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 A megye utánpótláskorú 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 verseny-képességének 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 a MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége 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. 

 

 A verseny kezdete várhatóan:   

 U10-U16:  

 U9:  

 A verseny befejezése:  

 

 

 Kadett (U16): 2006. január 1.-én és utána születettek 

 Serdülő (U14): 2008. január 1.-én és utána születettek 

 Gyermek (U12): 2010. január 1.-én és utána születettek 

 

 Kadett (U16): 2006. január 1.-én és utána születettek 

 Serdülő (U14): 2008. január 1.-én és utána születettek 

 Gyermek (U12): 2010. január 1.-én és utána születettek 

 

 Előkészítő (U11): 2011. január 1.-én és utána születettek 

 Mini (U10): 2012. január 1.-én és utána születettek  

 Csemete (U9): 2013. január 1.-én és utána születettek 

 

 ő ő

ő

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

ő ő

  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,  illetve  

 A nevezéssel egy időben a  (2. melléklet) 

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

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

és pontos kitöltését! 

ő

ő  

. Mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (3. melléklet) szerint.  

 (A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 18.1. pontja az irányadó.) 

 A Megyei Utánpótlás Bajnokságokra nevező sportszervezet felelősséggel vállalja: 

a. 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. Teljes körűen lejátssza az időpont-egyeztető értekezleten meghatározott versenyrendszerben foglalt 

mérkőzéseit. 

d. A benevezett csapat képviselője részt vesz a szezonzáró ünnepélyes díjátadó rendezvényen. 

 ő
ő ő

ő

 

 A bajnokság rendszere az időpont-egyeztető értekezleten kerül kialakításra a nevező csapatok számától függően.  

 A bajnoki műsort a meghatározott hivatalos játéknapokkal a Versenybizottság készíti el az időpont-egyeztető 

értekezleten történő egyeztetés alapján.  

ő ő ő
ő ű ő

 Mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (3. 

melléklet) szerint. 

(A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 18.1. pontja az irányadó.) 

Az időpont-egyeztető értekezlet helyszínét, idejét és  kezdési időpontját a Versenybizottság 

később teszi közzé. 
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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  (8.3, 8.4, 8.5, 8.6) 

ő

 ő

ő ő
ő ő ő

 ő
ő

ő  (4. 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 

legfeljebb tizennégy (14) nappal korábban, vagy tizennégy (14) napon belül le kell játszani a mérkőzést. A 

Bajnokság játékszakaszainak (Alapszakasz vagy Rájátszás) határidejét nem lehet túllépni.  

 ő ő ő ő ő

ő ő ő  (3. melléklet) 

ő
ő ő

 (A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 18.1. pontja az irányadó.) 

 ő ő ő

  (alapszakasz és rájátszás) ő
ő ő

 Amennyiben a Versenybizottság veszélyeztetve látja a bajnokság során mérkőzésekre-játékszakaszokra 

meghatározott határidők betartását, jogosult a mérkőzések hivatalból való kiírására a mérkőzésen elől álló 

sportszervezet költségére, annak teremidőpontjára.  

 

ő

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

jogorvoslatnak helye nincs. 

mailto:jnksz.kosar@gmail.com
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 Minden csapatnak rendelkeznie kell az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége által a Megyei Utánpótlás 

Bajnokságokra kiadott csoportos játékengedéllyel. 

 ő  (papíron vagy elektronikus formában) 

 a mérkőzést le kell játszani. ő

, melynek 

mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (3. melléklet) szerinti.  

 (A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 18.1. pontja az irányadó.) 

 A 2021/2022-es Megyei Utánpótlás Bajnokságok 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. 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. (7. 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. 

 ő  2022. március 20. 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 Utánpótlás Bajnokságokban 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. 

http://www.osei.hu/
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Óvni az Magyar Kosárlabda Versenyszabályok rendelkezései szerint lehetséges. Első fokon a Versenybizottság jár 

el. A díjakat az MKOSZ Díjfizetési Szabályzata 2021/2022. tartalmazza. 

 

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

Korcsoportonként külön díjazásban részesül a legeredményesebb dobó és amennyiben van ilyen, akkor a legjobb 3 

pontos dobó játékos is. 

A Szövetség kérésére a csapatok szavazatai alapján valamennyi korcsoportban egy játékos „Az év legsokoldalúbb 

játékosa” külön díjazásban részesül. 

