Veszprém Megyei Kézilabda Bajnokság 2018-2019 évi
versenykiírása
Megyei I. osztály (női-férfi)
1. A bajnokság célja
 Veszprém Megye Kézilabda sportjának népszerűsítése, a bajnokságban résztvevő
csapatok

színvonalas

versenyeztetése,

a

mérkőzések

nézőinek

kulturált

szórakoztatása.
 Az

egységes

megye

bajnoki

rendszer

alapján,

az

elért

eredmények

figyelembevételével, a bajnokság helyezettjeinek és győzteseinek megállapítása.
 A szervezett keretek között lebonyolított versenyrendszer során biztosítani a
bajnokság győzteseinek, hogy a magasabb osztályban (NB/II) is bizonyíthassák
felkészültségüket.
A bajnokságot nyert csapatnak a bajnokság végén legkésőbb 10 napon belül nyilatkozni
kell arról, hogy vállalja-e az NB/II-ben történő szereplést. Ezen nyilatkozatot, írásos formában
(levél vagy e-mail) a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség felé szükséges benyújtani. A
Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség a benyújtott nyilatkozatot véleményezéssel ellátva küldi
el az MKSZ részére.

2. A bajnokság rendezője
Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága
8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.
06 88 426 211, fax: 06 88 564 941
http://www.vmksz.hu
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10404041-50526577-81861003
Tóbiás Richárd (Versenybizottság vezető)

Antal Ákos (felelős rendező, versenybizottsági tag)

 06 20 55 95 990

 06 30 312 1418

 rictobi@gmail.com

antalakos21@gmail.com

3. A bajnokság szervezése
A

bajnokság

lebonyolítását

a

Veszprém

Megyei

Kézilabda

Szövetség

Versenybizottságának vezetője irányítja és koordinálja. Felügyeletét a VMKSZ elnöke látja el. A
megyei bajnokság mérkőzéseit a Versenybizottság által megbízott felelős rendező, a játékvezetői
bizottsággal szorosan együttműködve szervezi, irányítja és felügyeli.

4. A bajnokság helye és ideje
A mérkőzéseket teremben – lehetőleg szabad – vagy munkaszüneti napokon kell
lejátszani. Közös megegyezéssel hétköznapon is rendezhető mérkőzés.
Az adott forduló mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani!
Amennyiben a mérkőzés valamely ok miatt elmarad, azt a csapatok kötelesek a fordulót
követő első(!) pótnapon lejátszani. A mérkőzés időpontját az elmaradt mérkőzést követő hét
szerdai napján 17.00 óráig mindkét csapat írásos beleegyezésével kötelesek a felek
lejelenteni. A pótmérkőzés időpontján változtatni nem lehet. Amennyiben a mérkőzés a
pótidőpontban sem játsszák le, abban az esetben a vétlen csapatnak lesz jóváírva a 2
bajnoki pont, valamint a vétkes csapat köteles a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség
számlájára 10 000 Ft-ot „Ügyviteli díj” megnevezéssel befizetni! Ameddig az nem érkezik
be a számlára, addig a csapat játékengedélyének felfüggesztése, 2 hét után pedig a
Bajnokságból való kizárást von maga után.
a legkorábbi kezdési időpont 11.00 óra,
a legkésőbbi kezdési időpont 18.00 óra.
4.1.

A bajnokság ideje:
2018. szeptember 23. - 2019. május 20.

4.2.

Játék napok
Őszi fordulók:

2018. szeptember 23., 30.
2018. október 7., 14., 29.
2018. november 11., 18., 25.

2018. december 2.,
Pótnap :

2018. december 9.,

Tavaszi fordulók:

2019. február 17., 24.
2019. március 3., 10., 24., 31.
2019. április 7., 14., 28.,
2019. május 5.,

A játéknapok 2x10 fordulóra lettek tervezve, a fordulók végleges időpontjai az induló
csapatok létszámától függően – szükséges e rájátszás vagy sem – lesz megadva, legkésőbb az
időpont egyeztető napján!
Az alapszakasz utolsó két fordulójának mérkőzés kezdési időpontját nem lehet későbbre
jelenteni, mint a megadott játéknap 18:00 óra. A Versenyalbizottság rendelkezhet arról, hogy
ezeket a fordulókat azonos napon és időpontban kell lejátszani, ha azok a bajnokságban való
helyezést befolyásolhatják.
A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos.

