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A Magyar Rögbi Szövetség Elnöksége 199t].jún.15-i üléséról

Jelen voltak:

Hardy LászIó
Körmöczi Bé}a

Erdélyi Sándor

Gacsal József
Horváth LászIó
Kostyál Gábor az elnökség tagjai,

tanácskozási joggal:
Fabinyi András

Gyolcsos Ferenc

igazoltan távol!
Dr.Mécs László elnökségi tag.

Az elnöksép az alábbi határozatokat hozta3

1.Elfogadta a Magyar Nemzeti Bajnokság I.és II.osztályai,továbbá a Magyar Kupa kiírá-
sait.A kiírásokhoz a következő kiegészítéseket tette!
a, a nem szÖvetségi tag csapatokrill.a tag egyesületek második csapatai számára a

nevezési díj 2000 Ft;
b, az NB I.végs6 sorrendjének eldöntésére a kiírás 16.2.pontjában szerepló "B"vál-

tozatot fogadta eI;
c, jogos óvás esetén az óvási díjat az óvó csapat visszakapja;
d, fegyelmi bizottságként az elnökség funkcionál.Az elnökség dönti el a vitás kér-

déseket isrpl.késés esetén;
e, az 1990-91-es bajnokságra a nevezés határideje L99}.jtílius 31.

2.Az elnÖkségrhatározata értelmében a Magyar Kupát napt{ri évre írja kirelóször
1991-ben.A kupadöntó idópontja minden évben október 23-a.

3.válogatott mérkőzések rendezéséról vita után a következó döntés született:
a, a késói visszajelzés ellenére az elnökség 4:2 arányban elfogadta az NDK elleni

mérkózés rregrendezését . Idópont : 1990 . jtil .22 .L4 .0a .
b, egYhangulag dÖntÖtt az elnökség a Bulgária elleni mérkózésról.Idó:1990.aug.05.
c, a mérk6zések színhelye:Érd.A technikai lebonyolításért felelós:Horváth László.

4.Szernélyi alternatívát nélkülözó vita után az elnökség 3z1 arányban,2 tartózkodás
mellett Horváth Lászlót választotta meg szövetségi kapitánynak.Horváth Fabinyi
Andrástrés Jiri Stastnytra Zbrojovka Brno ddzójét kérte fel munkájának segítésére,
akik a felkérést elfogadták.

Hardy László
elnök

Budapest, 1990. jún. 16.



Rögbi Magyar Nemzeti Ba.inokság kiírása.1980-91,I.osztálv
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: Az elsó osztályba sorolt csapatok versenyeztetésermegrrrérettetése,

a közöttük }évó erósorrend eldöntése.A sportág népszerúsítése,szórap{ozási le-
hetóség biztosítása a rögbi iránt érdeklódó közönség számára.

2.A bainokság résztvevóiz Az L9B?-90.évi nemhivatalos bajnokság "A"csoportjának 1-5.he-

lyezett csapatairés a "B"csoport 1.helyezett csapata.

J.A lebonvolítás rend.ie: Kétfordulósrószi-tavaszi rendszerú bajnokságramelyben minden

csapat egyszer pályaválasztóként,egyszer pedig vendégként negmérkózik minden

csapattal.
4.Részvételi feltételek:

4;1lA klírás 2.pont|ában felsorolt csapatok írásban közlik,hogy a bajnokság küzdel-
meiben részt kívánnák venni,a kiírást magukra nézve kötelezó érvénnyel elfogad-
jákrannak nregsértése esetén a fegyelmi bizottság határozatait elfogadják ós

;

4.2.Szövetségi tagsággal rendelkezó csapatok az éves tagdíjat befizették,nem tag csa-
patok a nevezési díjat befitették.

5.A résztvevók által biztosítandó technikai feltételek:
5.1.Játékra alkalmas méretú füves vagy puha földes talaju pályaramelyet a pályavá-

}asztó csapat köteles biztosítani.A pályát szabályszerúen fel kell vonalazni.
Ha ez nem rregoldható (bérelt pálya),a vonalak helyét mindkét partvonalon lega}áS

lább zászlókkal kötelezó jelö}ni.A taláIati helyeket (célterület,kapu) egyértel-
múen jelölni kell.
A pálya alkalmasságáról a játékvezetó dönt.A pálya ellen bármilyén kifogással
élni csak a nétkőzés megkezdése elótt lehet,utólagos klfogásoknak helye nincs!

5.2.A pályaválasztó csapat köteles a vendégcsapat és a játékvezetó részére öltözé-
si és tisztálkod{si lehetöséget biztosítani.Értékrregórzésról a palyváfiztó nem

köteles gondoskodni!

