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Baranya megyei Kézilabda Bajnokság
2018-2019. évi felnőtt versenykiírása
1.
A bajnokság szervezője:
A bajnokságot a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága szervezi, irányítja és
ellenőrzi.
A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Versenybizottság dönt, döntésével szemben
jogorvoslati lehetőség nincs.
2.
A bajnokság célja:
A kézilabda sport megyei csapatainak folyamatos, színvonalas versenyeztetése. Az elért eredmények
alapján a bajnokságból a Nemzeti Bajnokság II. osztályába történő feljutás és a további helyezések
eldöntése.
A mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. A bajnokság a
sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti amatőr versenyrendszernek minősül.
3.
A bajnokság helye és ideje:
A mérkőzéseket teremben (20x40m-es hitelesített pályán) kell lejátszani szabad vagy munkaszüneti
napon. Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés. A mérkőzéseket nemzeti ünnepen
megrendezni, lejátszani tilos.
A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra
kivéve, ha a két csapat más időpontban állapodik meg.

A bajnokság ideje férfiak-nők: ősz: 2018. szeptember 23. – 2018. december 19.
tavasz: 2019. február 24. - 2019. május 19.

Játéknapok:
Őszi fordulók:

férfiak – nők
2018. szeptember 23, 30.
2018. október
7, 14, 28.
2018. november
11, 18, 25.
2018. december
2, 9.

Tavaszi fordulók: 2019. február
2019. március
2019. április
2019. május
4.

24.
3, 10, 17, 24, 31.
7, 14, 28.
5.

A bajnokság résztvevői:
Azok a baranyai és környező megyei csapatok, amelyek tagdíjat fizettek a 2018. évre és
nevezésüket a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség elfogadja.

5.
A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése:
5.1. A bajnokság lebonyolítása:
A csapatok pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak odavisszavágó alapon.
Minimum 9 + 9 = 18 mérkőzés.

1

Baranya Megyei Kézilabda Szövetség
7621 Pécs, Tímár u.21.
baranyakezi@gmail.com
A visszavágó mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek fordított
pályaválasztói joggal.
Amennyiben az Alapszakaszban egy-egy csapat mérkőzésszáma nem éri el a 18-at (10-nél kevesebb
nevezés), a csapatok rájátszással döntik el a bajnokságot, biztosítva, hogy az I. helyezett megfelelő
mérkőzés számmal regisztrálhasson a következő évi NB II.-es bajnokságba.
Bajnokság közben visszalépés esetén is a megfelelő mérkőzés szám elérése céljából rájátszás
lebonyolítása szükséges.
Az alapszakasz és a rájátszás rendjét a bajnokság megkezdése előtt, a beérkezett nevezéseket
figyelembe véve a BMKSZ Versenybizottsága határozza meg.
5. 2. A helyezések eldöntése:
A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya
szerint történik.
Beszerezhető: Szövetségünknél (ára: 1.200.- Ft)
6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés:
6. 1. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei:
A bajnokságban való indulásra a 2018-2019. évi Versenykiírása alapján nevezhet minden olyan
sportszervezet, amely megfelel az alábbi feltételeknek.
6.1.1.
Az a sportszervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint
a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Sportvállalkozásnak 90 napnál nem régebbi
cégkivonatot, egyéb sportszervezetnek 90 napnál nem régebbi kivonatot kell bemutatnia.
6.1.2.
A nevezési határidő lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása /Stv. 32.§. (1)/
és e tényeket igazolja. Amennyiben a sportszervezet szerepel a NAV köztartozásmentes adózói
adatbázisában akkor erről a tényről a nevezési lap beküldésével egyidejűleg a sportszervezet
hivatalos képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia. A
Versenybizottság a sportszervezet által benyújtott okiratban szereplő tények hitelességét a NAV
elektronikus adatbázisában ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a
sportszervezet mégsem szerepel a NAV nyilvántartásában akkor a Versenybizottság által kiadott
hiánypótlási felhívás alapján a sportszervezet köteles a NAV által kiadott dokumentumot csatolni.
6.1.3.
Ha a sportszervezet 6.1.2. bekezdés szerinti köztartozása a bajnokság alatt keletkezik, a
sportszervezetet a bajnokságból ki kell zárni.
6.1.4.
Nem vehet részt a bajnokságban a 6.1.2. bekezdésben foglalt esetben túlmenően:
o
Az a sportszervezet, amellyel szemben a Cstv. szerint csőd-, vagy felszámolási
eljárás van folyamatban.
o
Az a sportszervezet, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az
ügyészség a sportszervezet (sportegyesület) feloszlására irányuló kérelmet nyújtott be a
bírósághoz.
6.1.5.
Rendezte az BMKSZ felé egyéb jogcímen fennálló valamennyi tartozását.
6.1.6.
A nevező sportvállalkozás, sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja a BMKSZ
minden szabályzatát és rendelkezéseit, valamint versenykiírását. Ezen kívül az MKSZ Központi
rendszerében rögzítette nevezési szándékát, e-mail címét és a pályaválasztóként lejátszandó
mérkőzések helyszínét.

