Verziószám: 2017/3

A Felnőtt Csapatbajnokság versenyszabályzata
a 2017/2018. évi szezonra
I.

Csapatnevezés

1. A csapatbajnokságra az egyesületek nevezik a csapatukat, a Magyar
Fallabda (Squash) Szövetség főtitkárának átadott, vagy igazolhatóan
megküldött hivatalos levélben 2017. szeptember 30-ig. A leadott
nevezés csak a nevezési díj befizetésével tekintendő érvényesnek. A
határidő után megérkező, vagy hiányos nevezés semmisnek tekintendő!
2. A nevezési díjak csapatonként egy évre:
férfi első csapat esetén - 40.000.- Ft,
férfi 2. csapat esetén
- 35.000.- Ft,
férfi 3. csapattól
- 30.000.- Ft,
női csapat esetén
- 18.000.- Ft,
A nevezési díjak már magukban foglalják a fordulók pályadíját is, melynek
mértéke férfiak esetében 5.000.- Ft/csapat/forduló, hölgyek esetében
4.000.- Ft/csapat/forduló.
3. A nevezésnek tartalmaznia kell:
a. Új egyesületnél a bírósági bejegyzést igazoló papír másolatát.
b. A szövetségi tagdíj*, valamint a csapat nevezési díjainak befizetését
igazoló csekk vagy nyugta másolatát, amennyiben a fenti összegek
beérkezése a szövetség számlájára még nem történt meg.
* (Az éves tagdíj mértéke 5 fő alatti egyesület részére 20.000.- Ft/év, 5 fős, vagy 5 fő feletti
egyesületek részére 25.000.- Ft/év.)

c. Meg kell nevezni a csapatkapitányt (megadva elérhetőségeit), aki az
adott csapat csoportjának versenybíróságának is tagja lesz.
d. A csapat játékosainak névsorát az aktuális ranglistán elfoglalt
pozíciójuk szerint, erősorrendben. A névsor a verseny során módosítható a
későbbiekben leírtak szerint.
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4. Nem szerepelhet az adott évben, a csapatbajnokságban az a csapat:
a. amelynek egyesülete nem adja le nevezését a megadott határidőig.
b. amelyik a nevezési határidőig nem fizette be a nevezési és az
egyesületi tagdíjat.
c. amely csapatnak nevezéséből bármely melléklet hiányzik.
d. amely egyesületének a Szövetséggel szemben fennálló tartozása van.

II.

Csapatbajnokságban való részvétel

A csapatbajnokságon minden játékos részt vehet, aki a Szövetség által
kiállított és érvényes játékengedéllyel rendelkezik. A verseny előtt leadott
nevezési lapokon a nevek mellett fel kell tüntetni a versenyengedély számát
is.
Az a csapat, amelyik játékengedéllyel nem rendelkező játékost nevez egy
fordulóra, az adott forduló összes mérkőzését elveszti, eredményei
megsemmisülnek. Ebben az esetben az egyéni mérkőzéseiket is 0:3 arányban
elveszíti, attól függetlenül, hogy lejátszásra kerültek-e, vagy sem.
1. A csoportok létszámát a leadott érvényes nevezések után határozza meg a
MF(S)Sz.
a. Az I. osztályba az a 10 csapat kerül, melyek az előző szezon végső
sorrend szerint az 1 – 10. helyen végeztek.
A II. osztályba az a 10 csapat kerül, melyek az előző szezon végső
sorrend szerint a 11 – 20. helyen végeztek.
A III. osztályba az a 10 csapat kerül, melyek az előző szezon végső
sorrend szerint a 21 – 30. helyen végeztek.
A IV. osztályba azok a csapatok kerülnek, melyek az előző szezon végső
sorrend szerint a 31. helynél magasabb helyezéssel végeztek, helyezési
számaik sorrendjében. Minden újonnan induló csapat is a IV.
osztályba kerül besorolásra. A csapatok a beérkezett nevezések után
vagy egy csoportba, vagy két egyenlő létszámú csoportba (A és B)
kerülnek besorolásra, úgy, hogy páratlan létszám esetén az A
csoportba kerül a több csapat.
(A fenti besorolás az esetleges visszalépések figyelembe vétele mellett történik.
Visszalépés esetén minden csapat 1-1 hellyel feljebb sorolódik. Az előző szezonban
alanyi jogon kiesett csapatok visszalépés esetén sem kerülhetnek vissza abba a
csoportba, amelyikből kiestek.)

