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1. A bajnokság célja: 

 

A kézilabda sport negyedik vonalába tartozó, sportolni vágyó csapatok folyamatos, 

tervszerű és színvonalas versenyeztetése egységes bajnoki rendszer alapján, valamint 

alkalmat teremteni a csapatoknak, hogy felkészültségüket bizonyítva magasabb 

osztályba kerüljenek. 

Az elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása 

és a kézilabda sport harmadik vonalába feljutó csapat eldöntése (a harmadik osztályba 

való feljutás feltétele minimum 18 megyei bajnoki mérkőzés lejátszása), valamint a 

magasabb osztályból kiesett csapat további színvonalas szereplésének biztosítása. 

A mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, a sportágunk népszerűsítése. 

 

2. A bajnokság rendezője: 

 

A bajnokságot a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÉZILABDA 

SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE által megbízott megyei VERSENYBIZOTTSÁG 

szervezi, irányítja és ellenőrzi. 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

 

A mérkőzéseket teremben kell lejátszani, a csapatok ajánlása alapján, központi helyen, 

pályaválasztói jog nélkül, szabad- vagy munkaszüneti napokon, a sorsoláson közölt 

időpontokban. Az adott forduló összes mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell 

játszani. 

Az utolsó bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési időpontját nem lehet későbbre 

jelenteni, mint a megadott játéknap. 

 

 

A bajnokság ideje: 2020. szeptember 20. – 2021. május 16. 

 

 

Játéknapok: 

 

A végleges játéknapokról és a „döntő” lebonyolításáról a nevezett csapatok számának 

ismeretében a mérkőzések sorsolásakor, a technikai értekezleten a Versenybizottság ad 

tájékoztatást. Amennyiben szükséges, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda 

Szövetség Versenybizottsága rájátszást írhat ki az elvárt (18 bajnoki mérkőzés) 

mérkőzésszám teljesítésének érdekében. 
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4. A bajnokság résztvevői: 

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága a 

jelentkező csapatok számának figyelembe vételével besorolja mindazon 

sportegyesületek csapatait, akik a megadott határidőig, a versenykiírásban 

meghatározott feltételek mellett beadták nevezésüket. 

 A bajnokságba valamennyi sportszervezet nevezhet. 

 Más megyéből nevező csapatok indulása kizárólag az illetékes megyei (budapesti) 

Kézilabda Szövetség hozzájárulásával történhet! 

 

 

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése: 

 

5.1. A bajnokság lebonyolítása: 

A csapatok a csoportban pályaválasztói jog nélkül, a sorsolásnál meghatározott 

helyszínen, körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-visszavágó alapon a nevezett 

csapatok számának megfelelő sorsolási tábla szerint. 

A nevezett csapatok számának ismeretében a mérkőzések sorsolásakor a 

technikai értekezleten a Versenybizottság ad tájékoztatást a lebonyolítási rendről. 

 

5.2. Helyezések eldöntése: 

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

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

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

mérkőzés(ek) eredménye(i) döntik el. 

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

nem számítanak. 

 

 

6. Nevezések, sorsolás, mérkőzések bejelentése: 

 

6.1. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei: 

A bajnokságban való indulásra a 2020-2021. évi JNSZ Megyei Kézilabda 

Bajnokság Versenykiírása alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely 

megfelel az alábbi feltételeknek: 

 

6.1.1. akik magukra nézve kötelezően elfogadják a JNSZ Megyei Kézilabda 

Szövetség minden szabályzatát és rendelkezéseit, valamint a versenykiírását, 

6.1.2. akiknek az MKSZ-szel és a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetséggel szemben 

semmilyen tartozása nincs. 
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6.2. Nevezési határidő: 

A nevezést a sportszervezeteknek a nevezési határidőig az MKSZ Központi 

rendszerébe (keziszovetseg.hu) kell benyújtani. Nevezési határidő: 2020. 08.09.-ét 

követő első munkanap, vagyis 2020.08.10. 24:00  

 

6.3. Hozzájárulási díj: 

A bajnokság rendezéséhez, lebonyolításához a 2020-2021 évi megyei felnőtt 

bajnokságokban résztvevő csapatoknak rendezési költség-hozzájárulási díjat nem 

kell fizetni, a megyei csapatoknak egyesületenként 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint 

tagsági díjat kell befizetni. (Összesen: 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint.) 

 

A befizetés kizárólag átutalással történhet. A tagsági díjat a nevezést követően, 2020. 

szeptember 1. és szeptember 15. között kell a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében a Szövetség 3A 

TAKARÉKSZÖVETKEZET-nél vezetett 69800470-11050308 forgalmi jelzőszámú 

bankszámlájára átutalni. 

