksz.kosar@gmail.com
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ő

A mérkőzés időpontokkal kapcsolatos vitás ügyekben a Versenybizottság határozattal dönt. E határozat ellen 

jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 Minden csapatnak rendelkeznie kell Az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége által a Megyei Férfi Bajnokságra 

kiadott csoportos játékengedéllyel. 

ő  (papíron vagy elektronikus formában) 

 a mérkőzést le kell játszani. ő

 melynek 

mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (2. melléklet) szerinti.  

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 

 A 2021/2022-es Megyei Férfi Bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel csapata 

csoportos játékengedélyén, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és ezt – kérés esetén - a 

mérkőzés ellenőrének vagy az első játékvezetőnek bemutatja. ő ő

 A 215./2004. (VII.13.) számú Kormányrendelet alapján mérkőzésen csak az szerepelhet, aki érvényes sportorvosi 

engedéllyel rendelkezik. Ez 18. évét be nem töltött sportolónál 6 hónap, 18. életévét betöltött sportolónál pedig 1 

év. Az ismétlődő vizsgálat idejét a sportorvos rövidebb időben is meghatározhatja. Sportorvosi engedély csak a 

játékos egyéni sportorvosi igazolványában fogadható el.  

 

 amennyiben az engedélyt kiadó orvos rendelkezik az Országos Sportegészségügyi 

Intézettel megkötött erre vonatkozó szerződéssel. (6. melléklet: Az MKOSZ Versenybizottság Közleménye a 

sportorvosi engedélyekkel kapcsolatos változásról.) 

Az Országos Sportegészségügyi Intézettel szerződött orvosok listáját a www.osei.hu oldalon lehet megtekinteni. 

ő ő ő ő

ő ő

ő

ő

ő ő

ő

 ő  (papíron vagy elektronikus formában) 

ő ő a mérkőzést le kell játszani. 

Az érintett csapatnak ő

ő ő

ő  

 Minden mérkőzésre maximum 12 játékos nevezhető. 

 Az NB.I-es és NB.II-es sportszervezetek saját második vagy harmadik csapatként a megyei osztályban 

szerepeltethetnek csapatokat.  

Azonban az NB.I-es illetve NB.II-es csapatban játékengedéllyel rendelkező játékosok közül a megyei bajnokságban 

csak az 2001. január 1-én vagy utána született játékosok kaphatnak játékengedélyt. Közülük egy mérkőzésen 

maximum 5 (öt) fő szerepeltethető (ennyi lehet beírva a jegyzőkönyvbe). Ezen játékosok közül a play-off 

szakaszban csak azok a játékosok szerepeltethetőek, akik az alapszakaszban legalább öt (5) találkozón 

ténylegesen pályára léptek. 

http://www.osei.hu/
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 A bajnokságban induló sportszervezethez játékengedély adható ki olyan NB.I-es vagy NB.II-es játékengedéllyel 

rendelkező sportoló részére, aki a játékengedélyt kérő másik sportszervezettel az MKOSZ által már regisztrált 

utánpótlás együttműködési megállapodást kötött NB.I-es vagy NB.II-es sportszervezet igazolt sportolója és 2001. 

január 1-én vagy utána született.  

Közülük egy mérkőzésen maximum 5 (öt) fő szerepeltethető (ennyi lehet beírva a jegyzőkönyvbe). Ezen játékosok 

közül a play-off szakaszban csak azok a játékosok szerepeltethetőek, akik az alapszakaszban legalább öt (5) 

találkozón ténylegesen pályára léptek. 

 ő  az Alapszakasz utolsó mérkőzésének napján 24,00 óra. 

 A játékosok le- és átigazolására a „Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási 

szabályzata” az irányadó. 

 

 A játéklehetőség biztosítása érdekében a sportszervezetek benevezhetik és a szabályok betartásával 

szerepeltethetnek a Megyei Férfi Bajnokságban több csapatot is.  

