Magyar Vízilabda Szövetség
Komjádi Béla Országos Vízilabda Bajnokság
2020/2021. évi Versenykiírása
- 2020/2021. évi bajnoki szezon -
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I. Általános rendelkezések
1. Bajnokság
1.1. A 2020/2021. Komjádi Béla Vízilabda Bajnokság kiírója a Magyar Vízilabda Szövetség
(MVLSZ), lebonyolítója az MVLSZ Versenyfelügyeleti Bizottsága, valamint Versenyirodája. A
Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában az Elnökség dönt, döntésével szemben
jogorvoslati lehetőség nincs.
1.2. A Bajnokság a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31.§. (1) bekezdés c) pontja szerinti
vegyes (nyílt) bajnokság.
1.3. A Bajnokság célja
Komjádi Béla emlékének a megőrzése, a felnőtt csapatok utánpótlás játékosainak magas
színvonalú játéklehetőség biztosítása, a vízilabda sportág népszerűsítése, valamint a
2020/2021 évi Komjádi Béla Vízilabda Bajnokság bajnoki címének eldöntése.
1.4. A bajnokságban részvevő csapatok száma: 16.
1.5. Bajnokság elnevezése
Komjádi Béla Országos Vízilabda Bajnokság
A Bajnokságban részt vevő sportszervezetek kötelesek a Versenykiírásban meghatározott
hivatalos elnevezést használni minden média megjelenésük során,
1.6. Alkalmazandó szabályok
A Bajnokság mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, a Magyar Vízilabda Szövetség
Versenyszabályzata (a továbbiakban: VSZ), valamint a FINA vízilabda szabályok – a VSZ-ben
meghatározott és elfogadott eltérésekkel - érvényesek!

II. A Bajnokság résztvevői
2. Résztvevők
2.1. A Bajnokságban részvételre jogosultak köre:
A 2020/2021 évi Férfi OB I Bajnokságba benevezett
sportszervezeteknek kötelező a bajnokságba való nevezés.

csapatokat

működtető

2.2. A mérkőzéseken 1998.január 01 után születtet játékosok szerepelhetnek.
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III. Nevezés
3.1. A bajnokságba történő benevezés határideje: 2020. július 30.
3.1.1. A nevezők a nevezést a Versenyszabályzatban előírtak szerint kötelesek benyújtani.
3.2. Nevezési díj: 150.000, -Ft (azaz egyszázötvenezer forint) AM
3.3. A nevezési díj tartalmazza a bajnoki mérkőzéseken közreműködő játékvezetők és
versenybírók minden költségét a jelen szabályzatban rögzített kivételekkel.

IV. A bajnokság lebonyolítása
4. Sorsolás
4.1. A sorsolás időpontja: 2020. augusztus 03.
4.1.2. A sorsolás helyszíne: a Magyar Vízilabda Szövetség Székháza, 1138 Budapest,
Margitsziget.
4.2. Lebonyolítás
4.2.1 Alapszakasz
A VB. a csapatokat a két 8-as csoportba sorolja a földrajzi elhelyezkedésük alapján. A Budapesti
csapatok sorsolással kerülnek besorolásra.
Nyugati csoport: Bp1, Bp2, Bp3, Bp4, Kanizsa/KSI, Kaposvár, Pécs, Tatabánya.
Keleti csoport: Bp5, Bp6, Debrecen, Eger, Miskolc, Szeged Szentes, Szolnok.
4.2.1.1. A bajnokságban résztvevő csapatok a csoportokban egy teljes fordulót játszanak
egymással.
A VB. a hazai és idegenbeli mérkőzések sorrendjét a forgatási tábla szerint állapítja meg,
törekedve arra, hogy a csapatok egy mérkőzést hazai pályán, egy mérkőzést idegenben
játszanak.
Így minden csapat egy alkalommal megmérkőzik minden másik csapattal, otthon vagy
idegenben (7 forduló – 7 játéknap)
4.2.1.2. A mérkőzéseken döntetlen eredmény születhet.
4.2.2. Play Off
4.2.2.1 Play Off I.
A csoportok 1-4 helyezett csapatai 1 játéknapon játszanak egymással a döntőbe jutásért a
következők szerint:
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1.
2.
3.
4.

