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1. FEJEZET.      A KILENCBÁBUS VILÁGSZÖVETSÉG (WNBA) ALAPRENDELKEZÉSEI. 
 
1.1       ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
            A WNBA Sportszabályzata, a Nemzetközi Versenybírói - Szabályzattal együtt szabályozza a 

WNBA-n belüli sport-tevékenységet. A Nemzeti Tekeszövetségek kötelesek saját 
Szabályzataikat ehhez igazítani. 

 Ezen Sportszabályzat a becsületes sport íratlan törvényein nyugszik, ezeket ilyen értelemben 
kell értelmezni és alkalmazni. 

  
 Ez a Sportszabályzat kötelező minden, a WNBA-hoz tartozó Tekeszövetségre, valamint a 

Bohle, Classic és Schere Szekciókra és érvényes a minden nemzetközi rendezvényre és 
bajnokságokra. 

 
 Ezen Sportszabályzat rendelkezéseinek betartásáért a Szekciók és a Nemzeti Tekeszövetségek 

elnökei felelősek. 
 
 Ezen Alaprendelkezéseket csak a WNBA változtathatja, egészítheti ki. 
 
1.2 PÁLYÁK FAJTÁI
 A WNBA területén nemzetközi rendezvények az alábbi fajtájú pályákon rendezhetők: 
 
  BOHLE - CLASSIC – SHERE 
 
1.3 NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK TEKECSARNOKAI 
 Minden tekecsarnoknak, - amelyen nemzetközi versenyeket, vagy bajnokságokat rendeznek -  

beleértve a sportolás eszközeit és tartozékait, meg kell feleljen a WNBA műszaki előírásainak. 
 Az átvételi, vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv kelte nem lehet 3 (három) évnél korábbi és az 

illetékes funkcionáriusoknak, illetve a Versenybírónak be kell mutatni. 
 
1.4       TEKECSARNOKOK ÁTVÉTELE 
 Világ és Kontinensbajnokságok előtt közvetlenül egy átvételi bizottságnak kell a 

tekecsarnokokat felülvizsgálni. Ezt az átvételi bizottságot a mindenkori WNBA-Szekció jelöli 
ki. 

 
1.5 IDŐPONT TERVEZÉS 
 Az egyes Szekciók világ és Kontinens-bajnokságait nem szabad egy időpontban rendezni. 
 Egy Szekción belül, Világ, vagy Kontinensbajnokság alatt más nemzetközi versenyt nem 

szabad kiírni. 
 Ezenkívül az időpont-tervezésnél figyelembe kell venni a fontosabb FIQ és WNBA - 

rendezvényeket is.(Kongresszus, Konferenciák ) 
 
1.6 NEMZETKÖZI BAJNOKSÁGOK LEBONYOLÍTÁSA 
1.6.1 Minden nemzetközi bajnokságot, versenyt a WNBA ezen Sportszabályzata és Versenybírói 

Szabályzata rendelkezései szerint kell lebonyolítani.  
 A WNBA-Szekciók által rendezett versenyekre kötelezőek ezenkívül a Szekció -  

Sportszabályzatnak és a mindenkori Szekció Versenykiírásainak rendelkezései is. 
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1.6.2 Minden Szekció – versenyt (Világ és Kontinensbajnokság stb.) csak a WNBA illetékes 
Szekciója rendezhet. A szervezéssel egy – a mindenkori Szekcióhoz tartozó – Nemzeti 
Tekeszövetséget bíznak meg.  

 Válogatott találkozók lebonyolítása csak azon Nemzeti Tekeszövetségek joga, akik FIQ-
tagként, a WNBA-hoz tartoznak. 

 
 A WNBA jogosult a szponzorok és beszállító köröknek Tornákat szervezni. 
 
1.6.3 Nemzetközi bajnokságok csapatversenyeit csak a megengedett csapat-létszámmal lehet 

lebonyolítani. 
 
 Nincsenek megengedve kétnemű csapatok közötti nemzetközi verseny. 
 
1.6.4 Világ és Kontinensbajnokságokon láttatni kell az FIQ - zászlaját. Válogatott Találkozókon 

ajánlatos az FIQ - zászlaja láttatása. 
 
            Világ és Kontinensbajnokságokon minden résztvevő ország zászlaját fel kell vonni. Válogatott      

Találkozókon az érdekelt két ország és a Főbíró országának zászlóit kell feltenni. 
 
 Nemzetközi rendezvények megnyitóját és bezárását  a WNBA – Versenybírói-Szabályzata 

határozza meg. 
 
1.7 HIRDETÉS 
 A sportöltözeten 300 cm2, továbbá a melegítőn szintén 300 cm2 nagyságú hirdetés viselhető. 

Ez a válogatott csapatokra érvényes. 
 
 Alkohol (sör kivételével) és dohányárúk nem hirdethetők. 
 
1.8     SPORTORVOSI VIZSGÁLAT 
          Nemzetközi rendezvényeken versenyzőknek sportorvosi vizsgálaton részt venni. A sportorvosi    

vizsgálat megtörténtét igazolni kell. Az igazolás kelte 2 (két) évnél korábbi nem lehet. 
 
1.9 DOPPING 
         A dopping  a NOB – irányelvek szerint tilos. 
 
         Ha szúrópróbánál dopping-szer bevételét állapítják meg, a versenyzőt minden további  

nemzetközi versenyzéstől eltiltják. Az elért eredményt csapat, vagy páros-versenyen törlik. 
  
         A tiltott gyógyszerekre (dopping-szerek) a verseny időpontjában érvényes NOB hivatalos 

doppinglista a mérvadó. 
 

1.10 KIZÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 
1.10.1 Nemzeti Tekeszövetség kizárása:          

         Nemzeti Tekeszövetséget, amelyik az FIQ – ALASZABÁLYZATA szerinti - vállalt 
kötelezettségét, a WNBA, valamint a Bohle, Shere és Classic szekciók határozatait nem teljesíti, 
kizárható, azaz a nemzetközi sport-tevékenységből zárják ki. 

 A kizárás időtartamát az FIQ illetékes bizottságának kell meghatározni és az érintett 
Tekeszövetséggel közölni. 

 
1.10.2  Kizárás, állampolgárság-váltásnál:  
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 Állampolgárság-váltást csak azután ismerik el, ha az illetékes ország hivatalos iratát a WNBA 
mindenkori Szekciójának bemutatta. 

 
1.10.3 Kettős állampolgárság esetén a versenyző – egy Sportévben - csak egy Nemzeti Tekeszövetség 

színeiben rajtolhat. 
 

1.11     KÜLFÖLDIEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK/CSERE
1.11.1 Külföldi egyesületnél versenyző versenyzési jogát a Tekeszövetség nem kötheti pénzügyi 

követelésekhez. 
 
1.11.2 A Szövetség esetleges kezelési költségei nem léphetik túl a Szövetségen belül meghatározott 

kezelési költséget. 
 
1.11.3 A kezelési költség csak egyszer számlázható. (Alap: Az Egyesületek közötti szerződés.) A 

szerződés hosszabítása esetén új kezelési költség nem számítható fel. 
 

A Sportszabályzat e részéről a Welschnofen-ben tartott (Itália) 1991. 06. 29.-i NPA-(később: WNBA) 
Konferencia határozott. Az 1.11 pontról az 1997. 09. 27.-i WNBA-Konferencia határozott Regensburg-
ban és a részhez mellékelte. Az 1.7 pont (Hirdetés) 200 cm2 helyett 300 cm2 és az 1.8 pont „Sportorvosi 
vizsgálat” (Érvényessége minden versenyre 2 év) a 2003.11.08.-i Augsburg-i WNBA-Konferencía 
változtatott.   
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3. FEJEZET.                        A KILENCBÁBUS VILÁGSZÖVETSÉG (WNBA) 

Hagyományos Szekciója(NBC) RENDELKEZÉSEI. 
 
Bevezetés 
A WNBA/NBC-ban a tekesportot egyenlő joggal űzik nők és férfiak. A jobb olvashatóság és 
érthetőség kedvéért ezen SPORTSZABÁLYZAT 2. FEJEZET-ét „férfi írásmódban” írtuk, tehát pl. 
„versenyző”, függetlenül attól, hogy ez „versenyzőnő”-re is vonatkozik.Ugyanígy alkalmaztuk ebben 
a 3. fejezetben az „edző”kifejezést,és más poziciókat is,  függetlenül attól, hogy ezt és más poziciókat 
nők töltenek be. 
 
3.1 BEVEZETŐ 
          A SPORTSZABÁLYZAT 3. FEJEZETE A KILENCBÁBUS VILÁGSZÖVETSÉG (WNBA)     

Hagyományos Szekciója(NBC) nemzetközi sport-tevékenységét szabályozza. 
 
 A SPORTSZABÁLYZAT 3. FEJEZETE felosztása: 
 3.1  Bevezető 
         3.2  Általános rendelkezések 
         3.3  Az NBC-Szekció sportrendezvényeinek lebonyolítási rendelkezései: 
     3.3.1 Felnőtt Világbajnokságok (Nők/Férfiak) lebonyolítási rendelkezései; 
     3.3.2 U 23 és U 18 Világbajnokságok (Leányok/Fiúk) lebonyolítási rendelkezései; 
     3.3.3 Felnőtt, U 23, U 18 és U 14 Egyéni Világkupák lebonyolítási rendelkezései; 
               (Nők/Férfiak, illetve Leányok/Fiúk) 
                3.3.4 KLUBCSAPATOK (Nők/Férfiak) Világ. Európa és NBC-Kupák lebonyolítási  

rendelkezései; 
          3.4  Hatálybalépés 
 
A 3. FEJEZET változtatásai és kiegészítései csak a KILENCBÁBUS VILÁGSZÖVETSÉG (WNBA) 
Hagyományos Szekciója(NBC) – Konferencia-határozataival lehetségesek. Az 1. FEJEZETRE a 
WNBA-Konferencia, a 2. és 4. FEJEZETEKRE a Bohle és a Shere- konferenciák illetékesek. 
 
A Nemzeti Tekeszövetségeknek ajánlatos saját Sportszabályzataikat ehhez a SPORTSZABÁLYZAT-
hoz igazítani. Ezen felül jogosultak pótlólagos rendelkezéseket kibocsátani, ezek azonban nem 
lehetnek ellentétben a NEMZETKÖZI SPORTSZABÁLYZAT-tal. Ezen SPORTSZABÁLYZAT 
betartásáért  a mindenkori sportvezetők felelősek. 
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3. 2       ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK             
 
3. 2. 1   Sportév 
             A Sportév a naptári év július 1-én kezdődik és június 30-án fejeződik be. 
 
3. 2. 2   Az NBC-Szekció sportrendezvényei 

a) Felnőtt (Nők/Férfiak) Világbajnokságok 
 - Csapat VB.   Kétévenként (páratlan években) 
 - Egyéni VB.   Kétévenként (páros években) 
              b) U 23 (Leányok/Fiúk) Világbajnokságok  Kétévenként (páros években) 
              c) U 18 (Leányok/Fiúk)  Világbajnokságok Kétévenként (páratlan években) 
              d) Felnőtt (Nők/Férfiak) Egyéni Világkupák Kétévenként (páratlan években) 
              e) U 23 (Leányok/Fiúk) Egyéni Világkupák Kétévenként (páratlan években) 
              f) U 18 (Leányok/Fiúk) Egyéni Világkupák Kétévenként (páros években) 
             g) U 14 (Leányok/Fiúk) Egyéni Világkupák Kétévenként (páros években) 
             h) Csapat Világkupák (Női/Férfi klubcsapatok) Évenként 
             i) Csapat Európa-kupák (Női/Férfi klubcsapatok) Évenként  
             j) Csapat NBC-kupák (Női/Férfi klubcsapatok) Évenként 
             k) Bajnokok Liga (Női/Férfi klubcsapatok)  Évenként 
             l) Válogatott Találkozók (Felnőtt; U 23; U 18; Megegyezés szerint 
 

Az U 18 Világbajnokságot és az U 18 és U 14 Egyéni Világkupát mindenkor abban a  
tekecsarnokban rendezik, amelyikre a Felnőtt (Nők/Férfiak) Világbajnokságát, illetve az U 23 
(Leányok/Fiúk) Világbajnokságát írják ki; éspedig az U 18 Világbajnokságot a Felnőtt 
(Nők/Férfiak) Csapat-világbajnoksága előtt és az U 18 és U 14 Egyéni Világkupát az U 23 
Világbajnokság előtt. (A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lép 2008. 01. 01-én.)  
 
Tagszövetségek, ha csapataikat, versenyzőiket a verseny lefolyása, vagy bezárása után, a Jogi 
és Eljárási Szabályzat szerint versenyről való kizárással sújtanak, azok a rajthelyek, a rajt 
ideje szempontjából újonnan felvett Szövetségnek számítanak. A versenyről való kizárás előtt 
megszerzett külön rajt-jogaik és/vagy az előző verseny szerinti rajthely-kiosztásaik 
érvénytelenek és a rajt-kiosztásoknál és rajt-kijelöléseknél nem kell azokat alkalmazni. 
(A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.) 

 
3. 2. 3   Az NBC-Szekció hivatalos sportrendezvényeinek odaítélése 

Az NBC-Szekció hivatalos sportversenyeit (a válogatott Találkozók és a Bajnokok Ligája 
kivételével) az NBC- konferencia ítéli oda a pályázóknak, egy írásbeli szerződés 
megkötésével. 
 

             A pályázatokat legkésőbben hat hónappal a konferencia előtt – a szükséges információk 
adataival -  meg kell küldeni az NBC-Titkárságának. 

 
Közvetlenül a konferencia után a Titkárság elkészíti a szerződést és megküldi a 
Szervező/Lebonyolítónak. A Szervező/Lebonyolító köteles a szerződést cégszerűen aláírni és 
három hónapon belül a Titkárságnak megküldeni. Ha az aláírt szerződést időben nem küldik 
vissza, akkor az odaítélés érvénytelen és a rendezvényt más úton ítélik oda. 
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Ha a rendezvény előtt egy évvel ezt még nem ítélték oda, akkor az Elnökségnek alkalmas 
pályázót kell keresni és a rendezvényt odaítélni. Az odaítélés előfeltétele a szerződési 
feltételek és a pályázó követelményeinek teljesülése. 
 

3. 2. 4   Az NBC-Szekció hivatalos sportrendezvényei. (A versenyek hetei.) 
   

Felnőtt (Nők/Férfiak) Világbajnokságok 
 - Csapat VB.    21. Naptári hét 
 - Egyéni VB.    43. „ 
              U 23 (Leányok/Fiúk) Világbajnokságok   21. „ 
              U 18 (Leányok/Fiúk)  Világbajnokságok   20. „ 
              Felnőtt (Nők/Férfiak) Egyéni Világkupák   06. „ 
              U 23 (Leányok/Fiúk) Egyéni Világkupák   06. „ 
              U 18 (Leányok/Fiúk) Egyéni Világkupák   20. „ 

U 14 (Leányok/Fiúk) Egyéni Világkupák   20. „ 
             Csapat Világkupák (Női/Férfi klubcsapatok)  40. „ 
             Csapat Európa-kupák (Női/Férfi klubcsapatok)   40. „ 
             Csapat NBC - kupák (Női/Férfi klubcsapatok)  40. „ 
             Bajnokok Liga (Női/Férfi klubcsapatok) 47., 49., 04., 07., 13.  „ 

   (A 2006 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 07. 01-én.) 
 
Az NBC - Szekció ajánlja a Nemzeti Szövetségeknek, hogy klubcsapat-bajnokságaikat – 
10 csapattal – a 35. naptári héttel kezdődően és a következő év 16. naptári heti 
befejezéssel írják ki. 
Azok a Tagszövetségek, amelyek csapataik erőssége alapján több, mint tíz csapattal rendezik 
a bajnokságot, alakítsanak felső, vagy alsóbb ligákat, feljutással és kieséssel. Az alsóbb 
ligákban több csoportot is lehet képezni. 
 
A 2. bekezdés szerinti bajnokságokat jellemzi, hogy a liga minden csapata a 2. bekezdés 
szerinti időben – oda-visszavágót játszik egymásellen, -  alapvetően hetenként egyet. A 
bajnokot, illetve a Feljutót, vagy Kiesőt ezen alapon állapítják meg, vagy az ehhez csatlakozó,  
úgynevezett „Play Off”, illetve az ehhez csatlakozó bajnoki fordulók – oda-visszavágók – 
alapján.   
 

3. 2. 5   KORCSOPORTOK. 
Életkor     

  10-14 évesek Serdülő – B      U 14 Leányok/fiúk 
              15-18     „ Serdülő – A      U 18 Leányok/fiúk 

19-23     „ Ifjúsági      U 23 Leányok/fiúk 
              24-49     „ Felnőtt    Felnőtt Nők/férfiak 
              50 évestől Szeniorok       Ü 50 Nők/férfiak 
 
             A besorolásra mértékadó: Az az életkor, amit a sportoló az adott Sportévben betölt! 
             Ifjúságiakat általában a saját korcsoportjukban szabad csak indítani. KIVÉTELEK:   

- Klubcsapatok versenye, 
- Világbajnokságok.(3.3.1.5 és 3.3.2.5 pontok) 

            Ifjúsági Egyéni Világkupák vonatkozásában további kivételek a 3.3.3.5 pontban. 
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3. 2. 6   CSAPAT-LÉTSZÁMOK. 
             Felnőtt (Nők/Férfiak) Világbajnokság    6 - 6 fő   

U 23 Ifjúsági (Leányok/Fiúk) Világbajnokság   6 - 6 fő 
U 18 Serdülő  (Leányok/Fiúk) Világbajnokság   4 – 4 fő 
Felnőtt (Nők/Férfiak) Válogatott Találkozó   6 – 6 fő 

              U 23 Ifjúsági (Leányok/Fiúk) Válogatott Találkozó  6 – 6 fő 
              U 18 Serdülő (Leányok/Fiúk) Válogatott Találkozó  4 – 4 fő 
              Nemzetközi Klub-találkozó (Nők/Férfiak)    6 – 6 fő 
 
 Az előzőekben felsorolt csapat-létszámok kötelezőek minden nemzetközi versenyre és a 

nemzetközi versenyekre minősítő versenyekre. Egy Tagszövetség kielégítően megalapozott  
beadványára az NBC Elnöksége egyes esetekben az 1. bekezdésben megnevezett, a 
Tagszövetség minősítő versenyére engedélyezi a csapat-létszám csökkentését 4 főre. Ezen 
engedély –  beadványonként – maximum 3 verseny-szezonra korlátozott. Megújított 
beadvány-beadás lehetséges. 

 
3. 2. 7   SPORTORVOSI VIZSGÁLAT. 
              Minden – nemzetközi versenyen résztvevő – versenyző(nő)nek kötelező a sportorvosi 

vizsgálat. A sportorvosi vizsgálatot igazolni kell, az igazolás kelte  nem lehet 2 évnél 
korábbi a verseny befejezésekor. 

             Az U 18 és U 14 versenyző(nő)k sportorvosi igazolásának kelte, nem lehet 1 évnél korábbi a 
verseny befejezésekor, Bajnokok liga-verseny esetében pedig  annak valamennyi napján. 

 
3. 2. 8   NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA. 
             Az NBC hivatalos sportrendezvényei csak legalább nyolc nemzet, vagy csapat részvétele 

esetén bonyolíthatók le. Kevesebb nemzet, vagy csapat jelentkezése esetén a versenyt 
lemondják. 

 Minden nemzetközi sportrendezvényt ezen Sportszabályzat rendelkezései, a végrehajtási és 
kiegészítő rendelkezései (Versenykiírás) és ezeket kiegészítő NBC-konferencia határozatok 
szerint kell lebonyolítani.  

 
3. 2. 9   BLOKK-RAJT. 
             Minden nemzetközi versenyen blokk-rajt van előírva. A versenyzők rajt-rendjét a verseny előtt 

meg kell adni. Ez változtatható a verseny ideje alatt, de ezt a Versenybíróságnak azonnal 
közölni kell. 

 
3. 2. 10  VERSENYZÉSI MÓDOK. 
               Telizés:        Minden gurítás után az eldőlt bábukat felállítják. 
               Tarolás:       Addig kell a maradó alakzatokra gurítani, amíg mind a kilenc  

 bábu eldől, csak ezután állítják fel ismét a kilenc bábut. 
Vegyes-gurítás  Egy gurítás-szériánál a gurítások első felét telizéssel, a második  

 felét tarolással hajtják végre. 
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3. 2. 11  GURÍTÁS-SZÉRIA, GURÍTÁS-SZÁM. 
              a) Az NBC - versenyeket vegyes-gurítással kell végrehajtani, éspedig: 
 - pályánként 30 gurítás = 1 gurítás-széria = 15 teliző és 15 taroló gurítás. 
                     - Kivétel: Sprint Egyéni, ahol pályánként 20 gurítás = 1 gurítás-széria = 
   = 10 teliző és 10 taroló gurítás. 
 
            b) Az NBC-versenyek gurítás-száma:  
                - Hagyományos Egyéni  Felnőtt  (Nők/Férfiak) és 
                                   U 23 és U 18 (Leányok/Fiúk) 1x120 gurítás (=4 gurítás-széria) 
                - Sprint Egyéni               Felnőtt  (Nők/Férfiak) és 
                                   U 23 és U 18 (Leányok/Fiúk) 1x 40 gurítás (= 2 gurítás-széria) 
               - Tandem-Mixed             Felnőtt, U 23 és U 18                 1x 60 gurítás (= 2 gurítás-széria) 
               - Páros                             U 23 (Leányok/Fiúk)  2x120 gurítás (= 4 gurítás-széria) 
               - Vegyes páros         U 18 (Leány és fiú)  2x120 gurítás (= 4 gurítás-széria) 
               - CSAPAT                       Felnőtt (Nők/Férfiak) és 
                                    U 23 (Leányok/Fiúk)  6x120 gurítás (= 4 gurítás-széria) 
                                    U 18 (Leányok/Fiúk)  4x120 gurítás (= 4 gurítás-széria) 
 
            c) A Tagszövetségeknek joga van – más nemzetközi csapat és egyéni versenyeken –  
                a  b)alpontban előírtaktól eltérni, de az a) alpontban előírt gurítás-szériák betartásával. 
                 (A 2007 évi rendkívüli konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 04. 28-án.) 
            
           d) Versenyek, illetve a Tagszövetségek rész-versenyei (3.2.4 pont 3.bekezdés 2.mondat), 

amelyek közvetlenül a nemzetközi versenyeken való részvételre minősítenek, kötelező az a) 
és b) alpontban és még a 3.2.6 pont 2. bekezdésében, a 3.2.15 pont 2. és 3. bekezdésében, 
valamint 3.2.38 pont a) –b) alpontjaiban  adott követelményeket teljesíteni. A 3.2.4 pont 
3.bekezdés 2. mondatában megnevezett kiegészítést  - alapvetően hetenként egy verseny – 
nem kötelező alkalmazni. 

