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2021 / 2022. ÉVI NEMZETI CSAPATBAJNOKSÁGOK
VERSENYKIÍRÁSA
1.)

SZERVEZŐ:
Magyar Bowling és Teke Szövetség, Teke Szakági Szövetség (továbbiakban MATESZ) a Nemzeti felnőtt
csapatbajnokságokat és a felnőtt bajnokságok mellett futó ifjúsági csapatbajnokságokat szervezi. A felnőtt férfi
Nemzeti Csapatbajnokság NB III. osztályának mérkőzéseit a MATESZ Elnöksége megbízásából a területi, illetve a
budapesti tagszövetségek szervezik és bonyolítják le, az érvényes versenyszabályzat és egyéb MATESZ szabályzatai,
valamint elnökségi határozatai szerint, azzal a kikötéssel, hogy az NB-III.-as csapatbajnokságoknak
2022. május 01.-ig be kell fejeződnie.

2.)

3.)

VERSENYBIZOTTSÁG:
Elnök:

Orosz István

+36 – 20 / 347 – 93 28

Tagok:

Nagy Beatrix

+36 – 30 / 430 – 46 09

Batki Tamás

+36 – 30 / 594 – 60 17

Márton Ferenc

+36 – 20 / 955 – 63 31

Molnár Pál

+36 – 30 / 405 – 29 31

RÉSZTVEVŐ CSAPATOK, A BAJNOKSÁG IDŐSZAKA:
3/1.) A 2021/2022.évi Női Szuperliga, Férfi Szuperliga, NB I., NB II. csapatbajnokságokban indulnak:
 Női Nemzeti Szuperliga:

10 csapat + ifjúsági /2 fős/ csapatok is.

 Férfi Nemzeti Szuperliga:

10 csapat + ifjúsági / 2 fős / csapatok is.

 Férfi NB I. osztály:

2 x 12 csapat + ifjúsági / 2 fős / csapatok is. „Kelet – Nyugat ”

 Férfi NB II. osztály:

3 lehetőleg azonos létszámú csoportok, max. 12 csapattal.

Minden bajnoki osztályban a felnőtteknél 6 fős csapatok versenyeznek!!!
Minden bajnoki osztályban a versenyszám 120 vegyes gurítás!!!
3/2.) A NEMZETI CSAPATBAJNOKSÁGOK IDŐSZAKA:
A Nemzeti csapatbajnokságok az egyes osztályokban, csoportokban a beérkezett nevezési
létszámoktól függően, a területi beosztásuk, valamint sorsolás alapján kerülnek megrendezésre
oda - visszavágós alapon, két időszakban.
 Őszi fordulók:

2021.09.11-től,

 Tavaszi fordulók:

2022.01.15-től kezdődően.
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4.)

NEVEZÉSEK, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
Nevezni csak a mellékelt nevezési lapon lehet. Nevezésre jogosult a MATESZ azon tagegyesülete,
akinek nincs díjhátraléka sem a Megyei / Városi szövetségeknél, sem a MATESZ-nél.
A nevezési laphoz csatolni kell, minden klubnak:
 az Egyesület /Klub/ NAV 0-ás igazolást! Az NB II-be újonnan felkerülő Egyesület /Klub/
esetén - a nevezési lap mellé - csatolni kell még:
 az Egyesület /Klub/ bírósági bejegyzését igazoló végzés, 30 napnál nem régebbi
kivonatának másolati példányát.
 a MATESZ Műszaki Bizottsága által kiállított pályahitelesítést igazoló lap fénymásolatát.
Csak azok a csapatok nevezhetnek, akik a bajnokság indulásakor rendelkeznek, vagy bérelnek az
osztálynak megfelelő minőségű pályát. Ettől eltérni csak külön elnökségi engedéllyel lehet. Késve érkezett
nevezési lap, vagy a nevezési díj befizetésének elmulasztása esetén a Versenybizottság az érintett csapat
jelentkezését nem veszi figyelembe. A nevezés leadható e-mailben, azonban az eredeti nevezési lapot
postai úton is be kell küldeni a MATESZ irodába.
FONTOS: A SZUPERLIGA indulási feltétele, hogy 2021.08.01-ig érvényes nemzetközi
pályaminősítéssel kell rendelkezni-e a pályának!
A nevezési lap beérkezésének határideje:
2021. JÚLIUS 12. – HÉTFŐ 10.00 ÓRA.
A mellékletként csatolandó iratok pótlólagos beküldésének határideje, 15.000.- Ft pótdíj befizetésével:
2021. JÚLIUS 19. - HÉTFŐ 10.00 ÓRA.
A nevezési díj befizetést igazoló dokumentum másolatot kérjük megküldeni elektronikus / postai úton.
Sorsolás AUGUSZTUS 09. HÉTFŐ-ig

5.)

NEVEZÉSI DÍJAK:
 Nemzeti Szuper Liga

120.000 Ft

 Nemzeti NB I.

100.000 Ft

 Nemzeti NB II.

80.000 Ft

A nevezési díjak befizethetők:


a MATESZ folyószámlájára OTP BANK 11714006 – 20422347 átutalással,
a számla kiállítását követően



készpénzzel a nevezés leadásakor
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6.)