a. A 2016-2017 évi bajnokságtól kezdődően az I. osztályban és a Premier
Ligában egy egyesület csak egy csapatot nevezhet/indíthat. Kettős
indulási lehetőség esetében egyesület dönti el, hogy melyik csapatát
kívánja indítani.
b. Női osztályba a csapatok az előző évi végső sorrend alapján kerülnek
besorolásra. Amennyiben 10 csapatnál több nevező van, akkor a
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csapatok két egyenlő létszámú csoportba kerülnek úgy, hogy páratlan
létszám esetén „A” csoportba kerül a több csapat.
2. A csapatok besorolása alábbiak szerint történik:
A csapatok osztályba sorolása fentiek szerint, de adott osztályon belüli
sorrend megállapítása az előző évben megszerzett végső sorrend szerint
történik. A csapatok besorolásának csak a mérkőzések lejátszásának
sorrendjénél van szerepe.
3. Az a csapat, amelyik a nevezés késedelmes leadása, vagy a nevezési díj
késedelmes befizetése miatt került kizárásra, a következő szezonban az
új belépő csapatokkal azonos elbírálás alá esik, tehát a legalacsonyabb
osztályba kerül besorolásra.

III. Játékosok nevezése egy-egy fordulóra
1. A csapatbajnoki fordulóra korlátlan számú játékos nevezhető, de az
induláshoz minimum 2 (kettő) játékos nevezése kötelező.
Külföldi játékos nevezése az adott forduló előtt legkésőbb két héttel
korábban lehetséges. A nevezési határidő után leadott külföldi játékos
nevezése esetén a játékos nem léphet pályára az adott fordulóban. A
főtitkár a külföldi játékosok nevezését a szövetség weboldalán
haladéktalanul közzéteszi.
2. A nevezési lapot a csapat első mérkőzése előtt legalább 10 perccel kell
leadni a versenybíróságnak.
3. A nevezési lapon meg kell adni esetleges büntetések befizetését igazoló
csekk vagy nyugta másolatát.
4. A játékosokat az aktuális magyar ranglistának megfelelő sorrendben kell
felírni. Aki az aktuális magyar ranglistán nem szerepel, az a ranglistán
szereplők mögé kerül besorolásra. Ez alól kivételt képez, ha a játékosnak
élő világranglista pontja van, ekkor a magyar ranglistán szereplő játékosok
elé kerül. Az a nem magyar állampolgárságú játékos, aki a
csapatbajnokságban külföldinek számít, és nem szerepel az aktuális
világranglistán, a nevező csapat javaslata alapján a MF(S)Sz elnöksége
előzetes jóváhagyásával kerül besorolásra a csapatban.
5. Női csapatban férfi nem indulhat.
Férfi csapatban női játékost is lehet nevezni.
6. A nevezési lapon fel kell tüntetni:
a. A játékosok nevét a sorrendnek megfelelően, versenyengedélyük
számát.
b. A játékosok helyét az érvényes magyar ranglistán (vagy az érvényes
világranglistán)
c. A külföldi játékosokat külön meg kell jelölni
d. A csapatkapitányt is külön meg kell jelölni
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7. Az adott csapatbajnoki fordulóban nem szerepelhet az a játékos,
a.
Akinek neve nem szerepel a csapat nevezési lapján a csapat első
mérkőzését megelőző 10 perccel (a nevezéskor);
b. Akinek versenyengedélye nem érvényes
8. Az adott csapatbajnoki fordulóban nem szerepelhet az a csapat;
a. Amelynek kapitánya nem adja át a versenybíróságnak a pontosan
kitöltött nevezési lapot.
b. Amelynek nincs minimum 2 (kettő) minden feltételnek megfelelő
játékosa;
c. Amely az előző fordulóból származó büntetésének befizetését igazoló
csekk vagy nyugta másolatát nem mellékeli a nevezési laphoz.

