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1. CSAPATBAJNOKI MÉRKŐZÉSSOROZATOK CÉLJA:
Eldönteni, hogy a 2017/2018-es bajnoki versenysorozatokban mely csapatok nyerik el a bajnoki címet,
valamint megállapítani a helyezési sorrendeket.
2. KIÍRÁSRA KERÜLŐ CSAPATBAJNOKI VERSENYSOROZATOK:
A 2017/2018-es bajnoki évre a BTSZ az alábbi három csapatbajnoki versenysorozatot írja ki:
- Budapest Területi NB III férfi csapatok részére
(6 fős 100 vegyes gurítás),
- Budapesti Területi női csapatbajnokság
(4 fős 120 vegyes gurítás),
- Budapesti Területi férfi csapatok részére
(4 fős120 vegyes gurítás).
3. A CSAPATBAJNOKI MÉRKŐZÉSSOROZATOK LEBONYOLÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET:
A Versenysorozatokat a BTSZ Versenybizottsága
VERSENYSZABÁLYZATA figyelembe vételével.

szervezi

és

felügyeli,

a

MATESZ

4. INDULÁSI JOGOSULTSÁG:
4.1. Budapest Területi NB III-as férfi csapatbajnokságban ( 6 x 100 vegyes )
A versenysorozaton indíthat csapatot minden olyan egyesület, amely tagja a BTSZ-nek.
Nevezhet minden 2016/2017-as bajnoki szezonban jogosultságot szerzett csapat, valamint a Budapest
közigazgatási határán kívüli, de a területhez tartozó csapatok, valamint a Szuperliga, NB I, NB II ben
induló csapatok tartalék csapatai.
4.2. Budapesti női csapatbajnokságban ( 4 x 120 vegyes ):
Indulhatnak azon budapesti szakosztályok női csapatai, melyek a Szuper Ligában nem indítanak
csapatot, illetve ebben a versenysorozatban indíthatja női tartalék együttesét az a szakosztály is, amelyik
a női Szuper Ligában, is nevezett csapatot. Ugyancsak itt indulhatnak a szabadidős bajnokságokban
szereplő csapatok.

Egy szakosztály több csapatot is indíthat, ebben az esetben egy versenyző egy bajnoki
héten csak egy csapatban szerepelhet.
A szabadidős csapatok versenyzőinek versenyengedély nem szükséges, de sportorvosi
engedély kell.
4.3. Budapest férfi csapatbajnokságában ( 4 x 120 vegyes ):
Ebbe a csoportba nevezhetik tartalék csapataikat a férfi Szuper Ligában, a férfi NB I-ben, NB II-ben és
az NB III.-ban indulási jogosultságot szerző budapesti szakosztályok, melyek működési székhelye
Budapest körzethatárán belül van.
MEGJEGYZÉS: A BTSZ elnöksége egyedi engedélyével indulhat Budapest körzethatárán kívüli,
egyesület csapata is.
Ugyancsak itt indulhatnak a szabadidős bajnokságokban szereplő csapatok.

Egy szakosztály több csapatot is indíthat, ebben az esetben egy versenyző egy bajnoki
héten csak egy csapatban szerepelhet.
Ha egy szakosztály NB III-ban és a Budapest férfi csapatbajnokságában is indít csapatot,
abban az esetben azonos héten 2 játékos játszhat mind a két bajnokin.
Abban az esetben, ha valamely szakosztály több csapatot is indít azonos bajnokságban,
akkor csak egy nevezési díjat kell befizetni.
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A szabadidős csapatok versenyzőinek versenyengedély nem szükséges, de sportorvosi
engedély kell.
5. A Versenysorozatok időrendje:
A BTSZ által kiírt csapatbajnoki versenysorozatok őszi – tavaszi fordulókkal kerülnek megrendezésre.
A részletes sorsolásokat a Versenybizottság a beérkezett nevezések után készíti el és küldi el a
szakosztályoknak. Az időrend összeállítása figyelembe veszi a versenynaptárban foglaltakat, valamint a
MATESZ-nek a bajnokságok egyidejű befejezésére vonatkozó határozatát.
MEGJEGYZÉS: Az egyes versenysorozatok fordulókra lebontott időrendjét a BTSZ Versenybizottsága
módosíthatja.

