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2014/2015. évi Nemzeti csapatbajnokságok
VERSENYKIÍRÁSA
1.) SZERVEZŐ: a Magyar Bowling és Teke Szövetség, Teke Szakági Szövetség (továbbiakban MATESZ) a
Nemzeti felnőtt csapatbajnokságokat és a felnőtt bajnokságok mellett futó ifjúsági páros bajnokságokat 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 2015.
május 25.-ig be kell fejeződni.
2.) VERSENYBIZOTTSÁG:
Elnök: Szarvas Balázs
Tagok: Borsos József
Molnár Tibor
Orosz István
SkubaIstván

+36-309045969
+36-209575154
+36-306262623
+36-203479328
+36-203907449

3.) RÉSZTVEVŐ CSAPATOK:
A 2014/2015. évi férfi Szuperliga, NB I., NB II. csapatbajnokságokban csapatok indulnak:
- Férfi Nemzeti Szuperliga: 10 csapat + ifjúsági /2 fős/ csapatok is.
- Férfi NB I. osztály: 2 x 12 csapat + ifjúsági /2 fős/ csapatok is.
- Férfi NB II. osztály: A nevezések számának függvényében 3 vagy 4, lehetőleg azonos létszámú csoport +
ifjúsági /1 fő/
A 2013/2014. évi női Szuperliga, csapatbajnokságban elért végső helyezésük, illetve új nevezések alapján, az alábbi
létszámú csoportokba indulási jogot szerzett csapatok:
a.) 13 vagy annál több csapat nevezés esetén:
- Nemzeti Szuperliga: 8 csapat + ifjúsági /2 fős/ csapatok esetén rájátszás formájában döntik el a végső
helyezések sorrendjét. Az alapszakasz végeredményét a versenyszabályzat 3. 28. c pontja határozza meg.
Rájátszás szabályai (csak 8 csapatos női szuperliga esetén):
1 – 4 és 5 – 8. helyezettek /külön sorsolás alapján/ oda – vissza alapon, találkoznak egymással.
A rájátszás sorsolását úgy kell elkészíteni, hogy, az előbbre végző csapatok otthonában fejezze be a rájátszást
(MATESZ-nek lehetősége legyen az esetleges bajnoki cím átadására hazai közönség előtt).
A rájátszás eredményét, hozzá kell adni az alap bajnokságában szerzett eredményekhez a csapatoknak. /tehát az
alapbajnokságban szerzett összes eredményét, mindenki magával viszi/
A rájátszás végeztével, a rájátszásban és az alapszakaszban szerzett összes tabellapont dönt. Ha az
egyenlő, akkor rájátszásban elért egymás elleni (2 meccs) eredménye dönt. Ha az egyenlő, az összesített
csapatpont / rájátszásban és az alapszakaszban elért/, ha az is egyenlő, akkor az összesített szett pont /
rájátszásban és az alapszakaszban elért / dönt.
- NB I. osztály /létszáma a nevezések függvénye alapján/ + ifjúsági /2 fős/ csapatok is. Ősszel is és tavasszal is
oda-visszavágós bajnokságot játszanak.
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b.) 11-12 csapat nevezése estén:
Egy csoportos oda-visszavágós bajnokság kerül lebonyolításra a versenyszabályzat szerint.
c.)10 csapat nevezése esetén a Versenykiírás 3. /a pontja alapján történik a bajnokság értékelése.
d.) 9 vagy annál kevesebb csapat nevezése esetén a bajnokság lebonyolítása 2014. július 31-ig kerül közlésre.
Minden bajnoki osztályban a felnőtteknél 6 fős csapatok versenyeznek.
A NEMZETI CSAPATBAJNOKSÁGOK IDŐSZAKA:
A Nemzeti csapatbajnokságok az egyes osztályokban, csoportokban a beérkezési, nevezési létszámoktól függően a
területi beosztásuk, valamint sorsolás alapján kerülnek megrendezésre két időszakban.
Őszi fordulók:
Tavaszi fordulók:

2014.08.30-tól,
2015.01.24-től kezdődően.

4.) NEVEZÉSEK, NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
Nevezni csak a mellékelt nevezési lapon lehet, - a MATESZ azon tagegyesülete jogosult - akinek nincs díjhátraléka
sem a Megyei/Városi/Szövetségeknél, sem a MATESZ-nél.