IV.
1. a.

Játékosok nevezése egy-egy mérkőzésre

Egy csapat egy mérkőzésre minimum 2 (kettő), maximum 4 (négy),
női verseny esetén maximum 3 (három) játékost nevezhet,
erősorrendben.

b.

Ha egy csapat nem tud teljes létszámban felállni, úgy a csonka
csapatot erősorrendben 1-től kell beírni a jegyzőkönyvbe, illetve
pályára léptetni. Annak a csapatnak, aki ezt a szabályt megszegi, az
elért eredményét utólag a CSB Versenybíróság vagy a MF(S)Sz
érvényteleníti. A mérkőzést 0:4 arányban, az egyéni mérkőzéseket
pedig 0:3 arányban veszíti el.

c.

Ha valamely csapat egy olyan játékosa nem jelenik meg, akinek neve
szerepel a jegyzőkönyvben, akkor az adott csapat az adott mérkőzést
- a már lejátszott egyéni találkozók eredményétől függetlenül - 0:4,
női verseny esetén 0:3 arányban elveszíti. Ebben az esetben az egyéni
mérkőzéseket is 0:3 arányban elveszti, attól függetlenül, hogy
lejátszásra kerültek-e, vagy sem.
Ha van arra esély, hogy a jegyzőkönyvben szereplő játékos késéssel,
de megérkezik, a vétlen csapat hozzájárulásával a mérkőzések
sorrendjétől el lehet térni, utolsó mérkőzésnek hagyva a késő játékos
mérkőzését. Ha a játékos így sem érkezik meg, fenti szabály az
irányadó.

2. A mérkőzés jegyzőkönyvét a mérkőzés előtt legalább 10 perccel ki kell
tölteni. Abban az esetben, ha a csapatkapitányok ezt kérik, akkor a
mérkőzés játékosait egy külön lapon adják át a vezetőbírónak, aki ezt
felvezeti a hivatalos jegyzőkönyvre. Ezzel el lehet kerülni, hogy egy csapat
a már megismert ellenfél-felállásának függvényében állítsa össze csapatát.
3. A mérkőzés jegyzőkönyvében csak az adott fordulóra benevezett
játékosok szerepelhetnek, az ott megadott erősorrendnek megfelelően.
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4. A mérkőzés jegyzőkönyvét az elől álló csapat kapitányának kell vezetnie.
melyet a mérkőzés után mindkét csapatkapitány aláírásával ellátva a
versenybíróságnak kell leadnia.
5. A kitöltött jegyzőkönyvön változtatni nem lehet. Tehát a mérkőzésen csak
azok szerepelhetnek, akiknek neve a mérkőzés előtt legalább 10 perccel
szerepel a jegyzőkönyvben.
6. Amennyiben valamely csapat nem tölti ki a jegyzőkönyvet időben (a
mérkőzés előtt legalább 10 perccel), akkor a nevezési lap alapján
legerősebb csapatával köteles kiállni.
7. Nem szerepelhet az adott mérkőzésen az a játékos,
a. Akinek neve nem szerepel a jegyzőkönyvben a mérkőzést megelőzően
legalább 10 perccel;
b. Aki az egyéni mérkőzésére (várakozási idő nincs!) nincs játékra kész
állapotban (nincs jelen vagy nincs átöltözve, stb.). A mérkőzést a vétlen
csapat játékosa nyeri 3:0 arányban.
8. Nem szerepelhet az adott mérkőzésen az a csapat,
a. Amely nem töltötte ki a jegyzőkönyvet, a mérkőzés megkezdéséig;
b. Amely nem tud minimum 2 (kettő) hadra fogható játékost az adott
időig jegyzőkönyvbe írni, illetve kiállítani.
9. Az a csapat, amely bármely okból nem képes teljes csapatot (négy fő)
kiállítani egy fordulóra, köteles a forduló után 10.000.- Ft büntetést
fizetni.