 Amennyiben egy sportszervezet kettő (2) vagy több csapatot indít a bajnokságban, köteles a játékosait egész 

szezonban abban a csapatban szerepeltetni, amelyben először pályára léptek vagy jegyzőkönyvben szerepeltek. 

 

Óvni az MKOSZ Versenyszabályok rendelkezései szerint lehetséges. Első fokon a Versenybizottság jár el. A 

díjakat az MKOSZ Díjfizetési Szabályzata 2021/2022. tartalmazza. 

 

Valamennyi résztvevő csapat oklevelet, az első három helyezett érmet és serleget kap.  

Külön díjazásban részesül a legeredményesebb dobó és a legjobb 3 pontos dobó játékos. 

A Szövetség kérésére, a csapatok szavazatai alapján „A megyei felnőtt férfi bajnokság legjobb játékosa” külön 

díjazásban részesül. 

 

 A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők két (2) játékvezetős rendszerben vezetik. 

 A bajnokság Play-off szakaszának legjobb nyolc közötti mérkőzéseire mérkőzésellenőr lesz kirendelve. 

 A mérkőzésekre a játékvezetőket, az asztalszemélyzetet tagjait, a mérkőzésellenőrt és szükség esetén a kirendelt 

szövetségi ellenőrt az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége küldi, ezen sportszakemberek díjait az elöl álló csapat 

fizeti. 

 A játékvezetők, mérkőzésellenőr, a kirendelt szövetségi ellenőr és az asztalszemélyzet tagjainak díjazásának és 

utazási költségtérítésének mértéke az MKOSZ által meghatározottak szerint. 

 Az összes, a mérkőzéssel kapcsolatosan felmerülő díjakat a helyszínen, a mérkőzés előtt kell kifizetni. 

Azok a sportszervezetek, akik nem készpénzben fizetnek, legkésőbb a mérkőzést követő 3. munkanapon 

kötelesek a benyújtott számla ellenében utalni. 

 A hivatalos személyek (játékvezetők, mérkőzésellenőr, asztalszemélyzet és a szükség esetén kirendelt szövetségi 

ellenőr) által kötelezően és helyesen kiállított számlákat az elöl álló sportszervezet köteles befogadni. 

 A 12.2. pontban megjelölt mérkőzéseken felül az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége alkalmanként a bajnokság 

bármelyik találkozójára mérkőzésellenőrt delegálhat. Ezen mérkőzések ellenőri díját a Megyei Szövetség fedezi. 

 

 A fegyelmi ügyekben az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata érvényes. 
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 A Megyei Férfi Bajnokságban résztvevő sportszervezetek vezetői felelősek a sportszervezet játékosainak, 

edzőinek, csapatvezetőinek, csapatkísérőinek, szurkolóinak viselkedéséért hazai és idegenbeli mérkőzések előtt, 

alatt és után egyaránt.  

 Amennyiben egy sportszervezet bajnoki találkozóján olyan események történnek, amelyek fegyelmi tárgyalást 

vonnak maguk után és erről a Fegyelmi Bizottság hoz határozatot. A Versenybizottság jogosult az elmarasztalt 

sportszervezet soron következő találkozójára szövetségi ellenőrt küldeni. Ennek költsége az elmarasztalt 

sportszervezetet terheli. 

 A versenyrendszerben szereplő ő  a Bajnokság előtt írásban  

(4. melléklet), hogy egy esetleges 

ő

Új játékos szerepeltetése esetén az illető adataival kiegészített nyilatkozatot ismételten be kell nyújtani, az új 

játékos versenyengedélyének megkérésével egyidejűleg. 

ő

 Mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (2. melléklet) szerint.  

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 

 

 melynek 

mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (2. melléklet) szerinti.  

 Kizárás vagy visszalépés esetén az eredményszámítás a Versenyszabályok 19.2 szerint történik. 

