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I. A verseny 

A Magyar Köztársaság Kosárlabda Országos Utánpótlás Bajnokságai, a legjobb magyar, 
leány és fiú utánpótlás korú csapatok versenyei, amelyeket a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége szervez és irányít. 
Az élvonalbeli kosárlabdasport utánpótlás nevelése, a korosztályonként kiválasztott 
játékosok képzése, versenyeztetése, a sportszervezetek feladata, kötelessége. 
 
 

II. Az irányító testület 

Az Országos Junior Bajnokság (U18, későbbiekben OJB), az Országos Kadet Bajnokság 
(U16, későbbiekben OKB), az Országos Serdülő Bajnokság (U14, későbbiekben OSB) 
versenyeit az MKOSz szervezi, irányítja, s gyakorol valamennyi jogkört a klubok, 
szakosztályok, sportszervezetek, játékosok és a versenyeken közreműködő valamennyi 
személy felett, amire az MKOSz szabályai, valamint a Versenykiírások felhatalmazzák. 

Cím: 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Posta cím: 1442 Budapest, Pf. 116. 
Telefon: (1) 460-6825 vagy 
 (1) 460-6800/6312 
Fax: (1) 252-3296 
E-mail: versenyiroda2@hunbasket.hu 
Adószám: 19012504-2-42 
BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-20316431-00003285 [MKB BANK] 
 
 

III. A bajnokság célja 

3.1. Az MKOSZ által szervezett Országos Utánpótlás Bajnokságok küzdelemsorozata 
megteremti az utánpótlásnevelés, -versenyeztetés lehetőségét, a tehetségek 
kiemelt képzését, és a sportszervezetek utánpótlásműhelyeiben folyó munka 
összehasonlítását a „fair play” keretei között. 

3.2. A versenysorozat megteremti a lehetőséget a játékosok további kiválasztására az 
NB I-es csapatok, illetve a válogatott keretek számára. 
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IV. A bajnokságok ideje 

4.1. 2009. július 1. – 2010. június 30. 
4.2. A verseny kezdete: 2009. szeptember 11. 
4.3. A verseny befejezése: 2010. június 13. 
4.4. A versenynaptár a jelen versenykiírás mellékletét képezi. 
 
 

V. A versenyek résztvevői, korosztályok, játékjogosultság, 
játékosok szerepeltetése 

5.1.1. Az MKOSZ különböző korosztályokban (junior, kadet, serdülő) szervez és rendez 
utánpótlás versenyeket. A korosztályokat a versenykiírás melléklete tartalmazza. 

5.1.2. Az NB. I. osztályos sportszervezetek az utánpótlás bajnokságokba kötelesek 
csapataikat benevezni. A kötelezően nevezendő csapatok számát az NB. I.-es 
versenykiírás tartalmazza. 

5.1.3. Az országos utánpótlás bajnokságba nevezhet bármely más sportszervezet is. 
(Nem kötelezően nevezett csapatok) 

5.1.4 Egy sportszervezet, egy korosztály versenyére több csapattal is nevezhet. NB. I.-es 
sportszervezetek kettő vagy több csapat nevezésekor a további nevezett csapatait 
„nem kötelező” csapatként versenyeztetheti. 

5.1.5. Egy OUB-ra nevező csapatban minden olyan játékos szerepeltethető, aki a 
korosztályának vagy az eggyel fiatalabb korosztálynak tagja, rendelkezik a megyei 
szövetség által kiállított fényképes 2009-10. évre érvényes játékengedéllyel, a 
játékengedélyen lévő érvényes, egyénre szóló sportorvosi engedéllyel, valamint 
szerepel a csapat csoportos játékengedélyén. A fényképes játékengedélyeket a 
megyei szövetségek csak akkor állíthatják ki, ha a játékos igényelte és kifizette a 
regisztrációs kártyát (sportkártya). Minden játékosnak amatőr sportolói 
szerződéssel kell rendelkeznie egyesületével, ennek meglétéről a játékosnak 
és egyesületének nyilatkoznia kell! A csoportos játékengedélyeket a 
Versenyirodától kell igényelni. A játékengedélyek kérésének rendje a mellékletben 
szerepel. 
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5.1.5.1. Fiatalabb játékosok számának szabályozása: 

a. Serdülő csapatoknál csak 3 (három) a „korosztályánál” fiatalabb játékos 
szerepeltethető egy mérkőzésén. 