V. Általános szabályok
1. Az egyéni találkozók sorrendje férfi verseny esetén:
egy pályán: 4-3-1-2
két pályán:
4-es és 3-as játékosok egy időben, majd
1-es és 2-es játékosok egy időben,
vagy a versenybíróság döntése alapján sorsolással
Az egyéni találkozók sorrendje női verseny esetén:
egy pályán:
3-1-2
2. Az egyéni mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak.
3. Egy játszma 11 nyert pontig tart. (10-10-nél az ESF szabályai a
követendők!)
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4. A bajnokság során egy versenyző csak egy egyesület egy csapatában
játszhat,
még
akkor
is,
ha
év
közben
átigazol.
Kivétel! Ha egy játékos szerepel egy egyesület alsóbb osztályú
csapatában, az a következő forduló(k)ban játszhat ugyanazon egyesület
felsőbb osztályú csapatában!
Ha a versenyző az egyesület felsőbb
osztályú csapatában nevezésre kerül, nem léphet vissza az alsóbb
osztályú csapatba. Egy játékos egy fordulón belül csak egy osztályban
szerepelhet, még abban az esetben is, ha az adott forduló eltérő
időpontban kerül megrendezésre.
Egy egyesület női és férfi csapatára is ezek a szabályok irányadóak, tehát
egy csapat női játékosa sem léphet pályára egy adott fordulóban a női
és a férfi csapatban is.
Egy klub két, azonos osztályban játszó csapata esetén nincs
átjárhatóság, minden játékos az első, illetve előző fordulón leadott
nevezés szerint léphet pályára.
5. A mérkőzések - ezen belül az egyéni találkozók - lejátszására a kijelölt
sorrendtől és időponttól eltérni csak mindkét csapat közös akaratával,
valamit a versenybíró jóváhagyásával lehet!
6. Amennyiben valamelyik csapat bármely okból nem tud megfelelő
létszámban (minimum 2 fővel) kiállni, úgy
a. Az adott mérkőzést férfi verseny esetén 0:4 arányban, női verseny
esetén 0:3 arányban, az egyéni mérkőzéseket pedig 0:3 arányban
elveszíti és a versenysorozat további mérkőzéseinek lejátszásától
eltiltásra kerülnek. Minden csapatnak, aki bármelyik forduló
alkalmával nem tud csapatot pályára léptetni, 50.000.- azaz
ötvenezer Forint büntetést kell befizetnie Szövetség felé és a következő
szezonban két osztállyal visszaminősítésre kerül, függetlenül az elért
eredményétől. Az így visszasorolt csapat semmilyen körülmények
között nem kerülhet vissza a következő szezonban a visszasorolásánál
felsőbb osztályba. A távolmaradó csapat minden olyan játékosa, aki a
fordulókon leadott nevezési lapon szerepel, eltiltásra kerülnek az
egyéni versenyeken való indulástól is. Ez az eltiltás mindaddig életben
van, ameddig az egyesület a rá kiszabott büntetést be nem fizeti.
b. Az adott csapat azon játékosai, akik már korábbi fordulókon a csapat
által leadott jegyzőkönyvben szerepelnek, az egyesület más
csapataiban sem játszhatnak a versenysorozat alkalmával.
c. Az adott csapat befizetett nevezési díja és pályadíjai visszafizetésre
nem kerülnek.
7.

Abban az esetben, ha egy csapat rossz sorrendben lépteti pályára a
játékosát, és nem a megfelelő ellenféllel állnak ki játékosai, az adott
mérkőzést férfi verseny esetén 0:4, női verseny esetén 0:3 arányban, az
összes egyéni mérkőzését pedig 0:3 arányban veszti el.
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8.

Az adott fordulóra nevezett játékosok viselkedésére vonatkozó szabály:
Az éppen zajló egyéni mérkőzés játékvezetője a pályán lévő játékost kell
hogy büntesse abban az esetben, ha megítélése szerint az adott
fordulóra benevezett csapattársak sportszerűtlenül viselkednek
(sportszerűtlen bekiabálások, az ellenfél és/vagy a játékvezető
szidalmazása, a buzdítás során az ellenfélre és/vagy a játékvezetőre tett
megjegyzések, stb.). A játékvezető ítéletei a szabálykönyvben előírtaknak
kell megfeleljenek: 1. Figyelmeztetés, 2. Büntető pont, 3. Büntető
játszma 4. Leléptetés. Egy egyéni mérkőzés alatt azonos típusú vétségre
egy büntetési fokozat csak egyszer alkalmazható, a büntetések
sorrendiségét be kell tartani, de egy-egy lépcsőfok – kirívó
sportszerűtlenség esetén – kihagyható. A leléptetett játékos az adott
fordulóban már nem léphet pályára.

