Magyar Labdarúgó Szövetség

NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi
indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása

1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői
A) A 2012-2013. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
hat csoportjának 3-5. helyezett csapatai és a hat csoport két legjobb 6.
helyezett csapata;
B) A 2012-2013. évi Megyei-Budapesti I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás
labdarúgó bajnokságok 1. helyezett csapatai.
2. Az Osztályozó mérkőzések párosítása
A) A 2012-2013. évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság
hat csoportjának 3-5. helyezett és a hat csoport két legjobb 6. helyezett
csapataihoz kerülnek hozzásorsolásra területi alapon a 2012-2013. évi MegyeiBudapesti I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságok 1.
helyezett csapatai.
3. Az Osztályozó mérkőzések sorsolásának módja, ideje
A) Az osztályozó mérkőzések párosítását a Versenybizottság sorsolással
határozza meg.
B) A sorsolás helyszíne és időpontja:
Magyar Labdarúgó Szövetség Székháza
2012. február 28. ( csütörtök ) 11.00 óra
4. Az Osztályozó időrendje
A) Az Osztályozó mérkőzések időpontjai:
a) 1. mérkőzés
2013. június 8-9. ( szombat-vasárnap ) 17.00 óra
b) 2. mérkőzés
2013. június 15-16. ( szombat-vasárnap ) 17.00 óra
B) Azon osztályozó mérkőzések esetében, amelyeknél az egyik csapatból a Keleti
Régió Amatőr válogatott keretébe labdarúgó(ka)t jelöltek, az Osztályozó
mérkőzések időpontjai:
a) 1. mérkőzés
2013. június 5. ( szerda ) 17.00 óra
b) 2. mérkőzés
2013. június 12. ( szerda ) 17.00 óra
C) Az osztályozó mérkőzések kezdési időpontjait az MLSZ Versenybizottsága tűzi
ki.
5. A pályaválasztás joga
A) Pályaválasztás jogát sorsolás dönti el. A sorsoláson elsőnek kihúzott csapat az
első mérkőzésen a pályaválasztó.
6. Az osztályozó győztesének meghatározása
A) A 2013-2014. évi NB III. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság indulási
joga két mérkőzésen dől el.
B) Az indulási jog megszerzése az alábbiak szerint történik:
1) Az a csapat, amelyik mindkét mérkőzést megnyeri, vagy győzelem és
döntetlen eredményeket ér el, vagy egy győzelem és egy vereség esetén
pozitív a gólkülönbsége, illetve azonos gólkülönbség esetén idegenben több
gólt szerzett, szerzi meg az indulási jogot;
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2) A két mérkőzés rendes játékideje után azonos pontszám és ugyanazon
mérkőzés-eredmény esetén a második mérkőzést követően 2 x 15 perces
hosszabbítás következik. Amennyiben a hosszabbításban mindkét
sportszervezet azonos számú gólt ér el, az indulási jogot az idegenben
szereplő csapat szerzi meg, mivel az idegenben elért gólok döntetlen
eredmény esetén, duplán számítanak;
3) Amennyiben a hosszabbításban nem esik gól, akkor az indulási jog a
büntetőpontról végzett rúgásokkal dől el a Labdarúgás Játékszabályainak
rendelkezései szerint.
7. Játékjogosultság a mérkőzésen
A) Az osztályozó mérkőzéseken csak azok a játékosok játszhatnak, akik
játékjogosultsággal rendelkeznek.
B) A játékosok a bajnokságukból hozott fegyelmi eltiltásukat az osztályozó
mérkőzéseiken töltik le.
C) Az osztályozón résztvevő sportszervezetek játékosai a bajnokságukból
magukkal hozzák a sárga lapos figyelmeztetéseiket ( amennyiben a
bajnokságuk utolsó fordulójában kapja meg az adott játékos az 5. sárga lapos
figyelmeztetését, akkor az osztályozó 1. mérkőzésén nem rendelkezik
játékjogosultsággal. Amennyiben az adott játékos az 5. sárga lapos
figyelmeztetését az osztályozó 1. mérkőzésén kapja meg, akkor az osztályozó
2. mérkőzésén nem rendelkezik játékjogosultsággal ).
8. A labdarúgók szerepeltetésére vonatkozó előírások
A) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású labdarúgók:
A Kupa mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult
azokat a labdarúgóit szerepeltetni, akik az Európai Unió valamely
tagállamának állampolgárai, továbbá azon országok állampolgárait, amely
országokkal az Európai Unió olyan egyezményes megállapodást kötött, amely
jogszerű munkavállalás esetén a munkavállaló részére az Unió polgáraival
azonos, diszkrimináció mentes elbírálást biztosít a munkakörülmények
tekintetében az Európai Unió egész területén. (Ezen pontban meghatározott
országok listáját az MLSZ folyamatosan közzéteszi.)
B) Egyéb országok labdarúgói:
Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek a
fenti bekezdésben meghatározott országok körén („egyéb országok”),
mérkőzésenként legfeljebb három (3) labdarúgó szerepeltethető egy időben.
9. A labdarúgók felszerelése
A) A labdarúgók a bajnokság során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész
szám lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.
B) Minden esetben a pályaválasztó csapat határozza meg, hogy milyen színű
felszerelésben játszik. A sportszervezetek legalább kettő nappal a mérkőzés
előtt kötelesek egyeztetni a sportfelszerelések színeit. Amennyiben a
mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat felszerelésének
színösszeállítása zavaró, akkor a vendégcsapat köteles más színű
sportfelszerelésben játszani.
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10. Cserelehetőség
A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 labdarúgó közül 3 fő léphet cserejátékosként
pályára.
11. A bajnokság költségei
A) Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek
fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés,
szállás, stb.), valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő
saját rendezőiknek költségei terhelik.
B) Az osztályozó mérkőzések versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit a
sportszervezetek fizetik meg. A fizetés rendjét a Szabályzatokhoz kapcsolódó
Díjfizetési Rend tartalmazza. Az ott meghatározott díjtételeket az MLSZ által
kiadott számlák alapján kell befizetni.
12. Egyéb rendelkezések
A) A mérkőzések verseny ügyeit az MLSZ Versenybizottsága, fegyelmi ügyeit az
MLSZ Fegyelmi Bizottsága tárgyalja.
B) A 2013. június 5-én és 12-én megrendezett osztályozó mérkőzésekkel
kapcsolatosan:
1) Az osztályozó mérkőzések eredménye ellen az alábbi időpontig nyújtható be
óvás:
a) 1. osztályozó mérkőzés:
2013.06.07. ( péntek ) 12.00 óráig
b) 2. osztályozó mérkőzés:
2013.06.14. ( péntek ) 12.00 óráig
2) Az MLSZ Verseny- és a Fegyelmi Bizottság I. fokú határozatai ellen az alábbi
időpontig nyújtható be fellebbezés:
a) 1. osztályozó mérkőzés:
2013.06.10. ( hétfő ) 12.00 óráig
b) 2. osztályozó mérkőzés:
2013.06.17. ( hétfő ) 12.00 óráig
C) A 2013. június 8-9-én és 15-16-án megrendezett osztályozó mérkőzésekkel
kapcsolatosan:
1) Az osztályozó mérkőzések eredménye ellen az alábbi időpontig nyújtható be
óvás:
a) 1. osztályozó mérkőzés:
2013.06.11. ( kedd ) 12.00 óráig
b) 2. osztályozó mérkőzés:
2013.06.18. ( kedd ) 12.00 óráig
2) Az MLSZ Verseny- és a Fegyelmi Bizottság I. fokú határozatai ellen az alábbi
időpontig nyújtható be fellebbezés:
a) 1. osztályozó mérkőzés:
2013.06.13. ( csütörtök ) 12.00 óráig
b) 2. osztályozó mérkőzés:
2013.06.20. ( csütörtök ) 12.00 óráig
D) A sportszervezetek beadványaiknak ( óvás, fellebbezés, stb. ) a fenti
határidőkig az MLSZ-be be kell érkezniük.
E) Elmaradt, félbeszakadt mérkőzés újra játszása:
Amennyiben egy mérkőzés valamely a csapatoknak nem felróható okból
elmarad, vagy félbeszakad a mérkőzést a következő napon le kell játszani!
F) Az osztályozó mérkőzéseken a vonatkozó versenykiírás előírása alapján
elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező!
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G) Az osztályozó mérkőzések lebonyolításával kapcsolatos, a jelen
versenykiírásban nem szereplő, kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó
díjfizetési rend előírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket,
szabályzatokat kell betartani.
13. Záró rendelkezések
1) Jóváhagyás
Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ Elnökségének
hatásköre. Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége hagyta jóvá,
jóváhagyás dátuma: 2013. február 4. jóváhagyó határozat száma:
5/2013. (02.04.)
SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat
2) Alkalmazás
Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Versenyszervezési
Osztály vezetője.
3) Hatálybalépés és érvényesség
Jelen szabályzat hatálybalépésének
érvényessége:
2013. június 30.

dátuma

2013. február 12.

Verziószám: …./2013.
4) Módosítás
Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési
folyamatba a következő szerveket/testületeket/egységeket/személyeket
kell legalább bevonni:
1. MLSZ Versenyigazgatóság
2. MLSZ Versenybizottság
3. Amatőr Bizottság
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