MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

A Magyar Köztársaság
Kosárlabda Nemzeti Bajnoksága
NB.II. felnőtt osztályának
Versenykiírása
2009/2010.
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I.

Meghatározás
1.1

A bajnokság
A Magyar Köztársaság NB II. osztályú Amatőr Kosárlabda Bajnokságának
rendezője a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Férfi Tagozat
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Posta cím: 1142 Budapest, Pf. 116
Telefon: (1) 460-6827, (1) 460-6800/6312
Fax: (1) 252-3296
E-mail: versenyiroda2@hunbasket.hu
Adószám: 19012504-2-42
BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-20316431-00003285 [MKB BANK]

2.

1.1.2

A bajnokság célja
A magyar kosárlabda sport második élvonalába tartozó csapatok folyamatos
versenyeztetése, a közönség kulturált szórakoztatása, a sportág népszerűsítése a
fiatalok széles tömegei körében, továbbá az NB II-es bajnoki címek, helyezések és
az NB I-be való feljutás eldöntése.

1.2

Díjazás
A csoportok első 3 helyezett csapata érem- (20 db) és oklevéldíjazásban részesül,
melyet a Versenyiroda biztosít.
A rájátszás döntő tornáján első helyezett csapat kupa- és éremdíjazásban, míg a
második, harmadik helyezett csapat oklevél- és éremdíjazásban részesül.

A bajnokság szervezése
2.1.

Lebonyolító szerv
MKOSZ Férfi Tagozat
Telefon: (1) 460-6827, (1) 460-6800/6312
Fax: (1) 252-3296
E-mail: versenyiroda2@hunbasket.hu

2.3.

Kapcsolattartás a csapatokkal
Minden NB II-es csapatnak kötelező e-mail címmel rendelkeznie, s olyan személyt
foglalkoztatnia, aki a leveleket naponta elolvassa. A versenyiroda minden hivatalos
küldeményét E-mailen küldi a csapatoknak.

2.3.1.

2009/10

NB. II. osztályú mérkőzés után mindkét csapat köteles az eredményt a kiadott
formanyomtatvány segítségével e-mailen a versenyirodának jelenteni. A hazai
csapatnak ezt a mérkőzés napján 24:00 óráig, míg a vendégcsapatnak a mérkőzést
követő nap 24:00 óráig kell megtennie.
Az eredményközlésének elmaradása esetén a mulasztó csapatnak 3.000
Ft/mérkőzés különeljárási díjat kell fizetni!
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3.

A bajnokság résztvevői
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Részvételi jog a 2009/2010-es szezonban
A Magyar Köztársaság Amatőr NB. II. osztályú férfi bajnoksága négy – területi elven
kialakított – 14 csapatos csoportban kerül lebonyolításra. A sportszervezetek
csoportba sorolását a Versenyiroda készíti el.
A 2008/2009. évi bajnokságban elért helyezésükkel jogosultságot szerzett csapatok
és a területi, megyei bajnokságokból jogot szerzett csapatok.

4.

A csapatok nevezése

4.1.

Nevezési lap dokumentumok
Az NB II. osztályú Kosárlabda Bajnokságban résztvevő sportszervezetek
hiánytalanul kitöltött nevezési okmányaikat 2009. július 17.-e 12:00 óráig be kell
érkeznie az Versenyirodához.
A nevezés email-en is megtehető, de az eredeti példányt a Versenyirodához postán
el kell juttatni.
A nevezési lapon kívül csatolni kell a sportszervezet bejegyzésének 30 napnál nem
régebbi bírósági vagy cégbírósági kivonatát és az alávetési nyilatkozatot!

4.2.

Nevezési díj összegét a 7.1. pont tartalmazza.

4.3.

A nevezés feltételei
Az NB II osztályú bajnokságra nevező sportszervezet vállalja:

4.3.1.
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a.

Az MKOSZ előírásának betartását és a versenykiírásban foglaltakat.

b.