9. Óvás
a. Óvni az adott forduló utolsó csapatmérkőzésének kiírt kezdési
időpontját követő 48 órán belül írásban az óvási díj befizetését igazoló
csekk illetve nyugta másolatának melléklésével a MF(S)SZ
főtitkáránál lehet.
b. Az óvási díj 5.000Ft.
c. Az óvásról az MF(S)SZ Fegyelmi Bizottsága dönt.
d. Az óvás elfogadása esetén az óvási díjat az MF(S)SZ visszafizeti.

VI.

A helyezések eldöntése

1. A csapatok valamennyi osztályban egy teljes fordulót játszanak
körmérkőzéses rendszerben, az adott csoportban, és a három (női
csoport esetében kettő) forduló alatt összegyűjtött pontok összege
határozza meg a végső sorrendet.
2. Amennyiben a IV. osztályban kétcsoportos lebonyolítás lesz, akkor a két
csoport első két-két helyezettje rájátszáson vesz részt a végső sorrend
eldöntéséért, alábbiak szerint:
A csoport 1. helyezett játszik B csoport 2. helyezettel,
B csoport első helyezett játszik A csoport 2. helyezettel.
Két vesztes játszik a 3. helyért, két győztes játszik az első helyért.
A rájátszásban csak azok a játékosok vehetnek részt, akik az előző
fordulók alatt legalább egy alkalommal pályára léptek.
A fordulók és a rájátszás időpontját az 1. számú Melléklet és az aktuális
Versenynaptár tartalmazza, helyszín kijelölése a résztvevők ismeretében
később történik meg.
3. A pontozás férfi verseny esetén:
4:0 vagy 3:1 arányú győzelem esetén a győztes 3 pont
2:2 mérkőzés arányú győzelem esetén a győztes 2 pont
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2:2 mérkőzés arányú vereség esetén a vesztes
0:4 vagy 1:3 arányú vereség esetén a vesztes

1 pont
0 pont

(Amennyiben előfordul, hogy adott fordulóban a két egymás ellen játszó csapat is távol
marad, abban az esetben mindkét csapat nulla pontot kap.)

A pontozás női verseny esetén:
3:0 arányú győzelem esetén a győztes
2:1 arányú győzelem esetén a győztes
1:2 arányú vereség esetén a vesztes
0:3 arányú vereség esetén a vesztes

3
2
1
0

pont
pont
pont
pont

(Amennyiben előfordul, hogy adott fordulóban a két egymás ellen játszó csapat is távol
marad, abban az esetben mindkét csapat nulla pontot kap.)

4. A helyezések sorrendjét a pontok száma határozza meg. Azonos
pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt. Többes holtverseny
esetén az érintett csapatok egymás elleni eredménye, majd az egymás
elleni egyéni mérkőzések aránya, majd a holtverseny összesített szett
győzelem-vereség arány dönt.
5. Amennyiben valamely csapat hivatalosan visszalép úgy további
mérkőzéseit férfi verseny esetén 0:4, női verseny esetén 0:3 arányban
elveszíti. Ez a csapat a három fordulót követően, korábbi eredményeitől
függetlenül, a csoport utolsó helyére kerül.

VII. Kiesés és a feljutás (osztályozó)
1. A
A
A
A
A
A
A
A

férfi
férfi
férfi
férfi
férfi
férfi
férfi
férfi

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

I. utolsó helyén végző csapat kiesik az OB I. osztályból.
II. utolsó helyén végző csapat kiesik az OB II. osztályból.
III. utolsó helyén végző csapat kiesik az OB III. osztályból.
III. utolsó előtti helyén végző csapat kiesik az OB III. osztályból
II. első helyén végző csapat feljut az OB I. osztályba.
III. első helyén végző csapat feljut az OB II. osztályba.
IV. első helyén végző csapat feljut az OB III. osztályba.
IV. második helyén végző csapat feljut az OB III. osztályba.