A nevezési laphoz csatolni kell, minden klubnak:
- a nevezési díj befizetést igazoló számla másolatot.
- az Egyesület /Klub/ APEH 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, 30napnál
nem régebbi kivonatának másolati példányát.
- a pályahitelesítést igazoló lap fénymásolatát.
Csak azok a csapatok nevezhetnek, akik a bajnokság indulásakor rendelkeznek, vagy bérelnek az osztálynak
megfelelő minőségi 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 faxon, e-mailben is, azonban az eredeti nevezési lapot postai úton is be kell küldeni a MATESZ
irodába.
A nevezési lap beérkezésének határideje:
2014. július 14. 10.00 óra
A mellékletként csatolandó iratok pótlólagos beküldése, 15.000.- Ft pótdíj befizetésével,
2014. július 21. 10.00 óráig lehetséges.
5.) NEVEZÉSI DÍJAK:
Nemzeti Szuper Liga
NB I. osztály férfi
NB II. osztály

95.000.- Ft
85.000.- Ft
75.000.- Ft
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A nevezési díjak befizethetők:
- a MATESZ folyószámlájára OTP BANK 11714006 – 20422347 átutalással,
- készpénzzel a nevezés leadásakor,
- vagy postai utalványon a MATESZ címére:
1146 Bp., Istvánmezei út 1-3.

6.) A NEMZETI CSAPATBAJNOKSÁGOK LEBONYOLÍTÁSI
FORMÁI, GURÍTÁSSZÁMOK, VERSENYZÉSI JOG:
Szuperliga, NB I. bajnoki osztályban egységesen 120 vegyes gurítás (10 próbagurítás), 30 gurításonkénti
pályacserével. NB II. bajnoki osztályban egységesen 100 vegyes gurítás (5 próbagurítás), 50 gurításonkénti
pályacserével, szintén ember-ember elleni versenyzéssel.
A versenyzési jogot a Versenyszabályzat 3. 8. pontja szabályozza. A versenyengedélyek másolata is elfogadható.
Ifjúsági játékos versenyzési joga nincs korlátozva, tehát az ifjúsági csapatban lejátszott mérkőzése után pályára léphet a
felnőtt csapat mérkőzésén is.
Amennyiben egy Egyesület, két csapatot indít a csapatbajnokságokban, abban az esetben köteles a második csapatát
alacsonyabb osztályban indítani, amennyiben van a területi csoportban alacsonyabb osztályú bajnokság, megfelelő
jogosultság esetén. Mindkét csapat keretének névsorát köteles /külön – külön/, 2014. augusztus 21-ig– írásban – 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. Abban az esetben, ha a bajnokságban
azonos pontszámmal végez két csapat, és legalább egyikük két csapattal vesz részt a bajnokságban, a helyezésük
megállapításánál nem szabad figyelembe venni a két csapat eredményeit az érintett második csapat ellen (a tabellapontot
igen, csak a csapatpontot és a szett pontot nem!).

7.) A BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE Versenyszabályzat 3. 28. / a, b, c. pont
alapján történik, kivétel az NB II szett pontok: Egy szériánként /50 vegyes gurításonként/ a győztes 1 szett pontot kap.
Győztes az, aki 1 szériában több fát üt. Ha az ütött fa egyenlő, akkor mindkét versenyző 0,5 szett pontot kap. A szettpontok alapján lehetséges állások: 2 : 0; 1,5 : 0,5; 1 : 1; 0,5 : 1,5; és 0 : 2.
6 fős csapatok esetén a szett pontok lehetséges állása a mérkőzés befejezésekor: 12:0; 11,5:05; 11:1; 10,5:1,5; 10:2; 9,5:2,5;
9:3; 8,5:3,5; 8:4; 7,5:4,5; 7:5; 6,5:5,5; 6:6
Az NB II-es csapatoknál az ifjúsági versenyző 1 csapatpontot szerezhet, a több ütött fáért újabb 1 pontot kaphat, így a
végeredmény 2:0. Amennyiben a csapatpontok után az állás 0,5:0,5 és az ütött fa is egyenlő, újabb 0,5-0,5 pontot kapnak a
csapatok, s így a végeredmény 1:1. Az NB II. ifjúsági végeredmény lehet 2:0, 1:1, 0:2.