A NEMZETI CSAPATBAJNOKSÁGOK LEBONYOLÍTÁSI FORMÁI, CSOPORTOK
KIALAKÍTÁSA, GURÍTÁSSZÁMOK, VERSENYZÉSI JOG:

6.1.) CSOPORTOK, BAJNOKI OSZTÁLYOK KIALAKÍTÁSA

NŐK
 SZUPERLIGA - 10 csapatos bajnoki osztály + 2 fős Ifi
A nőknél a jelenlegi rendszer folytatódik, rájátszás nélkül. A bajnoki mérkőzések ajánlott
időpontja szombat 10 – 14 óra között választható a nevezési lapon feltüntetve.

FÉRFIAK
 SZUPERLIGA – 10 csapatos bajnoki osztály + 2 fős Ifi
A férfiaknál visszaállításra került a 10 csapatos rendszer oda – visszavágó alapon. A
bajnoki mérkőzések kezdési időpontja KÖTELEZŐEN szombat 12:00 – 14:00 óra között
választható a nevezési lapon feltüntetve. Ettől az időponttól eltérni csak közös megegyezéssel
lehet. A mérkőzés új időpontjának megadásával valamint a két csapat közös megegyezését
legkésőbb a mérkőzés hivatalos időpontja előtt 48 órával jelenteni kell a versenybizottság
felé, amit a versenybizottságnak jóvá kell hagynia. Az ifi csapatok a felnőtt csapatokkal
azonos helyen és időben játszanak kötelezően a felnőtt mérkőzést megelőzően.
 NB I. – 2 x 12 csapatos bajnoki osztály + 2 fős Ifi
Az NB I. Kelet - Nyugat csoportjainak kialakítása során a versenybizottság törekedni fog
a 2 x 12 csapatos bajnoki osztályok kialakítására, lehetőség szerint figyelembe véve, hogy a
Nyugati csoportban a Dunántúli csapatok kerüljenek a Keleti csoportba a Budapesti és a Keleti
oldalon lévő egyesületek.
 NB II. - 3 lehetőleg azonos létszámú bajnoki csoport, max. 12 csapat / csoport ( kötelező 1
utánpótláskorú játékos szerepeltetése a hat játékos között.) lásd 13.2.
Ebben a bajnoki osztályban is kötelező a 120 vegyes gurítás szám. Ezáltal a játékosok 6 x 120
vegyes gurítást teljesítenek (10 próbagurítás), 30 gurításonként pályacserével, ember-ember
elleni versenyzéssel.
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6.2.) GURÍTÁSSZÁMOK
Szuperliga, NB I., NB II. bajnoki osztályban egységesen 120 vegyes gurítás (10 próbagurítás),
30 gurításonként pályacserével, ember-ember elleni versenyzéssel.
A versenyzési jogot a Versenyszabályzat 3. 8. pontja szabályozza.
A versenyengedélyek másolata is elfogadható.

6.3.) VERSENYZÉSI JOGOK, KOROSZTÁLYOK
 A 14. életévüket be nem töltött versenyzők, csak az ifjúsági csapatban szerepelhetnek.
 A 14. életévüket be, de a 16. életévüket be nem töltött serdülő versenyzők vagy az ifjúsági
csapatok, vagy a felnőtt csapatok mérkőzésein szerepelhetnek, az adott fordulóban.
 A 16. életévüket betöltött serdülő, valamint az ifjúsági játékosok versenyzési joga nincs
korlátozva, tehát az a játékos, aki az Ifiben szerepelt a FELNŐTT csapatban is pályára léphet,
még akkor is, ha az ifjúsági mérkőzésen lecserélték.
Amennyiben egy Egyesület két csapatot indít a csapatbajnokságokban, abban az esetben
köteles a második csapatát alacsonyabb osztályban indítani. Amennyiben van alacsonyabb
osztályú bajnokság, megfelelő jogosultság esetén, mindkét csapat keretének névsorát köteles
/külön – külön/, 2021. augusztus 20-ig – a MATESZ Versenybizottságának megküldeni,
amelyet a MATESZ a Versenyengedélyek kiadásánál fog megkülönböztetni. A keretek közt oda
– visszamozgás a bajnokság során tilos! /kivétel az adott évben versenyengedéllyel még nem
rendelkező játékos esete/. Amennyiben egy egyesület két csapatot indít a bajnokságban – pl.
egyosztályos női bajnokság -, abban az esetben is köteles mindkét csapat keretének névsorát,
az előzőekben leírtak alapján közölni.

7.)

A BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE:
Versenyszabályzat 3. 28. / a, b. pont alapján történik. A pontok: szériánként /30 vegyes
gurításonként / a győztes 1 szett pontot kap.
Győztes az, aki a szériában: -

több fát üt.
ha az ütött fa egyenlő, akkor mindkét versenyző 0,5 szett pontot kap.

A szett-pontok alapján lehetséges eredmények:
 4:0 ; 3,5:0,5 ; 3:1 ; 2,5:1,5 ; 2:2 ; 1,5:2,5 ; 1:3 ; 0,5:3,5 ; 0:4.
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8.)

