
VIII. Országos Bírósági Sportnapok
Női kosárlabda

VERSENYKIÍRÁS

Nevezési feltételek:

A  tornán  az  adott  szervezeti  egység  csapatának  tagjaként,  a  nevezési  feltételeknek
megfelelő  női  dolgozó (bíró/igazságügyi  alkalmazott/fizikai  dolgozó)  vehet  részt.  A
jogviszony megfelelőségét a szervezők igazolvány alapján a helyszínen ellenőrizhetik. 

Jogosulatlan a nevezés, ha
a) a játékos nem felel meg a nevezési feltételeknek (pl. nem bírósági dolgozó vagy

jogviszonyának kezdő időpontja 2019. április 1. utáni)
b) a játékost nem nevezték a tornára.

Jogosulatlan nevezés esetén az adott  mérkőzés/mérkőzések eredménye az ellenfél  javára
3:0-ás eredménnyel kerül jegyzőkönyvezésre.

A tornára szervezeti egységenként  egy csapat nevezhető.  A mérkőzéseket  5 fős csapatok
játsszák és legfeljebb további 5 fő cserejátékos nevezésére van lehetőség. 

A verseny helyszíne:

• A Miskolci Egyetem körcsarnoka,
• Két, keresztben felállított pályán. 

A verseny menete és a versenyszabályok:

• A mérkőzéseket hatos méretű női kosárlabdával játsszák.
• A mérkőzések hat csoportban kerülnek lebonyolításra.
• A győzelemért 2 pont, döntetlenért 1 pont jár, míg a vereségért nem jár pont. 
• A játszmák végén a csoportok első két helyezettje, valamint a hat csoport közül a

négy legjobb harmadik helyezett jut be a nyolcaddöntőkbe, ahonnan egyenes kieséses
rendszerben zajlanak tovább a küzdelmek. 

• A továbbjutás tekintetében elsősorban a több szerzett pont rangsorol. Pontazonosság
esetén az egymás elleni eredmény dönt. Ha többes holtverseny alakul ki, akkor az
ebben érintett csapatok viszonyában vizsgálni kell az egymás elleni eredményeket és
a kosárkülönbséget is, így akinek a legjobb a mutatója, az végez előrébb. 

• Az egyenes kieséses szakaszban döntetlen végeredmény nem lehet. Ebben az esetben
1x3 perc hosszabbítás következik futó órával. Ismételt döntetlen esetén – feldobást
követően – az első dobott kosárig tart a mérkőzés.

• A bronzmérkőzés és a döntő lebonyolítására nagypályán, két bíróval kerül sor.
• A csoportmeccsek,  a  nyolcad-  és  a  negyeddöntők  során  a  játékidő  2x8  perc

futóórával. 
• A játékvezető a nyilvánvaló időhúzásnál, illetve sérülésnél az órát megállíttatja. 
• A tiszta játékidőt kell mérni abban az esetben, ha két csapat között az utolsó percnél



két pont, vagy annál kevesebb a különbség. 
• Az  elődöntőktől  a  játékidő  2x10  perc  és  a  mérkőzések  utolsó  két  perce

automatikusan tiszta játékidővel folyik.
• Az első félidő, illetőleg a hosszabbítás feldobással kezdődik, egyébként a váltakozó

labdabirtoklás szabályai érvényesek a mérkőzések teljes tartama alatt.
• Időkérésre a  csoportmérkőzések  és  a  nyolcaddöntők  alatt  nincs  lehetőség.  Ezt

követően a negyeddöntőkben mérkőzésenként egy, az elődöntőktől félidőnként egy-
egy alkalommal engedhető meg, 1 perces időtartamban.

• A félidőben  törekedni  kell  az  azonnali  térfélcserére,  azonban  indokolt  esetben
maximum 1-2 perc időtartamban pihenőidő adható, míg ezen időkeret a helyosztó
mérkőzések során 2 perc szünetre bővül.

• A szabálytalanságok megítélése a játékvezetőkre van bízva, azzal a kikötéssel, hogy a
játékot lehetőleg ne tördeljék szét. 

• A mérkőzések  során  –  a  kézilabda  szabályaihoz  hasonlóan  –  folyamatosan  van
lehetőség a játékosok cseréjére.

• Minden  dobási  kísérlet  közben  elkövetett  szabálytalanságért  büntetődobást kell
ítélni, mely alatt az órát csak a fent részletezett esetekben kell megállítani.

• A mérkőzések során a sorsolási táblán elől szereplő csapat világos színű mezben lép
pályára,  azonban  ettől  eltérően  a  csapatvezetők  a  mérkőzés  kezdetéig
megállapodhatnak. 

• A labdafelhozatalra  nyitva  álló  időtartamra vonatkozó szabály  alkalmazására  nem
kerül sor. Fő szabály szerint a támadóidő mérése is mellőzendő, azonban nyilvánvaló
időhúzás  esetén  a  játékvezető  felteszi  a  kezét  és  jelzi,  hogy  a  támadóidőből  öt
másodperc van hátra. Ha ez az idő kosárra dobás, illetőleg szabálytalankodás nélkül
telik le, úgy a labdát a másik csapat kapja meg. 

• A sikeres büntető egy pontot, a hárompontos vonalon belülről értekesített dobás két,
az azon kívülről három pontot ér.

A verseny pontozása:

Helyezés: 17- 9-16 5-8 4 3 2 1

Pont 1 3 6 8 10 12 15

Időrend:

A B C D E F

14:00-
14:20

A1-A2 B1-B2 14:40-
15:00

C1-A2 D1-D2 15:20-
15:40

E1-E2 F1-F2

14:20-
14:40

A3-A4 B3-B4 15:00-
15:20

C3-A4 D3-D4 15:40-
16:00

E3-E4 F3-F4

16:00-
16:20

A3-A1 B3-B1 16:40-
17:00

C3-C1 D3-D1 17:20-
17:40

E3-E1 F3-F1

16:20-
16:40

A4-A2 B4-B2 17:00-
17:20

C4-C2 D4-D2 17:40-
18:00

E4-E2 F4-F2



9:00-9:20 A1-A4 B1-B4 9:40-
10:00

C1-C4 D1-D4 10:20-
10:40

E1-E4 F1-F4

9:20-9:40 A2-A3 B2-B3 10:00-
10:20

C2-C3 D2-D3 10:40�-
11:00

E2-E3 F2-F3

Nyolcaddöntő:
11:00-
11:20

A1-D2 (I) 13:00-
13:20

B1-E2 (II) 11:20-
11:40

C1-
harmadik
(1.) (III)

13:20-
13:40

D1-
harmadik
(2.) (IV)

11:00-
11:20

E1-
harmadik
(3.) (V)

13:00-
13:20

F1-
harmadik
(4.) (VI)

11:20-
11:40

A2-F2
(VII)

13:20-
13:40

B2-C2
(VIII)

Negyeddöntő:
13:40-14:00 I-V (1) III-VII (2) 14:00-14:20 II-VI (3) IV-VIII (4)

Elődöntő
15:00-15:30 1-3 2-4

3.helyért 16:00-16:30

Döntő 16:30-17:00