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem 

teljesíti, a Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján a JNSZ Megyei Kézilabda 

Szövetség Versenybizottsága a mulasztó sportszervezet bajnokságban való részvételi 

jogát felfüggeszti. 

 

6.4. Sorsolás, mérkőzésbejelentés: 

 

2020. szeptember 2. (kedd) 1700 órakor 

a Törökszentmiklósi Polgármesteri hivatal 1. emelet 228-as tanácskozótermében.  

 

A rendezési szándékot 2020. szeptember 1-jén 2400 óráig (az őszi fordulókra 

vonatkozóan) küldjék meg e-mailben a vargapisti73@gmail.com e-mail címre. 

 

A sorsolás időpontjáról külön értesítést NEM küldünk! 

 

 

Minden érintett csapat képviselőjének megjelenésére feltétlenül számítunk a későbbiek 

során felmerülő problémák elkerülése miatt!!! 
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7. Játékjogosultság: 

 

A Kézilabdázás Szabálykönyve c. könyv Játékszabályok 4. szabály 1. pontja az alábbiak 

szerint változik: 

A csapat 16 játékosból áll, akiket a versenyjegyzőkönyvbe kell bejegyezni. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség által 2020-2021. bajnoki évben 

rendezett Megyei I. osztályú Bajnokságban az a játékos kaphat versenyengedélyt, aki: 

 az adott egyesület tagja, 

 ezt bejegyezték a Kézilabda Igazolványába, 

 szerepel a név szerinti nevezési lapon, (a Versenykiírás 1. számú melléklete) 

 a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetséggel 

szemben semmilyen tartozása nincs, 

 valamint a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetségnél befizette az egységes biztosítási 

díjat, melynek összegét a Magyar Kézilabda Szövetség határozata állapítja meg. A 

2020/2021. bajnoki szezonban ez az összeg 1500,- (ezerötszáz) Ft. 

 

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

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

 

A versenyengedély kiadásának díja: 1000 Ft (azaz egyezer forint). 

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben igazolását követően második versenyengedélyt 

kér, annak díja szintén 1000 Ft (azaz egyezer forint). 

 

Felnőtt versenyengedélyt 2005. december 31. előtt született férfi és 2006. december 31. előtt 

született nő kaphat. A versenyengedélyt a sportoló kérelmére a Versenykiírás 3. számú 

melléklet szerinti adatlap leadása után, 2020.03.12. 16:00 óráig adja ki a versenybizottság a 

hivatalos szövetségi napján. 

 

Ezt követően a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága csak a kérelmet benyújtó 

sportszervezethez 2020. szeptember 1-ig leigazolt, de versenyengedéllyel nem rendelkező, 

valamint a 2020. december 31-ig leigazolt, férfiaknál 2000. január 1-jén és utána született, a 

nőknél 2001. január 1-jén és utána született játékos részére ad ki versenyengedélyt. Az MKSZ 

versenyrendszerében korábban regisztrációval nem rendelkező sportoló, leigazolása után 

bármikor kaphat versenyengedélyt. 

 

Megyei bajnokságban a férfiaknál 2000. január 1. és 2005.12.31. között született, nőknél 2001. 

január 1. és 2006.12.31. között született játékosokon kívül, felnőtt NB-s versenyengedéllyel 

rendelkező játékos, csak a versenybizottság külön hozzájárulásával, kaphat versenyengedélyt. 
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Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a JNSZ Megyei 

Kézilabda Szövetség által kiadott versenyengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, 

akkor a mérkőzés eredményét a Versenybizottság minden esetben hivatalból megsemmisíti és 

a mérkőzés két pontját –számára előnyösebb- a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, továbbá a vétkes csapattól egy büntetőpontot levon. 

 

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenybizottság a 

sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti, és ennek időtartamára kisorsolt 

bajnoki mérkőzés(ek) két pontját 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára igazolja, továbbá 

a vétkes csapattól egy büntetőpontot levon. 

 

7.1. Kettős játékjogosultság: 

Az NB I, NB I/B és NBII osztályban szereplő sportszervezet kézilabdázója a Megyei 

I. osztályú bajnokságban szereplő sportszervezettel kötött írásos megállapodás alapján 

mindkét sportszervezet csapatában játszhat. A kézilabdázó játékjogosultságának 

átadása csak az átadó és az átvevő sportszervezet, továbbá a kézilabdázó között létrejött 

írásos megállapodás alapján történhet.  

 

Mérkőzésenként kettős játékjogosultságú játékosok közül csapatonként legfeljebb 3 fő 

nevezhető. 