TABELLA SORREND:
8/1.) A Tabellapontok csökkenő sorrendje dönt.
8/2.) Azonos tabella pontszámmal végző csapatok esetén az egymás elleni eredmények a döntőek, a
bajnokság végeredményét illetően.
A két, vagy több csapat egymás elleni mérkőzéseinek eredményei alapján


a csapat pontok csökkenő sorrendje, aztán



a szett-pontok csökkenő sorrendje dönt, ha itt is egyezőség van



akkor a szezon során IDEGENBEN ütött összes fa a mérvadó.

Amennyiben ezek után is teljes egyezőség van, akkor két, vagy több azonos helyezettet hirdet ki a
szövetség! Kivéve, ha ez nemzetközi kupában történő indulást, vagy dobogós helyezést befolyásol. Ebben
az esetben egy, semleges helyszínen történő mérkőzés dönt arról, hogy ki hol indulhat, s hányadik helyen
végez a bajnokságban! Ezen mérkőzésen a csapatok összes ütött fájának csökkenő sorrendje a döntő.

9.)

FELJUTÁS, KIESÉS:
9.1.) FELJUTÁS:
Nemzeti férfi Szuperliga: az NB I Kelet és Nyugat bajnoka /2 csapat/.
NB I: az NB II.-es bajnokságok első helyezettjei /3 csapat/.
NB II: Amennyiben azonos számú NB II-es és NB III-es csoport indul, abban az esetben az NB
III-as bajnokcsapatok juthatnak fel. Ellenkező esetben a Versenybizottság dönt a feljutókról.
Minden Bajnoki osztályban, ha valamely bajnok nem kíván, vagy nem élhet (a felsőbb osztályban
már van csapata az egyesületnek/technikai okok) a feljutás lehetőségével, akkor az érintett
csoportok második helyezettjei jogosultak osztályozó mérkőzést játszani a magasabb osztály
jobbik kiesőjével (semleges pályán, több ütött fára, vakírással).

9.2.) KIESÉS:
Férfi Nemzeti Szuperliga: kiesnek a 9 - 10. helyezett csapatok / 2 csapat /.
Férfi NB I.-es bajnokság Keleti és Nyugati csoport: kiesnek a két csoport 12. helyezett csapatai,
illetve a két csoport 11. helyezett csapatai semleges pályán egy osztályozó mérkőzésen döntik el,
hogy ki maradhat a magasabb osztályban / 3 csapat /.
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Férfi NB II.-es bajnokságok: Amennyiben azonos számú NB II-es és NB III-as csoport indul,
abban az esetben a csoportok utolsó két helyen végzett csapatok esnek ki. Ellenkező esetben a
Versenybizottság dönt a kiesőkről.
A VB fenntartja a jogot arra, - szélsőséges esetben – ha a fent leírtak nem hoznak megoldást, hogy
saját hatáskörben döntsön a nevezések függvényében! A csapatok területi elosztásáról a beérkezett
nevezések után a Versenybizottság dönt.

10.)

DÍJAZÁS:
Valamennyi csapatbajnokság első három helyezettje kupa és érem díjazásban (felnőtt csapatonként 12
érem; utánpótlás bajnokság esetén 4 érem. A csapatok térítés ellenében további érméket igényelhetnek.
A Nemzeti Szuperligák

I. helyezettjei a csapat Világ Kupán,
II. helyezettek a csapat Európa Kupán,
III. helyezettek a csapatok NBC Kupán jogosultak az indulásra.

A Magyar Kupa győztese jogosult a csapat NBC kupán való indulásra. Abban az esetben, ha a kupa
győztese már jogot szerzett valamely nemzetközi kupán való indulásra, akkor a Magyar Kupa döntőjének
sorrendben következő csapata jogosult az NBC kupán való részvételre. Amennyiben, bármilyen oknál
fogva a Magyar Kupa nem kerül lebonyolításra, abban az esetben a nemzeti szuperliga bajnokságok 4-ik
helyezett csapatai jogosultak az NBC kupán való indulásra.
Ha valamelyik jogosult csapat nem vállalná az indulást, akkor a MATESZ Elnöksége dönt a
Versenybizottság javaslatát figyelembe véve a résztvevő csapatról (egyeztetve az NBC vezetőségével).
Csonka bajnokság esetén a Nemzetközi indulási jogokat a MATESZ elnöksége jogosult kijelölni.

11.)

KÖLTSÉGEK:
A mérkőzések lebonyolításával kapcsolatos összes költség a résztvevő csapatokat terheli.

12.) LEBONYOLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK:
12.1.)

A versenyszabályzat 3. 26. 2. / a, b, c, d és 3. 8. pontja szabja meg.

12.2.)

A Nemzeti Felnőtt Csapatbajnokságokban résztvevő 6 fős csapatok mérkőzésenként
maximálisan négy, a klubhoz leigazolt – külföldi állampolgárt szerepeltethetnek, akik együttesen
maximum 240 gurítást teljesíthetnek. Játékosok cseréjét a versenyszabályzat 3. 11. pontja
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szabályozza, továbbá csere esetén a játékvezető köteles a versenyt az összes pályán megállítani,
és a cserejátékost bemutatni. Nem hivatalos eredményközlés: versenyszabályzat 3.26.2. /d pontja
szerint. A verseny bezárását a Versenyszabályzat 3. 26. 3. pontja szabályozza.