2. A férfi OB I. kilencedik helyén végző csapat a férfi OB II. második helyén
végzett csapattal, annak otthonában, osztályozót játszik az OB I-es
tagságért.
A férfi OB I. nyolcadik helyén végző csapat a férfi OB II. harmadik helyén
végzett csapattal, annak otthonában, osztályozót játszik az OB I-es
tagságért.
3. A férfi OB II. kilencedik helyén végző csapat a férfi OB III. második
helyén végzett csapattal, annak otthonában, osztályozót játszik az OB IIes tagságért.
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A férfi OB II. nyolcadik helyén végző csapat a férfi OB III. harmadik
helyén végzett csapattal, annak otthonában, osztályozót játszik az OB IIes tagságért.
4. A férfi OB III. nyolcadik helyén végző csapat a férfi OB IV. harmadik
helyén végzett csapattal, annak otthonában, osztályozót játszik az OB IIIas tagságért.
A férfi OB III. hetedik helyén végző csapat a férfi OB IV. negyedik helyén
végzett csapattal, annak otthonában, osztályozót játszik az OB III-as
tagságért.
Az osztályozó mérkőzéseket a Versenynaptárban meghatározott időpontban
kell lejátszani.
Az osztályozó mérkőzésekre csak olyan játékost lehet nevezni, aki az előző
fordulók alkalmával már legalább egyszer pályára lépett az adott csapatban.
(nem egyesületben!!)

VIII. Osztályozók utáni besorolás
A – Alsóbb osztályt jelent, utána a szám a helyezés
F – Felsőbb osztályt jelent, utána a szám a helyezés
1. Változat:
Az osztályozó mérkőzéseken mindkét felsőbb osztályba tartozó csapat nyer, akkor:
F 8 marad F 8
F 9 marad F 9
F 10 lesz
A4
A
A
A
A

1
2
3
4

lesz
lesz
lesz
lesz

F 10
A1
A2
A3

2. Változat:
Az osztályozó mérkőzéseken mindkét alsóbb osztályba tartozó csapat nyer, akkor:
F 8 lesz
A1
F 9 lesz
A2
F 10 lesz
A4
A
A
A
A

1
2
3
4

lesz
lesz
lesz
lesz

F8
F9
F 10
A3

3. Változat:
Az osztályozó mérkőzéseken F 8 nyer, F 9 veszít, akkor:
F 8 marad F 8
F 9 lesz
A1
F 10 lesz
A4
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A
A
A
A

1
2
3
4

lesz
lesz
lesz
lesz

F9
F 10
A2
A3

4. Változat:
Az osztályozó mérkőzéseken F 8 veszít, F 9 nyer, akkor:
F 8 lesz
A1
F 9 lesz
F8
F 10 lesz
A4
A
A
A
A

1
2
3
4

lesz
marad
lesz
lesz

F9
A2
F 10
A3

IX.

Feljutástól való visszalépés szabályzása

Annak a csapatnak, amelyik nem kíván élni a felsőbb osztályba jutás
lehetőségével legkésőbb az utolsó forduló után egy héttel (az osztályozó
lejátszása előtt) írásban nyilatkozni kell a felsőbb osztályba kerülés
lehetőségének lemondásáról. Amennyiben ezt a nyilatkozatot megteszik,
csoportjukban a negyedik helyre sorolódnak vissza, és az eredetileg őt követő
csapatok egy hellyel feljebb kerülnek, így elnyerve a feljutás és osztályozó
játszásának lehetőségét.
Abban az esetben, ha érintett csapat ezt a nyilatkozatot nem teszi meg időben,
de később bejelenti visszalépését, úgy adott csapat egy osztállyal lejjebb
sorolandó.
(pl.: II. osztályú csapat elnyeri I. osztályban szereplés lehetőségét, de visszalép a
feljutástól, akkor következő szezonban III. osztályba kerül visszasorolásra.)