8.)FELJUTÁS, KIESÉS:
8.1.) A férfi Szuperligában a Versenyszabályzat szerint megállapított sorrend után, a csapatok RÁJÁTSZÁS formájában
döntik el a végső helyezések sorsát.
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Rájátszás szabályai:
1 – 3, 4 – 6 és 7 – 10 helyezettek /külön sorsolás alapján/ oda – vissza alapon, találkoznak egymással.
A rájátszás sorsolását úgy kell elkészíteni, hogy az előbbre végző csapatok otthonában fejezze be a rájátszást (MATESZnek lehetősége legyen az esetleges bajnoki cím átadására hazai közönség előtt).
A rájátszás eredményét hozzá kell adni az alap bajnokságában szerzett eredményekhez a csapatoknak. /tehát az
alapbajnokságban szerzett összes eredményét mindenki magával viszi/
A rájátszás végeztével, a rájátszásban és az alapszakaszban szerzett összes tabellapont dönt. Ha az egyenlő, akkor
rájátszásban elért egymás elleni (2 meccs) eredménye dönt. Ha az egyenlő, az összesített csapatpont / rájátszásban
és az alapszakaszban elért/, ha az is egyenlő, akkor az összesített szett pont / rájátszásban és az alapszakaszban
elért /.
8.2.) Feljutás:
Nemzeti férfi Szuperliga: az NB – I Kelet és Nyugat bajnoka /2 csapat/, valamint a Szuperliga 9 – 10. helyezett csapatai
és az NB – I második helyezettjei közötti oda-visszavágós osztályozó győztesei /2 csapat/. (A Szuperliga 2015/16-os
bajnokság 12 csapattal fog indulni, egy csoportban, rájátszás nélkül.)
NB – I: a Szuperliga 9 – 10. helyezett csapatai és az NB – I második helyezettjei közötti oda-visszavágós osztályozó
vesztesei, és NB – II-es bajnokságok első helyezettjei.
Az osztályozó menetrendjét a Versenybizottság készíti el a területi elosztás figyelembe vételével. Mindenképpen
valamely NB I második helyezett csapat az egyik Szuperligással fog megmérkőzni oda-visszavágós alapon.
NB – II: 4 NB II-es csoport esetén: a Kelet és Nyugat NB I utolsó két helyezett csapatai. 3 NB II-es csoport esetén az NB I
két utolsó helyezett csapata, valamint a rosszabbik utolsó előtti.
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 csoport második helyezettje
jogosult a feljutásra egyenes ágon.Ha a 2. helyezettekkel sem lehet a felsőbb osztályt feltölteni, akkor a kiesők
is bent maradhatnak egyenes ágon, vagy egymás közötti osztályozó által. A jobbik kieső előnyt élvez a többi
kieső csapattal szemben.
NB III-as bajnokságból a bajnok feljutása, /egyenesen/ minimum 8 indulása esetén lehetséges. /az ennél kevesebb
létszámmal rendezett bajnokságok bajnokai osztályozón döntik el a fennmaradó, feljutó helyeket. Az osztályozók
menetéről – ha szükséges – a Versenybizottság dönt./
8.3.) Kiesés:
Férfi Nemzeti Szuperliga 9. és 10. helyezett csapatai osztályozót játszanak az NB I második helyezett csapataival.
Férfi NB I-es bajnokság Keleti és Nyugati csoportjából kiesik 4 NB II-es csoport esetén: a Kelet és Nyugat NB I
utolsó két helyezett csapatai. 3 NB II-es csoport esetén az NB I két utolsó helyezett csapata, valamint a rosszabbik utolsó
előtti.
Férfi NB II-es bajnokságokból kiesnek az utolsó helyezett csapatok.
A VB fenntartja a jogot arra, - szélsőséges esetben – ha a fent leírtak nem hoznak megoldást, hogy saját
hatáskörben döntsön a nevezések függvényében! Amennyiben változtatás szükséges, azt a VB a területi
szövetségekkel egyeztetve, az NB III-as nevezések után nyilvánosságra hozza.
A csapatok területi elosztásáról a beérkezett nevezések után a Versenybizottság dönt.
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9.) DIJAZÁS:
Valamennyi csapatbajnokság első három helyezettje kupa és érem díjazásban (felnőtt csapatonként 10 érem; utánpótlás
bajnokság esetén 4 érem /Szuperliga, NB I/, illetve 3 érem /NB II/ részesül). A csapatok térítés ellenébe további érméket
igényelhetnek.
