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A BAJNOKSÁG CÉLJA  

 

a.  A kerekesszékes kosárlabda meghonosítása és fejlesztése, sportszakmai feladatok 

megvalósítása.   

b. Magyarország kerekesszékes kosárlabda csapatainak amatőr versenyrendszerben történő 

versenyzési lehetőség biztosítása, bajnoki helyezések eldöntése.   

c.  A sportág népszerűsítése.  

d.  Válogatott csapat kialakításának lehetősége.  

  

 

A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE  

 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) 

 

  

A BAJNOKSÁG IDEJE  

 

2019. október 01. – 2020. május 31. (8 forduló)  

 

 

NEVEZÉS FELTÉTELEI  

 

a.  Nevezést nyújthat be minden kerekesszékes kosárlabda csapatot működtető sportszervezet.  

b.  Egy sportszervezet több csapattal is nevezhet.  

c.  Nevezési határidő: 2019 augusztus 15.  

d.  A nevezést az MKOSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben kell leadni, 

vagy írásos formában 2019. augusztus 15-ig megküldeni. 

e.  Az MKOSZ tagsági, nevezési és játékengedély díjainak nevezési határidőig történő befizetése. 

A díjak összegét az MKOSZ Díjfizetési Szabályzata tartalmazza.  

f. Nevezési díj: 2500,- Ft. 

 

A LEBONYOLÍTÁS MÓDJA  

 

A bajnokság lebonyolítására az őszi és tavaszi szezonban kerül sor. Ősszel 3 fordulóra, tavasszal 5 

fordulóra, összesen 8 fordulóra kerül sor. A fordulókon a benevezett csapatok egynapos torna 

formájában körmérkőzéseken játszanak egymással.  

 

A mérkőzések helyéről, idejéről és sorrendjéről az MKOSZ, az MPB és a vendéglátó sportszervezetek 

együttesen döntenek legkésőbb 2019. szeptember 30-ig.   

 



A bajnokság helyezési sorrendjét a mérkőzéseken szerzett pontok, pontegyenlőség esetén az összes 

mérkőzés kosáraránya dönti el. 

  

A mérkőzéseken a Nemzetközi Kerekesszékes Kosárlabda Szövetség (International Wheelchair 

Basketball Federation - IWBF) játékszabálya érvényes a következő módosításokkal:  

 

a.  A pályán levő játékosok összesített pontértéke nem haladhatja meg a 14,5 pontot.  

b.  Női kerekesszékes játékos korosztálytól függetlenül plusz egy pont értékkel lehet a pályán.  

c. A csapatban ép játékos is szerepelhet a pályán 4,5 pontértékkel, a csapat összpontszáma 14,5 

pont lehet maximálisan, de egy időben csapatonként csak egy ép játékos szerepelhet a pályán, 

akár férfi, akár nő. 

d.       Női vagy U-21 ép játékos is szerepelhet a pályán - plusz egy pont értékkel lehet a pályán, de 

egyszerre nem lehet két kedvezményt kihasználni (maximum 15,5 pont lehet a pályán és csak 

egy ép játékos) 

 U-21 játékos: 1999. január 1-én és utána született sportolók. 

e.  A fenti kedvezményeket figyelembe véve a játékosok a pályán, maximálisan 15,5 pontértékben 

részesülhetnek az adott kedvezményekből. 

f.  A pályán lévő játékosok össz pontértékét a jövőben egy forgatható jelzőtábla fogja mutatni a 

versenybírói asztalon, mely jelzi az adott pillanatban, hogy mennyi pontértékű játékos van fent 

a pályán egy-egy csapatból. Segíti a versenybírói, játékvezetői, valamint a csapatok munkáját. 

g. Vitás esetekben a magyar klaszifikátor dönt a pontértékek megállapításával kapcsolatban, 

amennyiben a megállapított pontértékekkel nem értenek egyet a csapatok, akkor másodfokon 

nemzetközileg elismert klasszifikátorok dönthetnek a pontértékekkel kapcsolatban. 

h. Új egyesület az első szezonjában pontértéktől függetlenül szerepelhet a bajnokságban, de 

egyszerre 2 ép nem lehet a pályán ezen csapatban. 

 

 

JÁTÉKJOGOSULTSÁG  

 

a.  A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel az MKOSZ által az 

adott sportszervezet részére kiállított csoportos játékengedélyen, valamint érvényes 

sportorvosi engedéllyel rendelkezik.  

b.  A csapatok minden mérkőzésen 12 játékost szerepeltethetnek, de a mérkőzéseken legalább 6 

játékra kész játékosnak jelen kell lennie.  

c.  Minden játékosnak rendelkeznie kell klaszifikátori képesítéssel rendelkező személy által 

megállapított pontértékkel, ez alól egy évig mentességet kap az újonnan nevezett csapat. 

d. Adott évben átigazolás egyik csapatból, másik csapatba lehetséges, de az adott bajnokságban 

nem szerepelhet.  

e. A csoportos játékengedélyen szereplő játékosok szerepelhetnek a mérkőzéseken 



f. Egy játékos csak egy adott bajnokságban szerepelhet azonos bajnoki évben, s adott bajnoki 