5. A bajnokság lebonyolítása, helyezések eldöntése
5.1.

A bajnokság lebonyolítása
A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak oda – visszavágó alapon a sorsolási

táblának megfelelően. A tavaszi fordulók mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval
kezdődnek felcserélt pályaválasztói joggal. Amennyiben a csapatok száma nem teszi lehetővé,
hogy kettő forduló alapján (őszi és tavaszi) 18 mérkőzés lejátszásra kerüljön, úgy a
versenybizottság rájátszást szervez a hiányzó mérkőzés számok pótlására.
5.2.

A helyezések eldöntése
A helyezések eldöntése a Kézilabdázás Szabálykönyve Bajnoki Rendszabályok 13.

szabálya szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2.§. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha
két vagy több csapatnak azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés(ek)
eredménye(i) döntik el.

Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat(ok) ellen lejátszott mérkőzés(ek)
eredménye(i) nem számít(anak).

6. Nevezés, sorsolás, időpont bejelentés
6.1.

A bajnokság nevezési és részvételi feltételei
A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az VMKSZ minden

szabályzatát és rendelkezéseit, valamint versenykiírását. A bajnokságban való indulásra az 20182019. évi VMKSZ Versenykiírása alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre
jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek.
Nevezési határidő: 2018 augusztus 25-én 15.00-ig.
A nevezési lap mellé kötelezően kell csatolni a csoportos név szerinti nevezési lapot
(versenyengedély kiadáshoz). Ennek hiányában nem felel meg az MKSZ előírásainak így a
csapat sem a nevezési feltételeknek.
A nevezési lapot a sportegyesület elnökének saját kezű aláírásával és az egyesület
bélyegzőjével kell ellátni!
Hozzájárulási díj: A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 30 000 Ft
(harmincezer), amelyet a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség által kiadott számla után kell
befizetni.
A fent nevezett iratokat a határidőn belül kell eljuttatni a Veszprém Megyei Kézilabda
Szövetség címére:
8200 Veszprém,
Wartha Vince u. 3
6.2.

Sorsolás – időpont egyeztetés, mérkőzések idejének bejelentése
 Férfi I. osztály 2018. szeptember 10-én 17 óra
 Női I. osztály 2018. szeptember 10-én 18 óra
Tavaszi fordulók időpont egyeztetése: 2019. február 4-én hasonló időpontokban.
A

sorsolások

helyszíne:

A

VMKSZ

hivatalos

(8200 Veszprém, Wartha V. utca 3.)
A sorsolásnál jelen levők előnyt élveznek a távolmaradókkal szemben.

helyiségében

7. Játékjogosultság, játékengedély
A Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség által a 2018 -2019. bajnoki évben rendezett
Megyei Bajnokságban az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra
jogosult sportszervezettel sportszerződéssel rendelkezik, vagy sportegyesülettel tagsági
jogviszonyban áll, valamint a sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetséggel szemben nincs
tartozása, továbbá 18 éven aluli sportoló érvényes élet- és balesetbiztosítással rendelkezik. A
játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint versenyengedélynek minősül.
A játékengedélyek kiadási díja 500 Ft (ötszáz). Ezen felül fizetendő 1.500 (egyezerötszáz)
Ft/fő biztosítási díj, mely összeget a Veszprém megyei Kézilabda Szövetség egyszámlájára kell
befizetni.
Egy játékos a Nemzeti és Megyei Bajnokságban maximum két alkalommal kérhet felnőtt
játékengedélyt (kivétel a jogutód nélkül megszűnő sportszervezet játékosa), de a férfiaknál 1999.
január 1-jén vagy később, nőknél 2000. január 1-jén vagy később születettek korlátlan számú
felnőtt játékengedélyt kaphatnak, azonban a bajnoki idényben második átigazolást követően már
csak utánpótlás játékengedélyt kaphatnak.
Felnőtt játékengedélyt 2003. december 31. előtt született férfi és 2004. december 31. előtt
született nő kaphat, egy mérkőzésen csapatonként maximum 2 fő szerepelhet!
A játékengedélyeket a sportoló kérelmére a Versenyigazolványok, valamint a 1. számú
melléklet szerinti adatlap leadása után adja ki a Veszprém megyei Kézilabda Szövetség
Versenybizottsága hivatalos szövetségi napján. (hétfő - péntek 9-16-ig).
A játékengedély kiadását meg kell tagadni, ha annak kiadása jogszabályba, illetve a
szakszövetség belső szabályzatába ütközik illetve, ha a játékos e-mail címe nincs a Fegyelmi
szabályzatban meghatározottak szerint rögzítve az MKSZ elektronikus rendszerében.
Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a Veszprém
megyei Kézilabda Szövetség által kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben,
akkor a mérkőzés eredményét a Veszprém megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága
minden esetben hivatalból megsemmisíteni köteles és a mérkőzés két pontját – számára
előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára
írja.