               (A 2007 évi rendkívüli konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 04. 28-án.) 
 
3. 2. 12  VERSENYPÁLYÁK MINŐSÉGE. 
               Nemzetközi versenyek csak olyan tekecsarnokban rendezhetők, amelyiket az illetékes 

átvételi-bizottság felülvizsgált és megfelelt a WNBA műszaki előírásainak. Az átvételi 
jegyzőkönyv nem lehet 3 évesnél régebben keltezett és az illetékes döntőbírónak be kell 
mutatni. A versenyzés eszközei, pályafelületek, állító automatikák - WNBA 
engedélykötelesek. 

 
 Saját golyó-visszavezetős pályákon legalább 3 golyót kell tárolni. Két pályasáv közös golyó-

visszavezetője esetén legalább 5 golyót kell biztosítani. Minden versenyre használt pályán 
azonos gyártású bábukat kell alkalmazni.  

 (A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.) 
 
                     A tekepályán elsősegély-helynek kell lenni. 
 

               3. 2. 13  VERSENYTERÜLET, SPORT-TERÜLET. 
                             A versenyterületet padlón történő jelzéssel határolják. Ez az a terület, amely  a 

versenyző(nő)nek a versenyzése alatt van fenntartva. A versenyző(nő) – versenyzése alatt – 
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csak a versenyterületén tartózkodhat. A versenyterület határoló-vonalára ráléphet, de azt át 
nem lépheti.  

                              Versenyzése alatt a versenyterületét a versenyző(nő) csak a versenybíró engedélyével 
hagyhatja el. Sérülését kivéve, ekkor az órákat nem állítják le.(3.2.18 pont) 

                               Ha a golyó-tároló nincs közvetlenül a versenyterület közelében beépítve, akkor az oldalsó 
versenyterület-határoló vonalat a versenyző(nő) átlépheti.                               

              
             A sport-terület a versenyterületből és azt közvetlenül határoló térből – ahol  a versenyzést  

segítő funkcionáriusok és a kísérők (irányító személy, edző tartózkodnak a versenyzés alatt) – 
áll.  

 
 
 
 
3. 2. 14  PÁLYA-BEOSZTÁS, CSERE. 
              Minden nemzetközi Egyéni és Csapatversenyen az alábbi szabályok érvényesek: 
 

a) Alapvetően blokk-rajt, 
 
b) Ha egy versenyen a lebonyolítási rendelkezések mást nem írnak elő, semleges pályán történő 

versenyzésnél a kezdőpályákat a c) bekezdés szerint – ezzel a hazai és vendég-jogot – 
kisorsolják, 

                     (A 2007 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 09. 02-án.) 
 

c) Csapatbajnoki versenyen a hazai csapat kezd a páratlan pályákon, a vendég kezd a   páros 
pályákon. Kivétel esetében külön kell határozni. 

 
d) A következő versenyző(nő) ott kezd, ahol az előző versenyző(nő) utoljára versenyzett. 

 
e) A pályákat minden vegyes gurítás-széria után cserélik. 

 
f) A pályacsere négysávos pályán az alábbiak szerint történik: 

 
       1. pálya        2. pálya        3. pálya        4. pálya      

   A1                B1               A2                 B2 
                       B1                A1                B2                A2 
                       B2                A2                B1                A1 
                       A2                B2                A1                B1 
 
                A 3. és 4. illetve 5. és 6. versenyző(nő)k értelemszerűen az 1. és 2. versenyző(nő)kel 

azonosan cserélnek. 
 

      A pályacsere hatsávos pályán az alábbiak szerint történik: 
 

         1. pálya         2. pálya       3. pálya        4. pálya        5. pálya        6. pálya      
   A1                 B1               A2                B2               A3                 B3 
                       B1                 A1               B2                A2               B3                 A3 
                       B3                A3                B1                A1               B2                 A2 
                       A3                B3                A1                B1               A2                 B2 
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               A 4. és 5. és 6. versenyző(nő)k értelemszerűen az 1. 2. és 3. versenyző(nő)kel azonosan 
cserélnek. 

 
 
 
3. 2. 15  VERSENYZÉSI JOGOSULTSÁG. 

A versenyzési jogosultsághoz érvényes versenyzői igazolást és sportorvosi vizsgálatról szóló 
igazolást kell bemutatni. A sportorvosi igazolás csak nemzetközi versenyeken szükséges. Ha 
versenyzői igazolást nem tudnak bemutatni, a Világbajnokságokon, Európa-
bajnokságokon és Egyéni Világkupa-versenyeken  a versenyzési jogosultságot - az 
állampolgárság igazolásával és a megtörtént sportorvosi vizsgálattal egyenértékű egyéb 
érvényes iratokkal - meg lehet szerezni. 
 
Csapatok egymáselleni versenyén (pl. Csapat - Világbajnokságon, NBC-Klubcsapat-
versenyen, válogatott Találkozókon, nemzetközi rendezvényekre minősítő versenyeken a 
mérkőzések megkezdése előtt - hatfős csapatoknál 10 versenyzőig, illetve négyfős 
csapatoknál 7 versenyzőig meg kell nevezni – és az első bekezdés szerinti dokumentumokat 
be kell a versenybírónak mutatni. (A 2007 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 04..28-án.)  
Ezekből lehet 8, illetve 5 versenyzőt ( 6/4 versenyzőt  és 2/1 csere-versenyzőt) a bemelegítő 
gurításokra ténylegesen beállítani. 
 - Hazai-pályaelőnyös versenynél a hazai csapatnak 45 perccel a mérkőzés előtt le kell 
adni a 10/7 benevezett versenyzőből, a 6/4 beállításra előirányzott versenyző rajt-sorrendjét. 
A vendégcsapatnak - a hazai csapat felállásának ismeretében - 30 perccel a mérkőzés  előtt le 
kell adni  az Ő 6/4 versenyzőjéről ugyanezt, a hazai csapat ellenében. A hazai csapatnak 
jogában áll 15 perccel a mérkőzés előtt a felelős versenybírónál a vendégcsapat nevezését, 
felállását megtekinteni és tudomásul venni. 
 - Semleges pályán való versenynél mindkét csapatnak - a 10/7 versenyző megnevezését, a 
6/4 beállításra előirányzott versenyző rajt-sorrendjét – legkésőbb 30 perccel a verseny előtt - 
zárt borítékban – le kell adni. A Versenybíró 15 perccel a mérkőzés előtt mindkét csapat 
felállítását nyilvánosságra hozza. 
Ha a csapat-felállítás leadása a Versenybírónál nem az előírt időben történik, akkor az 
érintett csapat rajt-joga elvész.      
(A 2006 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 09..03-án.) 
Ha a második bekezdés szerint megnevezett 6/4 versenyző egyike nem versenyez lehetséges 
másik versenyző beállítása, akinek benne kell lenni a leadott 10/7 listában, de nem lehet  a 
leadott 6/4 listában. Ez a versenyző - a továbbiakban nem versenyző helyére - beállítható. Ez 
a bemelegítés előtti csere nem számít 3.2.18 pont szerinti csere-versenyzőként.  
A bemelegítés előtt lecserélt versenyző nem versenyezhet a versenyen ezután,  3.2.18 pont 
szerinti csere-versenyzőként sem. (A 2004 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2004. 07..01-én.) 

 
 3. 2. 16  VERSENYKEZDÉS ÉS GURÍTÁSSZÉRIÁK IDŐTARTAMA. 

 A verseny csapat, páros és egyénnek a verseny a 3.2.15 pont szerinti rajt-tervben (verseny-
terv) időzített időpontban kezdődik. A csapat, páros, Tandem-páros, vagy egyéni versenyzők 
versenye (Pályára-lépés) a bemelegítő gurítással kezdődik. A bemelegítés a Versenybíró 
vezényszavára történik és ezzel kapcsoltan az órák indításával. 
 
Ha a csapat, páros, Tandem-páros, vagy egyéni versenyző a bemelegítés kezdetére nem lépett 
pályára, rajt-jogát a versenyzésre, elveszíti. Csapatversenynél, a csere-keret terhére,  helyére 
csere-versenyző beállítható. A csere-versenyzőnek a csere megtörténtéig  a még megmaradt 



  16

bemelegítési idő áll csak rendelkezésére. Egy versenyen belül a kizárt versenyző a következő 
sorban ismét beállítható. 
 
Egy 30 vegyes-gurítás - széria megengedett időtartama 12 perc, a 20 vegyes-gurítás – 
szériáé 8 perc. Idő-túllépésnél a megengedett idő utáni gurítás(oka)t nem értékelik. Az órákat 
megállíthatók legyenek.  

3. 2. 17  BEMELEGÍTÉS. 
Minden versenyzőnek, minden rajtja előtt – kezdőpályáján – 5 perc bemelegítési idő áll 
rendelkezésére. Egyéni Sprint és Vegyes-páros (Tandem Mixed) versenyen a 
bemelegítési idő 3 percre rövidül. A bemelegítésre jogosult a  versenyző, illetve, páros - 
ezen a versenyen és fordulóban történő első beállításakor -  ha az előző fordulóban nem 
volt(ak) beállítva. A bemelegítési gurításokat – az érintett fordulóban – aztán minden verseny-
páros elvégzi. A bemutatás a bemelegítés előtt történik. (A 2004 évi konferencia változtatása, hatályba 
lépett 2004. 07. 01-én.) 
 
A bemelegítés alatt a fellépett versenyző helyére másik versenyzőt be lehet állítani. Csere 
esetén – sérülésnél sem - állítják meg az órákat. Bemelegítés alatti csere               a csere-keret 
vonatkozásában a 3.2.18 pont szerint számítódik .A becserélt versenyző  
a harmadik bekezdéstől eltérően felhasználhatja a még futó, maradék bemelegítési időt. (A 2004 
évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2004. 07..01-én.) 
 
A bemelegítési idő csak egyszer vehető igénybe. A bemelegítési idő eltelte után becserélt 
versenyzőnek nincs bemelegítési ideje. (A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.)   

 
3. 2. 18  CSERE-VERSENYZŐ. 

Hatfős csapatversenyen maximum két versenyzőt lehet cserélni. Négyfős 
csapatversenyen csak egy versenyzőt szabad cserélni. A csere-kereten belül az első mondat 
szerint lehetséges, hogy az elsőként becserélt versenyző a még lehető második csere-
versenyzővel kicserélhető. Egy verseny utolsó gurítás–szériája befejezése utáni „Sudden 
Victory”- ban csere akkor sem lehetséges, ha eddig még nem cseréltek be két csere-
versenyzőt. (A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.)  A Vegyes-páros (Tandem 
Mixed) és Páros verseny- az első mondat szerint nem csapatverseny.  
 
A csere-versenyző azonnal folytatja a versenyzést, a kicserélt versenyző eredményét átvéve. 
Ha a kicserélt versenyző külföldi, akkor az új versenyző is lehet külföldi. 
 
Egy versenyző nyilvánvaló sérülése esetén - a tartalék-versenyzőnek, vagy a sérültnek 
magának - 10 percen belül folytatni kell a versenyzést. A csere idejére az órákat 
megállítják. További sérülés esetén az órákat nem állítják meg. Kétszeri csere után – 
további sérülés esetében sem – további csere nem lehetséges. 
 
A cserét a Versenybírónak azonnal jelezni kell és a versenyjegyzőkönyvben és jelentésében 
meg kell jegyezni. 

 
3. 2. 19  VERSENY FÉLBESZAKÍTÁSA, BESZÜNTETÉSE. 

A műszaki okokból szükséges verseny-félbeszakítás bábuk összegabalyodása,  a bábú-állító 
automatika meghibásodása végett, vagy hasonló esetben a Versenybíró dönt, az érintett 
pályasávtól jobbra és balra levőkön az órák leállításáról. Ezeken a pályasávokon a versenyzést 
csak akkor szakítják félbe, ha a hiba elhárításához szükséges intézkedések a versenyzőt 
egyértelműen zavarják. Ha valamelyik pályasávon a Versenybíró az órát nem állította le, és a 
versenyző nem folytatja a versenyzést ez a versenyzőt terheli. 
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(A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.)   
Ha pontozásos rendszerű versenyen az órát egy pályasávon mind az 1. bekezdés szerinti 
rövid, mind a 3. és 4. bekezdés szerint hosszabb időre megállítják, akkor a közvetlen ellenfél 
óráját – akit nem zavarnak a hiba elhárításához szükséges intézkedések – is meg kell állítani, 
a 3. és 4. bekezdések érvényesek mindkét, egymásellen játszó versenyzőre.(A 2005 évi konferencia 
változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.) 
 
Pályasáv-kiesésnél a Versenybíró joga eldönteni, hogy a versenyt bizonyos idő után 
folytassák-e. 
a) ha a fellépő hiba nem szüntethető meg, a Versenybírónak meg kell vizsgálni, hogy a 

versenyt más pályasávokon lehet-e folytatni; 
b) ha a zavar 15 percnél tovább tart, megengedett a verseny folytatása előtt 
      5 teliző-gurítást végezni. (A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.) 
c)  A szomszéd pályasávokon versenyzők, akik a számukra előírt gurítás-szériát befejezik, az 

utólag-teljesítők utolsó 5 gurításával egyidejűleg az általuk utoljára bejátszott 
pályasávokon teljesítenek 5 teliző-gurítást. Csak ezután következik a pályacsere. 

      (A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.) 
 
Ha egy hiba nem hárítható el, és más pályasávok sem állnak rendelkezésre, a Versenybíró a 
versenyt félbeszakíthatja.  
a) Verseny, műszaki okokból történő félbeszakításánál csak a befejezett gurítás-szériákat 

értékelik; 
b) Ha egyéb okból történik a verseny félbeszakítása, a Versenybíróság dönt. 
 

3. 2. 20  A VERSENY ÉRTÉKELÉSE. 
              Az értékelés szabályszerűen az ütött fa alapján történik. Automata állító-berendezéseknél az 

elektromos kijelző a mérvadó. Az állítóautomatika nyilvánvaló hibája esetén a 
Versenybíróságnak, illetve a Versenybírónak kell azt felülbírálni. Ha hiba történt, a 
ténylegesen ütött fát értékelik.  

              Kötélnélküli automata állító-berendezéseknél, a gép-részek által ütött fákat nem értékelik. 
              A gurítás előtt az állító-berendezésnek fogadó-késznek kell lenni, különben a gurítás 

érvénytelen és meg kell ismételni. Nem fogadó-kész állító-berendezésre történő tudatos 
versenyzés esetén a Versenybírónak figyelmeztetni kell a versenyzőt.  Ismétlődő esetben 
a gurítást nem értékelik.  

              A bábú(ka)t amelyi(e)k a golyó kigurítása után, de annak becsapódása előtt dől(nek)  
              el, nem értékelhetők, a gurítást meg kell ismételni. A bábú(ka)t, amelye(ke)t a golyófogó 

aknából visszapattanó golyó dönt el, nem számítanak eldöntöttnek.  
              Ha a versenyző – az alapállás felvétele után a golyót elejti és az a versenyterületet elhagyja, 

(Fordító megjegyzése: a bábú-állás irányában!) érvényes gurításnak számít. 
 
3. 2. 21  ÜRES GURÍTÁS. 
              Üres gurítás, ha  a golyó az egyes bábút, vagy bábú-csoportot nem találja el, ha a golyó falat 

ér, vagy a pályasáv-felületet elhagyja. 
 
3. 2. 22  FIGYELMEZTETÉS. 

Minden – SPORTSZABÁLYZAT, vagy sportfegyelem elleni – vétséget figyelmeztetéssel 
büntetnek. Ezzel a versenyző, irányító, vagy kísérő láthatóan tudomásul veszi, hogy 
figyelmeztetés történt, ezért a Versenybíró köteles sárga, sárga-piros, vagy piros lapot 
felmutatni és megmagyarázni milyen szabálysértést követett el a versenyző. Kivétel: a 
versenyterület elülső határvonalának átlépése, amit a kijelzőn sárga, vagy piros lámpa 
kigyulladásával jeleznek. Ez a kijelzés érvényes, a 2. bekezdés szerinti figyelmeztetésnek 
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számít anélkül, hogy a Versenybírónak a 2. bekezdés szerint ténykednie kellene. A 
Versenybíró nincs kötve a kijelzésen történő figyelmeztetéshez, elháríthatja ezt a 
figyelmeztetést. Minden szabálysértést be kell írni a versenyjegyzőkönyvbe, a szabálysértés 
adatai megjegyzésével. 
Minden – a versenyző első figyelmeztetése utáni – nem szabályoknak megfelelő gurítása, 
értékelés nélkül marad. 
Első szabálysértés            Sárga lap       A gurítás eredményét értékelik. 
További szabálysértések  Sárga-piros lap   A gurítás eredményét nem értékelik. 
Kizárás a versenyből        PIROS LAP       A versenyzőt kizárják; MÁSIK VERSENYZŐ           
      BECSERÉLHETŐ, PÁROS ÉS VEGYES-   
      PÁROS (Tandem Mixed)VERSENYBEN NEM! 

3. 2. 23  SZABÁLYSÉRTÉSEK. 
              A következő szabálysértéseket büntetik a 3.2.22 pont szerint: 
              - A versenyterület határoló jelzéseinek átlépése. KIVÉTEL: Golyó kivétele, ha a golyótároló     

túl messzire van a versenyterülettől. 
              - A golyó letevése (indítása) a gurító-deszka mellé, vagy a pálya-testre történik. (Fordító 

megjegyzése: Hosszú gurítás!) 
              - A padló kézzel, vagy térddel – támaszként -  történő érintése. 
              - A golyó-tárolóra, vagy a falra történő támaszkodás, a golyó letevése (indítása) után. 
              - Szándékos, vagy tudatos versenyzés „nem fogadó-kész” bábú-állítóberendezésre. 
              - Adott golyóra való várakozás. 
              - SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS. 
                A megnevezett, bemelegítés alatti szabálysértéseket – szándékos, vagy tudatos „nem 

fogadó-kész” bábú-állítóberendezésre történő versenyzés, valamint sportszerűtlen 
magatartás kivételével – nem büntetik! 

             - SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS. 
              - Ha versenyző a Versenybíró felhívására a versenyzést nem kezdi meg, vagy nem folytatja. 
              - Ha a versenyző nem ismeri el a Versenybíró döntését. 
              - Ha a versenyző zavarja, vagy akadályozza ellenfelét. 
              - Ha a versenyző hangosan, zavaróan beszél, énekel, kiált, stb. 
              - Ha a  versenyző beszélget a nézőkkel. 
              - Ha a versenyző megsérti a Versenybírót, a Sport-funkcionárius(oka)t, vagy a nézőket. 
              Durván sportszerűtlen, vagy durván méltatlan versenyzői magatartás, valamint ismétlődő 

sportfegyelem-elleni vétségek esetén a Versenybíró a versenyzőt (PIROS LAP) kiállíthatja. 
 
3. 2. 24  NULLA-GURÍTÁSOK. 
              Nullával kell értékelni minden, az első figyelmeztetés utáni – a szabályoknak meg nem felelő 

– gurításokat, a következők beírásával: 
  Telizésnél A ledőlt bábuk számát beírják és X-el áthúzva érvénytelenítik; 
  Tarolásnál A ledőlt bábuk számát beírják és X-el áthúzva érvénytelenítik,   

   de azokat nem állítják vissza. A versenyt a megmaradó alakzatra kell  
   folytatni. 

3. 2. 25  NULLÁ-val ÉRTÉKELÉS A GOLYÓ LETÉTELE (indítása) ELŐTT. (A 2005 évi konferencia 
változtatása, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.) 

 Ha egy versenyzőt egy versenyen ( pl. 4x30 vegyes-gurítás) belül, egyszer már 
figyelmeztettek - beleértve a bemelegítés alatti figyelmeztetést is – és egy gurítása előtt 
további, figyelmeztetéssel járó szabálysértést követ el, az ezt követő gurítását – anélkül, 
hogy azt teljesítené – nulla-gurításként kell beírni.  
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 Tandem vegyes-páros versenyen ez a Tandem-pár következő gurítására érvényes. Ha ez a 
gurítást mégis teljesítve lett, akkor ezt nulla-gurításként kell értékelni és ha ez tarolásnál 
történt, a golyó kigurítása előtti alakzatot kell visszaállítani. 

 Ha már nincs következő gurítás, akkor a versenyző előző gurítását – Tandem vegyes-
páros versenyen a Tandem-pár előző gurítását – kell nulla-gurításként értékelni. A kijelzőt 
ennek megfelelően helyesbíteni kell. (Gurítás-szám és eredmény.) 

3. 2. 26  A VERSENYZŐ MAGATARTÁSI SZABÁLYAI. 
 - Nincs megengedve meghatározott golyóra várni, vagy saját – magával hozott - golyóval         

versenyezni.  
         -  Szabad a jobb golyó-kivezetéshez segédanyagot alkalmazni, de spray alkalmazása tilos. 
         -  Ha segédanyagot alkalmaz a versenyző, akkor a használt golyókat pályacserénél meg kell    

tisztítani.  
         -  Közös golyó-visszavezető esetében biztosítani kell, hogy az ellenfél kifogástalan golyóval 

versenyezhessen, ha ez nem lehetséges, akkor segédanyag nem alkalmazható. 
         -  Tilos a gurító-deszkán jelzést alkalmazni. Megengedett azonban a gurítódeszka mellé – a 

felállás jelzésére – kis jelet elhelyezni. Ezt pályacserénél – a padlóburkolat megsértése nélkül 
– ismét el kell távolítani. 

 
3. 2. 27  IRÁNYELVEK A SZERVEZŐ/LEBONYOLÍTÓNAK. 
 Meg kell akadályozni, hogy 
              -  a verseny alatt villanófénnyel fényképezzenek, 
              -  alkalmatlan zajos eszközök (pl. trombita, kürt, kereplő, lábbal való dobogás, kopogtatás az 

asztalon stb.) alkalmazását a versenyzők buzdításában, ezáltal a verseny zavarását 
  
 A tekesport érdekében – miden úton és módon – alá kell támasztani a televíziós-csoportok és 

a tudósítók munkáját. 
 