 

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

 Ez alól az U9-es bajnokság kivétel, ahol egy (1) játékvezető vezeti a mérkőzéseket. 

 A mérkőzésekre a játékvezetőket, az asztalszemélyzet tagjait, VB elnököt, mérkőzésellenőrt és a szükség esetén 

kirendelt szövetségi ellenőrt az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége küldi. 

 A játékvezetői és VB elnöki díjakat az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége fizeti. 

 A játékvezetők utazási költségtérítését a rendező/elöl álló csapat fizeti. Az utazási költségtérítés mértéke az 

MKOSZ által meghatározottak szerint. 

 Az asztalszemélyzet tagjainak díjazásának és utazási költségtérítésének mértéke az MKOSZ által 

meghatározottak szerint. 

 A Versenybizottság mérkőzés ellenőrt küldhet a sportszervezetek írásos kérésére a bajnokság bármely 

szakaszában, vagy hivatalból kirendelhet. A mérkőzés ellenőr díját és utazási költségét az igénylő vagy a 

hivatalból megjelölt sportszervezet fedezi. 

 A mérkőzésellenőri díj mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (3. melléklet) szerint.  

 A Versenybizottság egy mérkőzésre szövetségi ellenőrt küldhet valamelyik sportszervezet kérésére, vagy 

hivatalból kirendelhet. A szövetségi ellenőr díját és utazási költségét az igénylő vagy a hivatalból megjelölt 

sportszervezet fedezi. 

 A szövetségi ellenőri díj mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (3. melléklet) 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, VB elnök, mérkőzésellenőr, asztalszemélyzet és a szükség esetén kirendelt 

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

 

 A fegyelmi ügyekben az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata érvényes. 

 A Megyei Utánpótlás Bajnokságokban 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. Az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége jogosult 
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az elmarasztalt sportszervezet soron következő találkozójára szövetségi ellenőrt küldeni. Ennek költsége az 

elmarasztalt sportszervezetet vagy az egyéb sportszerveződést terheli. 

 A versenyrendszerben szereplő ő ő  a Bajnokság előtt 

írásban  (5. 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 (3. melléklet) szerint. 

 (A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 18.1. pontja az irányadó.) 

 

 Kizárás vagy visszalépés esetén  melynek 

mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (3. melléklet) szerinti. 

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

 

 ő

 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

 Minden csapatnak rendelkeznie kell a mérkőzések lebonyolításához szükséges minimális technikai feltételekkel 

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

 a mérkőzést le kell játszani, viszont ő

 melynek mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (3. melléklet) szerinti.  

 (A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 18.1. pontja az irányadó.) 

 ő ő

ő  amit az MKOSZ JNSZ 

Megyei Szövetsége biztosít.  

 ő ő  a mérkőzés rendezőjének felróható 

okok miatt ő ő ő

ő  és fel kell azt exportálnia az MKOSZ weboldalára.  a 

jegyzőkönyvet a Versenybizottság rögzíti és 

 melynek mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (3. melléklet) szerinti. 

 (A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 18.1. pontja az irányadó.) 

 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 Utánpótlás Bajnokságok 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!  

 Valamennyi találkozó vagy torna előtt 30 perccel a biztosítani kell egy helységet a játékvezetőknek, illetve ha 

van, akkor a VB elnöknek vagy a mérkőzés ellenőrének, ahová az említett személyeken kívül a rendezvény alatt 

más nem léphet be, csak a mérkőzés(ek) előtt a csapatok képviselői 

 Valamennyi találkozó előtt 30 perccel a Csapatlistát (6. melléklet) át kell adni az asztalszemélyzet tagjainak. 

 30 perccel a mérkőzés(ek) előtt a két csapat képviselője köteles átadni a csoportos játékengedélyeket, a 

játékosok sportorvosi engedélyeit és a Csapatlistákat az első játékvezetőnek, illetve ha van, akkor a VB elnöknek 

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

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

mérkőzésenként külön eljárási díjat köteles fizetni, melynek mértéke a Díjtáblázat 2021/2022 (3. melléklet) 

szerinti.  

 (A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 18.1. pontja az irányadó.) 

