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I A BAJNOKSÁG CÉLJA

A  rögbi  klubok,  illetve  csapatok  versenyzési  lehetőségének  megteremtése.  Az 
erősorrend  eldöntése  a  bajnokság  összes  osztályában,  valamint  az  utánpótlás 
korosztályokban.  Jó  színvonalú,  erős  bajnoksággal  a  válogatott  kerettagok 
felkészítéséhez  és  nemzetközi  helytállásához  való  hozzájárulás.  A  sportág 
népszerűsítése, szórakozási lehetőség biztosítása a rögbi iránt érdeklődők számára.

II RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1 A bajnokságban részt vehetnek mindazon klubok és egyesületek csapatai, akik tagjai 
a  Magyar  Rögbi  Szövetségnek  (MRGSZ  Alapszabály  IV.  pont  12.  §  "A  tagok 
kötelezettségei")  és  2010.  augusztus  7-ig  megfizették  a  2010.  évi  tagsági 
költségtérítést.  NB II és női osztályban elfogadható a több egyesület közös csapat  
állítása,  de  előfeltétele  az  írásos  megállapodás  a  több  egyesület  között,  hogy 
regisztrált játékosai más bajnokságban nem szerepel.

2 2010.  szeptember  1-ig  megfizették  a  nevezési  díjat  és  a  bajnokság  szintjéhez 
megállapított kauciót, mely a 2010/2011. évi bajnokságban e kiírás alapján:

Szint Jellemző Nevezési díj Kaució

Extra
Felnőtt  XV  és  több  utánpótlás  XV  csapat, 
vagy akadémia

120 000 Ft 150 000 Ft

NB 1
Felnőtt  XV  legalább  egy  utánpótlás  XV 
csapat, vagy akadémia

60 000 Ft 100 000 Ft

NB 2
Felnőtt  XV  és  ajánlott  egy  utánpótlás  XV 
csapat, vagy akadémia

40 000 Ft

Egyetemi
Magyar  Egyetemi-,  Főiskolás  Rögbi  7’s 
bajnokság, kiírás a MEFRCS Bizottsága által

- -

Női Női 7-es bajnokságban induló csapat 15 000 Ft

a) A nevezési  díjak  megállapításakor  5  szint  került  megállapításra,  a  klubok 
erőssége és a Magyar Rögbi Szövetség által nyújtott szolgáltatások szerint.

b) Minden klubnak minden csapata után be kell  fizetnie  a nevezési  díjat.  A 
kauciót egy egyesületnek a legfelsőbb osztályban induló csapata után kell 
megfizetnie.

c) Amely klub határidőre nem teljesítette a nevezési díj és kaució befizetését, 
nem indulhat a magyar bajnokságban. Abban az esetben, ha már a korábbi 
évadokban megfizetésre került a kaució, akkor csak fel kell tölteni az eredeti  
összegre, ha idény közben levonásra került belőle.

d) Minden  klubnak  a  legmagasabb  osztályban  induló  csapata  után  kell 
megfizetnie a kauciós díjat.

3 Játékvezetői díjak



a) A 2010/2011 versenyszezonra a bajnokság minden osztályában központilag 
történik a játékvezető(k) delegálása (JB által), és a díjak kifizetését is MRGSZ 
központilag végzi a Játékvezetői Bizottság koordinálása mellett.
b) A játékvezetői  díjak  őszi  és  tavaszi  szezonra  a  Játékvezetői  Bizottság 
által  előre  kalkuláltak  szerint  kerül  kiszámlázásra,  melyet  a  következők 
szerint kell megfizetni az MRGSZ számlájára:
Bank adatok
Név:       Magyar Rögbi Szövetség
Cím:   1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Bank Név:         Kereskedelmi és Hitelbank RT
Bank Cím:     1051. Budapest, Október 6.u.7.
HUF bankszámlaszám: 10200940-22014939-00000000
(IBAN): HU15 1020 0940 2201 4939 0000 0000
SWIFT CODE: OKH BHUHB
- őszi bajnoki szezon JT díjak fizetési határideje: 2010. augusztus 31.
- tavaszi bajnoki szezon JT díjak fizetési határideje: 2011. február 28.

c) Amely klub határidőre nem teljesítette a  játékvezetői díjak előre kalkulált 
összegének befizetését, nem indulhat a magyar bajnokságban.  Amennyiben 
az  őszi  illetve  a  tavaszi  szezon  végén  az  előre  kalkulált  és  a  valós  
játékvezetői  díjak  egyenlege nem egyezik,  úgy  a Játékvezetői  Bizottság  a 
következőket teheti:
egyenleg  negatív az MRGSZ szemszögéből: az adott klub kötelezettsége a 
különbözet megfizetése
egyenleg pozitív az MRGSZ szemszögéből: az adott klub következő szezonra 
esedékes  játékvezetői  díj  számláján  jóvá  írja,  klub  kérelem  esetén 
visszautalható a különbözet.

d) Minden klubnak minden csapata után be kell fizetnie a játékvezetői díjat.

4 Korosztályok
• Felnőtt korosztály 1991. december 31.-én vagy azelőtt születettek
• Junior korosztály 1992.  január 01.  -  1994.  december 31.  között 

születettek
• Kadett korosztály 1995.  január  01.  -  1996.  december  31.  között 

születettek
• Kölyök korosztály 1997.  január  01.  -  1998.  december  31.  között 

születettek
• Mini korosztály 1999. január 01.-én vagy azután születettek.

5 Nevezési határidőre, 2010. augusztus 7-ig csapatonként és korosztályonként leadták 
az ún. "nevezési lap" nyomtatvány 2010/11. évi változatát hiánytalanul kitöltve. A 
nevezés  feltételeknek  való  megfelelés  ellenőrzése  és  a  nevezés  elfogadása  első  
fokon a versenybizottság, másodfokon az elnökség feladata. 