mérkőzés
mérkőzés
mérkőzés
mérkőzés

NY1 – K4,
NY2 – K3
K1 – NY4
K2 –NY3
,

4.2.2.2. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Pályaválasztó a csoportjában jobb helyezést
elérő csapat.
4.2.2.3. A mérkőzésen döntetlen eredmény nem születhet. Amennyiben a mérkőzés
eredmény döntetlen, úgy a FINA vízilabda szabályok WP 11.3 pontjában leírtak szerinti
szétlövéssel kell dönteni (5-5 büntetődobás, ezután a büntetődobások lövése felváltva
mindaddig, ameddig az egyik csapat hibázik és a másik gólt lő).
4.2.3. Play Off II.
4.2.3.1. A Play Off I szakasz győztes csapatai egy helyszínen, négyes döntőt játszanak a
következők szerint:
5. mérkőzés
6.mérkőzés

1. mérkőzés győztese / 4. mérkőzés győztese
2. mérkőzés győztese / 3. mérkőzés győztese

III. helyért
7. mérkőzés

5. mérkőzés vesztese / 6. mérkőzés vesztese

I.helyért
8. mérkőzés

5. mérkőzés győztese / 6. mérkőzés győztese

4.2.3.2. A mérkőzésen döntetlen eredmény nem születhet. Amennyiben a mérkőzés
eredmény döntetlen, úgy a FINA vízilabda szabályok WP 11.3 pontjában leírtak szerinti
szétlövéssel kell dönteni (5-5 büntetődobás, ezután a büntetődobások lövése felváltva
mindaddig, ameddig az egyik csapat hibázik és a másik gólt lő).
4.3. Kiesés eldöntése
A Bajnokságból kiesés nincs.
4.4. A bajnokságban résztvevők körét minden esetben az aktuális versenykiírás határozza meg.
4.5. Játéknapok
4.5.1. A bajnokság első játéknapja: 2020. szeptember 16.
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Játéknapok

Forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Play Off I.
Play Off II.

Dátum
2020.09.16.
2020.09.30.
2020.10.14.
2020.11.04.
2020.12.09.
2021.01.28.
2021.02.18.
2021.02.24.
2021.03. 20-21.

4.5.2. A fordulók időpontjai a válogatott nemzetközi programjai és a mérkőzésekhez
kapcsolódó válogatott összetartások miatt módosulhatnak.
4.6. Díjazás
4.6.1. A mérkőzéssorozat győztese elnyeri a „Komjádi Béla Vízilabda Bajnokság győztese”
címet, és a vele járó serleget.
4.6.2. A Bajnokság I., II. és III. helyezett csapatainak a tagjai (20 fő), éremdíjazásban
részesülnek.
4.6.3. A díjakat az MVLSZ tisztségviselői ünnepélyes keretek között adják át.