12.3.)

A 2021/2022.évi Nemzeti Csapatbajnokságok küzdelmeiben a pályaválasztó csapat pályája
gurítódeszkáinak, bábu-állásainak, perselyeinek, bábuinak és golyóinak meg kell felelni a
MATESZ műszaki szabályzatának, valamint a Versenyszabályzat 3. 5. pontjának. A vizsgálatot
valamennyi pályán /minimum/ 3 évenként végre kell hajtani, de a Műszaki Bizottság elrendelheti
az időközi felülvizsgálatot. A Szuperligában Nemzetközi minősítés kötelező.
Az NB I-ben, az NB II-ben, valamint az NB III-ból feljutó csapatoknál minden esetben a MATESZ
Műszaki Bizottságának kell a felülvizsgálatot elvégezni. Óvásnál a MATESZ Műszaki Bizottsága
végzi el a felülvizsgálatot, melynek költsége az elmarasztalt csapatot terheli. Azonos bajnoki év
közben bábu típusának /sima-hasas, golyós-golyó nélküli/ cseréje nem engedélyezett! Golyó
nélküli hasas bábu esetén csak az számít ütött fának, amit a gép megad. Kivétel ez alól, ha a bábu
időn belül egyértelműen eldől, és azt a gép nyilvánvaló géphiba miatt nem adja meg! A férfi
Nemzeti Szuper Liga, valamint az NB – I bajnokságokban, csak hasas a bábu használata
engedélyezett.

12.4.)

Ha a kiküldött játékvezetők - akik a pályát és annak felszereléseit kötelesek felülvizsgálni a pályát versenyzésre alkalmasnak találják, a mérkőzést le kell játszani.
A pálya és a pályafelszerelések alkalmatlansága miatti óvást a jegyzőkönyvre fel kell vezetni.
Amennyiben az óvás tárgyát képező problémára a Műszaki Bizottság korábban már észrevételt
tett és az annak kijavítására adott határidő már letelt, akkor az óvás költségét a hazai csapatra
kell terhelni. Ha az óvás jogosnak bizonyul, a pályaválasztó csapat a hiba kijavításáig azon a
pályán mérkőzést nem játszhat.
Ammenyiben az óvás jogerős abban az esetben a hazai csapatnak a következő hazai mérkőzéséig
a javításokat el kell végeznie és hitelesítettnie kell a pályát a műszaki bizottsággal. Ellenkező
esetben, ha ez nem lehetséges egy olyan bajnoki osztályának megfelelő pályát kell bérelnie saját
költségére, ahol a további hazai bajnoki mérkőzéseit lejátssza, amíg a nevezésben leadott pályája
el nem készül. Ez nem lehet a soron következő ellenfelének a hazai pályája.
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A pályaválasztó csapat Szuperliga, NB I., NB II. bajnoki csoportban - 4 x 30,

12.5.)

rendszeresített versenyjegyzőkönyvet köteles vezetni,(kivétel, ahol a számítógépes rendszer
automatikusan minden gurítás eredményét regisztrálja). Különös gondossággal kell beírni a
versenyzők versenyengedély számát, ifjúsági versenyzőknél azok születési adatait (év, hó, nap). A
nézők tájékoztatását szolgáló falitáblára pályacsereként kell az eredményt felírni, a
végeredményt is.
A versenyjegyzőkönyv hitelességéért a kiküldött játékvezetők fegyelmileg felelősek. A
versenybizottság a mérkőzések eredményét csak akkor hitelesíti, ha a versenyjegyzőkönyvön
mindkét csapatvezető aláírása szerepel. A versenyjegyzőkönyv aláírt példányát a hazai csapat
köteles a sportév végéig (július 15) megőrizni és kérésre a szövetségnek megküldeni. Az
eredmények beküldését aláíratlan Excel illetve Pdf formátumban is elfogadjuk
A

mérkőzés

jegyzőkönyvét

kötelezően

MATESZ

által

megadott

formátumban

kell

versenybizottság részére megküldeni.

12.6.)

A mérkőzéseket az előre bejelentett időpontban, napon, és órai kezdettel kell
lebonyolítani, a kiküldött játékvezető közreműködésével. Az ettől eltérő időpontban lejátszásra
kerülő mérkőzésen is biztosítani kell a játékvezetők közreműködését.

12.7.)