6. 2. Nevezési határidő:
A nevezést a sportszervezeteknek a nevezési határidőig az MKSZ Központi rendszerébe
(www.keziszovetseg.hu) online kell benyújtani.
2

Baranya Megyei Kézilabda Szövetség
7621 Pécs, Tímár u.21.
baranyakezi@gmail.com
Feltöltés: 11-es program, sportszervezetek saját felülete.
Nevezési határidő: 2018. augusztus 21. 24:00 óra.
6. 3. Hozzájárulási díj:
A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 20.000 Ft (azaz húszezer forint), mely a
sportszervezetet terheli, melyet a nevezések beérkezése után a BMKSz által kiállított számla
kézhezvétele után a fizetési határidőig kell megfizetni banki átutalással a BMKSZ MKB Banknál
vezetett 10300002-10672270-49020019 sz. egyszámlájára.
Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a
Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenybizottsága a mulasztó
sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti.
6. 4. Sorsolás:
A sorsolás a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében (7621 Pécs, Tímár u.21.)
kerül sor a Versenyszabályok 9. szabály 5.§. előírtak figyelembevételével 2018. augusztus 23.
(csütörtök) 16:00 órakor.
6. 5. Mérkőzés bejelentés:
Az őszi idény mérkőzés bejelentési határideje: férfi és női: 2018. szeptember 12. 24:00.
A tavaszi idény mérkőzés bejelentési ideje:
férfi és női: 2019. február 13. 24:00.
A mérkőzések bejelentése emailen a baranyakezi@gmail.com címre küldve.

A 2018.-2019. évi bajnokság folyamán 1 ligaértekezletet tervezünk, ahol a csapatok
képviselőjének megjelenése kötelező! A ligaértekezleten rögzítjük a mérkőzések időpontjait,
melyet a csapatok az értekezlet után a keziszovetseg.hu oldalán megtekinthetnek.
Ligaértekezlet időpontja 2018. szeptember 13. csütörtök 16.30 óra (Női) 17.00 óra (Férfi).
Helye: Pécs, Tímár u. 21.

7.
Játékjogosultság, játékengedély:
A Baranya Megyei Kézilabda Szövetség által a 2018-2019. bajnoki évben rendezett Megyei
Bajnokságában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult
sportszervezettel vagy sportegyesülettel tagsági jogviszonyban áll, valamint a sportszervezetnek a
Baranya Megyei Kézilabda Szövetséggel szemben nincs tartozása.
A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint versenyengedélynek minősül.
A játékengedélyek kiadási díja 500 Ft/fő (azaz ötszáz forint/fő), ezen felül fizetendő 1.500,-Ft/fő (azaz
egyezerötszáz forint/fő) biztosítási díj, mely összegeket számla ellenében a Baranya Megyei Kézilabda
Szövetség egyszámlájára kell befizetni.
Egy játékos a Megyei Bajnokságban maximum két alkalommal kérhet felnőtt játékengedélyt.
Játékengedélyt a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség 2019. március 09.-ig ad ki, kivéve a jogutód
nélkül megszűnt csapatok játékosai, valamint a 2018. szeptember 13-ig leigazolt, de játékengedéllyel
nem rendelkező sportoló részére.

