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1. A bajnokság célja 

 
 A kézilabda sport megyei szintjén versenyző csapatok folyamatos, színvonalas 

 versenyeztetése. Az elért eredmények alapján a bajnokságok csoport - 

 győzteseinek, helyezettjeinek megállapítása, az NB II-be feljutó, esetleg a 

 megyei I.o.-ból kieső csapatok eldöntése. A mérkőzések nézőinek kultúrált 

 szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. 
 

2. A bajnokság rendezője 

 
 A bajnokságot a Békés Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége által meg- 

 bízott versenybizottság szervezi, irányítja és ellenőrzi. A bizottság személyi 

 összetétele az alábbi: 

 

 Elnök: Vajer Tamás 

 Tagok: Laurinyeczné Buday Veronika 

   Baráth Lajos 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

 

A bajnokság mérkőzéseit csak méretes kézilabda pályával rendelkező 

teremben lehet játszani. 

A mérkőzéseket csak szabad vagy munkaszüneti napra lehet bejelenteni, 

délelőtt 10.00. óra és délután 18.00. óra között. Közös írásos határidőn belüli 

megegyezés benyújtása vagy az időpont-egyeztetésen történt, 

 szóbeli megállapodás alapján hétköznapra is bejelenthető a mérkőzés. 

 Nemzeti ünnepen mérkőzést rendezni nem lehet! 

 

 

 A bajnokság ideje: 

 2018. augusztus 26. - november 18. 

 2019. március 3. -  június 2. 

 A pontos időpontot a nevezett csapatok számának függvényében állapítjuk 

 meg, melyet a sorsoláskor közlünk. 
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4. A bajnokság résztvevői és csoportjai 
 

 A férfi és a női bajnokságban részt vehetnek az 2017/2018. évi bajnokságok 

 résztvevői, az 2017/2018. évi NB II-es bajnokság küzdelmeiből kiesett megyei 

 illetőségű csapatok, illetve azok az együttesek, akiket a szövetség meghívott. 

  

  

Amennyiben nincs meg a kellő mérkőzésszám ahhoz, hogy a bajnok NB II-ben     

indulhasson, úgy a végső sorrendet a csoportok rájátszásával kell eldönteni, 

külön Versenybizottsági szabályozással.  

 

 A bajnokságban az alábbi csoportokat indítjuk: 

 

 Férfiak: felnőtt I.o.   

 Nők:  felnőtt I.o.  

 

 

 

5. A bajnokság lebonyolítása a helyezések eldöntése 
 

 A csapatok minden csoportban pályaválasztói joggal körmérkőzéses rend- 

 szerben játszanak oda- visszavágó alapon, a nevező csapatok számától függő  

 sorsolási tábla szerint. A tavaszi forduló mérkőzései az eredeti őszi sorsolás 

 szerinti első fordulóval kezdődnek. 

 Az egyes csoportok helyezéseinek eldöntése a Kézilabdázás Verseny- és  

 Játékszabályok című könyv Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint 

 történik. A férfi és a női csoportok győztesei nevezhetnek az NB II.-es 

 bajnokság küzdelmeibe. 

 

 

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzésbejelentés 
 

 A nevezési lapot megfelelően, olvashatóan kitöltve 2018. július 31.-ig kérjük  

 címünkre beküldeni. Késve érkezett nevezéseket nem fogad el a Békés 
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Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága. A csapat elveszti a 

 2018/2019. évi bajnokságban indulás lehetőségét. A nevezési díj felnőtt 

 csapatok esetében 30.000.- Ft., melyet a nevezési határidőig kell befizetni, a 

BMKSZ OTP Banknál vezetett 11733003-20008976 számú számlájára. A 

nevezési lap mellékleteként be kell küldeni a befizetést igazoló dokumentum 

fénymásolatát is. Ennek hiánya a nevezés el nem fogadását vonja maga után. 

