
 
MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

 
 
 
 

Kenguru és Gyermek Kupa 
 
 
 
 
 
 
 

Versenykiírás 
 

2010/2011. 
 
 

MEGTÁRGYALTA ÉS ELFOGADTA AZ MKOSZ ELNÖKSÉGE 
 

2010. szeptember 20. 
 
 



2010/2011. KENGURU ÉS GYERMEK KUPA 2. 
___________________________________________________________________________ 

1. A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a legfiatalabb 
korosztályú csapatok számára. Tehetséges gyerekek felkutatása 
és bekapcsolása a kosárlabda életbe, kapcsolatépítés az iskolák 
és az egyesületek között. Szakmai továbbképzés a korosztályban 
dolgozó edzők, testnevelő tanárok számára. 

 
2. A verseny támogatója: Nemzeti Utánpótlás-nevelési és 

Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás-nevelési Igazgatóság Sport 
XXI. Program 
 

3. Versenyrendező: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
Az MKOSZ gyakorol minden olyan jogkört a csapatok, játékosok 
és a bajnokságban közreműködő valamennyi személy felett, 
amelyre a jogszabályok, az MKOSZ szabályzatai, valamint a 
Versenykiírás felhatalmazzák.  

Cím: 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

   Posta cím: 1442 Budapest, Pf. 116. 
   Telefon: (1) 460-6825 vagy 
     (1) 460-6800/6312 
   Fax:  (1) 252-3296 
   E-mail: minikosar@hunbasket.hu 
   Adószám: 19012504-2-42 

Bankszámla szám: 10300002-20316431-00003285 [MKB 
BANK] 

 
4. A versenyek ideje: 2010. július 1. – 2011. június 30. 

4.1. A verseny kezdete: 2010. október 1. 
 

4.2. A verseny befejezése: 2011. június 19. 
 

5.  A verseny résztvevői, játékjogosultság. 
5.1. A csapatok száma: Szervezési régiónként 9 - 30 csapat  
 
5.2. Versenyen részt vehetnek: Iskolák, DSE-k, DSK-k, 

sportiskolák, sportegyesületek és egyéb szerveződésű 
csapatok. 

5.3. Egy sportszervezet, egy korosztály versenyére több 
csapattal is nevezhet.  

 
5.4. A csapatok neme: fiú, lány és vegyes csapatok  
 
5.5. Korosztályok:  
 

5.5.1. Kenguru (U-11): 2000. január 1-én és utána 
születettek. 

 5.5.2. Gyermek (U-12): 1999. január 1-én és utána 
születettek. 
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5.6. A csapatok a Kenguru és a Gyermek Kupában minden 
mérkőzésén 12 fővel szerepelhetnek, de a mérkőzéseken 
legalább 10 játékra kész játékosnak jelen kell lennie. 

 
5.7. Minden játékos annak a csapatnak a tagja, amelyikben az 

első alkalommal neve a hivatalos jegyzőkönyvbe bekerült. 
Indokolt esetben (pl.: költözés) átigazolásra a területileg 
illetékes Versenybíróság adhat engedélyt. 
Az alapszakaszban csapatok összevonására, a csapatok 
közötti átjátszásra, még egy sportszervezeten belül sincs 
lehetőség.  

 
5.7.1. A Kenguru Kupában az Országos Jamboree-n sincs 

lehetőség a csapatok összevonására. 
 
5.7.2. A Gyermek Kupában az Országos Jamboree előtt van 

lehetőség a nevezési lapon „kapcsolatként” megjelölt 
csapatok között az összevonásra. 

 
5.8. Igazolás: Egyesületi tagsági könyvvel vagy csapatlistával, 

mely tartalmazza a játékos nevét, születési idejét és helyét, 
anyja nevét, valamint sport- vagy iskolaorvosi igazolását.  

 
6. A csapatok nevezése 

6.1. A Kenguru és Gyermek Kupára nevező csapataiknak 
2010. szeptember 24-ig kell elküldeniük a kitöltött 
nevezési lapjaikat a kijelölt területi szervezőknek és 
az MKOSZ-nek. (Nevezési lap: a Versenykiírás 
mellékletét képező dokumentum) 

 
6.2. Nevezési díj: nincs  
 
6.3. A nevező csapat magára nézve kötelezően elfogadja 

az MKOSZ szabályzatait és jelen versenykiírást. 
 

6.4. Részvételi díj:  
6.4.1. Kenguru Kupára 60000,- Ft csapatonként 

(7500,-Ft/forduló) 
 
6.4.2. Gyermek Kupára 68000,- Ft csapatonként 

(8500,-Ft/forduló) 
 
6.4.3. Befizetés: Egy összegben az első, vagy két 

részletben az első és a negyedik forduló előtt 
 

6.5.  Költségek:  
6.5.1. A területi versenyeken a csapatokat a 

részvételi díjon felül a tornák helyszínére 
utazás költségei terhelik. 
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6.5.2.  Az Országos Jamboree-ra bekerült csapatokat 
az utazási költségek, valamint 50000,- Ft + 
ÁFA rendezési költség megfizetése terheli. 
Szállási, étkezési és egyéb a verseny 
bonyolításával kapcsolatos költség nem terheli 
a résztvevőket. 