A játékengedélyeket a sportoló kérelmére az 1. számú melléklet szerinti adatlap leadása után adja ki a
Baranya Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága hivatalos szövetségi napján.
A játékengedély kiadását meg kell tagadni, ha annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség
belső szabályzatába ütközik illetve, ha a játékos e-mail címe nincs a Fegyelmi szabályzatban
meghatározottak szerint rögzítve az MKSZ elektronikus rendszerében.
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Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a Baranya Megyei Kézilabda
Szövetség által kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés
eredményét a BMKSZ Versenybizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíteni köteles és a
mérkőzés két pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0
gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.
Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenybizottság a sportszervezet
bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (ek)
két pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.
7. 1. Kettős játékjogosultság, játékengedély utánpótlás korú kézilabdázóra Baranya Megyei
Bajnokságban való szereplésre:
Az NB II. osztályában működő sportszervezet kézilabdázója a Baranya Megyei Bajnokságban
szereplő sportszervezettel kötött írásos megállapodás alapján (3.sz.melléklet) mindkét sportszervezet
csapatában játszhat, figyelembe véve az alábbiakban jelzett korhatár szabályokat. A kézilabdázó
játékjogosultságának átadása csak az átadó és az átvevő sportszervezet, továbbá a kézilabdázó között
létrejött írásos megállapodás alapján történhet. Megyei bajnoki mérkőzésen kettős játékjogosultságú
játékosok közül csapatonként legfeljebb 2 fő nevezhető.
A kettős játékjogosultság megszerzése nem átigazolás és nem számít második játékengedélynek, azt
az BMKSZ Versenybizottsága legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi. Egy játékos egy bajnoki
évben egy kettős engedélyt kaphat.
A kettős játékjogosultság megadásának díja 6.000 Ft/fő (azaz hatezer forint/fő) + 500 Ft/fő (azaz
ötszáz forint/fő) játékengedély. Az összeget számla ellenében a Baranya Megyei Kézilabda
Szövetség MKB Banknál vezetett 10300002-10672270-49020019 számú egyszámlájára kell
befizetni a játékjogosultság engedélyének benyújtásakor. Kettős játékjogosultságot férfiaknál az
1998. január 1. és az 2002. december 31. között, nőknél az 1999. január 1. és 2003. december 31.
között született utánpótlás korú játékosok kérhetik 2019. március 9-ig.
Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét sportszervezetre
vonatkozik.

7.2. Az NB. I., NB. I/B. és NB. II. osztályokra érvényes szabályozás:
Amennyiben az egyesület a fenti osztályokban is indít csapatot, felnőtt korú játékos 2018/2019-es
bajnoki évadban az esetben szerepelhet a Megyei Bajnokságban, ha a fenti osztályokban
játékengedéllyel nem rendelkezik.
A férfi megyei bajnokságban 1999.01.01.-e után, a női megyei bajnokságban, 2000.01.01.-e után
született játékos megkötés nélkül szerepelhet.
8.

Játékosok szerepeltetése:
Minden megyei bajnoki mérkőzésen 16 játékos szerepeltethető.

8. 1. Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése:
A megyei bajnoki mérkőzésekre egy EU tagországon kívüli nem magyar állampolgárságú játékos
nevezhető.
A megyei bajnoki mérkőzéseken EU tagországon belüli nem magyar állampolgárságú játékos
korlátlanul szerepeltethető.
Nem magyar állampolgárságú és az EU tagországon belüli játékos játékengedélye egy bajnoki évre
szól, illetéke 25.000 Ft/fő (azaz huszonötezer forint/fő), mely összeget számla ellenében a Baranya
Megyei Kézilabda Szövetség MKB Banknál vezetett 10300002-10672270-49020019 számú
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egyszámlájára kell befizetni a játékengedély megadásakor. Ezen felül fizetendő 1.500,- (azaz
egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj BMKSZ számlájára. 18. év betöltéséig a nem magyar
állampolgárságú játékos és az egyetemi vagy főiskolai tanulmányait nappali tagozaton végző nem
magyar állampolgárságú hallgató, amennyiben az adott oktatási intézmény csapatához kér
játékengedélyt illetve életvitel szerűen tartózkodik Magyarországon, a magyar állampolgárokkal
megegyező összeget valamint 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díjat fizet.
9.