5.}.A csapatok kötelesek rögbijátékoshoz méltó öttözékben pályára lépni ,azaz egysé-
ges és rendben tartott felszerelésben,a mezeken jóI látható szárnozássa}!Hideg

idó esetén hosszrl nadrág használata megengedettrde csak a rövid sportnadrág

alatt.A csapatok gondoskodjanak az egységes hosszt](harisnya) nadrág beszetzé-
sérót !

5.4.A pályavá}asztó köteles gondoskodni ] db Játékra alkalmas labdáról!
5.5.A pályaválasztónak rendelkeznie kell az elóírt példányszámú hivatalos rrÉrkőzés-

jegyzókönyvvel !

5.6.A,páIyaválasztónáI rendelkezésre kellrhogy álljon az érvényes bajnoki kiírás egy

példánya.
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6.Biztosítandó személyi feltételek:
6.1.A szövetség által küldött játékvezetó munkájának segítésére mindkét csapat egy-

-egy partjelzót küld.Amennyiben a vendégcsapat partjelzót adni nem,'túd,mindkét
partjelzót a pályaválasztó köteles biztosítani!

6.2.A játékvezetó segítédérera mérkózéssel kapcsolatban és a mérkózésen történtek
rögzítésére a pályaválasztó jegyzókönyvvezetót biztosít.

6.3.A mérkózés zavartalan lebonyolítása érdekében a pályaválasztó rendezókeúrrend-
fenntartókat bízzon meg,az általa szükségesnek ítélt létszámban.Minimálisan
két fó szükséges ! ,-

6.4.A pályaválasztó köteles gondoskodni egyrlegalább az elsósegélynyújtásban jár-
tas szeméIyról,és a pálya közvetlen közelében rúködóképes telefonról,segély-
kérés céljára.A csapatoknak törekedniük kéll arrarhogy a rÉrkózéseken orvos,
illetve nentóautó jelen legyen.

7.A mérkózések idópontjai;
7.I.Az ószi idény szeptembertól-decemberigra tavaszi idény márciustól-júniusig

tart.
7 .2,A bajnoki fordulókra hétvégekenrkéthetente kerül sor.
7.r.^ konkrét idópontokat a résztvevó csapatok - legkésóbb a bajnokság kezdete

elótt ) héttel - technikai értekezleten rögzítik.
7.4.Idópontmódosítás kizárólag fótitkári ill.elnöki engedéllyel lehetséges,legké-

sóbb az adott mérkózés elótt 10 nappal.A rÉrkózö felek kötelesek egymáseal is
egyeztetni a konkrétumokat: idópontrhelyszínrnezek szinerszintén az adott mér-

kózés elótt 10 nappal.
7.5.A szövetség elnöksége egy adott forduló idópontját is módosíthatja indokolt

esetbenrlegkésőbb a konkrét idópont elótt 1 hónappal.

8.A játékvezetó

A játékvezetőt a szövetség küldi.A konkrét nevet a szövetség ezzeL megbízott
munkatársa közli a mérkózó felekkelr10 nappal az adott mérkózés e}ótt.A játék-
vezetóküldést a szövetség illetékese módosíthatja.
Ha a kijelölt játékvezetó a mérkózés kezdetére nem érkezik meg,10 perc várako-
zás után a mérkózést nreg kell kezdenlr$zabályok szerint vá}asztott szükségjá-
tékvezetóvel.A csapatok állapodjanaX Ú abban is,hogy az idóközben,de &egké-

sóbb az elsó félidó végéig megérkezó játékvezetó átvegye-e,és mikor a mérk6zés

vezetését.
A játékvezetó köteles minden ténykedésében a rögbi szabályai szerint eljárni!

./.
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9.A jegvzókönvv

A mérkózésekról a szövetség által kiadott hivatalos jegyzókönyvet kell vezetni,
} példányban.Az eredótí példány a szövetségé,a másolatok a csapatoké.
A jegyzókönyv az alábbiakat tarta}mazzaz

1.a mérkózés minósítése,helye,ideje
2.a mérkózó csapatok neve

}.a játékvezetó neve

4.a jegyzókönyvvezetó neve

5.a mérkózésre nevezett játékosok nevermezszáma

6.a csapatkapitányt külön jelölve
7.edzók neve

B.az eredmény a}akulása:idórszerzett pontrpontszerző rezszána
9.félidei és végeredmény

10. cserék : csapat, idő, be-le
11. figyelmeztetés rkiállítás,okokkal
12.a játékvezetó megjegyzései a mérkózésrólra rendezésrólra kötelezóen

0
biztsítandó feltételekról

13.a csapatok észrevételeirészrevételt tehet:csapatkapitány vagy edzó

14.a jegyzókönyvet aláírásával hitelesíti a játékvezetóra jegyzókönyv-

vezetó,a csapatkapitányok vagy edzők

15.a jegyzókönyvvel kapcsolatban esetleg felmerült vitában a játékveze-
tó szava dönt,de a vitátrtárgyával együtt a jegyzókönyvben jelezni
kell.

