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1. Általános rendelkezések
1.1. A Bajnokság kiírója
(1) A Magyar Vízilabda Szövetség Dunántúli Területi Igazgatósága.

1.2. A Bajnokság szervezője
(1) A DVL Utánpótlás Vízilabda Bajnokságot (a továbbiakban: „Bajnokság”) a Magyar Vízilabda
Szövetség Dunántúli Területi Igazgatóságának Versenyfelügyeleti Albizottsága (DVL VB) szervezi,
irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a DVL VB dönt, döntésével
szemben
jogorvoslati
lehetőség
nincs.
A
DVL
VB
hivatalos
e-mail
címe:
dunantulivizilabdaliga@gmail.com.

1.3. A Bajnokság célja
(1) A Dunántúli régió vízilabda bázisának megerősítése. A bajnoki címek és a helyezések eldöntése, a
vízilabda utánpótlás fejlődésének biztosítása, játéklehetőség biztosítása a dunántúli csapatok és
játékosaik részére. A játékosok fejlődésének elősegítése, a versenyeztetés folyamatosságának
költségtakarékos biztosítása, a vízilabdasport népszerűsítése.

1.4. A Bajnokság típusa
(1) Az Ifjúsági, valamint a Serdülő Bajnokság a sportolók jogállása szempontjából a sportról szóló
2004. évi I. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vegyes (nyílt) bajnokság.
(2) A Gyermek Bajnokság a sportolók jogállása szempontjából a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti amatőr bajnokság.

1.5. A Bajnokság elnevezése
(1) DVL Utánpótlás Vízilabda Bajnokság

1.6. Alkalmazandó szabályok
(1) A Bajnokság 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.

2. A Bajnokság résztvevői, nevezés
2.1. Részvételi jogosultság
(1) A mérkőzéssorozaton részt vehet bármely MVLSZ tag sportszervezet. Külföldi csapatok csak az
MVLSZ engedélyével indulhatnak! A nevezni kívánó sportszervezeteknek teljesíteniük kell
Versenyszabályzat Nevezésekre vonatkozó előírásait.
(2) A Versenyszabályzat 104. paragrafusának megfelelően minden egyesületnek elsősorban a saját
területéhez tartozó területi bajnokágban kell csapatot indítania. Csak abban az esetben nevezhet be
másik területhez tartozó bajnokságba, amennyiben a saját területén is indít csapatot.
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2.2. Nevezés
(1) A Bajnokságra a 2.1. fejezet szerint részvételi jogosultsággal rendelkező sportszervezet jogosult
nevezést benyújtani, a jelen kiírásban és a VSz-ben előírtak szerint.
(2) A nevezéseket a Magyar Vízilabda Szövetség Ügyviteli Rendszerében (MVLSZ ÜVR) kell
végrehajtani, ami az MVLSZ honlapjáról (www.mvlsz.hu) érhető el. Amelyik egyesületnek még nincs
ÜVR belépési kódja, vagy problémája van a nevezéssel, akkor forduljon az MVLSZ Versenyiroda
munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:




E-mail: versenyiroda@waterpolo.hu;
Telefon (hétfőtől-csütörtökig 9-14 óráig): ; +36 1 349-2357/13 mellék
Személyesen az MVLSZ Székházában: hétfőtől-csütörtökig 9-14 óráig;

2.3. Játékosok szereplésének feltételei
(1) A Bajnokságban azon hazai vagy külföldi 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.
(4) A játékoksok 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 231. §-a irányadó.
(6) A Dunántúli Utánpótlás Bajnokágban szereplő játékosok életkorára a VSz pontjai irányadók, az
alábbiak szerint:









Ifjúsági Bajnokság*: 2001-ben és később születettek részére
Serdülő Najnokság*: 2003-ban és később születettek részére
Gyermek I. Bajnokság: 2005-ben és később születettek részére
Gyermek II. Bajnokság: 2006-ban és később születettek részére
Gyermek III. Bajnokság: 2007-ben és később születettek részére
Gyermek IV. Bajnokság: 2008-ban és később születettek részére
Baby I. Bajnokság: 2009-ben és később születettek részére
Baby II. Bajnokság: 2010-ben és később születettek részére