6 Valamennyi játékosnak, aki a bajnokságban részt vesz - tekintet nélkül arra, hogy 
melyik  korosztályban  játszik  –  rendelkeznie  kell  a  korábbi  kék  tagsági  könyvet 
kiváltó  érvényes Játékos adatlappal  és érvényes sportorvosi  engedéllyel.  További  
kérdések esetén forduljanak az Igazolási Bizottsághoz!



III A  LEBONYOLÍTÁS  RENDJE,  EREDMÉNYÉRTÉKELÉS,  A  BAJNOKSÁG  VÉGSŐ 
SORRENDJE

A bajnoki  szezon 2010. szeptember 4-én kezdődik és 2011.  május 7.-én ér véget 
felnőtt korosztályokban, utánpótlás korosztályokban pedig 2010. szeptember 4.-től 
2011. május 28.-ig tart. A lebonyolítás pontos időrendje a 2010. augusztus 7.-i 13 
órakor  Velencén  tartandó  csapatvezetői  értekezleten  kerül  véglegesítésre.  A 
versenynapok kiválasztásánál a nemzetközi kötelezettségeket vesszük prioritásnak, 
a  bajnokságok  kategóriák  szerinti  bontását  a  klubok  erőssége  és  igénye  alapján 
alakítottuk ki, fordulók párosításánál a tavalyi rangsorokat vesszük alapul.
A Magyar Nemzeti 7’s Rögbi Bajnokság 2011.-ben külön kerül kiírásra.

EXTRA LIGA

a) 3 csapat, őszi szezonban oda-visszavágós alapszakasz

b) Előre nevezett csapatok:
Gas.hu Battai Bulldogok

Kecskemét A.R.C.

Esztergomi Vitézek Suzuki

c) A csapatok 15 fős (XV) rögbit játszanak.

d) Az alapszakaszban így 4 mérkőzést játszanak.

e) A középdöntőben további 5 mérkőzést játszanak

f) A rájátszásba a legjobb 4 csapat jut be, ahol elődöntőt és helyosztót játszanak

g) A csapatok rangsorát a tavalyi bajnoki végeredmény alapján állítottuk össze.

EXTRA LIGA KÖZÉPDÖNTŐ

a) 6 csapatos egy fordulós középdöntő, az NB 1-ből érkező három csapattal kiegé-
szülve, így 5 mérkőzést játszanak, majd 4 csapatos elődöntő és helyosztó

b) A pályaválasztói jogok kiosztása:

Pályaválasztó csapat Hazai meccs Idegenbeli meccs

1. 2., 3. 4., 5., 6.

2. 3., 4. 1., 5., 6.

3. 4., 5. 1., 2., 6.

4. 1., 5., 6. 2., 3.

5. 1., 2., 6. 3., 4.

6. 1., 2., 3. 4., 5.

c) Az Extra liga alapszakaszból hozott pontok 1. helyezett 6, 2. helyezett 4, 3. he-
lyezett 2. pontról indul a rájátszásban, míg az NB 1-ből egyből feljutó csapatok  
3-3 ponttal, a helyosztóval felkerülő Nb1-es csapat 0 ponttal kezdenek. A két NB 
1-es egyből feljutó csapat közti sorrend sorsolással kerül megállapításra a kö-
zépdöntőben, de egyaránt 3-3 pontról indulnak. 



EXTRA LIGA RÁJÁTSZÁS

a) 4 csapat a  középdöntő helyezések alapján játssza az elődöntőket (1.-4., 2.-3.), 
majd a megpályáztatott helyszínen a döntő és a harmadik helyért játszanak, a 
döntő győztese a Magyar Bajnok.



NB 1

a) 9 csapat,  két  földrajzi  alapon összeállított  csoportba  sorolva,  körmérkőzéses 
rendszerben.

b) Csoportok (az előzetes nevezési szándék és a korábban elért eredmények alap-
ján):

Kelet Nyugat

Nagyvárad Spartans Fekete sereg

Budapest Exiles Esztergomi apródok (II)

Szegedi Gorillák Elefántok

Szentesi 91-esek Pécsi Indiánok

Kecskemét Öregfiúk

c) A csapatok XV rögbit játszanak.

d) Az alapszakaszban a csoporton belül 2-2 mérkőzést vívnak egymással.

e) Az alapszakaszban így keleten 8, Nyugaton 6 mérkőzést játszanak.

f) A csapatok rangsorát csoportokra bontva állítjuk össze.

g) A rájátszás az Extra ligába kerülésért: mindkét csoport első feljut, míg a K 2. –  
Ny 2. a feljutásért mérkőzik semleges helyszínen, az így 6 csapatossá váló Extra 
liga középdöntőjéhez, így esélyük nyílik a Magyar Bajnoki cím megszerzésére. Az 
Extraligás középdöntőjébe folyó küzdelem lejátszási  határideje 2011.  március 
13.

h) Az NB 1 további helyezéseinek eldöntése a maradék 6 csapat egyfordulós mér-
kőzéseivel dől el; NB 1 rájátszása. Az NB 1 rájátszásába minden csapat az alap-
szakaszban megszerzett pontjait viszi tovább. Nem számítanak bele az Extraliga 
rájátszásáért folytatott mérkőzéseken szerzett pontok.

i) Az NB 1 rájátszás pályaválasztói jogának alakulása az alapszakasz során szerzett 
pontok sorrendje alapján történik, az első hazai pályán mérkőzik a második, har-
madik helyezettel és utazik a negyedik, ötödik, hatodik helyezetthez, a további 
párosítás e mintát követi. Abszolút egyenlőség esetén a több szerzett bónusz 
pont, a szerzett-kapott pontok aránya, a több vitt cél, a sárga, piros lapok ará-
nya, legvégül sorsolás dönti el.

