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1.A b_ajngkqé!_ céiJg.: Az elsó osztályba sorolt csapat.ok ve|senyeztetése,megrnérettetése,

a közö1;l,Lik Iévó erósorrend eIdöntése.A sportág népszerűs;íl.ése,szóraki(ozási le-
hetóség biztosítilsa a röJ;bi iránt érdeklódó közönség számára.

2.A ba.irrokság résztvevói l Az L9B9-9i].évi nernhivatalos bajnokság "A"csoportjának 1-5.lte-

Iyezett csapatai,és a "B"csoport l.helyezett csapata.

].A leboJryolí tás r,;rrdje: KétforduLós,ószi-tavaszi rendszerű bajnokság,amelybtltt rrtittderr

c5apat egyszer pályaválasztóként,e!]yszer pedig venrJégként megrnérkózik mindert

csai,,atta1,

4.llészvéteIi feltételek:
4.i.A kiírás 2.pont}ábarl felsoroIt csapatol< írásban közlik,hoUy a hajrrcl|<ság kÜzdel-

rneiben részt kívánnak venrii,a kiírást nragukra nézve kötelezó érvérrnyel elfoga11-

jii!<,anriak megsértése esetón a fegyeIrni trizrrtl,tlii0 határozatait elfogadják Ós

végreha jt. jál<;

4.2.Szövetségi tagsággal rendelkezó csalral,rll< az éves tagdíjat befizették,nem tag csa-

1,1;:ttll< il rtrlvezési dí3at bef iáették.
5.A rés4lvevíl< által bijltosítalrdó technikai feltét :

5.1.Játél<ra alkaInras nléretú firvel, vally puha föIdes talaju pálya,amelyet a pályavii*

]asztó csapat köteles biztosítani.A pályát szabiilyszerúen fel kell vonalazni.

Ha ez nern trregc,lr]ható (bérelt páIya),a vonalak helyét mindkét nartvonalon leqa* '

lább zászlókkal l<ötelezö jelöJ_ni.A taláIati helyeket (célterijlet,kapu) egyértel-

nrúen jelöIni kell.
A pálya ;l1l<almasságárót a játékvezető dönt.A pálya e,llelrr hármilyen kifogással

élni csak a mérl<ózés rtleci<ezdése e}ótt lehet,utólagos kifogáso|<rrak lrelye nincs!

5.'2.^ páIyaválasztó csapat kötel.es a vendégcsapat és a játékvezetó részére ÖLt-iizt':-

si és tisztálkodtisi lehetóséget biztosítarli.Értékrnegórzésról a pályváfsztÓ nenr

kötelr::; grlncloskodni !

5.].A csapatok kötelesek rögbijáttil<r.r:;i-loz rnéltó öttözékben pályára lépni,azaz egYsti*

ges és rendben tartott felszerelésben,a nezek_en jól 1átható számozással!11ideg

idó eseién itosszú nadrág használata megengedett,de csal< a rÖvid sportrradrág

alatt.A csapatok gonclos<orljarrak az egységes hosszú(harisnya) nadráu l:eszetzé-

séról ! ,-

5.4.A pályaválasztó l<ötele:; goilllos!<odni ] dtr játékra all<alrnas labdáról!

5.5.A pálvaváJ_asztónak retrdelkeznie kell az elóírt példányszámú hivatalos rnérkőzés*

jegyzókönyvvel !

5.6.A pályaváIasztónál rendelkezésre i<el].,t,rogy álljon az érvényes

péJ Llánya.
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6.Biztosítandó személyi feltételel<:
6.1.A szövetség által küldött játékvezetű munkájának segítésére mindkét csapat egy-

egy partjelzót küId.Amennyiben a vendégcsapat partjelzót adni nem tud,mindt<ét

partjelzőt a pályaválasztó köteles biztosítani!
6.2.^ játékvezetó segítédére,a mérkózéssel kapcsolatban és a mérkózésen történtek

rögzítésére a pál.yaválasztó jegyzókönyvvezetót biztosít.
6J.^ mérkózés zavartalan lebonyolítása érdekó!lúrr a pályaválasztó rendezókeÚ,rend-

fenntartókat bízzon meg,az általa szükségesnek í télt ltil,:;z.z'lmban.Minimálisan

két fö szükséges!
6.4.^ pályaválasztó köteles gondoskodni egy,legaliíllll az elsósegélynyújtásban jár-

tas személyróJ_,és a páIya közvetlen közelében múködóképes te].efonról,segély-
kérés céljára.A csapatoknak törel<udniük kell arra,hogy a mérkózéseken orvos,
i]}etve merrtóautó jelen legyen.

