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1. § A verseny  
A Magyar Köztársaság Női Amatőr Nemzeti Bajnoksága (továbbiakban: ANB) a 2004. 
évi I. törvény alapján szervezett amatőr verseny.  
 
2. § A bajnokság célja  
 A legjobb amatőr női kosárlabda csapatok folyamatos versenyeztetése, a fiatal 
kosárlabdázók fejlődésének elősegítése, illetve a bajnoki cím és a helyezések eldöntése.  
 
3. § A bajnokság rendezője  
3.1.  Az MKOSZ gyakorol valamennyi olyan jogkört a sportszervezetek, játékosok és a 

bajnokságban közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, 
az MKOSZ szabályzatai, valamint a Versenykiírás felhatalmazzák.  

3.2.  Az MKOSZ jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A 
Versenyszabályokkal, Versenykiírással összefüggésben az MKOSZ 
Versenybizottság jogosult első fokon eljárni és határozatot hozni minden olyan 
ügyben, amely a Versenyszabályok, az MKOSZ és jelen Versenykiírás kapcsán a 
bajnokság lebonyolításával függ össze. Az MKOSZ  hivatalból vagy kérelemre jár 
el. Döntéseit a hivatalos észlelés vagy a kérelem benyújtását követően a 
legrövidebb időn belül, lehetőleg 15 napon belül meghozza és értesíti az 
érintetteket.  

 
4. § A bajnokság ideje  
4.1.  2010. július 1. – 2011. június 30.  

4.1.1.  A verseny kezdete: 2010. szeptember 15.  
 A verseny vége: 2011. április 24. 

4.2.  A versenynaptár jelen Versenykiírás I. sz. mellékletét képezi.  
 
5. § A bajnokság résztvevői, részvételi jogosultság  
5.1.  A bajnokságba minden olyan sportvállalkozás és sportegyesület (együttesen és a 

továbbiakban: sportszervezet) benevezhet, aki vállalja ezen Versenykiírás 
feltételeit.  

5.2.  A bajnokságban való részvétel feltételei:  
a)  a 2004 I. törvényben rögzített sportszervezetekre vonatkozó dokumentumok 

csatolása  
b)  írásos nyilatkozatot ad a nevezés határidejéig, amelyben:  

− elfogadja az MKOSZ minden szabályzatát és rendelkezését,  
− kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásáért felelősséget vállal,  

c)  rendelkezik általános felelősségbiztosítással a sportszervezet által szervezett 
eseményeken és rendezvényeken bekövetkezhető kockázatokra,  

d)  a  sportszervezet főtevékenysége a sport,  
e)  a sportszervezet ellen nincs folyamatban végelszámolási, csőd- illetve 

felszámolási eljárás,  
f)  kijelenti, hogy  a bajnokság teljes időszaka alatt rendelkezni fog mindazon 

személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, melyek szükségesek a bajnokságban 
való részvételhez,  

g)  az MKOSZ Elnöksége által jóváhagyott előírt edzői szakképesítéssel 
rendelkező edzőket foglalkoztat a jelen Versenykiírás IV. sz. melléklete szerint,  

h)  a jelen Versenykiírásban és az MKOSZ egyéb szabályzataiban foglalt egyéb 
nevezési feltételeknek eleget tesz.  



 

 
6. § A sportszervezetek nevezése  
6.1.  Az MKOSZ a sportszervezetek rendelkezésére bocsátja: 

6.1.1. A nevezéshez szükséges  
• a nevezési lapot,  
• a nevezési díjról szóló számlát,  
• a tagdíjfizetési számlát 
• az alávetési nyilatkozat lapot (eljárási szerződést),  
• egyéb szükséges adatlapokat.  

6.1.2. A játékengedélyek kiadásához szükséges  
• a játékjogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentumokat,  
• a doppingtájékoztatót.  

6.2. A sportszervezet az MKOSZ által meghatározott időpontig dokumentumokkal 
igazoltan csatolja, illetve bejelenti  
• a nevezési lapot, (mindkét oldalát aláírva és pecséttel ellátva)  
• a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást,  
• az MKOSZ tagsági díj befizetéséről szóló igazolást,  
• Az APEH 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a részvételi 

jogosultságot szerzett sportszervezetnek nincs három hónapot meghaladó 
lejárt köztartozása. (Amennyiben a sportszervezetnek három hónapot 
meghaladó lejárt köztartozása van, úgy annak megfizetéséről szóló 
megállapodást csatolni kell.)  

