2018. évi versenykiírás

2018. évi Magyar Bajnokságok és Kupák
versenykiírása
1./ Verseny célja:

Baseball és softball csapatok számára versenyzési lehetőség biztosítása

2./ Verseny rendezője:

Magyar Baseball és Softball Szövetség

3./ Versenyek időpontja: 2018. március 15 – 2018. november 15.
Részletes versenynaptárat az adott bajnokság Ligaelnöke hirdeti ki 2018. március 15-ig.
4./ Indulhatnak:

Azok a csapatok, akik a kiírás feltételeinek megfelelnek és egyesületük a megadott
határidőig benevezi őket.

5./ Versenyszámok:

Baseball, Softball, Little League, CEB UP (lásd részletesen a mellékletben)

6./ Versenyigazgatás:

A lebonyolítás a MOBSSZ által kijelölt Liga elnök(ök) hatásköre

7./ Nevezési határidők:

BB1,BB2,SB1

2017. december 15. 24h

SB2,BBA,SPK és utánpótlás versenyek

2018. január 31. 24h

8./ Nevezés módja:

A mellékletben szereplő (utolsó oldal) nevezési lapot kell kitöltve elküldeni a
nevezes@baseball.hu címre

9./ Nevezési díjak:

Nevezési díjakat és krediteket a MOBSSZ alábbi számlaszámaira kell befizetni, a nevezési
határidőt követő 30 napon belül:
Nevezési díjak:

16200209-00136574 (Magnetbank)

Kreditek:

16200209-17065953 (Magnetbank)

Számlát a MOBSSZ az utalás beérkezése után állít ki.
Kredit összege a
egyesületenként.

nevezett

csapatok

számától

függetlenül

maximum

100eFt

10./ Versenyengedélyek 2018. március 1.-ig kell az egyesületeknek leadni a csoportos versenyengedély kérelmet és
játékosok listáját. Versenyengedély csak érvényes sportorvosi engedéllyel kérhető, így
sportorvosi időpontokat már januárban le kell foglalni!
11./ Egyéb:

A nevezések ismeretében a MOBSSZ, illetve a Ligaelnök a bajnokság kezdetéig véglegesíti
a versenykiírást. Amennyiben egy versenyszámra kevés számú nevezés érkezik, akkor az
érintett csapatokkal egyeztetve több versenyszám összevonásra kerülhet vagy
elmaradhat. A MOBSSZ szabályzatai érvényesek a versenyeken, így különösen:
versenyszabályzat, igazolási és átigazolási szabályzat, etikai szabályzat és fegyelmi
szabályzat.
BB1 és SB1 versenynaptárai az Interliga illetve Euroleague mérkőzésekkel harmonizáltan
kerülnek kiírásra.
Ha a sportszervezet által delegált bíró illetve jegyzőkönyvvezető a képzésen nem jelenik,
az a sportszervezet 10 000 Ft/fő büntetést köteles fizetni.

Budapest, 2017. április 25.

Magyar Országos Baseball Szövetség
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1. FELNŐTT VERSENYEK
Baseball NBI (BB1)

Baseball NBII (BB2)

Baseball Amatőr
Liga (BBA)

Baseball MK (BBK)

Softball NBI (SB1)

Softball NBII (SB2)

Softball MK (SBK)

KÓD A NEVEZÉSI
LAPON
Nevezési
határidő
Nevezési díj

BB1

BB2

BBA

BBK

SB1

SB2

SBK

Softball Koedukált
Slowpitch Kupa
(SPK)
SPK

december 15.

december 15.

Január 31.

-

december 15.

Január 31.

-

Január 31.

100 000 Ft
Külföldi 100 EUR

50 000 Ft

10 000 Ft

Nincs
Minden bajnokságra
nevezett csapat,
automatikusan
nevez a kupára is.

25 000 Ft

Nincs
Minden bajnokságra
nevezett csapat,
automatikusan
nevez a kupára is.

10 000 Ft

Kredit

100 000 Ft
Külföldi 250 EUR
Március 15 –
november 15.
9 inning (7. 10 pont
különbség, 5. 15
pont)
Double header 9+7
inning
5 meccs
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt

50 000 Ft

10 000 Ft

nincs

10 000 Ft

nincs

Nincs

Március 15 –
november 15.
9 inning (7. 10 pont
különbség, 5. 15
pont)
Double header 9+7
inning
3 meccs
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt

Március 15 –
november 15.
9 inning (7. 10 pont
különbség, 5. 15
pont) Double
header 9+7 inning

Március 15 –
november 15.
9 inning (7. 10 pont
különbség, 5. 15
pont) Double
header 9+7 inning)

Március 15 –
november 15.
7 inning (5. 7 pont
különbség, 4. 10
pont, 3. 15 pont)

1 meccs
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt

Március 15 –
november 15.
7 inning (5. 7 pont
különbség, 4. 10
pont, 3. 15 pont)
Double header 7+7
inning
Nincs döntő

Március 15 –
november 15.
7 inning (5. 7 pont
különbség, 4. 10
pont, 3. 15 pont)

Nincs döntő

MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)

MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)

MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)

MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)

1 meccs
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt
Várható időpont
2018.08.18-19.
MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)

Rendezésre pályázni
lehet, a nevező
csapatok számától
függ a lebonyolítás

Hirdetések

50 000 Ft
Külföldi 100 EUR
Ha softball NB2-be
is nevez 10 000 Ft
kedvezmény
Ha a sportszervezet
nevében szerepel a
softball szó
10 000 Ft
kedvezmény
50 000 Ft
Külföldi 100 EUR
Március 15 –
november 15.
7 inning (5. 7 pont
különbség, 4. 10
pont, 3. 15 pont)
Double header 7+7
inning
3 meccs
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt
Várható időpont
2018.08.18-19.
MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)

Nevezési
feltételek/Ki
nevezhet

Magyar csapat, ha:
-MOBSSZ tag
-Utánpótlás
csapatot nevez
- nincs tartozása
- 1 bírót delegál
- 1 JKV-t delegál
(klubonként max.22)
Külföldi:
-Adott országban a
szakszövetség tagja
CEB szabályok

Csak magyar
MOBSSZ tag
egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- 1 bírót delegál
- 1 JKV-t delegál
(klubonként max.22)

Csak magyar
MOBSSZ tag
egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- 1 bírót delegál
- 1 JKV-t delegál
(klubonként max.22)

BB1,BB2,BBA
nevezés
automatikusan
nevezés a kupára is.

Magyar csapat, ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- 1 bírót delegál
- 1 JKV-t delegál
(klubonként max. 22)
Külföldi:
-Adott országban a
szakszövetség tagja

Csak magyar
MOBSSZ tag
egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- 1 bírót delegál
- 1 JKV-t delegál
(klubonként max.22)

SB1,SB2 nevezés
automatikusan
nevezés a kupára is.
.