Pályaválasztó csapat Hazai meccs Idegenbeli meccs

1. 2., 3. 4., 5., 6.

2. 3., 4. 1., 5., 6.

3. 4., 5. 1., 2., 6.

4. 1., 5., 6. 2., 3.

5. 1., 2., 6. 3., 4.

6. 1., 2., 3. 4., 5.



j) Az NB 1 bajnoki címéért, azaz a Szuperkupáért a két NB 1-ből egyből feljutó csa -
pat játszik, míg az NB 1 rájátszási tabella végeredménye adja a további NB 1 he-
lyezettjeit 4.-9.-ig. 

k) Amennyiben az extraligába feljutó NB 1-es csapat(ok) bekerülnek az extraliga 4 
csapatos rájátszásába, úgy a Szuperkupában az extraliga rájátszásába be nem ju-
tó extraligás csapat(ok)  is szerepelhetnek.



NB 2

a) 8 csapat, két földrajzi alapon összeállított csoportba sorolva, körmérkőzéses 
rendszerben.

b) Csoportok (az előzetes nevezési szándék és a korábban elért eredmények 
alapján):

Kelet Nyugat

Viharsarki  Bikák + 
Gyulai Várvédők

Medvék

Gyöngyösi Farkasok
Velencei  Kék  Cápák  + 
Biatorbágy

G.Ö.R.CS. Fehérvári Vadkanok

SZTE EHÖK SE
Völgy  Lovagjai  +  BMF 
Gladiátorok

c) A csapatok XV fős rögbit játszanak.

d) Az alapszakaszban a csoporton belül 2-2 mérkőzést vívnak egymással.

e) Az alapszakaszban így 6 mérkőzést játszanak.

f) A csapatok rangsorát csoportokra bontva állítjuk össze.

g) A rájátszásba mindkét csoport első 4 helyezettje kerül be.

h) A negyeddöntőket az alacsonyabban rangsorolt csapat pályáján vívják, a kö-
vetkező kiemelés szerint: 

• Negyeddöntő 1: NY4–K1;

• Negyeddöntő 2: NY3–K2;

• Negyeddöntő 3: K3–NY2;

• Negyeddöntő 4: K4–NY1.

i) A továbbjutók az elődöntőket a magasabban rangsorolt csa-
pat pályáján vívják, a következő sorsolás szerint:

• Negyeddöntő 1 győztese – Negyeddöntő 3 győztese;

• Negyeddöntő 4 győztese – Negyeddöntő 2 győztese.

j) A döntő és a bronzmérkőzés pályáztatott helyszí-
nen kerül megrendezésre.

k) A rájátszásban teljesítménytől  függően 1-3 mér-
kőzést játszhatnak a csapatok.



KUPARENDSZERŰ 7-ES NŐI BAJNOKSÁG 

A versenybizottság által kiírt, egymástól függetlenül megrendezett 8 bajnoki fordulókon, 
kuparendszerben  zajlanak  a  mérkőzések.  A  bajnokság  végén,  a  kupákon  elért 
mérkőzésekért  kapott  pontok  összessége  adja  a  táblázatot,  ahol  a  legtöbb  pontot 
szerzett csapat a Magyar 7-es Bajnok, és így tovább. Ha egy csapat nem vesz részt egy  
kupán, akkor mérkőzés eredményét 0-15 ponttal kell beszámítani, és minden kihagyott  
mérkőzésen 1 büntető ponttal sújtandó. Minden fordulón ki kell  jelölni  egy személyt  
tornavezetőnek,  aki írja az eredményeket,  vezeti  a jegyzőkönyveket  a mérkőzésekről 
(perc, pontszerző).

a) Előre nevezett csapatok:

Fehérvár RC

Gas.hu Battai Bulldogok

Agárd Angels + Bp Exiles

Fit World SE

BAJNOKI LEBONYOLÍTÁS TOVÁBBI SZABÁLYAI

1. A felnőtt férfi mérkőzéseken szerezhető pontok: 

• győzelemért négy,

• döntetlenért 2-2 pont jár,

• 1 bónuszpontot kap az a csapat, amely 4 vagy több célt visz,

• 1 bónuszpontot kap az a vesztes csapat,  amely  kevesebb, mint 7 
ponttal kap ki.

2. Női 7’s bajnokság és Egyetemi bajnokság és utánpótlás bajnokság mérkőzé-
sein a győzelem 3, a döntetlen 2, a vereség egy pontot ér, a kupákon meg-
szerzett mérkőzés pontok eredményezik a végső tabellát.

3. A sorrendet az alapszakaszban, a középdöntőben, valamint a rájátszás for-
dulóiban megszerzett mérkőzéspontok összege határozza meg, illetve a ki-
eséses rájátszásban a helyosztó mérkőzések eredménye a döntő. Mérkőzés 
pontok egyenlősége esetén a sorrendet az egymás ellen elért  eredmény-
pontok különbsége dönti  el.  További egyenlőség esetén az egymás elleni 
mérkőzéseken vitt több cél dönt, majd a következő szempontokat kell figye-
lembe venni: több sikeres jutalomrúgás, több sikeres kapura rúgás, sport-
szerűbb magatartás (a teljes szezonban kevesebb piros, majd kevesebb sár-
galap). Amennyiben ezek alapján sem lehet meghozni a döntést, úgy sorso-
lással kell megállapítani a sorrendet.

4. Három vagy több csapat azonos pontszáma esetén: 

• Az azonos pontszámot elért csapatok között a sorrendet az egymás elle -
ni eredmények összesítésével, mint egy „kisbajnokság” táblázata alap-
ján kell kiszámolni. Ennek alapján az végez előbb akinek:



•  Ezen számított „kisbajnokságban” több pontja van. 

• Azonos pontszám esetén a „kisbajnokság”-ban jobb a pontkülönbsége. 