b. Kadet csapatoknál legalább 6 (hat), a korosztályának megfelelő korú 
játékost kell a mérkőzések jegyzőkönyvébe beírni. 

c. Fiú junior csapatoknál legalább 6 (hat), míg leány junior csapatoknál 
legalább 5 (öt) a korosztályának megfelelő korú játékost kell a mérkőzések 
jegyzőkönyvébe beírni. 

d. A korlátozások csakis kötelezően indított csapatokra érvényesek. 

e. Amennyiben egy tornán egy sportszervezet csapatában nincs jelen az előírt 
létszámú korosztályának megfelelő korú játékos, akkor a sportszervezetnek 
különeljárási díjat kell fizetnie, melynek mértékét a melléklet tartalmazza. 

5.1.6. A csapatok minden mérkőzésen 12 fővel szerepelhetnek.  

5.2. Egy játékos egy bajnoki évben csak két korosztályban léphet pályára az Országos 
Utánpótlás Bajnokságokon, s ebből az egyik, kötelezően a „saját” korosztálya, a 
másik pedig ennél eggyel „idősebb” korosztály 

5.3. Egy játékos egy bajnoki évben egy korosztályban csak egy sportszervezet 
csapatában szerepelhet. 

5.4. A bajnoki évad során átigazolt játékos csak akkor kaphat OUB játékengedélyt új 
sportszervezetébe, ha az átigazoló budapesti vagy megyei Kosárlabda Szövetség, 
írásban igazolja, hogy a játékos az adott bajnoki évadban, az adott korcsoportban 
nem játszott ugyanabban a bajnokságban, abban a sportszervezet csapatában, 
ahonnan átigazolt. 

5.4.1. Országos döntőn csak olyan játékos szerepelhet, akinek sportszervezete legkésőbb 
saját csapatának döntő előtti utolsó korosztályos torna előtti napon játékengedélyt 
kért a sportszervezet valamelyik versenyző csapatába. 

5.5. A nevező sportszervezetnek vállalnia kell, hogy a tehetséges játékosai részt 
vesznek a számukra szervezett központi kiválasztásokon, felméréseken, 
képzőtáborokban, a Héraklész program rendezvényein, ill. a korosztályos válogatott 
összetartásokon. Ennek elmulasztása esetén a vétkes sportszervezet nem kaphat 
az MKOSZ-től semmilyen támogatást. 

5.6. Külföldi állampolgárságú játékosok száma a magyar utánpótlás bajnokságban nincs 
korlátozva, de szerepeltetésükhöz minden esetben szükséges a játékos nemzeti 
Szövetségének, ill. ha szükséges a FIBA engedélye is, valamint nappali tagozatos 
tanintézet által kiállított iskolalátogatási igazolás. Kettős állampolgárságú játékos 
esetén, amennyiben az egyik állampolgársága magyar, úgy – a játékos erre 
vonatkozó külön nyilatkozatával – magyar állampolgárságú játékosként szerepelhet. 
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5.6.1. Az OUB tornáin minden olyan játékos szerepelhet, akinek az adott csapatra 
érvényes játékengedélye van, az 5.1.5.1 szabályozás betartása mellett. 

5.6.2. Az Országos Utánpótlás Bajnokság bármely mérkőzésén 10 (tíz) játékra kész 
játékosnak jelen kell lennie. A serdülő országos döntőre 12 (tizenkettő) játékra kész 
játékossal kell megjelenni.  

5.6.2.1. Az előírtnál kevesebb játékos esetén a VB elnöke köteles jelentést tenni a 
szervező versenybizottság felé. 

5.6.2.2. A vétkes csapatnak a hiányzó létszám után különeljárási díjat kell fizetnie a 
szervező versenybizottság által meghatározott lebonyolítónak, a tornát 
(mérkőzést) követő 15 napon belül. A különeljárási díj mértékét a melléklet 
tartalmazza. 