Csak magyar
MOBSSZ tag
egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása

CEB szabályok

CEB szabályok

CEB szabályok

ESF szabályok

ESF szabályok

ESF szabályok

ESF szabályok

Bázisok, dobódomb,
foul vonalak,
dugout, kerítés a
pálya körül,
backstop
Egészségügyi doboz,
mobil telefon
segélyhíváshoz
Minimum 6 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
14 év fölötti férfi/nő
Egyen mez, nadrág,
sapka
Versenyengedély,
sportorvosi
Rájátszásban csak
olyan dobó
szerepelhet, aki
alapszakasz
mérkőzésen is
dobott
Mindenki
mindenkivel odavissza
Double round-robin
Interligában induló
csapatnál
beleszámít az
egymás elleni IL
meccs
4 legjobb a
rájátszásban,

Bázisok, foul
vonalak backstop
Egészségügyi doboz,
mobil telefon
segélyhíváshoz

Bázisok, foul
vonalak
Egészségügyi doboz,
mobil telefon
segélyhíváshoz

Bázisok, foul
vonalak,
Egészségügyi doboz,
mobil telefon
segélyhíváshoz

Bázisok, foul
vonalak, kerítés a
pálya körül,
backstop
Egészségügyi doboz,
mobil telefon
segélyhíváshoz

Bázisok, foul
vonalak, kerítés a
pálya körül
Egészségügyi doboz,
mobil telefon
segélyhíváshoz

Bázisok, foul
vonalak, kerítés a
pálya körül
Egészségügyi doboz,
mobil telefon
segélyhíváshoz

Bázisok, foul
vonalak, kerítés a
pálya körül
Egészségügyi doboz,
mobil telefon
segélyhíváshoz

Minimum 4 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
14 év fölötti férfi/nő
Egyen mez, nadrág,
sapka
Versenyengedély,
sportorvosi
Rájátszásban csak
olyan dobó
szerepelhet, aki
alapszakasz
mérkőzésen is
dobott
Mindenki
mindenkivel odavissza
Double round-robin
(sok jelentkező
esetén regionális
csoportok)

Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
14 év fölötti férfi/nő
Egyen mez, sapka
Versenyengedély,
sportorvosi

Minimum 6 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
14 év fölötti férfi/nő
Egyen mez, nadrág,
sapka
Versenyengedély,
sportorvosi

Minimum 6 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
12 év fölötti férfi és
nő
Egyen mez, nadrág,
sapka
Versenyengedély,
sportorvosi

Egyenes kieséses
rendszer 1 meccsel
(single elimination
tournament)

Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
12 év fölötti nők
Egyen mez, nadrág,
sapka
Versenyengedély,
sportorvosi
Rájátszásban csak
olyan dobó
szerepelhet, aki
alapszakasz
mérkőzésen is
dobott
Mindenki
mindenkivel odavissza duplameccsek
Double round-robin

Minimum 6 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
12 év fölötti nők
Egyen mez, nadrág,
sapka
Versenyengedély,
sportorvosi

Mindenki
mindenkivel odavissza
Double round-robin
(sok jelentkező
esetén regionális
csoportok)

Minimum 6 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
14 év fölötti nők
Egyen mez, nadrág,
sapka
Versenyengedély,
sportorvosi
Rájátszásban csak
olyan dobó
szerepelhet, aki
alapszakasz
mérkőzésen is
dobott
Mindenki
mindenkivel odavissza duplameccset
játszik egyszer hazai
pályán, egyszer
idegenben

Egyenes kieséses
rendszer 1 meccsel
(single elimination
tournament)

A nevező csapatok
számától függ a
lebonyolítás

4 legjobb a
rájátszásban,
Best of 3 elődöntő
és döntő

Nincs rájátszás

Négyes döntő egy
helyszínen, két
napon

4 legjobb a
rájátszásban,
Best of 3 elődöntők
(1-2 és 3-4)

Nincs rájátszás

Négyes döntő egy
helyszínen, két
napon

A nevező csapatok
számától függ a
lebonyolítás

Bajnokság
időtartama
Mérkőzések
hossza

Döntő

Játékszabályok
Pálya előírások

Labda előírások

Játékosok
követelménye

Alapszakasz

Rájátszás
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MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)

MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)
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Játékos
versenyengedély
ek

Best of 5 elődöntő
és döntő Best of 3
bronzmeccs
NBI-NBII kettős
versenyengedély
lehetséges
Utánpótlás-NBI
kettős
versenyengedély
lehetséges
2018. március 1-ig
le kell adni a
versenyengedélykérő lapokat
(érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

NBI-NBII kettős
versenyengedély
lehetséges
Utánpótlás-NBII
kettős
versenyengedély
lehetséges
2018. március 1-ig
le kell adni a
versenyengedélykérő lapokat
(érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

NBIII- NBI vagy NBII
kettős igazolás nem
engedélyezett
Utánpótlás-NBIII
kettős
versenyengedély
lehetséges
2018. március 1-ig
le kell adni a
versenyengedélykérő lapokat
(érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

Bajnokikra érvényes
versenyengedély
kellenek

Baseball-Softball
kettős
versenyengedély
lehetséges.
2018. március 1-ig
le kell adni a
versenyengedélykérő lapokat
(érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

Mérkőzés
elkezdéséhez:
9 fő
Mérkőzés
folytatásához: 8 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.
2000-ben és után
született: 2000 Ft
1993. január 1. és
1999. december 31.
között születettek:
3000 Ft
1993. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat
biztosítja és fizeti
Bírói díj: 6 eFt/
mérkőzés
Döntő +25%

Mérkőzés
elkezdéséhez:
8 fő
Mérkőzés
folytatásához: 7 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.
2000-ben és után
született: 2000 Ft
1993. január 1. és
1999. december 31.
között születettek:
3000 Ft
1993. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat
biztosítja és fizeti
Bírói díj: 3 eFt/
mérkőzés

Mérkőzés
elkezdéséhez:
9 fő
Mérkőzés
folytatásához: 8 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.
2000-ben és után
született: 2000 Ft
1993. január 1. és
1999. december 31.
között születettek:
3000 Ft
1993. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
BT jelöli ki
Hazai csapat fizeti a
bírónak a mérkőzés
előtt
Döntő esetén a
hazai csapat a bírói
díjat a MOBSSZ-nak
kiszámlázza, aki
átutalja
Bírói díj: 6 eFt/
mérkőzés

Mérkőzés
elkezdéséhez: 9 fő
Mérkőzés
folytatásához: 9 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.

Hazai csapat,
a mérkőzés napján
este este 8-ig az
eredményt a
Ligának el kell
küldeni, a
jegyzőkönyvet a
következő szerda
este 8-ig
Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 10
nappal előtte
kérhető módosítás

Hazai csapat,
a mérkőzés napján
este este 8-ig az
eredményt a
Ligának el kell
küldeni, a
jegyzőkönyvet a
következő szerda
este 8-ig
Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal
előtte kérhető
módosítás

Belföldi utazást
egyesület fizeti, ha
külföldi csapat
nevez, a MOBSSZ
hozzájárul az
útiköltségükhöz
Rendezési költségek
hazai csapatot
terhelik

Belföldi utazást
egyesület fizeti
Rendezési költségek
hazai csapatot
terhelik
A döntőkre a
MOBSSZ biztosítja a
labdákat (1 doboz)
és bírókat

Hazai csapat,
a mérkőzés napján
este este 8-ig az
eredményt a
Ligának el kell
küldeni, a
jegyzőkönyvet a
következő szerda
este 8-ig
Ligaelnök írja ki
a csapatok
megegyezése
szerint,
módosíthatják is, de
48 órával a meccs
előtt el kell küldeni
a Ligának ha ütközik
a többi bajnokság
pályahasználatával
(baseball vagy
softball), a többi
bajnokság előnyt
élvez
A módosításokról a
Ligát minden
esetben értesíteni
kell
Belföldi utazást
egyesület fizeti
Rendezési költségek
hazai csapatot
terhelik

Minimum
játékosszám

Mérkőzés
elkezdéséhez: 10 fő
Mérkőzés
folytatásához: 9 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.

