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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kosárlabda Szövetség 2021/2022 “Jamboree 

Tornasorozat” Versenykiírása 

 
1. A tornasorozat célja 

Játéklehetőség biztosítása U11/U12 leány és U11/U12-es fiú csapatok részére a bajnoki évad ideje 
alatt és sportbaráti kapcsolatok kialakítása a résztvevő egyesületek között. Az MKOSZ stratégiai 
céljainak megfelelően a sportág népszerűségének és versenyképességének javítása. 

 
2. A tornasorozat rendezője 

Az MKOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége gyakorol valamennyi olyan jogkört a 
sportszervezetek, játékosok és a bajnokságban közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a 
jogszabályok, az MKOSZ szabályzatai, valamint a Versenykiírás felhatalmazzák. 

 
3. A tornasorozat helyszíne 

Az egyes állomások tervezett helyszíne a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Tornacsarnoka 
(Bencs) (Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12, 4400). A helyszín változtatásra a Szövetség a jogot 
fenntartja. 

 
4. A tornasorozat időbeosztása 

 

Figyelembe véve a hivatalos iskolai tanítási szüneteket, három időpont kerül kiválasztásra; a kupák 
pontos dátuma később kerül megállapításra. 
 

 Decemberben ún. “Mikulás kupa” 
 Áprilisban ún. “Húsvét kupa” 
 Júniusban ún. “Évzáró kupa” 
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5. A versenyek résztvevői 

A versenyen részt vehetnek: Iskolák, DSE-k, DSK-k, sportiskolák, sportegyesületek és alapítványok.  
Egy sportszervezet, egy korosztály versenyére több csapattal is nevezhet. Más megyéből érkező 
csapatok csak az adott megyei Kosárlabda Szövetség engedélyével versenyezhetnek.  

6.  Korosztályok 

U11 leány és fiú: 2011. január 1-jén és utána született sportolók  
U12 leány és fiú: 2010. január 1-jén és utána született sportolók 
 

7. Játékosok szerepeltetése 

A „Jamboree Tornasorozatban” szereplő csapatban minden olyan játékos szerepeltethető, aki szerepel 
csapatának az MKOSZ-SZSZBMKSZ által kiadott, a tornasorozatra érvényes csoportos 
játékengedélyén, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik és ezt a mérkőzés előtt a 
hivatalos személyek képviselőjének (VB elnök, első játékvezető) hitelt érdemlően bizonyítani tudják. 
A sportszervezet képviselője felelős azért, hogy a sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel 
rendelkezzenek.  
 

8. Nevezés 

A „Jamboree Tornasorozatra” nevező sportszervezeteknek az adott tornát megelőző két hétig kell 
nevezniük az MKOSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben.  
A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKOSZ szabályzatait és jelen 
Versenykiírást.  

 
9. Költségek 

Nevezési díj nincs. A rendező szövetség biztosítja a játékvezetést és az asztal személyzetet. 

 
10. Díjazás 

A résztvevő csapatok érem és emléklapdíjazásban részesülnek. 

11. Szabályok 

A „Jamboree Tornasorozat” minden mérkőzése a Magyar Kenguru és Gyermek Bajnokság 
Versenykiírásának adott korosztályokhoz tartozó bekezdése szerint kerül lebonyolításra. A tornákon a 
félidei büntető szabálya nem alkalmazható. A tornákon a Magyar Kenguru és Gyermek Bajnokság 
Versenykiírásának 3. számú mellékletében megfogalmazott „VÉDEKEZÉSI ÉS TÁMADÁSI 
SZABÁLYOK-U11, U12” minden pontja betartandó. Azon szabályokat, amelyeket a fenti 
Versenykiírás nem említ, a „Magyar Kosárlabda Versenyszabályok” tartalmazza.  

 
  



 
w ww.kosarsport .hu          | www.hunbasket .hu

12. Lebonyolítás 

A mérkőzések egynapos torna rendszerű lebonyolítás szerint zajlanak. A lebonyolítási rendszer a 
nevezett csapatok számának függvénye. A Versenybizottság törekszik az erősorrend alapján történő 
beosztásra.  

13. Egyéb rendelkezések 

A tornák mérkőzésein kötelező az MKOSZ által rendszeresített Digitális Jegyzőkönyv használata. A 
mérkőzéseket két (2) játékvezetős rendszerben vezetik. A tornák mérkőzésein a FIBA által minősített 
5-ös méretű MOLTEN bőrlabdákkal kell játszani.  
Minden olyan esetben, amelyről ezen Versenykiírása, illetve a Verseny-és Játékszabályok nem 
intézkednek, az MKOSZ, illetve az MKOSZ-SZSZBMKSZ jogosult dönteni. 

 

 

       Szobi Dániel s.k.               Csizmadia Levente s.k. 
           ügyvezető                        Versenybizottság 
MKOSZ-SZSZBMKSZ                  MKOSZ-SZSZBMKSZ 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyíregyháza, 2021. 09. 15. 
 
 
 
 