*Amennyiben az Ifjúsági és/vagy a Serdülő Bajnokságban alacsony lesz a nevezett csapatok
száma, úgy a Bajnokság összevonásra kerül.
(7) Leány játékosok fiú bajnokságban történő indulása esetén a leányok életkora Baby I és Baby II
Bajnokságokban azonos. A további bajnokságokban a leány játékosok életkora 1 évvel haladhatja
meg az azonos bajnokságban induló fiú játékosok születési idejét. Lányok szerepelhetnek a Serdülő
Bajnokságban is.
(8) A bajnokságokban igény szerint a személyazonosságot további fényképes igazolvánnyal igazolni
kell (személyi igazolvány, diákigazolvány). Ennek elmulasztása jogosulatlan szereplésnek számít.
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(9) Amennyiben egy sportszervezet azonos korosztályban több csapatot is indít, úgy egy játékos
kizárólag abban a csapatban szerepelhet, ahol először pályára lépett.
(10) Amennyiben egy sportszervezet azonos korosztályban több csapatot is indít, abban az esetben a
játékosok név szerinti listáját (név, születési dátum, MVLSZ szám) csapatonként legkésőbb az első
mérkőzés előtt 8 nappal írásban a DVL VB részére e-mailen el kell juttatni.
(11) Egy játékos egy napon maximum két mérkőzésen szerepelhet, beleértve valamennyi szövetség
által szervezett valamennyi hivatalos vízilabda mérkőzést.
(12) Azokban a bajnokságokban, ahol az alapszakasz után alsó- és felsőházban folytatódnak a
rájátszás mérkőzései, azon egyesületeknek, amelyeknek több csapat is indult, csak az egyik csapata
juthat be a felsőházi rájátszásba. Abban az esetben, ha a több csapatot nevező egyesületnek több
csapata is felsőházba jutó helyezést ér el, úgy a felsőházba jutás és az ott való részvétel joga az őt
követő más sportszervezet csapatát illeti.
(13) A bajnokságokban a saját nevelésű vendégjátékos szerepeltetése engedélyezett. Saját
nevelésűnek minősül az a játékos, aki adott egyesületben kezdte el a játékos pályafutását (az MVLSZ
ÜVR rendszerében igazolhatón) és ott legalább 2 évadot eltöltött. Ennek igénylésének határideje az
adott Bajnokság első fordulója előtti 2 héttel van. Az igénylés módja, hogy a kérvényező egyesület
hivatalos e-mailt küldd a DVL VB részére (dunantulivizilabdaliga@gmail.com), amiben jelzi az igényét
(a kettős igazolási kérelem hiánytalan kitöltésével és mellékletben csatolásával) és egyben csatolja a
jogosultságot igazoló dokumentumot, vagy linket. A döntés a DVL VB hozza meg és a Versenyiroda
regisztrálja.

2.4. Nevezési határidő
(1) A nevezési határidő: 2019. augusztus 23.

2.5. Nevezési díj
(1) A nevezési díj összege: 60.000 Ft / csapat, azaz Hatvanezer Forint (AAM)
(2) A sportszervezet a nevezési díj saját bankszámlájáról történő megfizetésekor a „Közlemény”
rovatban köteles feltüntetni, hogy a DVL Utánpótlás Bajnokságba nevez (rövidítve: DVL) és hogy mely
korosztályok nevezési díjára vonatkozik, ennek hiányában az utalás nem beazonosítható.
(3) Azon sportszervezet, amely a nevezési díj befizetési határidejét elmulasztja, nem vehet részt a
bajnokságban. Amennyiben a mulasztást a sportszervezet a bajnoki szezon közben követi el, úgy az
érintett csapatot ki kell zárni az adott versenyrendszerből.
(4) A nevezési díjat a Magyar Vízilabda Szövetség Erste Banknál vezetett 11991102-02110349 számú
számlájára átutalással kell megfizetni a nevezési határidő utolsó napjáig.
(5) A nevezési díjakról a Magyar Vízilabda Szövetség pénzügyi osztálya a nevezési határidő napjával –
mint teljesítési időponttal - számlát állít ki.
(6) Óvadékra vonatkozóan az MVLSZ 2019/2020 Versenyszabályzata az irányadó

2.6. Versenyigazolvány (MVLSZ kártya) díja
(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.
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(3) A mérkőzéseken csak az MVLSZ Igazolási- és Átigazolási Szabályzatában meghatározottak szerinti
igazolással rendelkező, azon magyar vagy külföldi állampolgárságú sportolók szerepelhetnek, akik
érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, sportszervezeteik kérelme alapján a 2019/2020.
bajnoki évre az MVLSZ által általános versenyengedélyként elismert, fényképes sportolói
igazolványukat megkapták.