Versenyengedély
díj (biztosítással
együtt)

2000-ben és után
született: 2000 Ft
1993. január 1. és
1999. december 31.
között születettek:
3000 Ft
1993. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
BT jelöli ki
Hazai csapat fizeti a
bírónak a mérkőzés
előtt
Döntő esetén a
hazai csapat a bírói
díjat a MOBSSZ-nak
kiszámlázza, aki
átutalja
Bírói díj: 8 eFt/
mérkőzés
Döntő +25%

Bíróküldés

Jegyzőkönyvvezet
és

Mérkőzések
kitűzése

Utazási/rendezés
i költségek

bronzmeccs és
döntő
Baseball-Softball
kettős
versenyengedély
lehetséges
NBI-NBII klubon
belüli kettős
versenyengedély
lehet (egyszerre
max. 3 NBI-es lehet
a pályán - nem
dobóként2018.
március 1-ig le kell
adni a
versenyengedélykérő lapokat
(érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.
Mérkőzés
elkezdéséhez: 8 fő
Mérkőzés
folytatásához: 7 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.

Bajnoki
versenyengedélyek
kellenek

12 éves kor felett
bárki nevezhető a
kupára ha van
bajnoki
versenyengdélye

Mérkőzés
elkezdéséhez: 9 fő
Mérkőzés
folytatásához: 8 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.

Mérkőzés
elkezdéséhez: 9 fő
Mérkőzés
folytatásához: 8 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.

2000-ben és után
született: 2000 Ft
1993. január 1. és
1999. december 31.
között születettek:
3000 Ft
1993. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
BT jelöli ki
Hazai csapat fizeti a
bírónak a mérkőzés
előtt
Döntő esetén a
hazai csapat a bírói
díjat a MOBSSZ-nak
kiszámlázza, aki
átutalja
Bírói díj: 6 eFt/
mérkőzés
Döntő
+25%

2000-ben és után
született: 2000 Ft
1993. január 1. és
1999. december 31.
között születettek:
3000 Ft
1993. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat
biztosítja és fizeti
Bírói díj: 3 eFt/
mérkőzés

2000-ben és után
született: 2000 Ft
1993. január 1. és
1999. december 31.
között születettek:
3000 Ft
1993. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
BT jelöli ki
Hazai csapat fizeti a
bírónak a mérkőzés
előtt
Döntő esetén a
hazai csapat a bírói
díjat a MOBSSZ-nak
kiszámlázza, aki
átutalja
Bírói díj: 6 eFt/
mérkőzés
Döntő +25%

2000-ben és után
született: 2000 Ft
1993. január 1. és
1999. december 31.
között születettek:
3000 Ft
1993. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat fizeti a
bírónak a mérkőzés
előtt
Döntő esetén a
hazai csapat a bírói
díjat a MOBSSZ-nak
kiszámlázza, aki
átutalja
Bírói díj: 6 eFt/
mérkőzés
Döntő +25%

Hazai csapat,
a mérkőzés napján
este este 8-ig az
eredményt a
Ligának el kell
küldeni, a
jegyzőkönyvet a
következő szerda
este 8-ig
Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal
előtte kérhető
módosítás

Hazai csapat,
a mérkőzés napján
este este 8-ig az
eredményt a
Ligának el kell
küldeni, a
jegyzőkönyvet a
következő szerda
este 8-ig
Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 10
nappal előtte
kérhető módosítás

Hazai csapat,
a mérkőzés napján
este este 8-ig az
eredményt a
Ligának el kell
küldeni, a
jegyzőkönyvet a
következő szerda
este 8-ig
Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal
előtte kérhető
módosítás

Rendező csapat, a
mérkőzés napján
este este 8-ig az
eredményt a
Ligának el kell
küldeni, a
jegyzőkönyvet a
következő szerda
este 8-ig
Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 14
nappal előtte
kérhető módosítás

Belföldi utazást
egyesület fizeti
Rendezési költségek
hazai csapatot
terhelik
A döntőkre a
MOBSSZ biztosítja a
labdákat (1 doboz)
és bírókat

Belföldi utazást
egyesület fizeti,
ha külföldi csapat
nevez, a MOBSSZ
hozzájárul az
útiköltségükhöz
Rendezési költségek
hazai csapatot
terhelik A döntőkre
a MOBSSZ biztosítja

Hazai csapat,
a mérkőzés napján
este este 8-ig az
eredményt a
Ligának el kell
küldeni, a
jegyzőkönyvet a
következő szerda
este 8-ig
Ligaelnök írja ki
a csapatok
megegyezése
szerint,
módosíthatják is, de
48 órával a meccs
előtt el kell küldeni
a Ligának ha ütközik
a többi bajnokság
pályahasználatával
(baseball vagy
softball), a többi
bajnokság előnyt
élvez
A módosításokról a
Ligát minden
esetben értesíteni
kell
Belföldi utazást
egyesület fizeti
Rendezési költségek
hazai csapatot
terhelik

Belföldi utazást
egyesület fizeti
Rendezési költségek
hazai csapatot
terhelik
A döntőkre a
MOBSSZ biztosítja a
labdákat (1 doboz)
és bírókat

Belföldi utazást
egyesület fizeti
Rendezési költségek
hazai csapatot
terhelik
A döntőkre a
MOBSSZ biztosítja a
labdákat (1 doboz)
és bírókat
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Ütők

Csapat
büntetések

Egyéni
büntetések

Díjazás

Óvás
Fellebbezés

A döntőkre a
MOBSSZ biztosítja a
labdákat (1 doboz)
és bírókat
Szabvány fa ütő
(CEB)
Ki nem állás (9-0)
25 000 Ft
Nem közöl
eredményt
Nincs jegyzőkönyv
vagy késik
Jogosulatlan
szereplés (9-0)
/fő/mérkőzés
12 000 Ft
Nem megfelelő
pálya vagy mez
6000 Ft
Mérkőzés halasztása
15 000 Ft
Egyéb esetben a
Ligaelnök egyedi
döntése (max.
20eFt)
Rájátszásban
minden büntetés 2x
annyi, mint az
alapszakaszban
Ha 3x nem tud
kiállni kizárás
Nem közöl kezdési
időpontot 5000
Kiállítás: 1 meccs
eltiltás, a többi a
Liga és FB döntése
alapján
Első három: 20-2020 érem, Első
három kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

a labdákat (1 doboz)
és bírókat

Szabvány fa ütő,
fém, kompozit ütők

Szabvány fa ütő,
fém, kompozit ütők

Szabvány fa ütő
(CEB)

NBI fele

Mérkőzés
halasztásának
nincs díja
48 órán belüli
halasztás ki nem
álllásnak minősül
Ki nem állás (9-0)
10 000 Ft
Jogosulatlan
szereplés
3000
Ft/fő/mérkőzés
A többi bírság
összege a harmada
az NB1-nek
Közös kérelem kell
Nem elég a cc
Az új időponott a
halasztási
kérelmmel együtt
kell elküldeni
Nem közöl kezdési
időpontot 1000

NBI fele

Kiállítás: 1 meccs
eltiltás, a többi a
Liga és FB döntése
alapján
nincs

Kiállítás: 1 meccs
eltiltás, a többi a
Liga és FB döntése
alapján
Első kupa + 20 érem
Második: 20 érem

48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

Ha 3x nem tud
kiállni kizárás

Kiállítás: 1 meccs
eltiltás, a többi a
Liga és FB döntése
alapján
Első három: 20-2020 érem, Első
három kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

ESF által
engedélyezett fém,
kompozit ütők
Ki nem állás (7-0)
15 000 Ft
Nem közöl
eredményt
Nincs jegyzőkönyv
vagy késik
Jogosulatlan
szereplés (7-0)
/fő/mérkőzés
5 000 Ft
Nem megfelelő
pálya vagy mez
6000 Ft
Egyéb esetben a
ligaelnök egyedi
döntése (max.
20eFt)
Rájátszásban
minden büntetés 2x
annyi, mint az
alapszakaszban
Ha 3x nem tud
kiállni kizárás
Nem közöl kezdési
időpontot 2500
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Kiállítás: 1 meccs
eltiltás, a többi a
Liga és FB döntése
alapján
Első három: 20-2020 érem, Első
három kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

