Észak-keleti Liga Kupa
2017/2018. évi Területi Utánpótlás Vízilabda Bajnokság versenykiírása
1. Általános rendelkezések:
- A bajnokság kiírója:
Magyar Vízilabda Szövetség – Észak-kelet Magyarország Területi Igazgatóság Területi igazgató:
Erdei János
- A kupák célja:
A nyári felkészülési időszak végén versenyalkalmak biztosítása az Észak-keleti Régió
csapatainak, a mérkőzéssorozat győztesének és helyezettjeinek eldöntése, a versenyeztetés
folyamatosságának biztosítása, a vízilabda sport népszerűsítése.
- A bajnokság lebonyolításáért felelős:
Az MVLSZ VB-je által megbízott ÉKT-VB.
Észak-keleti területi VB elnöke:

Erdei János

Telefon (70) 940 1799, (47) 312 182
Székhelye:

Sárospatak Esze T.u. 24.

E-mail címe:

erdeijani@t-online.hu

- Díjazás:
A mérkőzéssorozat győztese nyeri a Kupát és a „Kupa védője” címet. A kupa első három
helyezést elért csapata érem díjazásban részesül.
A kupákban az MVLSZ Versenyszabályzatát a jelen versenykiírásban foglalt, az MVLSZ által
jóváhagyott módosításokkal kell alkalmazni. A mérkőzések rögzítése digitális jegyzőkönyvvezetéssel történik.
- Szabályok
A mérkőzésen az MVLSZ Vízilabda szabályait a versenykiírásban foglalt módosításokkal kell
alkalmazni.
- Fegyelmi ügyek, fellebbezések
Az ÉKT-VB által szervezett versenysorozat valamennyi mérkőzésén történt fegyelmi vétség, ill.
a mérkőzésekkel kapcsolatos bármely ügyben az elsőfokú határozatot az Észak-keleti területi VB,
fellebbezés esetén a másodfokú határozatot az MVLSZ VB hozza.
Amennyiben a mérkőzések játékvezetői illetve az ellenőrök, az ellenőri jelentésben fegyelmi
eljárás megindítását kezdeményezik illetve egy edző vagy sportszakember idénybeli negyedik
piros lapos büntetését kapja (nem automatikus eltiltás) a területi VB az ügyet az MVLSZ
Fegyelmi Bizottságának hatáskörébe utalja.
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2. Résztvevő csapatok, játékosok, nevezés:
A bajnokság elnevezése résztvevői:
Észak-keleti Liga Kupa Területi Utánpótlás Vízilabda Bajnokság
- Az IFI korosztályban a nevezett csapatok 1999-ben vagy később született játékosai
szerepelhetnek
- A SERDÜLŐ korosztályban a nevezett csapatok 2001-ben vagy később született játékosai
szerepelhetnek
- A GYEREK I. korosztályban a nevezett csapatok 2003-ben vagy később született játékosai
szerepelhetnek.
- A GYEREK III. korosztályban a nevezett csapatok 2005-ben vagy később született játékosai
szerepelhetnek.
- A GYEREK V. korosztályban a nevezett csapatok 2007-ben vagy később született játékosai
szerepelhetnek.
- Játékosok:
A mérkőzéseken az a játékos szerepelhet, aki a 2017-18. évi bajnoki szezonra érvényes MVLSZ
igazolással, játékengedéllyel rendelkezik, és sportorvosi engedélye érvényes.
A mérkőzésen a játékost az MVLSZ igazolvány azonosítja, melyet a mérkőzés játékvezetője
ellenőriz. Az igazolvány bemutatása és a versenybíróság részére történő átadása nélkül a játékos a
mérkőzésen nem vehet részt
A játékosok listáját (név, születési dátum, anyja neve, igazolvány száma) a
NÉV SZERINT NEVEZÉS lapon, a nevezéssel együtt kell leadni az ÉKT-VB részére,
amennyiben egy egyesület több csapatot indít egy korosztályban, akkor csapatonként „A”, „B”
stb. jelöléssel. Egy játékos, a bajnokságban, korosztályon belül csak egy csapatban szerepelhet.
Nevezési határidő:

2017. október 15.