7.A mérkózések _irlópclnlia.L:
1,].Az ószi idény szeptembertól-decemberig,a tavaszi idény márciustóJ.-júniusig

tart.
1 .?.^ bajnoki fordulókra hétvégeken,kéthetente kerül sor.
7.].A konkrét idópontokat a résztvevó csapaLol< - 1e3késóbb a bajnokság kezdete

elótt ] héttel - tecilrri!<ai értel<ezleten rögzítik.
7.4.Idópontmóriosítás kizárólag fótitkári i1l.elnöki engedéllyel lehetséges,legké-

sóbb az adott mérkózás clótt l0 nappal.A mérkózó felek kötelesek e3ynrással is
egyeztetni a konkréturnokat: irlírpont,helyszín,mezek szine,szintén az adott mér-

l<ózés elótt l0 nappal.
7.5.A szövetség elnöksége egy adott forduló idópontját is módosíthatja indokolt

esetben,legkésóbb a konkrét idópont elótt 1 hónappal.

B.A .iátélgeze!_o_

A játékvezetőt a szövetség küldi.A konkrét neveL a szövetség ezzel megbízott

mun}<atársa köz]i a nrrjrkózó felekkel,10 nappal az adott mérkózés e.l.ótt.A játék-
vezetóküldést a szövetség i1.1r:tékese módosíthatja.
Ha a kijelölt játékvezetó a nér;<őzés kezdetére nem érkezik meg,l0 perc vár:al<o-

zás után a rnérkózést meg kell kezdení,a}zabályok szerint választott szükségjá-
A

tékvezetóvel.A csapatok áJ.lapodjanak meg abban is,hogy az idóközben,de fregké-

sóbb az elsó ftilidó vé9éig megérkezó játékvezetó átvegye-e,és rnikor a mérkőzés

vezetését.
A játékvezetó köteles mi.nden tényl<edésében a rögbi szabáJ-yai szerint eljárni ! ,

t
l
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9.A jegvzókönyv

A mérkőzésekról a szövetség által kiadott hivatalos jegyzókönyvet kell vezetni,

} példányban.Az eredeti példány a szövetségé,a másolatok a csapatoké.

A jegyzókönyv az alábbiakat tartalmazza|
1.a mérkózés minósítéserhelyerideje
2.a mérkózó csapatok neve

}.a játékvezetó neve

4.a jegyzókönyvvezetó neve

5.a mérkózésre nevezett 3átékosok nevermezszáma

6.a csapatkapitányt külön jelölve
7.edzók neve

B.az eredmény a}akulása:idórszerzett pontrpontszerzó mezszárna

9.félidei és végeredmény

10. cserék : csapat, idó , be-le
1 1 . figyelmeztetés, kiállítás, okokka1

12.a játékvezetó megjegyzései a mérkózésrírlra rendezésrÓlra kÖtelezÓen

biztsítandó feltételel<ról
1}.a csapatok észrevételeirészrevételt tehet:csapatkapitány vagy edzó

14.a jegyzókönyvet aláírásáva} hitelesíti a játékvezetó,a jegyzókönyv_

vezetóra csapatkapitányok vagy edzók

15.a jegyzókönyvvel kapcsolatban esetleg felmerült vitában a játékveze-

tó szava dönt,de a vitátrtárgyával együtt a jegyzókönyvberr jelezni

kell.
A jegyzókönyv szövetségi példányát a játékvezetó köteles a szövetséghez eljut-
tatnirszemélyesen 48 órán belülrvagy postára adni a mérkózést kÖvetÓ elsó mun-

kanapon.

