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I.

Korosztályok
Bajnoki évad
2009/10

2010/11

Junior

Kadet

Serdülő

1992.01.01. –
1993.12.31.
között
születettek
1993.01.01. –
1994.12.31.
között
születettek

1994.01.01. –
1995.12.31.
között
születettek
1995.01.01. –
1996.12.31.
között
születettek

1996.01.01. –
1997.12.31.
között
születettek
1997.01.01. –
1998.12.31.
között
születettek

II. Ütemezés
OJB és OKB

OSB
MKOSz

Nevezés
Rendező
Alapszakasz

Időpont
VB
Játékvezetés

Alapszakasz
keresztjátéka

Rendező
Időpont
VB
Játékvezetés

Selejtező

Rendező
Időpont
VB
Játékvezetés
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Területi megbízott
versenybizottság
Versenynaptár szerint
Területi VB
Területi JB

Területi megbízott
versenybizottság
Versenynaptár szerint
Területi VB
Területi JB
MKOSz
Versenynaptár szerint
Területi VB felkérés alapján
Területi JB felkérés alapján

MKOSz
Versenynaptár szerint
Versenyiroda
Területi JB felkérés alapján
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MKOSz
Versenynaptár szerint
Versenyiroda
Területi JB felkérés alapján
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OJB és OKB

OSB

Középdöntő

Rendező
Időpont
VB
Játékvezetés

MKOSz
Versenynaptár szerint
Versenyiroda
Területi JB felkérés alapján

MKOSz
Versenynaptár szerint
Versenyiroda
Területi JB felkérés alapján

Elődöntő
tornák

Rendező
Időpont
VB
Játékvezetés

MKOSz
Versenynaptár szerint
Versenyiroda
Területi JB felkérés alapján

Országos
döntő

Rendező
Időpont
VB
Játékvezetés

MKOSz
Versenynaptár szerint
Versenyiroda
MKOSz JB

MKOSz
Versenynaptár szerint
Versenyiroda
MKOSz JB

III. Csoportos játékengedély kérésének és kiadásának rendje
1.

A Versenyiroda a nevezés beérkezése után a csapatoknak email-en kiküldi a
rendszerben található játékosok listáját. Ebben a file-ban található egy új játékosok
oldal is, ahol lehetőség van újonnan igazolt játékosoknak is játékengedély kérésére.

2.

Az egyesületek a listát kitöltik, azt kitöltve a Versenyirodának visszaküldik.

3.

Bármely játékosnak a játékengedély csak akkor adható, ha a NYÍL rendszerben az
adott játékos az egyesület játékosa és nyilatkozik arról, hogy egyesületével
amatőr sportolói szerződéssel rendelkezik! Ezt az igazolást szintén
elektronikus formában jpg vagy pdf formátumban kell elküldeni!

4.

A Versenyiroda a játékengedélyeket elkészíti (a beérkezéstől számított 5
munkanap!) és azt az MKOSz hivatalos honlapján szerepelteti.

5.

A bajnoki év során újonnan igazolt játékosnak bármikor kérhető játékengedély.

6.

Bajnoki év közben átigazolt játékos esetén az illetékes területi versenybizottság
igazolása kell arról, hogy adott játékos a bajnoki évben még nem lépett pályára.
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IV. Költségek
1.

Az alapszakasz tornák költségtérítéseit a rendező Területi Versenybizottságnak úgy
kell megállapítani, hogy a résztvevő csapatoknak egyforma költséget jelentsen.

2.

Kétnapos tornák költségei
Minden kétnapos torna költségét a versenyiroda készíti el a költségmegosztási
elvek alapján.
A költségmegosztásban a verseny lebonyolításának költségei (terembérlet, VB
elnök, játékvezetés, asztalszemélyzet, egészségügyi ügyelet, hivatalos személyzet
ellátása) és a rendező csapaton kívül a többi csapat utazási költsége szerepel.

3.

A rendező köteles a vendégcsapatok számára kérés esetén 6.000 Ft/fő
költségtérítés ellenében egy éjszakai szállást, egy reggelit, két főétkezést, egy
uticsomagot vagy egy főétkezést biztosítani.

4.

