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1. Általános rendelkezések 

1.1. A Playoff kiírója 

A Magyar Vízilabda Szövetség Utánpótlás Bizottsága és az MVLSZ Területi Igazgatóságai. 

1.2. A Playoff szervezője 

A Gyermek III. és Gyermek IV. korosztályú Országos Playoffot (a továbbiakban: Playoff) a Magyar 
Vízilabda Szövetség Területi Igazgatóságai (Igazgatóságok) szervezik, irányítják és ellenőrzik. A 
Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti 
Bizottságának jóváhagyásával a Területi Igazgatóságok együttesen döntenek, döntésükkel szemben 
jogorvoslati lehetőség nincs. 

1.3. A Playoff célja 

A Playoff célja a területi bajnokságokban induló legeredményesebb vízilabda szervezetek számára az 
országos megmérettetés biztosítása, az utánpótlás fejlesztésének, a játékosok tudásfejlesztésének 
elősegítése, a versenyeztetés költségtakarékos biztosítása, a vízilabdasport népszerűsítése. 

1.4. A Playoff típusa 

A playoff a sportolók jogállása szempontjából a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti amatőr bajnokság. 

1.5. A Playoff elnevezése 

Gyermek III. és Gyermek IV. korosztályú Országos Playoff 

1.6. Alkalmazandó szabályok 

A Playoff 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 Playoff résztvevői, nevezés 
 

2.1. Résztvevő csapatok 

(1) A Gyermek III. korosztályú Playoffban a Budapesti Igazgatóság, a Délkelet Magyarországi 

Igazgatóság, az Észak Magyarországi Igazgatóság, valamint a Dunántúli Igazgatóság Gyermek III. 

korosztályú területi bajnokságai legerősebb csoportjának első (1.), illetve második (2.) helyezett 

csapatai vesznek részt. Ezen nyolc csapatnak a Playoffban való részvétel kötelező. 

(2)A Gyermek IV. korosztályú Playoffban a Budapesti Igazgatóság, a Délkelet Magyarországi 

Igazgatóság, az Észak Magyarországi Igazgatóság, valamint a Dunántúli Igazgatóság Gyermek IV. 

korosztályú területi bajnokságai legerősebb csoportjának első (1.), illetve második (2.) helyezett 

csapatai vesznek részt. Ezen nyolc csapatnak a Playoffban való részvétel kötelező. 



(3) Amennyiben adott egyesület két területen is bejutna a playoffba, akkor a saját székhelyének 

megfelelő régiót képviselni. Ilyen esetben a másik régió harmadik helyezettje jut a playoffba, számára 

a részvétel kötelező. 

2.2. Részvétel feltételei 
(1) A 2020-21-es területibajnokságok versenykiírásainak megfelelően az ezen versenykiírás 2.1-es 

pontjában meghatározott csapatoknak a részvétel kötelező. 

(2) A nevezési díj a 2020-21-es területi bajnokságok versenykiírásainak megfelelően : 100 000 Ft / 

csapat, azaz Százezer forint (AAM) / csapat. 

(3) A nevezési díjat a sportszervezet a köteles megfizetni a Magyar Vízilabda Szövetség Erste Banknál 

vezetett 11991102-02110349 számú számlájára az alábbi határidőkig: 

• Gyermek III: 2021. június 09. 

• Gyermek IV: 2021. június 02. 

(4) A sportszervezet a nevezési díj megfizetésekor a „Közlemény” rovatban köteles feltüntetni, hogy 

„Gyermek III. vagy Gyermek IV. Országos Playoff nevezési díj”. 

(5) Az utalásról szóló bizonylatot a sportszervezetnek kötelessége elküldeni a fizetési határidő 

lejártáig a regioliga@gmail.com email címre. 

(6) A nevezési díjról az MVLSZ Pénzügyi osztálya a befizetési határidő napjával – mint teljesítési 

időponttal – számlát állít ki. 

2.3. Játékosok szereplésének feltételei 
(1) A Playoffban és annak mérkőzésein azon hazai vagy külföldi sportolók vehetnek részt, akikre 
érvényesek a Vsz. 189. § (1) és (2) bekezdései. 

(2) A versenyengedélyekre vonatkozó általános szabályokat, az igénylés feltételeit és eljárási 
szabályait a Vsz. előírásai rendezik. 

(3) A játékosok kizárólag a javukra megkötött, sporttevékenységükre kiterjedő biztosítás megléte 
esetén szerepelhetnek a Playoffban. 

(4) 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. 

(5) A Playoffban szereplő játékosok életkorára a Vsz. 15. § (3) bekezdése irányadó, az alábbiak 

szerint: 

Gyermek III: 2008. évben, vagy később született sportolók 

Gyermek IV: 2009. évben, vagy később született sportolók 

 

(6) Leány játékosok szereplésére az alábbi szabályok vonatkoznak: 
A Gyermek III. korosztály mérkőzésein a korosztályhoz képest egy évvel idősebb leány játékosok 

is szerepelhetnek.  