Mérkőzés halasztás: A mérkőzés időpont-változtatásának engedélyezését legkésőbb a
mérkőzés eredetileg kitűzött időpontját megelőzően 48 órával az elhalasztást kérő csapat írásban
köteles kérni a MATESZ Versenybizottságától.
A Versenybizottság a mérkőzés elhalasztását csak akkor engedélyezheti, ha a halasztási kérelmet
a két csapat közösen írásban a VB felé megküldi és mérkőzés új időpontjáról legkésőbb a bajnoki
fordulót követő hétfő de. 10-óráig a versenybizottságot közösen tájékoztatják. Amennyiben nem
születik közös megegyezés a mérkőzés elhalasztásáról, akkor a vétlen csapat javára kerül
jóváírásra a mérkőzés, 8:0 és 24:0-ás szettaránnyal.
Az elhalasztott mérkőzéseket az EREDETILEG KIÍRT IDŐPONTHOZ KÉPEST 30 NAPON
BELÜL le kell játszani még akkor is, ha ez egy hétvégén két Bajnoki fordulót eredményez. A
versenybizottság nem zárkózik el a hétköznapi lejátszás elől sem.
Elhalasztott mérkőzésen csak az a versenyző szerepelhet, aki az eredeti időpontban is igazolt
versenyzője volt az egyesületnek és játékjogosultsággal rendelkezett.
2021 – 2022. ÉVI CSAPATBAJNOKSÁG VESENYKIÍRÁSA
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A változtatást kérő csapat köteles 20 000.- Ft-ot a MATESZ pénztárába befizetni, függetlenül
attól, hogy a halasztási kérés milyen indokból történik! Kivétel a 12.8.)

12.8.)

Nemzetközi kötelezettség esetében a Versenybizottság köteles a halasztási kérelmet
elfogadni, - a vétlen csapat hozzájárulásának vizsgálata nélkül - és az elfogadott halasztás
tényéről a vétlen csapatot tájékoztatni

12.9.)

Ha a Versenybizottság által kitűzött időpontban – vis major kivételével – valamelyik
felnőtt csapat nem jelenik meg, akkor a Versenybizottság a vétlen csapat javára igazolja a
mérkőzést 8:0 arányban /csapatpont/, 24:0 szett aránnyal. A vétkes csapatot a Versenybizottság
pontlevonással bünteti, ez az első esetben 1 pont, valamint 50 000.- Ft pénzbüntetés.
A következő esetben a bajnokságból történő kizárással és eredményeinek törlésével bünteti.
Csonka csapattal történő kiállás esetében az érintett csapatot a Versenybizottság - már az első
alkalommal - 1 büntetőpont levonással bünteti. Második esetben 2 büntetőpont kerül levonásra a
csapat korábban megszerzett összes bajnoki pontjából.
Három csonka csapattal történő kiállás esetén a bajnokságból ki kell zárni a csapatot, – az ifjúsági
csapattal együtt – s a csapat minden addigi eredményét törölni kell.
A kizárt csapat – a következő évi bajnokságban – csak két bajnoki osztállyal lejjebb nevezhet.

12.10.)

A vendégcsapat részére 1 óra várakozási időt kell biztosítani. A késésből eredő
többletköltséget az utazó csapat köteles megtéríteni. /játékvezetői díj/. Ha a hivatalos kezdési időre
nem érkezik meg a vendégcsapat, de telefonon igazoltan jelzi az Egyesületnek /Játékvezetőnek/ a
késés okát és a várható megérkezésük időpontját, /útviszonyok miatti késés, jármű meghibásodás
stb./ akkor a játékvezetőnek az alábbiak figyelembevételével kell dönteni a várakozási idő
meghosszabbításáról:
 ha nem veszélyezteti a következő mérkőzés lejátszását,
 ha nem ütközik a 15.1 bekezdésben foglaltakkal.
Mindkét felmerülő akadályt a játékvezetőnek – a mérkőzést követő első munkanapon 10 óráig
írásban – kell jelentenie a Versenybizottságnak.
Ha az utazó csapat a várakozási idő leteltéig nem érkezik meg, - és telefonon sem jelezte
érkezésének késését - a mérkőzést nem kell a hazai csapatnak lejátszani, de a tényt a
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versenyjegyzőkönyvben rögzíteni kell. A hazai csapat vezetője és a kiküldött játékvezetők által
hitelesített versenyjegyzőkönyvet vagy ennek faxon beérkezett másolatát, illetve az ezt tartalmazó
e-mailt a mérkőzést követő első munkanapon 10 óráig el kell juttatni a Versenybizottsághoz.
Versenyszabályzat szerinti VIS MAJOR esetén az utazó csapat 3 napon belül köteles igazoló
jelentést küldeni, a MATESZ-nek és a vétlen csapatnak. Ebben az esetben az igazoló jelentésben
meg kell adni a hazai csapattal már egyeztetett új időpontot is.
Megegyezés hiányában a Versenybizottság tűz ki új időpontot. Valamelyik csapat, kiírt időpontban
történő meg nem jelenése esetén, a mérkőzés 2 bajnoki pontja / mérkőzés lejátszása nélkül / a
vétlen csapatot illeti meg / 8-0 és 24-0 szett arányban /.

12.11.)

Az utolsó 3 fordulóba kisorsolt mérkőzéseket csak az előzetesen bejelentett, - előre kitűzött
– időpontban lehet lejátszani, ezeknek a mérkőzéseknek előbbre hozatalára van, elhalasztására
nincs lehetőség. Ez alól kivételt képez a 12.8.) pont, illetve versenybizottsági határozat rendkívüli
esemény miatt.

12.12.)

