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Versenyszabályzat
1. Hatálya
1.1.

Jelen

versenyszabályzat

Magyarországon,

a

Magyar

(továbbiakban:

Tamburello

VSZ)

Szövetség

vonatkozik

valamennyi

(továbbiakban:

MATAMSZ)

szervezésében vagy jóváhagyásában megrendezésre kerülő tamburello sportversenyre.
1.2. A VSZ hatálya kiterjed a tamburello sportban versenyszerűen résztvevő személyekre
(továbbiakban: sportolók), a mérkőzések hivatalos személyeire, rendezőire, illetve az őket
tagsági vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató, a MATAMSZ-nál tagként bejegyzett
sportszervezetekre, a MATAMSZ tisztségviselőire, küldötteire.
1.3. Jelen szabályzatot a MATAMSZ 2012.05.08-i hivatalos ülése során elfogadta, hatálya
visszavonásig érvényes.

2. Kizárólagosság
2.1. Az 1.1. pontban megjelölt sportversenyek során csak a Versenyszabályzatot, a
Versenykiírást, a Fegyelmi Szabályzatot, valamint a Nemzetközi szövetség (FIBT)
előírásait, játékszabályait lehet alkalmazni.

3. Versenynaptár
3.1. A MATAMSZ és szervezeti egységei minden naptári évre versenynapárat készítenek,
melyben közzéteszik a szövetség által szervezett vagy jóváhagyott rendezvényeket,
sporteseményeket és nemzetközi versenyeket, kupákat.
3.2. Az adott naptári év MATAMSZ rendezvényeinek időpontváltozásairól, a szövetség és
illetékes szervezeti egységei tájékoztatást adnak az érintetteknek, s a módosított
versenynaptárat közzé teszik a MATAMSZ hivatalos honlapján.
3.3. A MATAMSZ által rendezett kupák, bajnokságok Versenykiírásait a MATAMSZ
készíti és hozza nyilvánosságra.

4. Versenyek fajtái
4.1. Az MATAMSZ által szervezett sportversenyek férfi és női felnőtt, valamint gyerek
amatőr bajnokságok.
4.2. A tamburello-sport megkülönbözteti a játék alábbi változatait:
• tamburello classic;
• tamburello indoor;
1/6

Tamburello_versenyszabályzat_2012_végleges

• tambeach;
• tamburelli.

5. Versenyeken való részvétel
5.1. A MATAMSZ által szervezett versenyeken, a MATAMSZ-al tagsági viszonyban álló
sportszervezetek igazolt, a MOB által kiállított, névre szóló, érvényes versenyzői
igazolvánnyal (játékengedély) rendelkező sportolói vehetnek részt.
5.1.1. Játékengedélyt a sportegyesület kérvényezi a MATAMSZ Főtitkáránál a
Versenyengedély-kérő lap teljes, végleges és megfelelő kitöltésével és eljutatásával.
5.1.2. A játékengedélyen szerepel:
• a sportoló neve;
• a kiállítás dátuma;
• a kérvényező sportegyesület neve;
• a játékengedély száma.
5.1.3. A sportolók csak a játékengedélyen szereplő sportegyesület által indított bajnoki
és kupa mérkőzésein léphetnek pályára.
5.2. Az 5.1. pontban meghatározott sportolóknak rendelkezniük kell 12 hónapnál nem
régebbi sportorvos által kiállított engedéllyel (’versenyezhet’).
5.3. Nemzetközi versenyeken való részvétel:
5.3.1. Meghívásos vagy szabad nevezéses nemzetközi kupákon és bajnokságokon,
bármelyik sportszervezet csapatai és igazolt játékosai részt vehetnek.
5.3.2.

Nemzetek

közötti

versenyeken

(Európa

bajnokság,

Európa-kupa,

Világbajnokság) Magyarországot a magyar válogatott képviseli.