6.3.  A sportszervezeteknek 2010. július 16. napjáig le kell adniuk a szabályosan 
kitöltött nevezési lapjaikat az MKOSZ-nek.  
2010. augusztus 31. napjáig: 
• hivatalos csapatnévsor, csapatfénykép beküldése az MKOSZ 

részére, 
• a sportszervezet szponzori névvel kiegészített hivatalos nevét, 

valamint a cégnyilvántartás szerinti hivatalos képviselőjének nevét,  
• a hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló sportcsarnok (terem) 

teljes címét, beleértve a telefon, fax számot is, továbbá tájékoztatást a 
sportcsarnokban lévő ülőhelyek számáról, 

• 3 fő jegyző, időmérő-eredményjelző adatait, akik az 
asztalszemélyzeti továbbképzőn részt vesznek, 

• 2 fő statisztikus adatait, akik a statisztikusi továbbképzőn részt 
vesznek. 

6.4. A nevezés egyéb feltételei:  
• kötelezettséget vállal, hogy részt vesz csapatával a Hepp-Kupában,  
• legalább 3 utánpótlás csapatot versenyeztet az Országos Utánpótlás 

Versenyekbe.  
• kötelező csapat nevezésének elmulasztása vagy visszalépés esetén a 

sportszervezet büntetést köteles fizetni az MKOSZ Utánpótlás alapjába, 
melynek összege: 700.000 Ft/csapat,  

• a magasabb osztályban is szereplő sportszervezetek csak az ott előírtak 
szerint kötelesek utánpótlás csapatokat indítani,  

• a sportszervezet, továbbá a benevezett csapatok játékosai kötelesek írásban 
nyilatkozni arról, hogy alávetik magukat bármely időpontban történő dopping-
ellenőrzésnek.  

 



 

6.5. Nevezések elfogadása  
6.5.1. A nevezések elfogadásáról első fokon az MKOSZ dönt a 2010. július 31.-ig  
6.5.2. Az MKOSZ elutasítja azon sportszervezetek nevezését, amelyeknek 

elismert tartozása van az MKOSZ-szel, vagy annak tagegyesületével.  
 
7. § A lebonyolítás módja  
7.1. Alapszakasz: (I. szakasz)  

7.1.1. Csoportmérkőzések  
A résztvevő csapatok a nevezés elbírálását követően területi elv és 
erősorrend alapján két csoportba [Kelet és Nyugat] (10-10) kerülnek 
besorolásra. A besorolást az MKOSZ végzi. A csoporton belül 
körmérkőzéses rendszerben, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon 
játszanak a csapatok a csoport helyezésekért (9+9=18 mérkőzés). 

7.2. Rájátszás 
7.2.1. Rájátszás az 1-4. helyéért  

1. forduló A) A Keleti csoport 1. helyezettje játszik a Nyugati csoport 2. 
helyezettje ellen kuparendszerben.  
B) A Nyugati csoport 1. helyezettje játszik  a Keleti csoport 2. helyezettje 
ellen, kuparendszerben 
Döntő:  A-B győztesek két győzelemig  
A Bajnoki Döntő 3. mérkőzésének pályaválasztói jogát a mérkőzést 
megelőző 2 mérkőzés gólaránya dönti el, ennek egyenlősége esetén a 
7.2.2.2 pont alapján dől el a 3. mérkőzés pályaválasztói joga.  
A gólarány egyenlősége esetén a pályaválasztói jog meghatározása az 
alábbiak szerint történik: nyert/vesztett mérkőzések aránya, ennek 
egyenlősége esetén dobott/kapott pontok aránya.  
Mérkőzés a 3. helyért: kuparendszerben 

7.2.3. A kuparendszerű rájátszás mérkőzések során az első mérkőzésen a 
pályaválasztói jog azt a csapatot illeti meg, amelyik a rájátszás játékot 
megelőző csoportmérkőzéseken rosszabb helyezést ért el. A két győzelemig 
tartó rájátszás mérkőzéseken az első mérkőzésen a pályaválasztói jog azt a 
csapatot illeti meg, amelyik a rájátszás játékot megelőző 
csoportmérkőzéseken jobb helyezést ért el.  