• Amennyiben a pontszám és az egymás ellen elért pontkülönbség meg-
egyezik, úgy a bajnokságbeli összesített eredmény figyelembevételével 
számított pontkülönbség dönt, 

• további egyenlőség esetén a teljes bajnokságban szerzett több pont ha-
tározza meg a sorrendet. Amennyiben ez sem dönt, úgy sorsolással kell 
megállapítani a sorrendet. 

5. Az extraliga alapszakasz és a középdöntő kiemelt mérkőzéseiről (kiemeltnek  
számít  az  Elemző-,  Kontroll  Bizottság  által  javasolt  mérkőzés)  készüljön 
megfelelő  minőségű  felvétel,  a  játékvezetők  munkájának  a  segítése  és 
elemzése érdekében. A felvételek költségeinek, az elemző(k) díjának fede-
zetére külön bizottságot (Elemző-, kontroll Bizottság) alakít az MRGSZ, mely 
önálló gazdálkodással  rendelkezik.  A felvétel  elmulasztása 20.000 Ft levo-
nást von maga után a vétkes csapat kauciójából. 

6. Az EKB munkáját és működését a EKB tagok maguk közül választott vezető-
sége határozza meg, és beszámolóval tartozik a JB és az Elnökség felé.

UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGOK:
A  versenybizottság  a  2010/2011.  évi  szezonra  nyílt  kadett  és  nyílt  junior 

bajnokságot ír ki.

Kadett bajnokság:
• létszám: 15 fő 
• időtartam: 2*25 perc

Junior bajnokság
• létszám: 15 fő 
• időtartam: 2*35 perc

Lebonyolítási forma:

a) A csapatok körmérkőzéses rendszerben oda-visszavágó alapon, pályaválasztói 
joggal játszanak a bajnoki helyezésért.

b) A mérkőzéseken szerezhető pontok: 

• győzelemért három,

• döntetlenért két-két pont, 

• vereségért egy pont.

c)  A sorrendet az őszi és tavaszi idényben megszerzett mérkőzéspontok összege 
határozza meg. 

d) Ennek egyenlősége esetén:



• a sorrendet az egymás ellen elért eredménypontok különbsége dönti el,  
a tabella élén végző csapat az utánpótlás bajnok.

• További egyenlőség esetén az egymás elleni mérkőzéseken vitt több cél 
dönt, 

• majd a következő szempontokat kell figyelembe venni: több sikeres ju-
talomrúgás, több sikeres kapura rúgás, sportszerűbb magatartás (a tel-
jes szezonban kevesebb piros, majd kevesebb sárgalap). 

• Amennyiben ezek alapján sem lehet meghozni a döntést, úgy sorsolás-
sal kell megállapítani a sorrendet.

e) Három vagy több csapat azonos pontszáma esetén: 

• Az azonos pontszámot elért csapatok között a sorrendet az egymás elle -
ni eredmények összesítésével, mint egy „kisbajnokság” táblázata alap-
ján kell kiszámolni. Ennek alapján az végez előbb akinek: 

• a) Ezen számított „kisbajnokságban” több pontja van. 

• b) Azonos pontszám esetén a „kisbajnokság”-ban jobb a pont-
különbsége. 

• c)  Amennyiben a pontszám és  az  egymás  ellen elért  pontkü-
lönbség megegyezik, úgy a bajnokságbeli összesített eredmény 
figyelembevételével számított pontkülönbség dönt, 

• d)  további  egyenlőség  esetén  a  teljes  bajnokságban  szerzett 
több  pont  határozza  meg  a  sorrendet.  Amennyiben  ez  sem 
dönt, úgy sorsolással kell megállapítani a sorrendet. 

f) A kétfordulós bajnokság első helyezettje az őszi és tavaszi fordulók összesítésé-
nél elért legtöbb pontot gyűjtő csapat és egyben a Magyar utánpótlás korosztá-
lyos bajnok.

g) Elfogadható a több egyesület közös csapat állítása és régiós akadémia néven 
történő szerepeltetése, de előfeltétele az írásos megállapodás a több egyesület 
között, hogy regisztrált játékosai csak az adott régió akadémiai edzésein és mér-
kőzésein szerepelnek. 

A klubok előzetesen az alábbi vállalásokat tették, így 7-7 junior és kadét csapat vesz részt a baj -
nokságban:

Utánpótlás csapatok Junior Kadét Kapcsolódó egyesületek

Közép Magyarországi Rögbi Akadémia X X
SZVISE,  PMRUM,  Velence,  Biatorbágy,  BP 
Accueil RC

Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club X X

Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby SE X X

Budapest Rögbi Akadémia X
Exiles, Elefántok, Gyöngyös, Békéscsaba (BP 
játékosok)

Dél-Alföldi Rögbi Akadémia X Szeged



Pécsi Indiánok Sport Klub X

Fehérvár Rugby Club X X

SZVSC 91-esek Rögbi Szakosztály X

Észak Magyarországi Rögbi Akadémia X Gyöngyös, Exiles, Elefántok

Velence-tavi Vikingek X
Agárd,  Pázmánd,  Fejér  megyei  utánpótlás 
egyesület

h) A versenybizottság  a fenti  utánpótlás  csapatok  szerepeltetését  ellenőrzi  és a 
mérkőzések elmaradása esetén a szankciókat léptet(het) életbe az egyesület el-
ső  számú csapata ellen.