Bajnokság

kezdete: az egyes bajnoki osztályokba nevezett
függvényében várhatóan 2017. szeptember 2-3. hete

létszám

6. NEVEZÉS, NEVEZÉSI DÍJ, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
6.1 A 2017/2018. évi csapatbajnoki versenysorozatokra a versenykiírás 2. és 3. pontjai figyelembe
vételével nevezhetnek az egyesületek tekeszakosztályai.
Nevezni csak a Szövetség által kiadott Nevezési lap egy példányban való kitöltésével lehet.
A több – a BTSZ által kiírt - versenysorozatban csapatot vagy csapatokat indító szakosztálynak annyi
Nevezési lapot szükséges kitölteniük ahány csapatot szándékoznak indítani a különböző
bajnokságokban. (Nevezési lap 1. számú melléklet).

Nevezési határidő: 2017. augusztus 28. /hétfő/ 18 óra
A MATESZ által kiadott előírásoknak megfelelő pályaminősítési lap másolatát is mellékelni kell a
nevezéshez.
A nevezési lapon minden rovatot kötelező kitölteni.
A kitöltött Nevezési lapokat (egy példányban) kell a BTSZ /1053 Budapest, Curia u. 3. IV. emelet 5./
részére leadni.

A Nevezési lap leadásával a szakosztályok kötelezik magukat a 2017/2018.
bajnoki évre kiadott versenykiírás ismeretére és betartására.
6.2. Nevezési díj:
A BTSZ a 2017/2018. évi csapatbajnoki versenysorozatokra csapatonként az alábbi nevezési díjakat
állapította meg:
Versenysorozat megnevezése

Nevezési díj (Ft)

Budapesti Területi NB III férfi CSB

20.000

Budapesti Területi női CSB *
Budapesti Területi férfi CSB *

12.000
12.000

*ebbe a bajnoki osztályba nevezhetnek tömegsport csapatok

A Budapesti Területi NB III-as bajnokságba nevező és tartalék csapatot is indító egyesületeknek
csapatonként kell nevezési lapot kitölteni.
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A nevezési díjak befizetésének módja: a nevezési lap egyidejű leadásával a BTSZ hivatalos
helyiségében (1053 Budapest, Curia u. 3. IV. em. 5.) készpénzzel,
számla ellenében történik.
Lehetőség van átutalásos fizetésre is, de ebben az esetben az
utalási igazolást is csatolni kell a nevezési laphoz.
6.3. Nevezési határidő:
A BTSZ által kiírt valamennyi versenysorozatra történő nevezés beérkezési határideje:

2017. augusztus 28. /hétfő/ 18 óra
7. A BAJNOKI VERSENYSOROZATOK LEBONYOLÍTÁSI RENDSZERE:
7.1. Bajnoki versenysorozatokra nevezők csoportbeosztását, a bajnoki sorsolásokat a BTSZ határozza meg.
7.2. Lebonyolítás rendje:
Az egyes versenysorozatok, (őszi, tavaszi) rendszerben kerülnek megrendezésre.
A Versenybizottság a nevezett létszám függvényében dönt a bajnoki lebonyolítási rendszerről ( 24 forduló, vagy rájátszás )
7.3. Csapatbajnoki mérkőzéseken igénybe vett pályapárok:
Hatos pályával rendelkező csapatoknál kötelező előírás, hogy a pályaválasztó csapat, a kisorsolt
csapatbajnoki mérkőzéseket valamennyi fordulóban csak azonos pályapárok igénybevételével
rendezheti meg. A BP női-férfi CSB esetén a hatos pályával rendelkező csapatok a Nevezési Lapon
jelöljék meg a használni kívánt pályapárokat.
7.4. Feljutás, kiesés:
A 2017/2018. bajnoki év Budapesti Területi NB III-as versenysorozatának bajnoka felkerülhet az NB IIes bajnoki osztályba a MATESZ 2017/2018-es versenykiírásával összhangban. Ha az NB. III-as
bajnokság legalább nyolc csapatos, akkor a bajnok jogot szerez az NB.-II-be való feljutásra, ha ennél
kevesebb, osztályozót játszik a MATESZ Versenykiírása szerint. A többi bajnoki osztályban sem feljutó,
sem kieső nincs.
MEGJEGYZÉS: Ha az NB III-as bajnokcsapat nem vállalja a magasabb osztályban való indulást, akkor
a MATESZ dönt a feljutást illetően.
7.5. A mérkőző csapatok versenyzői létszáma, összetétele, külföldi állampolgárságú
játékosok szerepeltetése:
Az egyes bajnoki versenysorozatokban szereplő együttesek - az összes bajnoki és “rájátszó” fordulóra
vonatkozó érvénnyel – 6 fős csapatokat kötelesek szerepeltetni. Kivétel ezen szabály alól a Budapesti
női csapatbajnokság mezőnye, ahol a csapatok 4 főből állnak.
A versenysorozatok egyes csapatbajnoki mérkőzésein és a “rájátszó” fordulókon a 6 fős csapatokban 2
fő (összesen 200 gurítás – külföldi külföldit cserélhet), a 4 fős csapatokban pedig 1 fő (összesen 120
gurítás – külföldi külföldit cserélhet) külföldi állampolgárságú játékos szerepelhet. A nem magyar
állampolgár tekéző akkor szerepelhet a bajnoki mérkőzéseken és a “rájátszásokon”, ha rendelkezik a
sportágban előírt valamennyi pályára lépési követelménnyel. (sportegyesületi tagság, minősítés,
versenyengedély, orvosi alkalmasság)
A MATESZ elnökségi határozata értelmében megyei I. osztályig visszamenőleg a csapatokban csak
azonos neműek szerepelhetnek. Férfi csapatban női versenyző szereplésére egyedi engedély sem
adható.
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7.6. Ifjúsági és serdülő korosztályú versenyzők szerepeltetése, korcsoportok:
A BTSZ által kiírt felnőtt csapatbajnoki versenysorozatokon – valamennyi játékhétre vonatkozó
érvénnyel és a csapatlétszámok keretein belül - korlátozás nélkül szerepeltethetők a serdülő, vagy
az ifjúsági korú versenyzők. A 2017/2018.bajnoki évre érvényes korcsoport meghatározásokat a
következő táblázat szemlélteti:

SERDÜLŐ
(lány és fiú)

IFJÚSÁGI
(nő és férfi)

FELNŐTT
(nő és férfi)

FELNŐTT

SERDÜLŐ „B”

Akik 2003. július 01-én, vagy a dátumot követően
születtek

SERDÜLŐ „A”

1999. július 01 – 2003.06. 30.

1994. 07.01 – 1999.06. 30.
Akik 1994. 07. 01.-e előtt születtek
SENIOR NŐI

Akik 1970. 07. 01.-e előtt születtek

SENIOR FÉRFI „A”

1952. 07. 01 – 1962. 06. 30.

SENIOR FÉRFI „B”

Akik 1952. 07. 01.–e előtt születtek

MEGJEGYZÉS: A serdülő „A”, az ifjúsági, valamint a senior férfi „A” korosztályok esetében a
táblázatban feltüntetett időtartam határnapjain született sportolók az adott korosztályba
tartoznak.
A serdülő „B” korcsoport versenyzőinek szereplése a felnőtt csapatban :
Egy játékhéten belül a serdülő „B” játékos csak egy mérkőzésen szerepelhet a
B.T.Sz. által kiírt versenysorozatokban !
8. A CSAPATBAJNOKI MÉRKÕZÉSEK LEBONYOLÍTÁSI RENDJE:
8.1. A pályaválasztó csapat, rendező:
A csapatbajnoki mérkőzéseken mindig a kiadott sorsolásokban elöl szereplő csapatok a pályaválasztók,
akik az adott héten a mérkőzés rendezői.
8.2 A versenyzők heti pályára lépésének korlátozása csapatbajnoki mérkőzéseken:
Általános szabály, hogy csapatbajnoki mérkőzésen egy adott szakosztály játékosai, a kisorsolt bajnoki
fordulóban csak egyszer léphetnek pályára. A szabály érvényes és vonatkozik az azonos bajnokságban
két vagy több csapatot indító szakosztályokra is. Az egyszeri szerepeltetési jogon felüli kivételeket az
alábbi két bekezdés tartalmazza.
Abban az esetben, ha egy szakosztály - egy adott játékhéten belül - valamely tartalék bajnoki
mérkőzésen is szerepeltet csapatot, úgy az ott szereplők közül egy játékos jogosult a szakosztály
magasabb szintű versenysorozatában szereplő csapatában is pályára lépni, akkor, ha a
tartalékcsapatban – idő szerint (nap, vagy azonos napon óra) - korábban szerepelt. (Egy fő “felfelé” való
szerepeltetési joga.)
Tartalékcsapatot is foglalkoztató, de magasabb szinten rangsorolt versenysorozatban is csapatot
szerepeltető (nem tartalékcsapat) szakosztály esetében, ha az adott játékhéten nincs csapatbajnoki
mérkőzése, illetve a 2017/2018. évi bajnokság őszi, vagy tavaszi szakasza már befejeződött, akkor egy
játékos az alacsonyabb szintű tartalék csapatbajnoki mérkőzésen pályára léphet. (Egy fő “lefelé” való
szerepeltetési joga, egy játékhétre.)
Akkor, ha a magasabb szintű bajnokság őszi, vagy tavaszi szakasza befejeződött és a szakosztály
tartalékcsapatának nem egy, hanem még több játékhéten keresztül van csapatbajnoki mérkőzése, akkor
a szerepeltetési korlátozás csak azokat érinti – az egy fő engedélyezett “lefelé” való szereplésén túl 5