Nevezési díj: 40.000 Ft korosztályonként és csapatonként, melyet a nevezéssel egyidejűleg kell
utalni az MVLSZ részére.
Nevezni az MVLSZ Internetes felületén kell, és a letöltött, aláírt nevezéseket korosztályonként,
csapatonként, külön-külön a jelzett időpontig személyesen, vagy postai úton kell az ÉKT-VB
részére eljuttatni.
A nevezésnek tartalmaznia kell a sportegyesület pontos nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét,
a szakosztályvezető és az edző nevét, telefonszámát, e-mail címét.
A nevezést az egyesület elnökének vagy helyettesének kell aláírnia és azt az egyesület
bélyegzőjével ellátnia.
3. Sorsolás:
A sorsolás nyilvános. 2017. október 25-én 17.00 órakor kerül megtartásra az ÉKT-VB által
kijelölt helyen.
Az Észak-keleti Liga Kupa időpontjai, a mérkőzések helyszínei:
A Kupa 2017. november 1. és 2018. június 15. között kerül megrendezésre.
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A korosztályok játéknapjai a nevezések leadását követően a sorsolás alkalmával kialakított
időrend szerinti napokon lesznek megjelölve.
Játéknap:

SZOMBAT (tartalék nap: vasárnap)

Az ÉKT-VB a játéknapok kijelölésénél figyelembe veszi az MVLSZ Országos, valamint a
BVLSZ és a Délkeleti Ig. területi bajnokság korosztályos bajnokságainak játéknapjait az
esetleges időpont egyezések elkerülése érdekében.
Helyszínek:
Minden korosztályban: A nevezett csapatok által megjelölt helyeken (ha megfelel a
szabályoknak), minden csapat hazai pályán egy-egy tornát rendez.
I. Alapszakasz (egynapos torna)
A helyszín később kerül megnevezésre
II. Döntő, helyosztók (egynapos torna)
A helyszín később kerül megnevezésre
4. Az egyes mérkőzések rendezése:
Az ifjúsági, serdülő, valamint a gyerek I. korcsoport a mindenkori érvényben lévő FINA
szabályok szerint játszik.
Játékidő: minden korosztályban 4 × 8 perc (tiszta játékidő)
Játéktér: Az Ifi, a Serdülő valamint a Gyerek I, .ill. Gyerek III. korosztály: szabvány méretű
pálya 30 × 20 m) valamint szabvány méretű kapu
Gyerek V. korosztály: kis pálya (25 × 12-16 m) valamint kisméretű kapu (2,15m x 0,75m)
Labda mérete:
Ifi, Serdülő valamint a Gyerek I.: 5-ös.
Gyerek III. korosztály: 4-es
Gyerek V. korosztály: 3-as.
További FINA szabályoktól eltérő rendelkezések vonatkoznak a Gyerek III. illetve V.
korosztályra
A Gyerek III., illetve V. korosztály mérkőzésein tiltott a zónavédekezés valamint az öt (5)
méteren túli szabaddobást nem lehet kapura küldeni! A zónavédekezést alkalmazó játékost a
bírónak ki kell állítania. 5 db, egyforma, szabályos méretű és minőségű labdáról a pályaválasztó
(elöl álló) csapat köteles gondoskodni.
Gyerek V. korosztály mérkőzésein:
a.

A büntetődobást négy (4) méterről kell elvégezni.

b.