2.7. Versenyengedély díja
(1) Hazai sportolók esetén a versenyengedély díja: 2.500,- Ft + Áfa / fő, azaz Kettőezerötszáz Forint +
általános forgalmi adó / fő
(2) Külföldi sportolók esetén a versenyengedély díja: 25.000,- Ft + Áfa / fő, azaz Huszonötezer Forint
+ általános forgalmi adó / fő
(3) A versenyengedélyek kiadására a Vsz 224. § rendelkezései az irányadóak.

3. A Bajnokság lebonyolítása
3.1. Lebonyolítás
(1) A DVL VB a sorsoláskor határozza meg a lebonyolítás pontos rendjét és menetét a nevezett
csapatok számától függően. Amennyiben egy bajnokságba 8 vagy több csapat nevez, úgy területi
elvek alapján több csoportra is oszthatja a DVL VB a csapatokat, akik az alapszakasz után rájátszásban
találkozhatnak egymással.
(2) A bajnokságok megnyerése nem jogosít más, magasabb osztályban való részvételre.

3.2. Sorsolás
(1) A mérkőzések sorsolását és a bajnokságok lebonyolításának rendjét a DVL VB a nevezések
beérkezése után, legkésőbb 2019. szeptember 3-ig tartja meg.
(2) A DVL legkevesebb négy csapat nevezése esetén rendezi meg és bonyolítja le az adott
korosztályra kiírt bajnokságot!

3.3. Lebonyolítás
(1) A bajnokságok 2019. szeptember 6. – 2020. június 14. között kerülnek lebonyolításra.
(2) A mérkőzéseket Magyarország területén, a Dunántúli régióban érintett megyék (Győr-MosonSopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Fejér, Zala, Somogy, Tolna, Baranya) területén
nyilvántartott és bejegyzett székhelyű településén kell megrendezni. Lehetőség van Magyarországon
belül más helyszínen is fordulót rendezni, de ahhoz a fordulóban, a rendező csapat saját
csoportjában részt vevő csapatok írásos beleegyezése szükséges. Ezen beleegyezéseket a rendező
csapatnak kötelessége begyűjteni és a DVL VB részére ezen Versenykiírásban szereplő határideig
elküldeni!
(3) A helyezések eldöntésére a Versenyszabályzatban foglaltak - a jelen szabályzatban foglalt
eltérésekkel - irányadók.
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(4) Az Ifjúsági, Serdülő, Gyermek I., Gyermek II és Gyermek III. korosztályokban a mérkőzésnapok a
szombati, a Gyermek IV., Baby I. és Baby II. bajnokságokban vasárnapi napok. A bajnokságok
tornarendszerben zajlanak, a pontos lebonyolítás a nevezések számától függ. Ezen játéknapok az
országos bajnokságok lebonyolításától függően változhatnak. A változás jogát a DVL VB fenntartja.
(5) A rendezés helyszíneit a DVL VB jelöli ki.
(6) A Gyermek II., III. és IV. Bajnokágokban a területi bajnokságok lezárultával országos play off kerül
megrendezésre. A play off lebonyolítási rendszerét, annak menetét, a költségek viselését az
Utánpótlás Bizottság döntése után a DVL VB fogja közzé tenni ezen Versenykiírás kiegészítő
mellékleteként. A csapatok a nevezésük leadásával vállalják, hogy ha olyan helyen fejezik be a DVL
bajnokságokat, amik jogosítják a play offon való részvételre, akkor vállalják az azon való részvételt.