Betartja a nevezési határidőt és befizeti a nevezési díjat. A nevezési díj
befizetése nélkül a határidőre beérkezett nevezési lap is érvénytelennek
tekintendő!

c.

A nevezési díjjal együtt befizeti a 2009/2010. bajnoki évre esedékes
tagdíjat.

d.

Részt vesz az Amatőr Kupában.

e.

Rendezi az MKOSz-szel, a Megyei és a Területi Versenyirodákkal valamint
a tagszervezetekkel szemben fennálló esetleges tartozásait.

f.

A játékosai számára a Nemzeti Sportszövetség regisztrációs kártyáját
(sportkártya) a 2009/2010. bajnoki évre az első bajnoki mérkőzés előtt
kiváltja.

A Versenyiroda fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az olyan csapatok
nevezését,
amelyek
viszonya
az
MKOSz-szel,
illetve
a
Területi
Versenybizottságokkal nem megfelelő, az előző szezonban tanúsított sorozatos
sportszerűtlen szereplésük ezt szükségessé teszi, az előző bajnokságból fennálló
tartozása van.
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5.

Versenynaptár
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

A bajnokság ideje:
2009. július 1. – 2010. június 30.
A verseny kezdete:
2009. szeptember 11.
A verseny befejezése: 2010. június 27.
A versenynaptár a jelen versenykiírás mellékletét képezi.
A bajnoki műsort a meghatározott hivatalos játéknapokkal az MKOSz Központi Férfi
Tagozata készíti el.

5.6.

A mérkőzések időpontjai

5.6.1.

Az NB II. osztályú bajnokság mérkőzéseit péntek 18 órától vasárnap 20 óráig kell
lejátszani. Ettől eltérő időponthoz mindkét csapat hozzájárulása szükséges.

5.6.2.

A mérkőzések időpontjait az egész szezonra az időpont-egyeztetőn véglegesítik. Az
időpont-egyeztetőn minden csapat képviseltetni köteles magát! Amennyiben ezt
elmulasztja, a részvétele nélkül véglegesített időpontokat köteles elfogadni!
Az időpont-véglegesítés napját az MKOSz versenyirodája a szövetség honlapján
közzéteszi.

5.7.

Módosítási kérelem

5.7.1.

A véglegesített mérkőzés-időpontok vagy helyszínek változtatása iránti kérelemmel
az MKOSZ Központi Versenyirodához kell fordulni. A véglegesített időpontok,
helyszínek változtatása csak az ellenfél beleegyezésének dokumentálásával (írásos
megállapodás, fax vagy email), és az alábbi előírásnak megfelelő változtatási
költségtérítés MKOSz-nek való befizetésének igazolásával kérhető:
•
•
•
•
•

5.7.2.

6.

21 nappal a mérkőzés kiírt időpontja előtt:
ingyenes
14 nappal a mérkőzés kiírt időpontja előtt: 3.000 Ft+ÁFA / mérkőzés
7 nappal a mérkőzés kiírt időpontja előtt:
4.000 Ft+ÁFA / mérkőzés
7 napon belüli, de 48 órán kívüli módosítás: 6.000 Ft+ÁFA / mérkőzés
48 órával a kiírt időponton belül,
illetve mérkőzés elhalasztása
10.000 Ft+ÁFA / mérkőzés

Az MKOSZ Férfi Tagozata ellenőrzi a befizetéseket, és annak a csapatnak
felfüggeszti a játékjogát, amely figyelmeztetés után a megadott határidőig nem
dokumentálja az előírt díj befizetését.

A bajnokság lebonyolítási rendszere
6.1.

A Magyar Köztársaság Amatőr NB. II. osztályú férfi bajnoksága négy csoportjában
a résztvevő csapatok körmérkőzés rendszerben, pályaválasztói joggal, odavisszavágó alapon játszanak a csoport helyezésekért (13+13=26 mérkőzés)

6.1.1.