5.6.2.3. A különeljárási díj befizetésének elmaradása tartozásnak minősül! 

5.7.1. Amennyiben egy sportszervezet egy korosztályban több csapatot is nevez, akkor 
egy játékos abban a csapatban szerepelhet, amelyik csapathoz először mérkőzés 
jegyzőkönyvébe beírásra került. 

5.7.2. Csapat összevonására egy sportszervezeten belül az alapszakasz befejezése után 
van lehetőség! Összevonni csak akkor lehet, ha az egyik csapat a felmenő 
rendszerben tovább már nem szerepelhet. 

 
 

VI. A sportszervezetek nevezése 

6.1. Az Országos Utánpótlás Bajnokságokra nevező sportszervezetnek 2009. július 17.-
ig kell elküldeniük a kitöltött nevezési lapjaikat a Versenyirodának. A nevezéseket 
E-mailen is meg lehet tenni, de emellett az eredeti példányokat postán is el kell 
juttatni a Versenyirodának. 

6.2. A nevezési díj csapatonként:  
A kötelező csapatok nevezési díja 25.000 Ft+ÁFA/csapat, a nem kötelező jelleggel 
indított csapat nevezési díja 12.500 Ft+ÁFA/csapat. A nevezés feldolgozásakor a 
csapatok számlát kapnak a befizetendő összegről, melyek kötelesek nyolc napon 
belül kiegyenlíteni! 

6.3. A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKOSz 
szabályzatait és jelen versenykiírást. 

6.4. A nevező sportszervezet 2009. július 31-ig rendezi esetleges tartozásait az MKOSz-
szel, ill. más szakosztályokkal szemben. 

6.5. A nevező sportszervezet kötelezettséget vállal, hogy részt vesz az Országos 
Utánpótlás Bajnokság minden versenyén, tornáján a versenykiírás szerint. Az a 
sportszervezet, melynek csapata a bajnokság bármely szakaszában visszalép 
különeljárási díjat köteles fizetni, melynek mértékét a melléklet tartalmazza. 
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6.6. A nevező sportszervezet kötelezettséget vállal, hogy utánpótlás csapatainál csak 
olyan edzőket foglalkoztat, akik rendelkeznek az MKOSz által kiadott 2009-10-es 
bajnoki évre szóló utánpótlás korcsoportra érvényes edzői működési engedéllyel. 
Mérkőzésen csak működési engedéllyel rendelkező edző és segédedző működhet. 

6.7. Az Országos Utánpótlás Bajnokságok mérkőzéseiről távolmaradó utánpótláscsapat 
a rendezés költségeinek megtérítése mellett különeljárási díjat köteles fizetni az 
MKOSz-nak. A különeljárási díj mértékét a melléklet tartalmazza. 

6.8. Amennyiben egy sportszervezetnek az MKOSz-szel szemben bármiféle tartozása 
áll fenn – nevezési díj, különeljárási díj – akkor a tartozás(ok) kiegyenlítéséig 
csapatainak minden mérkőzését 20:0 arányban ellenfeleinek kell igazolni! 

 
 

VII. Mérkőzés időpontok, a versenyek ütemezése 

7.1 Az utánpótlás tornák mérkőzéseinek időpontjait a mellékelt versenynaptár szerint 
kell megrendezni. Az alapszakaszok lebonyolítását a Versenyiroda kiadja a 
területeken működő versenybizottságnak. A verseny pontos ütemezését, 
lebonyolítását a megbízott versenybíróság készíti el. 

7.2 Az utánpótlás tornák mérkőzéseinek sorrendjét a csapatok érdekeinek, s a rendező 
várostól való távolságuk figyelembe vételével, ésszerűen meg lehet változtatni az 
összes érintett csapat írásos beleegyezésével. 

7.3 Vis major eset miatt elmaradt mérkőzéseket az adott versenyszakasz utolsó tornája 
időpontját megelőző napig kell lejátszani. 