4. Egyes mérkőzések szabályai
4.1. Rendezési szabályok
(1) A rendező sportszervezet köteles a FINA szabályoknak (WP 1.1–WP 2.3-ig) megfelelő pályát a
megfelelő felszereltséggel biztosítani. Eltérés esetén mérkőzés csak a DVL VB egyedi engedélye
alapján rendezhető.
(2) A rendező sportszervezet öt darab, ezen Versenykiírásban meghatározott méretű, egyforma,
azonos márkájú és színű labdáról köteles gondoskodni a mérkőzés teljes tartamára.
(3) A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni.
(4) Az orvosi ügyelet biztosítása nélkül mérkőzést nem lehet lejátszani. Ügyeletes orvosról a rendező
csapat köteles gondoskodni.
(5) A digititkárról a rendező egyesületnek kötelessége gondoskodni. Amennyiben ezen kötelességével
problémája akad, úgy legkésőbb 2 héttel a forduló előtt e-mailben leírva jeleznie köteles a DVL VB
felé a problémát. Ilyen esetben a DVL VB küldi a digititkárt is.
(6) A mérkőzéseket a csapatoknak elektromos órával rendelkező uszodában kötelesek lejátszani,
valamint tartalék kézi időmérő óra is a zsűri rendelkezésére kell, hogy álljon.
(7) A fordulótól való távolmaradást – a rendező és a fordulóra elutazó csapatok védelmében - a DVL
VB az alábbi esetekben engedélyezheti:




Nemzetközi Tornán való részvétel;
A fordulóra való utazás útvonalában az Országos Meteorológiai Intézet által kiadott piros
riasztás van érvényben;
Tömeges megbetegedés esetén (Az MVLSZ ÜVR rendszerében az adott korosztályban játékra
jogosult játékosok 50% + 1 fő betegség miatt nem tud részt venni a tornán. Az erről szóló
orvosi igazolásokat a nevező egyesületnek a fordulót követő munkanap 12:00-ig a DVL VB email címre kötelessége elküldeni. A később küldött igazolásokat a DVL VB tárgytalannak
tekinti!)

(8) A forduló rendezésével vagy az oda történő elutazással kapcsolatban felmerülő bármilyen jellegű
problémáról az érintett egyesületnek azonnali hatállyal kötelessége értesítenie a DVL VB-t és a
rendező egyesületet egyaránt.
(9) Amennyiben egy csapatnak egymás után 2 mérkőzést kellene játszani, úgy minimum 30 perc
szünetet kell tartani a két mérkőzés között.
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(10) A kapuk mérete:
•

Ifjúsági, Serdülő, Gyermek I, Gyermek II: nagy kapu (3m x 0,9m)

•

Gyermek III és IV: strandvízilabda kapu (közepes) (2,5m x 0,8m)

(megjegyzés: Amennyiben a fordulót rendező uszoda nem rendelkezik
strandvízilabda kapukkal és a rendező egyesületnek nem sikerül máshonnan ilyen méretű kaput
szerezni, úgy a 2019/20-as szezonban a forduló rendezői türelmi időt kapnak. Ebben az esetben a
Gyermek III Bajnokságban nagy kaput, a Gyermek IV. Bajnokságban kis kaput kell használni. Az ilyen
esetről a DVL VB-t a fordulót megelőző legkésőbb 5 nappal a rendező csapat köteles e-mailben
értesíteni. A területi bajnokságok végeztével megrendezésre kerülő play off mérkőzéseket a
szabályoknak megfelelő kapuval lehet lejátszani.)
•

Baby I, Baby II: kis kapu (2,15m x 0,75)

(11) A bajnokságok játékideje 4x7 perc tiszta idő, kivéve a Baby-bajnokságok, ahol 4x8 perc
futóórával.
(12) További szabályok:

pálya méret

labda méret

Zónavédekezés

6m-en kívüli
szabaddobás

Ifjúsági

30 m

5ös

engedélyezett

lőhető

Serdülő

30 m

5ös

Gyermek I.

25 m

5ös

Gyermek II.

25 m

5ös

nem engedélyezett

nem lőhető

Gyermek III.

25 m

4es

nem engedélyezett

nem lőhető

Gyermek IV.

25 m

4es

nem engedélyezett

nem lőhető

Baby I. és II.