A hazai csapat köteles az illetékes területi és/vagy megyei játékvezető küldő bizottságtól
játékvezetőt kérni. Amennyiben a területi és/vagy megyei játékvezető bizottság az adott mérkőzésre
nem tud játékvezetőt küldeni, vezetheti a mérkőzést:
 azon hazai játékos, amelyik érvényes játékvezetői, igazolvánnyal rendelkezik, és
nem szerepel az aznapi rajtlistán,
 a két csapat tagjai közül, közös megegyezéssel.
Játékvezető hiánya miatt nem maradhat el mérkőzés! Azonban, ha egy csapat mérkőzésein három
alkalommal nem volt játékvezető, a következő mérkőzésre a Versenybizottság fog kiküldeni egyet
a szomszédos megyéből /útiköltséget és játékvezetői díjat fizet a rendező csapat/.
A játékvezetők /versenylap írók/ folyamatosan, gurításonként /kivétel ahol dobásonként-i
versenylap író berendezés üzemel / kötelesek az eredményeket az egyéni versenylapra beírni, amit
a mérkőzés végén a játékossal alá kell írattatni. Az egyéni versenylapokat, és a rajtlistát a
versenyjegyzőkönyv aláírása után a játékvezetők mátadják az illetékes csapatvezetőknek, amit a
vezetők 7 napig, - óvás esetén az óvás tárgyalásának, határozathozataláig - kötelesek megtartani,
a jogerős határozatig. Az esetleges verseny felfüggesztése vagy beszüntetetése – áramkimaradás
vagy műszaki hiba /ha 1 órát meghaladóan áll a játék/ – után az utolsó befejezett szériát – 30
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gurítás - kell figyelembe venni és a mérkőzést onnan folytatni, illetve ismét elkezdeni, függetlenül
attól, hogy a folytatásra aznap, vagy későbbi időpontban kerül sor.
A verseny /mérkőzés/ folytatásával kapcsolatos többletköltségek a pályaválasztó csapatot terhelik,
azaz köteles megfizetni a folytatáshoz minimálisan szükséges vendégcsapat – tagok – utazási
költségeit, a bemutatott számlák alapján.

12.13.)

Csapatbajnokságok találkozóin a mérkőzés megkezdése előtt félórával a pályaválasztó
csapat köteles valamennyi – a mérkőzésen szerepeltetni kíván, maximálisan 6 fő + 4 fő tartalék versenyzője nevét a Versenytáblára és a MATESZ által rendszeresített Rajtlistára felírni, melynek
sorrendje a mérkőzés folyamán már nem változtatható! Az ellenfél pedig a mérkőzés megkezdése
előtt negyedórával köteles ugyancsak valamennyi – a mérkőzésen szerepeltetni kívánt,
maximálisan 6 fő + 4 fő tartalék – versenyzője nevét a Versenytáblára és a MATESZ által
rendszeresített Rajtlistára felírni, mivel párosítási joggal rendelkezik. A felírt sorrenden a
vendégcsapat sem változtathat a mérkőzés során!
NBC szabályzat változása következtében

2019 őszétől megszűnt a TAKTIKAI (BLIND) csere lehetősége, a játékos kicserélése cserének
számít!

13. IFJÚSÁGI BAJNOKSÁGOK:
13.1.)

A MATESZ 2021/2022. évi Férfi és Női Nemzeti Szuper Liga és Férfi NB I.osztályú
bajnokságban induló csapatok számára 2 fős, ifjúsági bajnokságot ír ki kötelezően. A Szuperliga,
és az NB I. 6 sávos pályán versenyző csapatok, kötelesek megadni, hogy melyik 4 sávon
bonyolítják le az ifjúsági csapatuk versenyét.

13.2.)

A MATESZ a 2021 / 2022. évi NB II. bajnoki osztályban visszaállítja az ifjúsági játékosok
szerepeltetését a következő feltételekkel:
 IFI csak IFI ellen léphet pályára
 Ifjúsági játékos csak ifjúsági játékosra cserélhető
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 A hazai csapat dönt, hogy az ifjúsági játékos a mérkőzés melyik sorában szerepel
– melyet a rajlistán egyértelműen jelezni kell -, a vendégcsapat köteles ebben a
sorban szerepeltetni az ő ifjúsági játékosát.
 Az ifjúsági eredmény beleszámít a felnőtt csapat eredményébe,
 Tehát az összeredményt (legalább 1 utánpótláskorú és 5 bármelyen korosztályú
játékos eredménye alkotja majd.)
 az NB II.-es csapatokra a 6 fő játékosra is összesen 2 cserelehetőség vonatkozik.
 FIGYELEM az NB II. ifi játékosnak kötelezően be kell tölteni a 14. életévét.

13.3.)