ESF által
engedélyezett fém,
kompozit ütők
Mérkőzés
halasztásának
nincs díja
48 órán belüli
halasztás ki nem
álllásnak minősül

ESF által
engedélyezett fém,
kompozit ütők
NBI fele

ESF által
engedélyezett fém
ütők, kompozit ütők
Jogosulatlan
szereplés
3000
Ft/fő/mérkőzés
A többi bírság
összege a fele az
NB1-nek

Ki nem állás (7-0)
10 000 Ft
Jogosulatlan
szereplés
3000
Ft/fő/mérkőzés
A többi bírság
összege a fele az
NB1-nek
Közös kérelem kell
Nem elég a cc
Az új időpontot a
halasztási
kérelmmel együtt
kell elküldeni

Kiállítás: 1 meccs
eltiltás, a többi a
Liga és FB döntése
alapján
Első három: 20-2020 érem, Első
három kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

Kiállítás: 1 meccs
eltiltás, a többi a
Liga és FB döntése
alapján
Első kupa + 20 érem
Második: 20 érem
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

Kiállítás: 1 meccs
eltiltás, a többi a
Liga és FB döntése
alapján
Első három: 20-2020 érem, Első
három kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

2018. évi versenykiírás
2. UTÁNPÓTLÁS VERSENYEK
a. Little league
Little League T-ball
(LLTB)
LLTB

Little League Major
(LLMA)
LLMA

Little League Minor
(LLMI)
LLMI

Little League Junior
(LLJU)
LLJU

Little League Senior
(LLSE)
LLSE

Little League League
(LLBL)
LLBL

Little League MK
(LLMK)
LLMK.

Január 31.
10 000 Ft
nincs
Március 15 –
november 15.
5 inning vagy 90 perc,
min 3 inning

Január 31.
10 000 Ft
50 000 Ft
Március 15 –
november 15.
6 inning vagy 150
perc, 140 perc után
nem kell új inninget
kezdeni
(5. 10 pont
különbség, 4. 15
pont)

Január 31.
10 000 Ft
50 000 Ft
Március 15 –
november 15.
6 inning vagy 120
perc, 110 perc után
nem kell újabb
inninget kezdeni
(5. 10 pont
különbség, 4. 15
pont)

Január 31.
10 000 Ft
50 000 Ft
Március 15 –
november 15.
7 inning vagy 180
perc, 165 perc után
nem kell újabb
inninget kezdeni
(5. 10 pont
különbség, 4. 15
pont)

Január 31.
10 000 Ft
50 000 Ft
Március 15 –
november 15.
7 inning vagy 180
perc, 165 perc után
nem kell újabb
inninget kezdeni
(5. 10 pont
különbség, 4. 15
pont)

Január 31.
10 000 Ft
50 000 Ft
Március 15 –
november 15.
9 inning vagy 180
perc, 165 perc után
nem kell újabb
inninget kezdeni
(7. 10 pont
különbség, 5. 15
pont)

Január 31.
10 000 Ft
50 000 Ft
Március 15 –
november 15.
6 inning vagy 150
perc, 140 perc után
nem kell új inninget
kezdeni
(5. 10 pont
különbség, 4. 15
pont)

Döntő és bronzmeccs
1 helyszínen
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt
MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)
Csak magyar MOBSSZ
tag egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- egy bírót delegál
Külföldi egyesület
nevezését a MOBSSZ
egyedileg bírálja el
Versenykiírás, amiről
nem rendelkezik, ott
a LL szabályok

Döntő és bronzmeccs
1 helyszínen
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt
MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)
Csak magyar MOBSSZ
tag egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- egy bírót delegál
Külföldi egyesület
nevezését a MOBSSZ
egyedileg bírálja el
Versenykiírás, amiről
nem rendelkezik, ott
a LL szabályok

Döntő és bronzmeccs
1 helyszínen
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt
MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)
Csak magyar MOBSSZ
tag egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- egy bírót delegál
Külföldi egyesület
nevezését a MOBSSZ
egyedileg bírálja el
Versenykiírás, amiről
nem rendelkezik, ott
a LL szabályok

Döntő és bronzmeccs
1 helyszínen
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt
MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)
Csak magyar MOBSSZ
tag egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- egy bírót delegál
Külföldi egyesület
nevezését a MOBSSZ
egyedileg bírálja el
Versenykiírás, amiről
nem rendelkezik, ott
a LL szabályok

Döntő és bronzmeccs
1 helyszínen
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt
MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)
Csak magyar MOBSSZ
tag egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- egy bírót delegál
Külföldi egyesület
nevezését a MOBSSZ
egyedileg bírálja el
Versenykiírás, amiről
nem rendelkezik, ott
a LL szabályok

Sorsolás, egyenes
kisesés

Bázisok, foul vonalak
Egészségügyi doboz
és segélyhívás
lehetősége
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi
Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
2007. szeptember 1.
után született lányok
és fiúk
Egyen mez, sapka
Versenyengedély,
sportorvosi
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.

Bázisok, foul vonalak
Egészségügyi doboz
és segélyhívás
lehetősége
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi
Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
2004. május 1. és
2008 augusztus 31.
között született
lányok és fiúk.
Túlkorosként max 3
2003. május 1. és
2004. április 30.
közötti szerepelhet.
Egyen mez, sapka
Versenyengedély,
sportorvosi.
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.

Alapszakasz

Mindeki mindekivel
oda-vissza, esetleg
kétszer (nevezések
számától függ)

Mindeki mindekivel
oda-vissza, esetleg
kétszer (nevezések
számától függ)

Bázisok, foul vonalak
Egészségügyi doboz
és segélyhívás
lehetősége
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi
Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
2004. május 1. és
2009 augusztus 31.
között született
lányok és fiúk.
Max 3 fő 2009.
augusztus 30. után
született szerepelhet.
Túlkorosként max 3
2003. május 1 és
2004 április 30
közötti. Egyen mez,
nadrág, sapka
Versenyengedély,
sportorvosi
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.
Rájátszásban csak
olyan dobó
szerepelhet, aki
alapszakasz
mérkőzésen is
dobott.
Mindeki mindekivel
oda-vissza, esetleg
kétszer (nevezések
számától függ)

Bázisok, foul vonalak
Egészségügyi doboz
és segélyhívás
lehetősége
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi
Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
2002. május 1. és
2005. április 30.
között született
lányok és fiúk.
Max 3 fő 2005. április
30. után született
szerepelhet.
Túlkorosként max 3
2001. május 01. és
2002. április 30.
közötti. Egyen mez,
nadrág, sapka
Versenyengedély,
sportorvosi Bíró
mérkőzés előtt
ellenőrzi.
Rájátszásban csak
olyan dobó
szerepelhet, aki
alapszakasz
mérkőzésen is
dobott.
Mindeki mindekivel
oda-vissza, esetleg
kétszer (nevezések
számától függ)

Bázisok, foul vonalak
Egészségügyi doboz
és segélyhívás
lehetősége
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi
Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
2000. május 1. és
2004. április 30.
között született
lányok és fiúk.
Max 3 fő 2004. április
30. után született
szerepelhet.
Túlkorosként max 3
1999. május 01. és
2000. április 30.
közötti. Egyen mez,
nadrág, sapka
Versenyengedély,
sportorvosi
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.
Rájátszásban csak
olyan dobó
szerepelhet, aki
alapszakasz
mérkőzésen is
dobott.
Mindeki mindekivel
oda-vissza, esetleg
kétszer (nevezések
számától függ)

Döntő és bronzmeccs
1 helyszínen
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt
MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)
Csak magyar MOBSSZ
tag egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- egy bírót delegál
Külföldi egyesület
nevezését a MOBSSZ
egyedileg bírálja el
Versenykiírás, amiről
nem rendelkezik, ott
a Big League
szabályok
Bázisok, foul vonalak
Egészségügyi doboz
és segélyhívás
lehetősége
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi
Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
1998. május 1. és
2002. április 30.
között született
lányok és fiúk.
Max 3 fő 2002. április
30. után született
szerepelhet.
Egyen mez, nadrág,
sapka
Versenyengedély,
sportorvosi
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.