Rájátszás az 5.-8.; 9-12.; 13-16.; 17-20. helyezésért a fentiek szerint, kupa-
rendszerben 
  
8. § Mérkőzés időpontok  
8.1.  A bajnoki mérkőzések időpontjai az MKOSZ által elkészített tervsorsolás szerint 

kell meghatározni, figyelembe véve a pályaválasztó csapat javaslatát. A 
mérkőzéseket lehetőleg a Versenynaptárban meghatározott mérkőzésnapon és 
olyan időpontban kell lejátszani, hogy az mindkét csapat érdekeinek megfeleljen.  
8.1.1. Hivatalos időpontnak a bajnoki műsor időpont egyeztetője után a 

csapatok által közösen megegyezett mérkőzés időpont számít.  
8.2. Hivatalos időpontok  

8.2.1. A véglegesített hivatalos időpontokat az MKOSZ honlapján teszik közzé.  
8.2.2. Az eltéréseket a csapat által ismert mérkőzés időpont és a megjelent 

időpont között haladéktalanul jelenteni kell az MKOSZ-nek. Az ebből 
eredő mindenkori felelősség azt a csapatot terheli, amelyik nem az MKOSZ 
honlapján megjelent időpontot vette figyelembe, s bejelentést sem tett.  



 

8.3. Helyszín, időpont módosítások  
A véglegesített időpontok, helyszínek változtatása a módosításra vonatkozó és 
jelen Versenykiírás II. sz. mellékletét képező szabályzat előírásainak betartásával 
történhet.  

8.4. Az elhalasztott, elmaradt mérkőzések pótlását bajnoki forduló Versenynaptárban 
meghatározott időpontja után legkésőbb 30 napon belül le kell játszani.  

8.5. Vis maior módosítás a Versenyszabályzatban foglaltak szerint történik 
 
9. § Játékjogosultság  
9.1. Az ANB mérkőzésein csak a sportszervezethez időben leigazolt és játékengedéllyel, 

valamint a bajnoki szezonra érvényes biztosítással rendelkező játékosok 
jogosultak részt venni. A játékengedélyeket az MKOSZ adja ki a hatályos 
Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat, továbbá a Versenykiírás alapján, és az 
MKOSZ képviselője írja alá.  
9.1.1. A Női Amatőr Nemzeti Bajnokságba az NB.I. Női „A” csoportjába is 

nevezett sportszervezetek játékosai közül az alábbiak kaphatnak 
játékengedélyt: 
• 1991-ben és később született játékosok jogosultak játékengedélyt kapni 

függetlenül attól, hogy sportszervezetük számukra kért-e NB. I. „A” 
csoportos játékengedélyt, 

• 1991. január 1.-je előtt született NB. I. „A” csoportos játékengedéllyel 
rendelkező játékos csak akkor kaphat játékengedélyt, ha a 2009/2010. 
évi „A” csoportos bajnokságban átlagosan 15 percnél kevesebb pályán 
töltött idővel rendelkezik, 

• akinek sportszervezete „A” csoportos játékengedélyt nem kér, korhatár 
megkötés nélkül kaphat játékengedélyt az ANB-be. 

9.1.2. 1996. december 31.-e után született játékosoknak csak külön 
méltányosság alapján adható ki játékengedély. A kérelmet az MKOSZ  
Főtitkára bírálja el. 

9.1.3. Minden bajnoki mérkőzés előtt a mérkőzés első játékvezetőjének be kell 
mutatni minden játékos minden szempontból érvényes játékos 
igazolványát (benne az érvényes sportorvosi igazolással) és a csapat 
csoportos játékengedélyét. 

 9.2. Ha a mérkőzésen az egész csapatnak a 9.1.1 pontban meghatározott 
dokumentumai nincsenek a helyszínen, a mérkőzést le kell játszani, és az 
egyébként érvényes, utólag az MKOSZ-nek bemutatott igazolások, illetve 
játékengedélyek elfogadásáért 25 000 Ft büntetést kell befizetni az MKOSZ 
számlájára. A befizetés határideje a mérkőzést követő második munkanap 15 óra.  