A nemzeti Szuperligák I. helyezettjei a csapat Világkupán, a II. helyezettek a csapat Európa Kupán, a III.
helyezett a csapat NBC Kupán jogosultak az indulásra. Amennyiben a Magyar Kupa nem kerül
megrendezésre, a IV. helyezett csapatok is jogosultak a csapat NBC Kupán való indulásra.
Ha valamelyik jogosult csapat nem vállalná az indulást, akkor a MATESZ Elnöksége dönt a résztvevő csapatról.
(egyeztetve az NBC vezetőségével)
10.) KÖLTSÉGEK:
A mérkőzések lebonyolításával kapcsolatos összes költség a résztvevő csapatokat terheli.
11.) LEBONYOLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK:
A versenyszabályzat 3. 26. 2. / a, b, c, d és 3. 8. pontja szabja meg.
11.1.) A Nemzeti Felnőtt Csapatbajnokságokban résztvevő 6 fős csapatok mérkőzésenként maximálisan két – a klubhoz
leigazolt – külföldi állampolgárt szerepeltethetnek.
Játékosok cseréjét a versenyszabályzat 3. 11. pontja szabályozza, továbbá csere esetén a játékvezető köteles a versenyt
az összes pályán megállítani, és a csere játékost bemutatni.
Nem hivatalos eredményközlés: versenyszabályzat 3.26.2. /d pontja szerint.
A verseny bezárását a Versenyszabályzat 3. 26. 3. pontja szabályozza.
11.2.) A 2014/2015.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 hajtan, de a Műszaki Bizottság elrendelheti az
időközi felülvizsgálatot. A Szuperligában, 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.
11.3.) Ha a kiküldött játékvezetők - akik a pályát és annak felszereléseit kötelesek felülvizsgálni - a pályát versenyzésre
alkalmasnak találják, a mérkőzést le kell játszani. Ha a játékvezetők döntésével a csapatok vezetői nem értenek egyet, úgy
észrevételeiket a versenyjegyzőkönyvön, vagy külön jegyzőkönyvben rögzíteniük kell, amelyet a panasztevő félnek és a
játékvezetőknek is alá kell írni, még a mérkőzés megkezdése előtt. Ha a csapat vezetője ebben akadályozva van, úgy
észrevételeit a versenyjegyzőkönyv aláírásakor kell megtennie. A pálya és a pályafelszerelések alkalmatlansága miatti
óvás a MATESZ Versenyszabályzat szerint tehető, az óvás jogával élő csapat költségére és veszélyére. Ha az óvás
jogosnak bizonyul, a pályaválasztó csapat a hiba kijavításáig azon a pályán mérkőzést nem játszhat. A pályaválasztó
csapatnak joga van hazai mérkőzéseire pályát bérelni, a pályaválasztó jogról lemondani. A jogosan megóvott és soron
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következő le nem játszott mérkőzéseit pedig elveszti 0:8 arányban /csapatpont/, 0:24 (NB II. 0:12) szett aránnyal. Minden
csapat köteles hazai mérkőzéseit azon a pályán megrendezni, amit előzetesen a Nevezési Lapon megadott, és ahol
a bajnokságot megkezdte! Amennyiben valamilyen okból kifolyólag ez nem megoldható, akkor a bajnokságból
hátralévő hazai mérkőzéseit a pályabérléssel kell lebonyolítani addig, amíg a hibát ki nem javították! A bérelt
pálya azonban nem lehet az aktuális ellenfél pályája, ha a két csapat a szezonban már megmérkőzött ott.
11.4.) A pályaválasztó csapat Szuperliga, NB I. bajnoki csoportban - 4 x 30, NB II-ben -2 x 50 gurításonként
rendszeresített versenyjegyzőkönyvet köteles vezetni. 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. Amennyiben nem szerepel a versenyjegyzőkönyvön
mindkét aláírás, úgy a VB kivizsgálja az ügyet, és jogerős írásbeli határozatot hoz.
11.5.) 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.
A mérkőzés időpont-változtatásának engedélyezését legkésőbb a mérkőzés eredetileg kitűzött időpontját
megelőzően 10 nappal az elhalasztást kérő csapat írásban köteles kérni a MATESZ Versenybizottságától.