évben hazai és más országok bajnokságában egy adott szezonban nem szerepelhet. Ez alól 

kivétel, ha a Magyar Válogatott más országok bajnokságában szerepel 

g. Az átigazolási időszak 2020. február 29. napig tart.  

h. Nem hazai nevelésű játékos kettő lehet a 12-es keretben, egyszerre két nem hazai nevelésű 

játékos is szerepelhet pályán 

 

Ha a megengedett pontszámokat egy csapat egészségügyi, családi vagy egyéb okból egy fordulón nem 

képes teljesíteni, akkor azt előre kell jeleznie a csapatvezetők és klaszifikátor felé, az indoklással 

együtt írásos formában (e-mailben). Ezen kérést a csapatvezetőknek engedélyeznie kell a forduló előtt 

írásos válaszukkal.  

 

Ha a forduló napján derül ki, hogy egy csapat nem tudja teljesíteni a 14,5 pontos határt a fordulóban, 

akkor ezt írásban kell megtennie a mérkőzés előtt mindkettő csapat edzője/csapatkapitányának, illetve 

a két játékvezető aláírásával. A helyszínen aláírt kérelem az adott mérkőzésre vonatkozik.  

 

A mérkőzésen kettő (2 db) 4,5 ponttal rendelkező teljesen épjátékos szerepeltetése egy időben csak a 

fenti elfogadott kérelemmel lehetséges. Ha a csapat legalább 8 játékossal rendelkezik, akkor két kettő 

(2 db) 4,5 ponttal rendelkező játékos szerepeltetése egy időben nem lehetséges. 

 

A fentiekben (játékjogosultság vagy a fenti kivételek bármely pontjában) vétlen csapat győzelme esetén 

a végeredményt kell a bajnokságban elfogadni, ha azonban az vétlen csapat elveszíti a mérkőzést, 

akkor azt a vétlen csapat 2-0 győzelmével kell elfogadni a mérkőzést. Ki nem állás esetén 

(játékjogosultság b. pont) a mérkőzést 20-0 kell a jelenlévő csapat javára. 

 

 

A KEREKESSZÉKES MAGYAR KUPA 4-ES DÖNTŐ MEGRENDEZÉSE 

 

A bizottság úgy döntött a sportág népszerűsítése és fejlesztése érdekében, a jövő években több helyen 

az országban, érvről-évre rendezi meg a magyar kupa döntőit. Idén 2019. október 5-6 Veszprém rendezi 

meg a 4-es tornát. A Magyar Kupa költségeit az MKOSZ fedezi a Magyar Válogatott költségvetéséből. 

  

 

A JÁTÉKOSOK MOZGÁSI PONTÉRTÉKEI  

 

A kerekesszékes kosárlabdázók izomműködése sérültségük jellegétől és mértékétől függően különböző 

természetű, ezért egymástól eltérően képesek végrehajtani a kerekesszékes kosárlabdázás olyan 

alapműveleteit, mint a kosárra dobást, a labdavezetést, a passzolást, a lepattanó szerzést és a 

kerekesszék kezelését. Attól függően, hogy a játékos mozgáskorlátozottsága milyen mértékben teszi 

lehetővé ezen alapműveletek végrehajtását, 1.0 pontértéktől (a legkevésbé) 4.5 pontértékig (a 

leginkább) 0.5 pontérték emelkedésekkel a játékos a nyolc kategória valamelyikébe sorolható.  



 

A besorolást az MKOSZ és az MPB által megbízott klasszifikátori vizsgával rendelkező személy végzi 

az IWBF szabályzata alapján.  

 

Új játékosok számára klasszfikációs pontértéket, csak klasszifikátori vizsgával rendelkező adhat a 

Magyar bajnokságban. Az új klasszifikációjára az első mérkőzésükön kerül sor klasszifikátor által. Az 

új játékosokról a  csapatvezetők előre értesít a klasszifikátort, hogy ő a mérkőzésen a játékost meg 

tudja figyelni és pontértéket tudjon részére adni. 

 

A pontértékekkel, ha egy csapat nem ért egyet, úgy indoklással a klasszifikártorhoz fordulhat, aki ha 

kell kikéri nemzetközi klasszifikátorok véleményét, mely pontszámot a csapatok kötelesek elfogadni és 

felülvizsgálatát 2 teljes szezon után lehet újra kérelmezni. 

 

Az új csapat minden játékosa a második szezon elejére, kell hogy rendelkezzen klasszifikátori 

pontértékkel. 

 

 

A BAJNOKSÁG KÖLTSÉGEI  

 

A rendezési költségeket részben a rendező sportszervezetek (terembérlet, étkeztetés), részben az 

MKOSZ (játékvezetők díja) részben az MPB viseli. A vendégcsapatokat az utazásuk költségei terhelik.  

 

 

ÓVÁS, FELLEBBEZÉS  

 

Minden vitás kérdésben a mérkőzések helyszínén jelen lévő hivatalos, az MKOSZ és az MPB által 

kijelölt Versenybizottsági tag dönt. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.  

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

 

Minden olyan esetben, amelyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és Játékszabályok nem 

intézkednek, az MKOSZ és az MPB jogosult dönteni.  
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