 

A kettős játékjogosultság megszerzése nem igazolás, nem számít második 

versenyengedélynek és azt a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága 

legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi. Egy játékos egy bajnoki évben egy kettős 

versenyengedélyt kaphat. Az engedély megadásának díja 3500,- (háromezer-ötszáz) Ft.  

 

Kettős játékjogosultságot férfiaknál 1999. január 1. és 2004.12.31. között született, 

nőknél 2000. január 1. és 2005.12.1. között született, utánpótlás korú játékosok kérhetik 

2020.03.12. 16:00 óráig. 

 

Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét 

sportszervezetre vonatkozik. 

 

Ha az adott sportszervezet több csapattal szerepel a Megyei Bajnokságban, akkor egy 

játékos csak a sportszervezet egyik csapatában szerepelhet a 2020/2021. évi 

bajnokságban, a sportszervezet másik megyei osztályban szereplő csapatában nem.  

 

Ha egy NB-s sportszervezet második csapatot indít a megyei bajnokságban, a 

sportszervezet játékosa csak akkor kaphat kettős engedélyt egy másik sportszervezetbe, 
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ha az egyesület előzetesen írásban nyilatkozik arról, hogy megyében indított csapatába 

nem kér játékosának versenyengedélyt. 

 

8. A csapatok díjazása: 

 

A bajnokságban szereplő csapatok oklevéldíjazásban részesülnek, az 1-3. helyezett 

csapatok pedig ezen felül éremdíjazásban, csapatonként 25 fő. 

 

9. Költségek: 

 

A bajnokság díjazását a rendező JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség Biztosítja. 

A rendezési költségek (játékvezetői díjak, utazás, étkezés, stb.) a csapatokat terheli. 

 

10. Óvás, fellebbezés: 

10.1. Óvás: 

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat a „Kézilabdázás Szabálykönyve” 

c. könyv Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 2. §-a tartalmazza. 

Óvási díj: 20 000 Ft (húszezer forint), melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kézilabda Szövetség 3A TAKARÉKSZÖVETKEZET-nél vezetett 69800470-

11050308 forgalmi jelzőszámú bankszámlájára kell átutalni, a közlemény rovatba a 

csapatnév, és óvási díj megjelöléssel. Az óváshoz csatolni kell a befizetést igazoló 

bizonylat másolatát. 

 

10.2. Fellebbezés: 

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Versenybizottság határozata ellen 

fellebbezéssel lehet élni a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál  

írásban a kézhezvételtől számított 15, azaz tizenöt naptári napon belül. 

A fellebbezést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetséghez kell címezni.  

 

10.3. Panasz: 

A fellebbezés határozata ellen panasszal lehet élni a Magyar Kézilabda Szövetség 

Fellebbviteli Bizottságánál, írásban a kézhezvételtől számított 15, azaz tizenöt naptári 

napon belül.  

 

11. Általános rendelkezések: 

 

11.1. Indokolt esetben a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, 

időpontjának megváltoztatását, átjelentését a szervező JNSZ Megyei Kézilabda 

Szövetség Versenybizottságánál, legalább 8 (nyolc) naptári nappal a mérkőzés 

hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie kell az ellenfél 
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beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. A kérelemmel egyidejűleg 10000 (azaz 

tízezer) Ft átjelentési díjat kell a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség 3A 

TAKARÉKSZÖVETKEZET-nél vezetett 69800470-11050308 forgalmi jelzőszámú 

bankszámlájára átutalni „Átjelentés” megjelöléssel. 

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 

(hetvenkettő) órán belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni. 

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, 

ennek hiányában a kérelem nem fogadható el. 

A benyújtott kérelemről a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága dönt 

és erről az érdekelteket írásban értesíti. 

 

11.2. Fegyelmi eljárás: 

 

Lásd: Fegyelmi szabályzat. 

 

11.3. Mérkőzés jegyzőkönyve: 

A mérkőzéseken 16 sportoló bejegyzését lehetővé tevő jegyzőkönyvet kell használni. 

A mérkőzésről a szabályokban előírt és megfelelően kitöltött kézilabda 

versenyjegyzőkönyvet kell készíteni három példányban, melynek szabályszerű 

vezetéséről a rendező csapat köteles gondoskodni. 

A kézilabda versenyjegyzőkönyv eredeti „első példányát” a mérkőzést vezető 

játékvezetők kötelesek a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságának a 

mérkőzést követő munkanapon postára adni a következő címre: 

JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség, 5430 Tiszaföldvár, Kinizsi krt. 68. 

