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*Módosítás*
Baranya és Somogy Megyei Kézilabda Bajnokság
2019-2020. évi felnőtt versenykiírás módosítása

3. A bajnokság helye és ideje:
A mérkőzéseket teremben (20x40m-es hitelesített pályán), kell lejátszani szabad vagy munkaszüneti
napon. Javasolt olyan teremben játszani a mérkőzéseket, ahol elektromos eredményjelző működik,
amely mutatni tudja az eredményt és az eltelt időt. 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,
pénteken 19:00 óra kivéve, ha a két csapat más időpontban állapodik meg.
Amenyiben a két mérkőző csapat közötti távolság 30 km vagy kevesebb ( útvonaltervező legrövidebb
útvonala a két csapat hazai sportcsarnokának megjelölt cím között értendő), abban az esetben a hazai
csapat pénteki időpontot is megjelölhet közös megegyezés hiányában is.
Ha a mérkőző csapatok székhelye nem egyazon megyében van, a mérkőzés ajánlott legkésőbbi kezdési
időpontja 16 óra.
A bajnokság ideje férfiak-nők: ősz: 2019. szeptember 22. – 2019. december 15.
tavasz: 2020. február 16. - 2020. május 10.
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1. A bajnokság lebonyolítása:
A csapatok pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak odavisszavágó alapon
Minimum 8 + 8 = 16 mérkőzés.
Női: 10+10=20 mérkőzést.
Férfi: 3x5=15 mérkőzést. Amenyiben 2020.03.15-ig valamelyik férfi csapat írásban jelzi a BMKSz
Versenybizottsága felé, hogy bajnoki címe esetén vállalná az NBII-be jutást, akkor a Versnybizottság
az első és második helyezett egyesület részére rájátszást írhat ki, plusz 2 vagy 4 mérkőzés erejéig.
A visszavágó mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek fordított
pályaválasztói joggal.
Amennyiben az Alapszakaszban egy-egy csapat mérkőzésszáma nem éri el a 16-ot ( 9-nél kevesebb
nevezés), a csapatok rájátszással döntik el a bajnokságot, biztosítva, hogy az I. helyezett megfelelő
mérkőzés számmal regisztrálhasson a következő évi NBII.-es bajnokságba.
Bajnokság közben visszalépés esetén is a megfelelő mérkőzés szám (min. 16 mérkőzés) elérése
céljából rájátszás lebonyolítása lehet szükséges.
Az alapszakasz és az esetleges rájátszás rendjét a nevezések lezárása (augusztus 2.) és a
sorsolás időpontja (augusztus 6.) között, a beérkezett nevezéseket figyelembe véve a BMKSZ
Versenybizottsága határozza meg.
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5. Mérkőzés bejelentés:
Az őszi idény mérkőzés bejelentési határideje: férfi és női: 2019. augusztus 23. 24:00.
A tavaszi idény mérkőzés bejelentési ideje:
férfi és női: 2020. január 22. 24:00.
A sportszervezetek valamennyi hazai mérkőzésük időpontját a meghatározott időpontig
kötelesek az MKSZ központi rendszerébe feltölteni. Minden sportszervezet köteles
2019.08.28-ig az MKSZ központi rendszerében megerősíteni, hogy a felkerült idegenbeli
mérkőzéseinek időpontjai azonosak az egyeztetett időpontokkal.
Az utolsó két bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési időpontját nem lehet későbbre
jelenteni, mint a megadott játéknap 18:00 óra.

Pécs, 2019.08.06.

Baranya Megyei Kézilabda Szövetség
Versenybizottsága
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