20 m

3as

nem engedélyezett

nem lőhető

Bajnokság

1 negyedben
szoros, utána
lehetséges
1 és 2 negyedben
szoros, utána
lehetséges

lőhető

lőhető

4.2. Csapatokra vonatkozó előírások
(1) Egy csapatban 17 játékos szerepelhet a mérkőzésen. Az 1-es sapkaszámú játékos csak kapusként
léphet pályára, mezőnybeli szereplése jogosulatlan játékosnak minősül.
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4.3. 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 az utánpótlás bajnokságokra, 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 Baby bajnokságokra vonatkozó szabályok:
A Baby bajnokságokra vonatkozó szabályokat az Utánpótlás Bizottság döntése után a DVL VB fogja
közzé tenni ezen Versenykiírás kiegészítő mellékleteként.
(4) A Serdülő Bajnokság mérkőzéseinek I. negyedében és a Gyermek I. Bajnokság mérkőzéseinek I. és
II. negyedében nem lehet zónázni. Ezen negyedekben a zóna alkalmazása esetén a zónázó játékost
kiállítással bünteti a játékvezető. Nem számít zónázásnak, ha a faultot elkövető játékos visszalép a
center elé vagy egy másik játékos elé, de a labda elpasszolása után a védőnek azonnal vissza kell
mennie az emberére (nem maradhat a center vagy a másik játékos előtt). A kapuszónát (amikor a
kapus jön ki és esetleg elviszi a labdát a center előtt) nem kell büntetni, az engedélyezett.
(5) A Serdülő Bajnokság mérkőzéseinek I. negyedében és a Gyermek I. Bajnokság mérkőzéseinek I. és
II. negyedében, ha a támadó csapat legalább kettő, vagy több játékosa nem akar felmenni támadni, a
játékvezető passzív játék címén elveheti a labdát, és a védekező csapat javára kell szabaddobást
ítélni.
(6) A Gyermek IV. Bajnokságban a center poszton álló játékos (kapu lőterében álló) egy támadásnál
egyszer kaphat labdát. Ha nem lőtt gólt, vagy tovább passzolta, vagy szabaddobást harcolt ki, akkor
újra már nem kaphat center pozícióban labdát, másik pozícióba kell úsznia, és másnak kell elfoglalnia
a center posztot. Ellenkező esetben a játékvezetőnek kontrafaultot kell ítélnie a center ellen.

5. Jogorvoslat
Az óvás előterjesztésére, elbírálására, valamint a fellebbezésre az MVLSZ Versenyszabályzatának
óvással kapcsolatos rendelkezései az irányadók. Az esetleges óvást első fokon a DVL VB-nek kell
elküldeni a dunantulivizilabdaliga@gmail.com e-mail címre.

6. Díjazás
(1) Az I., II. és III. helyezett csapatok serleget kapnak, míg a csapat tagjai (18 fő) éremdíjazásban
részesülnek.
(2) A Baby I és Baby II Bajnokságok minden szereplője emlékérmet kap (csapatonként 20 db).

7. Költségek viselése
7.1. Rendezési költségek
(1) A mérkőzések rendezési költségeit és az orvos költségét a pályaválasztó sportszervezet viseli.
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(2) A forduló valamennyi mérkőzésének rendezési (versenybírói) költsége a rendező csapatot terheli,
(kivéve, a halasztott mérkőzések vagy rendezésjogosultsággal rendelkező helyszínre el nem utazó
csapatok rendezési költségei) ezért a forduló helyszínére el nem utazó csapatok azon fordulóbeli
további mérkőzéseinek rendezési költségei a vétkes (el nem utazó) csapatot terheli.
(3) A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik.
(4) A DVL VB valamennyi mérkőzésre minimum egy játékvezetőt és egy ellenőrt küld. A mérkőzésre
kiküldött játékvezetőket a résztvevők nem kifogásolhatják. A rendező sportegyesület vagy bármely
csapat írásban kérelmezheti, hogy a mérkőzéseket 2 játékvezető vezesse. Ebben az esetben a
második játékvezető díja a kérvényező csapatot terheli. Az erről szóló e-mailt a DVL VB e-mail címe
mellett (dunantulivizilabdaliga@gmail.com) Szentgyörgyi Ferenc DVL VB Elnök Úrnak is el kell
küldenie a szentgyorgyi.ferenc@gmail.com e-mail címre.
(5) A játékvezetők és a zsűri díjazása:
A költségeket szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási/egyéni vállalkozói számla, valamint igénylés esetén – teljesítési igazolás alapján téríti meg azzal a kitétellel, hogy a helyszínen
igazolhatónak kell lennie (1 hónapnál nem régebbi cégkivonattal), hogy az érintett vállalkozás élő
vállalkozás, mely ellen nincs folyamatban felszámolási eljárás, az adószám nincs felfüggesztve és
rendelkezik az érintett szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi körrel. A számla kiállítása az Áfa Tv.
163.§ (2) c.) alapján a teljesítéstől számított 15 napon belül esedékes




játékvezető: 6.000,- Forint + ÁFA / mérkőzés
ellenőr: 5.000,- Forint + ÁFA / mérkőzés
digititkár, titkár, időmérő: 4.000,- Forint + ÁFA / mérkőzés