 A tekecsarnokban a nyugalom és a rend érvényesüléséért a Szervező/Lebonyolító felel. 
 
3. 2. 28  IRÁNYÍTÓ és KÍSÉRŐ. 
 Irányító (EDZŐ) és kísérő /Funkcionárius/ csak az lehet, aki a versenyző delegációjához 

tartozik, és akit az NBC névszerinti nevezésében megneveztek, ezzel bejelentettek. Ha nem 
szükséges a névszerinti nevezés, akkor ez az előfeltétel kiesik. 

  
 Az irányító jogosult a versenyzőt irányítani, útbaigazítani. Jogosult a Versenybírónál 

észrevételeket tenni. Az irányítónak a verseny alatt sportöltözetet és sportcipőt kell viselni. 
 
 Az irányítónak a verseny alatt a versenyterületen kívül kell tartózkodni. A versenyterületre 

csak a Versenybíró engedélyével léphet be. Nincs megengedve: 
 -  A versenyző több személy általi, egyidejű irányítása; 
 -  egy gurítás-széria alatt egyik versenyzőtől, a másikhoz menni;  
 - egy gurítás-széria alatt az irányítást felvenni, vagy befejezni. 
 
 Világ és Európa-bajnokságok kivételével (Külön rendelkezés van erre) minden nemzetközi 

versenyen a kísérő személy (funkcionárius) felelős a helyes eredményvezetésért. A kísérő 
személy hibája nem nyújtható be óvás, helytelen eredményvezetés miatt. A 
Szervező/Lebonyolító felelős azért, hogy a kísérő személynek a versenylap-írók mellett 
megfelelő hely álljon rendelkezésre. 
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3. 2. 29  SPORTÖLTÖZET. 
 Minden nemzetközi sportrendezvényen csak sportöltözetben szabad rajtolni. A csapatoknak 

egységes sportöltözetben kell versenyezni.(Mez, nadrág, vagy szoknya, zokni) Megalapozott, 
kivételes esetekben azonos színű rövid , vagy hosszú nadrág viselése – kerékpáros-nadrág is – 
illetve elismerik a rövidnadrágot, vagy szoknyákat egységes sportöltözetként. 

 
 Válogatott csapatoknak és válogatott egyéni versenyzőknek, akik nemzeti színeikért rajtolnak, 

a sportöltözeten viselni kell az Államuk, vagy Szövetségük emblémáját. A mez hátoldalán fel 
kell írni a nemzetük nevét. Klubcsapatok esetében a Klub-emblémát, és/ vagy a Klub nevét 
kell a sportöltözeten viselni. 

 
 Minden Klubcsapat viselheti a sportöltözetén a cég nevét és jelvényét. 
 
3. 2. 30  HIRDETÉS. 
 Válogatott csapatokra és válogatott egyéni versenyzőkre, akik nemzeti színeikért rajtolnak, a 

WNBA-SPORTSZABÁLYZAT 1.7 pontja Alaprendelkezései érvényesek. Klubcsapatoknál a 
hirdetés mértéke nincs korlátozva. 

 
 A hirdetés nem sértheti a jó ízlést, vagy a sport alapvető – általánosan érvényes- elveit.  
 
3. 2. 31  DOHÁNY ÉS ALKOHOL-TILALOM. 
 A nemzetközi tekesport-rendezvények alatt a tekecsarnok sport-területén teljes dohány és 

alkohol-tilalom van. A Szervező/Lebonyolító jogosult a dohány és alkohol-tilalmat az egész 
tekecsarnokra kiterjeszteni. 

             Valamennyi versenyen résztvevőre (versenyző, irányító, funkcionárius és további, a 
versennyel kapcsolatos személyek) a verseny alatt meghatározott értékű  alkohol-tilalom 
vonatkozik. Véralkohol-érték: 0.20 g/l, a további, az első mondatban felsorolt személyekre az 
Antidopping-rendelkezések vonatkoznak és ezek szerint kell büntetni. A véralkoholszint 
bizonyítása kilélegzett-levegő, és, vagy vér analizálásával történhet. 

 
 3. 2. 32 VERSENY-TERVEZÉS ÉS VERSENY-ENGEDÉLYEZÉS. 
 A Nemzeti Szövetségek kötelesek – következő évi válogatott Találkozóikat és tornáikat 

(Csapat, Páros, Egyéni és Vegyes-páros ) az NBC-Titkárságának legkésőbb 
    november 30.-ig írásban bejelenteni. 
 A bejelentésnek, egyidejűleg érvényes engedélyezési beadványként tartalmazni kell a verseny 
      - módját; 
      - keltét; 
      - helyszínét; 
 Ha az NBC-Titkársága december 31-ig nem tesz ellenvetést, akkor a bejelentett verseny 

engedélyezett. 
 
 A beérkező jelentkezések alapján nemzetközi sport-naptár készül és ezt a következő év  

február 01-ig 
      megküldik a Nemzeti Szövetségeknek. 
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 Az NBC-Szekció hivatalos sport-rendezvényeit az NBC-konferencia előtt határozzák meg és 
szintén a nemzetközi sport-naptárban adják meg. 

 
 
 
 
3. 2. 33 A SPORT-RENDEZVÉNYEK KEZDÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA. 
 A sport-rendezvények kezdésére és lebonyolítására vonatkozó adatokat a Meghívóban, illetve 

a Versenykiírásban adják meg. 
 
 Azon rendezvények értékeléséről, amelyek nem a tervezett időben, a Meghívó, vagy a 

Versenykiírás szerint kerültek lebonyolításra, az NBC-Szekció Elnöksége dönt. 
 
3. 2. 34 A KÜLFÖLDIEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. 
 Egy versenyző külföldi Klubcsapatban csak akkor kaphat igazolást, ha bemutatja Nemzeti 

Szövetsége írásbeli engedélyét (FREIGABE) , amelyet az NBC Szekció megerősített. Ezt az 
engedélyt az igazolás kiállításánál be kell mutatni. Egy versenyző csak egy csapatban 
versenyezhet.  

 A külföldi versenyzőre , aki Nemzeti Szövetségében még nem volt regisztrálva, az első és a 
második mondat nem érvényes, kivéve, ha hazáján-kívüli NBC Tagszövetségtől egy másik 
NBC Tagszövetséghez igazol. (A 2006 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 09. 03-án.) 

 
 Ha a versenyző – hazáján kívüli – Klubcsapathoz, vagy onnan egy más ország 

Klubcsapatához igazol, vagy hazai másik Klubhoz visszaigazol, az adott Tagszövetségnek a  
kitöltött nyomtatvány (2. melléklet) megküldésével jelenteni kell az NBC Titkárságának. Az 
NBC Titkársága ezután a Tagszövetséget a versenyző ezen Klubhoz történt igazolásához az 
adott Tagszövetség engedélyéről (FREIGABE) értesíti. (A 2006 évi konferencia változtatása, hatályba 
lépett 2005. 09. 03-án.) 

 
 Klubcsapatokban. (hatfős csapatok) nemzetközi versenyeken 2 (két) külföldi versenyezhet. 

Négyfős csapatokban csak 1 (egy) fő. Külföldi versenyző átigazolása esetére utalunk a 3.2.18 
pontra 

 
 Állampolgárság-váltás és kettős állampolgárság esetére a WNBA SPORT-

ALAPSZABÁLYZAT 1.10.2 és 10.3 pontjai érvényesek. Kiegészítő határozatok: 
                       a)   Ha a versenyző állampolgárság-váltása öt éven belül ismétlődik, versenyzési joga fennáll a  

Sportév végéig (06.30.) amennyiben az öt éves határidő lejárt, nemzetközi versenyeken új 
nemzetében nincs rajtjoga.  

 Klubcsapatok esetében a versenyző - állampolgárság-váltásnál - új nemzetében azonnal 
versenyzési joggal rendelkezik.( Nemzetközi versenyeken is.) 

b)  Ha a versenyző „TEKÉZŐ-ÁLLLAMPOLGÁRSÁG”-át  adott kettős állampolgárságnál 
öt éven belül ismét váltja ,  (feltételezve, hogy állampolgárságát a Nemzetközi és a 
Nemzeti Szövetségeknek bejelentette) versenyzési joga a Sportév végéig. (06. 30.) 
fennáll, ha lejárt az öt éves határidő, új nemzetében nincs versenyzési joga nemzetközi 
versenyeken. Ez ennek megfelelően Klubcsapatokra érvényes. Ha  az eddigi ”TEKÉZŐ 
ÁLLAMPOLGÁRSÁG” váltás az eddigi állampolgárság függvénye, az a) pont érvényes.  

c)  Az a) és b) pontbeli szabályozások a 2001. szeptember 03 óta történt állampolgárság, 
illetve „TEKÉZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG”–váltásra érvényesek. 

  
3. 2. 35  KIZÁRÁSI RENDELKEZÉSEK. 
 Érvényesek a WNBA-SPORTSZABÁLYZAT 1.10.1 – 1.10.3 pontok. 
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 Klub-váltás minden időben történhet, de a versenyző csak a következő Sportév kezdetétől 

versenyezhet új egyesületében. 
 
 
 
3. 2. 36  DOPPING. 
 Erre-vonatkozóan érvényesek a WNBA-CODE és a WADA Anti-Dopping-Szabályai, 

különösen az éves PROHIBITED-lista.(Tiltó-lista) 
 Az NBC vezeti  az NBC-ben történő nemzetközi vizsgálati-kör-kimutatást. E körbe 

beletartoznak mindazok, akik az NBC - versenyein – Világbajnokságokon, Egyéni Világkupa-
versenyeken részt vesznek, vagy előreláthatólag részt fognak venni. A Tagszövetségek 
kötelesek az NBS vizsgálati-körbe számba-vehető versenyzők adatait megadni – NBC-ID-
szám, ha van, Vezetéknév, Keresztnév, Születési dátum, Lakáscím, illetve további adatok a 
versenyző tartózkodási helye vonatkozásában. 

 Az NBC verseny és edzés-ellenőrzéseket tervez, a saját szervezete (IRTP-NBC), vagy 
megbízza ezzel a Nemzeti Anti-dopping Szervezeteket. 

 
3. 2. 37  ZÁSZLÓK és HIMNUSZOK. 
 A WNBA-SPORTSZABÁLYZAT 1.6.4 pontja érvényes. A nemzetközi rendezvényekre  

köteles nemzeti himnuszát és nemzeti zászlaját – csarnoki felfüggesztésre: 2 m. – magával 
hozni. 

 
3. 2. 38  VERSENY-ÉRTÉKELÉS, HELYEZÉSEK és CÍMEK. 

                           a) Szett-pontok, Csapat, Egyéni és Tandem-versenyen, ember-emberelleni küzdelemben.   
szettenként (Gurítás-széria = 30 vegyes-gurítás) a több ütött fáért a győztes kap 1 szett-
pontot. Faegyenlőség esetén mindkét versenyző kap 0,5 pontot. Négy szett befejezése 
utáni eredmények: 4: 0;  3,5:0,5;  3:1;  2,5:1,5;  2:2; 

 b)  Csapatpontok, csapat-csapat elleni versenyen: 
 * Az ember-ember elleni versenyben, a négy szett értékelése alapján csapatpontot 

adnak. (Összesen 6 csapatpont szerezhető.) 
 1 csapatpontot kap az a versenyző, aki kettőnél több szett-pontot szerez, vagy 2:2 

szett-pontállásnál, a négy szettben ellenfelénél több fát üt! 
 Ha mind a szett-pontok, mind az ütött fák száma egyenlő, akkor a csapatpontot 

megfelezik! (0,5 – 0,5 csapatpont)  
 * További 2 csapatpontot kap az a csapat, amelyik hat versenyzője, az ellenfél hat 

versenyzőjénél összesen több fát üt. Faegyenlőség esetén mindkét csapat kap 1-1 
csapatpontot. 

 A csapatverseny befejezésével – hatfős csapatnál – az eredmények:  
 8:0;  7,5:0,5;  7:1;  6,5:1,5;  6:2;  5,5:2,5;  5:3;  4,5:3,5;  4:4; 
 (Négyfős csapatversenyben 6:0;  5,5:0,5;  5:1;  4,5:1,5;  4:2; 3,5:2,5;  3:3;) 

c) Tabella-pontok, bajnokságokban, oda-visszavágó, illetve csak egy versenyen történő    
értékelésnél: 

      A b) pont szerinti értékelés alapján a több csapatpontot elérő csapat 2:0 tabella-
pontot kap. (A kevesebb csapatpontot elérő csapat 0:2 tabella-pontot) 

      Csapatpont-egyenlőség esetén mindkét csapat kap 1-1 tabella-pontot. 
      A tabellában a csapatpontokat (x:x), és a tabella-pontokat (X:X) tüntetik fel, nem pedig az 

ütött fák számát.  
 TABELLA-SORREND: 
 A csapatok tabella-sorrendjét megadja: 
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 * A pozitív tabella-pontok csökkenő sorrendje, aztán 
 * Egyenlő pozitív tabella-pontok esetén, a negatív tabella-pontok növekvő sorrendje,   

 aztán 
 * A pozitív csapatpontok csökkenő sorrendje, aztán 
 
 
 TABELLA-PONTEGYENLŐSÉG esetén: 
 Egyenlő tabella-pontok esetén és/vagy két, vagy több csapat között a helyezés sorrendjét 

a csapatok közötti verseny(ek) során elért csapatpontok adják, éspedig: 
 * a tabella-pontok csökkenő sorrendje, aztán 
 * a csapatpontok csökkenő sorrendje, aztán 
 * a szett-pontok csökkenő sorrendje, aztán  
 további különböző 
 Liga/különböző szintű bajnokságokban: 
 Az értékelendő csapatok egymáselleni eredménye nélküli idegen átlag csökkenő 

sorrendje szerint, illetve 
 Csak két versenynél (oda, visszavágó), vagy csak  egy versenynél: 
 A döntés a visszavágóhoz, vagy egy versenyhez csatlakozó „Sudden Victory”- ban 

történik, ahol - négysávos pályán a  csapat 5. és 6.  versenyzői, hatsávos pályán a 
csapatok 4. 5. és 6. versenyzői – 3-3 teli-gurítást teljesítenek (az általuk utoljára bejátszott 
pályán) az itt elért több ütött fa mérvadó a győzelemhez. 

  Faegyenlőségnél az egyes versenyzők, mindenkori ellenfelükkel pályasávot cserélnek és 
folytatják a „Sudden Victory”-t egészen a döntésig. (Minden új „Sudden Victory”-nál a 
versenyzők pályasávot cserélnek.) 

 
d) TORNÁK – pontértékelés nélkül. 
      Az értékelés az ütött fa alapján történik. Faegyenlőségnél a jobb tarolás dönt. Ha ez is 

egyenlő, akkor a kevesebb üres-gurítás.  
 Ha még az üres gurítások száma is egyenlő, akkor lehet: 
 * két győztes, illetve azonos helyezett, ha ettől egy csapat, vagy egyéni versenyző 

továbbjutása (pl. a döntőbejutás) nem függ, egyébként: 
 Dönt a csapat versenyzőjének legkisebb eredménye. Ha ez is egyenlő a második 

legkisebb eredményt kell figyelembe venni. stb.  
e) Az a) – d), valamint f) pontoktól eltérő értékeléseket a lebonyolítási rendelkezésekbe kell 

felvenni. 
f) TORNÁK – pontértékeléssel. (A 2005 évi konferencia beillesztése, hatályba lépett 2005. 10. 01-én.) 

                    Gurítás-szériánként adnak szett-pontokat, éspedig: a versenyző a több ütött fáért kap annyi       
szett-pontot, mint csapatban való versenyzésnél. Az ütött fa csökkenő sorrendjében 
besorolt versenyző mindenkor 1 ponttal kevesebb pontot kap, mint az előtte levő 
versenyző, amíg az 1 pontot kap. Faegyenlőségnél ezeknek a versenyzőknek adandó szett-
pontokat összegezik és ezen versenyzőknek elosztják.  

 
  A verseny végén a versenyző csapata megkap az esetek többségében annyi szett-pontot, 

mint amennyit a csapatban résztvevők versenyében számítanak hozzá. A szett-pontok 
csökkenő sorrendjében besorolt versenyző mindenkor 1 ponttal kevesebb csapatpontot 
kap, mint az előtte lévő, még csapatpontot kapott versenyző. Faegyenlőségnél ezeknek a 
versenyzőknek adandó csapatpontokat összegezik és ezen versenyzőknek elosztják. 

 A torna-végeredménye kiadódik a versenyzők csapatuknak szerzett csapatpontjai 
csökkenő sorrendjéből. Ha csapatpont-egyenlőség adódik, a helyezést eldöntik a csapat 
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minden versenyzőjének szett-pontjainak csökkenő sorrendje. Ha itt is egyenlőség adódik, 
akkor a d) pont szerint döntenek a csapat helyezéséről. 

 
 
 
 
 
3. 2. 39  EREDMÉNYHIRDETÉSEK. 
 Az eredményhirdetések a tekecsarnokban – közvetlenül a mindenkori verseny végén – 

történnek. Világ és Kontinensbajnokságokon az eredményhirdetéseket olimpiai módon kell 
lebonyolítani. Egyéb NBC - nemzetközi hivatalos rendezvényen – értelemszerűen, a 
lehetőségtől függően kell ezt lebonyolítani. 

 
3. 2. 40  CÍMEK és ÉRMEK. 
 Nemzetközi bajnokságban csak az első helyezett versenyzőnek, vagy első helyezett csapatnak 

adnak bajnoki címet. Az első, második és harmadik helyezettek érmet kapnak (Arany, ezüst, 
bronz) Egyéni Sprint és Vegyes-páros (Tandem) versenyeken nem versenyeznek a 3. helyért. 
Az elődöntők vesztesei bronz érmeket kapnak. 

 
 Címek és érmek többszöri kiadásakor, (azonos helyezésnél) a következő érmet nem adják ki. 

Például: Két cím esetén kiesik az ezüstérem, kétszeres ezüstérem esetében kiesik a 
bronzérem.  

 
3. 2. 41  REKORDOK. (CSÚCSOK.) 
 Világcsúcsot csak úgy ismernek el, ha azt a Világbajnokságok pályáján érik el. A     

Világcsúcsokat a Világbajnokságokon a Versenybíróság igazolja. 
 
 A csúcslistákat az NBC - Titkárság vezeti. A csúcstartóknak oklevelet adnak. Csapatcsúcs 

esetén a csapat csapat-oklevelet kap. Ha egy rendezvényen a fennálló csúcsokat túlteljesítik, 
akkor csak a legjobb teljesítményt értékelik új csúcseredményként. 

 
 Az NBC-Szekció az alábbi számokban ismer el Világcsúcsokat: 
   Egyéni     1x120 vegyes-gurítás; 
   Páros     2x120 vegyes-gurítás; 
   Összetett egyéni   3x120 vegyes-gurítás; 
   Hatfős csapat    6x120 vegyes-gurítás; 
   Négyfős csapat   4x120 vegyes-gurítás; 
   Egyéni Sprint    1x 40 vegyes-gurítás; 
   Vegyes-páros (Tandem Mixed) 1x 30 vegyes-gurítás 
 A Felnőtt(Nők/Férfiak); az Ifjúsági (U23 – Leányok/Fiúk) és Serdülő (U18 – Leányok/Fiúk) 
     korcsoportokban. 
 Ha a versenyző saját korcsoportjában Világcsúcsot ér el, és ezt a Világcsúcsot magasabb 

korcsoportban még nem érik el, ez a csúcseredmény a magasabb korcsoportban is 
Világcsúcsként számítódik. 

 
3. 2. 42  ÓVÁS. 
 Óvást az érintett versenyző csapatvezetőjének, vagy edzőjének írásban kell benyújtani a 

Versenybíróságnak/Főbírónak. Egyébként lásd a Jogi és Eljárási Szabályzat 5.2.2 pontját. 
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 Óvást csak akkor tárgyalnak, ha a benyújtással egyidejűleg az előírt óvási díjat befizették. Ha 
az óvásnak igazat adnak, akkor az óvási díjat visszafizetik. Az óvási díj nagyságára 
vonatkozóan a Jogi és Eljárási Szabályzat 13.3.2 pontjára utalunk.  

3. 2. 43  SAJTÓ. 
 Nemzetközi rendezvényeken  a tudósítóknak a Szervező/Lebonyolítónál kell bejelentkezni. 

Nemzetenként csak két, sajtóigazolvány nélküli tudósító engedélyezett. További tudósító csak 
sajtóigazolvánnyal jelentkezhet. 

 
 
3. 2. 44  VILÁGVÁLOGATOTT. (A 2006 évi konferencia beillesztése, hatályba lépett 2006. 09. 03-án.) 
               a)  Az NBC-Világválogatottját csak az NBC-Elnöksége által megbízott edző állíthatja össze 

és   irányíthatja. 
               b) A Világválogatott versenyzésére csak az NBC-Elnökség bízhatja meg egyik     

Tagszövetségét. 
 c)  A Világválogatott közreműködésével rendezett versenyt  nemzetközi versenybírónak kell 

levezetni. A Világválogatott versenyzésével kapcsolatos költségeket a megbízott 
Tagszövetség viseli. 

d)  Az NBC nem vállal felelősséget a Világválogatott versenyzőinek meghívásával és a 
Világválogatott részvételével lebonyolított rendezvénnyel kapcsolatban. 

3. 2. 45  CEREMÓNIÁK. 
 Minden NBC - rendezvényre érvényes: (Válogatott Találkozókat kivéve– lásd: 3.3.5.8 pontot) 

a) Az FIQ, a résztvevő nemzetek, a Főbíró/Döntőbíró zászlóinak felfüggesztése; 
      Az FIQ zászló ünnepélyes behozatala, bekísérése és felvonása az NBC által rendelkezésre      

állított zeneszám kísérettel lehetséges; 
b) A megnyitó ünnepség végén és a rendezvény befejezésekor (záróünnepség) a vendéglátó 

himnuszát kell eljátszani; 
c) A NOB szabályai szerinti fogadalmi formák: 
     I. Versenyzők 

 A versenyzők nevében fogadom, hogy mi, ezen a (Világbajnokságon) részt vevők, az   
erre érvényes rendelkezések állandó figyelembevételével versenyzünk, kötelezzük 
magunkat a  dopping és kábítószer nélküli,  a sportszerűség szellemében folyó, a sport 
dicsőségét és csapatunk megbecsülését szolgáló versenyzésre. 

