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Rö§bi Mapyar Nemzeti Bajnoksáp kiírása
L992/93. I. tlsztáLv

A bainoksá0 cél,ia:
Az I. osztá}yba sorol t c5apatok verserlyeztetése, megmé-

rettetése, a közöt ttjk lévő erósorrend elcJijntóse. A

sportiig1 rrépszerűsítése, szórakozási lehetóség biztosí-
tása a rögbi iránt érdek,|,ódó közönség szátnára.

A ba.inoksáp résztvevói:
Az 199),/92. évi NB I. trajnokság 1-5. helyezett csapatai
és az |]ü 1I. 1.helyezett csapato, a Vier]na t]eltic c5a-
pata és az oszt áLyozó gyóztese. 0sztályozót ,az Nt} I .

6. helyezettje vív az 1,1t] 1I. 2. ht:lyezettjéve1. Az o5z-
táLyozó két mérkózéstló1 ó1l /orla*vissza/. [1só lrlért<ó-

zéserr pályavá}asztó az 1,1l'] I I-e5 csapat. }1a így nein dól
81, a porltarány dtint, ha ez is el;yenl ó, akkor t.tosszab-

bítás következik az elsó pontig.

A 1ebonvolítás rendie:
Kétforclulós, őszi-tavaszi rend5zerű [larnoksá9, anelyben
nrinden c5apat egyszer pályaválasztóként, e!Jyszer peLlii;

vendégként me9nrérkózik minrJen csapatta1.

Részvételi'f eltételek :
4.1 A kiírás ?. pontjában felsoro}t csapatok írásban

közlik, hogy a bajno}<ság küzdelmeiben rószt kíván-
nak venni , a ki írás,h magukra néive köte Lező ér-
vénnye1 elfogadják, i]nnak megsértése esetén a fe-
gyelmí bizottság határozatait elfogadják és végre-
hajtják.

4.2 $zövetségi tagságga} rende),kező csapatok az éves
tagclíjat befizették, nem tag c5apaiok az 5 000,- Ft
nevezési díjat befizctték a nevezési határidóig.

4.7 Nevezési határidóz L|}92. június ]0.
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4.4 lnlinden csapat köteles Iegalább egy bírót a bírói
/ Játékvezetői/ testületbe delegálni.

5 . A résztvevók álta1 t]iz"ú,f 5ítandó technikai f eltételek:
5.1 A szóvetség álta1 hitelesített pá}yát a pályavá-

1asztó csapat köteles biztosítani. A pályát sza-
bályszerűcn fe1 kel1 vona}azni. t]a ez nem megold-
ható /bérelt páIyal, a vonalak helyét rninclkót part-
vonalon }eglalábt"l zászlókka1 kijtelező jelölni.' A ta-
látati helyeket /célterület, kapul egyértelműen
jelö}ni kell 

"

A pálya piIlanatnyi alkaltnasságáró1 a játékvezet.ő
dörtt.

'.2 
A pályavá_Lasztó csapat krjtetes a v9nrJé9csapat és

a játékvezető részére ölLöztisi ós tisztalIkodási
lelretílséget biztosítani. Értéknregűrzósró1 a pálya-
választó nem kötelcs gorrdoskorJni !

'.3 
A csaplatr:i< |.lötslesr.:|l riiililijdtí:kn:;lrrlz rnei_ltrl ij]tözék-
ben ptilyára J_eiprri, azaz el)ységes és rendben tartott
felszere}ósben, a mezeken jó} 1átható számozássa1.
Hideg idó csetén hcsszti nadrág használata mc!cnt]e-
rlctl,, rlc r;setk a rövitj 5portrradráJ; alatt. A csapatok
g_;onclos}<odjarlak a7 egysóges ltosszú /harisnya/nadrág
beszerzéséró1.

5.4 A pályaválasztó köteles gondoskodni ] db jától<ra a1-
kalmas 1abdáró1.

5.5 A ptilyaválasztrjna}t rendeIkeznie ke11 ) példrinyszá-
mú irivatalos nrórkőzés-.jegyzőkijnyvve}.

5.6 A pályaváIasztónál renclelkezósre ke11, hogy álljon
az órvérlye5 bajnoki kiírás egy póldánya.
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Biztosítandó szenréIvi feltételek:
(,.), A Játékvezetői Testület álta1 küldött játékveze-

tó munkájának segítésére mindkét csapat egy-e9y
partjelzót küld. Amennyiben a vendégcsapat part-
jelzót ac-lni rleín turj, mirrdkét partje}zót a pá}ya-

választó köteles tliztosítani.