A jegyzökönyv szövetségi példányát a játékvezetó köteles a szövetséghez eljut-
tatnirszemélyesen 48 órán be}ül,vagy postára adni a mérkózést követó elsó mun-

kanapon.

10.Várakozási idó
A pályaválasztó csapat a hivatalos kezdést idópontra meg nem érkezó csapatra
}0 percet köteles várni.Arennyiben a 30 perc alatt a késésben lévó csapat étte-
sÍtí a vendéglátót a várható érkezésrólra pályaválasztó köteles tovább várni,
de csak akkorrha a mérkózés az eredeti idóponthoz képest egy órán belül elkezd-
hetó.
A pályaváIasztó csapat késése esetén a vendógcsapat )0 percet köteles várni.
Az utazó csapatoknak számolniuk kell utjuk tervezése során az utazásban rejló
bízonytalansági tényezókkel !



11.Csapatlétszám
Egy csapat egy adott mérkózésre húsz,az adott csapathoz szabályosan leigazolt,
érvényes sportorvosi engedéllyel renddelkező játékast nevezhet.

12.Csere
E§y mérkózésen egy csapat számára három játékos cseréje engedélyezett.Lecse-
rélt játékos a pályára vissza nem térhet.

lJ,Nem magvar állampolgárságu .iátékosok
Egy csapatban egy mérkózésen,egyidóben három külföldi játékos szerepelhet a

pályán.

A nem magyar állarpolgárságu játékos
lJ.l.ha hazájában nem vo}t igazolt Játékosra magyar játékosokéval megegyezó

igazolássa1,
L3.2.ha hazájában igazolt játékos volt,klubja és szövetsége engedélyével,ma-

gyar igazolással,
l}.J.ha hazájában igazolt játékos,és a magyar bajnokságban vendégjátékosként

szerepel,klubja,szövetsé9e és a Magyar Rögbi Szövetség engedélyével,
lJ.4.továbbá mindhárom esetben érvényes sportorvos1 engedétlyel léphet pályára

A 1}.}.pontban említett játékosoknál az ad.ott országban érvényes orvosi
igazolás elfogadott.

Vendégjátékosi engedélyt egy csapat egy bajnoki évadban legfeljebb öt külföl-
di játékosra kaphat.A vendégjátékos egy évadban csak egy magyar csapatban szere-
pelhet.
A 1}.1.és1}.2.pontban szerepló játékosok a magyar átigazolási szabályok sze-
rint igazolhatók.

14. Igazolás. átigazolás
Rögbijátékosok igazolása és átigazolása a alL9B8(V.1.) ÁISH rendelkezésbefl fog-
Ialtak szerint történik.

l5.Eredménvértékelés l

A Nemzeti Bajnokságban a mérkózésen gyóztes csapat kettóra vesztes nulla pon-
tot kaprdöntetlen esetén a csapatok egy-egy pontot kapnak.

16.A bainoksáR végsó sorrendje
16. 1 . "A"változat(alapváItozat)

A sorrendet az ószi és tavaszi idényben megszerzett mérkózéspontok összege
határozza meg.Ennek egyenlósége esetén a sorrendet az összes mérkózésen szer-
zett és kapott eredménypontok különbsége dönti el.A pontkülönbség egyezése
estén a több fiEgszef,zett ("vitt") eredménypont dönt.Ha ez is megegyezikraz
egymás ellen elért eredmény dönt.

l -t,.
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L6.2."B" változat
Az "A"változat sorrendje szerinti 1.és 2.helyezett bajnoki döntót vív.A baj_
noki döntó kettó megnyert mérkózésig tart.Az elsó mérkózés pályaválasztója az
alapsorrend elsó helyezettje.

Az alapváltozat szerint 6.helyezett csapat.
1B.Feljutó

A II.osztáty 1.helyezett csapata.Annak visszalépése esetén a II.Ösztály 2.he-
lyezett csapata osztályozót köteles vívni az I.osztály kiesó csapatával.Az
osztáLyozó rendszere íIegegyezLk L6.2.szerinti bajnoki döntóvelraz elsó pá}ya-
választó a II.osztlyú csapat.

19.Úvás

l
l.
l
,a .l

a

l,

"'l,U

l7.Kiesó

legkésóbb a mérkózést követó
pontig ajánlva postára kell

szankciók
Ha az egyik csapat a mérkózésen önhibájából nem je}enik rreg,a két pontot a meg

jelent csapat kapja raz el:őző évad átlagos pontkülönbségéve}.A mérkózések rende-
zésébenra csapatokrjátékosok által elkövetett egyébb vétségek ügyében a bünte-
tés módját és mértékét a fegyelmi szabályzat alapján a fegyelmi bizottság ha-
tározza rneg.