 II. Versenybírók és sportfunkcionáriusok 
 A versenybírók és a hivatalos személyek nevében fogadom, hogy feladatainkat ezen a 

(Világbajnokságon) teljes pártatlansággal, az erre érvényes rendelkezések állandó 
figyelembevételével teljesítjük, hűen a valódi sport szellemhez. 

d) Minden rendezvény egyedi esetében a verseny folyamatáról a további döntések az NBC-
Elnökségéhez tartoznak. 

e) Bajnokok Liga-versenyekre – Döntő kivételével – a következők érvényesek: 
     A verseny megnyitása  
a)   Versenyzők, edzők és versenybírók bevonulása sportöltözetben, felállása a pályákon;  
b)  Üdvözlés és a csapatok és versenybíró bemutatása; 
c)  A vendég és a hazai csapat himnuszainak lejátszása; 
d)  A Versenybíró közlése a pálya-átvétel eredményéről és a verseny engedélyezése; 
e)  Kivonulás. 
     A verseny bezárása 
a)  Versenyzők, edzők és versenybírók bevonulása sportöltözetben, felállása a pályákon; 
b)  A Versenybíró, vagy bemondó ismertetése az eredményekről, a verseny bezárása; 
c)  Kivonulás. 
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3. 3        AZ NBC-SZEKCIÓ RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSI RENDELKEZÉSEI. 
 
3.3.1 Felnőtt (Nők/Férfiak) Világbajnokság lebonyolítási rendelkezései. 

a) Ezen lebonyolítási rendelkezések a Felnőtt (Nők/Férfiak) Csapat és Egyéni 
Világbajnokságra érvényesek. A Csapat és Egyéni Világbajnokságot időben 
különválasztva bonyolítják le. 

b) A Csapat Világbajnokság kizárólag a Felnőtt női és férfi Csapat-versenyeinek 
lebonyolítására szolgál. 

c) Az Egyéni Világbajnokság versenyszámai:  
 Egyéni (Felnőtt nők/férfiak) 
 Egyéni Sprint (Felnőtt nők/férfiak) 
 Vegyes-páros - Tandem Mixed. (Felnőtt nők/férfiak) 
 Összetett Egyéni értékelés (Felnőtt nők/férfiak) 
         Nemzeti értékelés. (A 2007 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 09. 02-án.) 
 

3.3.1.1 RENDEZŐ 
Kilencbábus Világszövetség Hagyományos Szekciója (NBC/WNBA) 
 

3.3.1.2 A LEBONYOLÍTÁS ELŐFELTÉTELEI 
               A lebonyolítás előfeltétele: Legalább nyolc NBC-Tagszövetség jelentkezése.  
 
3.3.1.3 SZÜKSÉGES TEKECSARNOKOK 
              Felnőtt (Nők/Férfiak) Világbajnokságokra legalább nyolc pályasávos pályák szükségesek. 
              Felnőtt (Nők/Férfiak) Világbajnokságokat alapvetően csak nyolc pályasávos pályákra írnak       

ki. Felnőtt (Nők/Férfiak) Világbajnokságokat meg lehet rendezni meglévő, kitűnő állapotú 
pályán is. 

 
 A tekecsarnokoknak, de különösen a pályáknak meg kell felelni a 3.2.12 pontban megadott 

követelményeknek. 
 
 Közvetlenül a pályák előtt kielégítő térnek kell lenni a versenyzők és sportfunkcionáriusok 

(kísérő, versenybírók, ellenőrök) számára. (SPORTTERÜLET) 
 
 A tekecsarnoknak, vagy egy elhatárolt résznek olyannak kell lenni, hogy a megnyitót és az 

eredményhirdetéseket korlátozás nélkül meg lehessen tartani. 
 
 A nézőtér: 
 * Csapat-Világbajnokságnál legalább 1500, 
 * Egyéni-Világbajnokságnál legalább   600 személy befogadására legyen alkalmas. 
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 Legyenek öltözők, mosdók és zuhanyozók, elsősegély-anyag és személyzet (Kiképzett 
egészségügyi személy, sürgősség esetére a legközelebbi orvos címe) valamint saniter-
helyiségek, kielégítő számban. 

 
 
3.3.1.4 VERSENYKIÍRÁS 
 A Versenykiírást a Szervező/Lebonyolító bevonásával kell kidolgozni és a rendezvény    

időpontja előtt 6 hónappal a Tagszövetségeknek megküldeni. A Versenykiírásban a pályák és 
felszerelések műszaki adatait meg kell adni. 

 
 
3.3.1.5 RÉSZTVEVŐK 
   Teljes részvételi jogúak: Az NBC-Tagszövetségek. 

a) A Csapat-Világbajnokságra minden Tagszövetség (Nemzet) 1(egy) női és 1(egy)        
férficsapatot küldhet; 

b) Az Egyéni Világbajnokság versenyeire: 
     ba)  Felnőtt (Nők/Férfiak) Egyéni versenyére minden Tagszövetség: 

 * Nemenként 1(Egy) versenyzőt küldhet az 1-8 selejtezőbeli helyekre, az elmúlt 
Egyéni Világbajnokság versenyein elért két legjobb eredményének összeadásával 
kiadódó sorrend szerint (3.2.38 d pont).(A 2006 évi konferencia változtatása, hatályba lépett  

          2007. 01. 01-én.) 
 *  Nemenként  4 (Négy) versenyzőt küldhet az 1-3 selejtezőbeli helyekre; 
 *  Nemenként  3 (Három) versenyzőt küldhet a 4-8 selejtezőbeli helyekre; 
 *  Nemenként  2 (Két) versenyzőt küldhet a 9-18 selejtezőbeli helyekre; 
           *  Nemenként  1 (Egy) versenyzőt küldhet a 19 selejtezőbeli helytől kezdődő további    

selejtezőbeli helyekre; 
 Az elmúlt Felnőtt Világbajnokság csapatversenye csökkenő helyezési sorrendje szerint, 

valamint ha a nemzet a helyek kiosztásában mérvadó, elmúlt Világbajnokságon nem 
vett részt; (A 2004 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2004. 07. 01-én.) 

            * Nemenként 1 (Egy) versenyzőt küldhet;  
            Amennyiben a selejtező körben az indulók száma 48 alatt van, megnövekszik a 

nemenkénti versenyzők száma mindig egy indulóval, a 4 selejtezőbeli helytől, amíg az 
összes, 1 – 48 selejtezőbeli helyeket be nem töltik. Ha 19-nél több Tagszövetség 
jelentkezik, a nemenként indítható versenyzők száma mindig egy indulóval csökken,  

           a 3 selejtezőbeli helytől, az 1 selejtezőbeli helyig és utána a 8 selejtezőbeli helytől, a 4  
selejtezőbeli helyig. 

bb) Felnőtt (Nők/Férfiak) Egyéni SPRINT versenyére: 
           Minden Tagszövetség nemenként  1 (Egy) versenyzőt küldhet, valamint nemenként 

még versenyzőket a továbbiak során kiosztott rajthelyekre. Ha 32 feletti rajthelyek 
szűnnek meg (fordító szerint: maradnak betöltetlenül) nemenként egy rajthely jut 
minden résztvevő nemzetnek. A további rajthelyeket az elmúlt Felnőtt Világbajnokság 
SPRINT versenyszámaiban elért helyezések alapján osztják ki. Ha az elmúlt 
Világbajnokság valamennyi helyezését figyelembe vették, de a 32 feletti rajthelyek 
még mindig nincsenek betöltve, akkor a kiosztás újra kezdődik az elmúlt 
Világbajnokság SPRINT versenyszámaiban elért első helyezettjeitől lefelé. 

    bc)  Felnőtt TANDEM MIXED (Vegyes-páros) versenyére: 
           Minden Tagszövetség 1 (Egy) vegyes-párost küldhet, valamint további vegyes-

párosokat a pótlólagosan kiosztásra kerülő rajthelyekre. Ha 32 feletti rajthelyek 
szűnnek meg (fordító szerint: maradnak betöltetlenül) nemenként egy rajthely jut 
minden résztvevő nemzetnek. A további rajthelyeket az elmúlt Felnőtt Világbajnokság 
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TANDEM MIXED (Vegyes-páros) versenyszámaiban elért helyezések alapján osztják 
ki. Ha az elmúlt Világbajnokság valamennyi helyezését figyelembe vették, de a 32 
feletti rajthelyek még mindig nincsenek betöltve, akkor a kiosztás újra kezdődik az 
elmúlt Világbajnokság TANDEM MIXED (Vegyes-páros) versenyszámaiban elért 
első helyezettjeitől lefelé. 

 
A Kilencbábus Világszövetség „Nem-hagyományos Szekciója” Tagszövetségei jogosultak 
nemenként 1 (Egy) versenyzőt küldeni az Egyéni és Egyéni SPRINT, továbbá 1 (Egy) 
vegyes-párost a TANDEM MIXED (Vegyes-páros) versenyre. 
 
Rajt-joggal rendelkeznek azok a versenyzők, akiket Nemzeti Szövetségük küldött, 
versenyzésre jogosultak és sportorvosilag kivizsgáltak. A sportorvosi vizsgálat érvényessége a 
3.2.7 pont szerint. A versenyzési jog igazolására lásd a 3.2.15 pontot. 
 
Minden indulónak alapvetően a mindenkor előírt korcsoportba (3.2.5 pont) kell tartozni. 
Felnőtt Világbajnokságon (Nők/Férfiak) korlátozás nélkül vehetnek részt: 

a) Ü 50 korcsoportba tartozók; 
b) U 23          „                „      ; 
c) U 18          „                „       , ha betöltötték 16. életévüket. 
 

Minden versenyzőnek a résztvevő Nemzet állampolgárának kell lenni. Mind a részvételi, 
mind a névszerinti – maximum nemenként 15 fő – jelentkezésnek a megadott határidőre be 
kell érkezni az NBC-Titkárságra. A versenyek kezdete előtt 4 (Négy) héttel – a névszerinti 
nevezésen nemenként feltüntetett versenyzőknek – van indulási joga a Világbajnokságon.  
(A 2005 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 01. 01-én.) 
 
Elkésett jelentkezés esetén az NBC-Pénzügyi és Utazási-költség Szabályzata szerinti 
büntetéspénzt kell befizetni. Az érintett Tagszövetség elveszti a jogot, hogy az Ót alapvetően 
megillető pályán lépjen fel. A kezdő-pályáikat  a még szabadon maradó pályákra jelölik ki. 
(3.3.1.8 pont) 
 

3.3.1.6 NEVEZÉSI DÍJ és KÖLTSÉGEK 
              A nevezési díjakat a Versenykiírásban kell megadni. A nagysága és az NBC és a 

Szervező/Lebonyolító közötti felosztása NBC-Pénzügyi és Utazási-költség Szabályzata 
szerint történik. 

 
3.3.1.7 HELYSZÍN és IDŐPONT 
              A helyszint és a lebonyolítás időpontjait – a SZERVEZŐ/LEBONYOLÍTÓ - val együtt,  
 a 3.2.4 pont szerinti előfeltételeket figyelembe véve határozzák meg és a Versenykiírásban 

ismertetik. 
 
3.3.1.8 PÁROSÍTÁSOK, KEZDŐPÁLYÁK 

a) Párosítások: 
Csapat-versenyek 
 
Selejtezők: Nemenként, 16-nál több résztvevő esetén az elmúlt Világbajnokság 14. 
helyezettje, a 19. helyezett; a 15. helyezettje a 18. helyezett; a 16.helyezettje a 17.helyezett 
ellen - K.O.- elven - versenyeznek az elő-fordulóba jutásért; A vesztesek a 17. helyezettel 
kezdődő csoportban, - mindenki-mindenki ellen –  versenyeznek tovább. 
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             Előfordulók: Nemenként,16 résztvevőnél, 4 (négycsapatos) csoportot alakítanak ki. (A –D) 
             Minden csoportban mindenki-mindenki ellen versenyez a helyezésekért. 
             Ha 16 csapatnál kevesebb csapat vesz részt, a csapatok számát – az igény szerint, a D 

csoporttól kezdve – háromra csökkentik. Az egyes csoportok csapatait sorsolják, éspedig: az 
elmúlt Világbajnokság 1-4;  5-8;  9-12;   13-16. helyezettjeit, egymástól elválasztva A – D 
csoportba. A  9.-16. helyeket a csapatokhoz az elmúlt Világbajnokság három előfordulójában 
ütött fájuk csökkenő sorrendje szerint rendelik hozzá. 

 
  
 Fő-forduló: A fő-fordulóban két csoportot képeznek, éspedig:, Az I csoportot - az A és B 

csoport első és második helyezettjeivel – és a II csoportot, a C és D csoport első és második 
helyezettjeivel. Az első és második helyezettek egymáselleni elő-fordulóbeli eredményei 
bekerülnek a fő-forduló tabella-értékelésébe, egyébként minden csapat a másik csoportból 
bejutó csapat ellen versenyez. 

 
 A harmadik helyért folyó verseny: Az I és II csoport második helyezettjei, a fő-forduló 

befejezése után versenyeznek a 3. – 4. helyért. 
 
 Döntő: Az I és II csoport első helyezettjei, a fő-forduló befejezése után versenyeznek  
 az 1. – 2. helyért. 
  
 A csoportokon belüli helyezésekre, ahogyan a csoporton-kívüli versenyeknél is ( Selejtező, 

Verseny a 3.helyért és döntő) a 3.2.38  a) - c) pontjai irányadók. 
 
 Az elmúlt Világbajnokság helyezéseinek sorrendje kiadódik – a kiesést megelőző 

eredményesen befejezett fordulóból, az azonos fordulóban kieső versenyzőknél, ebben a 
fordulóban ütött fák számától, csökkenő sorrendben. Egyebekben érvényes a 3.2.38 d) pont. 

 
Tandem Mixed (Vegyes-páros) verseny.(A 2006 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 01. 01-én.) 

 A rajthelyeket (1-32) kisorsolják. Az első fordulóban azonos nemzetbeliek nem 
versenyezhetnek egymás ellen. Ezt figyelembe kell venni a sorsoláskor. 

 
 Egyéni SPRINT verseny. (A 2006 évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 01. 01-én.) 
 A rajthelyeket (1-32) kisorsolják. Az első fordulóban azonos nemzetbeliek nem 

versenyezhetnek egymás ellen. Ezt figyelembe kell venni a sorsoláskor. 
 
 Egyéni verseny. 
 Az első fő-forduló rajt-helyeit az elmúlt Felnőtt Egyéni Világbajnokság Egyéni versenye első 

nyolc helyezettje foglalja el, sorrend szerint. Az 5.-8. helyre történő sorolásnál érvényes az 
ebben a fordulóban ütött fák számának csökkenő sorrendje; egyébként a 3.2.38 d pont 
érvényes. A versenyzőket maguk a Tagszövetségek nevezik. Ezekhez kerül be 24 versenyző a 
48 fős Selejtező-fordulóból. A selejtező párosítását és a győztesek rajtlistába-sorolását 
sorsolják. Azonos nemzetbeli versenyzők sem a Selejtező-fordulóban, sem az első fő-
fordulóban nem találkozhatnak egymással.   

 
 El nem foglalt és ellenfél nélküli pálya. 
 A csapat, Tandem Mixed (Vegyes-páros),Egyéni SPRINT és Egyéni versenyeken a 

résztvevők kiadott, de el nem foglalt pályák esetében, vagy ellenfél hiányában azonnal el kell 
kezdeni a versenyzést. Az így elért Világcsúcsot nem ismerik el. (A 2005 évi konferencia változtatása, 
hatályba lépett 2005. 10. 01-én.) 
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b) Rajt-pályák: 
     Minden versenyen a rajt-pályák kiadódnak a rajtlistából és a hozzá-sorsolásból. A rajtlista 

előállításánál – amennyire csak lehetséges – figyelembe kell venni, hogy a következő         
fordulóban ne a már, vagy legkevésbé ne az előzően bejátszott pályán versenyezzen a 
versenyző. 

 
c) Kezdő-pályák, Hazai csapat, Vendégcsapat: 
     Csapatversenyeken a „Hazai csapat” és „Vendégcsapat” megjelölésére irányadó a  
     3.2.14 b pont. A Tandem Mixed (Vegyes-páros), Egyéni SPRINT és Egyéni versenyeken a 

kezdő-pályákat sorsolják. 
d)  A nevezési határidő után nevező résztvevő(k) esetében a rajtlistát kidolgozza az NBC-

Sportigazgató és közli a résztvevőkkel. A rajtlistához szükséges sorsolásokat a Technikai 
Értekezleten tartják. 

 
3.3.1.9 (Törölve) 
3.3.1.10 (Törölve) 
 
3.3.1.11 TECHNIKAI ÉRTEKEZLET 
   A Technikai Értekezleten delegációnként egy képviselő, ha szükséges tolmács vehet részt. 
 
3.3.1.12 (Törölve) 
 
3.3.1.13 SPORTÖLTÖZET 
 A sportöltözetre és a sportöltözeten viselhető hirdetésekre a Nemzeti válogatottakra 

vonatkozó rendelkezések érvényesek. 
 
3.3.1.14 (Törölve) 
 
3.3.1.15 A FELNŐTT VILÁGBAJNOKSÁG VERSENYEI 

a) Csapat 
      Csapatverseny     Nők/Férfiak 
b) Egyéni 
     Egyéni verseny     Nők/Férfiak 
     Egyéni SPRINT verseny   Nők/Férfiak 
     Tandem Mixed (Vegyes-páros verseny) egy nő és egy férfi képeznek párost. 
     Összetett egyéni értékelés   Nők/Férfiak 
     Nemzeti értékelés     Nők/Férfiak 
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3.3.1.16 AZ EGYES VERSENYSZÁMOK LEBONYOLÍTÁSA: 
 A Csapatversenyek: 
     Csapatlétszám: a 3.2.6 pont szerint. 
    a)     Versenyzés sorsolás és az elkészülő rajtlista szerint. 
    b)    Minden versenyző 120 (4x30) vegyes-gurítást teljesít 4 pályán. 
    c)     A 3.2.15 pont szerinti dokumentumokat időben le kell adni a Főbírónak.  

b)   Az egyik csapat első versenyzője „Hazai csapatként”, vagy „Vendégcsapatként”     
 kezd a 3.2.14 c pont értelmében. A következő rajtoló kezdőpályája kiadódik a   a 
3.2.14 d) –f) pontokból. 

     e)    A verseny értékelése a 3.2.38 a) – c) pontok szerint történik. 
 B  . Törölve. 
 C.  TANDEM MIXED (Vegyes páros verseny): 

a) A párosok egymás ellen versenyeznek kieséses (K.O.- elvű) rendszerben,  pályára lépés 
rajtlista szerint. 

b) Minden páros fordulóként 1x60 (2x30) vegyes-gurítást teljesít. 30 vegyes-gurítás (egy 
gurítás-széria) után az egymás ellen versenyző párosok pályát cserélnek egymás között. 
A golyók kigurítása felváltva történik, azaz a páros 1. versenyző(nő)je kigurít egy golyót, 
majd gurítása után felveszi a második gurításhoz a golyót és odaadja a páros 2. 
versenyző(nő)jének. Ez gurítása után felveszi a golyót a harmadik gurításhoz és átadja a 
páros 1. versenyző(nő) jének, és így folytatják. Az első gurítás-szériánál a férfi kezdi a 
gurítást, a második gurítás-szériánál a nő kezdi a gurításokat. 

c) A páros, páros-elleni versenyben a győztes a több ütött fa alapján  szettenként (30 
vegyes-gurítás) egy szett-pontot kap. Egy szett utáni faegyenlőségnél „Sudden Victory” 
következik, csak egy teligurítással, a d) alpontnak megfelelően. A győztes (több ütött fa) 
megkapja a szett-pontot. Ismételt faegyenlőség esetén a következő „Sudden Victory”-t 
pályasáv-csere nélkül teljesítik, amelynél a jobbra levő pár kezdi a versenyt. Ez a döntő 
váltakozó kezdéssel – pályasáv-csere nélkül -  folytatódik a győztes kihirdetéséig. 

d) Győztes az a vegyes páros, amelyik mindkét gurítás-szériában több „szett- pontot” szerez. 
Egyenlő „szett- pont” (1:1) esetén „Sudden Victory” útján döntenek. Minden páros két 
teligurítást teljesít, tehát a versenyző és a versenyzőnő egy-egy teligurítást, az utoljára 
bejátszott pályán.(A 2004. évi Konferencia változtatása. Hatályba lépett 2004. 05. 21.-én) 
Kezd a baloldali páros az első gurítással; folytatja a jobboldali páros az első gurítással; 
ezután a baloldali páros jön a második gurítással és csatlakozva második gurítását teljesíti 
a jobboldali páros. 

 Győztes az a páros, amelyik a „Sudden Victory”-ban több fát üt. Ismételt faegyenlőségnél 
pálya-sávot cserélnek és minden páros újra két gurítást teljesít, amelynél ismét a baloldali 
páros teljesíti első gurítását. Ezt a döntőt mindenkori pályasáv-cserével a győztes 
kihirdetéséig folytatják. 

  
 D  Egyéni „SPRINT” versenyek: 

a) A versenyzők kieséses rendszerben (K.O.-System) versenyeznek egymás ellen, 
pályára lépés a rajtterv szerint történik. 
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b) Minden versenyző fordulónként 1x40 vegyes-gurítást (Két szériában, szériánként 
20 vegyes-gurítást) teljesít. 20 vegyes-gurítás teljesítése után az egymás ellen 
versenyzők pályasávot cserélnek.  

c) Az egymás elleni gurítás-széria ( 20 vegyes-gurítás) után a több fát ütő győztes egy 
szett-pontot kap. Szetten belüli faegyenlőség  esetén a Tandem Mixed 
lebonyolításának megfelelően csak egy teligurítással „Sudden Victory /C pont c) 
alpont szerint/ következik. A győztes (több ütött fa) egy szett-pontot kap. 

d) Győztes az a versenyző, aki a két szett-ben több „szett- pontot” szerez. A „szett- 
pontok” egyenlősége (1:1) esetén a két gurítás-szériában ütött több fa dönt. Ha a 
„belső pontok” és a két gurítás-szériában ütött fa is egyenlő lenne, akkor „Sudden 
Victory”-val,  3-3 teligurítással folytatják a versenyző(nő)k az utoljára játszott 
pályán, olyan lebonyolítással, ahogy azt a vegyes páros versenyszámnál ismertettük. 
(C/d)  

    E  Egyéni versenyek: 
            a) A versenyzők kieséses rendszerben (K.O.-System) versenyeznek egymás ellen, a 

mellékelt rajtlista szerint. 
                       b) Minden versenyző fordulónként 1x120 vegyes-gurítást (Négy szériában,      

szériánként 30 vegyes-gurítást) teljesít, négy pályasávon.  
          c)  Minden egymás elleni szettet értékelnek, a 3.2.38 a) pont szerint. 
                     d) Győztes az a versenyző, aki négy szett után több szett-pontot szerzett, vagy a          

szett-pontok egyenlősége (2:2) esetén, az ellene versenyzővel szemben a négy 
szettben több fát üt. Ha mind a szett-pontok (2:2), mind a négy szettben ütött fák 
száma is egyenlő, a győztest „Sudden Victory” útján – 3 teligurítással, döntésig az 
utoljára bejátszott pályasávon – a Tandem Mixed(Vegyes-párosnál) megfelelő 
lebonyolítással /C pont d) alpont/ állapítják meg. 