 

 

11.4. Szövetségi ellenőr: 

A sportegyesületek saját költségükre szövetségi, játékvezetői ellenőrt kérhetnek 

írásban a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságától a mérkőzést 

megelőzően legalább 14 naptári nappal, aki a szervező JNSZ Megyei Kézilabda 

Szövetség hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. Szövetségi ellenőrt a 

Versenybizottság vagy a Fegyelmi Bizottság indokolt esetben hivatalból is kirendelhet 

a sportegyesületek költségére. 

 

11.5. Sportfelszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az 

ellenféltől világosan megkülönböztethető legyen. 

Amennyiben az érdekelt csapatok előre nem egyeztették a mez színét, vagy nem 

tisztázható nézeteltérés támad, vagy a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két 

csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a sorsolásban elöl szereplő 
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csapat köteles más színű sportfelszerelésben vagy megkülönböztető jelzőtrikóban 

játszani. 

 

11.6. Dopping, drog: 

 

Lásd: Fegyelmi szabályzat. 

 

11.7. Ki nem állás, visszalépés: 

A mérkőzésre ki nem állás, vagy a bajnokság küzdelmeitől visszalépett csapat az 

alábbi összeget köteles 8 (nyolc) naptári napon belül a JNSZ Megyei Kézilabda 

Szövetség 3A TAKARÉKSZÖVETKEZET-nél vezetett 69800470-11050308 

forgalmi jelzőszámú bankszámlájára átutalni „Költségtérítés” megjelöléssel. 

Ki nem állás: 

 50.000,-Ft első esetben 

 100.000,-Ft második esetben 

 200.000,-Ft harmadik esetben és visszalépés esetén 

A befizetett pénzbüntetés mellett a csapat összpontszámából 2 pont levonásra kerül, a 

mérkőzés 2 pontja pedig a megjelent csapat javára 10-0 gólkülönbséggel kerül 

jóváírásra. 

Amennyiben egy csapat bármikor visszalép, vagy bármilyen ok miatt törölni kell a 

bajnokságból, akkor valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell 

semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott 

volna. 

 

11.8. Várakozási idő: 

A megyei I. osztályú bajnokságban várakozási idő nincs! 

 

11.9. Sportorvosi engedély 

Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes versenyengedéllyel, valamint érvényes 

sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló szerepelhet.  

A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében 6 hónap, 18 éven 

felüliek esetében 12 hónapnál hosszabb nem lehet. Az életkor elbírálásánál a 

sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni. 
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11.10. Egyebek: 

 A játékvezetői díjak kifizetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség 

Versenybizottságának döntése alapján központi elszámolás keretében történik. A 

sportszervezetek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség 

Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított számlák 

alapján a meghatározott időpontig átutalni a JNSZ Megyei Kézilabda Szövetség 3A 

TAKARÉKSZÖVETKEZET-nél vezetett 69800470-11050308 forgalmi jelzőszámú 

bankszámlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok befizetésének 

határidőit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága 

határozza meg, melyről a sportszervezeteket értesíti. Abban az esetben, ha valamely 

sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Versenykiírás 7. pont 

utolsó bekezdése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsága a mulasztó sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát 

felfüggeszti. 

A hazai rendezésű mérkőzéseikre minden rendező csapat köteles 

mérkőzésjegyzőkönyvről, versenybizottsági asztalról, egészségügyi ládáról vagy 

orvosról és két olyan nagyságú cserepadról gondoskodni, amelyen a szabályokban 

meghatározott 13 (tizenhárom) fő helyet foglalhat.  

 

A rendező Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség a rendezvények 

területén, illetve az öltözőkben (játékos, edzői, játékvezetői, stb.) elhelyezett tárgyakért 

felelősséget nem vállal. 

 

A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet 

postán, tértivevényes küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, 

illetve joghatályosan teljesíthető faxon, vagy e-mailben is. Faxon vagy e-mailben 

megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 5. napon akkor is átvettnek 

tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad. 

 

Olyan vitás esetekben, amelyekről jelen versenykiírás nem rendelkezik, az érvényben 

levő „A Kézilabdázás Szabálykönyve” c. könyv rendelkezik. 

Minden olyan esetről, amelyről sem ezen versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, 

sem pedig az említett könyv sem intézkedik, első fokon a Versenybizottság, 

másodfokon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége dönt. 

 

 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  

 Kézilabda Szövetség 

 Versenybizottság 
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A Versenykiírás mellékletei: 

1. számú melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei I.o. felnőtt kézilabda bajnokság 

2020/2021. évi név szerinti nevezési lap 
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