FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA
Utcai kosárlabda
2014. június 1.
1. A verseny rendezője:
Budapesti Szabadidősport Szövetség
2. Verseny helye:
Margitszigeti Atlétikai Centrum
3. Verseny időpontja:
2014. június 1.10:00-15:00
4. Nevezés:
− Csak előnevezett csapatokat fogadunk el.
− Előnevezés: május 27-ig a fotitkar@bszszsport.hu .
− Helyszíni regisztráció: 15 perccel a csapat indulási időpontja előtt.
5. A verseny résztvevői:
− 18 éven felüli (1996-ben és előtte született) résztvevők.
− Csapat összetétele, 3 fő, 1 lány és 2 fiú
− Ennél kevesebb fővel megjelent csapat, csak versenyen kívül vehet részt.
− Nem jogosult indulásra az a személy, aki 2012. január 1. után a kosárlabda
sportágban igazolt versenyző, az NBI –NBII, bajnoki illetve kupamérkőzéseken még játszott.
6. Verseny lebonyolítása:
A jelentkezési létszámtól függően 4 illetve 5-ös csoportokban körmérkőzéssel döntik el a továbbjutást. Pontegyenlőség esetén az egymás ellen elért
eredmények a mértékadóak. A csoportok első helyezettjei újabb mérkőzésekkel döntik el a végső sorrendet.
− Játékszabályok:
o A versenyen a szabadtéri kosárlabda általános szabályai érvényesek.
o A játékidő 21 perc (futóórával) de amennyiben valamelyik csapat a játékidő letelte előtt eléri a 21 pontot, megnyeri a mérkőzést és a hátralévő játékidőt nem kell lejátszani. Ha lejár a 21 perc és az eredmény
egyenlő az első pontig tart a mérkőzés.
o A labda birtoklás joga minden kosár után változik. Feldobás nincs, a
labda mindig a védekező csapaté lesz.
o Zsákolni nem lehet.
o A kezdés joga sorsoláson dől el.
o Minden csapat 2 alkalommal kérhet időt (30 mp) mérkőzésenként.
o A 3 pontos vonal mögül elért kosár 2, az összes többi 1 pontot ér.
o Kosár után a labdát au ellenféllel kezeltetni kell
o A védők által megszerzett lepattanó és az egyéb labdaszerzés valamint
kosár után a labdát a 3 pontos vonal mögé kell kivinni.
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o Minden személyi hiba után (kivéve, ha a csapat elért már 9 hibát) a játék az oldalbedobással folytatódik. A személyi hibát, mindig a labdát
birtokló játékos mondja be.
− Büntetők
o A 3 pontos vonalon kívüli dobás közbeni szabálytalanság, 2 büntető
dobás. A 3 pontos vonalon belüli dobás közbeni szabálytalanság, 1
büntető dobás.
o Amennyiben a csapat elérte a 9 személyi hibát, akkor minden további
szabálytalanság 1 büntető dobás.
o A játékvezető viták, veszekedések és egyéb atrocitások esetén technikai hibát ítélhet, amelyek 1 büntető dobás, a következő esetben a csapat elveszti a mérkőzést,
7. Díjazás:
Az első három helyezett csapat kupa díjazásban részesül.
8. Egyéb:
Minden csapat köteles a mérkőzésen egy játékra alkalmas kosárlabdával
megjelenni és azt a játékvezető rendelkezésére bocsátani.
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Hosszú idő után ismét volt utcai kosárlabda Fővárosi Szabadidő Kupában. A
tagegyesületeink versenyében 11 csapat adta le nevezését a június első vasárnapján a
Margitszigeti Atlétikai Centrum műanyag borítású pályáira szervezett versenyre.
Az első csapatok versenyében a verseny két négyes csoportban kezdődött, hogy a
döntőben a Budai XI. SE csapatának győzelmével zárulhasson. A második a BVKK,
míg a harmadik a Bp. 4 és 5 Labda SE csapata lett.
A Szabadidő Kupában – amely a második csapatok versenye – a nevezett 3 csapat
körmérkőzéseivel dőlt el a végső sorrend. Így az első a Bp. 4 és 5 Labda SE,
második az Erzsébetvárosi SE, míg harmadik a Józsefvárosi SC csapata lett.
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