  
F.  Összetett egyéni értékelés: 
            A helyezések a versenyzők Egyéni versenyben és Egyéni SPRINT versenyben elért 

legjobb teljesítményeinek összegezésével adódnak ki. Faegyenlőség esetén a 
helyezések eldöntéshez irányadó a 3.2.38.d. pont. 

 
G. Nemzeti értékelés: 
 A Nemzeti értékelés az előzőekben megnevezett  versenyszámokban – C; D; E; F, -  

szerzett pontok összegezésével történik.  
 Győztes a legtöbb pontot elérő nemzet.  
 
 Az Egyéni verseny (E)  5. utáni helyezéseiért létrehoznak - az érintett fordulóknak 

megfelelően -   először az  egyes  fordulókból kiesett versenyzőknek -  egy 
lépcsőzetesen beosztandó csoportot. A csoporton  belüli sorrendre mértékadó az 
ütött fák száma (a „Sudden Victory”-ban ütöttek nélkül) a 3.2.38 b) pont szerint, 
éspedig: 

 *  elsősorban a „Sudden Victory” útján kiesett versenyzők eredménye;  
 és ezután  
 *  a mindenkori csoport további kiesett versenyzőinek eredménye.  
 
 Az Egyéni versenyben (E) és Összetett egyéni (F) versenyszámokban 1.-16, helyezettig a 

versenyzők a következő pontokat kapják:  
1. hely 30 pont; 2. hely 25 pont; 3. hely   20 pont;   4. hely       15 pont; 
5. hely 13   „ 6. hely  11   „  7. hely   10     „             8. hely          9    „ 
9. hely         8   „       10. hely   7    „           11. hely      6     „ 12. hely          5    „          
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13. hely          4   „       14. hely   3    „           15. hely     2     „ 16. hely          1    „ 
 
 A Vegyes páros ( C ) és az Egyéni „Sprint” (D) versenyszámokban 1-16 helyezésért 

adnak pontot, az alábbiak szerint: 
 1 hely 22 pont  2 hely 18 pont  3 és 4 hely  14-14 pont; 
5-8 hely 10-10 pont      9-16 hely 4-4 pont; 
 

3.3.1.17 CÍMEK: 
  A győztes az egyes versenyszámokban az alábbi címeket kapja: 
 
  AZ NBC …..évi tekebajnoka 
   a) Csapatversenyben   Női/Férfi 
   b) Törölve ! (A 2006. évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2007. 01. 01-én.) 
   c) Vegyes páros versenyben  Felnőtt Női/Férfi 
   d) Egyéni „Sprint” versenyben  Női/Férfi 
   e) Egyéni versenyben              Női/Férfi 
   f) Összetett egyéni versenyben  Női/Férfi 
   g) Nemzeti értékelésben 
 
3.3.1.18 DÍJAZÁSOK 
 Az eredményhirdetéseket a mindenkori versenyek befejezése után közvetlenül olimpiai 

módon kell lebonyolítani. Az eredményhirdetésen résztvevők felvonulása után a Főbíró, vagy 
megbízásából a szóvivő a helyezéseket és az eredményeket, és felkéri a tervezett 
személyiségeket a díjak átadására. 

 A győztesek és helyezettek az alábbi díjakat kapják: 
 
 Csapatverseny: (NŐK/FÉRFIAK) 
  1. hely  Csapatonként    1 FIQ arany-csapatplakett  és   1 csapat-oklevél. 
     „ 10 FIQ aranyérem   és 10 egyéni oklevél 
  2. hely   „            1 FIQ ezüst – csapat-plakett             és   1 csapat-oklevél  
      10 FIQ ezüstérem   és 10 egyéni oklevél 
  3. hely   „            1 FIQ csapat-plakett                       és  1 csapat-oklevél  
      10 FIQ bronzérem   és 10 egyéni oklevél 
 TANDEM MIXED (VEGYES-PÁROS) verseny:  
  1. hely  Párosonként     2 FIQ aranyérem és párosonként       2 FIQ oklevél 
  2. hely   „           2 FIQ ezüstérem   „           és  2 FIQ oklevél  
  3. hely   „           2 FIQ bronzérem            „           és  2 FIQ oklevél  
   Az elődöntők mindkét vesztese harmadik lesz, további verseny nélkül. 
    (A 2005. évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 01. 01-én.) 
   Egyéni SPRINT verseny: (NŐK/FÉRFIAK     
  1. hely       Versenyzőnként    1 FIQ aranyérem, és versenyzőnként    1 FIQ oklevél 
  2. hely   „           1 FIQ ezüstérem,   és  „                         1 FIQ oklevél  
  3. hely   „      2x 1 FIQ bronzérem,  és           „            2x1 FIQ oklevél  
   Az elődöntők mindkét vesztese harmadik lesz, további verseny nélkül. 
    (A 2005. évi konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 01. 01-én.) 
 EGYÉNI VERSENY: (NŐK/FÉRFIAK
  1. hely       Versenyzőnként    1 FIQ aranyérem, és versenyzőnként    1 FIQ oklevél 
  2. hely   „           1 FIQ ezüstérem,   és  „                         1 FIQ oklevél  
  3. hely   „           1 FIQ bronzérem,  és           „                1 FIQ oklevél  
 ÖSSZETETT EGYÉNI VERSENY: (NŐK/FÉRFIAK
   1. hely       Versenyzőnként    1 FIQ aranyérem, és versenyzőnként    1 FIQ oklevél 
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  2. hely   „           1 FIQ ezüstérem,   és  „                       1 FIQ oklevél  
  3. hely   „           1 FIQ bronzérem,  és           „                1 FIQ oklevél 
 NEMZETI ÉRTÉKELÉS 
  1. hely          Nemzetenként      1 FIQ oklevél 
  2. hely          „          1 FIQ oklevél 
  3. hely          „          1 FIQ oklevél 
 
3.3.2 U 23 és U 18 Világbajnokságok lebonyolítására vonatkozó rendelkezések. 
 
3.3.2.1. Rendező: 
   A verseny rendezője az NBC-Szekció/WNBA/FIQ. 
 
3.3.2.2. A lebonyolítás előfeltétele: 
 Az u 23 és U 18 Világbajnokságok lebonyolításának előfeltétele, legalább nyolc NBC 
 Tagszövetség  jelentkezése. 
 
3.3.2.3. A szükséges tekecsarnok: 

 Az U 23 Világbajnokságokhoz legalább nyolcsávos teke-csarnok  szükséges.  
 Az U 23 Világbajnokságokat alapvetően csak új pályákra kell kiírni. Ki lehet írni meglévő 
pályákra is, ha ezeket a Világbajnokság előtt felújítják.(Gurítódeszka, pályatestek stb.) Az U 18 
Világbajnokságokhoz legalább hatsávos teke-csarnok  szükséges. 
 A tekecsarnok, de különösen a pályák meg kell feleljenek ezen Sportszabályzat 3.2.12. 
pontjában megadottaknak. A pályák előtt a hivatalosak (Kísérők, Edzők, Versenybírók stb.) 
részére elegendő helynek kell lenni.(Sport-terület) 

 A tekecsarnok olyan kialakítású legyen, hogy a megnyitó és az eredményhirdetések, a 
záróünnepség korlátozás nélkül legyenek lebonyolíthatók. 
 A nézőtérnek alkalmasnak kell lenni: 
 * U 23 Világbajnokságnál    legalább 600 személy, 
 * U 18              „         „      300       „      (ajánlás) befogadására. Kielégítő 
mértékben legyenek: öltözők, mosdók, zuhanyozók, anyagok és személyzet elsősegély-
nyújtáshoz (szakképzett személyek és igény esetén  a leggyorsabb orvosi ellátás) és sanitär 
berendezések. 
  

3.3.2.4. A  versenykiírás: 
 A versenykiírást a Szervező bevonásával kell kidolgozni és hat hónappal a rendezvény előtt a 
Nemzeti Tekeszövetségeknek meg kell küldeni. A versenykiírásban meg kell adni a 
pályafelszerelések műszaki adatait. 

 
3.3.2.5. Résztvevők: ( A 2005. évi Konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 01. 01-én.) 

 Teljes részvételi joga van valamennyi NBC-Szekció tagszövetségnek. A Tagszövetségek részt 
vehetnek: 
 a)  U 23 Világbajnokságon egy leány és egy fiú csapattal, két leány és két fiú párossal, egy   
vegyes-párossal, hozzászámítva további pár versenyzővel(leány/fiú)  d) pontok szerint közölt 
számban az Egyéni SPRINT versenyen. Továbbá, minden Tagszövetségnek (Nemzetnek), 
amelyik mind a leány, mind a fiú-csapatversenyen előzetesen helyet foglal, joga van további 
páros indítására a pálya-kapacitás eléréséig, de csak nemzetenként csak csak egy leány és fiú 
páros indítására. 
 b)  U 18 Világbajnokságon egy leány és egy fiú csapattal, két leány és két fiú párossal, egy   
vegyes-párossal, továbbá a d) pont szerint közölt számban (leány, fiú) az Egyéni SPRINT 
versenyeken. 
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 c)  A további párokat, akikre a pálya 16 párossal való feltöltéséhez szükségesek, a jelenlévő 
nemzetektől, sorsolással döntik el. 
 d) Az Egyéni SPRINT versenyt 32 versenyzővel rendezik. A 32 rajt-helyből először kiesik egy, 
a részt vevő nemzetek rajt helyéből. A további rajt helyeket az elmúlt U 23, illetve U 18 Egyéni 
SPRINT versenyén elért helyezések alapján osztják ki. Ha az így kiosztott rajthelyek még nem 
töltik fel az összest (32), újra kezdődik a kiosztás az első helyezéstől. 
  
  A WNBA nem hagyományos pályán versenyző Tagszövetségeinek joga van az U 23 és/vagy 
az U 18 Világbajnokságon egy leány és egy fiú párossal részt venni az Egyéni SPRINT és egy 
párossal a TANDEM MIXED (Vegyes-páros) versenyeken.  
 

 Indulási joga azoknak a versenyzőnek van, akiket a Nemzeti Szövetségük küld, erre 
versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkeznek. A sportorvosi igazolás 
érvényességére irányadók ezen Sportszabályzat 3.2.7. és 3.2.15. pontjai. 

  
  Minden versenyzőnek a mindenkor előírt korcsoportba (3.2.5 pont) kell tartozni. U 23 

Világbajnokságon indulási jogúak azok az U 18 korcsoportba tartozók, akik betöltötték 16. 
életévüket. (A 2004. évi Konferencia változtatása, hatályba lépett 2004. 07. 01-én.) 

 
 A versenyzők a résztvevő Nemzeti Szövetség állampolgárai kell legyenek. Mind a  résztvevők 

nevezésének, mind névszerinti nevezésének – max: nemenként 15 versenyző - a versenykiírás 
szerinti határidőre be kell érkezni az NBC-Szekció titkárságára. Négy héttel a verseny kezdete 
előtt csak a névszerinti nevezésen feltüntetett versenyzőknek (nemenként 15 versenyző) van 
indulási joga a Világbajnokságon. 

  (A 2005. évi Konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 01. 01-én.)  
  
  Késői nevezésnél az NBC-Szekciónak, az NBC Pénzügyi és Útiköltség Szabályzata szerinti  

pénzbüntetést kell megfizetni. Az érintett Tagszövetség  elveszti az előző Világbajnokságon 
elért helyezése alapján járó rajthelyet. Kezdőpályáját a még szabad pályákon jelölik ki. 

 ( 3.3.1.8. pont) 
 

3.3.2.6 Nevezési díj és költségek: 
 A nevezési díjat a Versenykiírásban közlik. Nagyságát és felosztását az NBC Pénzügyi és 

Útiköltség szabályzatában határozzák meg és a Versenykiírásban közlik. 
 

3.3.2.7  Helyszín és időbeli lebonyolítás: 
 A helyszínt, az időpontot és a verseny lebonyolítási tervét a Szervezővel együtt a 3.2.4 pont 
figyelembe vételével határozzák meg és a Versenykiírásban ismertetik. 

 
3.3.2.8 Rajtsorrend, kezdőpályák: 

 a)  Csapatversenyek és Páros-versenyek 
 A résztvevő nemzetek kezdőpályáit az előző Világbajnokságon elért helyezésük alapján 

állapítják meg.  
 b)  Egyéni versenyek 
 Az 1. és további rajthelyek ki a középdöntőbeli helyezésekből adódnak ki. A pálya-kapacitása 

szerint a versenyt két, vagy három sorban,  és a selejtezőbeli eredmények növekvő sorrendjében 
bonyolítják le. 

 c)  TANDEM MIXED (Vegyes-páros verseny)  
 (A 2005. évi Konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 01. 01-én.) 
 A rajt helyeket ( 1 – 16) sorsolják. 16-nál több résztvevő esetén selejtezőt kell lebonyolítani. A 

selejtezőforduló sorsolása – minden résztvevő közül – az első mondat szerinti sorsolás előtt 
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történik. Ha egy nemzetből több páros vesz részt, akkor az egy nemzetbeli  párosok nem 
versenyezhetnek egymás ellen. Ezt a sorsolásnál figyelembe kell venni.  

  
 
 
 
 
 d) Egyéni SPRINT versenyek (A 2005. évi Konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 01. 01-én.) 
 A rajt helyeket ( 1 – 32) sorsolják. Az első sorban az egy nemzetbeli  versenyzők nem 

versenyezhetnek egymás ellen. Ezt a sorsolásnál figyelembe kell venni. 
 e)  Rajt-terv és sorsolások 
 A résztvevők nevezése után a rajt-tervet az NBC-Sportigazgató készíti el és közli a résztvevő 

Nemzetekkel. A rajt helyek sorsolását a Technikai Értekezleten végzik el. 
 f)  El nem foglalt és ellenfél nélküli pályák 
 El nem foglalt pályák és ellenfél kiesése esetén üres pályák esetében a TANDEM MIXED 

(Vegyes-páros) és Egyéni SPRINT versenyeken ellenfél nélkül azonnal versenyezni kell. Az 
elért eredményt nem ismerik el világcsúcsként. (A 2005. évi Konferencia változtatása, hatályba lépett 
2005. 10. 01-én.) 

 
3.3.2.9 Törölve 

  
3.3.2.10 Törölve         

 
3.3.2.11 Technikai megbeszélés: 

 A technikai megbeszélésen delegációnként egy képviselő és ha szükséges egy tolmács vehet 
részt. 

 
3.3.2.12 Sportöltözet: 

 Sportöltözet vonatkozásában a válogatottra megadott rendelkezések érvényesek. Lásd a 3.2.29. 
és 3.2.30 pontokat. 

 
3.3.2.13 Törölve 

  
3.3.2.14  U 23 és U 18 Világbajnokságok versenyszámai: 

 * Csapat verseny    U 23 (Leányok/fiúk)  U 18 (Leányok/fiúk) 
 * Páros verseny    U 23 (Leányok/fiúk)  U 18 (Leányok/Fiúk) 
 * Egyéni verseny    U 23 (Leányok/fiúk)  U 18 (Leányok/fiúk) 
 * Egyéni SPRINT verseny      U 23 (Leányok/fiúk)  U 18 (Leányok/fiúk) 
 * TANDEM MIXED              U 23     U 18 
 * Összetett egyéni értékelés    U 23 (Leányok/fiúk)  U 18 (Leányok/fiúk) 
 * Nemzeti értékelés   U 23    U 18 

3.3.2.15   A versenyek lebonyolítása: 
    Mindazon versenyekre, amelyeket selejtezővel és döntővel bonyolítanak le,   a     döntősök     
megadott száma nyolcsávos pályát vesz figyelembe. Ha a versenyt más pályára írják ki,    a döntősök 
számát ennek megfelelően növelik,  de nem csökkentik. 
 

A) CSAPATVERSENY 
      A csapatok létszáma ezen Sportszabályzat 3.2.6 pontjában van megadva.  

           a) Az egyes csapatok minden versenyzője 120 vegyes-gurítást (4 vegyes-gurításos                    
szériát, szériánként 30 vegyes-gurítással) teljesít – 4 pályasávon. Az egész verseny                
azonban minden pályasávon folyik. 
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           b) Minden csapat első versenyzője a nemzetének meghatározott pályasávon kezd. A           
következő versenyző kezdő-pályasávja a rajt-tervből adódik. Pályasáv-cserék 
    a 3.2.14 pont szerint történnek. 
           c) GYŐZTES az a csapat, amelyik a legtöbb fát üti. Faegyenlőség esetén a helyezésekre            
mérvadó a 3.2.38.d pont. 
 
 

B) PÁROS-VERSENYEK 
      a) Minden páros 2x120 vegyes-gurítást (versenyzőnként négy vegyes-gurításos szériát,  

szériánként 30 vegyes-gurítással) teljesít;  
           b) A páros mindkét versenyzője a rajt-tervben nemzetének meghatározott –     
   egymásmelletti – pályasávon kezd;   
           c) 30 vegyes-gurítás után a páros - egymás között -  pályasávot cserél; 60 vegyes-gurítás  
    után a párosok cserélnek a 3.2.14.b pont szerint; 
           d)  GYŐZTES az a páros, amelyik a legtöbb fát üti, a négy szériában ütött fákat   
    összegezve.  

      Faegyenlőség esetén a helyezések eldöntésére ezen Sportszabályzat 3.2.38.d pontja            
mérvadó.  

C) TANDEM MIXED (Vegyes-páros) VERSENYEK 
 a)  A párosok páros ellen versenyeznek K.O. elven, a rajtrend szerint. 

b) Minden páros fordulóként 1x60 (2x30) vegyes-gurítást teljesít. 30 vegyesgurítás 
(egy gurítás-széria) után az egymás ellen versenyző párosok pályát cserélnek 
egymás között. A golyók kigurítása felváltva történik, azaz a páros 1. 
versenyző(nő)je kigurít egy golyót, majd gurítása után felveszi a második gurításhoz 
a golyót és odaadja a páros 2. versenyző(nő)jének. Ez gurítása után felveszi a golyót 
a harmadik gurításhoz és átadja a páros 1. versenyző(nő) jének, és így folytatják. Az 
első gurítás-szériánál a férfi kezdi a gurítást, a második gurítás-szériánál a nő kezdi a 
gurításokat. 

c) A páros, páros-elleni versenyben a győztes a több ütött fa alapján  szettenként (30 
vegyes-gurítás) egy szett-pontot kap. Egy szett utáni faegyenlőségnél „Sudden 
Victory” következik, csak egy teligurítással, a d) alpontnak megfelelően. A győztes 
(több ütött fa) megkapja a szett-pontot. Ismételt faegyenlőség esetén a következő 
„Sudden Victory”-t pályasáv-csere nélkül teljesítik, amelynél a jobbra levő pár kezdi 
a versenyt. Ez a döntő váltakozó kezdéssel – pályasáv-csere nélkül -  folytatódik a 
győztes kihirdetéséig. 

d) GYŐZTES az a vegyes páros, amelyik mindkét gurítás-szériában több „szett- pontot” 
szerez. Egyenlő „szett- pont” (1:1) esetén „Sudden Victory” útján döntenek. Minden 
páros két teligurítást teljesít, tehát a versenyző és a versenyzőnő egy-egy teligurítást, 
az utoljára bejátszott pályán. (A 2004. évi Konferencia változtatása, hatályba lépett 2005. 05. 
21-én.) 

  Az első gurítást a baloldali vegyes páros tagja végzi, majd a jobboldali vegyes-páros 
tagja végzi el az első gurítást, Ezután ismét a baloldali vegyes páros másik tagja 
következik a második gurítással, ezt követi a jobboldali vegyes páros második tagja 
második gurítása. Győztes az a vegyes páros, amelyik a „Sudden Victory” során több 
fát üt. Ha ismét faegyenlőség lenne, akkor a vegyes párosok pályát cserélnek, 
amelynél ismét a baloldali vegyes páros első tagja gurít elsőként. Ezt addig folytatják 
pályacserékkel, amíg valamelyik vegyes páros meg nem szerzi a győzelmet.   
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 D  Egyéni „SPRINT” versenyek: 

e) A versenyzők kieséses rendszerben (K.O.-elvű) versenyeznek egymás ellen, pályára 
lépés a rajt-terv szerint történik. 

f) Minden versenyző fordulónként 1x40 vegyes-gurítást (Két szériában, szériánként 
20 vegyes-gurítást) teljesít. 20 vegyes-gurítás teljesítése után az egymás ellen 
versenyzők pályasávot cserélnek.  

g) Az egymás elleni gurítás-széria ( 20 vegyes-gurítás) után a több fát ütő győztes egy 
szett-pontot kap. Szetten belüli faegyenlőség  esetén - a Tandem Mixed 
lebonyolításának megfelelően - csak egy teligurítással „Sudden Victory /C pont c) 
alpont szerint/ következik. A győztes (több ütött fa) kapja a szett-pontot. 

h) GYŐZTES az a versenyző, aki a két szettben több „szett-pontot” szerez. A „szett- 
pontok” egyenlősége (1:1) esetén „Sudden Victory”-val,  3-3 teligurítással folytatják 
a versenyzők az utoljára bejátszott pályán, döntésig, olyan lebonyolítással, ahogy azt a 
vegyes páros versenyszámnál ismertettük. (C/d)  

    E  Egyéni versenyek: 
      Középdöntő 
                  Összegezik a versenyzők csapatversenyben és páros-versenyben elért egyéni    

        eredményeit. Az így kiadódó 16 versenyző bejut a mindenkori Egyéni verseny     
                döntőjébe. 