21.A Nemzeti Ba.rnokság I.osztálvának díiazása
Az NB I;1.helyezettje elnyeri a Magyar Bajnok kitüntetó címet.
Az MRgSZ két,tegalább 50 cm hosszátrnérójú ovális fém pajzsot készíttetrköze-
pén a szövetség jelvényével,körülötte Magyar Bajnok felirattal.A pajzsokra rá-
véseti az adott bajnoki évad évszámait és a bajnokcsapat nevét.Az egyik paj-
zsot a szövetség órzira másikat a bajnokcsapat,a következó bajnoki évad végé-
ig.A pajzs klsebb méretű mását a bajnok örökre megkapja.

Az l-J.helyezett csapatok játékosal érmet kapnak.
Az L-6.helyezett csapatok bajnoki helyezésüket igazoló oklevelet kapnak.

22.Egvebek

22.1 . Reklámfeliratok
A kiírás kizárólag az öltözéken viselhetó reklámfeliratokról rendelkezikl
a pályára Iépó játékosok mezének mell és hátoldalánrill.nadrágján egy-egy
reklám helyezhetó el.A mez hátán elhelyezett reklám a számok láthatóságát
nem zavarhatJa.

Az óvást a konkrét ok mÉgjelölésével írásban kel} az elnökséghez benyujtani,
második munkanaponrszemélyesenrvagy eddig az idó-

adni.Óvási díj: 1000 Ft
?o



Rögbi Magvar Nemzeti Bainokság kiírása.1990-91.II.osztálv

Az NB II.kiírása az alábbi eltérésekkel rregegyezik az NB I.kiírásával:

1. Az NB II.cé}ja a II.osztályu csapatok versenyeztetéseraz I.osztályba való felju-
tás eldöntése.

2. Az NB II.résztvevói: a nemhivatalos bajnokság "B"csoportjának 2-5.helyezett csa-

patai és az "A"csoport kiesóje.

3. Az ujonnan alakult csapatok az NB ll.kapcsolódnak berde csak a bajnoki évad kezde-

tén.

4. Az NB Il.sorrendjét az NB l.kiírása 16.1.pontja szerint kell eldönteni.

5. Az NB II-ból kiesó nincs.

6. A feljutó az NB ll.elsó helyezett csapata,figyelembe véve az NB l.kiírását.
7. Az NB II.csapatai helyezésüket igazoló oklevelet kapnak.

8, Az 1-}.helyezett csapatok játékosai érmet kapnak.

Az NB l.kiírásából az alábbi pontok nem érvényesek az NB II-es kiírásban:

L. ,2. ,L6 .2. ,L7 . ,2L.
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Rögbi Magvar kupa kiírása

..

A Magyar Kupa kiírása értelemszerú kihagyásokkalraz álábbi eltérésekkel megegYezlk az

NB I.kiírásával.

I. A Magyar Kupa kiírásának céIja,hogy a rru]ködó magyar rÖbbicsapatok osztáIYba sorolá-

suktól függetlenülregymással megmérkózve döntsék el a Magyar Kupa sorsát,

2. A Magyar Kupa küzdelmeiben részt vehetnek mind az_I.rmind a ll.osztálYu csaPatokrill,

az ujonnen alakult csapatok isrha az idópont ezt lehetóvé teszilamennYiben a szÖvet-

ségitagságidíjat,Va9YanevezésidÍjatbefizették.

}. A lebonvolítás rendje:

Egyenes kiesésesregymérkózéses rendszerra pályaválasztót sorsolás dÖnti el,A csaPa-

tok semleges helyszinben is rre§egyezhetnekra sportág népszerúsítése érdekében;ez

esetben rögzíteniük kell a pályaválasztói kötelezettségek megosztását.

A nevezett csapatok számától függóen elóselejtezórill.erónYeró lehetséges,

göntetlen esetén a mérkózést neg kell isrrÉtelni.Pályaválasztó az elsó mérkÓzés

vendégcsapata.

A döntó helyszinét a szövetség jelö}i ki.Döntetlen esetén a dÖntót is isrnételni

kellra szinhelyról a szövetség dönt,

4. Díjazás

Kupar1-2.helyezett csapatoknak oklevélrjátékosatk számára Plakett díjazás,

Az NB I.kiírásábó} az alábbi pontok nem érvényesek a Magyar Kupa kiÍrásában:

L. r2. rr. r4'.r7;1. r7 .?. r7 .r.r15. rL6. rL7. rlB. r21-


