
2022-2023. évi Országos Csapatbajnokság 

vidéki selejtezőjének versenykiírása 

 
Az MBSZ Versenyrendező Bizottsága a 2022-2023. évi Országos Csapatbajnokság 

(OCSB) vidéki selejtezőjét az alábbiak szerint rendezi meg: 

 

Az OCSB-re nevezett csapatokat a rendezőség a 2021. évi élő mesterpont lista alapján a négy legjobb 

játékosuk átlaga alapján rangsorolja, melyet a kiemeléseknél és sorsolásnál figyelembe vesz. (Azonos 

egyesületek lehetőleg ne kerüljenek egy csoportba). 

 

 

Helyszín: 8623 Balatonföldvár, Spur István u. 18. Jogar Továbbképző Központ és Hotel. 

 

Szállásfoglalás egyénileg a Jogar Hotel. (info@jogarhotel.hu Tel.: 84 340562, 20/3229269)  

A pontos tájékoztatást minden egyesület e-mail-ban megkapja.  

(A Hotel szobákat a verseny kezdete előtt lehet elfoglalni.) 

 

Tornavezető: Szetei Zsolt 

 

Időpont: 2022. november 26. szombat 10 órától 2022. november 27. vasárnap ~14 óráig. 

 

Nevezési határidő: 2022. november 14., 24 óra 

A verseny főrendezőjével egyeztetve, engedélye alapján határidő után is lehet nevezni; amennyiben a 

lebonyolítás megoldható és a tornavezető is elfogadja a nevezést. 

 

Nevezési díj: ~2500 Ft/csapat (rendezési költséghez való hozzájárulás). 

  

Nevezés:  

Minden csapatot vidéki tagegyesület nevezhet be. Egy csapat 4-7 játékosból állhat. A versenyre a vidéki 

egyesületek tagjai, és csapatonként maximum 2 olyan KMOR-ben játszó játékos nevezhető, akik II.  

osztály csapatban játszanak. (Ifi csapatok versenyen kívül indulhatnak.) A vidéki egyesületek KMOR 

I/A osztályában játszó tagjai NEM nevezhetőek. 

A versenyen való részvételnek nem kötelező feltétele az érvényes versenyengedély. Az OCSB döntőjébe 

továbbjutó 4 csapatnak egy pár pótnevezési lehetősége van kizárólag a versenyen résztvevő csapatok 

játékosaiból, de az eredetileg benevezettekkel együtt nem léphetik át a 7 fős létszámhatárt. 

 

Járványügyi védekezés szabályai: 

 

Jelenleg nincs részvételi korlátozás! 

Felkérjük a játékosokat, hogy kizárólag teljesen egészségesen jelenjenek meg a versenyteremben! 

A főrendezőnek-tornavezetőnek jogában áll a beteg játékosokat hazaküldeni. 

 

Továbbá be kell tartani MBSZ tovább a Hotel előírásait mely a járványügyi védekezés szabályait 

fogalmazza meg és a hatályos rendelkezések alapján, vagy egyéb, járványügyi indokok miatt a verseny előtt 

és annak során változhat, valamint az ezzel kapcsolatos speciális feltételeket tartalmazza. Amennyiben 

változás történik, a csapatkapitányokat e-mailben értesíteni fogjuk. 

 

 

 

Versenyszabályok:  

A versenyen a 2017. évi Szabálykönyv és a MBSZ érvényes Versenyszabályzata  

( https://bridzs.hu/upload/files/VSZ_2021_final.pdf ) rendelkezései az alábbi speciális eltéréssel érvényesek: 

A VSZ licitrendszerekre és korlátozásokra vonatkozó szabályai szerint és a SZEB ajánlásának 

megfelelően a versenyen csak zöld és kék rendszerek játszhatók. 
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A verseny lebonyolítása: 

 

A végleges lebonyolítást a versenyre ténylegesen megérkezett csapatok számának függvényében a helyszínen 

határozza meg a verseny főrendezője egyeztetve a tornavezetővel. 

 

 

Tájékoztatásul: 

 

14-15 csapatig teljes körmérkőzés 8-12 leosztással fordulónként. 

15+ csapat nevezése esetén a csapatokat a mesterpont átlag alapján 2 csoportba osztva a csoportokon belül 

teljes körmérkőzéssel 12-16 leosztással fordulókként és így alakul ki a végeredmény. A csoportok 1-2. 

helyezettjei jut az OCSB döntőjébe, az 1. helyezettet külön mérkőzésen dönti el a két csoportelső. Továbbá 

az 5-6. helyet is el kell dönteni, mivel csak az 5. helyezett indulhat egy jogot szerzett, de mégsem induló 

csapat helyén A rendező jogosult 2 csoport esetén a csoportok 1-3. helyezettjeinek keresztbe játszást előírni. 

A végleges lebonyolítás meghatározásakor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy valamilyen módon első 

helyezettet kell hirdetni. 

 

Az OCSB-re 4 csapat jut tovább a vidéki selejtezőből.  

 

(Az OCSB döntőjébe e területi bajnokságból 6 csapat, a vidéki selejtezőből 4 csapat jut.                                  

A KMOR 1. és 2. helyezettjei a négyes döntőbe, 3-6. helyezettjei és a vidéki selejtezőből bejutó 

csapatok a 8 csapatos elődöntőbe jutnak. Ez utóbbiból szintén két csapat jut be a négyes döntőbe.) 

 

Az OCSB döntőjébe továbbjutó 4 csapat tagjainak kötelező az érvényes versenyengedély megléte.  
 

Amennyiben egy játékosnak az OCSB döntőjére való nevezés határidejéig nincs versenyengedélye vagy a 

kérelem beadva (díja befizetve), nem indulhat a döntőben. Amennyiben emiatt – vagy más okból – csapata 

nem tud kiállni az OCSB-re, helyette a verseny 5. helyezett csapata indulhat, ha rendelkezik 

versenyengedéllyel (5.-nél alacsonyabb helyezésű csapat ezzel a lehetőséggel nem élhet). 

 

Nevezhetnek a vidéki tagegyesületek, csak írásban: jeno@nagykanizsa.hu címre. 

 

 

A Vidéki Csapatbajnokság főrendezője: 

Fenyves Jenő (jeno@nagykanizsa.hu +36 30 693 2448) 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                                                  2022. október 7. 

                                                                                                                    MBSZ VRB 

 