akik a magasabb szinten rendezett csapatbajnoki mérkőzések több mint a felén pályára léptek, ők a
tartalékcsapatban nem szerepelhetnek.
MEGJEGYZÉS: Ez a szabályozás érvényes akkor is, ha két különböző szintű tartalékbajnokságban

(Szuper Liga, NB I - II és a Budapesti Területi NB III tartalékbajnoksága) szerepeltet
csapatot egy szakosztály.
A szabálytalan összetételben pályára lépő csapat, vagy csapatok ellen a BTSZ Versenybizottsága
szankciókat foganatosít, melynek keretében a vétkes csapat jogosulatlanul szereplő játékosának, vagy
játékosainak eredményét törli, és a Versenyjegyzőkönyv szerinti - csapateredményt módosítja.
A 2017/2018. évi csapatbajnokságban a BTSZ Versenybizottsága utólagos eredménytörléssel bünteti
azt a csapatot, aki az adott játékhét során a magasabb besorolású Szuperligás, NBI - NBII-es bajnoki
osztályban vét a jogosulatlan szereplés fenti szabályai ellen, amennyiben a MATESZ Versenybizottsága
a magasabb osztályban nem szankcionálta a szabálytalanságot.
8.3. A játékvezetők ellenőrző tevékenysége a versenyek megkezdése előtt