RÉGIÓS SZINTŰ JUNIOR VÁLOGATOTT BAJNOKSÁG:

a) A versenybizottság által kijelölt időpontokban az őszi és a tavaszi szezon közben 
2-2 alkalommal a Nemzeti akadémia program sorozat keretében a Kelet, Közép, 
Nyugat régiós válogatottjai egy napos torna rendszerben mérkőzéseket 
játszanak a régiós junior válogatott bajnoki címért.

b) Az egyes klubok a környezetükhöz területileg közel eső régiós válogatottjába 
delegálnak játékosokat, az egyes csapatok felkészülést megegyezés alapján 
vezetik.
Kelet: Kecskemét, Békéscsaba, Szentes, Szeged
Közép: Százhalombatta, Velence, Érd, Biatorbágy, Budapest, Gyöngyös, Vác?, 
Pécs?
Nyugat: Esztergom, Székesfehérvár, Vác?, Pécs?
A nem tisztázott területi beosztás eldöntése a kérdéses klub feladata.

c) Az egyes tornák célja a felkészülés az U18 és U20 válogatottak nemzetközi 
megmérettetéseire, ezért a kupa rendszerű tornák lebonyolítását és szervezését 
az utánpótlás szövetségi kapitány koordinálja.

IV KIESÉS, FELJUTÁS

A bajnokság kiírása szerint a különböző osztályokban való indulást nem a megelőző 
szezonban elért  eredmények,  hanem az adott  osztály  feltételeinek maradéktalan 
teljesítésére irányuló nyilatkozat, azaz a nevezés határozza meg.

V A  RÉSZTVEVŐK  ÁLTAL  BIZTOSÍTANDÓ  TECHNIKAI  ÉS  SZEMÉLYI 
FELTÉTELEK

A pálya pillanatnyi  alkalmasságáról  és a  technikai,  személyi  feltételek  meglétéről 
minden  esetben  a  játékvezető  dönt.  Hiányosság  vagy  alkalmatlanság  esetén  a 
játékvezető  nem vezeti  le  a  mérkőzést.  A további  kérdésekben,  szankciókban az 
elnökség dönt a versenybizottság javaslata alapján. A szankció lehet büntetőpontok 
levonása, a kaució benntartása.



• A mindenkori  IRB laws szabályoknak  megfelelő  pályát  a  pályaválasztó csapat 
köteles biztosítani. 

• A  pályaválasztó  csapat  köteles  a  vendégcsapat  és  a  játékvezető  részére 
lehetőség  szerint  külön  öltözési  és  tisztálkodási  lehetőséget  biztosítani.  
Értékmegőrzésről a pályaválasztó nem köteles gondoskodni.

• A csapatok  kötelesek  a  rögbi  játékhoz  méltó  öltözékben  pályára  lépni,  azaz 
egységes  és  rendben  tartott  felszerelésben  a  jegyzőkönyvnek  megfelelő,  a 
mezeken jól  látható számozással.  Hideg idő esetén hosszú nadrág használata 
megengedett, de csak rövid sportnadrág alatt.

• Amennyiben  a  két  csapat  meze  azonos  tónusú  a  játékvezető  kötelezheti  a 
pályaválasztó  csapatot  a  mezének  kicserélésére.  Erre  megfelelő  mennyiségű 
időt kell adni.

• A  pályaválasztónak  rendelkeznie  kell  az  érvényes  bajnoki  kiírás  és  a 
szabálykönyv egy példányával a mérkőzés helyszínén.

• A pályaválasztó köteles gondoskodni arról, hogy a mérkőzésen legyen orvos, aki 
nem  lehet  a  mérkőzésre  benevezett  játékos.  A  pálya  közvetlen  közelében 
segélykérésre alkalmas telefonnak kell lennie.

• A vendéglátó klub köteles rendezőt biztosítani a mérkőzésekre, akik feladata a  
rend  biztosítása,  a  játékvezető  "hivatalának"  védelme.  Rendezők,  jól  látható 
mellényben legyenek.

• Ha nincs 2 semleges partjelző, a csapatok adnak 1-1-et, ha a vendégcsapat nem 
tud adni, akkor mindkét partjelzőt a vendéglátó jelöli ki. A partjelzőknek a hazai  
csapat  köteles  egyenmezt  biztosítani.  Ha  a  mérkőző  csapatok  bármelyike 
SEMLEGES partjelzőt kíván foglalkoztatni, ezek teljes költségtérítése őt terheli.  
Amennyiben  mindkét  mérkőző  fél  benyújtja  ilyen  irányú  igényét,  akkor  a 
költségeket fele-fele arányban viselik. Ez irányú igényüket a klubok a mérkőzés 
időpontja  előtt  legkésőbb 2  héttel,  írásos  formában jelezhetik  a Játékvezetői 
Bizottság  felé.  A  semleges  partjelző  költségtérítése  a  mindenkori  utazási 
költségtérítés  teljes  összege,  valamint  az  érvényben  lévő  játékvezetői  díj  
táblázat a mérvadó. A partjelzők személyének kijelölése a Játékvezetői Bizottság 
hatásköre.  A  rájátszáson  minden  esetben  semleges  partjelző  segíti  a 
játékvezetőt.  A  rájátszás  játékvezetői  és  partjelzői  költségeit  a  rájátszásba 
kerülő csapatok mérkőzésenként bontva, egyenlő arányban állják.

• Az Extra  liga  mérkőzéseire  a  Játékvezető  Bizottság  a  legnagyobb mértékben 
igyekszik 3 tagú játékvezetői  stábot biztosítani,  és az MRGSZ kötelezi  a hazai 
csapatot a mérkőzés video felvételére, majd az elkészült anyag közreadására. 
Valamint  mérkőzés  ellenőr,  illetve  játékvezetői  megfigyelő  delegálását  is 
feladatának tekinti a játékvezetői testület.