A változtatást kérő csapat köteles 5 000.- Ft-ot a MATESZ pénztárába befizetni, független attól, hogy a halasztási
kérés milyen indokból történik!
A kéréssel egyidejűleg a befizetési bizonyalt másolatát a halasztást kérő csapatnak mellékelni kell! Amíg az összeg
befizetése nem történik meg, addig a VB a halasztási kérelmet nem tárgyalja és nem engedélyezi semmilyen
esetben sem!
Ezt a szabályt már akkor is alkalmazni kell, ha a Szakosztályok ugyanazon héten, de más napon kérik a
változtatást! /kivétel Nemzetközi szereplés és különösen indokolt eset, illetve ha a mérkőzés csak a hétvégén belül
kerül csúsztatásra/
Az érintett ellenfél nyilatkozatát, amiben a mérkőzés új időpontját elfogadja, csatolni kell.
Az itt előírt mellékletekkel benyújtott mérkőzés-halasztási kérelemről a Versenybizottság dönt, s döntését a mérkőzés
eredeti időpontja előtti heti eredményközlőben hozza nyilvánosságra.
Az elutasító döntés esetén a mérkőzést a nevezési lapon megadott eredeti időpontban kell lejátszani. / Vis major
kivételével fellebbezésnek helye nincs./
A Versenybizottság által engedélyezett elmaradt bajnoki mérkőzést az érdekelt csapatok írásos megegyezése alapján –
az őszi szezonban elhalasztott mérkőzését – a tavaszi szezon kezdetéig, illetve a tavaszi szezonban elhalasztott
mérkőzést, a bajnokság utolsó 3 fordulójáig le kell játszani.
Ha megegyezés nem születik a két csapat között, úgy a versenybizottság 10 napon belül, új időpontot ír ki – a vétlen
csapat javaslatára – a mérkőzés lejátszására, amelyet – a vétkes – csapatnak el kell fogadnia.
Ezen időpont meghatározásánál a Versenybizottságnak figyelembe kell vennie, az előzőekben meghatározott
szabályokat.
Elhalasztott mérkőzésen csak az a versenyző szerepelhet, aki az eredeti időpontban is igazolt versenyzője volt az
egyesületnek és játékjogosultsággal rendelkezett.
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11.6.) Nemzetközi kötelezettség esetében a Versenybizottság köteles a halasztási kérelmet elfogadni.
11.7.) Ha a Versenybizottság által kitűzött időpontban – vis major kivételével – valamelyik felnőttcsapat nem jelenik
meg, akkor a Versenybizottság a vétlen csapat javára igazolja a mérkőzést 8:0 arányban /csapatpont/, 24:0 (NB II: 12:0)
szett aránnyal. A vétkes csapatot a Versenybizottság továbbá pontlevonással bünteti, ez az első esetben 1 pont, valamint
200 000.- Ft pénzbüntetéssel, a következőesetben a bajnokságból történő kizárással és eredményeinek törlésével
bünteti.
A kizárt csapat – a következő évi bajnokságban – csak két bajnoki osztállyal lejjebb nevezhet.
Csonka csapattal történő kiállás esetében az érintett csapatot a Versenybíróság - 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.
11.8.) Más településről érkező csapat 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:
a, ha nem veszélyezteti a következő - magasabb osztályú – mérkőzés lejátszását,
b, ha nem ütközik a 14.1 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 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 Versenybírósághoz.
Az utazó csapat 3 napon belül köteles igazoló jelentést küldeni, a MATESZ-nek és a vétlen csapatnak, - ez a gépkocsi
meghibásodásánál hivatalos javítási igazolás, illetve tömegközlekedési eszközzel való utazás ellehetetlenülése esetén
vasúti, vagy buszmenetrendi kivonat – amiből megállapítható, hogy például már nem lehetett volna aznap hazautazni.
Ezen kívül ebben az igazoló jelentésben meg kell adni a hazai csapattal már egyeztetett új időpontot is.
Megegyezés hiányában a Versenybizottság tűz ki új időpontot, akinek az időpont kitűzésénél figyelembe kell
vennie a 11.6) pontban meghatározottakat. Valamelyik csapat meg nem jelenése esetében a 11.7 pontban közölt
szankciókat köteles érvényesíteni a Versenybizottság.
Azonos településről érkező, valamint a pályaválasztó csapatra várakozási idő nincs.
