VIII. Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája 2017
Kosárlabda Kupa
VERSENYKIÍRÁS

1. Verseny
Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (továbbiakban: KEK) 2017 női és férfi kosárlabda torna.
2. A verseny célja
Versenyzési lehetőség biztosítása a KEK nevezett csapatok számára, helyezés eldöntése.
Kapcsolatépítés a részt vevő felsőoktatási intézmények között, a határokat átívelő magyar
közösségek erősítése, a felsőoktatási hallgatók sporton keresztüli kapcsolatépítésének
segítése.
3. A verseny rendezője
Az ELTE gyakorol minden jogkört, a nevező csapatok, játékosok, és a KEK-en közreműködő
valamennyi személy felett, melyre a jogszabályok, az MKOSZ versenyszabályzat, valamint a
jelen Versenykiírás felhatalmazzák.
4. A verseny ideje és helyszíne
2017. március 3-4, ELTE Bogdánfy úti Sporttelep és a Tüskecsarnok.
A csapatoknak mindkét nap lesz mérkőzése.
5. A verseny résztvevői
A KEK-re nevezett csapatok.
A csapatok neme: fiú és leány csapatok
6. Játékosok szerepeltetése
A KEK-en azok a játékosok szerepelhetnek:
- akik a KEK-re nevezett felsőoktatási intézmény beiratkozott nappali, levelező vagy esti
tagozatos hallgatói,
- vagy az adott felsőoktatási intézmény volt hallgatója, kizárólag az abszolutórium
megszerzését
követő
naptári
évben
történő
visszajátszási
jogosultság
figyelembevételével azzal a kitétellel, hogy egyszerre maximum 2 fő írható be a
mérkőzés jegyzőkönyvébe,
- magyarországi felsőoktatási intézmény esetében, olyan felsőoktatási intézmény
beiratkozott nappali, levelező vagy esti tagozatos hallgatója, aki a nevező felsőoktatási
intézmény MEFOB 2016/2017-os bajnokságára nevezett csapatában játékengedéllyel
rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy egyszerre maximum 2 fő írható be a mérkőzés
jegyzőkönyvébe.
A játékjogosultság igazolására a résztvevő csapatok kötelesek csapatnévsort készíteni,
melynek tartalmaznia kell a csapatvezető, az edző, valamint a játékosok nevét és mezszámát,
valamint a csapatvezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nevezett játékosok
megfelelnek a jelen versenykiírásban foglalt feltételeknek.
A mérkőzések jegyzőkönyvébe csapatonként egyszerre 12 fő írható be.
7. Nevezés
A KEK-re 2017. február 6-ig lehet nevezni a gyarmati.istvan40@gmail.com e-mail címen!
Nevezési díj: ingyenes.
A résztvevő csapatok (ide értve a csapatvezetők és edzők) részére szállást és étkezés kerül
biztosításra.
8. Költségek
A csapatokat a KEK helyszínére utazás költségei terhelik.

9. A verseny lebonyolítása
A mérkőzések 4 csapatos torna rendszerben kerülnek megrendezésre.
10. Szabályok
Az MKOSZ szabályai érvényesek.
11. Díjazás
Minden csapat díjazásban (kupa) részesül, ezen felül az I-III. helyezett csapatok érem
díjazásban részesülnek. Díjazásra kerülnek továbbá a csapatok legjobb játékosai, valamint az
‘’All star’’ csapat tagjai.
12. Óvás, fellebbezés
Az óvással és fellebbezéssel kapcsolatos általános szabályaira az MKOSZ vonatkozó
szabályzata az irányadó.
13. Egyéb rendelkezések
a) A KEK mérkőzéseit a játékvezetők két játékvezetős rendszerben vezetik, a játékidő 4X10
perc tiszta játékidő.
b) A résztvevő csapatok minden mérkőzésre kötelesek csapatnévsort készíteni, melynek
tartalmaznia kell a csapatvezető, az edző, valamint a játékosok nevét és mezszámát, melyet a
jegyzőkönyvvezetőnek a mérkőzés kezdete előtt 20 perccel át kell adni.
c) A csapatok a mérkőzésekre két garnitúra számozott mezt kötelesek hozni.
d) A mérkőzésen kiírás szerint elöl álló csapatnak (‘’hazai’’ csapat) kell világos színű
(lehetőleg fehér) mezt viselnie, és a kiírás szerint hátul álló csapatnak (vendégcsapat) kell
sötét színű mezt viselnie. Amennyiben a két csapat megegyezik, felcserélhetik a mezek
színét.
e) A versenyen minden játékos saját felelősségére vesz részt.
f) A kijelölt szálláshelyeket a csapatok 2017. március 2. 16:00 órától foglalhatják el.
g) A szállás helyét igazoló írást, valamint az étkezési jegyeket a csapatvezetők az ELTE
Versenyirodájában vehetik át (Budapest XI., Bogdánfy út 10.).