A férfi csoportok első és második helyezett csapatai jogosultak a Magyar
Köztársaság Amatőr Bajnoka címért és az NB.I.-be való feljutásért való rájátszáson
szerepelni.
6.1.1.1. Amennyiben a jogosult csapatok közül valamelyik nem kíván élni a
lehetőséggel, akkor a Férfi Tagozat dönt.
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6.1.2.

A rájátszás első fordulójában a négy első helyen végzett csapat egy-egy második
helyen végzett csapattal kuparendszerben (oda-vissza) dönti el a továbbjutást. Az
első mérkőzést a második helyen végzett csapat pályaválasztói jogával kell
megrendezni.
6.1.2.1. A párosítás elkészítése sorsolással készül
6.1.2.2. A sorsolásnál alapelvként kell alkalmazni, hogy „Keleti” csoport csapatai
„Nyugati” csoport csapatával nem kerülhetnek össze, „Közép-1” csoport
csapata „Közép-2” csoport csapatával nem kerülhet össze

6.1.3.

A négy tovább versenyző csapat háromnapos tornán körmérkőzéssel dönti el a
helyezések sorsát és a győztes elnyeri a Magyar Köztársaság Amatőr Bajnoka
címet.

6.1.4.

A torna anyagi feltételeit és a pályázati lehetőséget a Versenyiroda a későbbiekben
teszi közzé.

6.1.5.

Az első és második helyen végzett csapat jogosult a következő évi NB. I.-es
bajnokságra nevezését benyújtani.
6.5.1.1. Amennyiben valamelyik feljutásra jogosult nem él jogával, a feljutás-kiesés
kérdéséről a Versenyiroda dönt.

6.2.

7.

A csoportok utolsó helyezett csapatai kiesnek az NB. II. csoportjukból. Amennyiben
az adott területről, a megyei- budapesti bajnokságokból több jogosult is van
feljutásra, akkor a feljutás sorsát minősítő tornán kell eldönteni.

Pénzügyi előírások
7.1.

Általános előírások
Minden résztvevő csapatnak be kell fizetnie az MKOSz számlájára
•

nevezési díjat

80.000,-Ft+ÁFA

A nevezési díjról készült számlát a rendező szerv az összeg megérkezésétől
számított 15 napon belül köteles a nevező csapat rendelkezésére bocsátani.
•

2009/2010. éves MKOSz tagdíjat

25.000,-Ft

A nevezési díj és a tagdíj befizetésének határidőig történő befizetése nélkül a
csapat nem sorsolható be az NB II-es csoportba.
7.2.

A hazai csapat
A hazai csapat fedezi:

2009/10

•

a mérkőzés szervezésével kapcsolatban felmerült költségeket,

•

a játékvezetői és a Versenyiroda által kirendelt komisszári költségeket.
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7.3.

A vendégcsapat
A vendégcsapat fedezi:
•

a mérkőzés helyszínére való utazás költségeit,

•

a tartózkodás költségeit,

•

a Versenyiroda által kirendelt vagy a saját maga által igényelt komisszár
költségeit.

A Versenyiroda egy mérkőzésre ellenőrt vagy saját meghozott határozata alapján,
vagy valamelyik csapat kérésére rendelhet ki!

8.

Játékosok
8.1.

Játékjogosultság

8.1.1

A 2009/2010-es NB II. osztályú Kosárlabda Bajnokságban csak annak a játékosnak
van játékjogosultsága, aki NB II-re érvényes játékengedéllyel rendelkezik.

8.1.2.

Az NB. II. osztályban, egy időben egy játékos csak egy sportszervezetben
szerepelhet.

8.1.3.

A 2009/2010 évi NB II. osztályú bajnokságban a kosárlabdázó 2 (kettő)
sportszervezethez kaphat játékengedélyt a megadott határidőig, de a két
sportszervezet nem lehet ugyan abban a csoportban.

8.1.4.