A pályán egy csapatból egyszerre csak 5 mezőnyjátékos és 1 kapus lehet

c.
A mérkőzés időtartama 4x10 perc futóóra, támadó idő nincs. Az órát hosszabb
játékmegszakítás esetén lehet megállítani (pl. a játékvezető kikéri a labdát, sérülés stb.).
d.
A kiállított játékos a kijelölt visszatérési területre való kiúszás után külön engedély
nélkül azonnal visszatérhet a játéktérre.
A mérkőzéseket egy játékvezető vezeti.
A VB minden mérkőzésre játékvezetőt, ellenőrt és versenybírókat küld az ÜVR-en keresztül,
amelytől eltérni nem lehet. Ezek a közreműködők csak azok lehetnek, akik az MVLSZ ÜVR
rendszerében név szerint szerepelnek. A csapatok a játékvezető, ellenőr és versenybírók
személyét nem kifogásolhatják.
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Orvosról vagy mentőtisztről a rendező csapatnak kell gondoskodnia. A mérkőzésekre a csapatok
edzővel kötelesek megjelenni, és a kitűzött játékidő előtt 30 perccel a zsűrinél jelentkezni.
Várakozási idő nincs.
A mérkőzéseket csak orvos vagy mentőtiszt jelenlétében lehet lejátszani.
A csapatok a zsűrivel szemközti oldalon kötelesek elhelyezkedni. A mérkőzés ideje alatt csak a
jegyzőkönyvben szereplő játékosok és vezetők (max. 2 fő) tartózkodhatnak a kispadnál.
A mérkőzések a kiírás szerinti napokon a sorsoláskor kialakított sorrendben kerülnek
megrendezésre.
A mérkőzés lemondására – annak indoklásával – 5 nappal a mérkőzés időpontja előtt írásban van
lehetőség. Elfogadásáról, új időpontról az ÉKT-VB dönt.
5. Az Észak-keleti Liga Kupa Területi Bajnokság lebonyolítási rendje:
A tornák körmérkőzéses rendszerűek, melynek végeztével a kialakult helyezések szerint kerül
megrendezésre a rájátszás (a döntő és a helyezéseket eldöntő mérkőzések).
A helyezések eldöntése:
A helyezéseket a bajnokság során elért pontok döntik el. Pontszámegyenlőség esetén az érintett
csapatok egymás ellen elért eredménye illetve az így elért pontszám, ha a pontszám megegyezik,
akkor
1. Az egymás ellen elért jobb gólkülönbség
2. A bajnokság összes mérkőzésén kialakult jobb gólkülönbség
3. A bajnokság összes mérkőzésén a több lőtt gól
4. sorsolás
Három vagy több csapat pontegyenlősége esetén:
1. Az érintett csapatok egymás ellen elért eredményei (minibajnokság), az itt szerzett több pont
2. A minibajnokságban kialakult jobb gólkülönbség
3. A teljes bajnokságban kialakult jobb gólkülönbség
4. A teljes bajnokságban a több lőtt gól
5. sorsolás
A rájátszás (egynapos) az alapszakaszban elért helyezések szerint (az 1-2. helyezett az első
helyezésért, a 3-4. helyezett a bronzéremért, az 5-6. helyezett az 5. helyért játszik stb.) két
mérkőzésen az alapszakasz eredményeit nem beszámítva (de a rájátszásban elért egymás elleni
gólkülönbséget figyelembe véve) kerül lebonyolításra.
6. A versenyszabályzatban
következményei:

és

a

versenykiírásokban

rögzítettek

megszegésének

Szabálysértések esetén az MVLSZ Versenyszabályzatának 144-185 pontjai az irányadóak.
A mérkőzésre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni. Ha valamelyik csapat nem
áll ki vagy nem jelenik meg, az ÉKT-VB a vizsgálat eredményétől függően határoz. A vétlen
csapat javára három ponttal és 5:0 -ás gólkülönbséggel kell igazolni azt a bajnoki mérkőzést,
amelyen az ellenfél saját hibájából nem jelent meg, vagy idő előtt levonult illetve jogosulatlan
játékost szerepeltetett.
Ha egy csapat saját hibájából két alkalommal nem játszotta le szabályszerűen a kitűzött
mérkőzést, törölni kell a bajnokságból eredményeivel együtt.
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Brutalitásért cserével kiállított játékos automatikusan három mérkőzés eltiltást kap. Ha ez a torna
utolsó előtti vagy utolsó mérkőzésén történik, az eltiltás áthúzódik a következő torna első vagy
második mérkőzésére. Az eltiltott játékosnak abban a bajnokság kell letöltenie eltiltását,
amelyben feljelentették vagy brutalitásért kiállították. Más bajnokság mérkőzésein szerepelhet.
Az MVLSZ Versenyszabályzata alapján az az edző vagy csapatvezető, aki a mérkőzés folyamán
piros lapot kap, a következő mérkőzésen eltiltás alatt lesz, nem ülhet le csapata kispadjára és
semmilyen módon nem kommunikálhat, nem adhat utasításokat csapata részére. A bajnoki
idényben kapott első piros után egy, a második piros lap után kettő, a harmadik piros lap után
három mérkőzés eltiltás alkalmazandó. Az eltiltást abban a bajnokságban kell letölteni, amelyben
az edző, vezető a piros lapot kapta. Más bajnokságban szerepelhet.
a) A játékvezető vagy az ellenőr jogosult bármely személyt eltávolítani az uszodából a mérkőzés
előtt, közben és után, amennyiben úgy ítélik meg, hogy jelenlétük zavarja a mérkőzés helyes
szellemben való lefolyását, különös tekintettel a nézők káromkodására és a játékvezetők trágár
szidalmazására.
b) A rendezőnek biztosítania kell a játékvezetői öltöző és a zsűriasztal biztonságát. Ezek a nézők
elől elzárt területnek tekintendők.
c) A mérkőzéseken történt bármilyen fegyelmezetlenség, rendbontás esetén az MVLSZ
Versenyszabályzata alapján kell eljárni.
d) Minden olyan esetben, amelyről jelen Versenykiírás külön nem rendelkezik, a MVLSZ
Versenyszabályzata az irányadó.
7. Óvás
Óvással csak az az egyesület élhet, amelynek csapata a mérkőzést a játékvezető utasítása szerint
végigjátszotta.
Az egyes mérkőzések eredménye ellen benyújtott óvásnak a mérkőzést követő kedd 16 óráig, az
óvási díj befizetését igazoló bizonylattal együtt kell az ÉKT-VB -hez beérkeznie.
Az óvást az egyesület elnökének, vagy helyettesének kell aláírnia és az egyesület bélyegzőjével
ellátnia.
Az óvást az ÉKT-VB 3 napon belül elbírálja, az óvással kapcsolatban döntést hoz, mellyel
szemben 3 napon belül az MVLSZ VB-hez lehet fellebbezni a fellebbezési díj befizetése mellett.
Az óvás és a fellebbezés tárgyalásán az érdekelt egyesületek képviselői részt vehetnek.
Óvási díj:
Fellebbezési díj:

30.000.- Ft harmincezer forint
50.000.- Ft ötvenezer forint

Az óvási és fellebbezési díjakat az MVLSZ számlájára kell átutalni, vagy pénztárába befizetni.
8.

Költségek viselése:

A bajnoki mérkőzésre utazó csapat összes költsége az utazó csapatot terheli. Ez a rendelkezés
vonatkozik az újrajátszandó mérkőzésre is. A pályát, a megfelelő felszereltséggel a rendező
egyesület köteles biztosítani.
A játékvezető, az ellenőr, valamint a zsűri díjazásáról a rendező csapatnak kell gondoskodnia, és
a kifizetéseket a fennálló jogszabályok szerint bonyolítania – ezen kötelezettség alól csak akkor
kaphat felmentést a rendező egyesület, ha a közreműködést – a játékvezető, az ellenőr, valamint
a zsűri – díjmentesen vállalják.
Játékvezető:
Ellenőr:
Titkár:
Időmérő:

6.000.- Ft azaz hatezer forint
6.000.- Ft azaz hatezer forint
4.500.- Ft azaz négyezerötszáz forint
4.500.- Ft azaz négyezerötszáz forint
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Az árak bruttóban értendők. A megadott közreműködői díjtáblázat a mérkőzésekre maximálisan
kifizethető összegeket tartalmazza, a rendező csapat és a közreműködők ettől eltérő (kisebb
mértékű) díjazásban is megállapodhatnak.
9. Útiköltség elszámolása:
A versenybírók útiköltsége – amennyiben a lakóhely és a mérkőzések helyszíne közötti (odavissza) távolság meghaladja a 200 km-t és – amennyiben a versenybírók igényt tartanak rá – a
mindenkori rendező csapattal történő megállapodás tárgyát képezi, az ÉKT-VB Versenykiírása
erre vonatkozóan kötelezettséget nem ír elő.
10. Egyéb rendelkezések:
A csak és kizárólag a területi bajnokságokban szereplő egyesületekben nevelkedett játékosok,
vendégjátékosként játszhatnak nevelőegyesületükben, az országos utánpótlás bajnokságba
nevezett csapatba történő átigazolásukat követően maximum 3 évig. A vendégjátékos ÉszakKeleti Liga Kupában történő játékjogosultságát az ÉKT-VB elnökétől kell írásban kérvényezni,
aki az MVLSZ honlapján ellenőrzi az adott játékos nevelőegyesületben kapott korábbi
játékengedélyét, döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
Elérhetőségek:
Észak-keleti területi Igazgatóság
Székhelye:
3950 Sárospatak, Esze Tamás utca 24.
E-mail címe:
erdeijani@t-online.hu
Észak-keleti területi igazgató: Erdei János

(70) 940 1799,

(47) 312 182

Sárospatak, 2017. augusztus 13.
Erdei János
MVLSZ Észak-keleti Területi Igazgató
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