 

 Mérkőzést csak abban az esetben lehet játszani, ha mindkét sportszervezet rendelkezésére áll a Versenybizottság 

által kiadott csoportos játékengedély. 

 A mérkőzés helyszíne a rendező (pályaválasztó) csapat azon pályája, amelyet a sportszervezet a Nevezési 

Adatlapon bejelentett (lehet több is).  

 Ajánlott, hogy a mérkőzéseket olyan teremben rendezzék meg, ahol elektronikus időmérő és eredményjelző 

rendszer működik. 

 ő ő ő ő

Minden csapatnak rendelkeznie kell a mérkőzések lebonyolításához szükséges minimális technikai feltételekkel 

(nyíl, piros zászlók, elektromos berendezés hiányában két darab kézi időmérő eszköz). 

 a mérkőzést le kell játszani, viszont ő

 melynek mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (2. melléklet) szerinti. 

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 

 ő ő ő

 a mérkőzésről a mérkőzés rendezőjének felróható okok miatt ő  

azt ő ő ő  és fel kell azt 

exportálnia az MKOSZ weboldalára.  a jegyzőkönyvet a Versenybizottság rögzíti és 

 melynek mértéke a Díjtáblázat 

2021/2022 (2. melléklet) szerinti. 

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 

Amennyiben nem oldható meg a mérkőzésen a digitális jegyzőkönyvvezetés, a papír alapú jegyzőkönyvben a 

csapat csoportos játékengedélye alapján fel kell tüntetni a játékosok egyéni azonosító számának utolsó négy 

jegyét. 

mailto:mksz_jnksz@hunbasket.hu


Megyei Férfi Bajnokság Versenykiírás 2021/2022 
8 

 A jegyzőkönyv vezetését, az órák, illetve a kijelző kezelését 

ő

 A csapatoknak egységes színű felszerelésben kell megjelenniük. Egy mérkőzésen belül egy csapatban csak egy 

„0” számozású játékos lehet!  

 A Megyei Férfi Bajnokságban 7-es méretű labda használata kötelező.  

 Valamennyi találkozó előtt 30 perccel biztosítani kell egy helységet a játékvezetőknek, illetve amennyiben van, 

akkor a mérkőzés ellenőrének, ahová rajtuk kívül más nem léphet be, csak a mérkőzés előtt a két csapat 

képviselője. 

 Valamennyi találkozó előtt 30 perccel a Csapatlistát (5. melléklet) át kell adni az asztalszemélyzet tagjainak.  

30 perccel a mérkőzés előtt a két csapat képviselője köteles átadni a csoportos játékengedélyeket, a játékosok 

sportorvosi engedélyeit és a Csapatlistákat az első játékvezetőnek, illetve amennyiben van, akkor a mérkőzés 

ellenőrének. Ezzel egyidejűleg a hivatalos személyek díjazását is rendezni kell. 

 A ő ő  mérkőzésre ki nem álló, illetve a mérkőzésről levonuló csapat, 

mérkőzésenként külön eljárási díjat köteles fizetni, melynek mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (2. melléklet) 

szerinti. 

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 

 

 A Szövetség, illetve a mérkőzések hivatalos személyei felé (mérkőzés- és szövetségi ellenőrök, játékvezetők, 

asztalszemélyzet) fennálló lejárt tartozás esetén az érintett sportszervezetet a fizetési határidőt követő időpontra 

kiírt és lejátszott mérkőzéseit követően az alapszakaszban egy (1) pont levonás büntetésben kell részesíteni 

mindaddig, amíg a tartozását ki nem egyenlíti. A rájátszásban az egy (1) pont levonás büntetés helyett a 

sportszervezet a kiírt és lejátszott mérkőzését 20-0 arányban elveszíti. 

 ő

ő

Ajánlott, hogy a sportszervezetek az egymás közötti kommunikációt elsősorban elektronikus levélben végezzék, 

az esetleges félreértések elkerülése érdekében. 