 

 Serdülő (U14) korosztály: 

17.1.1. Az adott negyedben lecserélt játékos visszacserélhető ugyanabban a negyedben.  

17.1.2. A második negyedben csak olyan játékos játszhat vagy cserélhető be, aki az első negyedben nem volt pályán. 

17.1.3. 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. 

17.1.4. 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. 

17.1.5. Ha az egy csapat a minimális tíz főnél kevesebb 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 negyedenkénti 

játékjogosultsági megkötés 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 negyedenkénti 

játékjogosultsági megkötés alól mentesül, de minden helyszínen lévő játékosnak legalább egy negyedet 

játszania kell az első félidőben. A bajnokság további lebonyolítása szempontjából az a csapat számít 

„nyertesnek”, amelyik több játékossal jelenik meg a mérkőzésen. Ennek egyenlősége esetén a pályán elért 

eredmény dönti el, hogy ki számít „győztesnek”. 

17.1.6. A Serdülő (U14) bajnokságban kötelező a „Védekezési és támadási szabályok” betartása (1. melléklet). 

17.1.7. A mérkőzéseket 6-os méretű bőr labdával kell lejátszani. 

 Gyermek (U12) korosztály: 

17.2.1. A játékidő  („álló” órával).  

17.2.2. Csapatonként minden negyedben hat (6) játékos rendelkezik játékjogosultsággal, és a rendelkezésre álló 

játékosokat a negyedek között egyenlőségre törekedve kell elosztani (6-6, 6-5, 5-5 játékos).  
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17.2.3. Az első negyedben pályára lépett játékosok (5 vagy 6) a második negyedben nem szerepelhetnek. 

17.2.4. A harmadik negyedben tetszőleges (5 vagy 6) játékos játszhat. 

17.2.5. A harmadik negyedben pályára lépett játékosok (5 vagy 6) a negyedik negyedben nem szerepelhetnek. 

17.2.6. Ha olyan negyedben történik sérülés vagy kipontozódás, amelyben a csapatnak nincs több cserelehetősége, az 

ellenfél edzője jelöli ki az érintett csapatból a pályára léptetendő játékost, aki ezt követően a „saját” 

játékrészben is szerepeltethető. 

17.2.7. Hosszabbítás esetén a csapat bármely játékjogosultsággal rendelkező játékosa pályára léphet. 

17.2.8. Cserélni bármikor lehet, ha a labda holt, kivéve a csapatok által szerzett érvényes mezőnykosár után. 

17.2.9. Ha az egyik - vagy mindkét - csapat a minimális 10 főnél kevesebb játékossal jelenik meg, a mérkőzést le kell 

játszani. 

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 negyedenkénti 

játékjogosultsági megkötés 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 negyedenkénti 

játékjogosultsági megkötés 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 pályán 

elért eredmény dönti el, hogy ki számít „győztesnek”. 

17.2.10. A mérkőzés félidejében mindkét csapat azon játékosai, akik a jegyzőkönyvben szerepelnek, egy-egy 

büntetődobást hajtanak végre, melynek eredménye a mérkőzés eredményébe beszámítandó. 

 Ha egy játékos még az első félidőben kipontozódik, a félidei büntetődobást végrehajthatja, kiállított játékos 

azonban nem. 

17.2.11. A mérkőzéseket 5-ös méretű bőr labdával kell lejátszani. 

17.2.12. A büntetődobást a palánk síkjától 4,00 méterre lévő büntetővonalról kell elvégezni. 

17.2.13. Ha a büntetődobást végrehajtó játékos a dobás lendületétől, de jól érzékelhetően nem szándékosan – ráugrik a 

büntetővonalra, a dobás érvényes. 

17.2.14. Nincs 3 pontot érő mezőnykosár. 

17.2.15. Az esetleges hosszabbítás(ok) ideje 5 perc. 

17.2.16. Negyedenként és a hosszabbításokban 1-1 időkérési lehetőség. 

17.2.17. A Gyermek (U12) bajnokságban kötelező a „Védekezési és támadási szabályok” betartása (1. melléklet). 

 Előkészítő (U11) és Mini (U10) korosztály: 

17.3.1. Játékidő:  (időkérésnél, cserénél és büntetődobásnál az óra áll), de az edzők közös 

megállapodása alapján lehet 4x8 perc állóórával is. 

 A mérkőzés utolsó két percében, valamint a hosszabbítások utolsó két percében az időmérés „álló” órával 

történik. 

