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„Baranya Megye Női Kézilabda Bajnoka”
Kupa Versenykiírása
1.
A Kupa szervezője:
A Kupát 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 Kupa célja:
A Baranya-Somogy Megyei Női Bajnokságban szereplő Baranya megyei csapatok első három
helyének eldöntése, figyelembe véve a Megyei Bajnokság eredményeit is.
A mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése, a 2021/22-es bajnoki
szezon méltó lezárása.
3.
A bajnokság helye és ideje:
A Kupa mérkőzései 2022. májusában, egy napon kerülnek lejátszásra, a Baranya-Somogy Megyei Női
Bajnokság lezárását követően kijelölt helyszínen. A legjobb helyezést elért csapat rendezheti a Kupát
hazai pályán, ha vállalja a terembérlet és egyéb a rendezéssel járó költségeket (on-line jegyzőkönyv
vezető személyzet, laptop, internet stb.), ha nem, akkor ez a lehetőség a 2. legjobb helyezést elért csapatra
száll át és így tovább.
Ha a 3 csapat egyike sem vállalja a rendezést, akkor a BMKSZ semleges helyszínen rendezi meg a kupát.
4.
A Kupa résztvevői:
A Baranya-Somogy Megyei Női kézilabda bajnokságban szerepelt, 3 legjobb eredményt elért Baranya
megyei csapat (ha írásban megerősítik részvételi szándékukat).
5.

A Kupa lebonyolítása, a helyezések eldöntése:
5. 1. A Kupa lebonyolítása:
A 3 csapat, később kijelölésre kerülő helyszínen, egy napon körmérkőzést játszik, 2 mérkőzést
csapatonként, a mérkőzések között 1 óra szünettel.
A mérkőzések játékideje 2x25 perc, 10 perc szünettel.
5. 2. A helyezések eldöntése:
A 3 csapat bónuszpontokkal indul: Baranya-Somogy Megyei Női Bajnokságban legjobb helyezést
elért csapat 2, a második 1, 3. csapat 0 ponttal indul a Kupán.
A Kupán elért azonos pontszám esetén a bajnoki szezonban egymás között játszott összes
mérkőzésen szerzett több pont, egymás közötti összes mérkőzés jobb gólkülönbsége, a szezonban
játszott összes mérkőzés jobb gólkülönbsége, 7m-es párbaj rangsorol.

Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés:
6. 1. A kupa nevezési és részvételi feltételei:
A kupán a Baranya-Somogy Megyei Női Bajnokság 3 legjobb helyezését elért Baranya megyei csapata
jogosult részt venni. A részvételi szándékot írásban vissza kell igazolni. Ha ezek közül valamelyik
együttes nem vállalja a szereplést, akkor a helyezések tekintetében a következő baranyai együttes kapja
meg az indulási jogot.
6.
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6. 2. Hozzájárulási díj:
A kupára nevezési díj nincs.
6. 3. Sorsolás:
A mérkőzések sorrendje:
1. mérkőzés:
II. - III. helyezett
2. mérkőzés:
1.mérkőzés vesztese. - I. helyezett
3. mérkőzés:
I. helyezett - 1.mérkőzés győztese
6. 4. Mérkőzés bejelentés:
A kupa játéknapját és a mérkőzések időpontjait a BMKSZ Versenybizottsága fogja meghatározni
2022. április 10-ig, elegendő időt hagyva az esetleges munkahelyi elfoglaltságok stb. miatti
felkészülésre.
7. Játékjogosultság, játékengedély:
A kupán az egyesületek azon játékosai rendelkeznek játékjogosultsággal, akik a Baranya-Somogy
Megyei Női Bajnokság végén az adott egyesületnél játékjogosultsággal rendelkeztek és nincs
érvényben lévő eltiltásuk.
Új játékengedély igénylésére nincs lehetőség.

7.1. Kettős játékjogosultság, játékengedély utánpótlás korú kézilabdázóra a Baranya Megye női
bajnoka kupán való szereplésre:
Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékosok a Baranya-Somogy Megyei Női Bajnoksággal
megegyező számban szerepeltethetők (3 fő mérkőzésenként).
7. 2. Az NB. I., NB. I/B. és NB. II.-re érvényes szabályozás:
A Baranya-Somogy Megyei Női Bajnoksággal megegyező szabályozás.
8. Játékosok szerepeltetése:
A Kupa mérkőzésein 16 játékos szerepeltethető.
8. 1. Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése:
A Baranya-Somogy Megyei Női Bajnoksággal megegyező szabályozás
9.

10.

A csapatok díjazása:
A kupa 1-3. helyezett csapata érem és serleg díjazásban részesül, csapatonként 19 fő.