6.2 A mérközés zavartalan 1cbonyolítása órdekében a
p á 1ya vá 1asztó renrl ezőket , renrJf enntartóka t t:'iz-
zon me!J, az ál taIa szüksógesnek ítélt létszámban.
1,1inimálisarr két fó szüksóges.

6.) A pályaváIasztó kü teles gondoskodni e!]y, 1egalábt)

az elsósegélynyújtásban jártas szernélyró1 és a
pálya közvetlen közelében működókópes telefonrú1,
segélykérés có}jára. A csapatoknak törekedniük
ke11 arra, hr:gy a mórkőzéserl orVo5, illetve ment(r-

autó jelen }egyen.

A nrérkózések időpqntja:

7.} Az űszi idény szepiembertól-decemberig;, a tavaszi
idény rnárciustól-júniusig tart.

1 .2 A ba jnoki f orijulókra 1ehetóIeg szombati napr:l<on,

lletente kerül sor.

1.3 A konkrét idópontokat a résztvevó csapatok - L992.
július 9-ón - technikaí értekezleten rögzítik.

7.4 A nrérkőzések idóporrtját csak elnöksépi en!]edóllyel
1ehet megváltoztatrri. A változtatást legalábi] 45

nappal eIóbb írásban keI1 kórni a szövetségtó1.

7.5 A szövetség elnöl<sége egy adott forduló idópont-
ját is módosíthatja inrJokolt esetben, legkésóbb a
konkrót idópont e]"ótt 1 hónappa1.

7.
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B. A játékvezető:
A játékvezetót a Játékvezetői Testület küldi. /Kört-
sógét az őszi lzezonban a szövetség, tavaszi iclény-
tó1 a pályavá}asztó csaDat fízeti, /
Minden c5apat köte}es a mérk6zésen nregjelent bíró
utiköltsóstórítósét a Játékvezetói Testület normái
alapján a mérkőzés elótt kifizetni.
A konkrét nevet a JT. kijzli a mérkózó feIekke1, 10

nappa1 az acjott mérkózós elótt. A játék veze tókülÖOst
a JT. módosíthatja. tla a kijelijlt .]átékvezetó a mórkó-
zés kezdetére nem érkezik lneg, 10 perc várakoziis u tán
a mérkózóst íneg ke11 kezdeni, a szatreilyok szerint vá-
1asztott szül<ségjátékvezetóve1. A csapatok álIapodja-
nak meg abLran is, hot]y az idóki-izben; de 1egkésí:bb az
elsó fétidó vé5;éig megórkező 3ától<vezetó átvegy€-e ,

és mikor a tnérkőzés vezetósét.
A játé}rvezetó köteles mirrcjen tényl<edóséilen a rögbi 5za-
tldlyai szerint eljárni.

9. A jepvzókörlvv:
A ní:rkőzésekró1 a 3zöveisóg ál ta1 kiadott hivatalos
jegyzólrilrlyvet }..eL1 vezetni, ) pólLjárryban. Az erecleti
példány a szövetségé, a másolatok a c5apatoké. A jegy-
zókönyv a7 alábbiakat tartalmazzai

l. A nrérkózés rninósítése, heJ ye, ide je.
2. A mérkőzó csapatok n8ve
). A játékvezető neve.
4. A mérkőzésre nevezet L játékosok neve , íI]ezszáma, p0-

zició ja.
1. pillér neva
2. sarkazó neve
). pillér neve
4.
;', másocJik sor neva to].ongás
(r.
7. ICVa1o sol neVe

B. összefogó neve
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g. kilences /trányító/ ngve
10. tizes 'i ll

tl. szélsó ll ll

l'2. center tl ll

L1 . center ll ll

t 4 . szé}só tl ll

15. fogó ll ll

L6.
17.
1B. cserék
L9.
7CI.

3/4

5.
6.
1.

9.

10.
11.

L2.