• A mérkőző felek vezetőinek a mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 20 perccel a  
játékvezető részére kell bocsátani a mérkőzés jegyzőkönyvét kitöltve, valamint  
a  jegyzőkönyvben szereplő  játékosok  igazolásait  (versenyengedélyt,  érvényes 
sportorvosi  engedélyt,  mezszámozás  helyessége).  A  csapatkapitányok  az 
igazolásokat  egyenként  bemutatják,  a  játékvezető  ellenőrzi  az  azonosságot, 
orvosi érvényességet, a cipőket, esetleges eltiltásokat, (valamennyi játékosnak 
a  játékvezető  igénye  esetén  személyi  igazolvánnyal,  vagy  egyéb 
személyazonosságát igazoló  fényképes okmánnyal  igazolnia  kell  magát).  Ahol 
kadett  vagy  juniormérkőzés  kerül  előzetesen  megrendezésre,  és  mindkét 
mérkőzést  ugyanazon játékvezető vezeti,  a játékvezető részére elegendő időt  



kell biztosítani az előbbi ellenőrzések végrehajtására, tehát az előző mérkőzések 
időpontját úgy kell meghatározni, hogy azok legkésőbb a következő mérkőzés 
előtt 20 perccel befejeződjenek.

• A játékvezető a mérkőzést követően kitölti a mérkőzés jegyzőkönyvét, minden 
mérkőzésről  egyet-egyet  (felnőtt,  kadett,  junior).-  feltünteti  az eredményt,  a 
pontszerzőket  és  a  pontszerzések  időpontját,  cseréket,  figyelmeztetéseket 
(sárga  és  piros  lap),  ezek  időpontját,  egyéb  megjegyzéseket.  -  a  játékvezető 
feladata  legkésőbb  a  mérkőzést  követő  hét  keddig  a  jegyzőkönyv(ek)  papír 
alapon,  vagy  elektronikus  úton  történő  eljuttatása  a  Szövetségbe.  Minden 
mérkőzés után a gyorseredményt 6 órán belül sms-ben el kell  küldeni a +36 
30 450  5006  telefonszámra  majd  azt  feltűnik  a  szövetségi  honlapon. 
Kiegészítésként  a  mérkőzésről  beszámoló  írására  kötelezhető  a  játékvezető, 
minden olyan esetben, ahol ezt a Játékvezetői Bizottság vagy a mérkőző felek 
bekérik. 

• A  játékvezetőnek  feladata  a  mérkőzést  követően  6  órán  belül  sms-ben 
megküldeni  az  eredményt  vagy  a  szövetségi  honlapon  rögzíteni  a 
gyorseredmény  felviteli  lehetőségen,  vagy  az  adatokat  adminisztrátori  joggal 
rendelkező személyhez eljuttatni. A következő hét keddig a jegyzőkönyv teljes 
mértékben megküldésre kell kerüljön a szövetség elérhetőségeire (eredmények, 
összeállítások, pontszerzők), majd a szövetségi honlapon kell rögzíteni vagy az 
adatokat  adminisztrátori  joggal  rendelkező  személyhez  kell  eljuttatni. 
Amennyiben  nem  teljesülnek  ezen  játékvezetői  feladatok,  akkor  a  vétkes  
játékvezető szankcionálva lesz a Játékvezetői Bizottság javaslata alapján.

• Valamennyi  csapattól  elvárt  a  játékvezetővel  szembeni  lojális  magatartás,  a 
tisztelet  kampány  támogatása.  A  csapatok  kerüljenek  minden  olyan 
megnyilvánulást,  mely  ellentétes  a rögbi  szellemével,  ne törekedjenek  tiltott 
eszközökkel  előnyhöz jutni,  ezen a téren különös felelőssége van a csapatok 
vezetőinek.

• A  csapatok  vezetői  fordítsanak  különös  figyelmet  arra,  hogy  a  nézőtér  is  a 
sportszerűség színtere legyen, megakadályozva a játékvezetőt érintő bármilyen 
incidenst.

VI A MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJA

A felnőtt  mérkőzések  kezdési  időpontját  szombati  napokon 13  és  17  óra,  vasárnapi 
napokon  11  és  17  óra  között  kell  meghatározni.  Szükség  esetén  a  játékvezetői  
testületnek, az elnökségnek és a médiabizottságnak joga van időpont-módosítást kérni.
A  mérkőzések  időpontját  csak  a  versenybizottság  és  a  játékvezetői  bizottság 
engedélyével lehet megváltoztatni. Az időpont változtatás kizárólag abban az esetben 
lehetséges, ha a két klub írásban megegyezett az időpont és a helyszín tekintetében. 
Amennyiben  nincs  közös  megegyezés,  automatikusan  az  eredetileg  kiírt  időpont  és 
helyszín  marad  érvényben.  Ez  alól  kivételt  képeznek  a  nemzetközi  kupákon  induló 
csapatok hivatalos nemzetközi mérkőzései, amely az adott hétvégére kisorsolt magyar 
bajnoki  találkozó  automatikus  halasztását  eredményezi.  Az  elnökségnek  indokolt 
esetben joga van a teljes fordulót, vagy egy-egy mérkőzést elhalasztani.
A  versenybizottság  által  kialakított  sorsoláshoz  a  hazai  csapatoknak  kell  a  pontos  
időpontot  hozzárendelni.  A bajnokság első mérkőzésének hétvégéje  előtt  4 héttel,  a  
tervezett napot kell leadni, az első mérkőzés előtt 2 héttel előtte a pontos időpontokat.



A  hazai  csapatnak  elég  az  időpontokat  közzé  tenni,  ha  a  vendégcsapat  nem  jelzi  
módosítási kérelmét, az időpontot elfogadottnak kell tekinteni.

A  közös  megegyezéssel  történő  halasztás  esetén  kötelező  az  új  időpont  megadása,  
ennek  elmaradása  esetén  nem  elfogadható  a  halasztás,  így  a  kezdeményező  félnek 
ebben az esetben körültekintően eljárni!

A nyílt kadett bajnokság és a nyílt junior  bajnoki mérkőzések a felnőtt mérkőzésektől 
függetlenül  kerülhetnek  lebonyolításra,  akár  hétköznapokon  is.  A  Versenybizottság 
javaslata szerint a kadett, junior mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt, illetve után, 
valamint hétköznapi időpontokban zajlanak. Az időpontokat a Játékvezető bizottságnak 
jóvá kell hagynia!

