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Értelmi Fogyatékos Versenykiírás 3 2019/2020. 

1. A VERSENY 
1.1 Az értelmi fogyatékossággal élő sportolók kosárlabda bajnoksága (továbbiakban: a Bajnokság) a 

legjobb magyar értelmi fogyatékos sportolókból álló kosárlabda csapatok amatőr rendszerű versenye, 
amelyet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) illetve a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) működtet, és a Hársfa Egyesület szervezi meg. 

2. A VERSENY CÉLJA 
2.1 Az értelmi fogyatékossággal élő emberek kosárlabda sportja sportszakmai feladatok megvalósítása; 

sportolási, testedzési lehetőség biztosítása kosárlabdázás segítségével. 

2.2 Versenyzési lehetőség biztosítása a Speciális Olimpia versenyrendszerében, bajnoki helyezések 
eldöntése. 

2.3 A kosárlabda sportág népszerűsítése. 

2.4 Felkészülés nemzetközi versenyekre 

3. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE 
3.1 A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

(MSOSZ). 

3.2 Az MKOSZ gyakorol valamennyi olyan jogkört a sportszervezetek, a játékosok és a bajnokságban 
közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, az MKOSZ szabályzatai, valamint a 
Versenykiírás felhatalmazzák. 

3.3 Az MKOSZ és az MSOSZ jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A 
Versenyszabályokkal, Versenykiírással összefüggésben az MKOSZ Versenybizottság jogosult első 
fokon eljárni és határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a Versenyszabályok, az MKOSZ 
szabályzatai és jelen Versenykiírás kapcsán a bajnokság lebonyolításával függ össze. Az MKOSZ 
hivatalból vagy kérelemre jár el. 

4. A VERSENY IDEJE 
5. 2021. o któ b e r  15. – 2022. jú n iu s  30. (4 f o rd u ló )   

6. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
6.1 A Bajnokságban azok a sportszervezetek indulhatnak el, akik az MSOSZ tagszervezetei és az MKOSZ 

nevezési rendszerén keresztül a Bajnokságba beneveztek. 

7. NEVEZÉS 

7.1 A bajnokságban résztvevő sportszervezeteknek 2021. október 1. napjáig kell nevezniük az MKOSZ 
által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben és a Versenykiírás által meghatározott 
feltételekkel. 

7.2 Nevezési díj 

Nincs. 

8. LEBONYOLÍTÁS MÓDJA 
A bajnokság lebonyolítása: ősszel 2 fordulóra, tavasszal 2 fordulóra, összesen 4 fordulóra kerül sor. 
A fordulókon a benevezett csapatok torna rendszer formájában csoport illetve körmérkőzéseken 
játszanak egymással. 

9. KIESÉS ÉS FELJUTÁS 
9.1 A 2021/2022-es bajnokságban részt venni regisztrációs jogosultsággal lehet. Az a csapat, amely nem 

vesz részt a bajnokság mindegyik fordulóján, kizárásra kerül. A bajnokság első versenyén 
divizionálásra kerül sor, az osztályba sorolás az egész bajnoki szezonra érvényes. 
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10. MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK 
10.1 A mérkőzések helyéről, idejéről a bajnokság megkezdése előtt kerül meghatározásra és legkésőbb 

2021. október 1-ig kihirdetésre kerül. 

11. JÁTÉKJOGOSULTSÁG, JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE 
11.1 A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, akit egyesülete szabályosan a 

Bajnokságba benevez, és neve szerepel az MKOSZ és az MSOSZ által az adott sportszervezet részére 
kiállított csoportos játékengedélyen, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik. 

11.2 A csapatoknak minden bajnoki fordulóra 10 játékost kell nevezniük, mindegyik mérkőzésen az összes 
játékosnak minimum két (2) perc játékidőt kell biztosítani. 

12. ÓVÁS – FELLEBBEZÉS 
12.1 Óvásra a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség szabályzata (www.specialolympics.org) alapján 

kerülhet sor. Az óvási bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

13. DÍJAZÁS 
13.1 A Bajnokság bajnoka és 2-3. helyezett csapatai érem díjazásban részesülnek. A Bajnokság 4-8. 

helyezett csapata szalag díjazásban részesül. 

a. Az ünnepélyes díjátadást az MSOSZ és az MKOSZ helyszínen lévő legmagasabb tisztet 
betöltő képviselői végzik. 

14. Edzők 
14.1 Az edzőkkel kapcsolatos szabályokat a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség (SOI) előírásai és a 

„Magyar Kosárlabda Versenyszabályok” tartalmazza. 

15. JÁTÉKVEZETŐK 
15.1 A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 1fős játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre az MKOSZ 

Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket. 

16. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 
16.1 A bajnoksággal összefüggő minden rendezési költséget az MSOSZ és a Hársfa Egyesület finanszíroz. 

17. INFORMÁCIÓ, EREDMÉNY 
17.1 A bajnokságról való információk az MKOSZ weboldalán (www.hunbasket.hu) és a MSOSZ 

weboldalán (www.msosz.hu) jelennek meg. 

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
18.1 A bajnokság és mérkőzések a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség Kosárlabda szabályzata 

hatályban lévő játékszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. 

18.2 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és játékszabályok nem 
intézkednek, az MKOSZ Elnöksége és az MSOSZ Elnöksége közösen dönt. 

http://www.specialolympics.org/
http://www.hunbasket.hu/
http://www.msosz.hu/
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