EzáItal e9yórtelrnúen nregállapítható, hogy ki, me-

iyik po=rián kezdte u *Órkózést és a c5erék ját-
szottak-e.
A csapatkapitányt külön jelölve,
Edzók neve.
Az erecJmérry alakulása: idó, szerzett pont, pont-
szetző mezó zánla

Félirlei és végerecJmóny, a 9y őztes c5apat neve,

Cserék: csapat, idö, be-}e,

Figyelmeztetés, kiállítás, okokkal,

A játékv ezetó megjeg yzései a mérkózósró1, a_ rancJezés-
ioí, a kö"ueie zúe"n" uIi tosítandi' f e 1,uéie ie kröi.
A csapatok ószrevételei, észrevételt 1ehet: csapat_
kapitány va9y edző.

l]. A jegyzókötlyvet aláírásávaI hitelesíti a játékveze-
tó; á-csapaiXapitárryok vagy ecizók,

].4. A jegyzókórryvvel kapcsolatbarl esetleg felm9|ült,vitá-
banajátékVezet'ősZaVaclönt,dea'vitát,tárgyáva1
e9yütt a jegyzőkönyvben jelezni ke11,

].5. A kiállított játékosol< igazoIás_át {|ék könyvét/ i
bírónal< a-jegizókönyVVel együtt kel1 a tillgSz irodp_
jába el juttatni.

Ajegyzőkönyvszövetségipélcjányátajátékvezdókiite}es
a 9.zövetséghez eljuttatni, személyesen 12 órán belii1, vagy

postáraaclniamérkózóstkövetÓelsómunkanapOn.
ApályaváIasztókötelesazeredrnényeketamórkÓzéstkö-
vetó hétf ó tl. e. 9,00 óráig a lztjvetséghe z el_juttatni

/teL:l6B-94UB'fax:lBt.}-B2o5/.Amelyil<csapateztr]enl
tartja be, az elnökség biirrtetésse1 sújthat,ja,
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}0. Várakozási idó:
A pályaválasztó csapat a hivatalos kezdési idópontra
me!] neíil érkezó c5apatra ]0 percet köteles várni.
l\mennyiben a J0 perc alatt a késésben 1évó csapat
értesíti a vendéglátót a várható érkezésrílI, a páIya-
választó kötcles tovább vórni, de osak akkor, ha a

mérkőzés az eredeti idóponthoz képest egy órán belü1
e1l<ezdtretó.
A pályaválasztó csapat késése esetén a vendégcsapat
](-) percet köteles várrri. Az utazó csapatoknak szá-
molniuk kel1 útjuk tervezóse során az utazásban rejlí;
bizonytaIansági tényezókke1.

1l. Csapatlétszárn:
Egy csapat egy adott mérkózésre húsz , oz acJott csapat-
ltoz szabályosan leigazolt, érvényes 5portorvosi en9e-
déllyel rendelkezó játókost nevezhet.

L2. Csere :

Et]y nlérkózésen egy c5apat számára három játékos cseré-
je errgedélyezett. Lecserélt játékos a pályára vissza
naín térhet.

13. Nem nragvar álIanrpolpárságú játókosok:
Esy c5apatban egy rnérkózésen, e9yidóberr három külf öldi
játókos 5zerepeIhet a pályán.
A nem maOyar állampolgárságú játékos
1].} lra hazájában nem volt igazolt játéko5, vaíly a

bajnoksá9 kezdetét megÉ]Lőző 24 hónapban nem vett
részt hazájában hivatalos rnérkózósen, magyar
igazoltlssa1,

13.2 ha hazájában igazolt játékos, szövetsóge ennedé-
1yéve1, magyar igazolással,

13.3 a Vienna Celtic r;jLókosai a k}ub igazolásáva1,
13.4 továbbá mindlrárotn esett:en érvénye5 sportorvosi

engedéllye1 1éphet pályára.



_7

A 1].1 és L3.2 pontban 5zerepló játékosok a magyar

átigazolási szabályok szerint igazolhatók.

l4. Ig]azolás. óti§iazolás:
l'lögbijátékosok igazolása és áti9azolása a

bi Igazolási és Átigazolási SzabáLyzatábarr
szerint történik.

