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Fögbi Mggyar l,{emzetí Bajnokság kiírása,
L29I/92, I. asztáLy

l. A bajnokság célja:
Az I. osztályba sorolt csapatok ver§enyeztetése, megméret-

tetése, a közöttük 1évó erósorrentj eldöntése. A sportág
népszerűsítése, szórakozási 1ehetóség biztosítása a rögbi
iránt érdeklódó közönség számára.

2. A bajnokság JÉqztvevöi:
Az L990-9t. évi NB I. bajnokság 1-5. helyezett csapatai,
és a7 hlB II. 1. r€lyezett csapata.

3. A Iebonvolítás rendje:
KétforduIós, ószi-tavaszi rendszerű bajnok5á9n amelyben

minden csapat egy5zer pályaváIasztóként, egy§zer pedig ven-

dégként megmérkózil< minden csapattal.

4. ítészyéteIi f eItételek:
4.I A Kírás 2. pontjában felsorolt csapatok írásban közIik,

hogy a bajnokság küzdeImeiben részt kívánnak venni, a

kiírást magukra nézve k.ötelezó érvénnyel elfogadják,
annak ínegsértése esetén a fegyelmi bizottság határgza-
tait elfogadják és végrehajtják.

4.2 §zövetségi tagságga1 rendelkezó csapatok az éves tagdí-
jat befizették, nem tag csapatok a 2 000r- Ft nevezési
dí jat be fizették.

5, A rész.tvevók, által biztosítandó technikai f elt_ételek:
5.1 A szövetség álta1 hitelesített pályát a pályavá}asztó

c5apat köte}es biztosítani. A pályát szabáIyszerúen
fel kel1 vonalazni. Ha ez nem megoldható /bérelt PáLYa/ ,

a vonaIak helyét mindkét partvonaron legalább zász|ók-
kaI köteLező jeIölni. A taIálati helyeket /céLterÜlet,
kapu/ egyértelműen jelölni keIl.
A pálya pillanatnyí alkaImasságáró1 a játékvezetó dönt.
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5.2 A páIyaváIasztó csapat köteles a vendégcsapat és

a játókvezeIő részére öltbzési és tisztálkodási
lehetőséget biztosítani. Értékmeg őrzésról a pálya-
váIasztó nem köteles gondoskodni !

5,3 A csapatok kötelesek rögbijátékoshoz méItó öltözékben
pátyára lépni, azaz egy5éges és rendben tartott fel_
szerelósben, a mezeken jól 1átható számozással!
llideg idó esetén hosszú nadrág használata megengedett,

de csak a rövirJ 5pOrtnacjrág alatt. A csapatok gondos-

kodjanak az e9y5éges hossztj /harisnya/ nadrág beszer_

zéséró1.

5.4 A pályaváIasztó kóteles gonrJoskocJni ] dtr játékra alkal-
ma5 lapdáról.

5.' A páJ_yaválasztónak rendell<eznie ketl ) példányszámú

hivata los mé rkőzés- jeElyzőkönyvve l .

5.6 A pályaválasztónál rendelkezésre ketl, hogY áLIjon

az érvényes bajnoki kiírás eOy példánya,

6, i]iztosítandó szemé]vi f eltét.9l9k:
6.1 A szövetség által külcJött játékvezető munkájának 5e_

gÍtéséremindkétcsapategy-eOypartjelzÓtkÜtd.
Amenrryiben a vendégcsapat partjelzót atJni nem tud,

mincJkét partjeIzót a pólyaválasztó köteles biztosítani,

6.2 A nrórkózés Lavartalan lebonyolítása érdekében a PálYa-
választú rendezóket, rendfenntartókat bízzrsn m€9r az

áltata szükségesnek ítélt }ótszámban. l'1inimálisan két
f ó szüksé5;es.