            DÖNTÓK 
               a) A döntőket – a pálya-kapacitástól függően – két, vagy három sorban, és a     

középdöntőért értékelt eredmények emelkedő sorrendjének megfelelően bonyolítják 
le. 

              b)     A döntők értékelése nulláról kezdődik. 
       c)     A döntőkben versenyzők kezdőpályái a középdöntőben elért helyezésekből adódik. 

(1. helyezett = 1. pályasáv; 2. helyezett = 2. pályasáv stb.) A pályasáv-cserék – 
értelemszerűen a csapatversenynél ismertetettek szerint történnek. 

              d)   A versenyzők 120 vegyes-gurítást (4x30 vegyes-gurítást) teljesítenek, négy 
pályasávon, de a verseny minden pályasávon folyik. 

              e) GYŐZTES az a versenyző, aki a döntőkben több fát üt. Faegyenlőség esetén a 
helyezésekre a 3.2.38d pont a mérvadó. 

F.  Összetett egyéni értékelés: 
            A helyezések a versenyzők a Csapat, a Páros,és az Egyéni versenyben elért egyéni 

eredményeit összegezéséből adódnak. Faegyenlőség esetén a helyezések eldöntéshez 
irányadó a 3.2.38.d. pont. 

G. Nemzeti értékelés: 
 A Nemzeti értékelés az előzőekben megnevezett  versenyszámokban – A – F 

helyezéseiből adódnak. Az egyes versenyeken szerzett pontokat  összegezik.  
 Győztes a legtöbb pontot elérő nemzet.  
 
Az egyes versenyekben - Csapat (A), Páros (B), Egyéni (C), Összetett Egyéni értékelés (F) - az 
1 – 16 helyezetteknek az alábbi pontokat adják:  
  
1. hely 30 pont; 2. hely 25 pont; 3. hely   20 pont;          4. hely       15 pont; 



  39

5. hely 13   „ 6. hely  11    „  7. hely   10     „             8. hely          9    „ 
9. hely         8   „       10. hely    7    „           11. hely    6     „ 12. hely          5    „          

 13. hely         4   „       14. hely    3    „           15. hely     2     „ 16. hely          1    „ 
 
  
 
A Vegyes páros ( C ) és az Egyéni „Sprint” (D) versenyszámokban 1-16 helyezésért adnak 
pontot, az alábbiak szerint: 
 
 1 hely 22 pont  2 hely 18 pont 3 és 4 hely  14-14 pont; 
5-8 hely   10-10 pont           9-16 hely    4-4 pont; 
 

3.3.2.16   Címek: 
   Az egyes versenyek győztesei az alábbi címeket kapják: 

„U 23, vagy U 18 (Évszám) NBC-Teke Világbajnok” 
a)  Csapatversenyben  U 23 leányok/fiúk  U 18 leányok/fiúk 
b)  Páros-versenyben  U 23 leányok/fiúk  U 18 leányok/fiúk 
c)  Vegyes-páros versenyben U 23    U 18 
d)  Egyéni SPRINT versenyben U 23 leányok/fiúk  U 18 leányok/fiúk 
e)  Egyéni versenyben  U 23 leányok/fiúk  U 18 leányok/fiúk 
f)  Összetett értékelésben  U 23 leányok/fiúk  U 18 leányok/fiúk 

 
3.3.2.17  DÍJAZÁSOK: 
 Az eredményhirdetéseket – közvetlenül a versenyek befejezése után – olimpiai módon kell 

lebonyolítani. A ceremónia azonos a leányoknál és a fiúknál. 
 
 A győztesek és helyezettek kapják: 
  
 Csapatverseny U 23 leányok/fiúk 
 1. hely  Csapatonként 1 arany csapat-plakett   és 1 csapat-oklevél 

      8 aranyérem    és 8 egyéni oklevél 
 2. hely  Csapatonként 1 ezüst csapat-plakett   és 1 csapat-oklevél 

      8 ezüstérem    és 8 egyéni oklevél 
 3. hely  Csapatonként 1 bronz csapat-plakett   és 1 csapat-oklevél 

      8 bronzérem    és 8 egyéni oklevél 
  

 Csapatverseny U 18 leányok/fiúk 
 1. hely  Csapatonként 1 arany csapat-plakett   és 1 csapat-oklevél 

      5 aranyérem    és 5 egyéni oklevél 
 2. hely  Csapatonként 1 ezüst csapat-plakett   és 1 csapat-oklevél 

      5 ezüstérem    és 5 egyéni oklevél 
 3. hely  Csapatonként 1 bronz csapat-plakett   és 1 csapat-oklevél 

      5 bronzérem    és 5 egyéni oklevél 
          

 Páros-verseny U 23 és U 18 leányok/fiúk 
 1. hely  Párosonként 2 aranyérem       és 2 FIQ egyéni oklevél 

    2. hely  Párosonként 2 ezüstérem       és 2 FIQ egyéni oklevél 
    3. hely  Párosonként 2 bronzérem       és 2 FIQ egyéni oklevél 
       

 Vegyes-páros-verseny U 23 és U 18  
 1. hely  Párosonként 2 aranyérem       és 2 FIQ egyéni oklevél 
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    2. hely  Párosonként 2 ezüstérem       és 2 FIQ egyéni oklevél 
    3. hely  Párosonként 2 bronzérem       és 2 FIQ egyéni oklevél 

     Az elődöntő vesztesei szintén harmadik helyezettek, ezért külön nem versenyeznek.  
     (A 2005. évi Konferencia változtatása, hatályba lépett 2006. 01. 01-én.) 
 
  
 Egyéni SPRINT verseny U 23 és U 18 leányok/fiúk 
 1. hely  Versenyzőnként 1 aranyérem                     és 1 FIQ egyéni oklevél 

    2. hely  Versenyzőnként 1 ezüstérem       és 1 FIQ egyéni oklevél 
    3. hely  Versenyzőnként 1 bronzérem       és  FIQ egyéni oklevél 

 
 Egyéni verseny U 23 és U 18 leányok/fiúk 
 1. hely  Versenyzőnként 1 aranyérem                     és 1 FIQ egyéni oklevél 

    2. hely  Versenyzőnként 1 ezüstérem       és 1 FIQ egyéni oklevél 
    3. hely  Versenyzőnként 1 bronzérem       és 1 FIQ egyéni oklevél 

 
 Összetett Egyéni Értékelés  U 23 és U 18 leányok/fiúk 
 1. hely  Versenyzőnként 1 aranyérem                     és 1 FIQ egyéni oklevél 

    2. hely  Versenyzőnként 1 ezüstérem       és 1 FIQ egyéni oklevél 
    3. hely  Versenyzőnként 1 bronzérem       és 1 FIQ egyéni oklevél 

 
 NEMZETI Értékelés  U 23 és U 18  
 1. hely                               Korosztályonként 1 FIQ oklevél 

    2. hely              Korosztályonként 1 FIQ oklevél 
    3. hely              Korosztályonként 1 FIQ oklevél 
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3.3.3   Felnőtt, Ifjúsági (U23) és Serdülő U18 és U14) Egyéni Világkupák Lebonyolítási 

Rendelkezései. (A 2006. évi konferencián változtatva. Hatálybalépés. 2007. 01.01.) 
    Az Egyéni Világkupa rendezvényeket Felnőtt, Ifjúsági (U23) és Serdülő (U18 és U14)     
korcsoportokban bonyolítják le. 
 A Serdülő Egyéni Világkupa rendezvények (U18; U14;) keretében vegyespáros-versenyt is 

rendeznek. 
3.3.3.1   Rendező 

  A verseny rendezője az NBC – Szekció /WNBA/FIQ. 
 

3.3.3.2     Lebonyolítási előfeltételek. 
    Az Egyéni Világkupák lebonyolításának előfeltétele, legalább nyolc – az NBC-     

Szekcióhoz tartozó – Tagszövetség nevezése. 
 
3.3.3.3   Szükséges tekecsarnok 
   Az Egyéni Világkupa rendezvények lebonyolítására legalább hatsávos pályával és      
alkalmas nézőtérrel (kb. 3oo személy) rendelkező csarnok szükséges. 
   Ha hatsávos csarnok nem áll rendelkezésre, a versenyt – beadvány előterjesztésével    
négysávos pályán is meg lehet rendezni. A kérdésben az NBC - Szekcióelnökség    dönt. 
 
   A tekecsarnok, de különösen a pályasávok meg kell feleljenek ezen Sportszabályzat    
3.2.12 pontjában megadott követelményeknek. A pályasávok előtt elegendő helyet    kell 
biztosítani a hivatalos személyeknek. A tekecsarnokban helyet kell biztosítani a    megnyitónak és az 
eredményhirdetéseknek. 
 
3.3.3.4  Versenykiírás 
 A versenykiírást a Szervező/Lebonyolító bevonásával kell kidolgozni és a    rendezvény 

időpontja előtt 4 hónappal a Nemzeti Szövetségeknek megküldeni. A versenykiírásban meg 
kell adni a pálya és felszerelései műszaki adatait. 

 
 3.3.3.5  Résztvevők 
 Részvételi joggal rendelkeznek az FIQ/WNBA - hoz tartozó Nemzeti Szövetségek.   A 

rendezvényen Nemzeti Szövetségenként egy versenyzőnő és egy versenyző vehet   részt Ezek 
a versenyzők a Felnőtt és U23 versenyeken „A” indulóként versenyeznek. A Felnőtt és U23 
versenyeken a továbbiak, a szabad rajthelyeken indulók „B” versenyzőként versenyeznek. 

 Rajtjoga csak a NBC-Tagszövetség által benevezett versenyzőknek van, akik erre 
versenyengedéllyel rendelkeznek, és   sportorvosi igazolásuk van. A sportorvosi igazolás 
érvényessége a 3.2.7 pont szerint. A versenyzők állampolgárai kell legyenek a Nevező 
Nemzeti Szövetség   államának és a versenyre előírt korcsoportba kell tartozni. 

    Felnőtt Világkupa versenyen: Felnőtt (Nők/Férfiak) Ifjúságiak (Leányok/Fiúk) 
 U23 Világkupa versenyen: Ifj. Leányok/Fiúk, vagy Serdülő „A” (Leányok/Fiúk), ha   

betöltötték 16. életévüket.  
    Egy idényen belül egy versenyzőnek csak egy versenyen való indulás lehetséges. 
 
 
            Ifjúságiakra vonatkozó kivételes rendelkezések: 
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 Az Ifjúsági Nemzeti Egyéni Bajnokság győztes versenyzői akkor is indulhatnak az    
Ifjúsági Egyéni Világkupa-rendezvényen, ha  már nem tartoznak az ifjúsági    
korcsoportba, ha náluk teljesülnek az alábbi feltételek: 

• Ha a mindenkori Nemzeti Ifjúsági Egyéni bajnokságot év elején, június 30-ig 
bonyolították le, és 

• Ha a mindenkori Nemzeti Szövetség korcsoport-besorolása megegyezik a 
Nemzetközi Sportszabályzat korcsoport-besorolásával. 

 
   A részvételi jelentkezéseknek a Versenykiírás szerinti időpontig meg kell történni az    NBC-  
Szekció titkárságánál. Késői jelentkezésnél az NBC -Szekció büntetést  szab ki.  
 
3.3.3.6  Nevezési díj és költségek 
  A nevezési díjat a Versenykiírásban közlik. Nagysága és az NBC és Szervező közötti      

felosztása az NBC- Szekció Pénzügyi és Utiköltség-Szabályzatában van megadva. 
 
3.3.3.7 Helyszín és időbeli lebonyolítás 
 Az Egyéni Világkupák időpontja ezen Sportszabályzat 3.2.4 pontjában van megadva.    A 
 verseny színhelyét és lebonyolítási tervét a Szervező/Lebonyolítóval együtt határozzák meg és 
 a Versenykiírásban közlik. 
 
3.3.3.8 TÖRÖLVE. 
    
3.3.3.9 TÖRÖLVE. 
  
3.3.3.10 Technikai értekezlet és sorsolás 
  A technikai értekezleten delegációnként egy képviselő és ha szükséges egy tolmács  vehet 

részt. A versenypályák sorsolása (U18 és U14) és a párosítások (Felnőttek és U 23) a 
technikai értekezleten történnek. Ha egy nemzet két versenyzőt indít a Felnőtt (Nők/Férfiak), 
illetve U23 (Leányok/Fiúk) versenyén, akkor ezeket nem szabad a nyolcad-döntőben 
egymásellen kisorsolni. 

 
3.3.3.11 Sportöltözet 
 A versenyzők sportöltözetére a nemzeti válogatottakra vonatkozó rendelkezések érvényesek. 

Lásd ezen Sportszabályzat 3.2.29 és 3.2.30 pontjait. 
 
3.3.3.12 TÖRÖLVE. 
  
3.3.3.13 Az Egyéni Világkupa-rendezvények versenyszámai 
    A következő versenyszámok kerülnek lebonyolításra: 
  * Egyéni verseny  Felnőtt nők/férfiak  - Nemzeti értékeléssel 
  * Egyéni verseny  U23 Ifj. leányok/fiúk      - Nemzeti értékeléssel 
  * Egyéni verseny  U18 és U14 Serdülő (leányok/fiúk  és 
        Vegyes-páros-verseny – Nemzeti értékeléssel. 
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3.3.3.14  Felnőttek és ifjúságiak(U 23) versenyének lebonyolítása 
      A rendezésmód azonos a felnőtt és ifjúsági (U 23) versenyeknél. 
 
     A)  Egyéni értékelés 

a)   A versenyzők egymás ellen kieséses rendszerben (K. O. elv) versenyeznek. Az első 
fordulóban 8 páros (16 versenyző) versenyez. A párosítás a Rajtlista –Setzliste /1 
melléklet./– szerint történik, figyelembe véve, hogy az 1. – 4. hely a b.) pont szerint 
foglalt.  
Ha 16-nál több jelentkezést  adnak le, akkor selejtező fordulót rendeznek, ehhez minden 
résztvevőt – az 1.-4. rajthelyet elfoglaló nemzetek kivételével -  ki kell sorsolni.  
Ha kevesebb a résztvevő 16-nál, akkor a nevezési határidő után megismert szabad 
rajthelyeket a nemzeteknek - előző EVK.-kon elért helyezési sorrendjük alapján - 
kiadják.  
Újrasorsolt versenyző hiányában és ellenfél kiesése esetén a résztvevőnek - ellenfél 
nélkül is – azonnal rajtolni kell.  

b) Az 1.- 4. rajthelyeket a nemzetek az előző három versenyen szerzett pontértékük 
csökkenő sorrendjében foglalják el. Egy nemzet pontértéke kiadódik a nemzet helyezési 
számainak összeadásából; éspedig 1. hely= 4 pont; 2. hely= 3 pont; 3. hely= 2 pont; 4. 
hely= 1 pont. Ezeket a rajthelyeket pótlólag kiadják a nemzeteknek és ezek „A” 
versenyzőket indítanak. 

               c)    A versenyzők fordulónként 1x120 vegyes-gurítást (4 x 30 vegyesgurítás-szettet) 4 
pályasávon teljesítenek. A rajtpályák kiadódnak a rajtrendből. A kezdőpályákat 
kisorsolják. Pályasáv-cserék a 3.2.14 f pont) szerint történnek. 

d)    Mindenkor az egymás ellen játszott szetteket értékelik. Az egymás ellen játszott szettben 
a több fát ütő versenyző, kap egy szett-pontot. Faegyenlőség esetén mindkét versenyző 
0,5 szett-pontot kap. 

        e)   GYŐZTES az a versenyző, aki a négy szettben több szett-pontot szerez, mint ellenfele. A 
szett-pontok egyenlősége (2:2) esetén nyer, aki a négy szettben több fát ütött. Ha mind a 
szett-pontok, mind az ütött fa egyenlő, akkor „Sudden Victory” következik, három 
teligurítással, a Tandem vegyespárosnál ismertetett lebonyolításban (3.3.1.16 pont C/d 
alpont szerint) az utoljára bejátszott pályán, egészen a döntésig. Ismételt „Sudden 
Victory” esetén mindig pályasáv-csere történik. 

 
     B)  Nemzeti Értékelés: 
     a)    Az azonos nemzetbeli versenyzők összes versenyszámában az „A” versenyzők  
 legjobb eredményeit – a „Sudden Victory-ban ütött fák nélkül – összeadják. A  
 további –„B” versenyzők - eredményeit nem veszik figyelembe.  
     b)   A Nemzeti Értékelés győztese az a nemzet, amelyik az a) alpont szerint a   
 legtöbb fát üti. Az értékelésre a 3.2.38 d pont mértékadó. 
 
3.3.3.15 Serdülők (U 18 és U 14 B ) versenyek lebonyolítása 
     Az U 18 versenyeket 16-os, az U 14 versenyeket 15-ös golyókkal írják ki.  
                Egyéni versenyek - Középdöntő        . 

• A versenyzők kezdőpályáit kisorsolják. 
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• A serdülők 1x120 vegyes-gurítást (4x30 vegyes-gurítást) teljesítenek négy 
pályasávon. Az egész verseny azonban a meghatározott, valamennyi pályasávon 
folyik. 

• A legjobb versenyzők jutnak a döntőbe. Az értékelésre mértékadó a 3.2.38 d pont. 
 
  
   Egyéni versenyek - Döntő 

• A döntőbe-jutók száma függ a rendelkezésre álló pályák számától, de        
legalább nyolc kell legyen. 

• A kezdőpályákat az középdöntőben elért helyezések alapján határozzák meg. 
       ( 1. hely = 1 pálya; 2. hely = 2 pálya stb.) 
• A döntő nulláról indul. Győztes az aki a döntőben a legtöbb fát üti.  
       Egyebekben érvényes a 3.2.38 d pont. 

    Vegyes páros verseny 
• Az egy nemzetbeli leány és fiú alkotnak párost és 2x120 vegyes-gurítást 

(mindenkor 4x30 vegyes-gurítást) teljesítenek. 
• A párosok az országuknak kisorsolt – egymásmelletti -  kezdőpálya-sávokon 

versenyeznek. 
• 30 vegyesgurítás után a párosok versenyzői egymás-között pálya-sávot cserélnek. 
• 60 vegyesgurítás után a páros a 3.2.14 f pontnak megfelelően cserél. 
• GYŐZTES az a páros, amelyik a legtöbb fát üti. Egyebekben a  3.2.38 d pontban 

foglaltak érvényesek. 
 

Nemzetek közötti verseny. (Nemzeti Értékelés) : 
 Az  azonos nemzetbeli versenyzők Egyéni versenyben (Elődöntő és döntő) valamint 

Vegyes páros versenyben elért legjobb eredményeit összesítik.  
 A Nemzeti Értékelés győztese az a nemzet, amelyik az összesítésben a legtöbb fát üti. 

Egyebekben a 3.2.38 pont d) bekezdésében foglaltak érvényesek.  
   

3.3.3.16   Címek 
                A győztesek az alábbi címeket kapják: 
                   „Egyéni Világkupa győztes (Évszám)’  a) Felnőtt nők/férfiak 

       b) Ifjúsági (U 23) nők/férfiak   
      c) Serdülő (U 18 és U 14) leányok/fiúk 
        „Serdülő Vegyes páros győztes (Évszám)”     Serdülő (U 18 és U 14)   

 „Nemzetek értékelése győztese (Évszám)”  a) Felnőttek 
       b) Ifjúságiak (U 23)    
      c)  Serdülő (U 18 és U 14) 

 
3.3.3.17   Díjazások 
 Az eredményhirdetéseket közvetlenül a mindenkori verseny után, ezen Sportszabályzat 

3.2.39 pontja szerint kell lebonyolítani.  
  

 A Felnőtt, valamint Ifjúsági (U 23) - Nők/Férfiak, illetve Leányok/Fiúk Egyéni versenyek 
első helyezettjei egy-egy arany, illetve egy-egy ezüstérmet kapnak és mindegyikük egy 
oklevelet. Az elődöntő vesztesei, harmadik helyezettként, egy-egy bronzérmet és egy-egy 
oklevelet kapnak. A harmadik helyért nem versenyeznek. 
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A Serdülő (U 18 és U 14) Egyéni versenyek /Leányok/Fiúk/ első három helyezettjei –
helyezésük szerint egy-egy arany, egy-egy ezüst, illetve egy-egy bronzérmet kapnak, 
valamint mindegyikük kap egy oklevelet. 
 

   A vegyes páros verseny első három helyezett párosa két-két arany, két-két ezüst,       
illetve két-két  bronzérmet kap és mindegyikük kap egy oklevelet. 
 
   A Nemzeti értékelés első három helyezett nemzet mindegyike egy oklevelet kap. 
3.3.4 KLUBCSAPATOK VILÁG, EURÓPA ÉS NBC-KUPÁKRA VONATKOZÓ 
 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 
  
3.3.4.1 Rendező 
 A verseny rendezője az NBC – Szekció /WNBA. 
 
3.3.4.2 A lebonyolítás előfeltétele 
 A Csapat Világ, Európa és NBC-Kupaversenyek lebonyolításának előfeltétele, ha ezekre 
 legalább nyolc női és nyolc férficsapat jelentkezik. 
 
3.3.4.3 Szükséges tekecsarnok 

A Klubcsapatok Csapat Világ, Európa és NBC - Kupaversenyei lebonyolítására legalább    
nyolc pályasávval    és  alkalmas nézőtérrel (kb. 4oo személy) rendelkező csarnok       
szükséges. 

   Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a női és férfi versenyeket külön rendezik.  
   A kérdésben az NBC - Szekcióelnökség dönt. 
 
 A tekecsarnok, de különösen a pályasávok meg kell feleljenek ezen Sportszabályzat       

3.2.12 pontjában megadott követelményeknek. A bábuk és a verseny-szerelések újak        
legyenek. Álljanak rendelkezésre tartalék-bábuk és tartalék-alkatrészek, kielégítő mértékben. 

 
3.3.4.4  Versenykiírás 
 A Versenykiírást a Szervező/Lebonyolító bevonásával kell kidolgozni és a    rendezvény 

időpontja előtt 3 hónappal a Nemzeti Szövetségeknek megküldeni. A Versenykiírásban meg 
kell adni a pálya és felszerelései műszaki adatait. 

