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BMKSZ VB 2020/21 01-M (08.11.) 

 

HATÁROZAT 

Baranya megyei Kézilabda Bajnokság 

2020-2021. évi felnőtt versenykiírás módosítása 

 

 

 

                                    

  

 5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése:  

 5.1. A bajnokság lebonyolítása: 

 A csapatok pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak odavisszavágó alapon, 

 lehetőség szerint 9 + 9 = 18 mérkőzést. 

 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 

 nevező), a csapatok rájátszással döntik el a bajnokságot, biztosítva, hogy az I. helyezett megfelelő 

 mérkőzés számmal (minimum 18 mérkőzés) regisztrálhasson a következő évi NBII.-es bajnokságba. 

 Bajnokság közben visszalépés esetén is, a megfelelő mérkőzés szám elérése céljából, rájátszás 

lebonyolítása lehet szükséges. 

 Az alapszakasz és az esetleges rájátszás rendjét a nevezések lezárása (augusztus 7.) és a 

 sorsolás időpontja (augusztus 11.) között, a beérkezett nevezéseket figyelembe véve a 

BMKSZ Versenybizottsága határozza meg. 

NŐI BAJNOKSÁG: 

A 12 nevezett csapat két 6 csapatos csoportba kerül (A és B csoport), sorsolásnál nem a megyét, hanem 

az erőviszonyokat figyelembe véve (a 2019/2020-as bajnoki teljesítmények alapján).  

A és B csoport oda - visszavágó alapon játszik 10-10 fordulós alapszakaszt. A csoportok 1-4. helyezettjei 

kerülnek a rájátszás Felsőházába (8 csapat), viszik magukkal a csoporton belül továbbjutot csapatokkal 

elért eredményeiket (6 mérkőzés eredménye) és oda - visszavágó alapon játszanak a másik csoport 1-4. 

helyezett csapataival (8 mérkőzés).  

A Felsőházban így 14 mérkőzésen szerzett eredmények alapján kerülnek meghatározásra a 

helyezések. ( Felsőházba jutott csapatok összesen 18 mérkőzés/csapat játszanak) 

 

A és B csoport 5-6. helyezett csapatai kerülnek a rájátszás Alsóházába (4 csapat), és ott odavisszavágó 

alapon játszanak 6 fordulót. Az alapszakaszban jobb eredményt elért 5. helyezett 4 bónusz ponttal kezdi 

a rájátszást, a gyengébb 5. helyetett 3 bónusz, a jobb 6. helyezett 2, míg a gyengébb 6. helyezett 1 bónusz 

pontot kap a rájátszásban. ( Az Alsóházba jutott csapatok így összesen 16 mérkőzést játszanak) 

Visszalépés esetén az előírt 18 bajnoki mérkőzés/csapat elérése érdekében a Versenykiírás módosításra 

kerülhet. 
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FÉRFI BAJNOKSÁG: 3 x 5 forduló = 15 mérkőzés/csapat. Amenyiben 2021.03.07-ig valamelyik férfi 

csapat írásban jelzi a BMKSz Versenybizottsága felé, hogy bajnoki címe esetén vállalná az NBII-be 

jutást, akkor a Versenybizottság rájátszást írhat ki, min. 18 bajnoki forduló/csapat (elvárás NBII-be 

nevezéshez) elérése céljából. 

 

6.5. Mérkőzés bejelentés:  

Az őszi idény mérkőzés bejelentési határideje: férfi és női: 2020. augusztus 31. 24:00. 

        A tavaszi idény mérkőzés bejelentési ideje: férfi: 2021. január 22. 24:00.     

              női IX. és X. forduló: 2021. január 22. 24:00. 

              női rájátszás: 2021. február 26. 24:00. 

      

A sportszervezetek valamennyi hazai mérkőzés időpontjukat a meghatározott időpontig kötelesek az 

MKSZ központi rendszerében rögzíteni. Minden sportszervezet köteles a bejelentési határidőt 

követő 3. munkanap végéig az MKSZ központi rendszerében megerősíteni, hogy a bejelentett 

idegenbeli mérkőzéseinek időpontjai azonosak az egyeztetett időpontokkal. 

2020.december 13-ig le kell játszani az őszi fordulók mérkőzéseit. Közös megegyezés esetén 

nyomós indokkal beadott tavaszra halasztási kérelmet a Versenybizottság jóváhagyhat. 

A tavaszi fordulókban mérkőzést halasztani 2021.05.06-ig lehetséges, ezen dátum után már csak az 

utolsó 2 forduló mérkőzései játszhatók. 

Az utolsó két bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési időpontját nem lehet későbbre jelenteni, mint 

a megadott játéknap 18:00 óra. 

Női bajnokságban: 

   Az Alapszakasz 10., utolsó fordulója nem jelenthető későbbre, mint 2021.02.21. 18 óra. Az Alapszakasz  

1.-9. forduló mérkőzéseit kötelezően 2021.02.14-ig le kell játszani. 

Az őszi-tavaszi mérkőzések egyenletesebb elosztása érdekében az alapszakasz 9. vagy 10.,vagy mindkét 

fordulója KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL előre hozható az őszi szakasz valamely szabad hétvégéjére.  

A Felsőházi rájátszás 1-7. fordulóját kötelezően 2021.05.02-vel bezárólag le kell játszani, ezen dátum 

után csak a 8. forduló mérkőzései jelenthetők, legkésőbb 2021.05.09. 18 órai kezdéssel. 

 

A Tam-Bau Tamási KC csapatának kötelezően szerepelnie kell a Tolna megyei kézilabda bajnokságban 

is, melynek sorsolására később kerül sor. Amenyiben, az előző évek gyakorlata szerint, torna rendszerben  

fognak játszani, abban az esetben a torna napjára Baranya megyei bajnokságban nem köteles elfogadni 

vendégszereplést. Ha az aktuális vendéglátó nem tudja vállalni a forduló hétvégéjének másik napjára a 

mérkőzés megrendezését, akkor közös megegyezés hiányában, az ütközés tudomásul vételét követő 

szabad hétvégén kell a mérkőzést lejátszani. 

 

 

     7.2. Az NB. I., NB. I/B., NB. II. és ifjúsági I. osztályra érvényes szabályozás:  
Amennyiben az egyesület a fenti osztályokban is indít csapatot, felnőtt korú játékos 2020/2021-as 

bajnoki évadban az esetben szerepelhet a Megyei Bajnokságban, ha a fenti osztályokban 

játékengedéllyel nem rendelkezik. A férfi megyei bajnokságban 2001.01.01.-2004.12.31. között, a női 

megyei bajnokságban 2002.01.01.- 2005.12.31. között született II. és III. osztályban szereplő ifjúsági 

korosztályú játékosok egyéb megkötések nélkül szerepelhetnek. 
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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 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 Baranya Megyei Kézilabda 
Szövetség 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 lehetőleg a következő szabad hétvégén, de legkésőbb az őszi szezonban 
2020.12.13.-ig, tavasszal 2020.05.06.-ig le kell játszani.  
A mérkőzést megelőző 30 napnál korábban benyújtott halasztási kérelem esetén, közös 
megegyezés hiányában, a mérkőzést a bejelentést követő első szabad hétvégén kell lejátszani. 
 
 
 
 

Pécs, 2020.08.11.       BMKSZ Versenybizottsága 

 

 

     

     