9.3. A bajnokságban részt vevő sportszervezet kosárlabdázót csak amatőr vagy 
szerződtetett amatőr kosárlabdázóként szerepeltetheti. A kosárlabdázó 
játékjogosultságának (játékengedélye kiadásának) feltételei:  
• a játékengedély díjának befizetése,  
• az MKOSZ igazolása a sportoló regisztrációjáról,  
• a játékos és a sportszervezet együttes nyilatkozata arról, hogy a játékos a 

sportszervezetnél szerződött amatőrként, vagy amatőrként kerül 
foglakoztatásra és számára milyen játékengedélyt kérnek.  

9.4. A 2010/2011. évi ANB-ben a sportoló legfeljebb két sportszervezethez kaphat 
játékengedélyt. 

 



 

9.4.1. Leigazolási, átigazolási és játékengedély kiadási határidő:  
2011. február 25. péntek, 12.00 óra.  

 
10. § Külföldi játékosokra vonatkozó szabályok  
10.1. Az ANB-ben külföldi játékos nem szerepelhet, kivéve, ha erre a Főtitkár döntése 

alapján engedélyt kap.  
Engedélyt csak az a külföldi játékos kaphat, aki a következő feltételeknek 
megfelel:  
• játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda tevékenységéből semmiféle 

jövedelemmel  nem rendelkezik,  
• a FIBA szabályzatban előírt dokumentumok. 
 

11. § Játékosok szerepeltetése  
11.1. Kosárlabdázót le-és átigazolni, részére játékengedélyt kérni a jelen 

Versenykiírásban meghatározott időpontig lehet úgy, hogy a játékos az adott 
bajnokságban játékjogosultsággal rendelkezzék.  

11.2. Saját utánpótláskorú, vagy az átigazolási időszakban a sportszervezethez 
szabályosan átigazolt játékos (1991. január 1-én vagy utána született) bármikor 
kaphat játékengedélyt, a Nyilvántartási szabályzat 8. §-ának figyelembevételével. 

11.3. Az ANB-ben valamennyi mérkőzésén 12 játékos szerepeltethető, melyből 
legalább 10 játékosnak kell a mérkőzés helyszínén, játékra készen lennie.  
11.3.1. Ha egy csapat a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 10 

játékossal  
•  a mérkőzést le kell játszani,  
•  az első játékvezetőnek ezt a tényt jelentenie kell a Versenyirodának,  
• a vétkes csapat automatikusan annyiszor 10.000 Ft-ot köteles fizetni, 

ahánnyal kevesebb játékosa állt játékra készen a mérkőzés kezdetekor 
az előírt 10-hez képest.  

11.4. Klubok által elhalasztott mérkőzésen, a halasztást kérő csapatban, csak azok a 
játékosok rendelkeznek játékengedéllyel, akik a mérkőzés eredeti hivatalos 
bajnoki műsor által rögzített időpontjában az adott sportszervezetben 
játékengedéllyel rendelkeztek.  

 
12. § Tehetséges fiatal játékosokra vonatkozó szabályok  
12.1.  „T” licences játékost az az NB.I. „A” csoportjában lévő sportszervezet adhat, 

amelyik második csapatával nem nevezett az ANB-be. 
12.2. NB. I. „A” csoportos sportszervezet maximum 3 „T” licences játékost adhat 

egyetlen ANB-s csapatnak. 
12.3. ANB-s csapat egy „A” csoportos csapattól kaphat „T” licences játékost. 
12.4. „T” licenc kiadásának határideje: 2011. február 25-e péntek 12:00 óra 
 
14.§. A mérkőzések rendezése 
14.1. A mérkőzések helyszíne  

14.1.1. A mérkőzés helyszíne a rendező (pályaválasztó) csapat azon pályája, 
amelyet az MKOSZ arra hivatott szerve az ANB mérkőzéseinek 
megrendezésére hitelesített.  