(létesítmény

alkalmasságának ellenőrzése):
A létesítmény (tekepálya) műszaki felülvizsgálatáról készített és az adott bajnoki évre érvényes
hitelesítési jegyzőkönyvet– a pályatulajdonos és a pályaválasztó szakosztály felelőssége mellett - jól
látható helyen ki kell függeszteni. Kötelező jól látható helyen feltüntetni az ügyeletes orvos elérhetőségét,
valamint elsősegély ládát biztosítani.
8.4 Átigazolási előírások:
Alkalmazni kell a MATESZ érvényes Igazolási- és Átigazolási szabályzatát.
8.5. Falitáblák:
A pályákon – nézők tájékoztatása érdekében – falitáblát, vagy falitáblákat kell elhelyezni.
Az eredmények falitáblára való felvezetése a pályaválasztó kötelessége, és cél szerint megfelelő egyéb
eszközzel helyettesíthető (pl. projektoros kivetítő).
8.6. Próba gurítások teljesítése, az értékelt gurítások megkezdése:
A játékvezetői engedély alapján a játékosok megkezdhetik a próba gurítás végrehajtását.
Engedélyezett próbagurítások: minden bajnoki osztályban max.: 10 gurítás.
A próba gurítások végrehajtása során a játékvezetők a sporttechnikai szabálytalanságot nem, ellenben
a fegyelmi vétségeket kötelesek büntetni.
A próba gurítások befejezése után a játékvezető az értékelt gurítások megkezdésére ad engedélyt. Az
értékelt gurítások megkezdésére minden pályacserét követően is engedélyt kell adnia a játékvezetőnek.
MEGJEGYZÉS: Az értékelt gurítások engedély nélküli megkezdését a játékvezetőknek “sárga”
lappal kell büntetniük.
8.7. Tájékoztatás részeredményekről a versenyek helyszínén:
A csapatbajnoki mérkőzéseken és “rájátszásokon” az egyes versenyzői sorok játékosai által elért
részeredményekről (100 vegyes gurítás esetén 50, míg 120 vegyes gurítás esetén 30 teljesített
gurításonként) és végeredményeikről a játékvezetőknek - a nézők részére - egyértelmű tájékoztatást
kell adniuk.
8.8. Eredményszámítás csapatbajnoki és “rájátszó” mérkőzéseken:
Minden lebonyolításra kerülő csapatbajnoki mérkőzés eredményét a VERSENYSZABÁLYZAT ide
vonatkozó rendelkezései szerint kell megállapítani.
8.9. Eredményhirdetés:
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Az egyes csapatbajnoki, vagy “rájátszó” mérkőzés összesített eredményét szerint a résztvevő csapatok
játékosainak felsorakozása mellett, a játékvezető(k)nek kell kihirdetnie.
8.10. Az eredmények jegyzőkönyvezése.:
A csapatbajnoki mérkőzéseken a pályaválasztó szakosztály kötelessége gondoskodni a
versenyjegyzőkönyvek - minimum három példányban való javításmentes kitöltéséről. A
versenyjegyzőkönyvet a versenybíró/-k/ köteles/-ek/ teljes körűen ellenőrizni, majd a csapatok
vezetőinek aláírását követően fegyelmi felelősség mellett hitelesíti/-k/ aláírással. A játékvezetők
azonosíthatósága érdekében a JÁTÉKVEZETŐI IGAZOLVÁNY számát, valamint nevüket olvasható
írásmóddal, az aláírásuk alatti helyen rá kell vezetniük a versenyjegyzőkönyvre. A hitelesített
jegyzőkönyv egy példányát a vendég együttesnek, egy példányát pedig a pályaválasztó csapatnak kell
megkapnia.
A jegyzőkönyvek másolatát – valamennyi versenysorozatra vonatkozó érvénnyel - az adott versenyt
követő első hétfői nap 18 óráig kell a BTSZ Versenybizottságához eljuttatni a pályaválasztó szakosztály
felelőssége mellett. Az eredményközlőbe leadott eredmények csak tájékoztatást jelentenek, és nem
mentesítenek az eredeti Versenyjegyzőkönyv másolatának leadására vonatkozó kötelezettség alól. A
határidő be nem tartását a BTSZ Versenybizottsága alkalmanként 2000.Ft pénzbüntetéssel
szankcionálja.
8.11. Helyezések megállapításának szabályai, a bajnoki táblázatok összeállítása:
Az egyes versenysorozatok bajnoki táblázatain a helyezéseket alapvetően a több szerzett mérkőzéspont
határozza meg. A további összevetési kritériumok sorrendje az alábbiak:
100 vegyes gurításos bajnokságban:
a.) a több szerzett csapatpont, ideszámítva - győzelem esetén - a több ütött fáért járó két pontot
is;
b.) az egymás elleni mérkőzések összevetésének jobb csapata (mérkőzéspont,csapatpont, több
ütött fa idegen pályán).
c.) idegen pályán ütött összes csapatfa.
120 gurításos bajnokságban:
a.) a több szerzett csapatpont, ideszámítva - győzelem esetén - a több ütött fáért
járó két pontot is;
b.) több szerzett szettpont
c.) az egymás elleni mérkőzések összevetésének jobb csapata (mérkőzéspont,
csapatpont, több ütött fa idegen pályán).
d.) idegen pályán ütött összes csapatfa.
Abban az esetben, ha a meghatározott összevetési szempontok mindegyike megegyezik, akkor az első
helyezést semleges pályán szétdobással kell eldönteni, az érintett csapatok közös költségviselésével.
Az egyes versenysorozatok bajnoki táblázatain az alábbi adatokat kell szerepeltetni:
- helyezési sorszám;
- csapatnév;
- mérkőzések száma;
- nyert mérkőzések száma;
- döntetlen mérkőzések száma;
- vesztett mérkőzések száma;
- szerzett csapatpont (a több ütött fáért járó pontokkal);
- mérkőzéspontok száma
8.12. A csapatok “rájátszó” szakaszra átvitt mérkőzés pontszámai:
A rájátszó csapatok az alapszakaszban szerzett pontjaikat tovább viszik a rájátszásba. Helyezésük az
alapszakaszban, illetve a rájátszásban szerzett pontok összesítésével kerül kiszámításra.
8.13. Díjazás:
A 2017/2018. bajnoki év egyes versenysorozatainak 1 – 3. helyezettjei az alábbi táblázat szerinti
díjazásban részesülnek:
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Versenysorozat
megnevezése

Helyezés
1.
2.
3.
Kupa (db)

1.
2.
Érem (db)

3.

