Versenykiírás, 2022/2023, 2. számú melléklet

Mérkőzés Rendezési E lő ír á so k
Sportrendezvények biztonságával kapcsolatos 2004. évi I. törvényben és az 54/2004.(III.31.), valamint a
210/2009 (IX.29.) számú Kormányrendeletben előírtakat a rendező sportszervezet köteles betartani és
betartatni.
Ennek érdekében biztosítani kell:
A.
A mérkőzések zavartalan lebonyolítása érdekében, várhatóan nagyobb létszámú közönség esetén a rendező
sportszervezetnek olyan karszalaggal ellátott rendezőgárdáról kell gondoskodnia, amely képes megvédeni a hivatalos
személyeket és a játékosokat mindennemű atrocitástól, valamint képes a terem esetleges kiürítésére. Ilyen
esetekben a rendező sportszervezet csapatvezetője a mérkőzés megkezdése előtt legalább 30 perccel köteles a
hivatalos versenybírónak – annak hiányában a játékvezetőnek – a főrendezőt bemutatni, valamint írásban átadni a
rendezők névjegyzékét (azon feltüntetve a főrendező lakcímét) és a jelenlévő biztonságiak, rendőrök létszámát.
B.
Tilos a sportlétesítmény területére petárdát, robbanó eszközt, lőfegyvert, üveget, műanyag palackot,
szeszesitalt, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget sértő, veszélyeztető tárgyakat bevinni, és az ittas
személyeket beengedni! Ezzel együtt tilos mindennemű ártalmatlan vagy sérülést okozható tárgyak eldobálása,
bedobása, hajigálása.
C.
A rendező sportszervezet felel a hivatalos személyek és a vendégcsapat bántalmazásáért, a mérkőzésen való
részvételükhöz szükséges vagyontárgyaik (ruházat, személygépkocsi, autóbusz stb.) megrongálásával keletkezett
kárért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár nem a mérkőzésen való részvételükkel összefüggésben keletkezett. A
rongálások megakadályozása érdekében a rendezők kötelesek gondoskodni arról, hogy a hivatalos személyek
gépjárműveiket, illetve az ellenfél autóbuszát védett parkolóban helyezhessék el.
D.
A rendező szerv felelőssége a mérkőzést követően mindaddig fennáll, amíg a mérkőzés közvetlen résztvevői
(játékvezetők, versenybíró(k), játékvezető-ellenőr, szövetségi ellenőr, vendégcsapat tagjai) a helyszínről el nem
távoztak.
E.
A mérkőzést közvetlenül megelőzően, a játékidő alatt, a szünetben és a mérkőzés után a versenyhelyen, az
öltözőkben és a hozzájuk tartozó mellékhelyiségekben csak a mérkőzés hivatalos résztvevői tartózkodhatnak.
F.
A Pest megyei felnőttbajnokság PMKSZ VB által kijelölt mérkőzésein hivatalos versenybíró működik közre. A
mérkőzés Versenybizottságának – a nemzetközi előírásnak megfelelően – kötelező az ún. „zöld tábla” és a kiállítási
cédulák használata, hogy az időkérések („Team Time Out”) igénylése egyértelmű legyen, illetve az időlegesen
kiállított játékosok visszatérésük idejéről tájékozottak legyenek. Ezeken a mérkőzéseken, a Versenybizottság
asztalánál, a versenybíró, az onlinejegyzőkönyv-vezető, a központi eredményjelző kezelője és a hangosbemondó
tartózkodhat. A hivatalos versenybíró működési- és útiköltsége a Pest Megyei Kézilabda Szövetséget terheli.
Versenybíró küldéséről a csapatok a www.mksz.hu internetes oldalon tájékozódhatnak.
G.
A Pest megyei bajnokság összes mérkőzésére a játékvezetőket a Pest Megyei Kézilabda Szövetség
Játékvezetői Bizottsága delegálja. A játékvezetők – a megyei (budapesti) Kézilabda Szövetségek és a Pest Megyei
Kézilabda Szövetség megállapodása alapján – más megyei (budapesti) Kézilabda Szövetség játékvezetői is
lehetnek. A játékvezetői küldést a PMKSZ JB a www.mksz.hu internetes oldalon publikálja, és azt folyamatosan
aktualizálja.
H.
A cserepadon helyet foglaló hivatalos személyek nevét a Kézilabda Versenyjegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
Közülük egy személyt – az első („A”) helyen – csapatfelelősként kell megjelölni, és csak ő írhatja alá a jegyzőkönyvet.
Amennyiben a csapat mellett egyetlen hivatalos személy sem szerepel, valamely játékos köteles aláírni a
jegyzőkönyvet. A cserehely rendjéért a csapatfelelős, az ellenőrzésért a mérkőzés hivatalos versenybírója és/vagy a
játékvezetők a felelősek.
I.

A Pest megyei bajnokság mérkőzésein nemzeti színű mezben pályára lépni tilos!
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J.

A mérkőzés ideje alatt a versenyhelyen csak a találkozó labdája és a tartaléklabda lehet.

K.

A Pest megyei bajnokság mérkőzéseire a pályaválasztó csapat köteles legalább mentőládát biztosítani.

A rendezői feladatok elvégzésének elmulasztása miatt – a vizsgálati eljárás lefolytatását követően – a
Versenybizottság által alkalmazható intézkedések.:
a)

a sportszövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása;

b)

a rendezői létszám felemelésére kötelezés;

c)

a mérkőzés nézők nélkül, zárt létesítményben való megtartása;

d)

pályaválasztói jog legfeljebb 6 hónapra való megvonása;

e)

mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása;

f)

versenyrendszerből vagy versenyből kizárás;

g)

pénzbüntetés;

h)

a Kézilabda Szövetségből kizárás.

Az A-L pontig felsorolt rendezési hiányosságok miatt – a mérkőzés versenybírójának vagy a játékvezetőinek
jelentése alapján – alkalmazható pénzbüntetések:
I. fokozat: Írásbeli figyelmeztetés.
II. fokozat: Maximum 25.000, - Ft – 30.000, - Ft összegű pénzbüntetés, ami próbaidőre felfüggeszthető.
III. fokozat: Maximum 35.000, - Ft – 50.000, - Ft összegű pénzbüntetés, amelynek végrehajtása nem
függeszthető fel.
IV. fokozat: A sportszerűtlenségek (botrányos viselkedések) újabb ismétlődése esetén a pénzbüntetés 55.000, Ft – 75.000, - Ft, amelynek végrehajtása nem függeszthető fel.
V. fokozat: Hivatalos személyek mérkőzés utáni tettleges bántalmazása vagy járműveinek megrongálása
esetében 90.000, - Ft – 110.000, - Ft pénzbüntetés, valamint az okozott kár megtérítése szabható ki, melynek
végrehajtása nem függeszthető fel.

Rendbontás, botrány esetén saját közönsége viselkedéséért és tetteiért a vendégcsapat is felelőssé
tehető és büntethető.
A jogerős pénzbüntetést az egyesület 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a kiállított számla alapján átutalni a
Szövetség bankszámlaszámára. Ennek elmulasztása esetén a csapat versenyzési jogát a Pest Megyei Kézilabda
Szövetség Versenybizottsága felfüggeszti.
A sportágat, a bajnokságot és a mérkőzés résztvevőit különösen nagymértékben veszélyeztető rendbontás,
botrány esetén már az első esetben is a legsúlyosabb büntetés szabható ki.
Az elsőfokú határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül a Pest Megyei
Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságához címzett, halasztó hatályú fellebbezés terjeszthető elő.
Budapest, 2022. július 5.
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