Rájátszás

4 legjobb a
rájátszásban,
Elődöntők, Döntő,
Bronzmecs 1
mérkőzés
Versenyengedély
birtokában játszhat. A
játékosok minden

4 legjobb a
rájátszásban,
Elődöntők, Döntő,
Bronzmecs 1
mérkőzés
LL korosztályok között
és softball többes
igazolás lehetséges

4 legjobb a
rájátszásban,
Elődöntők, Döntő,
Bronzmecs 1
mérkőzés
LL korosztályok között
és softball többes
igazolás lehetséges

4 legjobb a
rájátszásban,
Elődöntők, Döntő,
Bronzmecs 1
mérkőzés
LL korosztályok között
és softball többes
igazolás lehetséges

4 legjobb a
rájátszásban,
Elődöntők, Döntő,
Bronzmecs 1
mérkőzés
LL korosztályok között
és softball többes
igazolás lehetséges

KÓD A NEVEZÉSI
LAPON
Nevezési határidő
Nevezési díj
Kredit
Bajnokság
időtartama
Mérkőzések hossza

Döntő időpontja és
helyszíne

Hirdetések

Nevezési
feltételek/Ki
nevezhet

Alkalmazandó
játékszabályok

Pálya előírások

Labda előírások

Játékosok
követelménye

Játékos
versenyengedélyek
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MOBSSZ molinót el
kell helyezni
(backstop vagy
dugout)
Csak magyar MOBSSZ
tag egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- egy bírót delegál
Külföldi egyesület
nevezését a MOBSSZ
egyedileg bírálja el
Versenykiírás, amiről
nem rendelkezik, ott
a LL szabályok
Bázisok, foul vonalak
Egészségügyi doboz
és segélyhívás
lehetősége
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi
Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
Major és Minor
egyesített mezőny

Mindeki mindekivel
oda-vissza, esetleg
kétszer (nevezések
számától függ)
4 legjobb a
rájátszásban,
Elődöntők, Döntő,
Bronzmecs 1
mérkőzés
LL korosztályok között
és softball többes
igazolás lehetséges

Sorsolás, egyenes
kisesés

LL korosztályok között
és softball többes
igazolás lehetséges

2018. évi versenykiírás

Minimum
játékosszám

Versenyengedély díj
(biztosítással együtt)

Bíróküldés

Jegyzőkönyvvezetés

Mérkőzések kitűzése

Utazási/rendezési
költségek
Ütők

Csapat büntetések

inning után 1
pozícióval tovább
mennek és ott játszák
a következő inninget.
(Dobó – elkapó – 1es
– 2es – Short Stop –
3as – Bal külső –
Közép külső – Jobb
külső). Amennyiben
mind a két csapatban
legalább 12 játékos
jelent meg a
mérkőzésen, akkor a
csapatokat kétfelé
osztva, két 60 perces
különálló mérkőzést
kell játszani a
csapatoknak.
2018. március 1-ig le
kell adni a
versenyengedély-kérő
lapokat (érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.
Mérkőzés
elkezdéséhez:
6 fő
Mérkőzés
folytatásához: 5 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.
1999-ben és után
született: 2000 Ft

LL Major és LL Minor
kettős igazolás
lehetséges
Igazolni bármikor
lehet,
versenyengedély
birtokában játszhat.
Rájátszásba augusztus
31-ig lehet igazolni.
2018. március 1-ig le
kell adni a
versenyengedély-kérő
lapokat (érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

LL Minor és LL Major
kettős igazolás
lehetséges
Igazolni bármikor
lehet,
versenyengedély
birtokában játszhat.
Rájátszásba augusztus
31-ig lehet igazolni.
2018. március 1-ig le
kell adni a
versenyengedély-kérő
lapokat (érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

LL Junior és LL Senior
kettős igazolás
lehetséges
Igazolni bármikor
lehet,
versenyengedély
birtokában játszhat.
Rájátszásba augusztus
31-ig lehet igazolni.
2018. március 1-ig le
kell adni a
versenyengedély-kérő
lapokat (érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

LL Senior és LL Junior
kettős igazolás
lehetséges
Igazolni bármikor
lehet,
versenyengedély
birtokában játszhat.
Rájátszásba augusztus
31-ig lehet igazolni.
2018. március 1-ig le
kell adni a
versenyengedély-kérő
lapokat (érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

Big League és NBIII
kettős igazolás
lehetséges
Igazolni bármikor
lehet,
versenyengedély
birtokában játszhat.
Rájátszásba augusztus
31-ig lehet igazolni.
2018. március 1-ig le
kell adni a
versenyengedély-kérő
lapokat (érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

Igazolni bármikor
lehet,
versenyengedély
birtokában játszhat.
Rájátszásba augusztus
31-ig lehet igazolni.
2018. március 1-ig le
kell adni a
versenyengedély-kérő
lapokat (érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi
játékoslistát.

Mérkőzés
elkezdéséhez: 8 fő,
folytatásához: 7 fő,
Egyszerre max 10
játékos védekezhet 4
outfielder

Mérkőzés
elkezdéséhez: 8 fő,
folytatásához: 7 fő,
Egyszerre max 10
játékos védekezhet 4
outfielder

Mérkőzés
elkezdéséhez: 9 fő,
folytatásához: 8 fő,

Mérkőzés
elkezdéséhez: 9 fő,
folytatásához: 8 fő,

Mérkőzés
elkezdéséhez: 9 fő,
folytatásához: 8 fő,

1999-ben és után
született: 2000 Ft

1999-ben és után
született: 2000 Ft

1999-ben és után
született: 2000 Ft

1999-ben és után
született: 2000 Ft

1999-ben és után
született: 2000 Ft

Mérkőzés
elkezdéséhez:
9 fő
Mérkőzés
folytatásához: 8 fő
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.
1999-ben és után
született: 2000 Ft

1992. január 1. és
1998. december 31.
között születettek:
3000 Ft

1992. január 1. és
1998. december 31.
között születettek:
3000 Ft

1992. január 1. és
1998. december 31.
között születettek:
3000 Ft

1992. január 1. és
1998. december 31.
között születettek:
3000 Ft

1992. január 1. és
1998. december 31.
között születettek:
3000 Ft

1992. január 1. és
1998. december 31.
között születettek:
3000 Ft

1992. január 1. és
1998. december 31.
között születettek:
3000 Ft

1992. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat köteles 1
bírót biztosítani,
Döntő és bronz
meccsre a BT küld,
MOBSSZ fizeti
Hazai csapat,
24 órán belül az
eredményt a ligának
le kell jelenteni, 3
napon belül
jegyzőkönyvet kell
küldeni

1992. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat köteles 1
bírót biztosítani,
Döntő és bronz
meccsre a BT küld,
MOBSSZ fizeti
Hazai csapat,
24 órán belül az
eredményt a ligának
le kell jelenteni, 3
napon belül
jegyzőkönyvet kell
küldeni

1992. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat köteles 1
bírót biztosítani,
Döntő és bronz
meccsre a BT küld,
MOBSSZ fizeti
Hazai csapat,
24 órán belül az
eredményt a ligának
le kell jelenteni, 3
napon belül
jegyzőkönyvet kell
küldeni

1992. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat köteles 2
bírót biztosítani,
Döntő és bronz
meccsre a BT küld,
MOBSSZ fizeti
Hazai csapat,
24 órán belül az
eredményt a ligának
le kell jelenteni, 3
napon belül
jegyzőkönyvet kell
küldeni