7.4 Az MKOSz a versenynaptárban szereplő időpontokat alapos indok alapján 
megváltozathatja. 

7.5 Mérkőzés időpontjának csapatok által kezdeményezett megváltoztatására csakis az 
összes érdekelt írásban tett beleegyező nyilatkozata mellett lehetséges. A 
változtatás a lebonyolító versenybizottságnál kell kezdeményezni, az engedélyt is 
ez a versenybizottság adja meg. 

7.6 A versenyek lebonyolító versenybizottság és az ütemezés a mellékletben található. 
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VIII. Országos Utánpótlás Bajnokság tornáinak rendezése 

A rendező köteles a versenyt, a tornát az Utánpótlás Versenykiírás, a 2008-as FIBA 
játékszabályok és az MKOSz 1990-es kiadású Versenyszabályzatának ide vonatkozó 
előírásai szerint megrendezni. 

8.1. A mérkőzés helyszíne a rendező (pályaválasztó) csapat azon pályája, amelyet a 
klub az  Versenyirodának bejelentett, és az MKOSz arra hivatott szerve az adott 
korosztály bajnoki illetve kupamérkőzéseire hitelesített. Az OUB minden korosztály 
minden selejtezőjén, középdöntőin, elődöntőin, döntőin kötelező az elektronikus 
eredmény jelzőtábla és a 24 másodperces kijelző használata. 

8.1.1. A döntők helyszíne minden korosztályban minimálisan 600 nézőt befogadó 
sportcsarnok lehet, és a rendező pályázatának tartalmaznia kell a tornák 
propaganda tervét. 

8.1.2. Amennyiben nincs a feltételeknek megfelelő rendező, akkor új pályázatot kell kiírni, 
s az adott tornát az új pályázók közül a legjobbnak ítélt rendezheti meg. 

8.2. A rendező sportszervezet kötelességei 

8.2.1. A sportszervezet által megszervezett rendezvény (mérkőzés) lebonyolításáért 
felelős személy (főrendező) köteles a torna első mérkőzése előtt egy órával a VB 
elnöknek írásban átadni a tornán működő személyzet (asztalszemélyzet, rendezők, 
orvos, stb.) névsorát. 

8.2.2. A rendező sportszervezet gondoskodik a hivatalosan küldött VB elnök, VB elnök 
helyettes és a játékvezetők útiköltségük, s játékvezetői, VB elnöki költségeik 
kifizetéséről. Többnapos tornán gondoskodik a hivatalosan küldött személyzet 
szállásáról és ellátásáról is. 

8.2.3. A rendező sportszervezet gondoskodik a hivatalosan küldött VB elnökök és a 
játékvezetők gépjárműveinek biztonságos, védett parkolóban történő 
elhelyezéséről. 

8.3. A rendező sportszervezet felel a hivatalos személyek és a vendégcsapatok 
bántalmazásával, vagy a mérkőzésen való részvételükhöz szükséges 
vagyontárgyaik (ruházat, személygépkocsi, autóbusz, stb.) megrongálásával 
okozott kárért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár nem a mérkőzésen való 
részvételükkel összefüggésben keletkezett. 

8.4. A rendező sportszervezet köteles az országos döntőn a nézőszámnak megfelelő 
létszámú, de legalább öt fős rendezőgárdát biztosítani, akiknek nem lehet más 
feladatuk a tornán. Bármely tornán a főrendezőnek vagy helyettesének a torna 
egész időtartama alatt a teremben kell tartózkodnia! 
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8.5. A rendező köteles az országos döntőn kettő az MKOSZ által delegált szakembert 
vendégül látni. 

8.6. A mérkőzésen kötelező a következők betartása: 

8.6.1. A döntők mérkőzésein kötelező az orvos jelenléte, akinek más feladata nem lehet 
ebben az időpontban. Az orvos az első mérkőzés előtt 20 perccel jelenjen meg. 
Minden mérkőzésen a teremben, kell tartózkodnia, s rendelkeznie kell az 
elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléssel. A további tornákon 
elsősegélynyújtásból vizsgázott személy is elláthatja ezt a feladatot. 

