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Baranya megyei Kézilabda Bajnokság 

2018-2019. évi felnőtt versenykiírás módosítása 

 

5.1. A bajnokság lebonyolítása:  

A csapatok pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak odavisszavágó alapon. 

Minimum 9 + 9 = 18 mérkőzés.  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. 

A csapatok pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak 14 fordulós alapszakaszt, 

odavisszavágó alapon. (10 forduló ősszel-2018.09.23-2018.12.09. és 4 forduló tavasszal-2019.02.24-

2019.03.17.). Ezután Felső- és Alsóházi rájátszás következik. A Felsőházban az alapszakasz 1-4. 

helyezett csapatai újabb 6 fordulót játszanak körmérkőzésben, odavisszavágó alapon, melyhez 

magukkal viszik az alapszakaszbeli egymás elleni eredményeiket.  

Az Alsóházba az alapszakasz 5-8 helyezett csapatai kerülnek, és Felsőházzal megegyező módon 

játszanak további 6 fordulót. 

 

6. 5. Mérkőzés bejelentés:  

Az őszi idény mérkőzés bejelentési határideje: férfi és női: 2018. szeptember 12. 2 

4:00. A tavaszi idény mérkőzés bejelentési ideje: férfi és női: 2019. február 13. 24:00. A mérkőzések 

bejelentése e-mailben 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. 

 

Mérkőzés bejelentési határidők: 

 1-10. fordulók ( 7 őszi és 3 előrehozott tavaszi)   -       2018.09.12.  24:00 

 alapszakasz 11-14. fordulói                                      -       2019.02.13.  24:00 

 Rájátszás 6 forduló (Felső- és Alsóház)                  -        2019.03.22.  24:00 

 

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 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 10300002-

10672270-49020019 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. 

Az 1-10 fordulóból halasztott mérkőzést 2018.12.16-ig, az alapszakasz összes mérkőzését 2019.03.17-

ig le kell játszani. Az alapszakasz és a rájátszás utolsó 2 fordulóját kötelezően a kiírt dátumokkal 

bezárólag le kell játszani. 
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