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 (NB II: 12-0) szett arányban/
11.9.) Az utolsó 3 fordulóba kisorsolt mérkőzéseket csak az előzetesen bejelentett, - előre kitűzött - időpontban
lehet lejátszani, ezeknek a mérkőzéseknek előbbre hozatalára van, elhalasztására nincs lehetőség. Kivétel
Versenybizottsági határozat, rendkívüli esemény miatt!
11.10.) A hazai csapat köteles az illetékes területi és/vagy megyei játékvezető küldő bizottságtól játékvezetőt kérni.
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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, aki nem szerepel az
az napi rajtlistán.
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 dobásonkénti 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 átadják 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 v. 50 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.
11.11.) A mérkőzés az ifjúsági bajnoksággal kezdődik, ezért a szerepeltetni kívánt felnőtt játékosainak /maximálisan 6 fő +
4 tartalék/ a pályaválasztó csapat találkozóinak megkezdése előtt ½ órával köteles a rajtlistán a vendégcsapat részére átadni,
aki kitöltés után a mérkőzés kezdete előtt ¼ órával átadni azt a játékvezetőnek.
12. IFJÚSÁGI BAJNOKSÁGOK:
A MATESZ 2014/2015. évi férfi és női Nemzeti Szuper Liga és férfi NB I. osztályú bajnokságban induló csapatok
számára 2 fős, az NB II. osztályú bajnokságban 1 fős ifjúsági bajnokságot ír ki kötelezően.
A Szuperliga, az NB I. 6 sávos pályán versenyző csapatok, kötelesek megadni, hogy melyik 4 sávon bonyolítják le az
ifjúsági csapatuk versenyét. Az NB II. bajnokságban szintén kötelesek megadni a csapatok, hogy melyik két pályán
versenyeznek a fiatalok.
12.1.) A bajnokságban az ifjúsági csapatok, a felnőttek mérkőzése előtt versenyeznek.
A csapatbajnokságok találkozóinak a megkezdése előtt a felnőtt játékosok neveivel együtt a pályaválasztó csapat köteles
valamennyi /maximálisan 2 fő, + 2 tartalék/ - a csapatban szerepeltetni kívánt - versenyzője nevét felírni a rajtlistára,
amelynek sorrendje /Szuperliga, NB-I: 2 + 2, NB-II: 1 + 2 fő/ a mérkőzés folyamán már nem változtatható.
Az ifjúsági mérkőzéseken, a Szuperligában és NB I-ben 2 fő, az NB II-es bajnokságban, 1 fő cseréje engedélyezett.
Az az ifjúsági játékos, aki az ifjúsági mérkőzésen játszott, már kezdettől a felnőtt csapatban is versenyezhet.
Kivétel az az ifjúsági játékos, aki sérülés miatt feladta az ifjúsági mérkőzést!
Az ifjúsági csapat ki nem állása, vagy csonkacsapattal történő szereplés esetén, a Versenybizottság a vétkes csapatot
első alkalommal figyelmeztetésben részesíti.
Második esetben 1 büntetőpont kerül levonásra, a csapat korábban megszerzett összes bajnoki pontjából.
Három csonkacsapattal történő kiállás esetén, a bajnokságból ki kell zárni a csapatot, a felnőtt csapattal együtt.
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Az ifjúsági és a serdülő versenyzők születési dátumát /év, hónap, nap/ – bármely csapatban is szerepel – fel kell
tüntetni a versenyjegyzőkönyvben kötelező jelleggel!
12.2.) Feljutás, kiesés
Az ifjúsági csapatok - helyezésüktől függetlenül – saját felnőtt csapatukkal jutnak fel a magasabb, illetve esnek ki az
alacsonyabb osztályú bajnokságba.
12.3.) Ebben a sport évben ifjúsági korcsoportban versenyezhetnek az 1991.06. 30-aután született fiúk, illetve lányok.
12.4.) A végső helyezéseket eldöntő felnőtt rájátszással egyidejűleg /a Szuperligában/ az ifjúsági csapatok,
formában tartó mérkőzéseket játszanak a felnőtt csapatok mérkőzése előtt. Az egyes csoportok győztes csapatai
kupa díjazásban részesülnek.
13. ÓVÁS, FELLEBBEZÉS:
A mérkőzéseket, a mérkőzések időpontját, /a Versenybizottsági, Intéző Bizottsági, 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.