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenybizottság a
sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt
bajnoki mérkőzés(ek) két pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.
Nőknél a csapatvezető felelősségével kettő fő 2005.január 01.-2005.december 31. között
született (játékra jogosult) játékos is játszhat.

8. A csapatok díjazása
A bajnokság 1-3. Helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek, csapatonként 16 fő.

9. Költségek
A bajnokság éremdíjazását a Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések
rendezési költségeit a pályaválasztó sportegyesületek viselik. A vendégcsapatokat részvételük
költségei (utazás, étkezés, szállás stb.) terhelik.

10.

Óvás, fellebbezés

10.1. Óvás
Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat A Kézilabdázás Szabálykönyve c.
könyv Bajnoki Rendszabályok 12. szabály tartalmazza. A szabályban leírt §-i pontokban
leírtaknak megfelelően adható be óvás. Óvási díj 20 000 (húszezer) Ft, mely összeget a megyei
Kézilabda Szövetség egyszámlájára kell “Óvás” megjelöléssel befizetni. A befizetett átutalási
megbízás másolatát az óváshoz mellékelni kell.
10.2. Fellebbezés
Az óvás ügyében hozott első fokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a Kézilabda
Szövetség Versenybizottságánál szóban, közvetlenül a határozat kihirdetése után, vagy írásban a
kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. A fellebbezést a szervező Kézilabda
Szövetség Elnökségének kell címezni. Fellebbezési díj 30 000 (harmincezer) Ft, mely összeget a

szervező megyei Kézilabda Szövetség egyszámlájára kell “Fellebbezés” megjelöléssel befizetni.
A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló átutalási megbízás másolatát.

11.

Általános rendelkezések

11.1. Átjelentés
Indokolt esetben a sportegyesület írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának
átjelentését, megváltoztatását a megyei kézilabda Szövetség Versenybizottságánál legalább 8
(nyolc) naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt.
A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. A
kérelemmel egyidejűleg 3000 (háromezer) Ft átjelentési díjat kell befizetni a megyei Kézilabda
Szövetség egyszámlájára “Átjelentési díj” megjelöléssel. Az átjelentési kérelemhez mellékelni
kell a befizetést igazoló átutalási megbízás másolatát, ennek hiányában a kérelem nem fogadható
el. A benyújtott kérelemről a Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága dönt és erről az
érdekelteket írásban értesíti. A kiírt időpont előtt hét naptári napon belül benyújtott
változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán belül beadott változtatásért háromszoros
átjelentési díjat kell befizetni!
A be nem jelentett és lejátszott mérkőzések eredményét a Szövetség Versenybizottsága
megsemmisíti – a csapatoktól kettő pontot levon! Csak a versenybizottság jogosult a bejelentett,
kiírt mérkőzések időpontjának megváltoztatását engedélyezni!
11.2. Fegyelmi eljárás
A megyei Kézilabda Szövetség által szervezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos vagy
hivatalos személy, akit a mérkőzés játékvezetői a játékvezető megsértéséért, durva
szabálytalanságért kizártak és feljelentettek, a mérkőzést követő hivatalos szövetségi napon 16.00
órától

17.00

óráig

köteles

fegyelmi

tárgyaláson

a

megyei

Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága előtt a Kézilabda Igazolványával – ha edző
Edzői Igazolványával – és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel együtt megjelenni.
A fentiek szerint kizárt játékos elveszti játékjogát, valamint a kizárt hivatalos személy
hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a szervező megyei Kézilabda Szövetség
Fegyelmi Bizottsága határozatot nem hoz. Amennyiben a kizárt és feljelentett játékos, valamint

hivatalos személy nem jelentkezik a megyei Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottságánál, s
tovább szerepel bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül.
A Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága a találkozó eredményét hivatalból
megsemmisíti, a két pontot 10:0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól
pedig egy büntetőpontot levon.
Különlegesen durva szabálytalanság esetén az érintett két sportszervezet, illetve a
Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség Elnöke és szakbizottságai is kezdeményezhetik a
fegyelmi eljárást, fegyelmi felelősségre vonást.
11.3. Szövetségi ellenőr
A sportegyesületek saját költségük terhére szövetségi ellenőrt írásban kérhetnek a
Kézilabda Szövetség Versenybizottságától a Mérkőzést megelőzően legalább 14 (tizennégy)
naptári nappal, aki a Kézilabda Szövetség hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. A
Kézilabda Szövetség Versenybizottsága vagy Fegyelmi Bizottsága hivatalból is kirendelhet
szövetségi ellenőrt a sportegyesületek költségére.
11.4. Mezszabályzás
A csapat mezőnyjátékosainak egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe,
kombinációja és megjelenése az ellenféltől világosan megkülönböztethető legyen. Amennyiben
az érdekelt csapatok nem egyeztették az öltözék színét, vagy nem tisztázható nézeteltérés támad,
a hazai csapat köteles mezt cserélni.
11.5. Dopping
A Kézilabda Szövetség Elnöksége – amennyiben egy játékos dopping vétséget követ el,
azonnali hatállyal felfüggeszti játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el, valamit az érintett
egyesület bajnoki összpontszámát kettővel csökkentheti.
11.6. Ki nem állás, visszalépés
Bármelyik csapat ki nem állása esetén a Versenybizottság a következő szankciókat
alkalmazza:

 Kettő büntető pont levonását kezdeményezheti és járulékos szankciók** is életbe
lépnek.
 Sorozatos ki nem állásoknál a Versenybizottság kezdeményezheti a csapat
kizárását a bajnokságból (háromszori ki nem állás).
** A vétkes csapat köteles megtéríteni a vétlen csapat által felmerült igazolt költségek
mellett a játékvezetők költségeit is. Ezen összeg kiegyenlítését köteles a VMKSZ számlájára 30
napon belül befizetni. A vétkes csapat tartozásának kiegyenlítése után az igazolt költségeket a
Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség utalja tovább a vétlen csapat felé.
**Szankció – a határidőre be nem fizetett pénzösszeg a csapat kizárását vonja maga
után. A fennálló kiegyenlítetlen pénzösszeg tartozásként kezelendő a továbbiakban. Így egy
kizárás után is csak akkor nevezhet a csapat a következő bajnokságba, ha tartozását
kiegyenlíti.
11.7. Labda
A megyei mérkőzéseket a 2018/19-es szezonban kötelező MOLTEN típusú labdákkal
játszani!
11.8. Egyebek
Bajnoki mérkőzésen csak érvényes sportorvosi engedéllyel és versenyengedéllyel
rendelkező sportoló szerepelhet. A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak
esetén 6 hónap, 18 éven felüliek esetében 12 hónapnál hosszabb nem lehet. A korcsoport
elbírálásánál naptári évet kell figyelembe venni. Amennyiben egy csapat bármikor visszalép,
vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból törölni kell, valamennyi lejátszott mérkőzésének
eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell tekinteni, mintha egy mérkőzést
sem játszott volna.
A bajnokságba játékosoknak az alapszakasz utolsó fordulója zárónapját követő
hétfő 17.00 óráig, de legkésőbb 2019. március 1. 17.00 óráig lehetséges játékengedélyt
kiadni.
A jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő A Kézilabdázás
Szabálykönyve c. könyv, valamint Madarász István: A Kézilabdázás Játékszabályai és a
játékvezetés (2008.) v. könyv rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről sem ezen Versenykiírás,

sem egyéb hatályos szabály, sem a Kézilabdázás Szabálykönyve c. könyv nem intézkedik, első
fokon a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága, másodfokon a Megyei
Kézilabda Szövetség Fellebbviteli bizottsága dönt.

12.

Mérkőzés Rendezési Előírások
A. A mérkőzések zavartalan lebonyolítása érdekében a rendező sportegyesületnek olyan
karszalaggal ellátott rendezőgárdáról kell gondoskodnia, mely képes megvédeni a
hivatalos személyeket és a játékosokat mindennemű atrocitástól. Várhatóan nagyobb
létszámú közönség esetén felemelt rendezői gárdával kell ellátni a teendőket. A
rendező sportegyesület csapatvezetője a mérkőzés megkezdése előtt legalább 15
perccel köteles a játékvezetőnek a főrendezőt bemutatni, valamint írásban átadni a
rendező névjegyzékét – azon feltüntetve a főrendező lakcímét.
B. 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.
C. A játékvezetői öltözőben a találkozót vezető két játékvezetőn kívül csak a Kézilabda
Szövetség által küldött ellenőr tartózkodhat. A két csapat képviselője (egy-egy fő) –
együttesen – legalább 30 perccel a mérkőzés előtt Kézilabda Igazolványok, a
játékengedélyek és a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv átadásával, a játékvezetői díjak
kifizetésénél, mérkőzés után a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv 2 és 3. Példányainak
átvételekor tartózkodhatnak az öltözőben.
D. A mérkőzésekre a játékvezetőket a Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottsága
küldi.
E. A cserepadon helyet foglaló hivatalos személyek nevét a Kézilabda Verseny
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Közülük egy személyt az első helyen
csapatfelelősként kell megjelölni, és csak ő írhatja alá a jegyzőkönyvet. A cserehely
rendjéért a csapat felelős, az ellenőrzésért a játékvezetők a felelősek.
F. A forduló mérkőzéseire a pályaválasztó csapat köteles legalább mentőládát
biztosítani.