Leigazolási, átigazolási és NB
2010. február 19. péntek, 12.00 óra

II-es

játékengedély

kiadási

határidő:

8.1.4.1. Fenti határidő után a csoportos játékengedélyre a sportszervezet csak
olyan játékosnak kérhet játékengedélyt, aki fenti időpontban már a
sportszervezet igazolt játékosa volt.
8.1.5.

Az NB II-es bajnokság mérkőzésein csak a sportszervezethez időben leigazolt és
az NB II-es bajnokság mérkőzéseire játékengedéllyel rendelkező játékos
szerepelhet. Az egyéni igazolványt a megyei (budapesti) szövetségeknél kell
kiváltani, a bajnoki évre érvényes sportkártyával együtt. Ennek költségeit a kiváltó
szervezetnél kell fizetni.

8.1.6.

A csoportos játékengedélyeket a versenyirodától kell igényelni. A versenyiroda
jogosult 8.1.3. pontban leírtak ellenőrzésére, s annak hiányában a csoportos
játékengedélyen való szerepeltetés megtagadására, visszavonására.

8.1.7.

Adott bajnoki mérkőzésen csak az a játékos szerepeltethető, akinek minden
szempontból érvényes játékos igazolványát (benne az érvényes sportorvosi
igazolással) és csoportos játékengedélyét a mérkőzés ellenőrének vagy
játékvezetőjének bemutatták.

8.1.8.

Ha a mérkőzésen az egész csapatnak egyéni igazolványai és csoportos
játékengedélye nincsenek a helyszínen, a mérkőzést le kell játszani, és az
egyébként érvényes, utólag a Versenyirodán bemutatott igazolások, illetve
játékengedélyek elfogadásáért 6.000 Ft+ÁFA különeljárási díjat kell befizetni az
MKOSZ számlájára. A bemutatás és a befizetés határideje a mérkőzést követő
ötödik munkanap 15 óra.
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8.1.9.

A 215/2004. 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 játékos
egyéni fényképes játékengedélyében fogadható el.

8.1.10. Az NB. I.-es bajnokságban szereplő sportszervezeteknél leigazolt és
játékengedéllyel rendelkező játékosok az adott bajnokság versenykiírásának
idevonatkozó előírásainak megfelelően úgynevezett "T" játékengedélyt kaphatnak.
Ez az engedély lehetővé teszi, hogy ezen játékosok ugyanazon bajnoki szezonban
párhuzamosan két sportszervezetben szerepeljenek. A részletes szabályozást az
NB I-es Versenykiírások tartalmazzák. Egy mérkőzésen négy (4) vagy több „T”
játékengedéllyel versenyző csapat csak versenyen kívül szerepelhet.
8.1.11. Vendégjátékosként – megállapodás alapján – szerepelhet az NB. II. osztályú
bajnokságban az a játékos, aki NB. I.-es sportszervezet 1990. január 1.-jén vagy
utána született igazolt játékosa akkor, ha részére a 2009/2010. évi NB. I.-es
bajnokságok egyikére sem kértek játékengedélyt.
Ha év közben a játékos(ok) számára NB. I.-es játékengedélyt kérnek, akkor a
továbbiakban NB. II. osztályban nem szerepelhet(nek), vagy pályára lépése(ük)
esetén NB. II.-es csapatuk automatikusan versenyen kívülivé válik.
8.2.

Külföldi játékosok szerepeltetése
A 2009/2010-es NB II osztályú bajnokságban nem magyar állampolgárságú
játékosok csak a Versenyiroda engedélyével szerepeltethetők. A kérelemhez a
következő dokumentumokat kell csatolni:

8.2.1.

Magyarországon nappali tagozaton tanuló játékos esetén:
•
Játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda tevékenységéből
semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik
•
Játékos írásos nyilatkozata arról, hogy a 2009-10. bajnoki évben más
ország bajnokságában nem szerepelt
•
Nappali tagozatos iskolalátogatási bizonyítvány

8.2.2.