V. Egyes mérkőzések rendezése
5.1. 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 VB egyedi
engedélye alapján rendezhető. A pálya felszereltségére vonatkozó előírásokat a Versenykiírás
1. számú melléklete tartalmazza.
5.2. Mérkőzést kizárólag Pályahitelesítési engedéllyel rendelkező uszodában lehet
megrendezni. A pályahitelesítési eljárás keretében a sportszervezetnek el kell fogadnia, és
eleget kell tennie az MVLSZ Biztonsági Szabályzatában foglaltaknak.
5.3. A pálya hossza a gólvonalak között 30 méter (alapvonalak között 30,6 méter), a szélessége
a két oldalzáró kötél között 20 méter.
5.4. Az egyes mérkőzések megkezdése előtt a rendező sportszervezet köteles a.
Pályahitelesítési engedélyt a mérkőzés ellenőrének kérésre bemutatni! Pályahitelesítési
engedély hiányában a mérkőzés nem tartható meg.
5.6. Az Bajnokság hivatalos labdája: KAP7.
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A Bajnokság mérkőzésein kizárólag a KAP7 labdák használhatóak!
5.7. A rendező sportszervezet saját választása szerint köteles a mérkőzés teljes időtartama
alatt az alábbiakat biztosítani:
a) két fő labdaszedőt és 5 db egyforma, 5-ös méretű KAP7 labdát, vagy 9 db egyforma, 5-ös
méretű KAP7 labdát.
b) A rendező sportszervezet köteles a versenybíróság részére egy – a labdák felfújására
alkalmas, nyomásmérővel ellátott - pumpát biztosítani.
5.7.1. A rendező sportszervezet edzője/csapatvezetője az 5.7. pont szerinti döntésének
eredményét köteles a mérkőzés megkezdése előtt a hivatalos ellenőrnek bejelenteni.
5.8. A mérkőzéseken kötelező a tájékoztatásra alkalmas, a mérkőzés pillanatnyi állását (gólok)
és egy, a teljes játékidőt és legalább négy, a támadási időt mutató elektromos kijelzőt, a
versenybíróság asztalán elhelyezkedő központi vezérlő egységgel, valamint két, eltérő hangot
adó, elektromos kürt és hangos beszélő biztosítása.
5.9. Mérkőzés közben az elektromos órákkal kapcsolatban előforduló technikai/műszaki hiba
esetén kézi időmérést kell alkalmazni. A mérkőzéseken kézi időmérés esetén a játékidő
állásáról a csapatok, játékosok és a közönség számára tájékoztatást kell adni! Amennyiben
tartalék kézi órák és hangos beszélő nem áll rendelkezésre úgy a játékvezetőknek a mérkőzést
le kell fújniuk, kivéve azt az esetet, ha a csapatok egyetértése esetén az ellenőr a folytatás
mellett dönt. Elektromos kijelző óra hiányában a mérkőzés nem kezdhető el!
5.11. A mérkőzéseken a megvilágítás, a fényintenzitás nem lehet kevesebb, mint 600 lux,
5.12. Amennyiben a labda a játékteret elhagyja, - és a mérkőzésen gólbíró nem szerepel – a
labdát kizárólag a mérkőzés előtt kijelölt és a játékvezető által tudomásul vett személy (edző,
vagy másodedző) dobhatja be a játékvezető jelzése alapján. A labda taktikai megfontolásból
származó késedelmes, vagy egyéb megtévesztő bedobása, a vétkes csapatvezető ellen
sárgalapos, ismételt esetben piros lapos büntetést vonhat maga után.
5.13. A mérkőzések előtt, a parton történő bemutatás esetén a parton, ennek hiányában a két
résztvevő csapat a vízben kézfogással köteles üdvözölni egymást.

VI. Csapatok, játékosok, versenyengedélyek
6.1. Egy csapatban 14 játékos szerepelhet a mérkőzésen. Az 1-es és 14-es sapkát viselő
játékosok csak kapusposzton léphetnek pályára, rájuk a kapusokra vonatkozó szabályok
alkalmazandóak. Mezőnyjátékosként történő szereplésük jogosulatlan játékosnak minősül!
6.2. Az MVLSZ által szervezett versenyrendszer Komjádi Béla Vízilabda Bajnokságában csak
olyan sportoló szerepelhet, aki
•

két szezonban legalább 5-5 mérkőzésen az MVLSZ által szervezett országos utánpótlás
versenyrendszerben szerepelt, vagy
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•

legalább egy világversenyen – Olimpia, VB, EB - szerepelt magyar felnőtt
válogatottban.