1992. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat köteles 2
bírót biztosítani,
Döntő és bronz
meccsre a BT küld,
MOBSSZ fizeti
Hazai csapat,
24 órán belül az
eredményt a ligának
le kell jelenteni, 3
napon belül
jegyzőkönyvet kell
küldeni

1992. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat köteles 2
bírót biztosítani,
Döntő és bronz
meccsre a BT küld,
MOBSSZ fizeti
Hazai csapat,
24 órán belül az
eredményt a ligának
le kell jelenteni, 3
napon belül
jegyzőkönyvet kell
küldeni

1992. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat köteles 2
bírót biztosítani,
Döntő és bronz
meccsre a BT küld,
MOBSSZ fizeti
Hazai csapat,
24 órán belül az
eredményt a ligának
le kell jelenteni, 3
napon belül
jegyzőkönyvet kell
küldeni

Csapatok megegyezés
szerint,
módosíthatják, a
Ligaelnököt minden
esetben tájékoztatni
kell
Belföldi utazást
egyesület fizeti,
fa és fém ütők, hossz
32 hüvelyk, maximális
átmérő 2 ¼ hüvely;
nem fából készült
ütők BPF értéke
maximum 1,15

Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal
előtte kérhető
módosítás

Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal
előtte kérhető
módosítás

Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal
előtte kérhető
módosítás

Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal
előtte kérhető
módosítás

Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal
előtte kérhető
módosítás

Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal
előtte kérhető
módosítás

Belföldi utazást
egyesület fizeti,
fa és fém ütők, hossz
32 hüvelyk, maximális
átmérő 2 ¼ hüvely;
nem fából készült
ütők BPF értéke
maximum 1,15;
Kompozit ütők közül
csak a Little League
weboldalán
jóváhagyott ütők
használhatók: lista
Meccshalasztásnak
nincs díja csak ha
nem közlik időben
Ki nem állás (9-0)
10 000 Ft
Jogosulatlan
szereplés (9-0)
3000 Ft/fő/mérkőzés
Nem közöl eredményt
Nincs jegyzőkönyv
vagy késik 5000 Ft
Nem megfelelő pálya
vagy mez 3000 Ft

Belföldi utazást
egyesület fizeti,
fa és fém ütők, hossz
32 hüvelyk, maximális
átmérő 2 ¼ hüvely;
nem fából készült
ütők BPF értéke
maximum 1,15;
Kompozit ütők közül
csak a Little League
weboldalán
jóváhagyott ütők
használhatók: lista
Meccshalasztásnak
nincs díja csak ha
nem közlik időben
Ki nem állás (9-0)
10 000 Ft
Jogosulatlan
szereplés (9-0)
3000 Ft/fő/mérkőzés
Nem közöl eredményt
Nincs jegyzőkönyv
vagy késik 5000 Ft
Nem megfelelő pálya
vagy mez 3000 Ft

Belföldi utazást
egyesület fizeti,
fa és fém ütők, hossz
34 hüvelyk, maximális
átmérő 2 5/8 hüvely;
nem fából készült
ütők BPF értéke
maximum 1,15;
Kompozit ütők közül
csak a Little League
weboldalán
jóváhagyott ütők
használhatók: lista
Meccshalasztásnak
nincs díja csak ha
nem közlik időben
Ki nem állás (9-0)
10 000 Ft
Jogosulatlan
szereplés (9-0)
3000 Ft/fő/mérkőzés
Nem közöl eredményt
Nincs jegyzőkönyv
vagy késik 5000 Ft
Nem megfelelő pálya
vagy mez 3000 Ft

Belföldi utazást
egyesület fizeti,
fa és fém ütők, hossz
34 hüvelyk, maximális
átmérő 2 5/8 hüvely;
nem fából készült
ütők BPF értéke
maximum 1,15;
Kompozit ütők közül
csak a Little League
weboldalán
jóváhagyott ütők
használhatók: lista
Meccshalasztásnak
nincs díja csak ha
nem közlik időben
Ki nem állás (9-0)
10 000 Ft
Jogosulatlan
szereplés (9-0)
3000 Ft/fő/mérkőzés
Nem közöl eredményt
Nincs jegyzőkönyv
vagy késik 5000 Ft
Nem megfelelő pálya
vagy mez 3000 Ft

Belföldi utazást
egyesület fizeti,
fa és fém ütők, hossz
34 hüvelyk, maximális
átmérő 2 5/8 hüvely;
nem fából készült
ütők BPF értéke
maximum 1,15;
Kompozit ütők közül
csak a Little League
weboldalán
jóváhagyott ütők
használhatók: lista
Meccshalasztásnak
nincs díja csak ha
nem közlik időben
Ki nem állás (9-0)
10 000 Ft
Jogosulatlan
szereplés (9-0)
3000 Ft/fő/mérkőzés
Nem közöl eredményt
Nincs jegyzőkönyv
vagy késik 5000 Ft
Nem megfelelő pálya
vagy mez 3000 Ft

Belföldi utazást
egyesület fizeti,
fa és fém ütők, hossz
32 hüvelyk, maximális
átmérő 2 ¼ hüvely;
nem fából készült
ütők BPF értéke
maximum 1,15;
Kompozit ütők közül
csak a Little League
weboldalán
jóváhagyott ütők
használhatók: lista
Meccshalasztásnak
nincs díja csak ha
nem közlik időben
Ki nem állás (9-0)
10 000 Ft
Jogosulatlan
szereplés (9-0)
3000 Ft/fő/mérkőzés
Nem közöl eredményt
Nincs jegyzőkönyv
vagy késik 5000 Ft
Nem megfelelő pálya
vagy mez 3000 Ft

Nincs
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Egyéni büntetések

Díjazás

Óvás
Fellebbezés

Kiállítás: 1 meccs
eltiltás
Többi a Ligaelnök és
FB döntése alapján
Első három: 20-20-20
érem, Első három
kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

Egyéb esetben a
Ligaelnök egyedi
döntése (max. 20eFt)
Harmadszor
ugyanolyan vétségért
már 2x büntetés jár
Rájátszásban
valamennyi büntetés
2x annyi, mint az
alapszakaszban
Ha 3x nem tud kiállni
kizárás
Kiállítás: 1 meccs
eltiltás
Többi a Ligaelnök és
FB döntése alapján
Első három: 20-20-20
érem, Első három
kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

Egyéb esetben a
Ligaelnök egyedi
döntése (max. 20eFt)
Harmadszor
ugyanolyan vétségért
már 2x büntetés jár
Rájátszásban
valamennyi büntetés
2x annyi, mint az
alapszakaszban
Ha 3x nem tud kiállni
kizárás
Kiállítás: 1 meccs
eltiltás
Többi a Ligaelnök és
FB döntése alapján
Első három: 20-20-20
érem, Első három
kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

b. CEB
KÓD A NEVEZÉSI
LAPON
Nevezési határidő
Nevezési díj
Kredit
Bajnokság
időtartama
Mérkőzések hossza

Döntő időpontja és
helyszíne

Hirdetések

Nevezési
feltételek/Ki
nevezhet

Alkalmazandó
játékszabályok

Pálya előírások

Labda előírások

Játékosok
követelménye

Alapszakasz

Rájátszás
Játékos
versenyengedélyek

Cadets - U12 (UP12)
UP12

Juveniles - U15 (UP15)
UP15

Január 31.
10 000 Ft
nincs
Március 15 – november
15.
7 inning vagy 150 perc,
140 perc után nem kell
új inninget kezdeni
(5. 10 pont különbség,
4. 15 pont 3. 20 pont)
Döntő és bronzmeccs 1
helyszínen
MOBSSZ jelöli ki
helyszínt
MOBSSZ molinót el kell
helyezni (backstop vagy
dugout)
Csak magyar MOBSSZ
tag egyesület csapata
ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- egy bírót delegál
Külföldi egyesület
nevezését a MOBSSZ
egyedileg bírálja el
Versenykiírás, amiről
nem rendelkezik, ott a
LL szabályok