 Minden mérkőzés után, a résztvevő sportszervezet által a Nevezési Adatlapon megjelölt képviselőnek 

ő néhány mondatos , szakmai értékelést  az MKOSZ JNSZ Megyei 

Szövetsége email-címére (mksz_jnksz@hunbasket.hu), amely felkerül a hivatalos honlapra. 

 melynek mértéke a 

Díjtáblázat 2021/2022 (2. melléklet) szerinti.  

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 

 A mérkőzésen részt vevő játékosok, hivatalos személyek, játékvezetők, a versenysorozatba benevezett 

sportszervezetekkel bármilyen szerződéses kapcsolatban, munkaviszonyban álló, illetve a sportszervezetben 

képviseleti joggal rendelkező személyek semmilyen nyilvános fórumon nem tehetnek a Szövetség érdekeit sértő 

nyilatkozatokat. A nyilatkozatot adó sportszakember nyilatkozatában kosárlabdázóra, sportszakemberre, 

sportszervezetre sértő nyilatkozatot nem tehet, vagy egyéb a becsületet sértő, gyalázkodó kifejezést nem 

használhat. 

A mérkőzést követő nyilatkozataikban az edzők, játékosok, hivatalos személyek a játékvezetők tevékenységét 

nem bírálhatják. 

Ezen rendelkezés megszegése fegyelmi eljárás indítását vonja maga után. 

 Minden csapatnak meg kell jelölni két személyt a Nevezési Adatlapon, aki/akik az adott csapat mérkőzésein az 

edzői teendőket ellátja/ellátják. A mérkőzések e-jegyzőkönyveiben csak a kijelölt személyek szerepeltethetőek 

mailto:jnksz.kosar@gmail.com
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egyenként vagy együttesen edzőként/segédedzőként, amennyiben jelen vannak a mérkőzés helyszínén. Távollétük 

esetén a csapat bármely, jelenlévő játékosai közül kell megjelölni azt a személyt, aki játékos-edzőként látja el az 

edzői feladatokat. 

  a bajnokságba benevezett csapatáról/csapatairól  („jpg” 

formátum, fekvő helyzetű, min. 1300 x 900 pixel, min. 72 dpi), amelyet  a 

sportszervezetnek  az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetség e-mail címére 

(mksz_jnksz@hunbasket.hu). Ennek elmulasztása esetén az érintett sportszervezet csapatonként külön eljárási 

díjat köteles fizetni. Mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (2. melléklet) szerinti.  

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 16.1. pontja az irányadó.) 

 ő ő

A bajnokság népszerűsítése érdekében a sportszervezetek kötelesek elősegíteni a média munkatársainak 

zavartalan tevékenységét. 

 
ő ő ő

ő ő

 Minden csapatnak lehetősége van a bajnokság eredményeiről vagy egyéb adatokról tájékozódni az MKOSZ JNSZ 

Megyei Szövetsége hivatalos kapcsolattartási útjain (lásd címlap). 

 A mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett Magyar Kosárlabda Versenyszabályok, valamint a 

Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” szerint 

kerülnek lebonyolításra.  

 Amennyiben az MKOSZ vagy az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetségének Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a 

mérkőzéseket azok szerint kell játszani.  

 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Versenyszabályok nem intézkednek, az MKOSZ JNSZ 

Megyei Szövetségének Elnöksége és/vagy a Versenybizottsága dönt.  

 

 

Mellékletek: 

1. Nevezési Adatlap 

2. Díjtáblázat 2021/2022 

3. Mérkőzésmódosító Adatlap 

4. Nyilatkozat elektronikus kézbesítésről 

5. Csapatlista 

6. MKOSZ Versenybizottság Közleménye a sportorvosi engedélyekkel kapcsolatos változásról 

mailto:mksz_jnksz@hunbasket.hu
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Alulírott, mint a sportszervezet/csapat vezetője, benevezem az alábbi csapatot a . évi megyei bajnokságra. 

