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A Magyar Baseball és Softball Szövetség versenyszabályzata
A MOBSSZ Elnöksége a Szövetség versenyszabályzatát az alábbiakban állapítja meg:

1. §
Szabályzat célja
A MOBSSZ célja a Sporttörvény rendelkezéseivel összhangban:
a) hatékonyan, és időszerűen szabályozza a sportág versenyeit, mérkőzéseit;
b) segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni a sportág versenyeivel összefüggő szabályokat;
b) segítsen vitarendezésben a MOBSSZ tag sportszervezetek számára;
c) ösztönözze a játékosokat és a sportvezetőket a játékfegyelem megtartására, a Fair Play elvének betartására.

2.§
Szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatályi kiterjed a
a) MOBSSZ által szervezett hazai felnőtt és utánpótlás versenyekre (bajnokságok, kupák, tornák);
b) A MOBSSZ tag sportszervezetek részvételével lebonyolított hazai és nemzetközi versenyek és
mérkőzések vonatkozásában a MOBSSZ tag sportszervezetekre;
c) A sportágakban a válogatott csapatok részvételével zajló hazai és nemzetközi rendezvényeken a
Magyarországot képviselő csapatra;
d) A MOBSSZ tag sportszervezetek által rendezett versenyekre;
e) A fenti rendezvényeken MOBSSZ tag sportszervezet által nevezett vagy delegált játékosokra, edzőkre,
sportszakemberekre.
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3.§
Nevezés versenyekre
MOBSSZ tag sportszervezet versenyre (bajnokság, kupa, torna, stb.) csak az alábbi feltételek teljesítése esetén
nevezhet:
a) a MOBSSZ felé nincs lejárt tartozása;
b) nincs lejárt köztartozása;
c) a sporttörvény egyéb előírásainak eleget tesz;
d) a MOBSSZ szabályzatait (etikai, fegyelmi, stb.) ismeri betartását vállalja,
e) a verseny nevezési díjának megfizetését vállalja.
Nemzetközi versenyre (bajnokság, kupa, torna, stb.) csak olyan MOBSSZ tag sportszervezet által működtetett
csapat nevezhet, aki az adott bajnoki évben a hazai bajnokságban is részt vesz és a nemzetközi nevezéséhez a
MOBSSZ hozzájárul. A sportág felnőtt első osztályában szereplő tagegyesületi csapat esetén csak a sportág
fejlesztési tervvel vagy a válogatott felkészülési programjával való ütközés illetve a hazai versenyek lebonyolítását
ellehetetlenítő versenyek esetén tagadható meg a nemzetközi versenybe való nevezés.
Hazai versenyre külföldi csapat nevezését csak az adott ország szakszövetségének jóváhagyásával lehet elfogadni.
A MOBSSZ tagegyesület a nevezési feltételeknek az adott verseny teljes időtartama alatt köteles megfelelni.
Amennyiben valamelyik feltételnek való megfelelés a verseny folyamán megszűnik, akkor a MOBSSZ kötelezheti
a tag sportszervezetét a visszalépésre, illetve a sportszervezetet kizárhatja a versenyből.

4.§
Nevezés módosítása
A leadott nevezés csak a MOBSSZ hozzájárulásával módosítható. A MOBSSZ a versenyek zökkenőmentes
lebonyolítása érdekében kérhet módosítást a nevezésben, illetve meghirdetett versenyt akár a nevezési határidő
után is törölhet.
Határidőn túli nevezést a MOBSSZ nem köteles befogadni. Határidőn túli nevezés esetén a vétkes csapat számára
büntetést kell kiszabni.
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5.§
Óvadékok, kreditek
A MOBSSZ nevezés feltételeként kredit(óvadék) letétbe helyezését írhatja elő. A kredit a versenysorozat során
felmerülő büntetések pénzügyi teljesítésére használhatja fel a kreditet. A kredit teljes felhasználásakor az érintett
egyesületet a MOBSSZ felszólítja a pénzügyileg nem teljesített büntetés 8 napon belüli teljesítésére. Amennyiben
az egyesület ennek a kötelezettségének a második felszólításra sem tesz eleget, az egyesületet ki kell zárni a ki
nem fizetett büntetéssel érintett versenysorozatból.

