
 

 
 
 
 
 

A Magyar Köztársaság 
Férfi U20-as Kosárlabda 

Bajnokságának 
 
 

Versenykiírása 
 

2010/20011. 
 

 
 
 
 

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FÉRFI TAGOZAT 



2010/2011. 2 Férfi U20-as Bajnokság Versenykiírás 

 
MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

FÉRFI TAGOZAT 
 

SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. 
POSTACÍM: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. 

 
Telefon: 06-1/460-6827 
Telefax: 06-1/252-3296 

 
Adószám: 1820810-2-42 

Bankszámlaszám: 10800014-10000006-12165149 [Citi Bank] 
 
 

E-Mail: ferfitagozat@hunbasket.hu 
 

Internet honlap: http://www.ferfikosar.hu 
 
 
 
 
 
 

Férfi Tagozat iroda ügyfélfogadási idő: 
 

Hétfő-csütörtök: 9-16 óra 
Péntek: nincs félfogadás 

 
 
 
 
 

Megtárgyalta és elfogadta az MKOSZ Férfi Tagozata, 2010. május 27-én. 
 
 

Kiadva: 2010. június 15-én. 
 
 
 



Férfi U20-as Bajnokság Versenykiírás 3 2010/2011. 

1.§ Célja 
 

1.1 A fiatal játékosok foglalkoztatásának és versenyeztetésének biztosítása. Utánpótlás 
játékosok nevelése, felkészítése az NB I-es klub és a nemzeti válogatott csapatok részére. A 
Magyar Köztársaság Utánpótlás férfi bajnoka címének, valamint a további helyezések 
eldöntése. 

 

2.§ A bajnokság ideje 
 

2.1 Az Alapszakasz azonos a felnőtt NB I-es csoportmérkőzések mérkőzés napjaival. 
 

2.2 A Rájátszás időpontjait a résztvevő csapatokkal egyeztetve az MKOSZ Férfi Tagozat 
határozza meg. 

 

3.§ A bajnokság résztvevői: 
 

3.1 Az NB I-es – A és B csoportos – sportszervezetek utánpótlás csapatai számára kötelező 
részvétellel. 

3.2 A 14 A csoportos és a 24 B csoportos U20-as csapat a felnőtt csapat tárgy évi joga alapján 
kerül besorolásra és vesz részt a bajnokságban. 

3.3 A bajnokságban szereplő játékosok szereplésének feltétele a sportági igazolás, érvényes 
sportorvosi engedély, sportegyesületi tagság és játékengedély. 

 

4.§ Korhatár 
 

4.1 1991. január 1-én és utána született játékosok. 

4.2 A sportszervezetek felnőtt csapatának 22 éven aluli (1989. január 1-én és utána született) 
játékosaiból 2 (két) fő szerepelhet a csapatban az Utánpótlás Bajnokság mérkőzésén. 

4.3 Az U20-as csapatoknál legalább 5 (öt) a saját korosztályának megfelelő korú (1991. január 1. 
és 1993. december 31. között született) játékost kell a mérkőzések jegyzőkönyvébe beírni. 

 

5.§ Lebonyolítási rendszer 
 

5.1 A csoport 
 

5.1.1 Alapszakasz 
A csapatok a csoporton belül a felnőtt csapatokkal párhuzamosan játszanak 
körmérkőzéses rendszerben, oda-visszavágó alapon. (13+13=26 mérkőzés), 
megállapodás alapján, lehetőleg a felnőtt mérkőzés előtt 

 

5.1.2 Rájátszás (1-2. helyezettek)  
Az A csoport 1-2 helyezettje a B csoport 1-2 helyezettjével játszik a Magyar 
Utánpótlás Bajnoka címért és végső helyezésekért (Lásd 5.3) 

5.2 B csoport 
 

5.2.1 Alapszakasz 
A csapatok a Kelet és Nyugat csoportokon belül a felnőtt csapatokkal 
párhuzamosan játszanak körmérkőzéses rendszerben, oda-visszavágó alapon. 
(11+11=22 mérkőzés ill. 11+11=22 mérkőzés), megállapodás alapján, lehetőleg a 
felnőtt mérkőzés előtt. 