6.3. A mérkőzéseken a csapatok tagjainak egységes öltözete kötelező! A játékosok egységes
köpenyben vagy ruhában kötelesek megjelenni és egységes sportruhát (fürdőnadrágot)
kötelesek viselni a mérkőzésen. A sportvezetők egységes felső ruházatot és azonos színű
hosszú nadrágot kötelesek viselni!
6.4. Versenyigazolvány (MVLSZ kártya)
6.4.1. A versenyigazolvány érvényességi ideje felnőtt korosztályú sportoló esetében a
következő átigazolási időszak, de maximum 5 év, utánpótlás korosztályú sportoló esetében a
következő átigazolási időszak, de maximum 3 év.
6.4.2. A Versenyigazolvány csoportosan a legkésőbb a Komjádi Béla Vízilabda Bajnokság első
fordulójának játéknapja előtt 6 munkanappal igényelhető (a játéknap nem számít bele a 6
munkanapba)!
6.5. Versenyengedély
6.5.1. A Komjádi Béla Országos Vízilabda Bajnokságában való szerepléshez nem szükséges
külön „OB I-es versenyengedély”

VII. Résztvevő hivatalos személyek
7.1. Játékvezetők
A mérkőzésekre 2 fő játékvezetőt a Versenyiroda jelöl és küld.
7.3. Mérkőzés versenybírósága (digititkár, időmérő)
7.4. A rendező sportszervezet köteles a saját költségén táblakezelőt biztosítani a
sporteseményre. A táblakezelő feladata a találkozó eredményének, a személyi hibáknak, és
egyéb a digitális táblán megjeleníthető adatoknak a felvitele a mérkőzés teljes időtartama
alatt. A táblakezelő munkáját a találkozó hivatalos ellenőre felügyeli.
7.5. Az Ellenőri Bizottság minden mérkőzésre küld ellenőrt.
7.5.1. Az Ellenőri Bizottság saját hatáskörében, belátása szerint bármelyik mérkőzésre, 2 fő
ellenőrt küld.
7.5.2. Az Ellenőri Bizottság a csapatok írásbeli kérésére bármelyik mérkőzésre 2 fő ellenőrt
küldhet. Ebben az esetben a második ellenőr díját annak a csapatnak kell meg fizetnie, amelyik
az ellenőr kiküldését kérte!
7.6. A mérkőzésekre kiküldött játékvezetők, ellenőrök, zsűritagok személyét a csapatok nem
kifogásolhatják!
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VIII. Költségek viselése
8.1. Közreműködők díjazása
A mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait és utazási
költségeit az MVLSZ viseli. Az elnökség döntése szerint az MVLSZ a költségeket, vagy
szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási/egyéni vállalkozói számla, vagy EKHO-s megbízás
alapján téríti meg.
8.1.2. A táblakezelő díját a rendező sportszervezet viseli.
8.2. Rendezési költségek
8.2.1. A mérkőzések rendezési költségeit és az orvosi ügyelet költségét a pályaválasztó
sportszervezet viseli.
8.2.2. A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik.
8.2.3. Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB arról
másképpen rendelkezik!

IX. Óvás
9.1. Az óvás előterjesztésére, elbírálására, valamint a fellebbezés benyújtására az MVLSZ
Versenyszabályzatának óvással kapcsolatos rendelkezései az irányadóak!

X. Fizetendő díjak
10.1.A versenyengedélyek díjai: 2.500, - Ft + ÁFA/fő
10.2. MVLSZ versenyigazolvány díja:
Csoportos kérelem esetén: 2.500, - Ft + ÁFA/ fő
Egyéni kérelem, elveszett kártya pótlása esetén: 5.000, -Ft + ÁFA /fő,
Érvényes igazolvány meghosszabbítása: A sportorvosi engedély érvényességének
lejárta, illetve annak megújítása esetén díjtalan!
10.4. Az óvás díja
Alapszakaszban és középszakaszban: 150.000, - Ft, (azaz százötvenezer forint) AM,
Rájátszásban: 200.000, - Ft, (azaz kettőszázezer forint) AM
10.4.1. A fellebbezés díja
Alapszakaszban és középszakaszban: 300.000, - Ft, (azaz háromszázezer)
Rájátszásban: 400.000, - Ft, (azaz négyszázezer forint) AM
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