 ő ő

17.3.3. Csapatonként minden negyedben hat (6) játékos rendelkezik játékjogosultsággal, és a rendelkezésre álló 

játékosokat a negyedek között egyenlőségre törekedve kell elosztani (6-6, 6-5, 5-5, 5-4, illetve 4-4 játékos).  



 

Megyei Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás 2021/2022 
10 

17.3.4. Az első negyedben pályára lépett játékosok (4, 5 vagy 6) a második negyedben nem szerepelhetnek. 

17.3.5. A harmadik negyedben tetszőleges (4, 5 vagy 6) játékos játszhat. 

17.3.6. A harmadik negyedben pályára lépett játékosok (4, 5 vagy 6) a negyedik negyedben nem szerepelhetnek. 

17.3.7. Ha olyan negyedben történik sérülés vagy kipontozódás, amelyben a csapatnak nincs cserelehetősége, az 

ellenfél edzője jelöli ki az érintett csapatból a pályára léptetendő játékost, aki ezt követően a „saját” 

játékrészben is szerepeltethető. 

17.3.8. Hosszabbítás esetén a csapat bármely játékjogosultsággal rendelkező játékosa a pályára léphet. 

17.3.9. Cserélni bármikor lehet, ha a labda holt, még érvényes mezőnykosár után is. 

17.3.10. Ha az egyik - vagy mindkét - csapat a minimális 8 főnél kevesebb játékossal jelenik meg, a mérkőzést le kell 

játszani. 

a) Ha egy csapat 4-7 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 negyedenkénti 

játékjogosultsági megkötés alól mentesül, de minden helyszínen lévő játékosnak legalább egy negyedet 

játszania kell az első félidőben. 

b) Ha mindkét csapat 4-7 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 negyedenkénti 

játékjogosultsági megkötés 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 pályán 

elért eredmény dönti el, hogy ki számít „győztesnek”. 

17.3.11. A mérkőzéseket 5-ös méretű bőr labdával kell lejátszani. 

17.3.12. A mérkőzést lehetőség szerint mini palánkra kell játszani. A palánk az alapvonaltól 1,8 méterre helyezkedik el 

úgy, hogy a gyűrű felső síkja 2,60 méterre van a talaj felett. 

ő ő ő

17.3.13. A mérkőzés félidejében mindkét csapat azon játékosai, akik a jegyzőkönyvben szerepelnek, egy-egy 

büntetődobást hajtanak végre, melynek eredménye a mérkőzés eredményébe beszámítandó. 

 Ha egy játékos még az első félidőben kipontozódik, a félidei büntetődobást végrehajthatja, kiállított játékos 

azonban nem. 

17.3.14. A büntetődobást a palánk síkjától 2,80 méterre lévő büntetővonalról kell elvégezni. 

17.3.15. Büntetődobások: Ha a büntetődobást végrehajtó játékos a dobás lendületétől, de jól érzékelhetően nem 

szándékosan – ráugrik a büntetővonalra, a dobás érvényes. 

17.3.16. Nincs 3 pontot érő mezőnykosár. 

17.3.17. Az esetleges hosszabbítás(ok) ideje  a rendes játékidőben 

alkalmazott módszer szerint. 

17.3.18. Negyedenként és a hosszabbításokban 1-1 időkérési lehetőség. 

17.3.19. 3 másodperces szabály: A játékvezetők ne büntessék azt a játékost, aki akaratlanul tartózkodik a szigorított 

területen belül és közvetlenül nem vesz részt a játékban. 

17.3.20. A 8 és a 24 másodperces szabályok ezekben a korosztályokban nem élnek. 

17.3.21. Visszajátszás a Mini Bajnokságban és az Előkészítő Bajnokság alapszakaszában engedélyezett. 

17.3.22. Csapathibákat nem kell számolni. 
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17.3.23. A mérkőzés utolsó negyedének utolsó két percében és a hosszabbítás(ok) utolsó két percében minden 

elkövetett személyi hiba után két büntetődobást kell végrehajtani. 

17.3.24. Az Előkészítő (U11) és MINI (U10) bajnokságokban kötelező a „Védekezési és támadási szabályok” betartása 

(1. melléklet). 