VII VÁRAKOZÁSI IDŐ

A  pályaválasztó  csapat  a  hivatalos  kezdési  időpontra  meg  nem  érkező  csapatra  30 
percet  köteles  várni,  amennyiben  a  30  perc  alatt  a  késésben  lévő  csapat  értesíti  a 
vendéglátót a várható érkezésről a pályaválasztó köteles tovább várni, de csak akkor, ha 
a mérkőzés az eredeti időponthoz képest egy órán belül elkezdhető.  A pályaválasztó  
csapat késése esetén a vendégcsapat 30 percet köteles  várni.  Az utazó csapatoknak  
számolniuk kell útjuk tervezése során az utazásban rejlő bizonytalansági tényezőkkel. 
A  bajnokságban  elmaradt,  vagy  elhalasztott  mérkőzéseket  a  bajnoki  sorsolásban 
meghatározott pótfordulók időpontjában kell lejátszani. 

VIII SZABÁLYOK

A magyar bajnokságban az IRB által jóváhagyott szabálykönyv az érvényes. Egy csapat 
egy  mérkőzésére  23,  az  adott  csapathoz  szabályosan  leigazolt  érvényes  sportorvosi  
engedéllyel  rendelkező  játékost  nevezhető.  A  nevezett  játékosok  között  legalább  6 
elsősoros játékosnak kell szerepelnie.
A Szövetség döntése alapján a Magyar Rögbi Bajnokságban a csapatok 8,  azaz nyolc  
csere/helyettesítő  játékost  nevezhetnek.  A  csere  illetve  helyettesítés  szabályait  a 
Szabálykönyv tartalmazza.

Különösen  nagy  figyelemmel  kell  betartani  az  IRB  U18-as  és  U19-es  játékosokra 
vonatkozó szabályait, amelynek fordítása a jelen kiírás elválaszthatatlan része.

IX NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ JÁTÉKOSOK
Az 1998/1999-es bajnoki évvel kezdődően a Magyar Rögbi Szövetség nem határolja be a  
csapatokban szerepeltetett nem magyar állampolgárságú játékosok számát, tekintettel  
a már több éve tartósan Magyarországon élő, dolgozó, tanuló sportolókra. 
Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  Nyilvántartási,  Igazolási  és  Átigazolási  Szabályzat 
külföldi játékosokra vonatkozó szakaszok betartására.
A nem magyar állampolgárságú játékosoknak is rendelkezniük kell a korábbi kék tagsági  
könyvet kiváltó érvényes játékos adatlappal és érvényes sportorvosi igazolással.
A  külföldi  állampolgárságú  játékosokra  is  minden  tekintetben  vonatkozik  a  Magyar 
Rögbi Szövetség szabályzata.



X IGAZOLÁS, ÁTIGAZOLÁS, KETTŐS JÁTÉKJOG

Rögbi  játékosok  igazolása  és  átigazolása  a  Magyar  Rögbi  Szövetség,  Nyilvántartási,  
Igazolási és Átigazolási szabályzatában foglaltak szerint történik.

Egy játékos csak egy egyesületnél  lehet  igazolt  játékos,  tehát az egyesületek  közötti  
átjátszás,  kettős  játékjog  nem  lehetséges.  Engedélyezett  azonban  a  játékos 
kölcsönadása,  amelyet  a bajnokság előtt  a  „kölcsönadási  megállapodás”  nevű lapon 
kell lejelenteni a szövetségnek. Egy csapat több klub játékosait akkor szerepeltetheti az 
alacsonyabb osztályokban (NB 2), ha a bajnokság kezdete előtt írásos együttműködési  
megállapodást kötnek.

Ha egy klub 2 különböző osztályú felnőtt csapatot szerepeltet a bajnokságban:
Az egyesületeken belül  a  játékjog  nyílt,  azaz bárki  játszhat,  bármely  osztályú 
csapatban, a kikötés annyi, hogy egy hétvégén csak az egyik csapatban léphet 
pályára.

Az  U23-as  és  az  38  évnél  idősebb  játékosok  két  mérkőzésen  is  pályára 
léphetnek, de csak mérkőzésenként kevesebb, mint 40-40 percet. 

A  rájátszásos  bajnoksági  formákban,  a  rájátszásban  csak  az  a  játékos  nevezhető 
mérkőzésre, aki a tavaszi szezon elején már igazolt volt az adott csapatnál vagy legalább 
öt mérkőzést játszott az adott csapatban az alapszakaszban vagy leigazolással és nem 
átigazolással került a csapathoz.

XI SZANKCIÓK

Ha az egyik  csapat nem tudja vállalni  a mérkőzést  és  ezt  az ellenfélnek a mérkőzés  
időpontja  előtt  72  órával  jelzi,  a  bónusz  pontrendszer  esetén  négy,  egyéb  pontozás 
esetén három pontot a vétlen csapat kapja 26-0-ás pontkülönbséggel. A vétkes csapat 1 
büntető pontot kap. A kaucióból 25 000 Ft kerül levonásra,  amely összeget a vétlen 
csapat  kap  meg  számla  ellenében.  Mindezt  a  Versenybizottságnak  van  joga 
menedzselni.

Amennyiben a mérkőzést 72 órával előre nem mondják le és úgy nem jelennek meg, 
akkor,  a  négy/három  pontot  a  megjelent  csapat  kapja  26-0-ás  pontkülönbséggel.  A 
vétkes  csapat  2  büntető  pontot  kap.  A  kaucióból  50  000  Ft  kerül  levonásra,  amely  
összeget a vétlen csapat kap meg számla ellenében. Mindezt a Versenybizottságnak van 
joga menedzselni.