Magyarországon munkát vállaló játékos esetén:
•
Játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda tevékenységéből
semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik
•
Játékos írásos nyilatkozata arról, hogy a 2009-10. bajnoki évben más
ország bajnokságában nem szerepelt
•
Munkavállalási engedély
•
Munkáltatói igazolás arról, hogy nevezett személyt 2010. június 30.-ig
alkalmazza

8.2.3.

A meghatározott feltételek be nem tartása esetén a Versenyiroda a kiadott
engedélyt visszavonhatja!

8.3.

Játéklehetőség biztosítása – Második csapatok
A játéklehetőség biztosítása érdekében a sportszervezetek benevezhetik és a
szabályok betartásával szerepeltethetik az NB II osztályú bajnokságban második
csapataikat is. Amennyiben egy sportszervezet 2 csapatot indít az NB. II.-es
bajnokságban, köteles a játékosait egész szezonban, abban a csapatban
szerepeltetni, amelyben először játszottak.
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8.3.1.

9.

Az a sportszervezet, akinek második csapata – akár NB.I.-es akár NB. II.-es
bajnokságból – szerepel, az adott csapathoz sem „T” sem „Vendégjátékos”
engedély nem adható ki az NB.II. osztályú bajnokságra.

Hivatalos személyek
A hivatalos személyek: a komisszár, valamint az első és a második játékvezető.
9.1.

A hivatalos személyek kijelölése
A játékvezető küldést MKOSZ Játékvezetői Bizottsága készíti.
A bajnokság mérkőzéseire az ellenőrt (komisszárt) - amennyiben valamelyik
sportszervezet kéri vagy erről Versenyiroda határozata intézkedik, illetve a rájátszás
mérkőzéseire - a Versenyiroda küldi.

9.2.

Pénzügyi előírások

9.2.1.

A játékvezetői díj

9.2.2.

A komisszári díj

9.2.3.

Utazási költség

A 9.2.1, 9.2.2 és 9.2.3 díjait az MKOSZ érvényben lévő Játékvezetői és Versenybírói Díjak
függeléke tartalmazza és az MKOSZ elnöksége hagyja jóvá.
9.2.4.

A játékvezetői és komisszári díjakat a helyszínen, a mérkőzés előtt kell kifizetni,
figyelembe véve ezen versenykiírás 7.2. és a 7.3. pontjaiban foglaltakat.

10. Szankciók, óvások, büntetések
10.1.

A Sportszervezetek Elnökeinek felelőssége
Az NB II-es Bajnokságban résztvevő sportszervezetek vezetői felelősek:
•

ezen Versenykiírásban foglaltak maradéktalan betartásáért,

•

a
sportszervezet
játékosainak
edzőinek,
csapatvezetőinek,
csapatkísérőinek, szurkolóinak viselkedéséért hazai és idegenbeli
mérkőzések előtt, alatt és után egyaránt.

10.2.

Fegyelmi büntetés
A Fegyelmi ügyekre az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata érvényes és az MKOSZ
Fegyelmi Bizottsága tárgyalja. Az elsőfokú döntések ellen fellebbezéssel a 10.4.
szerint lehet élni.

10.3.

