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Az MKOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség valamint a Kupa első kiírására meghívott
sportszervezetek.
Lehetőséget biztosítani az alapító klubok számára, hogy az U12 fiú korosztályban más régiók kiemelkedő
tudással rendelkező csapataival megmérkőzhessenek, elegendő mérkőzés számhoz jussanak, és felkészítést
biztosítson sportolóiknak a serdülő bajnokság kihívásaira.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség.
A sportszervezeteknek a bajnokságban való indulás komolyságát megerősítendő, előzetes szándéknyilatkozatot
kell benyújtani 2022. július 22.-ig, írásban a
.
A végleges nevezést a
beküldött

(1. melléklet) lehet megtenni.

A versenysorozatban a klubválogatottak vehetnek részt, ennek megfelelően a klub nevét kell csapatnévként
feltüntetni.
ő
ő
ő

a)

A nevező sportszervezetek Gyermek (U12) korosztályú fiú csapatai, melyek több együttesből is
összeállhatnak.

b)

Korhatár:

c)

Az országos korosztályos bajnokságra kiadott csoportos játékengedély a Kupában nem érvényes, ezért a
Versenybizottság egy
ad ki.
A KKK Egyedi Játékoslista kiállítása érdekében a nevező sportszervezet köteles megküldeni az adott
csapatban szereplő játékosok névsorát – minimum 15 fő - a
ő nyomtatványon
(2. melléklet), 2022. szeptember 18.-ig, a
. További játékosok nevezésére is van lehetőség – maximum 24 főig – a Kupa 3.
fordulójának kezdetéig.
Olyan játékos, aki nem szerepel a
előfordul, az játékos jogosulatlan szerepeltetésének minősül.

, nem léphet pályára. Amennyiben ez mégis

Játékos jogosulatlan szerepeltetése esetén a csapat az adott mérkőzést feladással elveszíti.
d)

Minden mérkőzésre minimum 10, maximum 12 játékos nevezhető. Egy bajnoki fordulón belül van mód
mérkőzésenként más-más játékos szerepeltetésére.

e)

A nevezett sportszervezetek kötelezettséget vállalnak, hogy csapatuk minden mérkőzésen megjelenik
minimum 10 fővel.
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Egy tornán a minimális létszámmal ki nem álló csapat külön eljárási díjat köteles fizetni, melynek mértéke
50.000,- Ft + ÁFA. Minden további esetben az előzőleg kirótt díjtétel növekménye megegyezik az alapdíjjal.
f)

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. Mivel a sportszervezet nevezett csapata több együttesből is összeállhat, így a sportorvosi
igazolásokat másolatban is elfogadjuk (pl. 4 igazolás egy A4-es lapon).

g)

A csapat képviselője minden mérkőzés előtt 30 perccel köteles átadni a VB elnöknek a KKK Csapatlistát (3.
melléklet), a KKK Egyedi Játékoslistát és a sportorvosi engedélyeket.
Az egyes fordulók időpontjai a később meghirdetett időpont-egyeztetőn fognak meghatározásra kerülni.
Helyszínek:
Jászberény, Szolnok.
(A központi földrajzi elhelyezkedés elsődleges szempont az utazások miatt.)
A kupában való szereplés önköltséges.
A nevezett sportszervezeteknek rendezési hozzájárulást kell fizetniük, mely tartalmazza a rendezés költségeit
(játékvezetők, asztalszemélyzet, VB elnök, járulékok).
ő
ő

Óvásra nincs lehetőség.
A győztese egy évig őrizheti a nagy Vándorkupát. Valamennyi résztvevő csapat serleg- és oklevéldíjazásban
részesül. Az első három helyezett játékosai érmeket kapnak. Az egyéni díjazásokról az időpont-egyeztető
értekezleten fog döntés születni.
A KUPA lebonyolításának rendszere:
Az
szerint.

helyezéseiért a benevezett 9 csapat körmérkőzéses rendszerben játszik az alábbi lebonyolítás
(csapatok/helyszín)
1-2-3

4-5-6

7-8-9

(csapatok/helyszín)
2-6-7

3-4-8

1-5-9

(csapatok/helyszín)
1-4-7

2-5-8

3-6-9

(csapatok/helyszín)
3-5-7

1-6-8

2-4-9
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I.-IV. helyosztó
(az Alapszakaszban elért helyezések alapján)
1

-

4

2

-

3

vesztes - vesztes
győztes - győztes
V-VIII. helyosztó
(az Alapszakaszban elért helyezések alapján)
5

-

8

6

-

7

vesztes - vesztes
győztes - győztes
Az

9. helyezést elért csapat nem játszik tovább, végső helyezése a IX. hely.

