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1.

Általános rendelkezések

1.1. A Bajnokság kiírója
A Magyar Vízilabda Szövetség nevében az MVLSZ Elnöksége.

1.2. A Bajnokság szervezője
A Női OB I/B Osztályú Országos Bajnokságot (a továbbiakban: „Bajnokság”) a Magyar Vízilabda
Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága (VB) szervezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való
esetleges eltérések tárgyában az Elnökség dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.

1.3. A Bajnokság célja
A Bajnokság célja a OB I/B osztályú bajnoki cím elnyerése, illetve a feljutás eldöntése az OB I osztályba,
továbbá sportolási lehetőség biztosítása az amatőr sportolók számára.

1.4. A Bajnokság típusa
(1) A bajnokság a sportolók jogállása szempontjából a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti vegyes (nyílt) bajnokság.

1.5. A Bajnokság elnevezése
(1) Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság
(2) Rövidített elnevezése: Női OB I/B
(3) A Bajnokságban résztvevő sportszervezetek kötelesek a Versenykiírásban meghatározott hivatalos
elnevezést használni minden médiamegjelenésük 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 azon eltérésekkel, melyek alkalmazását jelen versenyforma nem zárja ki – érvényesek.

2.

A Bajnokság résztvevői, nevezés

2.1. Részvételi jogosultság
(1) A Bajnokság nyílt versenyrendszerű, azon bármely MVLSZ tagsággal rendelkező sportszervezet
jogosult csapatot indítani.

2.2. Nevezés
(1) A Bajnokságra a 2.1. fejezet szerint részvételi jogosultsággal rendelkező sportszervezet jogosult
nevezést benyújtani, a VSz-ben előírtak szerint.

2.3. Játékosok szereplésének feltételei
(1) A Bajnokságban azon hazai vagy külföldi sportolók vehetnek részt, akik a VSz. 189. § (1)
bekezdésében meghatározott játékjogosultsággal rendelkeznek.
(2) A mérkőzéseken csak a VSz 189. § (2) bekezdése szerini játékjogosultsággal rendelkező
sportolók léphetnek pályára.
(3) A versenyengedélyekre vonatkozó általános szabályokat, az igénylés feltételeit és eljárási szabályait
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a VSz előírásai rendezik.
(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.

2.4. Nevezési határidő
2019. szeptember 15.

2.5. Nevezési díj
A nevezési díj teljes összege 965.000,- Ft (AAM)
A nevezési díj 50%-át az MVLSZ magára vállalja.
A sportszervezet a nevezési díj saját számlájáról történő megfizetésekor a „Közlemény” rovatban köteles
feltüntetni, hogy a befizetett összeg melyik Területi Igazgatóság mely korosztályú csapat nevezési díjára
vonatkozik (pl.: „Országos Női OB I/B – Nevezési díj”), ennek hiányában a befizetés nem azonosítható!
Azon sportszervezet, amely a nevezési díj befizetési határidejét elmulasztja, nem vehet részt a
bajnokságban. A befizetés tényét befizetési bizonylattal igazolnia kell.
A nevezési díjat a Magyar Vízilabda Szövetség Erste Banknál vezetett 11991102-02110349 számú
számlájára átutalással kell megfizetni a nevezési határidő utolsó napjáig.
A nevezési díjakról a Magyar Vízilabda Szövetség pénzügyi osztálya a nevezési határidő napjával – mint
teljesítési időponttal - számlát állít ki.

2.6. Versenyigazolvány (MVLSZ kártya):
(1) A versenyigazolvány érvényességi ideje felnőtt korosztályú sportoló esetében a következő
átigazolás, de maximum 5 év, utánpótlás korosztályú sportoló esetében a következő átigazolás, de
maximum 3 év.
(2) A versenyigazolvány díja magában foglalja a versenyengedély díját.
(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.
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3.