ő

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

ő ő

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

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

ő : .........................................................................................................................................  

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

Mobil: ......................................................................... Telefon: ...........................................................................................  

E-mail: .................................................................................................................................................................................  

ő

ő

ő ő

Mint a fenti sportszervezet/csapat vezetője, ill. képviselője elismerem az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetségét a bajnokság 

rendezőjének, a nevében és megbízásából a bajnokság rendezése során eljáró valamennyi szervének intézkedését a nevező 

sportszervezet és sportolói elfogadják és magukra nézve érvényesnek és kötelezőnek ismerik el. 

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

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

  aláírás    

ő
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Nevezési díj (5.2) 36.250,- Ft 

Nevezési Adatlap határidőn túli benyújtása (5.3) 5.000,- Ft + ÁFA 

Távolmaradás az időpont-egyeztetőről (6.2) 15.000,- Ft + ÁFA 

Mérkőzés időpontjának módosítási díja (7.8) 5.000,- Ft + ÁFA 

(A mérkőzést megelőző hét szombat 00,00 órától) 

A csoportos játékengedély utólagos bemutatása, a második alkalomtól (8.1) 2.000,- Ft + ÁFA 

Az elektronikus kézbesítés lehetőségére vonatkozó nyilatkozat határidőn belüli benyújtásának elmulasztása (13.4) 

 5.000,- Ft + ÁFA 

Kizárás (14.1) 

az Alapszakaszban 60.000,- Ft + ÁFA 

a Play-off szakaszban 120.000,- Ft + ÁFA 

Visszalépés (14.1) 

az Alapszakaszban 50.000,- Ft + ÁFA 

a Play-off szakaszban 80.000,- Ft + ÁFA 

A tárgyi feltételek hiánya az asztalnál (nyíl, piros zászlók, elektromos berendezés hiányában két darab kézi időmérő 

eszköz) (15.4) 7.000,- Ft + ÁFA 

A mérkőzés rendezőjének felróható okok miatt papír alapon készült jegyzőkönyv e-jegyzőkönyv formátumba rögzítésének 

és felexportálásának elmulasztása (15.5) 6.000,- Ft + ÁFA 

A mérkőzést feladással elveszítő, vagy mérkőzésre ki nem álló, illetve a mérkőzésről levonuló csapat által fizetendő díj 

(15.11)  

az  Alapszakaszban 50.000,- Ft + ÁFA 

A Play-off szakaszban 80.000,- Ft + ÁFA 

A mérkőzés utáni nyilatkozattétel elmulasztása első alkalommal (16.3) 1.000,- Ft + ÁFA 

A mérkőzés utáni nyilatkozattétel elmulasztása minden további esetben (16.3)  alkalmanként további + 1.000,- Ft + ÁFA 

Csapatfotó beküldésének elmulasztásának díja (16.6) 5.000,- Ft + ÁFA 
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Mérkőzésszám:     

     

 

  

A módosítást kérő neve: 

 

 

 

A csapat   

 

B csapat   

 

 

 

Eredeti időpont: Eredeti helyszín: 

  

Új időpont: Új helyszín: 

  

 

 

A jóváhagyó neve az Ellenfél részéről: 

 

 

 

Dátum: Aláírás: 

  

 

 

 

 

Mérkőzésmódosító Adatlap (2021) 
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Aláírásommal(1) igazolom, miszerint  ahhoz, hogy az MKOSZ JNSZ Megyei 

Szövetsége egy esetleges fegyelmi eljárás esetén az alább megadott e-mail címre részemre megküldje a szükséges 

dokumentumokat. 
(1) Kiskorú sportoló esetén a szülő (gondviselő) aláírása. 

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

 
 

ő

Igen 

vagy 

Nem(2) 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(2) Kötelező a választott nyilatkozatot beírni (Igen vagy Nem)!
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:  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ő   

ő   

 

 
 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!    
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