 Csemete (U9) korosztály: 

17.4.1. Játékidő: játékidő  („álló” órával). 

 ő ő

17.4.3. Csapatonként minden „negyedben” négy (4) játékos rendelkezik játékjogosultsággal.  

17.4.4. Az első félidőben a 12 játékos csak egy-egy „negyedben” léphet pályára. 

17.4.5. A negyedik „negyedben” tetszőleges 4 játékos játszhat. 

17.4.6. A második félidőben is a 12 játékos csak egy-egy „negyedben” léphet pályára. 

17.4.7. Ha egy „negyedben” sérülés vagy kipontozódás történik, az ellenfél edzője jelöli ki az érintett csapatból a 

pályára léptetendő játékost, aki ha addig nem játszott, a továbbiakban a „saját” játékrészében is 

szerepeltethető. 

 Egy játékos egy félidőben maximum két „negyedben” léphet pályára. 

17.4.8. Ha az egyik - vagy mindkét - csapat 12 főnél kevesebb játékossal jelenik meg, a mérkőzést le kell játszani. 

a) Ha egy csapat 4-11 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 „negyedenkénti” 

játékjogosultsági megkötés alól mentesül. Az adott játékrészben szerepltethető játékosokat a 16.4.7. szerint 

lehet pályára állítani. 

b) Ha mindkét csapat 4-11 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 

„negyedenkénti” játékjogosultsági megkötés alól mentesül. Az adott játékrészben szerepltethető játékosokat 

a 16.4.7. szerint lehet pályára állítani. A torna és a bajnokság további lebonyolítása szempontjából az a 

csapat számít „nyertesnek”, amelyik több játékossal jelent meg a mérkőzésen. Ennek egyenlősége esetén a 

pályán elért eredmény dönti el, hogy ki számít „győztesnek”. 

17.4.9. A mérkőzéseket 5-ös méretű bőr labdával kell lejátszani. 

17.4.10. A mérkőzést lehetőség szerint mini palánkra kell játszani. A palánk az alapvonaltól 1,8 méterre helyezkedik el 

úgy, hogy a gyűrű felső síkja 2,60 méterre van a talaj felett. 

ő ő ő

17.4.11. A mérkőzés félidejében mindkét csapat azon játékosai, akik a jegyzőkönyvben szerepelnek, egy-egy 

büntetődobást hajtanak végre, két egymást követő körben, melynek eredménye a mérkőzés eredményébe 

beszámítandó. 

 Ha egy játékos még az első félidőben kipontozódik, a félidei büntetődobást végrehajthatja, kiállított játékos 

azonban nem. 

17.4.12. A büntetődobást a palánk síkjától 2,80 méterre lévő büntetővonalról kell elvégezni. 

17.4.13. Büntetődobások: Ha a büntetődobást végrehajtó játékos a dobás lendületétől, de jól érzékelhetően nem 

szándékosan – ráugrik a büntetővonalra, a dobás érvényes. 

17.4.14. Nincs 3 pontot érő mezőnykosár. 
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17.4.15. A rendes játékidőben elért ő , körönként új 

játékosokkal, addig, amíg valamelyik csapat javára el nem dől a mérkőzés. 

 A kipontozódott játékos dobhat, a kiállított játékos azonban nem. 

17.4.16. „Negyedenként” 1-1 időkérési lehetőség van. 

17.4.17. 3 másodperces szabály: A játékvezetők ne büntessék azt a játékost, aki akaratlanul tartózkodik a szigorított 

területen belül és közvetlenül nem vesz részt a játékban. 

17.4.18. A 8 és a 24 másodperces szabályok ezekben a korosztályokban nem élnek. 

17.4.19. Visszajátszás engedélyezett. 

17.4.20.  akkor a játékosaik által vétett minden 

további, nem kosárra dobó játékos ellen elkövetett személi hibáért, bedobás helyett ő  kell ítélni, 

amit a hibát elszenvedő játékosnak kell végrehajtania. 

17.4.21. Az U9 bajnokságban kötelező a „Védekezési és támadási szabályok” betartása (1. melléklet). 

 

 A Szövetség, illetve a mérkőzések hivatalos személyei felé (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. 

 Minden csapatnak kötelező e-mail címmel rendelkeznie, és olyan személyt kijelölni, aki a leveleket naponta 

elolvassa. A Szövetség és Bizottságai (kivéve a Fegyelmi Bizottság) minden hivatalos küldeményét e-mailen küldi 

a csapatoknak. Ezek figyelemmel kísérése a csapatok felelőssége. 