A csapatok díjazása:
A bajnokság 1-3. helyezett csapatai érem és serleg díjazásban részesülnek, csapatonként 19 fő.
Női, férfi bajnokság gólkirálya külön díjazásban (serleg) részesül.

10. Költségek:
A bajnokság díjazását a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési
költségeit (terembérlet, játékvezetői díjak) a pályaválasztó sportszervezetek viselik.
A vendégcsapatokat részvételük költségei (utazás) terhelik.
Játékvezetői díj: MKSZ által megállapított hivatalos tarifa szerint.
Bajnoki mérkőzésre a BMKSZ által küldött versenybíró díját a megyei szövetség fizeti.
11. Óvás, fellebbezés:
11. 1. Óvás:
Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” c. könyv
Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2.§-a tartalmazza.
Óvási díj: 10.000,- (tízezer) Ft, mely összeget a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség egyszámlájára
kell „Óvás” megjelöléssel befizetni. A befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni
kell. Az óvási díj visszafizetése „A kézilabdázás szabálykönyve” c. könyv Bajnoki Rendszabályok 12.
szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint.

11. 2. Fellebbezés:
Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Versenybizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni
a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, írásban a kézhezvételtől számított 15
(tizenöt) naptári napon belül. A fellebbezést, a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség Fellebviteli
bizottságához kell címezni.
Fellebbezési díj: 15.000.- (Tizenötezer) Ft, mely összeget a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség
egyszámlájára kell „Fellebbezés” megjelöléssel befizetni.
A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát.
11. 3. Panasz: A fellebbezés határozata ellen panasszal lehet élni az MKSZ Versenyalbizottságánál,
írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül.
A panasz tétel díja: 50.000.- (ötvenezer) Ft, mely összeget az MKSZ K&H Banknál vezetett
10400126-21413218-00000000 számú egyszámlájára kell befizetni. A panaszhoz csatolni kell a
befizetést igazoló bizonylat másolatát.
12. Általános rendelkezések:
12. 1. Átjelentés:
Indokolt esetben, a sportszervezet írásban (2. sz. melléklet) kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának
megváltoztatását, átjelentését a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, legalább
8 (nyolc) naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie
5