6. Nevezés
6.1. Az adott versenyre vonatkozó versenykiírás meghatározza a nevezés feltételeit, a
nevezési díjat, s ennek befizetésének határidejét és módját.
6.2. Az adott sportversenyre vonatkozó nevezéseket a sportegyesületek intézik a
MATAMSZ által kijelölt Főszervezőnél vagy külön határozatban megjelölt személynél,
aki a nevezéseket a beérkezést követő 3 napon belül köteles fogadni, elbírálni, regisztrálni
és ezekről tájékoztatást adni a kérelmező felé. A nevezéseket az egyesületeknek az általuk
indított csapatok után külön-külön kell megtenni. A nevezéssel az egyesület felelősséget
vállal, hogy az adott versenyen indítandó sportolók megfelelnek a versenykiírásban
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rögzített feltételeknek, valamint ismerik és elfogadták az adott eseményre vonatkozó
versenykiírást és a MATAMSZ által kiadott szabályzatokat (VSZ, Fegyelmi Szabályzat).
6.3. A nevezési díj határidőre történő kifizetésének elmulasztása és a MATAMSZ-szal
szembeni tagsági díj tartozás esetén a nevezés nem fogadható el MATAMSZ által
szervezett vagy jóváhagyott versenyeken.

7. Játékosok átigazolásra, kölcsönadására, kettős játékengedélyére és az
átigazolási időszakra vonatkozó szabályok
7.1. Átigazolás
7.1.1. Sportolók sportegyesület váltását a sportoló, az átadó és az átvevő
sportegyesület közös írásbeli megegyezése alapján az átvevő sportegyesület
kezdeményezi az Átigazolási Lap szabályos, teljes és végleges kitöltésével és
benyújtásával.
7.1.2. Az átigazolás az Átigazolási Lap MATAMSZ Versenybizottsága általi
jóváhagyásával és 1000 Ft Átigazolási díj (mint eljárási díj) befizetésével lép életbe.
7.1.3. Adott versenykiírás hatálya alatt csak a MATAMSZ Versenybizottságának
külön elbírálásával kezdeményezhető átigazolás.
7.2. Kölcsönadás
7.2.1. Sportolók, egy sportszervezeten belül másik csapatban is szerepelhetnek, ha
erről az adott és hatályos versenykiírás másképp nem rendelkezik. Sportoló
kölcsönvételét, annak időtartalmától függetlenül a versenykiírásnak megfelelően vagy
a MATAMSZ Versenybizottságánál kell kérvényezni a Kölcsönadási Lap szabályos,
teljes és végleges kitöltésével, leadásával.
7.2.2.

Játékosok

egy

adott

versenykiírásban

csak

egy

csapatnál

lehetnek

kölcsönjátékosok.
7.2.3. A kölcsönjátékosok azonos bajnokságban csak a kölcsönző egyesületben
léphetnek pályára.
7.3. Kettős játékengedély
7.3.1. Játékosok egy sportszervezetnél, egy játéktípusnál (indoor, classic stb.), több
kiírásban kettős játékengedéllyel szerepelhetnek, kivéve, ha az adott és hatályos
versenykiírás másképp nem rendelkezik.
7.3.2. A kettős játékengedély vonatkozik több korosztályos vagy korosztályos és
felnőtt csapatokban való részvételre, melyet a MATAMSZ Főtitkárnál kell
kérvényezni.
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7.4. Átigazolási időszak
7.4.1. Játékosok átigazolását, kölcsönadását, kölcsönvételét az átigazolási időszakban
lehet kérvényezni, mely az adott naptári január 1.-től február 15.-ig.

9. Versenykiírás
9.1. A MATAMSZ az általa szervezett bajnokságokhoz, kupákhoz versenykiírást készít,
mely rögzíti:
•

a versenykiírás hatályát;

•

az adott versenyen indulni jogosult sportolók körét;

•

a verseny célját, díjazását;

•

a nevezés feltételeit, a nevezési díjat;

•

a nevezéssel kapcsolatos határidőket;

•

a verseny helyszínét, a találkozók időpontját;

•

a lebonyolítás menetét, s ennek feltételeit, a hivatalos személyek (játékvezetők,
főszervező, szervezők) számát, feladatait;

•

a versenyek megrendezésével járó és a csapatokat terhelő költségeket;

•

a versenyre vonatkozó speciális szabályokat.

9.2. A versenykiírást a MATAMSZ Versenybizottsága készíti és kihirdeti az adott verseny
előtt minimum 2 héttel maximum 1 hónappal korábban.