14.1.2. A helyszín bármely megváltoztatása csak előzetes bejelentés után az 
MKOSZ engedélyével lehetséges.  

14.2. A hitelesítésnél a FIBA Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályzatát és a 



 

Sporttörvény sportrendezvények rendezésére vonatkozó előírásait kell alkalmazni.  
14.3. A Rendező sportszervezet kötelezettségei 

14.3.1. A sportszervezet által megbízott rendezvény felelős személy (főrendező) és 
a két csapatvezető a mérkőzés megkezdése előtt legalább 30 perccel 
köteles a mérkőzés játékvezetőjénél személyesen jelentkezni. 

14.3.2. A sportszervezet köteles a sportrendezvények Sporttörvényben, a 
sportrendezvények biztonságáról szóló Kormány rendeletben előírt 
rendezésre vonatkozó szabályainak betartani.  

14.4. A mérkőzéseken kötelező a következők betartása:  
14.4.1. Minden ANB bajnoki mérkőzésen kötelező az orvos vagy okleveles 

vizsgázott elsősegélynyújtásra alkalmas személy jelenléte, akinek más 
feladata nem lehet a mérkőzésen. Az orvosnak, vagy okleveles vizsgázott 
elsősegélynyújtásra alkalmas személynek már 20 perccel a mérkőzés 
kezdete előtt jelen kell lennie, a bemelegítés alatt. Ellenkező esetben 
távolléte (a mérkőzés kezdetéig) rendezési hiányosságnak minősül.  

14.4.2. A mérkőzés kezdete előtt 25 perccel a jegyzőkönyvvezető, az időmérő, a 24 
mp-es időmérő, a jegyzőkönyvvezető segítője köteles a helyét az asztalnál 
elfoglalni;  

14.4.3. A sportszervezetek kötelesek csapatnévsort készíteni, melynek 
tartalmaznia kell a csapatpadon helyet foglaló csapatvezető(k), edző(k), 
valamint a játékosok nevét (a játékosok neve mellett fel kell tüntetni a 
játékengedély- és a mezszámot [emelkedő számsorrendben] is);  

14.5. Mérkőzés labda  
Az ANB mérkőzéseit WILSON gyártmányú, a FIBA által elfogadott bőrlabdákkal 
lehet játszani.  

14.6. A játékosok öltözéke  
14.6.1. Minden mérkőzésen: a kiírás szerint elöl álló csapatnak (hazai csapat) kell 

világos színű (lehetőleg fehér) mezt viselnie, és a kiírás szerint hátul álló 
csapatnak (vendégek) kell sötét színű mezt viselnie. Amennyiben a két 
csapat megegyezik, felcserélhetik a mezek színét.  
Vitás esetben (pl. ha a vendégcsapat nem megfelelő mezt hozott) a hazai 
csapatnak kell mezt cserélnie, melynek érdekében köteles két eltérő színű 
mezt magával vinni a mérkőzésre Az esetet azonban a mérkőzés 
ellenőrének (hiányában az első játékvezetőnek) jelentenie kellés a vétkes 
csapatnak a mindenkori 20.000 Ft-os büntetést kell befizetni az MKOSZ 
számlájára. A befizetés elmulasztása esetén az ide vonatkozó szabályozás 
érvényes.  

14.6.2. A csapatok a FIBA szabályban előírt számozást használhatják (4-20-ig; 
21-25-ig;31-35-ig …stb.).  

14.7. Az ANB-ben – amennyiben a nézőszám a 200 főt meghaladja – a mérkőzés előtt 
kötelező a csapatok és a hivatalos személyek bemutatása. A mérkőzés előtti 
bemutatáskor a csapat minden játékosának egységes öltözéket kell viselni 
(mindenki melegítőben, vagy mindenki melegítő ruha nélkül).  

14.8. A rendező egyesületnek személyzetet kell biztosítania a mérkőzés közben 
nedvessé, csúszóssá váló helyek feltörlésére. Ezen személyeknek úgy kell 
elhelyezkedniük, hogy a játékvezetőket és az esetleges TV-kamerákat ne zavarják.  