 

(7) Egy játékos egy napon maximum kettő mérkőzésen szerepelhet, beleértve valamennyi, az MVLSZ, 

valamint a területi igazgatóságok által szervezett hivatalos vízilabda mérkőzést. 
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(8) MVLSZ kártya hiányában, vagy nem azonosítható fénykép esetén a személyazonosságot arcképes 
igazolvánnyal igazolni kell a mérkőzés előtt (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél, stb.). Ennek 
elmulasztása esetén a sportoló az adott mérkőzésen nem szerepelhet. Ha a játékos 
személyazonosságára vonatkozó visszaélésre a mérkőzés során derül fény, az érintett sportoló 
szereplése jogosulatlan játéknak minősül. 

3. A Playoff lebonyolítása 

3.1. Lebonyolítás 

(1) A Playoff két szakaszra bontható: csoportmérkőzésekre és helyosztókra. A Playoff kétnapos 

tornán kerül megrendezésre. 

(2)  Az „A” csoportba kerül: 

• Budapest 1. 

• Észak-kelet 1. 

• Dunántúl 2. 

• Dél-kelet 2. 

        A „B” csoportba kerül: 

• Dunántúli 1. 

• Dél-kelet 1. 

• Budapest 2. 

• Észak-kelet 2. 

(3) A csoportmérkőzéseken (A és B csoport) a csapatok egyfordulós körmérkőzéses rendszerben 

játszanak az alábbi mérkőzéssorendben: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dunántúl 2. – Budapest 1. („A” csoport) 

• Dunántúli 1. – Budapest 2. („B” csoport) 

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



(3) A helyezések eldöntésére a VSz 6. fejezetében foglaltak az irányadók. A mérkőzéseken döntetlen 

eredmény nem születhet. Döntetlen esetén büntetőpárbajra kerül sor, a csapatok 5-5 büntetőt lőnek 

FINA szabályok szerint. A csoportmérkőzéseken a büntetőkkel győzelmet szerző csapat 2 pontot, a 

vereséget szenvedő csapat 1 pontot kap. 

(4) 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) 

3.2. Játéknapok 

(1) Gyermek III.  2021. június 12-13. 

(2) Gyermek IV.  2021. június 5-6. 

A tornák helyszíneit az Igazgatóságok később jelölik ki ezen Versenykiírás 4.1 (1)-es bekezdésének 

megfelelően. 

4. Egyes mérkőzések szabályai 

4.1. Rendezési szabályok 

(1) A rendezésre a playoffba jutott csapatok jelentkezhetnek a regioliga@gmail.com email címre 
eljutatott szándéknyilatkozatban az alábbi határidőig: 

• Gyermek III: 2021. június 7., hétfő 

• Gyermek IV: 2021. május 31., hétfő 

Amennyiben a playoff megrendezésére több csapat jelentkezik, akkor első sorban a saját területét 
megnyerő csapatnak van elsőbbsége rendezni. Amennyiben több ilyen csapat jelentkezik, akkor a 
Területi Igazgatóságok sorsolással döntik el a rendező kilétét. 

Amennyiben nem jelentkezik csapat a rendezésre, akkor a Területi Igazgatóságok által kijelölt 
helyszínen kerül megrendezésre a playoff. Ilyen esetben a kijelölt uszoda bérleti díja a résztvevő 
csapatokat egyenlő arányban terhelik. 

(2) A rendező sportszervezet köteles a FINA szabályoknak (WP 1.1–WP 2.3-ig) megfelelő pályát a 
megfelelő felszereltséggel biztosítani. A pálya felszereltségére vonatkozó előírásokat a Versenykiírás 
1. számú melléklete tartalmazza. 

(3) A pálya hossza a gólvonalak között 25 méter (alapvonalak között 25,6 méter), a szélessége a két 
oldalzáró kötél között 20 méter.  

 (4) A rendező sportszervezet öt darab megfelelő méretű, egyforma, azonos márkájú és színű labdáról 
köteles gondoskodni a torna teljes tartamára. 

(5) A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni. 

(6) Az orvosi ügyelet biztosítása nélkül mérkőzést nem lehet lejátszani. Ügyeletes orvosról a rendező 
csapat köteles gondoskodni. 
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(7) A mérkőzéseket a csapatoknak elektromos órával rendelkező uszodában kötelesek lejátszani, 
valamint tartalék kézi időmérő óra is a zsűri rendelkezésére kell, hogy álljon. 

(8) A torna rendezésével vagy az oda történő elutazással kapcsolatban felmerülő bármilyen jellegű 
problémáról az érintett egyesületnek azonnali hatállyal kötelessége értesítenie a DK VB-t és a 
rendező egyesületet egyaránt. 

(9) A tornákat az adott időpontban hatályban lévő járványügyi előírások szigorú betartása mellett 
lehet megrendezni. 

4.2. Csapatokra vonatkozó előírások 

(1) Egy csapatban 17 játékos szerepelhet a mérkőzésen. 

(2) A kapus lecserélhető mezőnyjátékosra és fordítva. Minden ilyenfajta cserét a játékvezető és a 
titkár tájékoztatásával és engedélyével kell végrehajtani. 

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 mérkőzések játékideje 4x7 perc. 