6.§
Versenyeken alkalmazott szabályok
A versenyeken törekedni kell a sportág általános (WSBC, CEB, ESF) szabályainak alkalmazására. A versenykiírás
köteles megnevezni az adott versenyen alkalmazott sportági szabályokat.
A versenyeken a MOBSSZ szabályzatait (pl. etikai és gyermekvédelmi szabályzat) a részt vevő csapatok,
játékosok, edzők, sportszakemberek és rendezők kötelesek betartani. Az érintett játékosokkal a rájuk vonatkozó
szabályokat ismertetni kell, ami a MOBSSZ tag sportszervezet vezetőjének felelőssége.
A versenyek keretében elkövetett fegyelmi vétségek esetén a hatályos Fegyelmi Szabályzat szerint kell eljárni.

7.§
Versenyengedély
MOBSSZ tag sportszervezet csapatában csak versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező
játékos léphet pályára. A versenyengedély eltiltás időtartama alatt nem érvényes. Egy játékos több
versenyengedéllyel is rendelkezhet (pl. szakágak szerint). A versenyengedély az abban megadott sportszervezetre
illetve játékosra érvényes és nem átruházható.
Versenyengedélyt a sportoló nevében a MOBSSZ tag sportszervezet kérhet, olyan sportolónak, aki igazolt játékosa
-

MOBSSZ tag sportszervezet igazolt játékosa,

-

érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik,

1108 Budapest, Semsey Andor utca 9 fsz3.
Adósz.:18065255-1-42 Banksz: MagNet 16200209-00136574-00000000 Nytsz.: 46
// web:www.baseball.hu //email: office@baseball.hu

versenyengedély kérő lap hiánytalanul kitöltésre került és azt a sportoló illetve kiskorú esetén a
gondviselője is aláírta,
-

az egyesület játékos adatlistájában a játékos adatai átadásra kerültek.

A versenyengedély érvényességi ideje nem lehet 13 hónapnál több. A versenyengedély a lejárati dátumig, vagy ha
a sportoló eligazol a sportszervezettől, akkor az eligazolás napjáig érvényes. Amennyiben a sportorvosi engedély
érvényessége rövidebb, akkor újabb sportorvosi engedéllyel a versenyengedély lejáratáig használható.
A játékosok versenyengedélyét csoportosan, a MOBSSZ által megadott határidőben kell ez egyesületeknek
leadniuk. Új játékosok igazolása egyedileg is leadható. Egyedi versenyengedély kérelmek adminisztrálásáért a
MOBSSZ díjat számíthat fel.
Amennyiben egy verseny versenykiírása korhatári előírásokat tartalmaz, akkor az ettől eltérő korú játékos csak az
érintett verseny ligavezetőjének hozzájárulásával léphet pályára.

8.§
Biztosítás
A sportolók élet-, sportbaleset-biztosításának rendszeréről a MOBSSZ köteles gondoskodni. A sportolók
biztosítását a MOB/EMMI által működtetett SIR/NSR rendszerben biztosítja a MOBSSZ a versenyengedélyek
kiadásával együtt.

9.§
Igazolás, átigazolás
Az igazolásra és átigazolásra vonatkozó részletes szabályokat MOBSSZ igazolási és átigazolási szabályzata
tartalmazza.
Amennyiben egy adott verseny versenykiírása másként nem rendelkezik az átigazolásra nyitva álló időszakok:
Téli - október 15-től március 15-ig,
Nyári – július 15-től augusztus 15-ig.
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A sportoló egy időben, egy szakágban csak egy sportszervezetben rendelkezhet igazolással. Ha egy tag
sportszervezet egy versenybe több csapatot is nevez, akkor egy adott játékosa ugyanazon a versenyen belül csak
egyik csapatban léphet pályára. Amennyiben egyik csapatban már pályára lépett, ugyanazon versenyben a tag
sportszervezet másik csapatában nem léphet pályára. Egy tag sportszervezet eltérő versenyeken szereplő csapatai
esetén egy játékos több csapatban is pályára léphet. A különböző versenyek versenykiírásai ezeket a kettős
igazolásokat korlátozhatják.
A fair play szellemében a rájátszásos rendszerben lebonyolított versenyek (bajnokságok) versenykiírásai
korlátozhatják a rájátszásra igazolható játékosok számát és módját.