Baranya Megyei Kézilabda Szövetség
7621 Pécs, Tímár u.21.
baranyakezi@gmail.com
kell az ellenfél nyilatkozatának. Ezen esetben az átjelentés díjtalan. A kérelemmel egyidejűleg
átjelentési díjat kell fizetni a kiírt időpont előtt 8 (nyolc) naptári napon belül benyújtott változtatásért,
ennek díja 5,000.- (Ötezer) Ft. A 72 (hetvenkettő) órán belül beadott változtatásért 10,000.- (Tízezer)
Ft összeget kell fizetni a BMKSZ MKB Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú
egyszámlájára “ Átjelentés” megjelöléssel.
Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a
kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről BMKSZ Versenybizottsága dönt, és erről az
érdekelteket írásban értesíti.
Halasztott mérkőzést az őszi szezonban 2018.12.09.-ig, tavasszal 2019.05.19.-ig kell lejátszani.
Ezen időpontok után még közös megegyezéssel sem lehet mérkőzést játszani.
12. 2. Fegyelmi eljárás:
A Megyei Bajnokság mérkőzésein, az a játékos, hivatalos személy vagy sportszervezet, akivel
szemben a mérkőzés játékvezetői/szövetségi képviselői írásos jelentést tettek (feljelentettek), a
BMKSZ Fegyelmi Bizottsága által megküldött hivatalos idézést követően köteles megjelenni a
Fegyelmi Tanács előtt, ha játékos a Versenyigazolványával - ha edző Edzői Igazolványával - és a
mérkőzés után elkészített játékvezetői/szövetségi képviselői jelentéssel. A hivatalos idézés
tartalmazza a fegyelmi tárgyalás időpontját/részleteit.
Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet a Fegyelmi Tanács előtt előzetesen egyeztetett
időpontban önként megjelenik és az eljárás megindításáról szóló értesítést átveszi, kérheti, hogy a
Fegyelmi Tanács az első fegyelmi tárgyalás időpontját a jogszabályban meghatározott 3 (három)
munkanapos tárgyalási időköz lerövidítésével tűzze ki. A fentiek szerint feljelentett játékos elveszíti
játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg
ügyében a BMKSZ Fegyelmi Bizottsága határozatot nem hoz.
Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a
BMKSZ Fegyelmi Bizottságánál, s tovább szerepel vagy közreműködik bajnoki mérkőzésen, az
jogosulatlan szereplésnek minősül.
A BMKSZ Versenybizottsága, ezen találkozó (k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot
10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.
Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség
tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi
felelősségre vonást.
12. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr:
A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt kérhetnek írásban a
BMKSZ Versenybizottságától illetve az BMKSZ Játékvezetői Bizottságától a mérkőzést megelőzően
legalább 7 (hét) naptári nappal, aki a BMKSZ hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen.
A BMKSZ Versenybizottsága, Fegyelmi Bizottsága indokolt esetben hivatalból is kirendelhet
szövetségi ellenőrt a sportszervezetek költségére.

A szövetségi, ill. játékvezetői ellenőr díja: 8.000.-Ft + útiköltség.
12. 4. Sportfelszerelés:
A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe
az ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg,
hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű
sportfelszerelésben játszani.
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Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek
mind a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok)
színétől kötelező eltérnie.
12. 5. Edzői működési engedély:
Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel
rendelkező személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. Az edző működési engedélyét
a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be
kell írni.
2018-2019.-évi bajnokságban az edzők részére a licenc kiváltása javasolt, minimum „D”.
2019/2020.-évi bajnokságban az edzői licenc (min. „D”) megléte kötelező lesz.