Január 31.
10 000 Ft
nincs
Március 15 – november
15.
7 inning vagy 150 perc,
140 perc után nem kell új
inninget kezdeni
(5. 10 pont különbség, 4.
15 pont 3. 20 pont)
Döntő és bronzmeccs 1
helyszínen
MOBSSZ jelöli ki helyszínt

Bázisok, foul vonalak
Egészségügyi doboz és
segélyhívás lehetősége
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi
Minimum 3 új labda
CEB/ESF által
jóváhagyott labdák
Az adott évben tölti be a
10, 11 vagy 12. életévét.
Maximum három 9 éves
is játszhat.
Egyen mez, sapka
Versenyengedély,
sportorvosi.
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.
Egy vagy két hétvégén
torna jelleggel
(nevezések számától
függ)
Döntő egy mérkőzés
Versenyengedély
birtokában játszhat.
Kettős versenyengedély
lehetséges.

Bázisok, foul vonalak
Egészségügyi doboz és
segélyhívás lehetősége
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi
Minimum 3 új labda
CEB/ESF által jóváhagyott
labdák
Az adott évben tölti be a
13, 14 vagy 15. életévét.
Maximum három 12 éves
is játszhat.
Egyen mez, sapka
Versenyengedély,
sportorvosi.
Bíró mérkőzés előtt
ellenőrzi.
Egy vagy két hétvégén
torna jelleggel (nevezések
számától függ)

MOBSSZ molinót el kell
helyezni (backstop vagy
dugout)
Csak magyar MOBSSZ tag
egyesület csapata ha:
-MOBSSZ tag
- nincs tartozása
- egy bírót delegál
Külföldi egyesület
nevezését a MOBSSZ
egyedileg bírálja el
Versenykiírás, amiről nem
rendelkezik, ott a LL
szabályok

Döntő egy mérkőzés
Versenyengedély
birtokában játszhat. Kettős
versenyengedély
lehetséges.
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Egyéb esetben a
Ligaelnök egyedi
döntése (max. 20eFt)
Harmadszor
ugyanolyan vétségért
már 2x büntetés jár
Rájátszásban
valamennyi büntetés
2x annyi, mint az
alapszakaszban
Ha 3x nem tud kiállni
kizárás
Kiállítás: 1 meccs
eltiltás
Többi a Ligaelnök és
FB döntése alapján
Első három: 20-20-20
érem, Első három
kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

Egyéb esetben a
Ligaelnök egyedi
döntése (max. 20eFt)
Harmadszor
ugyanolyan vétségért
már 2x büntetés jár
Rájátszásban
valamennyi büntetés
2x annyi, mint az
alapszakaszban
Ha 3x nem tud kiállni
kizárás
Kiállítás: 1 meccs
eltiltás
Többi a Ligaelnök és
FB döntése alapján
Első három: 20-20-20
érem, Első három
kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

Egyéb esetben a
Ligaelnök egyedi
döntése (max. 20eFt)
Harmadszor
ugyanolyan vétségért
már 2x büntetés jár
Rájátszásban
valamennyi büntetés
2x annyi, mint az
alapszakaszban
Ha 3x nem tud kiállni
kizárás
Kiállítás: 1 meccs
eltiltás
Többi a Ligaelnök és
FB döntése alapján
Első három: 20-20-20
érem, Első három
kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

Egyéb esetben a
Ligaelnök egyedi
döntése (max. 20eFt)
Harmadszor
ugyanolyan vétségért
már 2x büntetés jár
Rájátszásban
valamennyi büntetés
2x annyi, mint az
alapszakaszban
Ha 3x nem tud kiállni
kizárás
Kiállítás: 1 meccs
eltiltás
Többi a Ligaelnök és
FB döntése alapján
Első kupa + 20 érem
Második: 20 érem
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

2018. évi versenykiírás
2018. március 1-ig le kell
adni a versenyengedélykérő lapokat (érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi játékoslistát.

Minimum
játékosszám

2018. március 1-ig le
kell adni a
versenyengedély-kérő
lapokat (érvényes
sportorvosival) és az
egyesületi játékoslistát.
Mérkőzés elkezdéséhez:
8 fő, folytatásához: 7 fő.

Versenyengedély díj
(biztosítással együtt)

1999-ben és után
született: 2000 Ft

1999-ben és után
született: 2000 Ft

1992. január 1. és 1998.
december 31. között
születettek: 3000 Ft

1992. január 1. és 1998.
december 31. között
születettek: 3000 Ft

1992. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Hazai csapat köteles 1
bírót biztosítani,
Döntőre a BT küld,
MOBSSZ fizeti
Hazai csapat,
24 órán belül az
eredményt a ligának le
kell jelenteni, 3 napon
belül jegyzőkönyvet kell
küldeni

1992. január 1. előtt
születettek: 4000 Ft
Döntőre a BT küld,
MOBSSZ fizeti

Csapatok megegyezés
szerint, módosíthatják,
a Ligaelnököt minden
esetben tájékoztatni kell
Belföldi utazást
egyesület fizeti.
CEB által jóváhagyott
ütők
Nincs
Kiállítás: 1 meccs eltiltás
Többi a Ligaelnök és FB
döntése alapján
Első három: 20-20-20
érem, Első három kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet

Ligaelnök tűzi ki az
időpontokat
Legkésőbb 7 nappal előtte
kérhető módosítás
Belföldi utazást egyesület
fizeti.
CEB által jóváhagyott ütők

Bíróküldés

Jegyzőkönyvvezetés

Mérkőzések kitűzése

Utazási/rendezési
költségek
Ütők
Csapat büntetések
Egyéni büntetések

Díjazás
Óvás
Fellebbezés

Mérkőzés elkezdéséhez: 8
fő, folytatásához: 7 fő.

Hazai csapat,
24 órán belül az
eredményt a ligának le kell
jelenteni, 3 napon belül
jegyzőkönyvet kell küldeni

Nincs
Kiállítás: 1 meccs eltiltás
Többi a Ligaelnök és FB
döntése alapján
Első három: 20-20-20
érem, Első három kupa
48 órán belül lehet
48 órán belül lehet
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3. KISKÓRÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
A 18 évnél fiatalabb basecoach-oknak helmet viselése kötelező, 18 év fölött ajánlott.
Egy csapatban egyidejűleg maximum három túlkoros játékos szerepelhet az egyes korosztályoknál
részletezett életkori megkötések betartásával és azzal a feltétellel, hogy ezen játékosok:
- korábbi években még nem játszottak hivatalos baseball/softball/t-ball mérkőzésen
- nem szerepelhetnek elkapó (catcher) vagy dobó (pitcher) pozícióban
A túlkoros játékosok szerepeltetése nem automatikus, kérelmet kell benyújtani a Ligaelnöknek. A játékos
csak a Ligalnök jóváhagyásával léphet pályára.
Minimális előírt játékidő: Maximum 12 mérkőzésre nevezett játékos estén fejenként legalább 2 teljes
inning védekezésben (6 out) és egy ütéshez állás. Minimum 13 mérkőzésre nevezett játékos estén
fejenként legalább 1 teljes inning védekezésben (3 out) és egy ütéshez állás.