Budapesti Területi NB III

1

1

1

8

8

8

Budapesti Területi női CSB

1

1

1

6

6

6

1

1

1

6

6

6

Budapesti Területi férfi CSB

9. VERSENYEK SZERVEZÉSI ELŐÍRÁSAI:
9.1. Költségek:
Valamennyi versenysorozat csapatbajnoki mérkőzésével – ideértve a “rájátszások” bajnoki találkozóit is
- összefüggő költség a résztvevő csapatokat terheli.
9.2. A mérkőzések rendezési dátuma, kezdési időpontja és ezek módosítása, várakozási idő:
A pályaválasztó csapatoknak a Nevezési lap-okon megadott napon (a naptári hét választott napja) és
kezdési időpontban (óra, perc) kell a hazai csapatbajnoki mérkőzéseiket megrendezniük.
Csapatbajnoki mérkőzések rendezési dátumát (előrehozott, vagy halasztott mérkőzés) és kezdési
időpontját csak a mérkőző két csapat közös és egyetértő írásos kérésével és ennek alapján a
Versenybizottság engedélyével lehet módosítani. A kérvényt legkésőbb két héttel az adott mérkőzésre
meghatározott eredeti dátum előtt kell benyújtani, kivétel vis major esetén. Engedélyező vagy elutasító
határozatot az érintett felek részére küldi meg a Versenybizottság. Halasztás esetén két héten belül - a
Szövetség határozata szerinti napon és kezdési időpontban - kell a mérkőzést lejátszani.
Amennyiben a pályán a csapatbajnoki mérkőzés technikai okok (energia ellátási problémák, automatika
meghibásodása, stb.) miatt nem kezdhető meg, vagy nem fejezhető be, a mérkőzést új időpontban kell
a pályaválasztó csapat költségére lejátszani, vagy befejezni. A pályaválasztó csapat költségviselése
kiterjed az utazási költségekre is, abban az esetben, ha a vendégcsapat a mérkőzés színhelye szerinti
település körzethatárán kívülről érkezik.
Az állító berendezés egy pályán történő, olyan mérvű meghibásodása esetén, mely az adott játéknapon
nem hárítható el, a hibátlanul működő pályatesteken a mérkőzést tovább kell folytatni a befejezésig,
abban az esetben, ha az egyenlő feltételek biztosíthatóak. Az egyenlő feltételek meghatározásában a
delegált játékvezetőknek és a mérkőző felek vezetőinek teljes egyetértése szükséges, mely tényt a
Versenyjegyzőkönyvre rá kell vezetni és aláírással el kell ismerni. Amennyiben a pálya meghibásodása
miatt a mérkőzés befejezése nem lehetséges, úgy a mérkőzést a pályapáronként utolsó, de a teljesen
befejezett 30-as, vagy 50-es szériától kell egy megegyezett napon és időpontban folytatni a
Versenybizottság engedélyével.
A pályaválasztó csapatnak - közigazgatási területén kívüli csapattal lejátszandó bajnoki mérkőzéseik
esetén - a várakozási idő szempontjából az érvényes Versenyszabályzatot kell betartania. A maximális
várakozási idő egy óra. Abban az esetben, ha a vendégcsapat az egy órányi várakozási idő alatt sem
érkezik meg, úgy a pályaválasztó csapatnak a mérkőzést nem kell lejátszania. A jelenlévő csapat
vezetője és a játékvezető/k/ által hitelesített jegyzőkönyvet a Versenybizottsághoz el kell juttatni. A távol
maradó csapatnak az esetleges meg nem jelenés okáról - a telefonon történő bejelentésen túl - három
munkanapon belül dokumentumokkal igazolt jelentést kell küldenie a Versenybizottságnak, mely a
beadvány (igazoló jelentés) alapján dönt.
Azonos közigazgatási területen belül működő csapatok egymás közötti bajnoki mérkőzését - várakozás
nélkül - a kiírt időben el kell kezdeni akkor is, ha az egyik vagy mindkét csapat hiányos létszámmal jelent
meg. Valamelyik csapat a kiírt időpontban történő meg nem jelenése esetén a mérkőzés 2 bajnoki pontja
(mérkőzés lejátszása nélkül) a vétlen csapatot illeti meg.