12. 6. Ki nem állás, visszalépés:
A mérkőzésre ki nem állás vagy a Nemzeti Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat
„Költségtérítés” címen a BMKSZ egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül
befizetni.
Ki nem állás díja:
első esetben 20.000 Ft (azaz húszezer forint)
második esetben 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint)
harmadik esetben és visszalépés esetén: 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint)
Ki nem állás esetén a befizetett összeg 50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költsége esetén).
13. Egyebek:
- Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel
rendelkező sportoló szerepelhet.
- Bajnoki mérkőzést megelőzően a hazai csapat köteles két egyforma márkájú labdát a választáskor
a játékvezetőknek bemutatni.
- Minden megyei bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős KÉZILABDA
VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés után, a mérkőzés
játékvezetője kapja és továbbítja azt -24 órán belül - Versenybizottsághoz.
- Online jegyzőkönyv vezetése megengedett.
- A jegyzőkönyvvezetését olyan személynek kell végeznie, aki tisztában van a jegyzőkönyv
szakszerű kitöltésével (pontos, olvasható, aláírások megléte). Amennyiben a Versenybizottsághoz
olyan jegyzőkönyv érkezik be, amely nem szakszerűen lett kitöltve a következő hazai rendezésű
mérkőzésre a Versenybizottság versenybírót küld. A versenybírói díjat a MKSZ díjszabása szerint a
hazai csapat köteles megfizetni mérkőzést követően készpénzben.
- A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven
felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell
figyelembe venni. A 18. életév betöltésével a sportorvosi érvényességének dátuma automatikusan
nem hosszabbodik meg.
- Bajnoki mérkőzéseken egy csapat kettő alkalommal kérhet időt, félidőnként 1-1-t.
- A megyei bajnokság mérkőzésein a mentőládát a hazai csapatnak kötelező biztosítania,
játékvezetők ellenőrzik!
- Amennyiben egy csapat bármikor visszalép, vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból törölni kell,
valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell
tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna.
- A jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben levő „A kézilabdázás
szabálykönyve” rendelkezik. - Az EU tagállamainak állampolgáraival azonos megítélés alá tartoznak
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azon államok állampolgárai, amelyekkel az EU partnerségi megállapodást kötött, mely megállapodás
szerint az EU feltétlen kötelezettséget vállalt arra, hogy ezen államok állampolgárai
munkavállalóként olyan elbánásban részesüljenek, mintha EU tagállam állampolgárai volnának. A
partnerségi megállapodás létezésének tényét a kérelmező sportszervezet köteles bejelenteni és
igazolni.
- A MKSZ Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott
szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett
sportszervezetek is felelősek.
- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás
szabálykönyve”, vagy az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Baranya
Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága, másodfokon az BMKSZ Fellebbviteli Bizottsága
dönt.
- A Versenykiírásban és „A kézilabdázás szabálykönyve”-ben szereplő előírásokkal kapcsolatos
minden elvárás be nem tartása, vagy bármely versenyzéssel összefüggő mulasztás esetén a Mérkőzés
Rendezési Előírásokban leírt szankciók alkalmazandók.
14. Mérkőzés Rendezési Előírások:
1. A mérkőzések zavartalan lebonyolitása érdekében a hazai csapat (sportegyesület) olyan
hivatalos személyről kell gondoskodnia (ez lehet sportköri elnök, tech. vezető) aki képes megvédeni a
hivatalos személyeket és játékosokat mindennemü atrocitástól és - rendkivüli helyzetben képes a terem
esetleges kiüritésére. Erről a 4.sz. melléklet kitöltésével és a játékvezetőknek történő átadással
intézkednie kell.
2. A mérkőzést közvetlenül megelőzően, a játékidő alatt, a szünetben, a mérkőzés után a
versenyhelyen, az öltözőkben és a hozzájuk tartozó mellékhelyiségekben csak a mérkőzés hivatalos
résztvevői tartózkodhatnak.
3. A játékvezetői öltözőben a mérkőzés két játékvezetőn kívül csak a BMKSZ által küldött
szövetségi képviselő, versenybíró (időmérő, titkár és játékvezető ellenőr) tartózkodhat.
A két csapat képviselője (egy-egy fő) – együttesen – legalább 45 perccel a mérkőzés előtt a
Pályahitelesítési jegyzőkönyv, a Versenyigazolványok, a sportorvosi engedélyek, a Kézilabda
Versenyjegyzőkönyv átadásakor, és mérkőzés után a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv 2. és 3.
példányainak átvételekor tartózkodhatnak az öltözőben.
4. Amennyiben a BMKSZ VB versenybirót delegál a két csapat vezetője nem foglalhat helyet a
Versenybírói asztalnál (csak jegyzőkönyv vezető, eredményjelző kezelő).
5. A cserepadon helyet foglaló hivatalos személyek nevét a Kézilabda Versenyjegyzőkönyvben
fel kell tüntetni. Közülük egy személyt az első helyen csapatfelelősként kell megjelölni, és csak ő írhatja
alá a jegyzőkönyvet. A cserehely rendjéért a csapatfelelős, az ellenőrzésért a mérkőzés hivatalos
szövetségi képviselője, versenybírója és a játékvezetők a felelősek.
6. A pályaválasztó csapat köteles az időkérő zöld lapról gondoskodni.
7. Szirénák, elektromos kürtök bevitele és használata TILOS!
8. A szervező sportszervezet és a rendező szerv felelőssége a hivatalos személyek megérkezésétől
a mérkőzést követően mindaddig fennáll, amíg a hivatalos minőségben résztvevő személyek
(játékvezetők, versenybíró, ellenőr és a vendégcsapat tagjai) a helyszínről el nem távoztak. A nézők
vonatkozásában a kapunyitástól a nézők eltávozásáig tartoznak felelősséggel.
Pécs, 2018.07.12.
Baranya Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottság
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