 Minden egyéb mérkőzésen kötelező egy elsősegélynyújtásból vizsgázott személy 
jelenléte. 

8.6.2. A tornák mérkőzései előtt 20 perccel be kell írni a következő mérkőzés 
jegyzőkönyvét. 

8.6.3. A résztvevő csapatok kötelesek csapatnévsort készíteni, melynek tartalmaznia kell 
a csapatvezető, az edző(k), a csapatpadon helyet foglaló hivatalos személyek, 
valamint a játékosok nevét (játékengedély - és mezszámmal). 

8.6.4. A jegyzőasztalnál csak a hivatalos személyek tartózkodhatnak, mely szabály 
betartatása a VB elnök feladata. 

8.7. Az MKOSZ által rendezett utánpótlás bajnoki és kupamérkőzésein FIBA által 
minősített bőrlabdákkal lehet játszani.  A leányoknál 6-os méretű labda használata 
kötelező! A fiúknál serdülő korosztályban 6-os, más mérkőzésen a 7-es méretű 
labda használata kötelező. A döntő tornákon csak WILSON labdát lehet használni! 

8.8. A játékosok öltözéke  

8.8.1. A játékosok öltözékének meg kell felelnie a Nemzetközi Kosárlabda 
Játékszabályokban rögzítetteknek. Minden mérkőzésen a kiírás szerint elöl álló 
csapatnak (hazai csapat) kell világos színű (lehetőleg fehér), a kiírás szerint hátul 
álló csapatnak (vendégek) pedig sötét színű mezt viselnie. Amennyiben a két 
csapat megállapodik, felcserélhetik a mezek színét. 

8.8.2. Országos Utánpótlás Bajnokság mérkőzésein a csapatok 4-től 99-ig felfelé terjedő 
mezszámokat használhatnak. 

8.9. Az OUB torna rendezése során az MKOSz által előírt feltételeket biztosítani kell! Az 
erre való rendelkezéseket az „MKOSz Utánpótlás Tornák Rendezési Szabályzata” 
tartalmazza! A rendelkezések elmaradása rendezési hiányosságnak minősül! 

8.9. Az OUB tornák rendezőit a Versenyiroda jelöli ki. Tornák rendezésére a nevezés 
leadásával egyidejűleg lehet pályázni. 
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IX. Óvás, fellebbezés, kiállítás 

9.1.1. Az Utánpótlás Bajnokságokon szereplő csapat óvást nyújthat be, ha úgy véli, hogy 
egy játékvezetői döntés vagy bármely más esemény a mérkőzés folyamán az 
érdekeit hátrányosan befolyásolta és a döntés hatással volt a mérkőzés 
végeredményére. 

9.1.2. A mérkőzés folyamán észlelt óvási ok esetében a Nemzetközi Kosárlabda 
Játékszabályok ide vonatkozó pontja szerint kell eljárni. 

9.1.3. A csapat által bejelentett óvás okát a játékvezetőnek a jegyzőkönyv hátoldalára rá 
kell vezetni.  

9.1.4. Az óvást a hivatalos érintkezés szabályainak betartásával a legrövidebb időn belül a 
verseny VB elnökéhez kell benyújtani. Az óvásban részletesen elő kell adni az óvás 
jogcímét, meg kell jelölni a tényállás igazolásához szükséges bizonyítékokat, 
tanúkat és egyéb döntőnek látszó körülményeket. 

9.1.5. A tornákon az óvások beadási (beérkezési) határideje a mérkőzést követően 1 óra. 

9.1.6. Az óváshoz csatolni kell a mellékletben meghatározott óvási díjat. Ha a díj nem 
érkezik meg az óvással egyidejűleg, az óvást semmisnek kell tekinteni. 

9.1.7. Az óvásokat a helyi VB-nek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az óvást 
benyújtó csapat következő mérkőzéséig kell letárgyalnia és a döntést meg kell 
hoznia. 