(4) A Playoffban az oldalsó csereterületről való csere (az ún. „repülőcsere”) nem kerül bevezetésre. 
Játék közben cserélni továbbra is kizárólag a visszatérési területen keresztül lehet a WP 5.6 pontban 
leírt módon. 

A „repülőcserét” és a WP 5.6 ponttal ellentétes cserét a játékvezetők a WP 22.16 pont alapján 
büntetik. 

(5) A zónázást tiltó szabály alkalmazásáról részletes tájékoztatás olvasható jelen szabályzat 2. számú 
mellékletében. 

(6) A mérkőzéseken a negyedek közötti szünetek időtartama minden esetben 2 perc. Az időkérések 
időtartama minden esetben 1 perc. 

4.4. Gyermek III. korosztály 
A gyermek III. korosztály az alábbi FINA-tól eltérő szabályokkal játszik: 

- A gyermek III. korosztály 4-es méterű labdával játszik. 

- 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. 

4.5. Gyermek IV. korosztály 

A gyermek IV. korosztály az alábbi FINA-tól eltérő szabályokkal játszik: 

- A gyermek IV. korosztály 4-es méterű labdával játszik. 

- 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 labdát, másik pozícióba kell úsznia és másnak kell elfoglalnia a 
center posztot. Ellenkező esetben a játékvezető szabaddobást ítél az ellenfél javára. 

5. Jogorvoslat 
Az óvás előterjesztésére, elbírálására, valamint a fellebbezésre az MVLSZ Versenyszabályzatának 
óvással kapcsolatos rendelkezései az irányadók, azzal, hogy az óvást a DK VB felé kell előterjeszteni e-
mail útján. 

6. Fair Play 

A Bajnokság mérkőzésein a csapatok kötelesek a fair play, a sportszerűség irányelveit és 
szellemiségét messzemenően figyelembe venni és betartani! 

7. Díjazás 

A Playoff I., II. és III. helyezett csapatai (20-20 fő) éremdíjazásban valamint serlegben részesülnek. 



8. Költségek viselése 

8.1. Rendezési költségek 

(1) A tornák rendezési költségeit és az orvos költségét a tornarendező sportszervezet viseli. 

(2) A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik. 

(3) Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha az Igazgatóságok 
másképp rendelkeznek. 

8.2. Közreműködők díjazása, küldése 

(1) A mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait és utazási 
költségeit az MVLSZ viseli, az MVLSZ által kidolgozott és elfogadott közreműködői díjtáblázat alapján. 
Az MVLSZ a költségeket szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási, egyéni vállalkozói számla vagy 
EKHO-s megbízás alapján téríti meg. 

(2) Az Igazgatóságok minden mérkőzésre két játékvezetőt küldenek. 

(3) Az Igazgatóságok valamennyi mérkőzésre küldenek ellenőrt. 

(4) A mérkőzésre küldött játékvezetőket, közreműködőket a résztvevők nem kifogásolhatják. 

9. Óvás, fellebbezés 

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



1. számú melléklet 
 
 

Pálya 

 
1. Pálya hossza és szélessége: 
 

Hossz: 

Ifjúsági és serdülő 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 
 
Gyermek I., II., III., IV. mérkőzésen: 

• A két gólvonal között: 25 méter 

• A két alapvonal között: 25,6 méter 

• Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter 



 

Baby I. mérkőzésen: 

• A két gólvonal között: minimum 20, maximum 25 méter 

• A két alapvonal között: minimum 20,6 méter, maximum 25,6 méter 

• Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter 

 
Szélesség: 

• Ifjúsági, serdülő, valamint gyermek I., II., III. és IV. mérkőzéseken a két oldalzáró kötél 

között 20 méter, kivéve ha a pálya adottságai nem teszik lehetővé 

• Baby I. korosztályban minimum 15, maximum 20 méter 
 

Jelölések a játéktéren:  
Fehér bója - gólvonal és felező vonal  
Piros bója - 2 méter a gólvonaltól  
Sárga bója - 6 méter a gólvonaltól  
Piros jelzés – 5 (vagy 4) méter a gólvonaltól (büntetődobás) 
 
Kötélzet 
A játéktér oldalain a kötélzet gólvonaltól a 2 m vonalig piros színű 2 m és 6 m között sárga 
színű 6m és a felező vonal között zöld színű. 
 

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 

• a visszatérési területet a kapu felől PIROS kötéllel le kell zárni 

• A visszatérési terület mérete: 2 méter x 1 méter 
 

4. Világítás  
Minimum 600 lux fényintenzitás 

 

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 

• támadási időt jelző legalább 2 db elektronikus óra (4 ajánlott) 

• 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 (ajánlott) 

• 220 V-os tápellátás 

• WIFI vagy vezetékes internet 

• eső és fényviszonyok elleni védelem 

• labda felfújására alkalmas nyomásmérővel ellátott pumpa 
 

Egyéb: 

• versenybírók, játékvezetők, az ellenőr valamint a vendégcsapat részére személy- és 

vagyonbiztonság szempontjából megfelelő, biztonsági zárral ellátott, külön-külön 

öltöző 

• 5 darab egyforma, azonos márkájú és színű labda 