Óvások

10.3.1. A bajnokságban szereplő sportszervezet óvást nyújthat be egy játékos
játékjogosultságával kapcsolatban, továbbá, ha úgy véli, hogy olyan játékvezetői
döntés született, amely a nemzetközi játékszabályokkal ellentétes (műhiba).
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10.3.2. A mérkőzés folyamán észlelt óvási ok esetében a Nemzetközi kosárlabda
játékszabályok (2008) „A mérkőzéssel kapcsolatos hivatalos eljárások” fejezet hazai
szabályozást kell alkalmazni.
A kapitány által bejelentett óvás okát a játékvezetőnek a jegyzőkönyv hátoldalára rá
kell vezetni, a csapat kapitányának a jegyzőkönyvet az óvásnál (elől) alá kell írnia!
10.3.3. Az óvást a hivatalos érintkezés szabályainak betartásával a legrövidebb időn – de
legkésőbb 8 napon – belül az MKOSZ Férfi Tagozathoz kell benyújtani. Az
alapszakasz utolsó három fordulójában az óvás beérkezési határideje a mérkőzést
követő nap 18.00 óra, míg a rájátszás szakaszában – kuparendszer – a mérkőzést
követő nap 12.00 óra. Az óvásban részletesen elő kell adni az óvás jogcímét, meg
kell jelölni a tényállás igazolásához szükséges bizonyítékokat, tanúkat és egyéb
döntőnek látszó körülményeket.
10.3.4. Az óváshoz csatolni kell 20.000.-Ft óvási díjat, amit a versenyt bonyolító szerv
számlájára kell befizetni. Ha a letét nem érkezik meg, az óvással egyidejűleg az
óvást semmisnek kell tekinteni. Amennyiben egy csapat a mérkőzés végén óvást
jelent be, és a jegyzőkönyvet az óvási rovatnál aláírja, majd a későbbiekben az
óvástól eltekint, 10.000 Ft díjat kell fizetnie!
10.3.5. Az óvásokat a Versenyiroda a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 15 napon
belül letárgyalja, és a döntést meghozza.
10.3.6. Elfogadott óvás esetén a befizetett díj visszafizetésre kerül.
10.4.

Fellebbezés

10.4.1. Az óvással kapcsolatban – a döntés kézhezvételétől számított 8 napon illetve a
határozatban megjelölt határidőn belül – fellebbezést lehet előterjeszteni az MKOSZ
Központi Versenyirodához. A fellebbezéshez csatolni kell 40.000.-Ft fellebbezési
díjat. A letét hiányában a fellebbezést semmisnek kell tekinteni.
10.4.2. Elfogadott fellebbezés esetén a befizetett díj visszafizetésre kerül.
10.5.

A mérkőzés elvesztése feladással

10.5.1. Ha egy csapat a Nemzetközi Játékszabályok 30. §-a alapján a mérkőzést
feladással veszíti el az MKOSZ Férfi Tagozata részére 100.000,-Ft különeljárási
díjat köteles fizetni.
10.5.2. Ha egy csapat a mérkőzés hivatalosan kiírt időpontjában nem jelenik meg, köteles a
megjelent csapat felmerült, a Versenyiroda által jóváhagyott költségeit (játékvezetői,
ellenőri díj, terembérleti díj) kifizetni!

11. Mérkőzések rendezése
11.1.

A mérkőzések helyszíne

11.1.1. A mérkőzés helyszíne a rendező (pályaválasztó) csapat azon pályája, amelyet a
sportszervezet a bejelentett, és annak arra hivatott szerv az NB II-es bajnoki
mérkőzések megrendezésére hitelesített. A hitelesítés jegyzőkönyvében előírt
feltételeket a csapatoknak a mérkőzések során biztosítani kell. A hitelesítés díja:
5.000,-Ft + útiköltség.
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11.1.2. Ajánlott, hogy a mérkőzéseket olyan teremben rendezzék meg, ahol elektronikus
időmérő és eredményjelző rendszer működik. Amennyiben ez a lehetőség nem áll
fenn, a rendező egyesület köteles a közönség tájékoztatására alkalmas eszközöket
használni. Minden mérkőzésen kötelező 2 db stopperről, jegyzőkönyvről és 2 db
mérkőzéslabdáról – melyet bemelegítéshez köteles a vendégcsapatnak átadni valamint személyi hiba és csapathiba jelzőről, 2 db piros zászlóról és a
bedobásirányát mutató(nyíl) jelzőberendezésről gondoskodni. Jegyzőkönyvvel és 2
db stopperórával mindkét csapatnak kell rendelkeznie!
11.1.3. A helyszín vagy a kiírt mérkőzés időpontjának bármely megváltoztatása csak
előzetes bejelentés után az Versenyiroda engedélyével lehetséges.
11.2.