1B.várakozáEl Ödó

A pátyaválasztó csapat a hivatalos kezdési idópontra meg nem érkezó csapatra

}0 percet köteles várni.Amennyiben a J0 peic alatt a késésben lévÓ csapat érte-

síti a vendéglátót a várható érkezésról,a pályaválasztó köteles tovább várni,

de csak akkor,ha a mérkózés az eredeti idóponthoz képest egy Órán belÜ} elkezd-

hetó.
A pályaválasztó csapat késése esetén a vendégcsapat }0 percet köteles várni.

Az utazó csapatoknak számolniuk kell utjuk tervezése során az utazásban rejlÓ
bizonytalansági tényezókkel!
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1l .CsapatIétszárn

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

l!=!sq!g.
Egy mérkózésen egy csapat szárnára három játékos cseréje engedélyezett.Lecse-

rélt játékos a pályára vissza nem térhet.
1].Nem mapyar állampolgárságu .iátékosok

Egy csapatban egy rnérkózésen,egyidóben három külföldi játékos sZerePelhet a

pályán.

A nem magyar állampolgárságu játékos

1}.l.ha hazájában nem volt igazolt játékos,a magyar játékosokéval megegyező

igazolássa},
13,2.ha hazájában igazolt játékos volt,klubja és szövetsége engedélyével,ma-

gyar igazolással,
1].].ha hazájában igazolt játékos,és a magyar bajrrokságban vendégjátékosként

szerepel,klubja,szövetsége és a Magyar Rögbi Szövetség engedélYével,

L),!.továbbá mindhárom esetben érvényes sportorvosi engedéllyel léphet pályára

A 1].}.pontban említett játékosoknál az adott 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 szerep}ő játékosok a magyar átigazolási szabályok sze-

rint igazolhatók.
l4 . Igazolás. átigazo].ás_

Rögbijátékosok igazolása és átigazolása a a/l9BB(V.1.) ÁISH rendelkezésben fog-

laltak szerint történik.
l 5 . Eredménvértékelés

A Nernzeti Bajnokságban a mérkózésen gyóztes csapat kettóra vesztes nulla porr-

tot kap,döntetlen esetérr a csapatok egy-egy pontot kapnak.

16.A bajnoksáp végsó soJrendj.e

16. 1 . "A" változat( alapváltozat)
A sorrr.;ndet az ószi és tavaszi idényben megszerzett mórkózéspontok Összege

határozza meg.Ennel< egyerlósége esetén a sorrendet az összes mérkózésen szer-

zett és kapott eredménypontok különbsi:ge cJönti el.A pontkülönbség egyezése 
,

estén a töLrlr megszerzett ("vitt") eredménypont dönt.1-1a ez is nlegegyezik,az

egymás ellen elért eredmény dönt.
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L6.2. "B"változat
Az "A"váItozat sorrendje szerinti l.és 2.helyezett bajnoki döntót vív.A baj-
noki döntó kettó megnyert mérkózésig tart.Az elsó mérkózés pályaválasztója az

alallsorrend elsó helyezettje.

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

A II.osztály 1.helyezett csapata.Annak visszalépése esetén a II.osztály 2.'rc-

lyezett csapata osztályozót köteles vívni az I.osztály kiesó csapatával.Az

osztályozó rendszere megegyezik 16.2.szerinti bajnoki döntóvelraz elsó pálya-

váIasztó a II.osztlyú csapat.
l9. Óvás

Az óvást a konkrét ok rnegjelölésével írásban kelI az elnökséghez benyujtani,
legkésóbb a mérközést követó második munkanap.-ln,személyesen,vagy eddig az idÓ-

pontig ajánlva postára kell adni.Óvási díj: 1000 Ft

20.5zankciól<

Hq az egyik csapat a mérkózésiln önhibájábór nem jelenik meg,a két pontot a me!]

jelent csapat kapja,az előző évad átlagos pontkülörrbségével.A mérkózések rende-

zésében,a csapatok,játékosok által elkövetett egyébb vétségek ügyében a bünte-

tés módját és mértékét a fegyelmi szabáIyzat alapján a fegyelmi bizottság ha-

tározza meg.