 
 3.3.4.5  Résztvevők 
 Rajt-joga csak akkor van az egyes csapatok tagjainak, ha azok betöltötték 16. életévüket és    

sportorvosi igazolással rendelkeznek, melynek érvényesek a 3.2.7 pont szerint. Minden    
versenyző köteles  Klubhoz-tartozását - 07. 15.-től – igazolni. A hatfős Klubcsapatban két    
külföldi is rendelkezik rajt-joggal. Az iratokat a Főbírónak kell bemutatni. 

   A résztvevő Kluboknak a mindenkori Versenykiírás szerinti határidőben, mind a 
jelentkezést,    mind a névszerinti (15 versenyző) nevezést az NBC-Titkárságának kell 
benyújtani. Elkésett    nevezéseknél az NBC büntetés-pénzt szab ki. Ezen felül a Klubcsapat 
elveszti a 3.3.4.10    pont szerinti,  a Klubcsapatot megillető rajtpályákra való jogát. Kezdő-
pályasávjait a még    szabadon-maradó pályasávokra jelölik ki. Rajt-joga kizárólag a 
versenyek kezdete előtt,a    névszerinti nevezésen megadott 15 versenyzőnek van. (A 2005. 
évi Konferencia változtatása.     Hatályba lépett 2006. 01. 01.-én.) 

 
   A Csapat-Világkupa résztvevői   
  Azok a Klubcsapatok, amelyek az NBC-Tagszövetségei bajnokságában az első, vagy a       

második helyen végeztek. Minden Tagszövetségtől, nemenként csak egy Klubcsapatnak van   
indulási joga. A részvételről az illetékes Nemzeti Szövetség dönt.  
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  A Csapat-Európakupa résztvevői 
  Azok a Klubcsapatok, amelyek az NBC – Európai-Tagszövetségei bajnokságában a második,   

vagy a harmadik helyen végeztek, vagy Klubcsapat, amelyik az NBC-Tagszövetség legfelső   
bajnokságába tartozott és nem esett ki, a legfelső bajnokság első helyezettje kivételével.   
Minden Tagszövetségtől, nemenként csak egy Klubcsapatnak van indulási joga. A részvételről   
az illetékes Nemzeti Szövetség dönt.    

 
 
 Az NBC-Csapatkupa résztvevői 
 Azok a Klubcsapatok, amelyek az NBC – Tagszövetségei Nemzeti Kupabajnokságában az 
 első, második, vagy a harmadik helyen végeztek, vagy Klubcsapat, amelyik az NBC-
 Tagszövetség legfelső bajnokságába tartozott és nem esett ki, a legfelső bajnokság első 
 helyezettje kivételével, és ha nem Kupagyőztes. Minden Tagszövetségtől, nemenként csak egy 
 Klubcsapatnak van indulási joga. A részvételről az illetékes Nemzeti Szövetség dönt.    
 
3.3.4.6  Nevezési díj és költségek 
 A nevezési díjat a Versenykiírásban adják meg. Nagyságát és az NBC és Szervező közötti 
 felosztását az NBC Pénzügyi és Útiköltség-szabályzata szerint állapítják meg. 
 
3.3.4.7  Helyszín és időbeli lebonyolítás 
 A Csapat Világkupa, a Csapat Európakupa és  és az NBC Csapat kupa időpontja ezen 
 Sportszabályzat 3.2.4 pontjában van megadva. A  verseny színhelyét és lebonyolítási tervét a 
 Szervező/Lebonyolítóval együtt határozzák meg és a Versenykiírásban közlik. 
 
3.3.4.8  Törölve 
 
3.3.4.9  Törölve 
 
3.3.4.10 Technikai Értekezlet és Kezdőpályák  
  A Technikai Értekezleten delegációnként egy képviselő, és ha szükséges egy tolmács vehet 
 részt. A kezdőpályákat az azonos ország az utolsó elmúlt azonos rendezvényen elért helyezése 
 alapján állapítják meg.   
 
3.3.4.11Sportöltözet 
   A versenyzők sportöltözetére a nemzeti válogatottakra vonatkozó rendelkezések érvényesek.    
Lásd ezen Sportszabályzat 3.2.29 és 3.2.30 pontjait. 
 
3.3.4.12Törölve 
 
3.3.4.13Lebonyolítás 
   * Selejtező 
 A mindenkori versenyen a rendelkezésre álló pályákon – amennyire lehetséges – minden       

résztvevő csapat azonos gurítás-számmal versenyezzen, 
   *  A középdöntőben blokk-rajt van. 
   *  Faegyenlőség esetén a helyezésekre mérvadó a 3.32.38.d pont. 
   * A csapatok létszámát ezen Sportszabályzat 3.2.6 pontja tartalmazza. 
 * A csapatok minden versenyzője 120 vegyes-gurítást teljesít négy pályasávon. A teljes       

verseny mégis négy pályán zajlik. 



  47

   * Az egyes csapatok első versenyzője a csapatának kijelölt pályasávon kezdi a versenyzést. A       
következő versenyző kezdő pályasávja a rajt-tervből adódik. A pályasáv-cserék ezen         
Sportszabályzat 3.2.14 pontja szerint történnek. 
   *  A négy, legtöbb fát ütő csapat jut az elődöntőbe. 
 
   * Elődöntő, DÖNTŐ 
  Az elődöntőben a  Selejtező 1.helyezettje versenyez a Selejtező 4. helyezettjével, a 2.        

helyezett pedig a 3. helyezettel. 
   Mindkét elődöntő győztese az első, a vesztesek a harmadik helyért versenyeznek tovább. 
      
3.3.4.14   Címek 
     A győztes csapatok az alábbi címeket kapják: 
     Csapat Világkupa győztes  (Évszám)  Női/Férficsapat 
     Csapat Európakupa győztes (Évszám) Női/Férficsapat 
     Csapat NBC-Kupagyőztes  (Évszám) Női/Férficsapat 
 
3.3.4.15  Díjazás 
    Az eredményhirdetést közvetlenül a döntő után a 3.2.39 pont szerint kell lebonyolítani. 
    * A győztes csapat kap  1 Kupa  1 csapat-oklevél 11 aranyérem 
    * A 2. helyezett  csapat kap  1Kupa  1 csapat-oklevél 11 ezüstérem 
    * A 3. helyezett csapat kap  1 Kupa  1 csapat-oklevél 11 bronzérem 
    * A 4. helyezett csapat kap    1 csapat-oklevél. 
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3.3.5 VÁLOGATOTT TALÁLKOZÓK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
 RENDELKEZÉSEK: 
  
3.3.5.1 Válogatott Találkozók – ezen Sportszabályzat értelmében – a Nemzeti Szövetség nemzeti 
 válogatott csapatainak találkozói. 
 
 Válogatott találkozókat csak azok a Nemzeti Tekeszövetségek bonyolíthatnak le, melyek 
 NBA/FIQ-tagok. 
 
 Minden válogatott Találkozó esetén – egy éven belül – egy visszavágó - Találkozót kell 
 lebonyololítani azonos feltételekkel. 
 
 Ha egy megegyezéses Válogatott Találkozót legkésőbb 90 nappal a verseny időpontja előtt 
 nem mondanak le, és nem jelennek meg, akkor a Szervező jogosult – a vétkes Szövetségtől – 
 maximum 500,- Euro – költségtérítést követelni. 
 

  3.3.5.2 Költségek 
  A költségek felosztását az NBC Pénzügyi és Utazási-költség Szabályzata szabályozza. 
 
3.3.5.3 Versenybírók 
 Minden Válogatott Találkozót semleges nemzetközi Versenybírónak – Főbírónak – kell 
 vezetni. Ha egy tekecsarnokban, egymás után több Válogatott Találkozót bonyolítanak le, 
 ezeket levezetheti egy semleges nemzetközi versenybíró. Ha azonban egy tekecsarnokban 
 párhuzamosan bonyolítanak le Válogatott Találkozókat, akkor mindegyik válogatott 
 Találkozóhoz külön kell egy semleges nemzetközi versenybírót delegálni. 
 A Válogatott Találkozó Felek – a Főbíró támogatására – nemzetközi versenybírót állítanak be. 
3.3.5.4 Pályaátvétel 
  A pályákat és pálya-felszereléseket a Főbíró vizsgálja felül. 
 
3.3.5.5 Technikai Értekezlet, Kezdőpályák 
  A technikai értekezleteket a Főbíró vezeti le. Az értekezleten a delegált versenybírók és 
 mindkét delegáció képviselője vesz részt. 
 
 A kezdőpályákat ezen Sportszabályzat 3.2.14 pontja alapján állapítják meg. 
 
3.3.5.6 A Szervező (vendéglátó) kötelezettségei 

a) Gondoskodás kielégítő író és ellenőrző szolgálatról; 
b) Előírásszerű Eredménylista biztosítása; 
c) A versenybírónak megfelelő hely biztosítása; 
d) A pályák és pálya-felszerelések felülvizsgálatához segédeszközök biztosítása; 
e) A versenybíró beállítása, és versenybírói igazolványában ennek igazolása; 
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f) Az írásbeli munkák elvégzése, különösen a Versenyjegyzőkönyv írása a Főbíró 
irányításával. 

 
3.3.5.7 Sportöltözet 
  Sportöltözet vonatkozásában a Nemzeti Válogatottakra vonatkozó rendelkezések érvényesek.   
Lásd ehhez ezen Sportszabályzat 3.2.29 és 3.2.30 pontjait. 
 
3.3.5.8 Ceremónia 
  A résztvevő nemzetek és a Főbíró nemzete zászlait fel kell vonni. 
 
 
3.3.5.9 Lebonyolítás. Versenymód. 
  A Válogatott Találkozókat a pontozási és értékelési rend alapján – ezen Sportszabályzat 3.2.15 
 2. -  4. alpontja és 3.2.38 pontja szerint - kell lebonyolítani. 
  U 23 és U 18 válogatott találkozóit le lehet bonyolítani – pontozási és értékelési rend nélkül –   

a több ütött fa alapján. ( A 2004. évi Konferencia változtatása. Hatályba lépett 2004. 07. 01.-én.) 
 
 A csapatok létszáma, gurítás-számok és csere-versenyzők vonatkozásában lásd ezen 
 Sportszabályzat 3.2.6, 3.2 .11, és 3.2.18 pontjait. Csak azok a versenyzők rajtolhatnak, akik 
 állampolgárai Szövetségük nemzetének és ott versenyzésre jogosultak. Minden versenyzőnek 
 ezen Sportszabályzat 3.2.7 pontja szerinti sportorvosi igazolással kell rendelkezni. 
 
 A 3.2.15 pont 2 alpontjának megfelelő csapat-létszámban mindkét csapatba beállításra 
 előirányzott versenyzők vegyes-gurítást ( Telizés és tarolás) teljesítenek. Mindkét csapat 
 versenyzőinek a rendelkezésre álló pályasávokon azonos gurítás-számot kell végrehajtani.  
 GYŐZTES az a csapat: 
 * a versenyben a pontozási és értékelési rend szerint - ezen Sportszabályzat 3.2.15 2. - 4. 
 alpontja és 3.2.38 pontja szerint – amelyik a legtöbb csapatpontot szerzi. Csapatpont-
 egyenlőségnél az eredmény döntetlen.  
 ( A 2004. évi Konferencia változtatása. Hatályba lépett 2004. 07. 01.-én.) 
 * a versenyben – pontozási és értékelési rend nélkül – amelyik több fát üt. Faegyenlőségnél az 
 eredmény döntetlen. 
 A 3.2.6 pont szerinti létszámon felül elviselhető– a hivatalos verseny előtt,vagy után – 
 kiegészító versenyzés,  „versenyen kívül” 
 ( A 2004. évi Konferencia változtatása. Hatályba lépett 2004. 07. 01.-én.) 
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3.3.6      A BAJNOKOK LIGÁJA (B.L.) BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  
   RENDELKEZÉSEK: 
  A BAJNOKOK LIGÁJA (Champions League)  bajnokságra irányadó az NBC-         

Sportszabályzat 1 és 3.2 fejezete, valamint a következő lebonyolításra vonatkozó  
rendelkezések. 

 
3.3.6.1 A  B.L. rendezője és vezetősége 

 Rendező:  az NBC/WNBA/FIQ Hagyományos Szekciója. A versenyek szervezésével az 
Elnökség – ezen Sportszabályzat figyelembe vételével – harmadik személyt – bízhat meg. 

 
 A B. L. bajnokság átalakítására és lebonyolítására a B. L. Liga-vezetőség – benne az NBC-

Alelnök, az NBC-Sportigazgató, az NBC-Versenybíró-vezető – felelős. 
 

3.3.6.2 A lebonyolítás előfeltétele  
   A Női/Férfi verseny lebonyolításának előfeltétele legalább négy – az NBC Nemzeti     
   Tagszövetségei – Klubcsapatának részvétele. 
 

3.3.6.3 Szükséges tekecsarnokok 
    A B. L. bajnokság versenyei lebonyolítására legalább négy pályasávval, és kielégítő     
    nézőtérrel rendelkező tekecsarnokok szükségesek. A  pályasávok előtt   elegendő   helyet  
    (Sport - terület) kell biztosítani a hivatalos személyeknek. (Edzők, ellenőrök, versenybírók    
     stb.) Biztosítani kell öltözőket, mosdó és zuhanyozó helyiségeket, elsősegély nyújtásához    
   szükséges eszközöket és személyzetet, valamint saniter helyiségeket. 

 
  A tekecsarnok, de különösen a pályasávok meg kell feleljenek ezen Sportszabályzat        

3.2.12 pontjában megadott követelményeknek. Ha ilyen tekecsarnok nem áll rendelkezésre, 
akkor bérelni kell az igényeknek megfelelő tekecsarnokot. 

    
Az öltözők, mosdók, zuhanyozók, valamint saniter helyiségek higiénikusak és        

   működőképesek (Melegvíz) legyenek. A Főbíró ezeket felülvizsgálni és a       
   Versenyjegyzőkönyvben megjegyezni köteles. Negatív megállapításoknál a B. L. –    
   Vezetőségnek joga van a tekecsarnokot az NBC – versenyekből kirekeszteni. 

 
3.3.6.4 Versenykiírás 

a) A Csapat Világ, Európa és NBC-Kupa (3.3.4.4 pont) Versenykiírásokhoz 
formanyomtatványt kell mellékelni, a résztvevő csapatoknak pedig nyilatkozni kell, részt          
vesznek-e a B. L. selejtezőjében, vagy nem. Ezen nyilatkozat leadása nélkül elvesztik          
indulási jogukat a Csapat-kupákon. (Sportszabályzat 3.3.4 pont) Ha egy Klub, az első 
bekezdés szerint a B. L. bajnokságon történő részvételre IGEN-nel      nyilatkozott és mégis 
visszalép, akkor az NBC-Szekciónak büntetéspénzt kell befizetnie. A büntetéspénz 
nagyságára mérvadó az NBC- Pénzügyi és Utazási Költségszabályzata.  Ezenkívül ezt a 
Klubot a következő évre kizárják a Csapat Kupaversenyekről. 
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b) Az előzőekben megnevezett versenyek után a B. L. Verseny-vezetésének a kvalifikált 
Klubcsapatoktól minimálisan a következő adatokat kell bekérnie:  
  *  A Klub neve, címe, Telefon és Fax-száma, E-mail címe; 
  *  A Klub „B. L. Ligáért” felelős személy neve, Telefon és Fax-száma, E-mail címe; 
  *  A tekecsarnok címe, ahol a B. L. mérkőzéseket lebonyolítják; 
  *  A pályasávok száma, amelyekre a tornát kiírják; 
  *  Névszerinti nevezés 10 – a B. L. bajnokságban rajt-jogú – versenyzőig és ezeknek Klubba     

történt belépésük dátumát (Kicserélésüket, legalább 8 nappal fellépés előtt a 
Versenyvezetéssel kell közölni.) 

  *  Verseny rajtrend (tervezett időrend) a saját pályán rendezett tornára; 
  *  A Klub banki kapcsolatai. 
   
A nevezéssel el kell küldeni a Versenyvezetésnek a nemzet pálya-átviteli jegyzőkönyve 
másolatát. Ezt a másolatot a Versenyvezetés által megadott későbbi időpontban is el lehet 
küldeni. Ha ezt az iratot a Versenyvezetésnek a határidőre nem mutatják be, ez a verseny 
lemondását jelenti és az a) pont szerinti büntetéspénzt be kell fizetni. 
 

3.3.6.5 Résztvevők és Rajt-jog 
     Jogosult a B. L. Liga bajnokságban való indulásra az NBC Nemzeti Tagszövetsége minden   
     Klubcsapata, amelyik a megállapított selejtezőbeli feltételeket teljesíti, és az elmúlt B.L.   
     bajnokság győztese. (A 2005. évi Konferencia változtatása. Hatályba lépett 2005. 10. 01.-én.) 
 
      A B. L. bajnokság selejtezőjében való részvételhez irányadók az elmúlt Csapat -    
     Kupaversenyeken elért helyezések. A Csapat-Világkupáról kvalifikálja magát hét csapat, a 
    Csapat-Európakupáról öt csapat és az NBC-Csapatkupáról három csapat.    
     Ha az előbb adott versenyekről előírt számot nem éri el a jelentkezők száma, a szabad   
     helyeket elsősorban azoknak a csapatoknak adják, akik az elmúlt Csapat-       
    Világkupán, aztán csapatoknak, amelyek az elmúlt Csapat-Európakupán, és utoljára       
    csapatoknak, amelyek az elmúlt Csapat-NBC-Kupán vettek részt. 
 
   Az egyes Klubcsapatok tagjai csak akkor jogosultak a részvételre, ha betöltötték 16.      
   életévüket és sportorvosi igazolással rendelkeznek. A sportorvosi igazolás érvényességére  
   a 3.2.7 pont vonatkozik. Minden versenyzőnek bizonyítani kell Klubtagságát és a Klubhoz   
   tartozását,  a B. L. bajnokság kezdete előtti 07.15.- től. 
   Klubcsapatonként (hatfős csapatok) két versenyző indulhat, ha nem állampolgára az Öt   
   indító Nemzeti Szövetség nemzetének (Külföldi) de a Klubcsapat tagja. Az előbb     
   megnevezett feltételekről az igazolást a torna kezdete előtt be kell mutatni. 
 
   A Főbírónak a versenyek kezdete előtt be kell mutatni – a versenyek kezdete előtt – a   
   Nemzeti Szövetség igazolását, amelyben igazolják: 
   a)  a csapat versenyzési jogosultságát; 
   b) a Klub fellépő versenyzői versenyzési jogosultságát, születési dátumaikat, valamint   
       Klubba történt belépésük dátumait. 
 
3.3.6.6 Nevezési díj és Kőltségek 
 Az NBC-nek – a B. L. –ben való részvételért – befizetendő nevezési díjat, évenként a B. L. 
 Bizottság állapítja meg. Ez a 3.3.6.4 b pont szerint a jelentkezés leadásakor esedékes és az 
 NBC-Titkárságanak kell befizetni, vagy az NBC bankszámlájára átutalni. 
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 A résztvevő Klubcsapatoknak – a B. L. bajnokságban való részvételükkel kapcsolatban 
 keletkező költségeket – maguknak kell fizetni. 
 
 A mindenkori hazai csapatnak kell vállalni - az NBC Pénzügyi és Utazási Szabályzata szerinti 
 -   Főbíró és további behívott versenybírók utazási (útiköltség, napidíj, egyéb költségek) 
 költségeit. A döntő versenybírója költségeit az NBC-Szekció viseli. 
   

3.3.6.7 Lebonyolítás és helyszín 
a) A B. L. bajnokság versenyeit az első fordulóban és a negyeddöntőkben K. O. –elven         

bonyolítják le – oda-visszavágó formában; 
b) A hatfős csapatok versenyzői összesen 6x120 vegyes-gurítást teljesítenek 
 (versenyzőnként  4x30 vegyes-gurítást) négy pályasávon.  
c) Az első fordulóban a következők szerint kezdenek a csapatok: (CSVK = Csapat 
 Világkupa;  CSEK = Csapat Európakupa;  NBCK = NBC-Csapatkupa helyezettek.) 
 / 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 8.), = Találkozók számozása. 
 
 1.) CÍMVÉDŐ -  CSEK 5; 2.) CSVK 1.  -  CSVK 7; 3.) CSVK 2.  – NBCK 3; 
 4.) CSVK 3.      - CSEK 4; 5.) CSEK 1.  -   CSVK 6;  6.) NBCK 1.  –  CSEK 3; 
 7.) CSVK 4.      - NBCK 2;   8.) CSVK 5.  -   CSEK 2; 
  
 Ha az előző besorolás szerint egy nemzetbeli csapatok egymással találkoznak, akkor a  
 második csapatot /pl.1.) CSVK 7./ a következő verseny megfelelő csapatával  
 /pl. 2.) CSEK 5./ és adott esetben így tovább, cserélik. 
d) A Negyed-döntőket a következő versenyekkel rendezik, amelyeknél mindenkor az előző   
 - az 1,) 2.) 3.) 4.) versenyek győztesei - élvezik a „hazai jogot.” 
e) Az elődöntőket (Szombat) és a DÖNTŐT, valamint a 3. -4. helyért folyó mérkőzést 
 (Vasárnap)egy hétvégén, semleges pályán rendezik. Az elődöntőkben az ellenfeleket 
 kisorsolják. 
f) A rajt-tervet és az időpontokat (Nap, óra.) a B. L. bajnokság vezetése határozza meg és 
 időben ismerteti. 
 

3.3.6.8 Kezdőpályák és rajtrend 
Pályasávok beosztása és a cserék ezen Sportszabályzat 3.2.14 pontja szerint. Az elődöntőben 
és a DÖNTŐBEN a „hazai” és a „vendég-jogot” kisorsolják.  

 
3.3.6.9 Versenybírók 

              A Főbírót, valamint a további versenybírókat az NBC-Versenybíró-Vezető delegálja. Hat 
 pályasávosnál több pályasávos tekecsarnok esetén az NBC-Versenybíró-Vezető dönt 
 további semleges versenybírók szükségességéről. 
  
 A Főbíró felelős azért, hogy az általa levezetett verseny eredményeit – a verseny befejezése 
 után félórán belül – a Szervező Fax-on közölje a B. L. Vezetéssel. A Versenyjegyzőkönyv 
 elküldését a Főbíró ellenőrzi, és a Fax feladása időpontját a Versenyjegyzőkönyvre rá kell 
 vezetni.  