14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
14.1.) Bajnoki mérkőzést 4, 6 és 8 sávos pályán csak 10:00 és 14:00 óra között lehet kezdeni, ettől eltérően csak
közös megegyezéssel lehet kezdeni. 2 sávos pályán 10:00-12:00 között lehet mérkőzést rendezni. A fenti időpontoktól
közös megegyezéssel ettől el lehet térni, a Versenybizottság egyidejű értesítése mellett.
14.2.) A 6 sávos pályával rendelkező egyesületek mind a 6 sávot igénybe vehetik, de egész évben úgy kötelesek
mérkőzéseiket lejátszani, ahogyan az első mérkőzésüket lebonyolították. A 8 sávos pályán kötelesek megadni a
csapatok, hogy melyik 6 vagy 4 pályán versenyeznek!
Ezt a lebonyolítási formát kötelesek a nevezési lapjukon megjelölni!
/Pálya meghibásodás esetén megegyezés szerint/
14.3.) 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.
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Az átigazolási időszakot a mindenkori átigazolási szabályzat határozza meg.
14.4.) A mérkőzések napját, kezdési időpontját, valamint a mérkőzések helyszínét kötelezően közölni kell a nevezési
lapon.
Az állandó időpont változtatás kérelmét csak a Versenybizottság engedélyezheti és erről a változásról köteles
tájékoztatni az összes bajnokságban szereplő csapatot.
14.5.) A csapatok – mindkét csapat - kötelesek a bajnoki mérkőzések eredményét a mérkőzést követő első
munkanapon 10 óráig, a MATESZ számítógépes rendszerébe a - www.tekesport.hu/eadmin - rögzíteni, a hazai
csapatnak pedig az eredeti jegyzőkönyvet E-mailen, FAX-on a MATESZ irodába elküldeni, a Szövetség által
kiadott jegyzőkönyvön.
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.
14.6.) A sorsolás elkészítésekor a csapatok kéréseit figyelembe veszi a versenybizottság.
A többi bajnoki csoportok sorsolásai, a férfi Szuperligához igazítva kerülnek kialakításra.
A 2014 -2015. évben férfi Szuper Liga bajnokság felnőtt és ifjúsági mérkőzéseit csak minimum 4 sávos panelos, - I
osztályú minősítéssel rendelkező - pályákon, a férfi NB I-es bajnokság - felnőtt és ifjúsági - mérkőzéseit, csak minimum 4
sávos öntött műanyag, panelos borítású; automata állító berendezéssel üzemeltetett – minimum II. osztályú minősítéssel
rendelkező – pályákon lehet megrendezni. NB II-es bajnokság – felnőtt és ifjúsági – mérkőzéseit minimum 2 sávos öntött
műanyag, panelos borítású; automata állító berendezéssel üzemeltetett – minimum III. osztályú minősítéssel rendelkező –
pályákon lehet megrendezni.
A 2014 – 2015. évben a női Szuperliga bajnokság felnőtt és ifjúsági mérkőzéseit csak minimum 4 sávos panelos, I.
osztályú minősítéssel rendelkező pályákon, a női NB I-es bajnokság mérkőzéseit, minimum 4 sávos öntött műanyag,
panelos borítású; automata állító berendezéssel üzemeltetett II. – III. osztályú minősítéssel rendelkező – pályákon is meg
lehet rendezni.
Egy csoportos női bajnokságban mérkőzéseit, minimum 4 sávos öntött műanyag, panelos borítású; automata állító
berendezéssel üzemeltetett I.- II. – III. osztályú minősítéssel rendelkező – pályákon lehet rendezni.
14.7.) Minden mérkőzésen a hazai csapatnak biztosítani kell a 2012. évi Versenyszabályzat elérhetőségét, mind a
hazai, mind a vendégcsapat részére!
14.8.) A 2010. decemberi elnökségi döntés értelmében, a 2015-2016–os, NB – I-es csapatbajnokságokban, kötelező
bevezetésre kerül a panelos pálya használata!
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14.9.) 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.
14.10.) MATESZ Képesítési szabályzat:
1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.§-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány
157/2004. (V.18.) rendelete utasítja a sportszövetségeket arra, hogy szabályzatukban az Stv.77.§ p) pontja alapján
kötelesek meghatározni, hogy sportágukban az egyes tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező
személyek minősülnek sportszakembereknek, valamint azt, hogy sportáguk versenyrendszerében mely edzői
tevékenységi szint tölthető be kizárólag szakedzői képesítéssel.