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

az esetleges félreértések elkerülése érdekében. 

 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. 

  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 (3. melléklet) szerinti.  

 (A számla késedelmes fizetése esetén a Versenykiírás 18.1. pontja az irányadó.) 

 ő ő

 A Bajnokság népszerűsítése érdekében a sportszervezetek kötelesek elősegíteni a média munkatársainak 

zavartalan tevékenységét. 

mailto:mksz_jnksz@hunbasket.hu
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ő ő ő

ő ő

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

Megyei Szövetségének 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. Védekezési és támadási szabályok 

2. Nevezési Adatlap 

3. Díjtáblázat 2021/2022 

4. Mérkőzésmódosító Adatlap 

5. Nyilatkozat elektronikus kézbesítésről 

6. Csapatlista 

7. MKOSZ Versenybizottság Közleménye a sportorvosi engedélyekkel kapcsolatos változásról  



 

Megyei Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás 2021/2022 
14 

 

 

A támadó és védő játékos párok rendezett védekezés esetén bármely pillanatban felismerhetők, a párok a támadó játékos 

helyváltoztatása esetén is azonosak maradnak, megengedve a szabályos besegítő védekezés esetét. 

Olyan védekezés, ami nem felel meg az emberfogás követelményeinek különösen, amikor a védő játékos a játéktér egy 

felismerhető területén folytatja a védekezést, és e területén kívül nem követi a területét elhagyó támadó játékost, vagy 

elfoglal egy védő területet, anélkül, hogy ott védőtávolságon belül támadó játékos található lenne. 

ő

Labdás támadó játékos védése esetén 

 Az a távolság, ami a támadó játékostól számítva a védő játékos kartávolságánál nem nagyobb. 

Labda nélküli támadó játékos védése esetén 

Az a távolság, amely esetén az emberfogás jellemzői felismerhetők. 

ő

Besegítő védekezésnek nevezzük, ha a labdát birtokló játékos labdavezetéssel az őt védő játékos mellé ér (megveri a 

védőjét), s ezután egy másik védőjátékos veszi át a védését. A besegítő védő játékosnak a saját támadó játékosáról 

védőtávolságból kell indulnia, majd a labdás támadó játékos megállítása után vissza kell térnie a saját támadó játékosa 

mellé vagy a védő játékosoknak támadó játékost kell cserélniük. 

Csapdázásnak nevezzük, ha egy támadó játékoson egynél több védő játékos védekezik, ide nem értve a szabályos besegítő 

védekezést. 

Izolációnak nevezzük, ha rendezett védekezés esetén a támadó csapat egy vagy több labda nélküli játékosát passzívan 

kivonja a támadásból, amellyel a besegítő védekezést megnehezíti vagy lehetetlenné teszi. 

 

 A mérkőzések teljes ideje alatt az emberfogásos védekezés kötelező, a hárompontos vonalon belül védőtávolságot 

kell fenntartani. 

 A területvédekezés egyetlen formája sem megengedett.  

 A védekezési szabályok megsértése esetén első alkalommal a csapatot az edzője útján figyelmeztetni kell, majd 

második és harmadik esetben az edző ellen „B” jelű technikai hibát kell ítélni. Minden további esetben a technikai hibát 
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meg kell ítélni az edző ellen, a büntetését végre kell hajtani, azonban a jegyzőkönyvbe azt nem kell bejegyezni, azonban 

az esetről a mérkőzés első játékvezetőjének jelentést kell tennie. A jelentés alapján a vétkes sportszervezet a 

díjfizetési szabályzatban meghatározott pótdíj megfizetésére köteles. 

A védekezési szabályok megsértésének megítélése a játékvezetők feladata.  

 

 A mérkőzések teljes ideje alatt az emberfogásos védekezés kötelező, a hárompontos vonalon belül védőtávolságot 

kell fenntartani. 

 A csapdázás alkalmazása a pálya egyik pontján sem megengedett. 

 A területvédekezés egyetlen formája sem megengedett.  

 A besegítő védekezés megengedett. 