6.) A pdlyaválasztó köteles goncloskodni egy, legalább az

eIsósegélynyújtásban jártas szemólyról, és a pálya köz-

vetIen közetében működőképes telefonról, segélykérés
cétjára. A csapatoknak törekedniük ke1l arra, hogy a

rnérkózésen 0rvos, iIletve mentóautó jelen legyen.
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1. A ntér!űzések időporttia:
7 .L Az üszi icJény 5zeptenrbe rtól-decernberig, a tavaszi

idény nrárciustóI-júniusig tart.
1.2 A tla.lnoki lorduIókra lrétvégeken, kéthetente kerüI sor.

7.3 A konkrét idópontokat a résztvevő c5apatok - legkósűbtl
a bajrlol<ság kezdete etótt ] hrjtteI - technikai érte-
l<ezIeten rögzítik.

1 .4 1döpontmótJosítás kizr5rólag f ótitkári, i}letve elntiki en-
gedúlLyeI lelretséges, Iegkésóbb az adr:tt mérkőzés eIÓtt
l0 nappal. A rnérl<ózú f elek kötelesek egymássaI is egyez-
tetrri a konkrótumokat: irJőpont, hely5zín, mezek 5zíne,
szírTtén az adott rní:rkzős elótt l0 nappai..

1.5 A szüvetség elnüksdge eUy aclott f orduló idóporrtját is
rrtódosíthatja incJokoIt esetbren, Ieg_lkósóbb a konl<rét idÓ-
pont eIótt l lrónappa1.

A .játékveze tű :

A játtjiive zet.;t a szLivetség kiji dl . /V,.öitsr,(i;át szijvetsÓg f ize-
ti, / A }<onl<rét nevet a szövetség ezzel rnegbízott rnunkatársa

közIi a nlér}<özó f ele kkel,. I0 nappaI az adott mérkőzés eIótt.
A _iátékvezetóküldést a 5zövetsúg illetékese rnódosíthat ja.
|1a a kijelöIt játékvezetö a mérkőzés kezdetére nem órkezik
tne0, It) perc várat<ozás utain a mérkózést me[J keLl l<ezdeni,

a ;zabályok szerint választott 5zükséUjejtél<vezetóvel.,\
csspatok állapodjanak meg ai.:i:an is, hogy az idóközben, de

legl<ésöbb az elsó félidó végóig megérkező játékvezetó át-
vegy8-8, és rnikor a rnórl<(jzés vezetésÉt.
A jeltókvezetó köteles niinden ténykedésóben a rögbi szabályai
szerint el járni !

A jcgyzókünyv:
A nrórkőzésekróI a szüvetséU áltaL kiadott hivataIos jel]y,zű-

könyvet kcIl vezetni, ] példányban. Az eredeti példány a
szövetsógé, a másolatok a csapatokó. A jegyzőkönyv az aláb-
tliakat tartalmazza:

í]U.

9.
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l. A nérkózés mirrösítése, he Lye, ide je.
2. A rnórkí.;zó csapatok neve.
), A játékvezetó neve.
4. A mérközésre neVezett játéktrsok neVe, meZszáma.

5. A csalratkapitányt kijIón jeliilve.
(r. Erlzók íleve.
7 . hz ererjnrény ala}<u lása : idíJ, SZer zett pont , pont_

s zer ző rne z s ,z(lna 
.

ü. Félidei és végerecimény.
9 . üsert!k: csapat, idó, be-le.

t0. FigyeIrneztetÉ;s, kiáIlítás, okokkal.
lt. A iótékvezetö meUje9yzései a rnérk1zésról, a renrle_

zésróI, a kütele zően biztosítanrJó f eltéteIel<ról.
12. A csapatr..rk észrevételei , észrevételt tetlct: csapat-

kapitárly va9y ecjzó.
l}. A iegyzókönyvet aiáírásávaI hiteIesíti a játékveZe-

tő, a c5apatl<apitilnyok va9y edzók.

l4. A jegyzókdnyvvel l<apcsolatban esetleg felmerült vi_
tában a játéi<vezetíj 5ZaVa dönt, de a vitát, táruyá_

vaI egytitt a jegyzókünyvben jeIezni kell,

A "iegyzőkönyv sztjvetségti péIilányát a .iátókvezetú köteles
a szövetséglrez eLjuttatni, §ZemóLyesen 95 órán belül,
vauy 1lt:stára adni a ntérkózést követó elsó munkanapon.