A Bajnokság lebonyolítása

3.1. Sorsolás
(1) A sorsolás időpontja: 2019. szeptember 30.
(2) A sorsolás helyszíne: Magyar Vízilabda Szövetség Székháza, 1138 Budapest, Margitsziget
(3) 3) A VB a nevezett csapatok pályaválasztói jogának sorrendjét vaksorsolással határozza meg.

3.2. Lebonyolítás
(1) A VB a nevezések függvényében határozza meg a lebonyolítás pontos rendjét és a tervezett
játéknapokat, melyet a Versenykiírás kiegészítéseként tesz közzé.

3.2.1. Feljutás az Női OB I Osztályú Országos Bajnokságba
(1) A Bajnokság győztes csapata jogosult az Női OB I Osztályú Országos Bajnokság 2020/2021. évi bajnoki
szezonjában való részvételre.
(2) Amennyiben a Bajnokság győztese nem kíván élni a feljutás jogával, vagy nem jogosult, úgy a 2.
helyezett csapat két győzelemig tartó osztályozót játszik a 2019/2020. évi Női OB I Osztályú Országos
Bajnokság 10. helyen végzett csapatával.
(3) Ha sem a győztes, sem a 2. helyezett csapat nem kíván élni a feljutás lehetőségével, vagy arra nem
jogosult úgy osztályozó lejátszására nem kerül sor.
(4) Az OB I Osztályú Bajnokságban csapatot indító sportszervezet OB I/B-ben közvetlenül indult saját
második vagy fiókcsapat megállapodással részt vett csapatai nem jogosultak az OB I Osztályú Bajnokságba
történő feljutásra, utóbbiak akkor sem, ha fiókcsapat megállapodásukat megszüntetik, illetve abban az
esetben sem, ha az OB I osztályban indult csapat kiesett az első osztályból. Nem lehetséges továbbá OB I
anyaegyesület és fiókcsapata, valamint OB I és saját második csapata közötti osztályozó mérkőzés sem.

3.2.2 Kiesés eldöntése
A Bajnokságból kiesni nem lehet.

3.3. Játéknapok
A VB a nevezések függvényében határozza meg a lebonyolítás pontos rendjét és a tervezett
játéknapokat, melyet a Versenykiírás kiegészítéseként tesz közzé.

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 VB egyedi engedélye alapján
rendezhető. A pálya felszereltségére vonatkozó előírásokat a Versenykiírás 1. számú melléklete
tartalmazza.
(2) A pálya hossza a gólvonalak között 20-25 méter (alapvonalak között 20,6-25,6 méter), a szélessége
a két oldalzáró kötél között 15-20 méter. A VB kivételes esetben engedélyt adhat a jelen ponttól való
eltérésre, amennyiben az uszoda adottságai nem teszik lehetővé a szabályszerű pálya felállítását.
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(3) A rendező sportszervezet három darab 4-es méretű, egyforma, azonos márkájú és színű labdáról
köteles gondoskodni a mérkőzés teljes tartamára. A rendező sportszervezet köteles a versenybíróság
részére egy – a labdák felfújására alkalmas, nyomásmérővel ellátott - pumpát biztosítani.

4.2 Csapatokra vonatkozó előírások
(1) Egy csapatban 14 játékos szerepelhet a mérkőzésen. Az 1-es sapkaszámú játékos csak kapusként
léphet pályára, mezőnybeli szereplése jogosulatlan játékosnak minősül.

5

Jogorvoslat

Az óvás előterjesztésére, elbírálására, valamint a fellebbezésre az MVLSZ Versenyszabályzatának
óvással kapcsolatos rendelkezései az irányadók.

6

Díjazás
(1) Az I., II. és III. helyezett csapat tagjai (20 fő) éremdíjazásban részesülnek.