Ha valamelyik csapat késve érkezik meg, úgy a mérkőzésbe a második sorban pályára
léphet a játékosa, ha a két csapatvezető és a játékvezető ezt engedélyezi !
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A “rájátszó” fordulók mérkőzéseit az alapszakasszal azonos játéknapon és kezdési időpontban kell
megrendezni, kivéve, ha a leadott Nevezési lapon megjelölt nap és időpont módosításra került és ehhez
a Versenybizottság hozzájárult.
9.3. Csapatbajnoki mérkőzésen való megjelenési kötelezettség elmulasztása, csonka

csapattal történő kiállás:
A kitűzött napon és időpontban a csapatbajnoki mérkőzésen meg nem jelenő csapattal szemben a
következő szankciók kerülnek alkalmazásra:
- 6 fős csapatoknál
0 : 8 csapat pontarány
- 2 büntetőpont
- 4 fős csapatoknál
0 : 6 csapat pontarány
- 2 büntetőpont
A vétlen csapat esetében az összeállítandó bajnoki táblázaton a hazai vagy idegen faátlagot kell
figyelembe venni, mely a bajnokság utolsó fordulóját követően kerül meghatározásra. Azon csapatnál,
ahol a ki nem állás ismétlődik (egynél több eset), alkalmanként 2 - 2 büntető mérkőzéspontot kell levonni.
Csonka csapattal történő kiállás esetén az érintett csapatot a versenybíróság- már az első alkalommal
– 1 büntetőpont levonással bünteti. Második esetben 2-2 büntető pont kerül levonásra a vétkes csapat
bajnoki pontjaiból. Három csonkacsapattal történő kiállás esetén a bajnokságból törölni kell a vétkes
csapatot.
9.4. Játékvezető küldés:
Általános szabály, hogy minden csapatbajnoki mérkőzésre a lebonyolítás helyszínén igénybe
vett pályapárok szerint 1 - 1 fő játékvezető hivatalos kiküldését kell biztosítani. Abban az esetben,
ha az adott játékhéten nem áll rendelkezésre megfelelő számban játékvezető, úgy a küldés
vonatkozásában a Játékvezető Bizottságnak elsőbbséget kell biztosítania azon versenysorozatokban
lejátszandó mérkőzések számára, ahol a mérkőző csapatok a feljutásért vagy kiesés elkerüléséért
játszanak.

Azon a mérkőzésen, ahol biztosított a nyomtató használata, vagy a pályaválasztó csapat
biztosítja a versenylap írókat elegendő 1 játékvezető biztosítása.
A BTSZ által kiírt valamennyi csapatbajnoki mérkőzésre a játékvezetők delegálását a BTSZ Játékvezető
Bizottsága végzi.