X.

Díjazás

Valamennyi osztályban az 1-3. helyezettek kupa, érem és oklevél díjazásban
részesülnek.

XI.

Költségek

A CSB díjazási költségei az MF(S)Sz-et terhelik.
Utazási és esetlegesen felmerülő elszállásolási
csapatokat terhelik.

költségek

a

résztvevő

Adott fordulóra a labdákat és a nyomtatványokat a rendező klub biztosítja.
Az egyesületektől beszedett pályadíjat a Főtitkár a sikeresen megrendezett
versenyt követő első munkanapon számla ellenében átutalással egyenlíti ki.
A díj mértéke állandó, minden résztvevő csapat után bruttó 4.000.- Forint,
függetlenül a forduló játékidejének hosszától. A számlát postai úton előre,
vagy a jegyzőkönyvekkel együtt utólagosan lehet eljuttatni a Szövetség
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címére. (1025 Bp. Törökvész út. 87-91. IV. em. 403/M; Postacím: 1282
Budapest, pf.: 40)

XII. Bíráskodás
1. A CSB minden mérkőzését játékos-játékvezető közreműködésével kell
lejátszani.
2. A mérkőzéseken az elől álló csapat 2 (kettő), a hátul álló 2 (kettő)
játékvezetőt ad. A játékvezetők személyéről a két csapatkapitánynak kell
megegyezni.
3. Minden osztályban adott fordulóban a verseny helyszínét biztosító klub
adja a verseny vezető-bíróját. Amennyiben a helyszínen játszik házigazda
csapat, akkor automatikusan annak csapatkapitánya a vezető-bíró. Ha
nincs házigazda csapat, akkor a versenynek helyet biztosító klub köteles
a Főtitkárral egyeztetve vezető-bírót megnevezni.
A Vezető-bíró feladata a nevezési lapok és jegyzőkönyvek összegyűjtése és
ellenőrzése, valamint eljuttatása 48 órán belül a szövetségi irodába. A
verseny lebonyolítási rendjének biztosítása és dirigálása. Amennyiben a
csapatok nem tudnak a bíró személyében megegyezni, vezető-bíró jelöli
ki a mérkőzések játékvezetőit. Ha rendkívüli esemény, illetve a verseny
lebonyolítását vagy végeredményét befolyásoló esemény történik, akkor
vezető-bírónak 24 órán belül írásos jelentést kell eljuttatnia a szövetségi
irodába.
Vezető-bíró feladata a szabályok betartatása és a felmerülő vitás
kérdések elrendezése, tisztázása a CSB. Szabályzatának megfelelően.
Feladata még a pályán belüli és kívüli sportszerű viselkedés ellenőrzése,
szükség esetén intézkedés és rendszabályozás is.
Delegált Vezető-bíró biztosítása és díjazása a rendező klub feladata.

XIII. Egyéb
1. Az MF(S)SZ minden esztendőben a nevezési határidő lejártát követő 14
napon belül közli a következő csapatbajnoki szezonra
a. A fordulók idejét és helyét;
b. Az indulók csoportbeosztását;
c. A versenybíróság összetételét;
d. Egyéb a CSB versenyszabályzatában nem rögzített tudnivalókat.
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XIV. Indulási jog utódlása
1. Az indulási jog utódlásának a kérdése alábbiak miatt merülhet fel:
a. Egy egyesület jogutóddal megszűnik
b. Egyesület jogutód nélkül megszűnik, vagy kilép a Szövetségből.
c. Két egyesület összeolvad és ez egyik nevén, vagy új néven folytatják a
versenyzést. Ez történhet úgy, hogy az egyik egyesület megszűnik és
a teljes csapat/egyesület egy meglévő egyesületbe olvad be, illetve két
egyesület jogi keretek között új néven tevékenykedik tovább.
2. Az indulási jog utódlása jogutóddal megszűnő (átalakuló) egyesület esetén
továbbvihető, hiszen az egyesület nem megszűnik, hanem új
tulajdonossal/vezetővel az egyesület minden jogát megörökli.
(Ebben az esetben az új vezetést el nem fogadó játékosok átigazolási díj
megfizetésével igazolhatnak másik egyesületbe.)