 
7.  A versenyek lebonyolítása és helyszínei: 

7.1. A területi versenyeket az MKOSZ és a NUSI által 
megbízott szakemberek szervezik és bonyolítják.  

 
7.2. A versenyek területi elvek szerint, az MKOSZ vagy a 

területileg illetékes Kosárlabda Szövetség által 
hitelesített központi termekben zajlanak. 

 
7.3. Területi verseny (alapszakasz) szervezhető ott, ahol 

legalább kilenc csapat jelentkezik a versenyre. 
 
7.4. Az Országos Jamboree-k 2011. 03. 31-ig kijelölendő 

helyszíneken és időpontokon kerülnek 
megrendezésre. 
 

8. Mérkőzés időpontok: A Területi szakaszok lebonyolítását 
az MKOSZ nevében a Területi szervezők végzik.  
 

9.  Szabályok: A korosztályra érvényes Verseny- és 
játékszabályok szerint.  

 
10. Lebonyolítás 

10.1.  Alapszakasz: októbertől áprilisig (8 forduló) 
Az alapszakasz mérkőzéseit a területi csoportokban 
rendezik a csapatoknak 
Egy-egy csoportba - a nevezett csapatok számától 
függően - három vagy négy csapat kerül. Havonta 
egy forduló kerül megrendezésre tornarendszerben, 
körmérkőzéssel.  
Az alapszakasz nyolc fordulóból áll.  
1-3 forduló 2010. október- december 
4-8. forduló2011.január -május 
 
Az első csoportbeosztás sorsolással történik. A 
második fordulóban a csoportbeosztás az első 
forduló erősorrendje határozza meg.  
A továbbiakban: a tornák csoportgyőztesei az eggyel 
magasabb, az utolsó helyezettek az alacsonyabb 
csoportba kerülnek. (A lebonyolítás célja annak 
biztosítása, hogy az azonos képzettségű versenyzők 
tudásszintjüknek megfelelő ellenfelet kapjanak, 
meghagyva a fejlődés lehetőségét is.) 
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Az alapszakasz végeredménye az utolsó öt 
fordulóban szerzett helyezési számok összege.  A 
csoportokból a legalacsonyabb pontszámmal 
rendelkező fiú (vegyes), illetve lány csapat jut az 
Országos Jamboree-ra. 
A fiú és vegyes csapatok pontszámítása együtt, a 
lány  csapatok pontszámítása külön történik. 
Amennyiben az  utolsó forduló után a helyezési 
számok összege megegyezik,  akkor végső sorrend 
dönt (az előbbre álló csapat végez összesítésben is 
előrébb). 
 

 
10.2. Országos Jamboree 

 
Az Országos Jamboree-n részt vehet minden terület 
győztes csapata, valamint az MKOSZ által meghívott 
,,szabadkártyás” csapatok. Szabadkártyát csak a 
bejutott csapatok mögött közvetlenül végző, illetve a 
rendező terület csapatai kaphatnak! 
Fiú és vegyes, illetve lány csapatok számára 
háromnapos központi torna kerül megrendezésre, 
12-16 csapat részvételével. 
Az Országos Jamboree külön versenykiírás alapján 
kerül megrendezésére. 
 

11. A mérkőzéseken kötelező a következők betartása: 
11.1. A résztvevő csapatok kötelesek csapatnévsort 

készíteni, melynek tartalmaznia kell a csapatvezető, 
az edző, valamint a játékosok nevét (mezszámmal). 

 
11.2. a Kengurus és Gyermek Kupa mérkőzéseket a FIBA 

által minősített bőrlabdákkal lehet játszani. Az 
Országos Jamboree-n Tornáján 5-ös méretű Wilson 
Reaction X5475 labda használata kötelező! 

 
11.3. A játékosok öltözéke  
 A játékosok öltözékének meg kell felelnie az érvényes 

Kosárlabda Verseny-, és Játékszabályokban 
rögzítetteknek. Minden mérkőzésen a kiírás szerint 
elöl álló csapatnak kell világos színű (lehetőleg 
fehér), a kiírás szerint hátul álló csapatnak pedig 
sötét színű mezt viselnie. Amennyiben a két csapat 
megállapodik, felcserélhetik a mezek színét. 

 
11.4. A Kenguru és Gyermek Kupa mérkőzésein a 

csapatok 4-től 99-ig felfelé terjedő mezszámokat 
használhatnak. 

 
12.  Díjazás: 
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12.1. A Területi alapszakasz lány és fiú első három 
helyezett csapata oklevél és kupa, további csapatai 
oklevél díjazásban részesülnek. 

 
12.2. Az Országos Jamboree 1-3. helyezettjei kupa és 

érem, további helyezettjei oklevél díjazásban 
részesülnek. Különdíjat kapnak az ALL STAR csapat 
tagjai, valamint a csapatok legjobbjai. 
 

13. Eredményközlés, információ: 
Az alapszakaszban a területi szervezők, az Országos 
Jamboree-n a rendező feladata az MKOSZ és a résztvevő 
csapatok tájékoztatása. 
Információ: www.hunbasket.hu 
 

14.  Óvás, fellebbezés:  
Nincs. Minden vitás kérdésben a mérkőzések helyszínén 
jelen lévő hivatalos versenybírósági tag dönt a „Szabályok” 
értelmében. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 
15. Minden olyan esetben, amelyről ezen Versenykiírás, illetve 

a Verseny- és Játékszabályok nem intézkednek, az MKOSZ 
Elnöksége, ill. Versenybizottsága jogosult dönteni. 