7

Költségek viselése

7.1 Rendezési költségek
(1) A mérkőzések rendezési költségeit és az orvos költségét a pályaválasztó sportszervezet viseli.
(2) Amennyiben a bajnokság torna rendszerben kerül lebonyolításra, úgy a mérkőzések rendezési
költségeit és az orvos költségét a tornarendező sportszervezet viseli.
Minden csapat 1 torna költségeit köteles finanszírozni, a további költségek egyenlő arányban osztódnak
a résztvevő csapatok között.
(3) Amennyiben az (1) vagy a (2) bek szerinti a költégviselés nem egyértelmű, költégeket a csapatok
azonos arányban közösen viselik
(4) A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik.
(5) Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB másképp
rendelkezik.

7.2 Közreműködők díjazása
A mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait és utazási költségeit
a 7.1. fejezet (1), (2) bekezdésének megfelelően a rendező, vagy a tornarendező sportszervezet viseli.
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.
Díjazás mértéke az MVLSZ honlapjáról letölthető elnökség által elfogadott mindenkori díjtábla szerinti
összeg.
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7.3 Óvás, fellebbezés
Az óvás díja: Alapszakaszban:
Rájátszásban:

75.000,- Ft, azaz Hetvenötezer Forint (AAM)
100.000,- Ft, azaz Egyszázezer Forint (AAM)

A fellebbezés díja: Alapszakaszban:
Rájátszásban:

150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer Forint (AAM)
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer Forint (AAM)
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1. számú melléklet Pálya méret és kötélzet leány Ifi serdőlő és gyerek bajnokságban

1. Pálya hossza és szélessége:
Hossz:
 A két gólvonal között: 25 méter
 A két alapvonal között: 25,6 méter
 Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter
Szélesség:
 Minden korosztályban a két oldalzáró kötél között 20 méter, kivéve, ha a pálya adottságai nem
teszik lehetővé

2. Kötélzet:
Oldalkötelek színe és összetétele a KÉT ALAPVONAL KÖZÖTT:
FEHÉR (0,3m) – PIROS (2m) – SÁRGA (4m) – ZÖLD (félpályáig) – FEHÉR (0,1m a félpályán) – ZÖLD –SÁRGA
– PIROS – FEHÉR
Pályazáró kötelek:
Mindkét kaput 4-4 egyforma hosszúságú kötéllel kell a pálya közepére rögzíteni.
Az alapvonalként szolgáló és a hátsó kaputartó pályazáró kötélzet (lásd ábra alsó része)
 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
Szerkesztette: MVLSZ VB
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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:
4.






FEHÉR bója: a gólvonalakon (az alapvonaltól 0,3m) és a felezővonalnál
PIROS bója: a gólvonalaktól 2 méterre (az alapvonaltól 2,3 m)
SÁRGA bója: a gólvonalaktól 6 méterre (az alapvonaltól 6,3 m)
Jelzés a kötélzeten 5 méter a gólvonaltól (büntető dobás)
FONTOS: a 2M és az 6M jelzéseit nem az alapvonali kötéltől, hanem a gólvonaltól (kapufa
vonala) kell mérni (alapvonal + 30 cm)

5. Világítás
Minimum 600 lux fényintenzitás a pálya minden pontján.

6. Víz hőmérséklet:



22-29 Celsius
1 db hőmérőnek rendelkezésre kell állnia

7. Felszerelés
Kijelzők vagy táblák:
 elektronikus vagy mechanikus eredményjelző;
 teljes és a támadási játékidőt mérő elektronikus óra
 támadási időt jelző 4 db 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 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
 220 V-os tápellátás
 WIFI vagy vezetékes internet
 eső és fényviszonyok elleni védelem
Egyéb:
 versenybírók, játékvezetők, az ellenőr valamint a vendégcsapat részére személy- és
vagyonbiztonság szempontjából megfelelő, biztonsági zárral ellátott, külön-külön öltöző
 3 darab 5-ös méretű, egyforma, azonos márkájú és színű labda, nyomásmérővel ellátott
labdapumpa.
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