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A verseny résztvevői:

Az adott egyetem jogi karán, a 2017/2018-as tanév I. félévében
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők. Valamint a Jurista
Kupa szervezői örömmel fogadják azoknak az oktatóknak a
jelentkezését, akik a saját egyetemük színeiben kívánnak részt
venni és sportolni az eseményen. Oktatói részvételi szándék
esetén kérjük jelezzétek ezt a nevezettek névsorában, jól látható
módón!

A küldöttség létszáma:

maximálisan 55 fő: versenyzők, oktatók, edzők, autóbusz
vezetők, csapatvezető.

Részvételi költség:

9 000,- Ft sportolónként

JELEN VERSENYSZABÁLYZAT 8 EGYETEM NEVEZÉSE ESETÉN
ÉRVÉNYES!
A VERSENYSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSÁT, A NEVEZŐK SZÁMÁNAK
FÜGGVÉNYÉBEN FÖNNTARTJUK!

Versenyszabályok: A csapatok létszáma sportáganként és nemenként maximalizált:
Röplabda :
Kosárlabda:
Kispályás labdarúgás:
Sárkányhajó :

10 fő (minimum 3 lány)
10-10 fő
12 fő
20 fő (minimum 8 lány)

A küldöttségek a maximált létszámok betartásával a csapatok létszámát úgy alakíthatják,
ahogy a keretük megengedi, de fontos szempont, hogy az utazók összlétszáma nem lehet több
55-nél. A versenyszabályzatnak megfelelően a sárkányhajó 20 fős, de a létszámkorlátra
tekintettel, 8 versenyzőnek tudunk helyet biztosítni, aki kizárólag a sárkányhajó csapatba
nevez. Ezen felül a többi sportág sportolóival (labdarúgás és röplabda) kell teljessé tenni a
sárkányhajó csapatát. (Jelen állás szerint, a verseny lebonyolítása miatt a kosárlabdázók nem
fognak tudni sárkányhajózni) A küldöttség összlétszámába beletartoznak a csapatvezetők, a
tanárok, edzők, gépkocsivezetők és a játékosok. Az esetleges 55 fölötti létszám szállásáról az
érintett küldöttségnek kell gondoskodni. A Jurista Kupa mérkőzéseit az érvényben lévő
szakszövetségi szabályok szerint rendezzük. Az ettől eltérő szabályokat sportáganként
ismertetjük.
A versenyek körmérkőzéses rendszerben zajlanak, a labdákat a rendező szerv biztosítja.
A mérkőzéseket a kiírt időpontokban kell lejátszani. Várakozási idő nincs. A ki nem álló, vagy
későn érkező csapat a mérkőzését elveszti.
Jogosulatlan játékos szereplése esetén a mérkőzés eredményét megsemmisítjük és a
mérkőzést a vétlen csapat javára írjuk.
Óvást a mérkőzést követő 1 órán belül kell benyújtani.
Óvást - kiállítás esetén - a fegyelmi testület tárgyalja:
I. fokon:
a testület vezetője a szakszövetség képviselője
Tagok: sportági felelős tanár, a mérkőzés játékvezetői
II. fokon:
a négy egyetem csapatvezetője

SPORTÁGI SZABÁLYOK:
Kosárlabdázás:
Játékidő: 4x10 perc futóórával (az óra csak az időkérés, büntetődobás idejére áll meg és a
mérkőzés utolsó 2 percében tiszta játékidő esetén, amennyiben a különbség 10 pont alatti). Az
negyedek között 1 perc, a félidők között 3 perc játékszünet van. A hosszabbítás 5 perc
(futóórával), a játékszünet 1 perc.
Időkérés: csapatonként 2 időkérése van egy csapatnak félidőnként, amelynek hossza fél perc.
Támadóidő: nincsen.
Késés: A mérkőzésről való késés esetén 5 perc várakozási idő van.
Melegítési idő a pályán: Minimum 5 perc, vagy a mérkőzés hivatalosan kiírt kezdetéig.
Minden egyéb esetben az MKOSZ által 2016/2017-os szezonra kiadott versenyszabályok az
érvényesek.

Röplabdázás:

A mérkőzések 2 nyert játszmáig tartanak. Hálómagasság női méret (224cm). A férfiak csak a
támadóvonal mögül (3m) hajthatnak végre támadóérintést felugorva, a támadóvonalon
belülről csak talajról üthetnek. Felugorva a „puha” érintés, illetve a sáncolás is megengedett.
Minden mérkőzésen csapatonként egyszerre legalább 3 női játékosnak állandóan a pályán kell
lennie. Minden egyéb szabály esetében az érvényben lévő hivatalos röplabda szabályok az
irányadóak.

Kispályás labdarúgás:
Játékidő: 2 x 15 perc. A csapatok létszáma 5 + 1 fő és 6 fő csere
Kiállítások: 2 perc, 5 perc, végleges. A végleg kiállított játékos, az 5 perc büntetés letöltése
után másik játékossal helyettesíthető. A végleg kiállított játékos a következő mérkőzésen nem
játszhat. 2 és 5 perces kiállítás időtartamában a hátrányban lévő csapat gólt kap, akkor
kiegészülhet. Végleges kiállítás esetén a mérkőzés végéig emberhátrányban kell játszania.
A partdobást dobni és rúgni egyaránt lehet. Ha a kapusnak saját játékosa szándékosan rúgja a
labdát és a kapus azt kézzel érinti,- megfogja a büntetőterületen belül (6 méteres vonal által
határolt terület), akkor közvetett szabadrúgást kell ítélni a csapat ellen a hatos vonalról.
A kapusról szögletrúgás van. Partdobásból és partrúgásból a kapusnak hazajátszott labdát a
kapus nem foghatja meg és kézzel nem érintheti,- ellenkező esetben közvetett szabadrúgást
kell ítélni a kapus csapata ellen a 6 méteres vonalról. Partdobásnál vagy partrúgásnál az
ellenfél játékosának min. 1 méterre kell állnia a labdát játékba hozni szándékozó ellenféltől.
Ha a labda az alapvonalnál, (kapuvonal) hagyta el a játékteret, a labdát a kapus kézzel is
játékba hozhatja, ilyen esetben akkor kerül játékba, ha a labda a földön vagy a levegőben a
büntetőterületet (6-os vonalát) elhagyta. A kapus kézzel is elérhet gólt, amennyiben a labda
játékban van. A kapus kapuskirúgásból is gólt szerezhet. A labda akkor kerül játékba, ha a
labdát elrúgták, vagy előre elmozdult. A mérkőzéseken a szabadrúgások (közvetett,közvetlen) elvégzésekor az ellenfél játékosainak min. 4 méterre kell állniuk a labdától.
Egyebekben a mindenkor érvényes kispályás labdarúgás szabályok alkalmazandók.

Stoplis cipő használata tilos!

Sárkányhajózás:
A teljesítendő táv kb. 200 m. A csapatot 18-20 fő evezős + egy fő dobos alkotja, a kormányost
és dobost a szervezők biztosítják. A csapatban minimum 8 fő női evezősnek kell szerepelnie.
Mentőmellény használata mindenkinek kötelező. Amennyiben túlsúlyos (1600 kg-ot
meghaladja) a hajó, a szervezők a létszámot 16-18 főre korlátozhatják. A csapatoknak egymás
után kétszer kell teljesíteniük a távot. Futamonként 4 hajó indul. Az első futamokban
(előfutam) az első és második helyezett két-két egység az 1-4 helyezésért, a harmadik és
negyedik helyezett egységek az 5-8. helyezésért versenyeznek a második (döntő) futamokban.