10.§
Vagyoni értékű jogok
A MOBSSZ fenntartja magának a jogot minden sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jog
hasznosítására. A MOBSSZ köteles a hasznosításból befolyt költségek levonása után (nettó)bevételeinek legalább
50%-át az érintett MOBSSZ tag sportszervezetek között felosztani.

11.§
Magyar válogatott
A magyar válogatott vagy Magyarország néven szereplő csapatban csak olyan sportoló léphet pályára, aki:
-

Magyar állampolgár (igazolható személyi igazolvánnyal, útlevéllel),
MOBSSZ versenyengedéllyel rendelkezik vagy külföldön versenyző sportoló esetén a MOBSSZ
elnöksége a szerepléséhez hozzájárult,
Érvényes sportorvosi engedéllyel vagy ennek megfelelő külföldi orvosi engedéllyel rendelkezik.

A válogatott élére kinevezett edző vagy szövetségi kapitány köteles ezt minden mérkőzés előtt ellenőrizni.
A válogatottban részt vevő sportolók kötelesek a MOBSSZ etikai szabályzatát betartani és sportemberhez méltó
magatartást tanúsítani a válogatott csapat tagjaként.
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12.§
Sportegészségügyi vizsgálat
A versenyengedély csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély)
együtt érvényes. A 14. életévét be nem töltött, rajtengedélyt igénylő sportoló háziorvosi igazolással is részt vehet
a MOBSSZ versenyrendszerében szervezett versenyen (mérkőzésen).
A MOBSSZ tag sportszervezet nem nevezhet mérkőzésre érvényes sportorvosi engedély nélküli játékost és az
ilyen játékos pályára lépését nem teheti lehetővé. Ennek a betartásáért a MOBSSZ tag sportszervezet, sportvezető,
edző és a játékos közösen felel.

13.§
Sajtónyilvánosság
A MOBSSZ tag sportszervezetei, játékosai és sportvezetői a hazai és nemzetközi versenyeken nyilvánosan
vesznek részt. A részt vevők kötelesek elfogadni, hogy a MOBSSZ nyilvánosságra hozza:
a)
b)
c)
d)

A részt vevő csapatok, játékosok, sportvezetők nevét,
A sportesemény időpontját és helyszínét,
Az esemény eredményeit és történéseit,
A reszt vevők által nyilvánosan tett kijelentéseket, nyilvánosságra hozott képeket, videókat beleértve az
elektronikus kommunikációt (pl facebook, twitter).

A sportesemény lebonyolítása alatt a nyilvánosságot a hazai illetve rendező tagegyesület köteles biztosítani.
Zártkörű rendezvény csak a MOBSSZ előzetes jóváhagyásával tartható.
A sajtónyilvánosság biztosítása érdekében a hazai illetve rendező MOBSSZ tag sportszervezet minden mérkőzés
követően 12 órán belül köteles a végeredményt a ligavezetővel, illetve nemzetközi mérkőzés esetén a főtitkárral
közölni. A végeredmény közlése történhet e-mailben vagy az erre használt elektronikus rendszeren keresztül is.

14.§
Versenyek rendezése
A MOBSSZ által kiírt versenyek irányítását és ellenőrzését minden verseny esetén kinevezett ligavezető(k)
végzi(k). A ligavezető döntéseit a MOBSSZ tag sportszervezetek és sportolók kötelesek betartani.
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MOBSZ tag sportszervezet hazai vagy nemzetközi versenyt (pl. kupa, torna), csak a MOBSSZ előzetes
engedélyével rendezhet. A torna rendezője felelős a verseny során a hazai és nemzetközi szabályok, valamint a
jogszabályi előírások betartását biztosítani.

