
KOSÁRLABDA INFORMÁCIÓK 

 

 

1) A kosárlabda verseny rendezője: KIDS 

 

2) A verseny helyszíne és időpontja: 

 

 

Helyszín: Kecskeméti Piarista Iskola Sportcsarnoka 6000 Kecskemét, Czollner tér 5. 

 

korcsoport Időpont 

IV. korcsoport leány 2016. május 7. 09.00 – 15.00 óra, csoportmérkőzések „A” és „B” 

csoport 

IV. korcsoport leány 2016. május 7. 15.00 – 18.00 óra, helyosztók 

 

 

„A” csoport 

 

A/1. Páduai Szent Antal Iskola - PILISCSABA 

A/2. Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont – BUDAPEST „A” 

 A/3. Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola - ESZTERGOM 

 

 

„B” csoport 

 

B/1. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium - BUDAPEST 

B/2. Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont – BUDAPEST „B” 

 B/3. Constantinum-KISKUNFÉLEGYHÁZA 

 

 

 

 

Bajnoki Műsor 

 

 

2016. május 7. 

 

Csoportmérkőzések: 

09.00: A/1-A/2:  

10.00: B/1-B/2:  

11.00: A/3-A/1:  

12.00: B/3-B/1:  

13.00: A/2-A/3:  

14.00: B/2-B/3:  

 

Helyosztók: 

15.00: 5. helyért: A/III. helyezett – B/III. helyezett 

16.00: 3. helyért: A/II. helyezett – B/II. helyezett 

17.00: 1. helyért: A/I. helyezett – B/I. helyezett 

 

 



 

3) A verseny résztvevői: versenykiírás szerint. 

 

4) Igazolás: versenykiírás szerint. 

 

5) Nevezés: versenykiírás szerint. 

 

6) Játék- és lebonyolítási rend: a BAJNOKI MŰSOR szerint. (2db 3 csapatos csoporton belül 

teljes körmérkőzések, majd helyosztók.  

 

7) Költségek: versenykiírás szerint. 

 

8) Díjazás: versenykiírás szerint. 

 

9) Egyéb sportági rendelkezések: 

 

 Játékidő: 4 x 8 perc futóórával 24 másodperces támadóidő méréssel és 1 perc szünettel a 

negyed között. 

o Ha a rendes játékidő végén az eredmény döntetlen, akkor négy perc hosszabbítás 

következik. 

 A mérkőzések utolsó 2 perce tiszta időméréssel kerül lebonyolításra. 

 Időkérés: száma és megosztása a szabályok szerint, de időtartama csak 30 másodperc. Futó 

óra esetén a 30 másodperc letelte után az órát meg kell állítani az időhúzás elkerülése 

érdekében. 

 Pálya: parketta borítású szabályos játékterű terem. 

 Labdaméret: 6-os. 

 Játékosok szerepeltetése: csapatonként maximum12 fő játékos nevezhető, az a 12 fő akik a 

csapat első mérkőzése előtt leadott igazolási dokumentumban (összesítő csapatnévsor) 

szerepelnek. 

 Csapatszám: Egy iskola korosztályonként és nemenként legfeljebb 2 csapatot nevezhet. („A” 

csapat, „B” csapat). 

 Felszerelés: a mérkőzést jól láthatóan számozott, csapatonként egységes mezben kell 

játszani. A csapatoknak két különböző színű számozott mezgarnitúrát és legalább kettő 

szabályos méretű labdát kell magukkal vinniük. 

 Büntető dobások csapathibákért: minden negyedben a 4. csapathibát követően az ötödikért 

(és minden további hibáért) büntető dobások járnak. 

 

10) Játékszabályok: a hatályos "Kosárlabdázás verseny- és játékszabályai" és a kiegészítései 

szerint. 

 

11) A mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése: 

a hatályos "Kosárlabdázás verseny- és játékszabályai" és a kiegészítései szerint. 

 

 