DOBÓSZABÁLYOK
A dobójátékosok által maximálisan dobható inningek számának meghatározásával az a Szövetség célja,
hogy dobók elkerüljék a kar túlzott igénybevételéből adódó sérüléseket, és arra ösztönözze a csapatokat,
hogy minél több dobójátékost neveljenek. A különböző korosztályokban eltérő a dobott inningekre
vonatkozó korlátozás.
FONTOS: az itt részletezett életkornál a Little League Age Chart-ot kell figyelembe venni, nem a január 01ei évfordulóval számított életkort!
12 éves korig a dobójátékosok csak napi egy meccsen dobhatnak. 12 éves kor felett naponta több meccsen
is dobhatnak az alább részletezett pihenőidők betartása mellett.
A baseball bajnokságokban és kupákban a dobójátékosok az alábbi inning korlátozások szerint dobhatnak:
● 12 éves korig: maximum 3 inning (9 out) mérkőzésenként
● 13-16 éves kor: maximum 4 inning (12 out) mérkőzésenként
● 17-18 éves kor: maximum 7 inning (21 out) mérkőzésenként.
● 18 év felett: maximum 9 inning (27 out) mérkőzésenként és/vagy hétvégenként.
Kötelező pihenőidő:
14 éves korig:
● 3 teljes inning után 2 naptári nap pihenő
● 6-8 out elérése után 1 naptári nap pihenő
● 6 out-nál kevesebb elérése esetén nincs kötelező pihenőidő
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15-18 éves kor:
● 5 teljes vagy több inning után 4 naptári nap pihenő
● 12-14 out után 3 naptári nap pihenő
● 9-11 out után 2 naptári nap pihenő
● 6-8 out után 1 naptári nap pihenő
● 6 out-nál kevesebb elérése után nincs kötelező pihenőidő
További kikötés, ha „egy hétvégén egy dobójátékos több meccsen” is dob, akkor 12 éves korig összesen 6
inninget, 13-16 éves korig egy hétvégén összesen 8 inninget, 17 év felett összesen 9 inninget dobhat. Az
egy napon lejátszott duplamérkőzés a dobószabály szempontjából egy hétvégének számít.
Az NB I alapszakaszában az első inninget kötelezően 1994 és 2000 között született dobó(k)nak kell végig
dobnia. Az egy napon lejátszott duplamérkőzés ebből a szempontból egy mérkőzésnek számít.

Major korosztály SZABÁLYOK
A futók a bázisokon maradnak amíg a dobás el nem éri a hazai bázist. Miután a dobás az ütőjátékos előtt
elmegy a futók kiejtés lehetősége mellett haladhatnak.
Ha a backstop távolsága a hazai bázistól kevesebb mint 8 méter, a szélessége legalább 4 méter és a
magassága minimum 2 méter, akkor a nem elkapott 3. strike esetén a futónak lehetősége van egyesre
bázisra futni.

Minor korosztály SZABÁLYOK
Major/Minor: A futók a bázisokon maradnak amíg a dobás el nem éri a hazai bázist. Miután a dobás az
ütőjátékos előtt elmegy a futók kiejtés lehetősége mellett haladhatnak.
A támadó csapat addig üt az adott inningben, amíg a csapat 5 pontot szerez vagy amíg az ellenfél elér 3
kiejtést. Bármely feltétel teljesülése esetén a csapatok helyet cserélnek. A következő támadásnál az
ütősorrendben soron következő játékos kezdi a támadást.
A mérkőzés első 2 inningjében játékosok dobnak. Egy játékos csak 1 inningben dobhat. A harmadik
inningtől az edzők dobnak az alábbi szabályok szerint:
1. Az ütők a saját edző-dobó által dobott labdára ütnek.
2. Minden ütő 6 labdát kap, melynek számolása a biro feladata. Amennyiben az ütő érvénytelen területre
üti a 6. dobást, kaphat még egy labdát. Ha azt is érvénytelen területre üti, akkor még egyet, a baseball
szabályainak megfelelően.
3. Amennyiben az ütő egy labdát se üt érvényes területre, akkor az ütő a 6. dobás után kiesik, feltéve, hogy
az utolsó ütése nem foul ball.
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4. Az edző-dobó álló vagy féltérdelő helyzetből dobhat, váll fölötti dobással. Erősen javasolt a féltérdelő
helyzet, mivel így a labda jobb szögben érkezik az ütőkhöz.
5. Az edző-dobó szándékosan nem vehet részt semmilyen akcióban (ütés, dobás). Amennyiben ez mégis
megtörténik, a labda halott, az ütő kiesik és az esetleges futók visszatérnek a dobás előtt birtokolt
bázis(ok)ra.
6. Ha az edző-dobó nem szándékosan érinti az ütött labdát, akkor érvénytelen ütést (foul ball) ítél a bíró.
7. Amennyiben az edző-dobót véletlenül eltalál egy dobott labda, akkor az élő labdának minősül.
8. A bíró elrendelheti az edző-dobó cseréjét indokolt esetben.
9. Az edző-dobó a mérkőzés folyamán bármikor lecserélhető, azonban a bíró ezt megakadályozhatja,
amennyiben a sorozatos cserék zavarják a játék folyamatosságát.

Az első két inningben, amikor a játékosok dobnak az ütő harmadik strike esetén mindenképpen kiesik,
függetlenül attól, hogy a catcher elkapja a labdát vagy sem kivéve foul ball esetén.
A futók a bázisokon maradnak, amíg a dobás el nem éri a hazai bázist. Miután a dobás az ütőjátékos előtt
elmegy a futók kiejtés lehetősége mellett haladhatnak.
Ha a backstop 8 m-nél távolabb van vagy csak bójákkal van kijelölve, akkor a futók vad dobódobás vagy
passed ball esetén csak egy bázist futhatnak kiejtés lehetősége mellett, kivéve a hármason lévő futót, aki
ilyen esetben nem szerezhet pontot.
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NEVEZÉSI LAP A 2018. ÉVI BAJNOKSÁGRA ÉS KUPÁRA
(csapatonként külön nevezési lapot kell kitölteni!)

1. Egyesület

3. Csapat

Neve:

………………………………………………..………..

Neve:

Címe:

………………………………………………..………..

Mez/nadrág színe:…………………………………………..

Nyilvántartási száma:

…………………………………

………………………………………………..………..

weblap: ………………………………………………..………..
Hazai pálya címe:……………………………………………

2. Kapcsolattartó

4. Edző

Neve:

Neve:

………………………………………………..………..

………………………………………………..………..

Telefonszáma:

………………………………………………

Telefonszáma:

………………………………………………

E-mail címe:

………………………………………………

E-mail címe:

………………………………………………

Képzésekre a következő személyeket delegálom
5. Bíróképzés

6. Jegyzőkönyvvezető képzés

Neve:

Neve:

………………………………………………..…..……..

………………………..………………………..………..

Telefonszáma:

………………………………………………

Telefonszáma:

………………………………………………

E-mail címe:

………………………………………………

E-mail címe:

………………………………………………

7. Kérem a fenti csapat nevezését az alábbi verseny(ek)be:
BB1

BB2

BBA

BBK

SB1

SB2

SBK

SPK

LLTB

LLMA

LLMI

LLJU

UP12

UP15

LLSE

LLBL

LLMK

8. Az egyesület nevében kijelentem, hogy







a nevezési feltételeknek megfelel az egyesület,
a MOBSSz Versenykiírását kötelezőnek ismerem el,
a nevezési díj és kreditfizetési kötelezettséget vállalom,
a csapat adatainak, eredményeinek kezelésére és közlésére a MOBSSZ-ot felhatalmazom,
a verseny rendezvényeiről az egyesület által nyilvánosságra hozott képek, videók MOBSSZ általi
utánközléséhez hozzájárulok,
a jogszabályokban és a MOBSSz belső szabályzataiban előírt feltételek betartását vállalom.

Dátum: 2018. …………………….

PH
-------------------------------------------Aláírás
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