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Szerkesztette: Régió Liga elnöksége 
Jóváhagyva és kihirdetve VB  határozattal 2022 napján. 

1. Általános rendelkezések 

1.1. A Torna kiírója 

(1) A 2022 évi. Halassy kupa kiírója a Magyar Vízilabda Szövetség, Babarczi Roland mentorálásával.  

1.2. A Torna szervezője 

(1) A Halassy Olivér Emléktornát a Magyar Vízilabda Szövetség Területi Igazgatóságai és a Magyar 
Vízilabda Egyesületek Regionális Ligája (Régió Liga) szervezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól 
való esetleges eltérések tárgyában a Régió Liga elnöksége dönt, döntésével szemben jogorvoslati 
lehetőség nincs.  

1.3. A Torna célja 

(1) A kétszeres Olimpiai Bajnok, korszakát meghatározó, legendás vízilabdázó emlékének megőrzése. 
Játéklehetőség biztosítása a legfiatalabb versenyző korosztálynak. 

1.4. A Kupák elnevezése 

(1) Halassy Olivér Emléktorna. 

1.5. A Kupa helyszíne és időpontja 

(1) A Kupa helyszíne az FTC Népligeti uszodája; 

(2) A Kupa időpontja 2022. június 4., szombat 

2. A Kupák résztvevői, nevezés 

2.1. Részvételi jogosultság 

(1) A mérkőzéssorozaton részt vehet bármely MVLSZ tag sportszervezet.  

(2)  A tornán 8 csapat vehet részt. Régiónként 2-2 csapat képviseltetheti magát, akikről – mivel ebben 
a korosztályban nem számolják az eredményt - az erőviszonyok feltérképezése után az adott terület 
Területi Igazgatója dönt.  
 
2.2. Nevezés 

(1) A nevezéseket a Magyar Vízilabda Szövetség Ügyviteli Rendszerében (MVLSZ ÜVR) kell végrehajtani, 
amely az MVLSZ honlapjáról (www.mvlsz.hu) érhető el. 

2.3. Játékosok szereplésének feltételei 

(1) A Bajnokságban azon sportolók vehetnek részt, akik a VSz. 189. § (1) bekezdésében meghatározott 
általános játékjogosultsággal rendelkeznek. 

(2) A mérkőzéseken csak a VSz 189. § (2) bekezdése szerint teljes játékjogosultsággal rendelkező 
sportolók léphetnek pályára. 

(3) A versenyengedélyekre vonatkozó általános szabályokat, az igénylés feltételeit és eljárási szabályait 
a VSz előírásai rendezik. 
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(4) A játékosok kizárólag a javukra megkötött, sporttevékenységükre kiterjedő biztosítás megléte 
esetén szerepelhetnek a Bajnokságban. 

(5) Sportvállalkozás és/vagy alapítvány esetén az amatőr, vagy hivatásos szerződés megkötése 
kötelező, az MVLSZ versenyengedély csak a szerződés bemutatása estén igényelhető. A szerződésre 
egyebekben a VSz szabályozása irányadó. 

(6) A bajnokságokban igény szerint a személyazonosságot további fényképes igazolvánnyal igazolni kell 
(személyi igazolvány, diákigazolvány). Ennek elmulasztása jogosulatlan szereplésnek számít. 

(7) Leány játékosok életkora a tornán azonos a fiúkéval.    

2.4. Nevezési határidő 

(1) A nevezési határidő: 2022. május 25. 

2.5. Nevezési díj 

(1) A kupákra a nevezési díj 50.000 Ft / csapat, melyet az MVLSZ bankszámlájára utalással kell 
megfizetni. 
(2) A torna rendező csapata mentesül a nevezési díj megfizetése alól.  

2.6. Versenyengedély, versenyigazolvány és sportorvosi engedély 

(1) A versenyigazolvány érvényességi ideje utánpótlás korosztályú sportoló esetében a következő 
átigazolás, de maximum 3 év. 

(2) A versenyengedély díja magában foglalja a versenyigazolvány díját. 

(3) A mérkőzéseken csak az MVLSZ Igazolási- és Átigazolási Szabályzatában meghatározottak szerinti 
igazolással rendelkező, azon sportolók szerepelhetnek, akik érvényes sportorvosi engedéllyel 
rendelkeznek, sportszervezeteik kérelme alapján a 2021/2022. bajnoki évre az MVLSZ által általános 
versenyengedélyként elismert, fényképes sportolói igazolványukat megkapták. 