   

 

7. Játékjogosultság, korhatárok 

  

Megyei I.o.-ú bajnokságainkban csak az a játékos szerepeltethető, aki 

rendelkezik a 2018/2019. évre érvényes megyei I.o. játékengedéllyel, valamint 

az MKSZ által kötelezővé tett biztosítással, melyet szövetségünknél igényelhet.   

 A felnőtt szinten minden olyan játékos szerepeltethető, aki a  

 sport klub illetve a szakosztály hivatalos versenyzője. 

 A megyei bajnokság utolsó négy mérkőzésén csak azok a játékosok 

 szerepeltethetők, akiket a szakosztály már addig leigazolt.  

A megyei bajnokságban mérkőzésenként, 16 játékos szerepeltethető.  

 

 

A 2018/2019. évi megyei I.o.-ú bajnokságban: 

-  nem szerepeltethető olyan játékos, aki ugyanazon bajnoki évben NB-s 

felnőtt bajnokság játékengedélyével rendelkezik, jegyzőkönyvében 

szerepelt, tehát ténylegesen pályára lépett. 

 

Kivételek: 

- 2 fő   2001.01.01. után született 

- 1 fő  1999.01.01. után született  

versenyző, aki a sportszervezet igazolt játékosa, vagy aki a Békés Megyei 

bajnokságra érvényes kettős játékengedéllyel rendelkezik. 

-   egy mérkőzésen maximum  3fő kettős játékengedéllyel rendelkező játékos     

    szerepeltethető. 

- a Békés Megyei I.o.-ú bajnokságban a külföldi játékos játékengedélye 

500.000.- Ft, melyet a szövetség egyszámlájára kell „külföldi játékos 

játékengedélye „ megjelöléssel befizetni.  
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Amennyiben óvás benyújtása miatt bebizonyosodik, hogy egyes játékosok az 

adott mérkőzésen nem rendelkeztek a fentiek szerinti játékjogosultsággal, 

akkor a mérkőzés két bajnoki pontját 10:0-ás gólkülönbséggel az ellenfél 

javára írja a rendező megyei szövetég versenybizottsága. 

 

 Játékidő: Felnőtt: 2x30 perc 

 

   

8.  Díjazás 
 

 A felnőtt bajnokság  1.-3. helyezettjei /20 fő/ érem díjazásban részesülnek. 

 

 

9. Költségek 

 

 A bajnokság díjazását a rendező megyei kézilabda szövetség finanszírozza. 

 A mérkőzések mindenkori rendezési költségei a mindenkori pályaválasztó 

 csapatot terhelik. Az utazó vendég csapatot a részvételi költségek terhelik. 

 Minden egyes szakosztályt terhel a szakosztály 2017/2018. évi tagdíja, 

 egységesen 25.000.- Ft., melyet kérünk átutalással a nevezési határidőig 

befizetni és a befizetést igazoló dokumentumot, vagy annak fénymásolatát a 

nevezéssel együtt beküldeni. 

  

 

10. Óvás, fellebbezés 
 

 Óvni a mérkőzést követő 3. nap 24. órájáig lehet a versenybizottságnál 

 írásban. A részletes tudnivalókat a Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok 

 című könyv Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2. §-a tartalmazza. 

 Óvási díj 15.000.- Ft., melyet ugyanezen határidőn belül kell a szövetség  

OTP Banknál vezetett 11733003-20008976  számú számlájára „óvás” 

megjelöléssel befizetni. Ezen feltételek bármelyikének  hiányában az óvás 

semmisnek tekintendő. 

 A befizetés igazolását, csatolni kell az óváshoz.  

Az óvás ügyében hozott I. fokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a 

szövetség elnökségénél, a határozat kihirdetésekor szóban, vagy írásban 

 a kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül. A fellebbezési díj 15.000.Ft., 

 melyet szintén a szövetég számlájára kell befizetni „fellebbezés”megjelöléssel. 