Amennyiben kötelező  utánpótlás  mérkőzés  nem kerül  lejátszásra  a vétkes  egyesület 
felnőtt  csapatától  egy  büntetőpont  és  a  kaucióból  10  000  Ft  kerül  levonásra.  Ha 
mérkőzés hivatalosan halasztott mérkőzés, akkor a lejátszás után a büntetőpont és a 
pénzbüntetés visszaírásra kerül.
A  halasztó  minden  esetben  lemond  pályaválasztó  jogáról  és  az  újrajátszás  összes  
költségét viseli.



Vis  major  esetén  azonnal  jelezni  kell  a  problémát  az  ellenfél  csapatának  és  a 
versenybizottságnak. Amennyiben a csapatok nem tudnak megegyezni a teendőkről, a 
versenybizottság elnöke dönt azonnali hatállyal.

A  Magyar  Rögbi  Szövetség  Elnöksége  automatikusan  kizárja  a  bajnokságból  azt  a 
csapatot,  amelyik  a  bajnokságban  nem  jelent  meg  két  mérkőzésen  vagy  2010.  
december 31-ig az elmaradt utánpótlás mérkőzéseinek száma több mint 3. Amennyiben 
a kizárt csapat kötelező utánpótlás csapat, akkor a felnőtt csapat is azonnali kizárásra  
kerül.

Amennyiben egy csapat a bajnokságtól  visszalépett  vagy a Szövetség kizárta,  akkor a 
versenybizottságnak  a  csapat  addigi  összes  eredményét  törölnie  kell.  Ekkor  a  teljes  
kauciós díj levonásra kerül.

A  mérkőzések  lebonyolításakor  a  csapatok  és  a  játékosok  által  elkövetett  egyéb 
vétségek  ügyében a  büntetés  módját  és  mértékét  a  Fegyelmi  Szabályzat  és  a  Kiírás  
alapján első fokon a Fegyelmi Bizottság határozza meg.

Az a csapat, amelynek nem jelenik meg képviselője a csapatvezetői értekezleteken 10 
000 Ft-tal büntethető a kaució terhére.

Ha a csapat nem rendelkezik a kiírásban kötelezően előírt számú aktív játékvezetővel és  
a szövetségi képzéseken nem is pótolja, játékvezetőnként 25 000 Ft büntetést köteles 
fizetni.

Minden  itt  nem  részletezett  vétség  esetén  a  Versenybizottság  köteles  első  körben  
eljárni!

XII KAUCIÓ

Nevezéskor minden csapatnak  be kell fizetnie a bajnoki kiírás II/2. pontjában szereplő 
kauciót a szövetségnek. Ebből az összegből kerülnek levonásra a vétségek. A levonások 
mértékét  a  kiírás  XI.  pontja  tartalmazza.  Azoknál  az  elemeknél,  amelyek  a  kiírásban 
kötelezőként  szerepelnek,  de  be  nem  tartásához  szankció  nincs  rendelve,  a 
versenybizottság határozza meg a büntetés mértékét.

A csapatok által elkövetett vétség esetén a büntetést (kaucióból való levonás mértékét)  
első  fokon  a  versenybizottság,  másodfokon  az  elnökség  határozza  meg.  A  kaució 
egyenlegét a főtitkár vezeti. A bajnokság végén a csapatok a kaució fennmaradt részét  
következő szezonban jóvá írják, vagy kérelemre visszakapják . Amennyiben egy csapat 
kauciójának egyenlege nem egyezik az előírttal, akkor a kauciót fel kell tölteni.

XIII DÍJAZÁS

Az Extra ligát megnyerő csapat a "MAGYAR BAJNOK" kitüntető címet nyeri el. Az első 
három helyezett csapat érem díjazásban részesül.

Az NB 1, NB 2 és a 7-es női, kadet és junior bajnokság első három helyezettje ugyancsak 
érem díjazásban részesül.



Amennyiben egy bajnokságban 4-nél kevesebb csapat indul, csak az első helyezett kap 
érmet a többi csapat kupát és oklevelet.

Külön díjazásban részesülnek:

A naptári év végén a legjobb felnőtt korú játékos.

A bajnokság végén:
- az adott bajnoki évben legtöbb pontot szerzett játékos,
- a korosztályos legjobb játékosok (szövetségi kapitányok szavazatai alapján)

XIV TOVÁBBI HATÁROZAT

A  bajnoki  kiírás  jóváhagyásával  egyidejűleg  az  elnökség  elfogadta  az  új  óvási  és  
fellebbezési díj mértéket. 2006.07.18.-ától kezdve:

- a bajnoki és kupamérkőzések óvásához benyújtott óvási díj mértéke 15 000 Ft. 
-  a  bizottságok  határozatainak  fellebbezéséhez,  a  fellebbezési  díj  mértéke 
15 000 Ft
- az óvással kapcsolatos részletes tudnivalókat a mindenkor érvényes Fegyelmi 
Szabályzat tartalmazza

XV a Magyar Rögbi Szövetség által nyújtott szolgáltatások

a) Bajnokságok megszervezése és lebonyolítása

b) Döntők rendezésének pályáztatása és elbírálása

c) Győztesek számára kupa, dobogósok számára érem és oklevél biztosítása

d) Honlap üzemeltetése, a honlapon a mérkőzések adataival, a bajnoki táblázatokkal, a  
hivatalos személyekkel és adatokkal

e) Médiareferens biztosítása az kiemelt besorolású csapatok mérkőzéseire, együttmű-
ködésben a csapatokkal és a támogatókkal

f) Lehetőség szerint cikkek megjelentetése a kiemelt fontosságú csapatok mérkőzései-
ről a nemzetisport.hu, index.hu és xpatloop.com médiumokban 

g) Lehetőség szerint eredmények megjelentetése a bajnokság összes mérkőzéséről a 
nemzetisport.hu, index.hu és xpatloop.com médiumokban