9.1.8. Az óvással kapcsolatban – a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül – 
fellebbezést lehet előterjeszteni a Versenyirodához. A fellebbezéshez csatolni kell a 
mellékletben meghatározott fellebbezési letétet. A letét hiányában a fellebbezést 
semmisnek kell tekinteni. 

9.1.9. Elfogadott óvás, fellebbezés esetén az óvási díj fele visszajár. 

9.2. Tornán beadott óvás, illetve versenybizottsági határozat ellen fellebbezést lehet 
benyújtani. A fellebbezést az eredeti határozat kézhezvételétől számított 8 napon 
belül a Versenyirodához kell benyújtani. Kivételt képez az OUB torna nyolcas 
döntőjének versenybizottsági határozata, mely ellen fellebbezésnek helye nincs! 

9.3. Az előforduló fegyelmi ügyekben az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata az irányadó. 

9.4. A helyi VB köteles a kiállítással kapcsolatban 1 órán belül határozatot hozni. A 
Fegyelmi tárgyalásról és a meghozott ítéletről a VB elnök írásban köteles az 
MKOSZ Központi Versenyirodát értesíteni, s mellékelnie kell a fegyelmi tárgyalás 
írásos dokumentumait. 
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X. Díjazás 

10.1. A serdülő középdöntőkön a rendezőnek a résztvevő csapatok számára oklevelet, s 
minimum 7 tárgyjutalmat kell biztosítani. 

10.2. Az országos döntőkön az első három helyezett csapat játékosai, edzői (20 fő) 
éremdíjazásban részesülnek, a helyezettek oklevelet kapnak, melyeket a Központi 
Versenyiroda biztosít. 

10.3. A győztes csapat megkapja az MKOSz vándorserlegét. 

10.4. A döntőkön a rendező köteles tárgyjutalmakat biztosítani. Tárgyjutalomban kell 
részesíteni minden csapat legjobb játékosát, valamint ezen kívül 7 db tetszőleges 
jutalmazottat. 

10.5 A fent leírt díjazás elmulasztása esetén a rendező csapat a következő szezonban 
nem kap Országos Utánpótlás Bajnokság döntő, ill. középdöntő rendezési 
lehetőséget. 

10.6. Az eredményhirdetést és az éremátadást a torna utolsó mérkőzésének helyszínén 
kell megtartani a döntő mérkőzés befejezését követő legrövidebb időn belül. A 
rendező köteles gondoskodni arról, hogy a díjátadást biztonságos és kulturált 
körülmények között lehessen megtartani. 

10.7. Az ünnepélyes díjátadást a torna VB elnöke végzi az MKOSz helyszínen lévő 
képviselőivel. 

 
 

XI. Versenybizottsági elnök és feladatai 

11.1. A VB elnököket a Versenyiroda kéri fel.  

11.2. A VB elnökök költségtérítéseit az érvényes Szabályzat szerint kell kifizetni. 

11.3. A VB elnökök költségeit a mérkőzések megkezdése előtt kell kifizetni a rendező 
csapat képviselőjének. 

11.4. A VB elnökök feladatai: 

11.4.1. A Versenyirodájától megkapott adminisztratív anyagok birtokában, s a 
tornák küldésének kézhezvétele után, meg kell szervezni a 
játékvezetőkkel közösen a tornára történő utazást. Az utazást úgy kell 
megszervezni, hogy a lehető legkisebb költséget jelentse a rendező 
csapatoknak. 

11.4.2. Fel kell venni a kapcsolatot a torna főrendezőjével, s meg kell szervezni 
a tornán működő versenybizottságot. 

11.4.3. A tornán működő versenybizottságban minden résztvevő csapatnak 
képviseltetnie kell magát, de az esetleges döntések meghozatalánál csak 
azok vehetnek részt, akik nem érdekeltek a döntésben. 
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11.4.4. A tornán a főrendezővel közösen kell tartani a technikai értekezletet, ott 
be kell mutatni a VB tagjait, ismertetni kell a versennyel kapcsolatos főbb 
tudnivalókat, a torna lebonyolítását, a játékvezető-küldést, az esetleges 
óvásokkal, kiállításokkal, feljelentésekkel kapcsolatos teendőket, 
költségeket. Be kell gyűjteni a csapatok összesítő névsorát, a játékosok 
tagsági könyveit, a csoportos játékengedélyt és sportkártyáját. Ellenőrizni 
kell ezek érvényességét, az orvosi igazolások dátumát, s az edzők 
működési engedélyének érvényességét. 