1U. Vér,akozási i!ű:
A páIyavá Lasztó csapat a lrivataIcrs }<ezdési idópontra me9

nem érkezö csapatra ]0 percet köteles várni. Anennyiben

a ]t] perC aIatt a kósésllen tóvö.csapat értesíti a Ven-

rJégIátút a várhatú érl<ezésróI, a pályaváIasztú köteles
tovább vární o cje csak al<kor, lra a ntúri<ózés az eredeti
icJóporlthoz képest Bt]y órán beIüI eLkezdhetó,
A pá,[.yaválasztci csapat késése esetén a Vendégcsapat ]0

percet l<öteIes várni. Az u,tazó csapatoknak számolniuk
kell utjuk tervezése stlrán az utazósban rejló bizonyta-
Iansógi tényezökkel !
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tl. Csaí:atIét,szómj
Egy csapat euy arJott rnérkózésre húsz, az adott csapathoz
szabályosan leigazolt, irvónycs 5portorvosi eng;edéLlyel
renrJeIl<ezó,ldtékost nevezítet.

L2. Csere:
tgy mórkózésen eOy csapat számára háron játékos cseréje
engedélyezett. Lecse:róIt játékos a pályára vissza nem tér-
het.

LJ, llern magvar állampoIí:ársá§u .iátÉkosok:
Egy c5apatban e!]y nrérközé5en, egyidótlen három külföldi já-
tékos szerepe Lhet a pályán.
A netn ínagyal álLanrp.rolgárságu .iátékos
l].l ha hazájában neíTl volt igazolt játékos, va!]y a baj-

nokság kezdetét ínegeLöző 24 itúnapban nem vett részt
hazó.iában hivatalos mérkőzésen, a ma!]yar játékosoké-
val tne!]8gyezíl igazolással,

LJ.2 lra hazájái:an igazoLt jáekos, szövetsége engeCélyéve1,
íI)a9yar i 1'1azo l ássa l- ,

LJ.) lta hazájátLan ig]azolt játékos, és a magyar ba jnok5ág-
ban vendégjótékosként szerepeI, klui:ja, szövetsége
és a i4a§]yar ítög.lt]i Szövetsóg en!]edúLyével,

L}.4 továbbá rnindlrárorn esetben érvénye5 sportorvosi en!]e-

tléI LycI Iéphet pályára. A l]. ] pontban enrIített já-
tókosoknáI az adott or5zágban érvénye5 0rvo5i igazo-
ltis elf ogarjott.

vendég.idtékosi en9edély"t egy csapat egy ba jnoki évadban

legfeijebb tit kütföldi játókosra káphat. A vendógjátékos
egy évadban csal< eUy rna§yar c5apatban 5zerepelhet.
A i].I és ű.2 pontban szereptó játékosok a ma§]yar átiga-
zoLád- szabályol< szcrint igazoIhatók.

l4. 1í.lazolás. áJigazclás:
ítögbijátékosok igazolása és átigazoldsa a 1,1agyar Rijgbi
Igazolási és ÁtigazoIásí SzauáLyzatóban foglaltak szerint
tijrténik.
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l5. Irecjménvértékelés:
A llemzeti Bajnokságbarr a rnétkőzésen gyóztes csapat kettó,
a vesztes nulla pontot kap, döntetlen esetén a c5apatok
egy-egy pon tot kapnak.