 

5.2.2 Keresztbejátszás 
Az Alapszakaszban elért helyezések alapján a Keleti csoport csapatai játszanak a 
Nyugati csoport csapatai ellen a Rájátszás „rajthelyeiért” I.-II. kategóriában 

5.2.2.1 A 9-24. csapat helyezése az Alapszakasz alapján kerül 
megállapításra. 
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B-I. kategória (1-8. helyért) 
 

A Keleti (K) csoport 1-4. helyezettjei játszanak a Nyugati (NY) csoport 1-4. helyezettjei ellen  
 

1. forduló (kuparendszerben) 
 

G= K1—NY4 
H= K2—NY3 
I= K3—NY2 
J= K4—NY1 
A keresztbejátszás mérkőzéseken alapszakaszban hátrébb végzett csapat az első 
mérkőzés pályaválasztója. 

 

2. forduló (Elődöntő – Döntő) — A torna hivatalos időpontját a Férfi Tagozat iroda később 
közli. 

 

A B csoport 1-4. helyéért játszanak a G-H-I-J mérkőzések győztesei 
A B csoport 5-8. helyéért játszanak a G-H-I-J mérkőzések vesztesei 
 

Sorsolás 
 

I. G-I, H-J 
II. [G-I győztes] — [H-J győztes]; [G-I vesztes] — [H-J vesztes] 
 

 
A B csoport 5-8. helyének eldöntése az alapszakaszban elért helyezés alapján 
történik. 
 

5.3 A Magyar Utánpótlás Bajnoka címért 
 

5.3.1 Elődöntő, Döntő (tornarendszerben) 

Az A csoport 1–2. helyezettje játszik a B csoport 1–2. helyezettjével a  
Magyar Utánpótlás Bajnoka címért, az 1-4 helyért 

 
Sorsolás 
I.  A1–B2 
II. B1–A2 
II. [I. győztes] — [II. győztes]; [I. vesztes] — [II. vesztes] 
 
5.3.1.1 A torna hivatalos időpontját a Férfi Tagozat iroda később közli. 

 

6.§ A bajnokság lebonyolítója 
 

6.1 Az MKOSZ Férfi Tagozat iroda. 
 

7.§ Nevezés 
 

7.1 Az NB I-es nevezés egyben az U20-as csapat nevezését is jelenti. 
 

8.§ Költségek 
 

8.1 A pályaválasztó csapatot terhelik a rendezési költségek, míg az utazás, szállás és étkezés 
költségei a vendégcsapatot. 

 

9 .§ Óvás-fellebbezés 
 

9.1 Az óvási díj és a fellebbezési díjat a Díjszabályzat 2010/2011. tartalmazza. 
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10.§ Díjazás 
 

10.1 A és B csoport bajnoka kupa, oklevél és érem, a II-III. helyezett oklevél és érem díjazásban 
részesül. 

10.2 A végső összevont győztes a Magyar Utánpótlás Bajnoka kupa, oklevél és érem, a II-III. 
helyezett oklevelet és érmet kap. 

 

11.§ Kiesés-feljutás 
 

11.1 A felnőtt NB I. osztályú csapat helyezése alapján. 
 

12.§ Egyéb rendelkezések 
 

12.1 A férfi U20-as bajnokság valamennyi mérkőzésén 12 játékos szerepeltethető, melyből 
legalább 10 játékosnak kell a mérkőzés kezdetekor játékra készen lennie. 
12.1.1 Ha egy csapat a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 10 játékossal 

• a mérkőzést le kell játszani; 
• az első játékvezetőnek ezt a tényt jelentenie kell a Versenybizottságnak; 
• a vétkes csapat automatikusan annyiszor 10.000 Ft-ot köteles fizetni, 

ahánnyal kevesebb játékosa állt játékra készen a mérkőzés kezdetekor az 
előírt 10-hez képest.  

12.2. A mérkőzéseket NB I-re hitelesített teremben kell megrendezni, az előírt technikai 
felszerelések használata kötelező. 