2l.A Nemzeti BainoksáQ I.osztálvánal< díiazása
Az NB I.1.helyezettje elnyeri a Magyar Bajnok kitüntetó címet.
Az MRgSZ két,legalább 50 crn hosszátmérójú ovális fém pajzsot kószíttet,köze-
pén a szövetség jelvényével,körüIötte Magyar Bajnok felirattal.A pajzsokra rá-
véseti az adott bajnoki évad évszámait és a lrajnokcsapat nevét.Az egyik paj-

zsot a szövetség órzi,a másikat a bajnokcsapat,a következő bajrroki évad végé-

ig.A pajzs kisebb méretú mását a bajnok örökre megkapja.

Az L-3.helyezett csapatok játékosai érmet kapnak.

Az I-6.helyezett csapatok bajnoki helyezésüket igazoló oklevelet kapnak.

22 . Epyebek

27" . L .Reklárnf e l iratok
A kiírás kizárólag az öLtözéken visel,|letó reklámfeliratokról rendelkezik;
a pályára lépó játékosok mezének mell és hátoldalán,ill.nadr;igján egy-egy

reklám helyezhetó el.A mez hátán elhelyezett reklám a számok látlratóságát !

ne{ll zavarhatja.

17.Kiesó



Baar Nemzeti sán kiír 1990-91.II.osztál

NB II.kiÍrása az alábbi eltérésekkel rrregegyezik az NB I.kiírásával:
l. Az NB II.célja a II.osztályu csapatok versenyeztetéseraz I.osztályba való fe}ju_

tás eldöntése.

2. Az NB II.résztvevói: a nemhivatalos bajnokság "B"csoportjának ?-5.helyezett csa-
patai és az "A"csoport kiesóje.

3. Az ujonnan alakult csapatok az NB II.kapcsolódnak be,de csak a bajnoki évad kezde-

tén.

4. Az NB II.sorrendjét az NB I.kiírása 16.1.pontja szerj.nt kell etdönteni.
5. Az NB II-ból kiesó nincs.

6. A feljutó az NB II.elsó helyezett csapata,figyelembe véve az NB I.kiírását.
7. Az NB 

_1I.csapatai 
helyezésüket igazoló oklevelet kapnak.

B. Az 1-).hel-yezett csapatok játékosai érmet kapnak.

Az |,lB I.kiÍrásából az alábbi porrtok nem érvényesek az t,lB ]I-es kiírásban:

]. . ,2 . ,16.2. ,L7 . ,2L.



Röpbi Magvar Kupa kiírása

A Magyar Kupa kiírása értelemszerú kihagyásokkal,az álábbi eltérésekkel megegyezIk az

NB I.kiírásával.

1. A Magyar Kupa kiírásának céljarhogy a múködó magyar rö§bicsapatok osztályba sorolá-

suktól függetlenül,egymással megmérkózve döntsék el a Magyar Kupa sorsát.

2. A Magyar Kupa küzdelmeiben részt vehetnek mind az I.rmind a II.osztályu csapatokrill.

az ujonnan alakult csapatok isrha az idópont ezt lehetóvé teszi;amennyiben a szÖvet-

ségi tagsági díjat,va§y a nevezési díjat befizették.

]. A lebonyolítás rendje:

Egyenes kiesésesregymérkózéses rendszer, a pályaváIasztót sorsolás dönti el.A csapa-

tok semleges helyszinben is megegyezhetnekra sportág népszerűsítése érdekében;ez

esetben rögzíteniük kell a pályaválasztói kötelezettségek megosztását.

A nevezett csapatok számától függóen elóselejtezó,ill.erónyeró lehetséges.

Döntetlen esetén a mérkózést meg kell ismételni.Pályaválasztó az elsó mérkózés

vendégcsapata.

A döntó helyszinét a szövetség jelöli ki.Döntetlen esetén a döntót is ismételni

kellra szinhelyról a szövetség cjönt.

4. Díjazás

Kupar1-2.helyezett csapatoknak oklevélrjátékosa,ik számára plakett díjazás.

Az NB I.kiírásából az alábbi pontok nem érvényesek a Magyar Kupa kiírásában:

I. ,2. ,3 . ,4. ,7 .1 . ,7 .2. ,7 .3. ,15. ,L6 . ,17 . ,lB , ,2L.

§vo.