3. Az indulási jog utódlása jogutód nélkül megszűnés, illetve egyesület

kilépése a Szövetségből esetén lehetséges alábbiak szerint:
- Az egyesület vezetője mindkét esetben írásos nyilatkozatot juttat el a
szövetség irodájába, melyben jelzi a megszűnést, illetve a kilépést.
- Ezt elnökség a következő ülésén hivatalosan is határozatba foglalja
- az így egyesület nélkül maradt csapat (nem egyesület!) tagjai, de
minimum négy fő közösen egy új egyesületbe igazol át.
4. Két egyesület összeolvadása esetén a két egyesület indulási joga is
összeolvad, tehát az egyesülés után a névadó egyesület mindkét egyesület
indulási jogát tovább viheti.

(Ebben az esetben a megszűnő egyesület vezetője írásban nyilatkozatot tesz a
megszűnésről, és a játékosok átigazolási díj fizetése nélkül szabadon
igazolhatnak át.)

Az ilyen módon átalakult egyesületek csapatbajnokságban való
indulásának azonban feltételei vannak.
Az összeolvadó csapatoknak nem lehet a Szövetséggel szemben fennálló
érvényes tartozásuk. A tartozás kiegyenlítéséig az érintett csapat
nevezésének elfogadása megtagadható.
Két egyesület jogi formában történő összeolvadása esetén az átalakulás
hivatalos iratait (kivonat, végzés, beadást igazoló irat) a nevezéssel egy
időben be kell mutatni.
5. Abban az esetben, ha egy egyesület székhelyet, vezetőségi tagokat, klubot
vagy akár nevet is változtat, az előző szezonban elért eredményei után a
csapatbajnokság osztályaiban megszerzett indulási jogot továbbviszi
magával. Ebben az esetben a nevezést már az új név alatt is leadhatja,
melynek feltétele a bírósági végzés megléte és bemutatása.
(A névhasználat jogában a szövetség nem kíván állást foglalni, ez a felek
között tisztázandó kérdés.)
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6. Abban az esetben, ha egy olyan egyesület válik ketté, akiknél egyértelműen
megállapítható a korábbi összeolvadás, abban az esetben a szétváló
egyesületek feladata az indulási jogokat egymás között megosztani. Ebben
az esetben a feleknek szem előtt kell tartaniuk a sportág szempontjait is,
ügyelve arra, hogy a játékosállományuk megfelelő szintű osztályban
szerepeljen tovább.
Amennyiben a két fél nem tud megegyezni, abban az esetben az az egyesület
tarthatja meg az indulási jogokat, amelyik az utolsó szezonban nevezte a
csapatokat.
7. Abban az esetben, ha két egyesület jogilag nem, de szervezetileg olvad össze,
abban az esetben az új csapat csak a közös névhasználattal viheti tovább az
egyik fél által megszerzett jogot.
(Tehát A és B egyesület közösen indítja a csapatot, akkor A – B néven
indulhatnak az egyik fél által kivívott jogon.)
Jelen szabályzat 2017. szeptember 25. napjával lép életbe.

Budapest, 2017. szeptember 25.
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1. számú Melléklet:
Férfi I., II., III., és IV. osztály fordulóinak időpontjai:
I. forduló:
II. forduló:
III. forduló:

2017. október 28. szombat
2018. január 13. szombat
2018. április 07. szombat

Női csoport fordulóinak időpontjai:
I. forduló:
II. forduló:

2018. január 13. szombat
2018. április 07. szombat

Férfi IV. osztály rájátszás időpontja:
(Kétcsoportos lebonyolítás esetén)
2018. április 28. szombat
Osztályozó mérkőzések lejátszásának időpontjai:
2018. május 01. - 2018. május 19. közötti időszakban a résztvevő felek
megállapodása szerint. Amennyiben az érdekeltek nem tudnak megegyezni, úgy
a mérkőzések időpontja: 2018. május 19. szombat 10:00 órai kezdéssel.
A mérkőzések helyszíneit minden esetben az alsóbb osztályú csapatok
határozzák meg.
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