A védekezési szabályok megsértése esetén első alkalommal a csapatot az edzője útján figyelmeztetni kell, majd 

második és harmadik esetben az edző ellen „B” jelű technikai hibát kell ítélni. Minden további esetben a technikai hibát 

meg kell ítélni az edző ellen, a büntetését végre kell hajtani, azonban a jegyzőkönyvbe azt nem kell bejegyezni, azonban 

az esetről a mérkőzés első játékvezetőjének jelentést kell tennie. A jelentés alapján a vétkes sportszervezet a 

díjfizetési szabályzatban meghatározott pótdíj megfizetésére köteles.  

A védekezési szabályok megsértésének megítélése a játékvezetők feladata. 

 

 Az elzárás semmilyen formája sem megengedett (labdás elzárások, „hand off”, üres elzárások, burkolt elzárások 

[támadók egymást keresztező mozgásai, amik a védők szabályos mozgását akadályozzák]).  

 Az izoláció semmilyen formája sem megengedett.  

A támadásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a támadó csapat elveszíti a labda birtoklás jogát. A játék az 

ellenfél határvonali bedobásával folytatódik.  

A támadásra vonatkozó szabályok megsértésének megítélése a játékvezetők feladata. 

 

 A mérkőzések teljes ideje alatt az emberfogásos védekezés kötelező, a hárompontos vonalon belül védőtávolságot 

kell fenntartani. 

 A csapdázás alkalmazása a pálya egyik pontján sem megengedett. 

 A területvédekezés egyetlen formája sem megengedett.  

 A besegítő védekezés megengedett. 
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A védekezési szabályok megsértése esetén a támadó csapat jogosult oldalvonali bedobásra.  

A védekezési szabályok megsértésének megítélése a játékvezetők feladata. 

 

 Az elzárás semmilyen formája sem megengedett (labdás elzárások, „hand off”, üres elzárások, burkolt elzárások 

[támadók egymást keresztező mozgásai, amik a védők szabályos mozgását akadályozzák]).  

 Az izoláció semmilyen formája sem megengedett.  

A támadásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a támadó csapat elveszíti a labda birtoklás jogát. A játék az 

ellenfél határvonali bedobásával folytatódik.  

A támadásra vonatkozó szabályok megsértésének megítélése a játékvezetők feladata. 
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ő

ű

Alulírott, mint a sportszervezet /iskola /csapat vezetője, benevezem az alábbi csapatot a  évi megyei 

bajnokságra. 

A nevező csapat neve

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

 ő  

ő ő ő

Vegyes Vegyes Vegyes 
Fiú Fiú Fiú 

Leány Leány Leány 

ő ő  ...........................................................  

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

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

ő  .........................................................................................................................................  

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

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

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

ő*: ................................................................................................................................................................................  

*: ..................................................................... *: ........................................................................................  

*: .............................................................................................................................................................................  

ő ő *: ...................................................................................................  

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

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

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

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



 

Megyei Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás 2021/2022 
18 

 

 

Nevezési díj (6.2) 36.250,- Ft 

Nevezési Adatlap határidőn túli benyújtása (6.3) 5.000,- Ft + ÁFA 

Távolmaradás az időpont-egyeztetőről (7.2) 15.000,- Ft + ÁFA 

Mérkőzés időpontjának módosítási díja (8.6) 5.000,- Ft + ÁFA 

(A mérkőzést megelőző hét szombat 00,00 órától) 

A csoportos játékengedély utólagos bemutatása, a második alkalomtól (9.1) 2.000,- Ft + ÁFA 

Mérkőzésellenőr díja (13.6) 7.000,- Ft + ÁFA 

Szövetségi ellenőr díja (13.7) 7.000,- Ft + ÁFA 

Az elektronikus kézbesítés lehetőségére vonatkozó nyilatkozat határidőn belüli benyújtásának elmulasztása (14.4) 

 5.000,- Ft + ÁFA 

Visszalépés (15.1) 50.000,- Ft + ÁFA 

Kizárás (15.1) 80.000,- Ft + ÁFA 

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

eszköz) (16.4) 2.000,- Ft + ÁFA 

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

és felexportálásának elmulasztása (16.5) 4.000,- Ft + ÁFA 

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

(16.10) 50.000,- Ft + ÁFA 

Csapatfotó beküldésének elmulasztásának díja (18.4) 5.000,- Ft + ÁFA 

 

 

  



 

Megyei Utánpótlás Bajnokságok Versenykiírás 2021/2022 
19 

 

 

 

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) 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ő
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:  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ő   

ő   

 

 
 

Ű
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