3. A Kupák lebonyolítása 

3.1. Lebonyolítás 

(1) A tornán rövidített játékidővel játszanak a csapatok: 2x7 perc tiszta idő. 

(2) A torna két szakaszra bontható: csoportmérkőzésekre és helyosztókra. A torna egy napon kerül 
megrendezésre. 

(3) A területek 1-es és 2-es számú csapat besorolása sorsolás útján dől el. 

(4)  Az „A” csoportba kerül: 

• Budapest 1. 

• Dunántúl 1. 

• Észak-kelet 2. 

• Dél-kelet 2. 

        A „B” csoportba kerül: 
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• Észak-kelet 1. 

• Dél-kelet 1. 

• Dunántúli 2. 

• Budapest 2. 

(5) A csoportmérkőzéseken (A és B csoport) a csapatok egyfordulós körmérkőzéses rendszerben 
játszanak az alábbi mérkőzéssorendben: 

• Észak-kelet 2. – Dunántúl 1. („A” csoport) 

• Budapest 1. – Dél-kelet 2. („A” csoport) 

• Dél-kelet 1. – Dunántúli 2. („B” csoport) 

• Budapest 2. – Észak-kelet 1. („B” csoport) 

• Észak-kelet 2. – Budapest 1. („A” csoport) 

• Dél-kelet 2. – Dunántúli 1. („A” csoport) 

• Dél-kelet 1. – Budapest 2. („B” csoport) 

• Dunántúli 2. – Észak-kelet 1. („B” csoport) 

• Dél-kelet 2. – Észak-kelet 2. („A” csoport) 

• Dunántúl 1. – Budapest 1. („A” csoport) 

• Dunántúli 2. – Budapest 2. („B” csoport) 

• Dél-kelet 1. – Észak kelet 1. („B” csoport) 

(6) A helyezések eldöntésére a VSz 6. fejezetében foglaltak az irányadók. A mérkőzéseken döntetlen 
eredmény nem születhet. Döntetlen esetén büntetőpárbajra kerül sor, a csapatok 3-3 büntetőt lőnek 
FINA szabályok szerint. A csoportmérkőzéseken a büntetőkkel győzelmet szerző csapat 2 pontot, a 
vereséget szenvedő csapat 1 pontot kap. 

(7) A csoportmérkőzések lezárulta után a két csoport azonos helyén végzett csapatai helyosztókat 
játszanak az alábbi sorrendben: 

• A4-B4 (7. helyért) 

• A3-B3 (5. helyért) 

• A2-B2 (3. helyért) 

• A1-B1 (Döntő)  

(8) A Területi Igazgatóságok fenntartják a jogot, hogy a medencében két pálya legyen berendezve. Ilyen 
esetben előfordulhat, hogy egy időben 2 mérkőzés fog párhuzamosan zajlani. 

(9) A mérkőzések ügyeletes orvosi felügyeletét a Ferencvárosi TC biztosítja. A mérkőzésekre 
versenybíróságot, játékvezetőket a Budapesti Területi Igazgatóság delegál. A torna ellenőre Németh 
Attila (Budapesti Területi Igazgató, Régió Liga alelnök) lesz. 
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(10) A kupák mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, a Magyar Vízilabda Szövetség 
Versenyszabályzata (a továbbiakban: VSz), valamint a FINA vízilabda szabályok – a VSz-ben 
meghatározott azon eltérésekkel, melyek alkalmazását jelen versenyforma nem zárja ki – érvényesek. 

3.2. Sorsolás 

(1) A csoportok sorsolását a Régió Liga elnöksége a nevezések beérkezése után, legkésőbb 2022. május 
13-ig megtartja. 

(2) Az ünnepélyes eredményhirdetésen és díjátadáson az érintett csapatoknak kötelező a részvétel. 
Amennyiben az érmes helyezést elért csapatok közül valamelyik csapat tagjai nem vesznek részt teljes 
létszámban (a mérkőzés előtt a rajtlistán leadott létszámmal) az ünnepélyes eredményhirdetésen és 
díjátadáson, úgy az a csapat - a Vsz. szerinti büntetés alkalmazása mellett - nem jogosult az érmek 
átvételére. 

(3) Az érmeket a torna névadójának lánya, dr. Halassy Ilona és a torna ötletgazdája, Babarczi Roland 
adja át. 