A bajnokságban az ifjúsági csapatok, a felnőtt csapatuk sorsolásának megfelelve,
játszanak. Az ifjúságiak (az NB-II kivételével) minden esetben, kötelezően a felnőtt mérkőzések
előtt lépnek pályára. A csapatbajnokságok találkozóinak a megkezdése előtt a felnőtt játékosok
neveivel együtt a pályaválasztó csapat köteles valamennyi /maximálisan 2 fő, + 2 tartalék/, NB-IIben 1 fő egy tartalék - a csapatban szerepeltetni kívánt - versenyzője nevét felírni a rajtlistára,
amelynek sorrendje / Szuperliga, NB-I. 2 + 2 fő , NB-II 1 +1 fő/ a mérkőzés folyamán már nem
változtatható.
Az ifjúsági mérkőzéseken, a Szuperligában és NB I-ben 2 fő az NB-II-ben 1 fő, cseréje
engedélyezett. Az az ifjúsági játékos, aki az ifjúsági mérkőzésen játszott, már kezdettől a felnőtt
csapatban is versenyezhet (ha nem ütközik a 6.3 pontban foglaltakkal).
Az ifjúsági csapat ki nem állása, vagy csonka csapattal történő szereplés esetén, a
Versenybizottság a vétkes csapatot első alkalommal figyelmeztetésben részesíti.
Minden további esetben 50.000 FT pénzbírság megfizetésére kötelezi a vétkes egyesületet, amit
köteles 15 napon belül befizetni a MATESZ felé, különben a felnőtt csapat kizárásra kerül.
Az utánpótlás korú versenyzők születési dátumát /év, hónap, nap/ – bármely csapatban is szerepel
– fel kell tüntetni a versenyjegyzőkönyvben kötelező jelleggel!

13.4.)

A Nemzeti Ifjúsági Csapatbajnokságokban résztvevő csapatok mérkőzésenként
maximálisan kettő – a klubhoz leigazolt – külföldi állampolgárt szerepeltethetnek, akik együttesen
maximum 120 gurítást teljesíthetnek úgy, hogy külföldi állampolgárságú versenyző, vagy külföldi
állampolgárságú versenyző helyett léphet pályára vagy magyar állampolgárságú helyett abban az
esetben ha két magyar állampolgárságú játékos volt a pályán.
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13.5.)

Feljutás, kiesés Az ifjúsági csapatok - helyezésüktől függetlenül – saját felnőtt csapatukkal
jutnak fel a magasabb, illetve esnek ki az alacsonyabb osztályú bajnokságba.

13.6.)

Ebben a sport évben ifjúsági korcsoportban versenyezhetnek az 1998. 06. 30- után született
fiúk, illetve lányok.

14.

ÓVÁS, FELLEBBEZÉS:
A mérkőzéseket, a mérkőzések időpontját, /a Versenybizottsági, Elnökségi döntéseket /7 naptári
napon belül lehet írásban megóvni, fellebbezni. Az óvást, a fellebbezést a MATESZ Versenybizottságához
kell benyújtani, egyidejűleg kötelező befizetni a 15.000.- Ft óvási díjat a MATESZ-nek. Az óvást, a
fellebbezést annak határidőben történő benyújtása és az óvási, fellebbezési díj befizetése, illetve
befizetésének igazolása nélkül a Versenybizottság nem tárgyalhatja. Az óvás, fellebbezés letárgyalása után
a Versenybizottság határozatot ad ki, amely határozat ellen – annak kézhez vétele utáni 15 naptári napon
belül – fellebbezni lehet a MATESZ elnökségéhez, egyidejűleg kötelező befizetni a 30.000.- Ft fellebbezési
díjat a MATESZ-nek.
A fellebbezést annak határidőben történő benyújtása és a fellebbezési díj befizetése, illetve
befizetésének igazolása nélkül az elnökség nem tárgyalhatja. A fellebbezés letárgyalása után az elnökség
határozatot ad ki, ezen határozat ellen további jogorvoslat végett a MATESZ felügyelő szervhez lehet
fordulni. Mind az óvás, mind a fellebbezés jogerős eldöntése után az elmarasztalt fél köteles az óvási,
valamint a fellebbezési díjjal azonos összeget fizetni a vétlen félnek, a határozatban megadott határidőn
belül. Ha a fizetés határidőben nem történik meg, a nem fizető csapatot a Versenybizottság javaslata
alapján, a MATESZ elnöksége a bajnokságból kizárhatja.

15.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

15.1.)

A Férfi Szuperliga mérkőzéseit kötelezően szombat 12:00 és 14:00 között kell elkezdeni.
Ettől az időponttól eltérni csak közös megegyezéssel lehet valamint a megegyezést 48 órával az
eredetileg kiírt időpont előtt jelenteni kell a versenybizottság felé, amit a versenybizottságnak
jóvá kell hagynia. A többi Bajnoki osztályban a mérkőzést 4 és 6 sávos pályán csak 10:00 és 14:30
óra között lehet kezdeni, 2 sávos pályán 10:00 - 12:00 között lehet mérkőzést kezdeni. A fenti
időpontoktól közös megegyezéssel el lehet térni, a Versenybizottság egyidejű értesítése mellett.
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15.2.)

A 6 sávos pályával rendelkező egyesületek mind a 6 sávot igénybe vehetik, de egész évben
úgy kötelesek mérkőzéseiket lejátszani, ahogyan az első mérkőzésüket lebonyolították! Ezt a
lebonyolítási formát kötelesek a nevezési lapjukon megjelölni! /Pálya meghibásodás esetén
megegyezés szerint/

15.3.)