G. Szirénák, elektromos kürtök nézőtérre való bevitele tilos! I – Testi épséget sértő,
veszélyeztető tárgyak, valamint szeszesital bevitele a pályára szigorúan tilos!
H. A mérkőzés helyszínén bajnoki mérkőzések kezdetét megelőző 120 perccel a
befejezést követő 60 percig terjedő időszakban tilos bármilyen szeszesitalt
árusítani.
I. A mérkőzéseken nemzeti színű mezben pályára lépni tilos!
J. A rendezők kötelesek gondoskodni arról, hogy a hivatalos személyek gépjárműveiket
védett parkolóban helyezhessék el.
K. A rendező egyesület 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 ok-okozati
összefüggésben keletkezett.
L. Tilos a mikrofon használata a csapat buzdítására valamint a nézők izgatására.
M. Tilos ártalmatlan vagy sérülést okozható tárgyak bedobása. Trágár szavaló kórus, ha a
felszólítás után sem szűnik meg, büntetést von maga után.
N. A Versenybizottság a mérkőzés rendezési előírások be nem tartása, a rendezési
feladatok elvégzésének elmulasztása esetén, a rendezési hiányosságok miatt
alkalmazható intézkedések, pénzbüntetések meghatározásánál, annak kiszabásánál az
MKSZ iránymutatását követi.
O. A jogalkotók szigorították a sportrendezvényeken a szeszesital árusításával
kapcsolatos előírásokat ezért a 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet 16.§ (2) b. pontjában
előírtakat hatályon kívül helyezték és helyébe a 133/2007. (VI. 13.) Kormányrendelet
lépett életbe. Ezen jogszabály 15. §-át, a 307/2008. (XII. 20.) Kormányrendelet 4. §
(3)-(6) bekezdéssel egészítették ki, mely 2009. január 05-től lépett érvénybe. U - a
307 / 2008. (XII.20) számú Kormányrendelet 4. §. (3)-(6) pontjában meghatározottak
szerint – az alábbi szabályozás kerül. - Szeszes ital automatából történő értékesítése
tilos. - Tilos szeszes italt árusítani a diáksport egyesület és az iskola
sportlétesítményeiben. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítása a
versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként
szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését

követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén. - A
melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési,
nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely
bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. - Az előző
bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő
szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,
valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével engedélyezheti. A rendező sportszervezetek felelősek, a fentiek betartásáért vagy
betartatásáért.

16. sz. melléklet
PÁLYARENDSZABÁLYOK
1. A néző a sportcsarnokba akkor léptethető be, ha
a. érvényes jeggyel, bérlettel vagy meghívóval rendelkezik,
b. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása
alatt,
c. nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanó eszközt,
pénztárszalagot, követ és egyéb, - az emberi életet és testi épségét veszélyeztető –
eszközt, illetve tárgyat.
2. A rendezők kötelesek a nézők beléptetése során ruházat- és csomagátvizsgálást végezni.
3. A nézők tudomásul veszik, hogy a fenti rendelkezések megszegése vagy be nem tartása
esetén, még érvényes belépőjegy, illetve meghívó birtokában sem léphetnek a
sportcsarnok területére.
4. A nézők kizárólag a számukra kijelölt szektorban található ülőhelyet foglalhatják el,
illetve az ehhez tartozó helyiségeket használhatják.
5. A nézők tudomásul veszik, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a
Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
6. A nézők kötelesek a sportrendezvény rendjét megtartani, a rendezők utasítását betartani.
A Pályarendszabályok megszegése, illetve szándékos rendbontás esetén a rendezők
eltávolíthatják a nézőt a helyszínről, amely kézilabda mérkőzések látogatásától való
eltiltás lehetőségét vonja maga után.
7. A Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a
károkozásban résztvevőnézők egyetemlegesen, a Ptk-nak a kártérítésre vonatkozó
általános szabályai szerint felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a
néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét.
8. A szervező a hatályos jogszabályok alapján, a sportrendezvény ideje alatt a résztvevők
személyi és vagyonbiztonsága érdekében a sportcsarnok területén kamerarendszer
alkalmazásával felvételeket készít.
9. A szervező a mérkőzésen résztvevő nézők számára felelősség biztosítást kötött.
A szervezők kérik a szurkolókat, hogy támogassák munkájukban: ne engedjék, hogy felelőtlen
kisebbség sportszerűtlen viselkedése megakadályozza a többségszórakozását, örömét.