7.2. Óvás, fellebbezés
Az óvás díja: 50.000,- Forint, azaz Ötvenezer Forint (AAM)
A fellebbezés díja: 100.000,- Forint, azaz Egyszázezer Forint (AAM)

9
Szerkesztette: DVL VB
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség
Elnöksége által, kihirdetve 2019. augusztus 07. napján

Magyar Vízilabda Szövetség
1138 Budapest, Margitsziget
2019/2020. évi Dunántúli Vízilabda Bajnokság Versenykiírás

1. számú melléklet

Pálya
Pálya hossza és szélessége:

1.

Hossz:
Ifjúsági és Serdülő mérkőzésen:
 A két gólvonal között: 30 méter
 A két alapvonal között: 30,6 méter
 Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter
Felnőtt Férfi, és Felnőtt Női mérkőzésen:
 A két gólvonal között: minimum 25, maximum 30 méter
 A két alapvonal között: minimum 25,6 méter, maximum 30,6 méter
 Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter
Fiú Gyermek I., II., III., IV., valamint Leány Ifjúsági, Serdülő, Gyermek I., II. mérkőzésen:
 A két gólvonal között: 25 méter
 A két alapvonal között: 25,6 méter
 Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter
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Szélesség:
Minden korosztályban a két oldalzáró kötél között 20 méter, kivéve, ha a pálya adottságai nem teszik lehetővé.
Pályazáró kötelek:
Mindkét kaput 4-4 egyforma hosszúságú kötéllel kell a pálya közepére rögzíteni.
Az alapvonalként szolgáló és a hátsó kaputartó pályazáró kötélzet
 a két kötél közötti távolság 1 méter
 a zsűriasztal oldalán FEHÉR színű
 a kispadok oldalán a visszatérési területig FEHÉR, majd PIROS színű
 a visszatérési terület három oldalról PIROS színű, az oldalkötélnél FEHÉR
 a visszatérési területet a kapu felől PIROS kötéllel le kell zárni
 A visszatérési terület mérete: 2 méter x 1 méter
3. Jelzések a parton (bóják) – mindkét oldalon:
 FEHÉR bója: a gólvonalakon (az alapvonaltól 0,3m) és a felezővonalnál
 PIROS bója: a gólvonalaktól 2 méterre (az alapvonaltól 2,3 m)
 piros jelzés: a gólvonalaktól 5 méterre (az alapvonaltól 5,3 m)
 Sárga bója: a gólvonalaktól 6 méterre (az alapvonaltól 6,3 m)
 FONTOS: a 2M, 4M, 5 M és a 6M jelzéseit nem az alapvonali kötéltől, hanem a gólvonaltól (kapufa
vonala) kell mérni (alapvonal + 30 cm)
4. Világítás
Minimum 600 lux fényintenzitás a pálya minden pontján.
5. Víz hőmérséklet:
 22-29 Celsius
 1 db hőmérőnek rendelkezésre kell állnia
6. Felszerelés
Kijelzők vagy táblák:
 elektronikus vagy mechanikus eredményjelző;






teljes és a támadási játékidőt mérő elektronikus óra
az elektronikus kijelzők központi vezérlő egysége a zsűri asztalán kell legyen
meghibásodás esetére 2 db kézi időmérő óra
kézi időmérés esetén a mérkőzés állásának és a teljes időnek a kijelzésére kézi forgatású tábla
(vagy ahhoz hasonló eszköz), amelyen az idő kijelzése minimálisan perc + 30 + 20 másodperc
felbontású
Zsűri asztal felszerelése:
 zászlók: 1 db fehér, 1 db kék, 1 db piros, 1 db sárga zászló; méretük 35 x 20 cm
 időkérés mérésére asztali időmérő és kürt
 Hangosbeszélő (ajánlott)
 220 V-os tápellátás
 WIFI vagy vezetékes internet
 eső és fényviszonyok elleni védelem
 labdapumpa nyomásmérővel
Egyéb:
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versenybírók, játékvezetők, az ellenőr valamint a vendégcsapat részére személy- és
vagyonbiztonság szempontjából megfelelő, biztonsági zárral ellátott, külön-külön öltöző
3 darab a korosztálynak megfelelő (3-4-5-ös) méretű, egyforma, azonos márkájú és színű labda
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