Költségek:
A rendezési költségek a rendező sportegyesületet terhelik.
A játékvezetői díjakat és a versenybíró díját a megyei szövetség vállalja.

11.
Óvás, fellebbezés:
11. 1. Óvás:
Óvást a mérkőzés lefújását követő 15 percen belül lehet beadni írásban, a 20.000 Ft (azaz Húszezer
forint) óvási díj készpénzben történő megfizetésével egyidejűleg. Az óvást a Versenybizottság 30
percen belül köteles elbírálni és döntést hozni.
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11. 2. Fellebbezés:
Az elsőfokú óvás ügyében 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.
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 Ft (Ötvenezer forint), 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.

Fegyelmi eljárás:

Azon személy, akit a mérkőzés játékvezetői feljelentettek (kék lap), elveszíti részvételi jogosultságát a
kupa továbi mérkőzéseiről.
13.
Sportfelszerelés:
A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe
az ellenféltől világosan megkülönböztethető, elöl és hátul is rendelkezik számmal. Amennyiben a
mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró,
akkor a jegyzőkönyvben “A” helyen szereplő csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.
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.
14.

Ki nem állás, visszalépés:
A kupa mérkőzéseire ki nem álló csapat (a Kupán való szereplés írásban történő elfogadása után)
„Költségtérítés” címen a BMKSZ egyszámlájára mérkőzésenként 50.000 Ft (azaz Ötvenezer forint)
összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni.
Ki nem állás esetén a befizetett összeg 50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költsége esetén).

15. Egyebek:
- A Kupán csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló
szerepelhet.
- 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.
- Kötelező a csapatnévsor minimum 1 órával a mérkőzés előtt feltölteni, ellenőrzéskor csak a
szükséges módosítások végezhetőek el (mezszám javítás, meg nem érkezett játékos törlése stb.)
- A kupa mérkőzéseinek játékideje 2x25 perc, 10 perc szünettel. Egy csapat három alkalommal
kérhet időt az IHF szabályzata alapján (a második félidő utolsó 5 percében csak egy időkérés kérhető
ki).
- Jelen Versenykiírásban nem szereplő szabályoknál elsősorban az érvényben lévő „A kézilabdázás
szabálykönyve” mérvadó vagy ha egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a
Baranya Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága, másodfokon az BMKSZ Fellebbviteli
Bizottsága dönt.
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- A Versenykiírásban és „A kézilabdázás szabálykönyve”-ben szereplő előírásokkal kapcsolatos
szabályok be nem tartása, vagy bármely versenyzéssel összefüggő mulasztás esetén a Mérkőzés
Rendezési Előírásokban leírt szankciók alkalmazandók.

16. Mérkőzés Rendezési Előírások:
1. A mérkőzések zavartalan lebonyolitása érdekében a Kupát rendező csapatnak
(sportegyesületnek) olyan hivatalos személyről kell gondoskodnia (ez lehet sportköri elnök, tech. vezető)
aki képes megvédeni a hivatalos személyeket és játékosokat mindennemü atrocitástól és - rendkívüli
helyzetben képes a terem esetleges kiüritésére. Erről a 4.sz. melléklet kitöltésével és a játékvezetőknek
történő átadással nyilatkoznia kell.
2. A mérkőzéseket közvetlenül megelőzően, a játékidő alatt, a szünetben, a mérkőzések után a
versenyhelyen, az öltözőkben és a hozzájuk tartozó mellékhelyiségekben csak a mérkőzés hivatalos
résztvevői tartózkodhatnak.
3. A játékvezetői öltözőben a mérkőzések játékvezetőin kívül csak a BMKSZ által küldött
szövetségi képviselő, versenybíró (időmérő, titkár és játékvezető ellenőr) tartózkodhat.
4. 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.
5. Szirénák, elektromos kürtök bevitele és használata TILOS!
6. A szervező sportszervezet és a rendező szerv felelőssége a hivatalos személyek megérkezésétől
a mérkőzéseket követően mindaddig fennáll, amíg a hivatalos minőségben résztvevő személyek
(játékvezetők, versenybíró, ellenőr és a csapatok tagjai) a helyszínről el nem távoztak. A nézők
vonatkozásában a kapunyitástól a nézők eltávozásáig tartoznak felelősséggel.
Mérkőzés Rendezési Előírások be nem tartásáért kiszabható szankciók
A BMKSZ Versenybizottsága A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG FEGYELMI
SZABÁLYZATÁ-t tekinti mérvadónak, azzal, hogy a kiszabható pénzbüntetések tekintetében az NBII-es
összeg 1/3-át alkalmazza.
Pécs, 2021.08.30.
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