15.§
Mérkőzések kitűzése, időpontok, helyszínek módosítása
Mérkőzések időpontjait a verseny lebonyolításáért felelő ligavetők(k) tűzik ki. A kitűzött mérkőzések időpont
vagy helyszín módosítását kérni legkésőbb 10 nappal az eredetileg kitűzött időpont előtt lehet, kivéve ha a
versenykiírás ennél rövidebb határidőt szab meg. A két résztvevő csapat határidőn belüli közös kérelmére a
módosítást el kell fogadni, ha az a verseny(bajnokság, kupa) rendes lebonyolítását nem gátolja. Határidőn túl
módosítási kérelem csak vis maior esetén tehető és a ligavezető(k) jogosult(ak) ennek elbírálására.
A pálya játékra alkalmassá tételéért a hazai csapat köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni. Ha
legkésőbb 6 órával a mérkőzés előtt nem jelzi a hazai csapat a vendégcsapatnak és a ligavezetőnek valamint a bírói
testület vezetőjének, hogy elmarad a mérkőzés a pálya alkalmatlansága miatt, akkor mindkét csapat köteles
megjelenni a kitűzött időpontban és helyszínen. Ha valamelyik csapat nem jelenik meg megfelelő létszámmal,
akkor az ki nem állásnak minősül. Fegyelmi vétségnek minősül és büntetést von maga után, ha valaki
indokolatlanul a pálya alkalmatlanságára hivatkozik abból a célból, hogy az eredményt befolyásolja vagy a
mérkőzés lejátszását elhalassza vagy meggátolja.
Amennyiben egy mérkőzés a pálya alkalmatlansága miatt elmarad, de annak oka nem „előre nem látható ok”,
akkor azt úgy kell elbírálni, mintha a hazai csapat a mérkőzésre nem állt volna ki.
Amennyiben egy mérkőzés a csapatoknak nem felróható, előre nem látható ok miatt elmarad (pl. időjárás), akkor
a két csapat 3 napon belül új időpontban és helyszínben egyezhet meg. A két résztvevő csapat határidőn belüli
közös kérelmére a módosítást el kell fogadni, ha az a verseny(bajnokság, kupa) rendes lebonyolítását nem gátolja.
Ha határidőig a két csapat nem jelenti be az új időpontot, akkor a ligavezető(k) hirdet(nek) ki új időpontot és
helyszínt.
Amennyiben valamely mérkőzés pótlására időjárási okok miatt nincs lehetőség, és a bajnokság eredményét a
mérkőzés nem befolyásolja, a Ligavezető dönthet úgy, hogy a mérkőzést nem kell lejátszani.
A mérkőzések időpontjainak kihirdetése a weboldalon történik és ezt minden csapat köteles rendszeresen
ellenőrizni.
A mérkőzés helyszínét a rendező(hazai) csapat legkésőbb 36 órával a mérkőzés előtt módosíthatja, a vendégcsapat
és ligavezető értesítésével. Olyan helyszínmódosítás, ami a mérkőzés helyszínét az eredetileg kitűzötthöz képest
másik településre helyezné át, csak a vendégcsapat hozzájárulásával tehető meg.
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16.§
Versenyek végeredménye
A versenyek végeredményét a MOBSZ hirdeti ki. Kizárt csapatok helyezetlenül végeznek. Az érintett egyesület
a versenynek eredményéről vagy a részvételről igazolást kérhet a MOBSSZ főtitkárától

17.§
Sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírások
Sportrendezvény csak a játékosok, sportszakemberek és nézők testi épségének biztosításával rendezhető. A
sportrendezvény biztonságáért rendező felelős és köteles a jogszabályok és MOBSSZ szabályzatok, valamint
nemzetközi rendezvény esetén a nemzetközi sportági szövetségek szabályzatai is betartani. Tilos a rendezvény
megrendezése során a közbiztonságot veszélyeztetni.