11.4.5. Amennyiben egy vagy több csapat nem érkezik meg a technikai 
értekezletre, úgy a fent leírt tudnivalókról megérkezésük után tájékoztatni 
kell a csapatok vezetőit. 

11.4.6. A tornák kezdete előtt megbeszélést kell tartani az asztalszemélyzettel, 
ahol rögzíteni kell minden munkatárs pontos feladatát. 

11.4.7. Összehívja a játékvezetőket, konzultál velük a szabályokról,és ismerteti 
az egységes szemléletet kialakító elveket. (Különösen fontos ez a 
serdülő tornákon, ahol néhány szabály eltér a FIBA által kiadott 
játékszabályoktól.) Ismertetni kell a játékvezetőkkel a „stand-by” 
játékvezető feladatát az asztalnál, aki segítő feladatokat lát el. 
Amennyiben az MKOSZ JB a játékvezetők ellenőrzésére külön személyt 
küld, úgy ezt a feladatot az a személy látja el. 

11.4.8. Minden játékost fénykép segítségével ellenőrizni kell a tornán, 
csapatának első mérkőzése előtt. 

11.4.9. Ellenőrizni kell, hogy a csapatok edzői rendelkeznek-e a 2009/10-es 
bajnoki évre utánpótlás korosztályra érvényes működési engedéllyel. 
Ennek hiányát a jegyzőkönyvileg rögzíteni kell! 

11.4.9. Ellenőrizni kell, hogy jelen van-e az orvos vagy elsősegélynyújtásból 
vizsgázott személy, akinek minden mérkőzésen a teremben kell 
tartózkodnia, s rendelkeznie kell elsősegélynyújtáshoz szükséges 
felszereléssel. 

11.4.10. Fel kell hívni a rendezők figyelmét, hogy az országos döntőkön kadet és 
junior korcsoportban kötelező az online statisztika vezetése, amit a 
csapatok rendelkezésére kell bocsátani, és elérhető a döntő honlapján is. 
Az összesített statisztikát a helyszínen a csapatok rendelkezésére kell 
bocsájtani. 

11.4.11. A VB elnököknek vagy helyettesének a torna minden mérkőzésén a 
teremben kell tartózkodniuk, egyiküknek az asztal tevékenységét 
felügyeli. 

11.4.12. A VB elnökök készítik el a torna helyszínén a játékvezető küldést, s erről 
tájékoztatják játékvezetőket és a csapatok vezetőit is. El kell készíteni a 
„stand-by” játékvezető küldést is. 
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11.4.14. A VB elnökök kötelesek a verseny összes eredményét, a pontos 
végeredményt, a mérkőzéseket vezető játékvezetők névsorát, a 
rendezéssel és a verseny lefolyásával kapcsolatos tapasztalataikat a 
megadott formanyomtatványon, versenyt követő munkanapon 10:00 
óráig E-mailen elküldeni a Versenyirodájának címére. 

11.4.15. Szükség esetén külön jelentést kell írni a csapatok, ill. hozzájuk tartozó 
szurkolóik által elkövetett rendzavarásokról, botrányokról. 

11.4.16.  Ellenőrizni kell az országos döntőkön a minimálisan ötfős, feltűnő 
jelzéssel ellátott rendezőgárdát, amely tagjainak nem lehet más feladatuk 
a tornán. Szükség esetén a VB elnök elrendelheti a rendezők számának 
emelését. 

 
 

XII. Eredményközlés, információ 

12.1. A rendezők kötelessége, a Versenyirodát és a résztvevő csapatokat a torna előtt 
tájékoztatni a rendezvény feltételeiről, helyszínéről, időpontjáról stb., a kiadott 
formanyomtatványon. A pontos határidőket a felkérő levél tartalmazza. 