  
A Főbíró által elkészített Versenyjegyzőkönyvet mindkét csapat vezetőjének alá kell írni. A          
Versenybírói jelentést és a Versenyjegyzőkönyvet a Főbírónak haladéktalanul meg kell 
küldeni az NBC-Titkárságának. A Versenyjegyzőkönyvhöz – zárt borítékban – mellékelni 
kell adott esetben a Főbíró tevékenységére vonatkozóan mindkét csapat véleményezését. 
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3.3.6.10 Pályák átvétele  
     A pályasávokat és felszereléseket a verseny kezdete előtt a Főbíró vizsgálja felül. A pályák   
     felülvizsgálatához szükséges eszközöket a Szervezőnek kell rendelkezésre bocsátani. 
 
     Különösen azt kell meghatározni, hogy a még érvényes nemzeti pályaátvételi jegyzőkönyv   
     bemutatásával teljesítve vannak-e Sportszabályzat 3.2.12 pont szerinti műszaki előfeltételek.    
     Az felülvizsgálati eredményeket egyenként kell a Versenyjegyzőkönyvben dokumentálni. Ha 
     a Sportszabályzat 3.2.12 pontja szerinti előfeltételek nem teljesülnek, a versenyt el kell   
     napolni. Új napról, vagy értékelésről a B. L. Vezetése dönt. 
      
     Ha a rendező Klub durva figyelmetlensége, illetve nem teljesülnek ezen Sportszabályzat   
     3.2.12.b) pontja szerinti   műszaki előfeltételek, a versenyt 2.0 tabella-ponttal a vendégcsapat 
     javára írják a vendégcsapat és a versenybíró minden költségét (Utazási, Ellátási, és Egyéb ) -   
     az NBC-Pénzügyi és Utazásiköltség Szabályzata szerint -  át kell vállalni. ( A 2004. évi      
      Konferencia változtatása. Hatályba lépett 2004. 07. 01.-én.) 
 

3.3.6.11 Technikai Értekezlet 
      A versenykezdet előtt egy órával rendezik a Technikai Értekezletet. Delegációnként egy  
      képviselő és ha szükséges egy tolmács vehet ezen részt. 
 

3.3.6.12 Sportöltözet 
     A versenyzők sportöltözetére a Klubcsapatokra vonatkozó rendelkezések érvényesek. Lásd:   
     ezen Sportszabályzat 3.2.29 és 3.2.30 pontjait. 
 

3.3.6.13 Törölve  
 

3.3.6.14 Értékelés 
     A verseny értékelése a 3.2.38 a-c pont 1 bekezdés első mondata szerint történik. A          
     következő fordulóba a legmagasabb tabella-pont számmal rendelkező csapat jut.(4:0, vagy   
     3:0) Tabella-pontegyenlőségnél (2:2) a 3.2.38.c pont 3. bekezdése érvényes. A 3.2.38.c pont   
     3. bekezdése érvényes – tabella-pontegyenlőségnél (1:1)– az elődöntőkre és a  Döntőkre is.   
      
     Ha a versenyt ezen Sportszabályzat 3.2.19.a) pont  2. bekezdése alapján a Főbíró     
    félbeszakítja, a versenyt nem értékelik, ha a félbeszakítás időpontjáig mindkét csapat három  
    versenyzője összes gurítás-szériáját be nem fejezte. Ha pályasáv kiesés ellenére mindkét   
    csapat harmadik vagy negyedik versenyzői szabályszerűen befejezték gurítás-szériáikat az   
    első mondat nem érvényes. Ha a gurítás-szériákat az egyes csapatokból legalább három   
    versenyző teljesítette, a versenyt a csapatpontok állása – beszámítva az ütött fák számát –   
    alapján értékelik.   
  

3.3.6.15 Óvás 
     A versenyen történtekkel kapcsolatos óvást a csapatvezetőnek kell a Fóbírónál közvetlenül   
     benyújtani. Az óvást letárgyalják, ha az óvás benyújtásával egyidejűleg 100,- Euro óvási   
     díjat átadnak. Ha az óvásnak helyt adnak, az óvási díjat visszatérítik. A Főbíró döntései ellen 
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     alapvetően vagy az 1. bekezdésben előirányzott, vagy az ebből kiinduló ellenvetéseket az    
     NBC-Titkárságának – az illeték egyidejű befizetése mellett – kell benyújtani a Jogi és   
     Eljárási Szabályzatnak megfelelően. Az óvásokat végleg a az NBC-Jogi Bizottsága dönti el.    

  
3.3.6.16 Címek 
      A győztes csapat az alábbi címet kapja: 
    A Bajnokok Ligája (Évszám)győztes Női/Férfi  Klubcsapata. 
3.3.6.17 Díjazások 
     * Az eredményhirdetéseket közvetlenül a döntések (Döntők, Tornák) után, alkalmas  
        körülmények között kell lebonyolítani. 
     * A győztes csapatok kapnak 1 db vándorkupát, 1 db a csapatnál maradó kupát,  
        1 csapat-oklevelet és 11 aranyérmet;  
     * A második és harmadik helyezettek csapatonként 1 a csapatnál maradó kupát és 11 ezüst, 
        illetve 11 bronzérmet. 
     * A negyedik helyezettek csapatonként egy csapat-oklevelet kapnak. 
 
3.3.7     Világranglista vezetésére vonatkozó rendelkezések 

 
3.3.7.1  Rendezvények 

  Az alábbi rendezvényeken adnak Világranglista-pontokat a résztvevő versenyzőknek: 
  a) Felnőtt Világbajnokságok       (Nők/Férfiak) 

  b) NBC-Csapatversenyek (Csapat Világ, Európa és NBC kupák)        „ 
  c) Bajnokok Ligája döntő tornái       „ 
  d) Egyéni Világkupák        „  
  e) Az NBC-nek – legalább három hónappal a versenyek előtt bejelentett 
      tornák – A, B, C csoportban. 
 

3.3.7.2 Csoporthoz rendelt Ranglista-helyezések 
  Az egyes csoportokhoz az alábbi ranglista-helyeket rendelik 
   „A”  1-16  hely; 
    „B” 17-32   „   ; 
    „C”        33-feletti helyek.    
  A csoporthoz rendelt ranglista-helyezések mérvadók a torna besorolására (3.3.7.3.e pont)  
  és  az utazási, tartózkodási költségtérítés-igényre, az „A” csoport egyik helyének   
  elfoglalásánál.    

3.3.7.3 Ranglista-pontok 
     A ranglista-pontokat a felsorolt, az  a) –e ) pontban adott versenyeken (kivéve az  e)- 
     pontban említett B és C tornákat,) elért helyezésekért ítélik oda: 
 
    Versenyző  1. hely   100 pont     2. hely   95 pont         3. hely   90 pont    
     4.   „        85    „     5.    „     80     „         6.    „       76     „ 
     7.   „      72    „     8.    „     68     „         9.    „       64     „ 
    10.  „        61    „            11.   „     58     „       12.    „       55     „ 
    13.  „        52    „            14.   „     50     „       15.    „       48     „ 
    16.  „      46    „            17.   „     44     „ innen a 60. helyig 1 ponttal csökken. 
 

a) Felnőtt Világbajnokságok  Nők/Férfiak 
  aa) Csapatversenyek 
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    A résztvevők az összes versenyszámban elért legjobb teljesítményük szerint kapják –  
        csökkenő sorrendben – a ranglista-pontokat. Faegyenlőségnél a 3.2.38 d pontját kell  
    alkalmazni. A versenyzőnek a teljes-számú gurítást kell teljesíteni. 
   ab) Egyéni versenyek (Egyéni és Egyéni SPRINT) 
            A résztvevők a versenyen elért helyezésüknek megfelelő ranglista-pontokat kapják,  
        amelynél a sorrend kiesés esetén a legközelebbi befejezett körből adódik, azonos  
        körben kiesőknél, az ebben a körben ütött fák számától, csökkenő sorrendben;   
            egyebekben érvényes a 3.2.38 d pontja. 
 

b) NBC-csapattornák 
      A résztvevők az összes versenyszámban elért legjobb teljesítményük szerint kapják –  
  csökkenő sorrendben – a ranglista-pontokat. Faegyenlőségnél a 3.2.38 d pontját kell  
  alkalmazni. A versenyzőnek a teljes-számú gurítást kell teljesíteni.  
 

c) Bajnokok Ligája 
  A résztvevők az összes versenyszámban a döntó tornán elért legjobb teljesítményük szerint 
     kapják – csökkenő sorrendben – a ranglista-pontokat. Faegyenlőségnél a 3.2.38 d pontját   
     kell  alkalmazni. A versenyzőnek a teljes-számú gurítást kell teljesíteni. 
 

d) Egyéni Világkupa Nők/Férfiak 
              A résztvevők a versenyen elért helyezésüknek megfelelő ranglista-pontokat kapják. 
      Az 5. helyezéstől egy kört alakítanak elsősorban az egyik körben kiesett versenyzők az   
      érintett körök besorolandó csoportot. Ezen belül mérvadó a sorrendre az ütött fák száma   
      – a Sudden Victory-ban ütött fák nélkül – a 3.2.38 d pont szerint, éspedig: 
   * elsősorban a Sudden Victory-ban kiesettek eredménye, és  
   * aztán a további kiesett versenyzők eredménye. 
 

e) az NBC-nek bejelentett ranglista-tornák ( Világranglista-pontok csak Világranglista-
kártya   felmutatása esetén.) 
I. Torna „A” -  ütött fa sorrendjével    
A résztvevők a versenyen elért helyezésüknek megfelelő ranglista-pontokat kapják. 
Faegyenlőségnél a 3.2.38.d pontját kell alkalmazni. A versenyzőnek a teljes-számú gurítást 
kell teljesíteni. 
II.   Torna „A” K. O. elv szerint 
A  résztvevők  a versenyen elért helyezésüknek megfelelő Ranglista-pontokat kapják. 
Az 5. helyezéstől - elsősorban az egyes körök kiesett versenyzői - alkotják ennek 
megfelelően az érintett fordulók besorolandó csoportját. Az ezen belüli  sorrendre mérvadó 
az ütött fák száma – a Sudden Victory-ban ütött fák nélkül – a 3.2.38 d pont szerint, 
éspedig: 

   * elsősorban a Sudden Victory-ban kiesettek eredménye, és  
   * aztán a további kiesett versenyzők eredménye. 

III. Torna „B” és „C” 
Ezeken a tornákon az 1.bekezdésben álló pontok helyére a következő pontok kerülnek: 

 
 Torna „B”     1. hely     80 pont     2. hely   70 pont         3. hely   90 pont    
     4.   „        55    „     5.    „     50     „         6.    „       46     „ 
     7.   „      42    „     8.    „     39     „         9.    „       36     „ 
    10.  „        33    „            11.   „     30     „       12.    „       27     „ 
    13.  „        25    „            14.   „     23     „       15.    „       21     „ 
    16.  „      20    „             
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         Torna „C”     1. hely     60 pont     2. hely   50 pont         3. hely  40 pont    
     4.   „        36    „     5.    „     33     „         6.    „       30     „ 
     7.   „      28    „     8.    „     26     „         9.    „       24     „ 
    10.  „        22    „            11.   „     20     „       12.    „       19     „ 
    13.  „        18    „            14.   „     17     „       15.    „       16     „ 
    16.  „      15    „             
 
 
 
3.3.7.4 Tornák értékelése 
   Az NBC-nek bejelentendő tornáknál a következők szerint történik a kategóriába-sorolás:  
   (A 2005. évi Konferencia változtatása. Hatályba lépett 2005. 10. 01.-én) 
 

a) „A” kategóriájú a torna, ha 
 *  8 résztvevőből legalább 2 versenyző van az 1-24 Világranglista helyezettekből,  
            vagy legalább 4 versenyző van az 1-32         „              „  . 
 
 * 16 résztvevőből legalább 3 versenyző van az 1-24 Világranglista helyezettekből,  
             és legalább 3 versenyző van a 25-48         „     „   . 
 
 * 32 résztvevőből legalább 3 versenyző van az 1-24 Világranglista helyezettekből,  
                 és legalább 3 versenyző van a 24 feletti         „            „             . 
 
b) „B” kategóriájú a torna, ha 

    *  8 résztvevőből  legalább 2 versenyző van a  17-32 Világranglista helyezettekből, 
 * 16 résztvevőből legalább 2 versenyző van az 17-32 Világranglista helyezettekből,  
                 és legalább 2 versenyző van a  33-48         „     „  . 
 * 32 résztvevőből legalább 2 versenyző van a  17-32 Világranglista helyezettekből,  
                 és legalább 4 versenyző van a 32 feletti         „            „             . 
 
c) „C” kategóriájú a torna, ha 

    *  8 résztvevőből  legalább 2 versenyző van a 33-48 Világranglista helyezettekből, 
 * 16 résztvevőből legalább 3 versenyző van a 33-48 Világranglista helyezettekből,  
 * 32 résztvevőből legalább 4 versenyző van a 33-48 Világranglista helyezettekből,  
                  
Ha az „A” (1-16) csoportbeli és/vagy a „B” csoportbeli (17-32) versenyzők „B”, vagy „C” 
kategóriájú tornán vesznek részt, ezek a helyezések 17-32, illetve 33-48 helynek 
számítanak.  

 
   A tornák értékelése szempontjából, azok „A”, „B”, „C” besorolása határidejére, mérvadó 

  a Versenykiírás napja. Utólagos változtatásokat a Világranglistánál nem veszik   
  figyelembe. 

 
   Ha „A” kategóriás versenyen a Világranglista 1-16 helyezett  versenyzői vesznek részt 

  – amennyiben érvényes Világranglista-kártyát tudnak bemutatni - a Rendezőnek           
  kell állni utazási és tartózkodási költségeiket. 

 
3.3.7.5 Világranglista kártyák 
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Világranglistában történő értékeléshez VILÁGRANGLISTA-KÁRTYA szükséges, az      
NBC-Tornákon való részvétel kivételével.(Lásd: 3.3.7.1 /a – d/ pontokat)  
Ha Világranglista-kártyával nem  rendelkező – 3.3.7.1 e pont szerinti - versenyzők 
vesznek részt a Világranglista-tornán, Ők kötelesek a mindenkori Rendezőnek nevezési 
díjat fizetni. 

 
     A Világranglista-kártyát az NBC - Titkárságától kell beszerezni és érvényes a mindenkori    
   Felnőtt (Női/Férfi) Világbajnokságtól a következő Felnőtt (Női/Férfi) Világbajnokság 

kezdetéig. Az NBC-Tagszövetség tagságát, illetve ennek alsó tagozódását a Nemzeti 
Tagszövetség igazolja az NBC-nél. Ha egy „C” Világranglista-kártyával rendelkező 
versenyző „A”, vagy „B” kategóriás versenyen vesz részt, igényelni kell az NBC-nél „A”, 
illetve „B” Világranglista-kártyát és illeték-különbözetet kell pótlólag befizetni. A 
Világranglista-kártya kiállításáért befizetendő illetéket az NBC Pénzügyi és Útiköltség 
Szabályzata tartalmazza. (A 2004. évi Konferencia változtatása. Hatályba lépett 2004. 07. 01.-én, 
2004.évi Felnőtt Világbajnokságtól a 2006. évi Felnőtt Egyéni Világbajnokságig.) 

 
3.3.7.6 Világranglista vezetése (A 2007. évi Konferencia változtatása. Hatályba lépett: 2007. 09. 02.) 
     A Világranglistát az NBC - Titkársága vezeti és a legújabb állapotot negyedévenként, a  
     negyedév kezdetén nyilvánosságra hozza. (Weboldal: www.fiqwnbanbc.org).  
 
     A Világranglistába kétéves időtartamra kerülnek be a versenyzők pontszámai. Amennyiben     

egy verseny a nyilvánosságra-hozataltól két évvel korábban fejeződött be, az ebből adódó, 
figyelembe vett pontokat törlik. 

      
     A versenyzők Világranglista - helyezéseit, az általuk elért pontok összegezése, majd 

ezt a lejátszott versenyeik számával osztva közlik. 
 

Ha egy versenyző olyan versenyen vesz részt, amelyen Világranglista pontokat osztanak, 
de helyezése, vagy meg nem szerzett Világranglista-kártya alapján nem kap pontot, mégis 
a versenyző ezen versenyen történt beállítását lejátszott versenyként értékelik, a második 
bekezdés értelmében.          
            

     Ha egy vagy két lejátszott versenyből adódnak a Világranglista-pontok, akkor azok 
összegét hárommal osztják. Az ebből kiadódó pontátlag szerint történik a versenyző 
Világranglista-besorolása, csökkenő pontátlag sorrendjében. 

 
     Azok az élversenyzők, akik betegség, vagy sérülés miatt a Világbajnokságon nem vehetnek 

részt, a Nemzeti Tagszövetség beadványa alapján az „A” csoportban kapnak helyet. (Pl. 
2/a) 

 
3.4.     Hatálybalépés 
  Ezen Sportszabályzat 3. részét -  az előttünk álló formában -  az 1998. évi 05. 14.-i NBC-

Konferencián határozták el. Utólagosan dolgozták be az 1999. évi 05. 20.-i; a 2000. évi. 
05. 18.-i; a 2002. évi 05. 23.-i és a 2003. évi 05. 14.-i NBC-Szekció Konferenciák 
változtatásait, kiegészítéseit. Az előterjesztett megfogalmazás 2003. évi 07. 01.-én – a 
következőkben felsoroltak kivételével – lépett hatályba. 

  3.1 pont összekötve a 3.2.6; 3.2.11; 3.2.15 pontok 2-4. bekezdéséig és 3.2.38 pont  
  a) Válogatott Találkozók;     2004. 01. 01 
  b) NBC-Tagszövetségek Nemzeti Bajnokságai   2004. 07. 01 
  3.2.2.  a) pont  és 3.3.1 (amennyiben ez összefügg a csapat 
                   és egyéni Világbajnokságokkal) 2005. 01. 01. 
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     b) pont       2006. 01. 01. 
     c) pont       2007. 01. 01. 
     d) pont       2005. 01. 01. 
     f) pont       2007. 01. 01. 
     2 bekezdés      2004. 01. 01. 
    3.2.4. Felnőtt és Ifjúsági Világbajnokságok   2006. 01. 01. 
     Serdülő Világbajnokságok    2007. 01. 01. 
     Felnőtt és Ifjúsági Egyéni Világkupák  2005. 01. 01. 
     Serdülő Egyéni Világkupák    2008. 01. 01. 
     Csapat Világkupák     2004. 01. 01. 
     Bajnokok Ligája     2004. 11. 01. 
    3.2.22 és 3.2.25 pontok      2003. 05. 15. 
 
A 2004. évi Brassó-i  (ROM) Konferencia változtatásai: 
2004. 05. 21.-i hatálybalépéssel 3.3.1.16. C és D  3.3.2.15. C és D 3.2.17  1.   pont 
2004. 07. 01.-i   „  3.2.14.   3.2.15.   3.2.17  2.      „ 
3.3.1.5.  3.3.14.   3.3.5.9.  3.3.6.10.  3.3.7.3  d)     „  
3.3.7.5 
 
A 2005. évi Celje-i (SLO) rendkívüli Konferencia változtatásai: 
A 3.3.4.5/6 alpont kiegészítése, hatályba lépett 2005. 07. 01.-én. Amennyiben a Tagszövetségek a 
2004/2005 Sportévben a 6. alpont követelményeit még nem teljesítették, a 2005. évi Kupaversenyeken 
lesz rajt-joguk, ha az érintett Tagszövetségek az előfeltételeket 2005. 07.01.-től teljesítik.   
  
A 2005. évi Brno-i (CZE) Konferencia változtatásai: 
A következő pontokat 2005. 10. 01.-i hatállyal törölték: 
3.3.1.9.  3.3.1.10.    3.3.1.12. 3.3.2.9.     3.3.2.10. 3.3.2.11/2 3.3.3.8.  pont 
3.3.3.9.  3.3.4.  8.     3.3.4  9. 
A következő pontokat 2005. 10. 01.-i hatállyal kiegészítették/változtatták: 
3.1.  3.2.2.     3.2.6. 3.2.15.     3.2.16. 3.2.17.  3.2.18.  3.2.19. pont 
3.2.22.  3.2.23.     3.2.25. 3.2,34.     3.2.38. 3.3.1.8. 3.3.2.8. 3.3.3.14.  „ 
3.3.5.3.  3.3.6.5.     3.3.6.7. 3.3.7.3.    3.3.7.4. 3.2.12. 
A következő pontokat 2006. 01. 01.-i hatállyal kiegészítették/változtatták: 
3.2.5.      3.3.1.5.     3.3.1.8. 3.3.1.18.  3.3.2.5. 3.3.2.8. 3.3.2.17. 3.3.3.17.   „ 
3.3.4.5. 
      
A 2006. évi Poznan-i  (POL) Konferencia változtatásai: 
A következő pontokat 2006. 09. 03.-i hatállyal kiegészítették/változtatták: 
3.2.4.  3.2.15.     3.2.34. 3.2.44.     3.3.4.5. 3.3.6.7. 
A következő pontokat 2007. 01. 01.-i hatállyal kiegészítették/változtatták: 
3.3.1.5.  3.3.1.8. 3.3.1.15 – 3.3.1.18-ig     3.2.4. 3.3.ff.  3.2.6. 
 
A 2007. évi Göttlesbrunn-i (AUT) rendkívüli Konferencia változtatásai: 
A következő pontokat 2007. 04. 28.-i hatállyal kiegészítették/változtatták: 
3.1.    3.2.4. 3.2.11.  3.2.15.      3.3.4.5. 
 
A 2006. évi Crikvenica-i  (CRO) Konferencia változtatásai: 
A következő pontokat 2007. 09. 02.-i hatállyal kiegészítették/változtatták: 
3.2.  6.   3.2.14. 3.2.22.  3.2.23.       3.2.28. 3.2.31. pont 
3.2.36.   3.2.38. 3.2.45.  3.3.1.       3.3.1.5. 3.3.1.8.   „ 
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3.3.1.14.   3.3.1.15. 3.3.1.16. 3.3.2.13.    3.3.2.15. 3.3.3.5.   „ 
3.3.3.12.   3.3.3.14. 3.3.4.12. 3.3.6. 7.     3.3.6.13. 3.3.7.3.   „ 
2008. 01. 01.-i hatálybalépéssel változtatták a 3.2.6. és 3.2.11. pontokat; 
2009. 01. 01.-i hatálybalépéssel változtatták a 3.2.2. pontot; 
 
 
 
       3. FEJEZET VÉGE. 
 
 