15. Erednrényértékelés:
A llenrzeti Bajriokságban a nrérkózésen gyóztes csapat ket-
tó, a vesztes nulla pontot kap, döntetlen esetén a
csapatok egy-egy porrtot kapnak.

16. A ba:jnoksá§r végsó s_orrend je:
16.1 A sorrendet az ószi és tavaszi, idónyben megszer-

zett mérkőz€ sporrtok összege határozza me[J. Ennek

egyenlósége esetén a sorrendel az iisszes tnérkó-

zósen 5zerzt tt tj:; l<apott e rerlni;nypontol< i<ij]iiriLl-

sége c-jiirrti e}. l\ pontkijlönbsát; egyezése ese tén

a tübb ílle!j5zúi;eLL i"viLi" /' ererjtnényponL iönt.
Ha ez is meg8gyezilr, aZ egyrnás ellen elért ered-
nrény dönt.

Ll .

I. B. helyezett csapata.

}B. FeI.iutó:
A II. 05ztály 1. he}yezett csapata. Annak vi55zalépó-
5e esetén a I1.osztály 2. helyt:zett csapata osztáIyo-
zót köteIes vívn i az i. osztály kiesó csapatával, a

2. pont szerint.

t9. Úvás:
\z óvást a konkrét ok rnegje}öléséve1 írásban ke1l az

elnijkséghez benyú jtani , 1e.qkésóbb a mérkó zésl követó
nrásotJik tnunkanapon szernólyesen, telefaxon /LBB-B205/,
vagy ctJtli g a7 iclöpontig a jánlva postára ke11 arjni.
Óvási díj: 1 0t]0,- Ft. /az óvással egyiclejűleg a po5-

tai feIacjóvevény másolatát mel}ékelni ke11./ Az óvá-

si dí jat visszakap ja, lra az elnökség elf ogad j a az

óvást.

Magyar Rög-
foglaltak

Kiesó:
Az llB
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20. Szankciók:
lia az egyik csapat a métkőzésen ijnhibájátró1 nenl je-
Ienik nteg, a kót porrtot a megjelent csapat kapja
26 : 0 porrtkülönLlsd;l;ge1, a vétkes c5apattó1 két bünte-
tó port t 1evonílsra kerii1. A rrlérkőzóse k rendezésében a
csapaLok, jótékosol< áltir1 elkövetett eg]yéb vótségek
ügyében a büntetés nrócJjtit és lnértékót a fegyelrni szabály-
zat alapj;in a fegyelmi [lizottság határozza me9.

2I. A l'Jemzeti Ba jnokság L osztálvának dí.iazása :

A bajnokság győztese a "Bajnok" l(itüntetó cínet nyeri
e]-.

"lulag;yar bajnok" címet c:;ak az a nl30yar csapat/é5 ma-

Uyarországi székhely[j csapat / kaphat, aki a 1egjobb
hely ezés t ér tc e1 .

A "lJajnok" éij a "|,,1agyar bajnok" kupát,
a 1-]. helyezett csapatok játékosai eirmet,

a I-6. helyezett csapatok tlajnoki helyezésüket igazoló
c!-..Leve}r-.t

kapnak.
A "Uajrlok" cítn ma!Jyar csapat győzelme esetún rlem kerü1
kiadásra.

22. Egvet_relr:

22.1 fteklámf eliratok
A kiírás kízárólag az öltözékerr viselhetó rek}ám-
feliratokaró1 rendelkezik: a pályára 1épó játéko-
sok mezónek rnelI és hátolt,lalán, il}etve nacJrágján
e 9y-egy rekIám helyeziretó el. A nez hátán ellre-
1yezett rek}ám a szárnok 1óthatóságát nen] zavar-
hatja. Ettó1 eltérni csak a i"lligSz elnökségének
engedélyével lehet.

23. l!R l-es játékosnak nrirrósü1 az az igazolt játékos, aki az

eLőzó és jelenleg zalLó bajnoki szezonLlen /tav aszi,
ószi / assze5en 1eplalátlb kót mórkózóscn játszott.

24. Az az llF] I-es játókos, aki NB I1_es mérkózésen játszott,
az elsó NR 1I-es ntérkózóst követően két NR I-es mórkőzé-

s8íl neíIl játszirat /további 1,1L] 1I-es rnérkózésen 5zerepcl-
het/.