L6. A ba jrroksá§r v9gsó sorrencJ je:
I6.I A sorrenrlet az ószi és tavasz idényben megszetzett

mérkőzéspontok összege határazla meg. trrnek egyenló-
sége esetén a 5orrenrjet az összes mérkőzésen 5Zerzett
és l<apott eredntdnypontok ki.ilönbségle dönti eI. A pclnt-

külörlbsé9 egytrzése esetón a tüt"rb meg5ZetZett /"vitt"l
eredrnénypont cjönt. lla eZ is me!]e gyezik, az egyrn;is

ellerr t;lért eretjmény dúnt.

L6.?_ Áz llB I I. és 2, helyezett.ie bajnoki döntót vív. 
^Dajnoki düntó kettó megnyert nrérkózési9 tart. Az első

mérkőzés pályavála5ztóia az alapsorrend elsó helYezetI,
je.

I7. Kiesó:
hz liB I 6. heIyezett csapata.

1B. Feljutó:
A I1. o5ztáIy I. helyezett csapata. Annak vi55zalépése e5e-

tén a II. t]5ztály 2. helyezett csapata osztáLyozót l<Öteles

vívn i az T. osztály kiesö c5apatával. Az osztáLyozó rend-
5zere megeOyezik L6.2 szerintí bajnoki döntóveI, az elsó
pályavá la5zto a II. osztályú csapat.

l9. Úvás:
Az óvást a konkrét ok rnegjelötóséve]. írásban kell az elnÖk-
séglre z lsenyLi jtani , legkésübb a mérközést követó második

nlunkanapon szemólyesen, telefaxon /taa-940B/, va9y eddig

az idópontig ajánIva pOstírra kel1 acJni. Uvási rJÍj: l000,-Ft.
/az óvássaI egyicjejűleg a posta feladóvevény másoIatát mel-

iékelni kell./ Az óvási rlíiat visszakapJa, ha a7 eInökség

elfoUadja az óvást.
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2íJ. SzankcLób:
Ha az egyik csapat a métkőzésen öniribájábót nem jelenik
fie[ll a kót pontot a megjelent csapat kapja, az elóző év-

acl átlagos pontküIöntlségóvel. í\ mérkózésel< rendezésében,
a csapatok, játékosok áttaI etkövetett egyéb vétségek
ügyében a büntetós módját ós mértékét a fcgyelmi szabály-
zat alapján a fegyelrni bizottság határozza me!].

2L. A llenrzeti Dainoksáp 1. osztálvánal< díiazása:
Az NB I. t. helyezett je elnyeri a 14agyar Ra jnol< kiti.intetó
címet.
A 1,4ttgSz l(ét, IegaIátJb 50 cm hosszátmérójű ováLis fém paj-

zsot készíttet, közepén a 5zövetség jelvényéve1, körülöt-
te 11agyar Ra jnok f elirattal. A pa jzsol<ra rávéseti a7 adott

bainoki évad évszárnait ós a bajnokc5apat nevét. Az egyik
pajzsot a szövetség őrzi, a másikat a trajnokcsapat, a kö_

ve tkezó ba jnoki évacJ vé9éig. A pa.izs kisebb méretű rnását

a ba jno}< örökre nregkap ja.
Az L_3. treIyezett csapatok játékosai érmet kapnak.

Az 1-6. heIyezeti csapa,i;ok bajnoki ire Lyezésijkei igazoLú
oklevelet l<apnak.

22. Egvebel<:

22.L iteklámfeIiratok
/1 kiírás kizáróIa!] az öLtözéken visethetÓ reklámfel-
iratokról rerrdeIkezik: a pályára lépó játékosol< nle-

zónek melI és hátolcJalán, illetve nadrágján egY-egY

reklám heIyezlretó el. A mez hátán elheIyezett reklám

a szómok láthatóságát nem ZaVárlratja. EttóI eltérni
csak a t"lílgSz eInöl<ségével letret.

elnökség az U,991 szept. ]-i ü}ésen jóváhagyta.
. szept.1o.st, L99I
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