A versenyeken csak a 70. életévüket be nem töltött játékvezetők közreműködése
engedélyezett, kivéve azon esetet, vagy eseteket, ha a MATESZ írásos kérvényezés
alapján ad engedélyt idősebb játékvezető/-k/ foglalkoztatására.
A kérelmet a
játékvezetőnek kell benyújtania.
9.5. Technikai feltételek hiánya:
Amennyiben a kiküldött játékvezető - vagy játékvezetők – ellenőrzésük alapján a pályát és felszereléseit
az adott verseny lebonyolítására alkalmasnak találják, de ezzel a csapatok nem értenek egyet, úgy
észrevételüket a versenyjegyzőkönyvre kell rávezetniük, vagy külön jegyzőkönyvet kell készíteniük a
mérkőzés lejátszásának kötelezettsége mellett. Az észrevételt a kirendelt játékvezetőnek vagy
játékvezetőknek ellen kell jegyezniük. Az észrevétel megalapozottsága esetén a pályaválasztó, vagy a
tulajdonos - a BTSZ Műszaki Bizottságának vizsgálata alapján - kötelezhető a hiba megszüntetésére.
Elmarasztaló döntés esetén a hiba kijavításáig a pályaválasztó csapat hazai mérkőzéseinek
megrendezésére más létesítményben kell, hogy pályát béreljen. A szankció miatt le nem játszott
mérkőzéseket a vendégcsapat számára kell 8:0 arányban igazolni. A szankcióról és annak feloldásáról
az érintett versenysorozat csapatait a BTSZ-nek értesítenie kell.
A technikai feltételek hiánya miatt óvás nyújtható be a 9.6. pont szerint.
9.6. Óvás, fellebbezés:
Óvást az egyes versenysorozatok valamely csapatbajnoki mérkőzésére, vagy “rájátszó” fordulók
mérkőzéseire – az eredményközlés megjelenését követő első szövetségi napon 18-óráig kell írásban
benyújtani a BTSZ Versenybizottságához a 5.000 Ft óvási díj egyidejű igazolt befizetése mellett.
A BTSZ óvást csak akkor tárgyal, ha a fenti követelményeket a benyújtó teljesítette.
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Az első fokú határozat ellen a BTSZ Elnöksége felé - a határozat kézhezvételétől számított 7 naptári
napon belül - lehet fellebbezni az 5.000Ft fellebbezési díj igazolt befizetése mellett.
Az óvási és fellebbezési eljárás határozata szerint elmarasztalt Fél fizeti meg az óvási díjat.
9.7. A pályaválasztó (rendező) csapatok eredményközlése:
Az eredményközlés szabályainak be nem tartása első esetben figyelmeztetést, majd minden további
esetben 1 mérkőzéspont levonását eredményezi.
9.8. Szankcionálás :
A BTSZ Elnöksége - a Versenybizottság előterjesztése alapján - a jelen Versenykiírásban meghatározott
szankcionálásokon túl is büntetheti a szabályokat megszegő szakosztályokat. Ezt a tényt minden
esetben közli az érintett szakosztály vezetőjével.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
10.1.A versenykiírással együtt alkalmazandó szabályok:
A 2017/2018. évi versenykiírást a BTSZ ALAPSZABÁLLYAL, az érvényes Versenyszabályzattal,
Átigazolási-, Fegyelmi-, Műszaki- és Minősítési Szabályzatokkal valamint Játékvezetói Szabályzattal
együtt kell alkalmazni.
10.2.Tájékoztatás a szakosztályok felé:
A BTSZ a sportegyesületeket, a szakosztályokat, a területi szövetségeket a www.bptekeszov.hu
honlapon informálja.
10.3.Szövetségi nap, kapcsolattartási és informálódási lehetőségek:
A BTSZ és a Versenybizottság minden hónap első hétfői napon 1800 és 2000 között tart szövetségi
napot. Telefon segítségével – a jelzett időtartam alatt - a kapcsolattartás a +3620-3246553–os
telefonszámon. Változásokról a Szövetség a honlap segítségével értesíti az érintett személyeket,
szakosztályokat.
A versenykiírás a 2017/2018 évi bajnoki évre a BTSZ által kiírt és felügyelt versenysorozatokra érvényes,
hatályos a 2017. július 28-től 2018. június 30-ig terjedő időszakra.

B.T.Sz.
Elnöksége
.
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2017./2018. versenykiírás
1. számú melléklet

NEVEZÉSI LAP
A BTSZ által rendezett 2017/2018. évi csapatbajnokságra

EGYESÜLETI
ADATOK

Az egyesület működési székhelye szerint illetékes
bíróság nyilvántartásba vételi száma:

Teljes név:
Székhely címe:

Telefon:

Képviselő(k) neve(i):

Neve:

SZAKOSZTÁLYI
ADATOK

VEZETŐ
Levelezési címe:
Telefon száma:

INTÉZŐ

E-mail
címe:

Neve:
Levelezési címe:
Telefon
száma:

EDZŐ

E-mail
címe:

Neve:
Levelezési címe
Telefon száma:

VERSENYSOROZAT
(Jelölje az a versenysorozatot
„X”-el melyre nevez!)

E-mail
címe:

Budapesti Területi NB III

Budapesti Területi Női

Budapest Területi Férfi

Hazai rendezésű csapatbajnoki
mérkőzések helyszíne, telefon:

Cím:

Telefon:

Nap:

Időpont (óra, perc):

Hazai csapatbajnoki mérkőzés napja és kezdési időpontja:
Kérés a sorsolással
kapcsolatban:

…………………

………………………..

Dátum

sportegyesületi elnök

………………..………
Átvételi dátum

A beérkező nevezés átvételét
igazolom:

………………….………
PH.

Szakosztályvezető

………………………………………….
Verseny Bizottság

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017.augusztus 28. hétfő 18.00
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