2. A sportszakember fogalom meghatározása:
A teke sportban sportszakembernek minősül minden olyan személy, aki(k) testnevelő tanári, sportoktatói, sportedzői,
szakedzői, sportszervező,- menedzseri, sportmenedzseri, rekreáció – szervezői, sportmasszőri képesítéssel – amelyet a teke
sportágba szerezhet meg - rendelkezik.
A Kormány rendelet hatályba lépését megelőzően megszerzett
a) főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak, a testnevelő tanár, valamint a rekreáció szakokon szerezhető képesítésekkel,
b) a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak, a testnevelő tanár, valamint a sportmenedzser szakokon szerezhető
képesítésekkel,
c) középfokú sportedző képesítéssel,
d) a segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel,
e) a sportszervező és a sportvezető, -szervező (menedzser) képesítések a sportszervező, -menedzser képesítéssel
egyenértékű képesítést igazol.
3. Jegyzék a tekesport területén képesítéshez kötött tevékenységekről (képesítési előírások)
Tevékenység
Képesítés megnevezése
3.1. az egyéni vagy társas
sportoktató, sportedző, szakedző,
vállalkozás formájában végzett
sportszervező menedzser, sportmenedzser,
egészségmegőrző és
testnevelő tanár, rekreáció-szervező
sportszakmai tanfolyamok
szervezése
3.2. az egyéni vagy társas
sportoktató, sportedző, szakedző,
vállalkozás formájában végzett
testnevelő tanár
egészségmegőrző és
sportszakmai tanfolyamok
vetetése
3.3. masszás kezelések végzése
sportmasszőr
3.4. vezetőedzői tevékenység végzése
szakedző
nemzeti válogatott csapatoknál
3.5. edzői tevékenység végzése
sportedző
Szuperliga felnőtt versenyen
sportedző, sportoktató
3.6. edzői tevékenység végzése az
Szuperliga ifjúsági,
NB I felnőtt és ifjúsági,
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NB II felnőtt,
Magyar Kupa versenyeken
3.7. edzői tevékenység végzése
testnevelő tanár
egyéb versenyeken
3.8. Azoknak a személyeknek, akik a 4. és 5. és 6. pontban felsorolt edzői tevékenységet szeretnék betölteni és nincs meg
–a teke sport vonatkozásában - az előirt képesítésük, vagy az előírtnál alacsonyabb képesítéssel rendelkeznek, és a
sport területén legalább öt évig kiemelkedően eredményes tevékenységet végeztek, kérelmükre a MATESZ
Elnöksége felmentést adhat a szakképesítés kötelezettsége alól, de csak abban az esetben, ha minimum sportedző
(4.,5. pont) illetve sportoktató (6. pont) képesítéssel rendelkeznek.
3.9. Azok a személyek, akik nem magyar állampolgárok, abban az esetben tölthetnek be sporttevékenységgel összefüggő
státuszt, amennyiben a hatályos rendelkezéseknek megfelelően honosítják a szakképesítésüket igazoló okiratokat.
4. Azoknak a személyeknek, akik az 50. életévüket 2004. december 31. napjáig betöltötték, és a sport területén legalább öt
évig kiemelkedően eredményes tevékenységet végeztek, kérelmükre a Nemzeti Sporthivatal Elnöke (a továbbiakban:
NSH Elnöke) legfeljebb 2007. december 31-ig felmentést adhat a szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.
5. Az előző pontban meghatározott kérelmet a Nemzeti Sporthivatalnál három példányban kell benyújtani. A kérelemhez
csatolni kell az életkort igazoló okiratot, valamint a sportszövetségnek az egyéb feltétel teljesítését igazoló javaslatát. Az
NSH Elnöke a kérelemről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozattal dönt. Ha a kérelem hiányos, a kérelmezőt
15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra kell felhívni. A hiánypótlásra történő felhívás eredménytelensége esetén az
eljárást meg kell szüntetni.
A MATESZ Versenybizottsága

Budapest, 2014. június 10.

Az elnökség tárgyalja és fogadja el: Budapest, 2014. június 25.-én
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