 
15. § Óvás – fellebbezés  
15.1. Az óvás – fellebbezés az MKOSZ hivatalos Versenyszabályzata alapján történik 
 



 

16. § Díjazás  
16.1. A Magyar Köztársaság ANB bajnoka, második és harmadik helyezettje, serleg, 

oklevél, érem (20 fő) díjazásban részesül. Az ANB bajnoka lehetőséget kap a női 
NB I A csoport 2011/12 bajnokságára való nevezésre. 

16.2. Az eredményhirdetést és az éremátadást a mérkőzés helyszínén kell megtartani 
a mérkőzés befejezését követő legrövidebb időn belül.  

16.3. Az ünnepélyes díjátadást az MKOSZ helyszínen lévő legmagasabb tisztet betöltő 
képviselői végzik. Az ünnepélyes díjátadás megszervezéséért a mérkőzést rendező 
sportszervezet felelős.  

 
17. § Vagyoni értékű jogok  
17.1. Az ANB-hez kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal az MKOSZ rendelkezik.  
17.2. A bajnokságban részvevő sportszervezetek rendelkeznek a szabályzat szerint a 

hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló kosárlabda pályák reklámfelületeinek 
értékesítésével, kivéve  
• a jegyzőasztal előtti 4 m x 1 m-es reklámtáblát,  
• a trapéz belső területét – a büntető félkör nélkül,  
• palánktartó oszlop és palánk.  

 
18. § Edzők  
18.1. Az MKOSZ által rendezett ANB mérkőzésein a sportszervezetek kötelesek olyan 

edzőt alkalmazni, akik rendelkeznek 2010/11-re érvényes működési engedéllyel.  
18.2. Az edzők működési engedélyeit a „Játékosigazolás-tartó” elején kell elhelyezni. 

Az engedélyszámaikat be kell írni a jegyzőkönyvbe a nevük mellé.  
 
19. § Költségek  
19.1. A rendező (pályaválasztó) egyesületnek kell fedezni a mérkőzés megrendezésével 

kapcsolatos költségeket, beleértve a játékvezetők és egyébhivatalos személyek 
költségeit.  

19.2. Abban az esetben, ha a mérkőzés 12.30-kor vagy előtte, illetve 19.30-kor vagy 
utána kezdődik, és a vendégcsapatnak több mint 200 km-t kell utaznia, a 
pályaválasztó csapat saját költségére köteles szállást, étkezést (vacsora, reggeli) 
biztosítani, ha erre az utazó csapat igényt tart.  

19.3. Az előző pont a játékvezetőkre és az esetlegesen közreműködő ellenőrre is 
vonatkozik, ha erre igényt tartanak.  

19.4. Minden csapat maga fizeti az utazását az idegenbeli mérkőzésre.  
 
20. § Sportszervezetek vezetőinek felelőssége  
20.1. Az ANB-ben részt vevő sportszervezetek vezetői felelősek:  

• a szabályok betartásáért,  
• játékosaik, edzőik, csapatkísérőik és szurkolóik viselkedéséért. 

 
21. § Információ  
21.1. A sportszervezetnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a média, az 

ellenfél, a hivatalos személyek, a szurkolók megfelelő információhoz jussanak.  
21.2. Az ANB-ben a hazai csapatnak minden mérkőzésen kötelező a FULLCOURT 

statisztika vezetése. Ennek adatait a mérkőzés után az előírt rendszeren 
továbbítani kell az MKOSZ-nek. 

 



 

22. § Egyéb rendelkezések  
22.1. Az a csapat, amelyik mérkőzésen indokolatlanul nem jelenik meg, vagy a 

mérkőzését „feladással” veszíti el 200.000 Ft büntetést köteles fizetni.  
22.2.  Az időpont-módosítások szabályozása:  
 - Minden változtatásnál szükséges mindkét csapat nyilatkozata az elfogadott új 

időpontról.  
 - 7 napon belüli változtatás esetén a módosítás díjköteles, melynek mértéke 

5.000 Ft + ÁFA  
 - Meghatározás: Mérkőzés előrehozásnál az új időpont, későbbi lejátszásnál az 

eredeti időpont a mérvadó.  
22.3. A mérkőzések az érvényes Verseny- és Játékszabályok szerint kerülnek 

lebonyolításra. 
22.4. Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és 

játékszabályok nem intézkednek, az MKOSZ Versenybizottsága dönt. 
 
 
  