12.2. A rendező köteles előzetesen tájékoztatni a rendezvényről a helyi sajtót (újság, 
rádió, TV) a pontos műsor leadásával, valamint le kell adni a tornát követően 
sajtónak a mérkőzések eredményeit és a verseny végén a pontos – a VB által 
jóváhagyott – végeredményt (összes eredmény, tabella, legjobbak listája stb.). 

12.3. A döntőkről a rendező köteles naponta tájékoztatni a helyi sajtóorgánumokat is. 

12.4. A rendező köteles az internetes megjelenés érdekében a döntő mérkőzéseinek 
statisztikai lapját azonnal a mérkőzés után a Versenyiroda E-mail címére elküldeni! 
Ezenk kívül ajánlott a döntőről honlap készítése is. 

12.5. A főrendező köteles a torna eredményeit a mérkőzéseket követően két órán belül a 
Versenyirodának E-mailen elküldeni a versenyiroda2@hunbasket.hu címre. Az 
eredményközlés elmulasztása különeljárási díj kiszabását vonhatja maga után, 
melynek mértékét a melléklet tartalmazza! 

XIII. Egyéb 

13.1. A mérkőzések játékideje 4x10 perc tiszta játékidő. 

13.2. A játékosok szerepeltetése a serdülő korosztályban a mérkőzések első félidejében, 
a cserék értelmezése: 

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

13.2.2. A második negyedben csak olyan játékos játszhat, vagy cserélhető be, aki 
az első negyedben nem volt pályán. 
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13.2.3. 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, és lecserélték. Itt is érvényes a visszacserélési lehetőség. 

13.2.4. Amennyiben az első, vagy második negyedben kipontozódik, vagy 
megsérül egy vagy több játékos és nincs cserelehetőség, úgy a mérkőzést 
abban a negyedben kevesebb játékossal kell folytatni. Cserelehetősége 
addig van egy csapatnak, míg a második negyedre öt játékosa megmarad. 

13.2.6. A jegyző köteles figyelemmel kísérni ezen előírás alkalmazását. 

13.2.7. A második félidőben a cserére nincs megkötés. 

13.2.8. Ha egy csapat kevesebb, mint 10 fővel érkezik egy mérkőzésre, akkor az 
első negyedben cserelehetősége nincs, a második negyedben pedig csak 
azok a játékosok léphetnek pályára, akik az első negyedben még nem 
szerepeltek. 

13.3.  Védekezés: 

13.3.1. A serdülő korosztályban a pálya egész területen tilos a terület védelem. A 
szabály megsértése esetén első esetben figyelmeztetni kell a szabály ellen 
vétő játékos csapatát, második, és minden további esetben technikai hibát 
kell ítélni a szabályt megszegő játékos ellen. A védekezési szabályokról a 
írásos magyarázat kerül kiadásra. 

13.3.2. A VB elnöknek kötelessége figyelmeztetni a játékvezetőket a védekezés 
szabályának betartására. A szabálytalan védekezés megítélése a 
játékvezető feladata. 

13.4. A csapatokhoz tartozó nézők, szülők az OUB versenyein történő rendzavarása, 
botrányokozása esetén, a VB elnökök jelentése alapján az érintett csapat 
szakosztálya a melléklet szerinti különeljárási díjat fizet az MKOSZ-nek. 

13.4.1. A különeljárási díjat a sportszervezet a Versenyiroda határozatának 
hatályba lépésétől számított 15 napon belül köteles befizetni az MKOSz 
számlájára és ezt a Versenyirodánál igazolni. Elmulasztása esetén az 
MKOSZ Központi Versenyiroda, a csapat játékjogát felfüggeszti a befizetés 
igazolásáig. 

13.6. Az egyes korcsoportok lebonyolítási rendjét a Versenyiroda a beérkezett nevezések 
függvényében módosíthatja. 
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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” 2008. október 1-étől érvényes játékszabályai 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. 

13.8. Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és 
játékszabályok nem intézkednek, az MKOSZ Elnöksége és/vagy Versenyirodája ill. 
Versenybizottsága dönt. 

 
 