Az MKOSZ Gyermek (U12) Bajnokság korosztályos előírásai szerint. Kivétel: a második félidőben tetszés szerint
szerepeltethetőek a játékosok.
A bajnokság mérkőzéseire a JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség küldi a VB elnököt, a játékvezetőket és a
vizsgával rendelkező asztalszemélyzetet. A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők két (2) játékvezetős
rendszerben vezetik.
A fegyelmi ügyekben a JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség Versenybizottsága jár el.
A résztvevő sportszervezetek vezetői felelősek a sportszervezet játékosainak, edzőinek, csapatvezetőinek,
csapatkísérőinek, szurkolóinak viselkedéséért a mérkőzések előtt, alatt és után egyaránt.
Szurkolói, szülői rendbontás esetén – VB elnöki jelentés alapján - a felelős sportszervezet külön eljárási díjat
köteles fizetni, melynek mértéke első esetben 50.000,- Ft + ÁFA. Minden további esetben az előzőleg kirótt
díjtétel növekménye megegyezik az alapdíjjal.
Játékos, edzői, csapatvezetői, csapatkísérői rendbontás esetén – VB elnöki jelentés alapján - a felelős
sportszervezet külön eljárási díjat köteles fizetni, melynek mértéke első esetben 50.000,- Ft + ÁFA. Minden
további esetben az előzőleg kirótt díjtétel növekménye megegyezik az alapdíjjal.
A mérkőzésekről papíralapú jegyzőkönyv készül.
Egy tornáról távolmaradó, a mérkőzés(eke)t feladással elveszítő, vagy mérkőzésre ki nem álló, illetve a
mérkőzésről levonuló csapat, mérkőzésenként külön eljárási díjat köteles fizetni, melynek mértéke 100.000,- Ft
+ ÁFA.
A második feladásos vereség esetén az érintett csapat kizárásra kerül.
Kizárás vagy visszalépés esetén a fizetendő díjtétel 200.000,- Ft + ÁFA.
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Minden mérkőzés után, a résztvevő sportszervezet által a Nevezési Adatlapon megjelölt edzőnek 48
ő egy
,
JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség e-mail
címére (mksz_jnksz@hunbasket.hu), amely felkerül a hivatalos honlapra.
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 és a Kupa
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.
a bajnokságba benevezett csapatáról
(„jpg” formátum, fekvő
helyzetű, min. 1300 x 900 pixel, min. 72 dpi), amelyet
a sportszervezetnek
a JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség e-mail címére (mksz_jnksz@hunbasket.hu).
A JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség a hivatalos weboldalán (www.jnksz-basketball.hu) egy újonnan
létrehozandó menüpontban a Kupával kapcsolatos eredményeket, statisztikákat, nyilatkozatokat, fotókat
nyilvánosságra hozza.
Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás nem intézkedik, a JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség
Elnöksége és/vagy a Versenybizottsága dönt.

Melléklet:
1. KKK Nevezési Adatlap
2. KKK Egyedi Játékoslista Igénylő
3. KKK Csapatlista
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Alulírott, mint a sportszervezet/csapat vezetője, benevezem az alábbi csapatot.
ő

A nevező sportszervezet hivatalos neve: .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
A költségviselő neve, számlázási címe és adószáma: ......................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Sportszervezet képviselőjének neve: ...............................................................................................................................
Mobil:......................................................................... Telefon: ......................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................................................
Edző neve: ......................................................................................................................................................................
Mobil:......................................................................... Telefon: ......................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................................................
Mint a fenti sportszervezet/csapat vezetője, ill. képviselője kijelentem, hogy a Versenykiírás rendelkezéseit ismerem,
azokat magunkra nézve kötelezőnek tekintjük.
Kelt: ………………..…….…, ………..év, ..……………….…hó, ………….nap.

P.H.
..........................................................
aláírás
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A nevezett csapat neve:

Sorsz.:

Játékos
A játékos neve:
azonosító

Születés helye:

Születés
dátuma:

Anyja neve:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kelt: ………………..…….…, ..……év, ..………….…hó, ………….nap.

P.H.

..................................................
aláírás

KIVÁLÓ KÖLYKÖK KUPÁJA 2022/2023.

7

:

ő
ő

Ű

KIVÁLÓ KÖLYKÖK KUPÁJA 2022/2023.

8

