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1. A BAJNOKSÁG SZERVEZŐJE 

 A megyei II. osztályú bajnokságot a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Elnöke által 

kinevezett Versenybizottság szervezi, rendezi, irányítja és ellenőrzi.  

2. A BAJNOKSÁG CÉLJA 

A régióban működő női- és férfi kézilabda csapatok sportolói számára a versenyzési 

lehetőség biztosítása, a kézilabda sportág népszerűsítése, a bajnokságban szereplő csapatok 

számának kiszélesítése. 

3. A BAJNOKSÁG HELYE ÉS IDEJE 

A mérkőzéseket teremben kell lejátszani szabad vagy munkaszüneti napon. Az adott forduló 

összes mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani. A mérkőzéseket nemzeti 

ünnepen megrendezni, lejátszani tilos.  

Játéknapok:  

A nevezések függvényében később kerülnek meghatározásra. 

4. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI 

Aláírási címpéldánnyal, 90 napnál nem régebbi hatályos cégbírósági bejegyzéssel és 

köztartozás menteséget igazoló dokumentummal rendelkező egyesületek, melyek nevezését a 

megyei szövetség elnöksége elfogadja, és ezen egyesületek elfogadják és betartják 

Versenykiírásban foglaltakat. 

Az érvényes nevezés feltétele, hogy a nevező csapat rendezze az éves nevezési díját és ezt 

a befizetést igazoló bizonylat másolatával igazolja.  

5. A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA, HELYEZÉSEK 

ELDÖNTÉSE  

A csapatok pályaválasztói jog nélkül, később meghatározott helyszínen, körmérkőzéses 

rendszerben játszanak oda-visszavágó alapon a nevezett csapatok számának megfelelő sorsolási 

tábla szerint. A játékidő 2*20 perc, 5 perc szünettel. Időkérés nincs.  

A körmérkőzéses rendszer (alapszakasz) végén a bajnokság első két helyezettje döntő 

mérkőzésen dönti el a bajnoki címet. A mérkőzések egy hétvégén (2022. május 28-29.), a 

megyei I. osztályú bajnokság rájátszásának helyszínen lesznek.  

  



Helyezések eldöntése:  

A Kézilabdázás Szabálykönyve c. könyv Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint azzal 

az eltéréssel, hogy a 2.§ B pontja az alábbiak szerint módosul:  

• ha két vagy több csapatnak azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti 

mérkőzés(ek) eredménye(i) döntik el.  

• a holtversenyen kívüli csapat(ok) ellen lejátszott mérkőzés(ek) eredménye(i) nem 

számítanak. 

Mérkőzés elmaradása  

Ha valamely csapatnak felróható a mérkőzés elmaradása, akkor nem kerül sor újra játszásra, 

a mérkőzés 2 pontját 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell írni. Amennyiben 

mindkét csapatnak felróható a mérkőzés elmaradása, a mérkőzés pont nélkül, 0-0 gólaránnyal 

kerül igazolásra. Az elmaradt mérkőzéssel kapcsolatos költségek a vétkes felet terhelik, 

amennyiben vétkesség nem állapítható meg, a költségek elosztását a BKMKSZ 

versenybizottsága határozza meg 

6. NEVEZÉSI HATÁRIDŐ, NEVEZÉSI DÍJ 

A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett csapatnak 2021. október 3-án 24:00 óráig az 

MKSZ felületén. 

A nevezési díj 20.000 Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség OTP Banknál 

vezetett 11732167-21047527 számú számlájára kell befizetni kiküldött számla ellenében.  

7. JÁTÉKJOGOSULTSÁG, VERSENYENGEDÉLY  

Egy csapat maximum 16 játékost és 4 hivatalos személyt nevezhet mérkőzésenként. A 

megyei II. osztályú bajnokságban egy mérkőzésen legfeljebb 4 fő olyan játékos szerepeltethető, 

akinek van egyéb felnőtt versenyengedélye. Az azonnali kizárással büntetett (nem háromszori 

kétperces kiállítás miatt) játékos a soron következő mérkőzésen nem szerepelhet. 

A megyei II. osztályban szereplő kézilabdázó a bajnokság befejezéséig kaphat 

versenyengedélyt.  

A versenyengedélyeket a sportoló kérelmére a Kézilabda Igazolványok, valamint a 2. számú 

melléklet szerinti adatlap leadása után adja ki a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsága hivatalos szövetségi napján.  



A versenyengedély kiadását meg kell tagadni, ha annak kiadása jogszabályba, illetve a 

szakszövetség belső szabályzatába ütközik, illetve ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri.  

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a Bács-Kiskun 

Megyei Kézilabda Szövetség által kiadott versenyengedéllyel és szerepel a 

versenyjegyzőkönyvben, vagy jogosulatlanul szerepel, akkor a mérkőzés eredményét a Bács-

Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága minden esetben hivatalból 

megsemmisíteni köteles és a mérkőzés két pontját a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-

0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.  

8. SPORTORVOSI ENGEDÉLY 

Bajnoki mérkőzéseken csak 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.  

9. RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGEK  

A bajnokság díjazását (érem, oklevél), valamint a mérkőzések rendezési költségeit a és a 

játékvezetői díjakat a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja. Ehhez a csapatoktól 

hozzájárulási díját a nevező csapatok számának függvényében határozzuk meg. A csapatokat 

részvételük egyéb költségei (utazás, étkezés, stb.) terhelik.  

10. SPORTFELSZERELÉS 

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, 

amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés 

játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a 

hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. 

11. EGYEBEK 

Ezen Versenykiírásban nem szereplő esetekről az érvényben lévő Kézilabdázás Verseny- és 

Játékszabályok c. könyv (2008. évi kiadás) rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről sem ezen 

versenykiírás, sem a hivatkozott könyv nem rendelkezik, arról a megyei szövetség elnöksége 

dönt. 

Kecskemét, 2021. július 13. 