10. Rendezés
10.1. A MATAMSZ szervezésében rendezésre kerülő sportversenyekre a szövetség
Főszervezőt jelöl ki, aki az adott verseny előkészítésért, megszervezéséért és
lebonyolításáért felel. A Főszervező munkáját kijelölt szervezők segítik.
10.2. A Főszervező felel:
•

az adott versenykiírásban rögzített verseny szervezéséért, lebonyolításáért;

•

a szervezőkkel együtt biztosítja az adott verseny megrendezéséhez szükséges
dologi, személyi hátteret;

•

a verseny helyszínének hitelesítéséért, a verseny lebonyolításhoz szükséges
eszközök ellenőrzéséről;

•

a versenyre vonatkozó időpontok közzétételéért.

10.3. A versenykiírás által előírt és sportverseny lebonyolításához szükséges tamburello
versenyre alkalmas termet, eszközöket, illetve minden egyéb személyi és dologi
feltételeket a Főszervező hitelesít.
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10.4. A versenykiírásban és a 6.2. pontban meghatározott feltételek teljesülését a
Főszervező és a kijelölt szervezők biztosítják.
10.5. Az egyesületek által benyújtott nevezések fogadásáért, elbírálásáért, regisztrálásáért
és az ezekről nyújtott tájékoztatásért a MATAMSZ Főtitkára felel.

11. Játékvezetés
11.1. A MATAMSZ az általa rendezett vagy jóváhagyott mérkőzésekre a Játékvezetői
Bizottság, játékvezetői küldést készít az adott játéktípus hatályos szabályainak
megfelelően.
11.2. A játékvezetők és vonalbírók felszereléseit, eszközeit a MATAMSZ Játékvezetői
Bizottsága határozza meg, írja elő.
11.3. Minden a MATAMSZ által szervezett vagy jóváhagyott mérkőzésről jegyzőkönyv
készül, melyet a mérkőző csapatok edzői vagy képviselői, és a játékvezetők aláírásukkal
hitelesítenek. A jegyzőkönyv tartalmazza:
•

a mérkőzés helyszínét;

•

a mérkőző csapatok nevét;

•

a játékosok nevét és játékengedélyük számát;

•

a csapatok edzőjének vagy képviselőjének nevét;

•

a játékvezetők nevét;

•

a mérkőzés végeredményét.

11.4. A csapatok edzője vagy képviselője a mérkőzés kezdését megelőzően, az adott
mérkőzésre nevező játékosok nevét és játékengedély számát felvezeti a jegyzőkönyvbe.
Nem léphet pályára az a játékos, akit a mérkőzés kezdését megelőzően nem vezettek fel a
jegyzőkönyvbe!
11.5. A jegyzőkönyvről két másolat készül, melyből egyet a kiírás szerinti hazai, egyet a
vendégcsapat kap. Az eredeti jegyzőkönyvet a vezető játékvezető ad le a MATAMSZ
Játékvezetői Bizottságának, amely alapján az eredményszámítás készül és felkerül a
szövetség hivatalos honlapjára.

12. Óvás-fellebbezés
12.1. A bajnokságban szerepelő sportegyesület csapata óvást nyújthat be egy játékos
játékjogosultságával kapcsolatban, továbbá, ha úgy véli, hogy egy játékvezetői, vonalbírói
döntés vagy bármely más esemény a mérkőzés folyamán az érdekeit hátrányosan
befolyásolta és a döntés hatással volt a mérkőzés végeredményére.
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12.2. Az egyesület által bejelentett óvás okát az egyesület edzőjének/vezetőjének a
jegyzőkönyv hátoldalára rá kell vezetni és azt alá kell írnia. A játékvezető aláírásával
hitelesíti az óvás tényét. Az óvás bejelentésének összege 3000 Ft / alkalom, mely a
szövetség számlájára vagy pénztárába fizetendő be, melyről igazolást kap.
12.3. Az óvást a legrövidebb időn -, de legkésőbb 1 órán – belül a Versenybizottsághoz
kell benyújtani. Az óvásban részletesen elő kell adni az óvás jogcímét, meg kell jelölni a
tényállás igazolásához szükséges bizonyítékokat, tanukat és egyéb döntőnek látszó
körülményeket.
12.4. A Versenybizottság az óvás kézhezvételétől számított 1 órán belül elbírálja annak
jogosságát, döntését határozat formájában kihirdeti, melynek egy-egy példányát az érintett
feleknek elküldi, átadja.
12.5. Az óvással kapcsolatban – a döntés kézhezvételétől számított 1 órán belül –
fellebbezést lehet előterjeszteni a MATAMSZ Versenybizottságához.

MELLÉKLETEK
1. Tamburello Indoor játékszabályok
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