12.3. A mérkőzéseket csak és kizárólag WILSON gyártmányú, a FIBA által elfogadott bőrlabdákkal 
lehet játszani. 

12.4. A mérkőzéseken orvos, vagy okleveles vizsgázott elsősegélynyújtásra alkalmas személynek 
kell jelen lennie, kivéve a Magyar Utánpótlás Bajnoka címért lejátszandó mérkőzéseken, itt 
orvos jelenléte kötelező. 

12.5. Az MKOSZ által rendezett NB I. utánpótlás mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, 
akik rendelkeznek a 2010/2011-es bajnoki évre érvényes Utánpótlás Edzői Működési 
Engedéllyel. 

12.6. A szabályoknak megfelelően csak a mérkőzés jegyzőkönyvébe beírt, az adott osztályra 
kiadott működési engedéllyel rendelkező edző(k) irányíthatja(ják) csapatukat a csapatpad 
területéről. A megadott kereten (19 fő) belül bárki helyet foglalhat a cserepadon, de – a fent 
megjelölt edző(kő)n kívül – nem irányíthatja a csapatot. Ennek ellenőrzése és jelentése az 
első játékvezető feladata az MKOSZ által rendezett U20-as bajnokságban. 

12.7 Az előző pontbeli szabály megsértése 110.000 Ft büntetést von maga után, alkalmanként. 

12.8 Kiállított játékos fegyelmi ügyét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Fegyelmi 
Bizottsága tárgyalja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége hivatalos helyiségében. 

12.9 Az NB I-es U20-as mérkőzéseket csak úgy lehet kiírni /kivéve, ha a két csapat másban 
egyezett meg írásban/, hogy azok 21 óráig befejeződjenek. 

12.10 A véglegesített időpontok, helyszínek változtatása a „Módosító Lap” a Versenyirodába való 
eljuttatásával és a következő előírásoknak megfelelő változtatási költségtérítés befizetésének 
igazolásával kérhető. A 14 napon belüli változtatáshoz szükséges az ellenfél 
beleegyezésének dokumentálása /aláírás, pecsét/, korábbi változtatásnál csak azt kell 
bemutatni, hogy az ellenfél tudomásul vette /aláírás/ a módosítást. / A 14 nap naptári napnak 
számít ez esetben / mérkőzés előrehozásnál az új időpont , későbbi lejátszásnál az eredeti 
időpont a mérvadó./ A változtatási költségtérítés mértéke 1000,-Ft 

12.11 A kiírt időpont előtt 7 napon belüli változtatásért kétszeres, 72 órán belüli változtatásért, 
pedig háromszoros díjat kell fizetni, mely összeget az MKOSZ számlájára kell befizetni. 



2010/2011. 6 Férfi U20-as Bajnokság Versenykiírás 

12.12 A 2010/2011-es U20-as bajnokságokban csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik 
biztosítással rendelkeznek. 

12.13 A bajnokságok és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett „Magyar Kosárlabda 
Verseny- és Játékszabályok 1990” II. része (Magyar Kosárlabda Versenyszabályok) és 
ennek 1-6. sz. módosításai, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által 
elfogadott „Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” 2008. október 1-étől érvényes 
játékszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. 

12.11.1 Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a mérkőzéseket 
azok szerint kell játszani, de az új szabályzatok mellékletének tartalmaznia az 
ezen Versenykiírásra vonatkozó módosításokat. 

12.14 A jelen Versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben az NB I-es Bajnokság 
Versenykiírásaiban foglalt szabályok értelemszerű alkalmazása az irányadó. Az MKOSZ 
Férfi Tagozata irodáján és a Versenybizottságán keresztül fenntartja magának a jogot, hogy 
az esetleg keletkező összeegyeztetési zavarok megszüntetése érdekében további a 
Versenykiírással azonos jogerejű szabályokat alkosson, egyedi döntéseket hozzon. 

12.15 Minden olyan esetben, amelyről ezen versenykiírás, illetve az NB I-es bajnokságok 
Versenykiírásai, továbbá a Verseny- és Játékszabályok nem intézkednek, az MKOSZ 
Elnöksége felhatalmazása alapján a verseny szervezésére és irányítására feljogosított 
illetékes szerve jogosult dönteni. 