Az országos döntők várható költségeit a Versenyiroda határozza meg a
költségmegosztási elvek alapján.
Az országos döntő helyszínét a Versenyiroda pályázat útján határozza meg.

5.

Serdülő korosztály területek közötti keresztjáték tornáin a Versenyiroda által
elkészített költségmegosztás szerint kell fizetni a csapatoknak!

V. Óvási határidők, óvási díjak
Címzett

Óvás
Határidő

Költség

Alapszakasz,
selejtező,

Helyi
VB

Mérkőzést
követő 1
órán belül

Középdöntő,
elődöntő
torna

Helyi
VB

Mérkőzést
követő 1
órán belül

15.000
Ft

Döntő

Helyi
VB*

Mérkőzést
követő 1
órán belül

30.000
Ft

Fellebbezés
Címzett
Határidő Költség

10.000
Ft

MKOSZ
Versenyiroda*
MKOSZ
Versenyiroda*

tornát
követő 8
napon
belül
tornát
követő 8
napon
belül

20.000
Ft
30.000
Ft

Fellebbezésnek helye nincs.

* Ezen döntés ellen fellebbezésnek helye nincs!
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VI. Egyéb események
1.

Amennyiben egy tornán egy sportszervezet csapatában nincs jelen az előírt
létszámú korosztályának megfelelő korú játékos, különeljárási díjat kell fizetnie,
melynek mértéke 20.000 Ft/fő/torna.

2.

Ha OUB tornára (mérkőzésre) egy csapat az előírtnál kevesebb játékossal jelenik
meg, akkor a sportszervezetnek különeljárási díjat kell fizetnie, melynek mértéke
kötelezően nevezett csapat esetén 20.000 Ft/játékos/torna, míg nem kötelezően
nevezett csapat esetén 10.000 Ft/játékos/torna.

3.

Az utánpótlás kupák, bajnokságok, tornák alapszakaszáról, selejtezőiről,
középdöntőiről, elődöntő tornáiról, középső szakasz tornáiról vagy döntőiről
távolmaradó utánpótláscsapat után sportszervezete különeljárási díjat köteles
fizetni. A díj mértéke alapszakasz mérkőzés (torna) esetén 50.000 Ft, országos
döntő esetén 250.000 Ft, minden egyéb esetben 100.000 Ft.

4.

Az a sportszervezet, akinek csapata a versenykiírásban rögzített mérkőzéseken a
továbbiakban nem kíván szerepelni (visszalép) az különeljárási díjat köteles fizetni,
melynek mértéke 200.000 Ft.

5.

Ha egy csapathoz tartozó szülők botrányt okoznak, akkor a beérkezett jelentések
alapján a sportszervezet 300.000 Ft-ig terjedő különeljárási díj megfizetésére
kötelezhető.

6.

Ha egy sportszervezet az általa rendezett tornát nem a versenykiírásnak
megfelelően rendezte, akkor 400.000 Ft-ig terjedő különeljárási díj megfizetésére
kötelezhető.

7.

Ha egy csapat utánpótlás korcsoportra nem rendelkező edző nélkül érkezik
mérkőzésre, a mérkőzéseket le kell játszani. A sportszervezet mérkőzésenként
30.000 Ft különeljárási díjat köteles fizetni, a mérkőzést követő 8 napon belül!

8.

Ha egy sportszervezet csapata mérkőzésre igazolások nélkül (egyéni igazolvány)
érkezik, akkor az igazolásokat a mérkőzést követő hét péntekéig, de legkésőbb a
következő mérkőzése előtt a versenyirodán bemutatni köteles! A dokumentumok
bemutatásán kívül mérkőzésenként 6.000 Ft különeljárási díjat is be kell fizetnie.
Bármelyik elmaradása esetén a mérkőzés eredményét 20:0 arányban az
ellenfeleknek kell igazolni!

9.

Rendező egyesület a rendezett tornáról eredményközlő elküldésének késedelme,
illetve hiánya 5.000 Ft/alkalom.

10.

Egyéb versenybizottsági és fegyelmi határozatok kapcsán maximum 100.000 Ft-ig
terjedő különeljárási díj állapítható meg!

11.

A Versenybizottság bármely játékos játékengedélyét (csoportos játékengedélyen)
saját hatáskörében visszavonhatja!
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