 Csatolni kell a befizetést igazoló csekkszelvényt vagy annak fénymásolatát 
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11. Fegyelmi eljárás 

 

 A megyei szövetség által meghirdetett és rendezett bajnoki mérkőzéseken, az  

 a játékos vagy hivatalos személy, akit a játékvezetők személyes 

 megsértésükért kizártak, vagy az a játékos, akit véglegesen kiállítottak, a   

 mérkőzést követően hivatalos értesítést kap arról, mely időpontban köteles a 

 Fegyelmi Bizottság előtt tagsági igazolványával, ha edző, edzői 

 igazolványával, valamint a mérkőzés után elkészített és megkapott 

 játékvezetői jelentéssel együtt megjelenni. A fentiek szerint kizárt, vagy 

 véglegesen kiállított személy, bajnoki osztálytól függetlenül elveszti 

 játékjogát, illetve a következő mérkőzésen való hivatalos közreműködési jogát 

 mindaddig, amíg ügyében a hivatalos Fegyelmi Bizottság határozatot nem hoz. 

 Amennyiben a véglegesen kiállított, vagy a játékvezető megsértéséért kizárt  

 játékos, sportvezető nem jelentkezik a Fegyelmi Bizottságnál, s tovább 

 szerepel a bajnoki és kupamérkőzéseken, az jogosulatlan szereplésnek 

 minősül. 

 Ebben az esetben a versenybizottság a pályán elért eredményt megsemmisíti,  

 a két pontot 10:0-ás gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja. 

 

12. Mérkőzések átjelentése 
 

 Előre megállapodott bajnoki mérkőzést elhalasztani nem lehet, indokolt 

 esetben azonban valamelyik sportegyesület írásban kérheti a mérkőzés 

 helyének, időpontjának megváltoztatását, átjelentését a versenybizottságnál, 

 legalább 8 naptári nappal az eredetileg lejelentett időpont előtt. A beadványon 

 szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának is. A 

 kérelemmel  egyidejűleg 5.000.- Ft, átjelentési díjat is be kell fizetni a 

 szövetség számlájára átjelentés megjelöléssel. Az átjelentéshez mellékelni kell 

 a csekkszelvényt, vagy annak fénymásolatát. 

 Ennek hiányában a kérelem nem tárgyalható! 

 A kiírt időpont előtt 7 naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 

 három naptári napon belül háromszoros díjat kell fizetni! 

 A kérelem elbírálásáról a versenybizottság dönt és a feleket írásban értesíti. 

 Azon egyesületek, amelyek közös szóbeli megegyezéssel halasztják el  

 mérkőzéseiket és erről a versenybizottságot nem értesítik pénzbírsággal 

 büntethetők! 
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13. Ki nem állás, visszalépés: 
 

A mérkőzésen szándékosan ki nem álló vagy a Megyei Bajnokság 

küzdelmeiből visszalépő csapat „Költségtérítés” címen a Szövetség 

egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni.  

 Ki nem állás díja: 50.000.-Ft. 

 Ki nem állás esetén a befizetett összeg 50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg.

 Visszalépés díja: 100.000.-Ft   

 

14. Szövetségi ellenőr 
 

 A sportegyesületek saját költségükre írásban szövetségi ellenőrt kérhetnek a  

 versenybizottságtól, a mérkőzést megelőzően legalább 8 naptári nappal. Az így 

 kiküldött személy a szövetség hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkő-

 zésen. Ugyanakkor mind a szövetség, mind pedig a versenybizottság  

 hivatalból is kiküldhet ellenőrt a mérkőzésre, akár a sportegyesület, akár a 

 szövetség költségére. 
 

15. Egyebek 
 

 A jelen versenykiírásban nem említett esetekről a Kézilabdázás Verseny- és 

 Játékszabálya című könyv rendelkezik. Minden olyan esetben, amiről sem ezen 

 versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, sem a Kézilabdázás Verseny- és 

 Játékszabálya című könyv nem intézkedik, a rendező megyei kézilabda 

 szövetség elnöksége dönt. 

 

 

 

Békéscsaba, 2018. június 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

      Békés Megyei Kézilabda Szövetség   

       Versenybizottsága 

 

 

 

 