A MATESZ Igazolási és Átigazolási Szabályzata szerint, az átigazolt versenyzők minden
megkötés nélkül versenyezhetnek új egyesületükben. Vitás, kérdéses igazolási és átigazolási
ügyekben a MATESZ Fegyelmi bizottsága dönt. Az átigazolási időszakot a mindenkori átigazolási
szabályzat határozza meg. Az átigazolt játékos az átigazolási/nevelési díj megfizetése után
jogosult az új egyesületében pályára lépni.

15.4.)

A mérkőzések napját, kezdési időpontját, valamint a mérkőzések helyszínét kötelezően
közölni kell a nevezési lapon. Az állandó időpont változtatás kérelmét csak a Versenybizottság
engedélyezheti, a változásról a változást kérő csapat köteles tájékoztatni az érintett
vendégcsapatokat az aktuális bajnoki forduló előtt.

15.5.)

A csapatok – mindkét csapat - kötelesek a bajnoki mérkőzések eredményét az adott
hétvégén

Vasárnap

este

10

óráig,

a

MATESZ

számítógépes

rendszerébe

a

-

www.tekesport.hu/eadmin - rögzíteni, a hazai csapatnak pedig a jegyzőkönyvet, a Versenybizottság
email címére elküldeni, a Szövetség által kiadott hivatalos jegyzőkönyvi formátumban. Ami
elérhető lesz a MATESZ hivatalos honlapján. A mérkőzés eredmény közlésének késve teljesítése,
más jegyzőkönyv használata, az első esetben figyelmeztetést von maga után. További mulasztás
vagy mulasztások esetén a vétkes csapat minden esetben 10.000.- Ft pénzbüntetést köteles fizetni
a MATESZ részére, azzal a megkötéssel, hogyha 14 naptári napon belül nem rendezi a tartozását,
a csapatot - amíg nem fizet - fordulónként 1 büntetőponttal sújtja. A mérkőzés eredeti
versenyjegyzőkönyvét a csapatoknak a sportév végéig meg kell őrizni és óvás esetén, vagy
amennyiben a Versenybizottság felszólítja őket, a Szövetségbe meg kell küldeni.
15.6.)

A sorsolás elkészítésekor a csapatok kéréseit a lehetőségekhez mérten a versenybizottság
figyelembe veszi. A többi bajnoki csoportok sorsolásai, a férfi Szuperligához igazítva kerülnek
kialakításra.
A 2021-2022. évben Férfi Szuper Liga, valamint az NB I bajnokság felnőtt és ifjúsági
mérkőzéseit csak minimum 4 sávos, panelos, - I osztályú minősítéssel rendelkező - pályákon lehet
megrendezni. NB II-es bajnokság – felnőtt és ifjúsági – mérkőzéseit minimum 2 sávos öntött
2021 – 2022. ÉVI CSAPATBAJNOKSÁG VESENYKIÍRÁSA
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műanyag, panelos borítású; automata állító berendezéssel üzemeltetett – minimum III. osztályú
minősítéssel rendelkező – pályákon lehet megrendezni.
FIGYELEM A 2021 – 2022. évben a Női és Férfi Szuperliga bajnokság felnőtt és ifjúsági
mérkőzéseit csak minimum 4 sávos panelos, NEMZETKÖZI minősítéssel rendelkező pályákon
lehet megrendezni.

15.7.)

Minden mérkőzésen a hazai csapatnak biztosítani kell a 2020. évi Versenyszabályzat
elérhetőségét, mind a hazai, mind a vendégcsapat részére! A versenyszabályzat megtalálható a
MATESZ honlapján.

15.8.)

Jelen versenykiírás az NBC Nemzetközi Sportszabályzat, a MATESZ Versenyszabályzat és
egyéb MATESZ szabályzatok rendelkezéseivel együtt érvényes, illetve ezen versenykiírásban nem
szabályozott kérdésekben a többi MATESZ szabályzat rendelkezései, valamint a Versenybizottság
döntése a mérvadóak.

15.9.)

FIGYELEM!
2022 ősztől minden MATESZ által szervezett bajnokságban kötelező a hasas bábú használata
beleértve az NB-II bajnokságot is!

15.10.)

FIGYELEM!
2021 ősztől a MATESZ Elnöksége és Versenybizotsága a Covid-19 helyzethez kapcsolódóan
meghozott összes engedményét/határozatát visszavonja.

15.11.

FIGYELEM!
A 2021/2022 bajnokság befejezése után a MATESZ Elnöksége központi díjátadó ünnepséget
tervez szervezni.
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16.

NEMZETKÖZI PÁLYAMINŐSÍTÉS

A műszaki felülvizsgálatot végző személyek listája az NBC honlapján megtalálható.
A nemzetközi pálya minősítés megléte a SZUPERLIGA indulás feltétele, amit 2021.08.01-ig a
MATESZ felé igazolni kell !!!
Magyarországon egyedül Tóth Redmond rendelkezik ilyen jogosultsággal.
Elérhetősége: 70 / 623 – 4729 ; redmondtoth@gmail.com
A MATESZ Versenybizottsága Budapest, 2021. június 01.
Az elnökség tárgyalja és fogadja el: legkésőbb június 17-ig.
A Csapatbajnoki Versenykiírás megjelentetési ideje:
Budapest, 2021. június 18.
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