18.§
Játékvezetők
A mérkőzésekre a játékvezetőt a Bírói Testület(BT) jelöli ki. Az érintett csapat vezetői a játékvezető kijelölése
előtt, ajánlást tehetnek a BT felé. A kijelölésnél a BT nem köteles az ajánlásokat figyelembe venni és a kijelölésről
önállóan dönt. Csak olyan személy jelölhető ki játékvezetőnek, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
•
BT által kiadott játékvezetői engedéllyel rendelkezik, vagy a BT szakmai megítélése szerint megfelelő
képesítéssel, képességekkel rendelkezik a mérkőzés levezetésére,
•
a mérkőzés és/vagy torna csapatai irányában vélhetően elfogulatlan (jelenleg nem igazolt játékosa érintett
csapatnak, nincs vitás ügye, stb.),
•

a mérkőzés levezetését vállalja.

Ettől eltérő kijelölést a BT csak akkor tehet, ha egyéb módon a játékvezetés nem biztosítható. A kijelölt
játékvezetők személyéről a BT a csapatokat legalább 24 órával a mérkőzés köteles értesíteni. Amennyi a BT nem
jelöl ki játékvezetőt, akkor azt a hazai csapat köteles biztosítani.
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A BT döntése ellen az érintett csapatok a MOBSSZ elnökséghez fellebbezhetnek, amennyiben a fenti feltételek
nem kerültek betartásra, de más okra hivatkozással (játékvezető minősége, személyisége, stb.) nincs mód
fellebbezésre. Amennyiben a fellebbezés a mérkőzés kezdete előtt egy órával még nem került elfogadásra, akkor
elutasítottnak tekintendő és az eredetileg kijelölt játékvezető vezeti le a mérkőzést.
A játékvezetés díjairól minden évben a hatályos versenykiírás(ok) rendelkezik(nek).
Játékvezetői engedélyek kiadásáról, játékvezetői engedélyek visszavonásáról és azok nyilvántartásáról a BT
jogosult saját hatáskörében intézkedni.
A versenyek lebonyolításának biztosítása céljából a versenykiírás kötelezővé teheti játékvezetők delegálását
képzésre illetve mérkőzések levezetésére.

19.§
Hirdetési szabályok
MOBSSZ tagok részvételével rendezett versenyen, mérkőzésen, a pályán, felszerelésen illetve a sportolókon
csak a MOBSSZ hirdetési szabályzatában meghatározott módon helyezhető el hirdetés.

20.§
Környezet- és természetvédelem
A sporttevékenység során fülönös figyelmet kell fordítani a környezet és természet védelmére, valamint
környezettudatos magatartás támogatására. Amennyiben a rendezvény során környezeti károk keletkeznek, akkor
a rendező köteles a rendezvény után haladéktalanul intézkedni a károk enyhítéséről és a helyreállításról.

21.§
Óvás, fellebbezés
Az érintett csapatok a mérkőzés végét követő 48 órán belül óvást adhatnak be, ha véleményük szerint olyan
szabályellenes tevékenység történt, ami a mérkőzés végeredményét befolyásolta. Az óvást az adott liga
vezetőjéhez kell küldeni. Első fokon a ligavezető dönt az óvásról.
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A ligavezető minden döntése ellen fellebbezni lehet 24 órán belül a fellebbviteli testülethez. A fellebbviteli testület
döntése végleges.

22.§
Fair play
A versenyek során törekedni kell a fair play szellemének érvényesítésére. Szintén törekedni kell – főleg az
utánpótlás korú játékosok esetén – a kitűzött mérkőzések megtartására. Amennyiben szabályos mérkőzés nem
rendezhető meg, akkor a versenyrendszeren kívül, szabadidős rendezvényként célszerű sportolási lehetőséget
biztosítani a megjelent sportolóknak.

23.§
Hatályba lépés
Jelen Szabályzatot az MOBSSZ Elnöksége 2017. október 3.-i határozatával fogadta el és 2017. október 3. napjával
hatályba léptette.