(4) A torna megnyerése nem jogosít más, magasabb osztályban vagy bajnokságban való indulásra, 
részvételre. 

 

3.3. Speciális szabályok 

(1) Az edző csapata irányítása során nem használhat sértő kifejezéseket saját játékosaival sem, ha ezt 
teszi, a játékvezető köteles a megfelelő szankciót alkalmazni. 

(2) A Vsz-ben szereplő korlátozások - mely szerint az edző nem jogosult mérkőzés ellenőrének 
észrevételt tenni (csak a vezető) - nem vonatkozik a tornára, akkor, ha a kispadon csak az edző 
tartózkodik. Akár azért, mert a jegyzőkönyvben nem került más vezető beírásra, de akkor is, ha a beírt 
vezető a piros lappal a kispadról elküldésre került. Ez esetekben az edző kettős (edző-vezető) funkciót 
lát el. 

(3) A torna a jövő évre való felkészülés jegyében a Gyermek IV. korosztály szabályai szerint kerül 
megrendezésre. A Gyermek IV korosztály az alábbi FINA-tól eltérő szabályokkal játszik: 

- 4-es méterű labda. 
- A kapu mérete 250x80 cm (strandvízilabda-kapu). 
- A mérkőzés teljes időtartama alatt nem lehet zónázni. Zóna alkalmazása esetén a zónázó játékost 

kiállítással bünteti a játékvezető. Nem számít zónázásnak, ha a faultot elkövető játékos visszalép 
a center elé (hogy a szabaddobást ne lehessen a centernek azonnal bejátszani), de a labda 
eldobása után a védőnek vissza kell mennie az emberére (nem maradhat a center előtt). 

- A bajnokságban tilos a labdát félpályán túlról (a támadó csapat saját térfeléről) beadni centerbe. 
Ellenkező esetben az ellenfél javára szabaddobást kell ítélni. 

- A korosztály mérkőzésein a hat méteren túli szabaddobást nem lehet kapura dobni. Ellenkező 
esetben az ellenfél javára szabaddobást kell ítélni. A szabaddobás után csak úgy szerezhető gól, 
ha a szabaddobó játékos a labdát egyik társának lepasszolta. 

- A korosztály mérkőzésein a sarokdobást nem lehet kapura dobni. Ellenkező esetben az ellenfél 
javára szabaddobást kell ítélni. A sarokdobás után csak úgy szerezhető gól, ha a sarokdobást 
elvégző játékos a labdát egyik társának lepasszolta. 

- A center poszton lévő játékos egy támadásban csak egyszer kaphat labdát. Ha nem lőtt gólt, vagy 
tovább passzolta a labdát, vagy szabaddobást harcolt ki, akkor újra nem kaphat center pozícióban 
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labdát, másik pozícióba kell úsznia és másnak kell elfoglalnia a center posztot. Ellenkező esetben 
a játékvezető szabaddobást ítél az ellenfél javára. 

- Ha a találkozó folyamán a két csapat közötti gólkülönbség eléri a 15 gólt, attól a pillanattól az 
eredményt nem kell számolni. Ez alól kivétel, ha 15 gólos különbség után a hátrányban lévő csapat 
gól(okat) szerez és időlegesen csökken a különbség, további gólok is beírhatók. Alapvetően a 
közreműködői stáb felelőssége, hogy a mérkőzés eredményét mikor tekintik végeredménynek. A 
kiállításokat, büntető hibákat, sárga és piros lapokat a mérkőzés teljes tartama alatt jegyezni kell. 

(4) A szülők viselkedéséért minden esetben az edző felel. A mérkőzések a játéklehetőség biztosításáról, 
a szórakozásról, a sport megszerettetéséről kell hogy szóljanak és nem a lelátón sokszor előforduló oda 
nem illő viselkedésről. Az edzőknek javasoljuk, hogy tartson szülői értekezletet ezzel kapcsolatban, 
ahol szépen elejét lehet venni az ilyen atrocitásoknak. Ez minden fél érdeke. 

 

4. Díjazás 

(1) Az I. helyezett csapata elnyeri a Halassy Olivér serleget. A II. és III. helyezett csapatok serleget 
kapnak.  

(2) Az I., II. és III. helyezett csapatok a helyezésüknek megfelelően arany, ezüst és bronzérmet kapnak 
(csapatonként 18-18 db), melyeket Babarczi Roland ajánlott fel a résztvevő csapatoknak. 

 