NB II. osztályban NB I-es vagy NB II-es mérkőzésekre hitelesített teremben lehet
játszani.

11.3.

Az NB II-es mérkőzéseken, hogy az asztalszemélyzet tagjainak licence-szel kell
rendelkezni, amit az MKOSz Férfi Tagozata ad ki.
A Versenyiroda 2009. szeptemberében az asztalszemélyzetnek továbbképzőt tart,
melyen a megjelenés a licence kiadásának feltétele.

11.4.

A mérkőzések jegyzőkönyve a jelenleg használt MKOSZ jegyzőkönyv és azt a
kiadott szabályok szerint kell vezetni.

11.5.

A rendező sportszervezet köteles gondoskodni olyan rendezőgárdáról (minimum 3
fő), amely képes megvédeni a hivatalos személyeket és a játékosokat mindennemű
atrocitástól, és képes a terem esetleges kiürítésére. A rendezőgárdát karszalaggal
vagy jól látható emblémával kell ellátni. Ennek hiányában a játékvezetők
megtagadhatják a mérkőzés levezetését.

13. Egyéb rendelkezések
13.1.

Az NB. II. osztályú bajnoki mérkőzéseket bármilyen FIBA által elfogadott
bőrbevonatú labdával le lehet játszani.

13.2.

Az NB II. osztályban csak magyar állampolgárságú edző működhet közre edzőként
a mérkőzéseken. A „Működési engedély” kiadásának feltételeit – és az MKOSZ
Elnöksége által elfogadott – 2007/2008-as feltételrendszer szabályozza. Az edzők
működési engedélyeit a „Játékosigazolás-tartó” elején kell elhelyezni. Az
engedélyszámaikat be kell írni a jegyzőkönyvbe a nevük mellé.

13.3.

Csak a mérkőzés jegyzőkönyvébe beírt, az adott osztályra kiadott működési
engedéllyel rendelkező edző(k) irányíthatja(ják) csapatukat a csapatpad területéről.
A megadott kereten (17 fő) belül bárki helyet foglalhat a cserepadon, de – a fent
megjelölt edző(kö)n kívül – nem irányíthatja a csapatot. Ennek ellenőrzése és
jelentése az ellenőr (komisszár), illetve az első játékvezető feladata. A szabály
megszegése 30.000,-Ft különeljárási díjat von maga után, melyet az MKOSZ
Központi Versenyirodának kell befizetni. Játékosedző működhet, de edzői működési
engedéllyel neki is rendelkeznie kell.

13.4.

Az edző, aki az elsőfokú fegyelmi határozat, illetve a másodfok jogerős határozata
alapján egy adott mérkőzésen nem működhet edzőként, csak – és kizárólag – a
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csapatpaddal ellentétes oldali nézőtéren foglalhat helyet, és minden szempontból a
csapathoz, de nem a csapatpadhoz tartozó személynek minősül.
13.5.

Ha egy sportszervezetnek az MKOSz-szel vagy a Területi Versenybizottsággal
szemben bárminemű tartozása van – nevezési díj, különeljárási díj, stb. – akkor a
számlán szereplő fizetési határidőt követő naptól kezdve a csapat minden
mérkőzését 20-0 arányban elveszti – a kiállásért járó 1 pontot megkapja –
mindaddig, amíg a tartozás kiegyenlítését hitelt érdemlően nem bizonyítja.

13.6.

T licence-szel szereplő játékos kiállítása esetén a fegyelmi határozat mindkét
sportszervezetre vonatkozik.

13.7.

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” (2004. június 12.) és a 2005. május 19-én elfogadott változások
alapján, mint „Tagállam”- ban 2005. szeptember 1-étől érvényes játékszabályok
szerint kerülnek lebonyolításra.
13.7.1. 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.
Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és
játékszabályok nem intézkednek, az MKOSZ Elnöksége és/vagy Versenyirodája ill.
Versenybizottsága dönt.

13.8.
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