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I. A BAJNOKSÁG 

1. A Magyar Köztársaság 2013 - 2014. évi Országos II. Osztályú Férfi Vízilabda Bajnok-

sága, magyar férfi vízilabda csapatok versenye, amelyet a Magyar Vízilabda Szövetség 

(továbbiakban: MVLSZ) szervez és irányít. 

2. A bajnokság a 2004. évi I. törvény alapján szervezett amatőr versenyrendszer, amelyre 
az MVLSZ Versenyszabályzata (továbbiakban: VSZ) érvényesek. 

3. Elnevezése:  Országos Férfi  II Osztályú Bajnokság 

4. Rövidített elnevezése: Férfi OB II. 

 

II. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK 

5. A bajnokságban részvételre jogosultak a benevező, a nevezési feltételeknek egyébként 

megfelelő sportszervezetek csapatai. 

6. A bajnokságban az OB I-ben vagy OB I/B-ben csapatot indító sportszervezetek második 

csapatai, továbbá bármely sportszervezet utánpótlás csapata is részt vehet. OB I/B baj-

nokságban részt vevő sportszervezet OB II-es bajnokságban indult csapata nem kerülhet 

fel az OB I/B bajnokságba, kivéve, ha az OB I/B-s csapat kiesett a bajnokságból, az OB 
II-es pedig feljutó helyen végzett. 

7. A bajnokság részletes eredményei, a játékosok statisztikái és fényképei, a fegyelmivel és 

automatikus fegyelmi jellegű büntetések és érintettjei, az MVLSZ honlapján történő 

közzétételre kerülnek. 

 

III. NEVEZÉS 

8. A bajnokságba történő nevezés határideje: 2014. augusztus 10. 

 

IV. SORSOLÁS 

 

9. A Bajnokság sorsolása 2014. szeptember 1-én, 12:45 órakor történik, a Hajós Alfréd 

Sportuszodában. 
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V. BAJNOKSÁG TARTAMA, MÉRKŐZÉSNAPOK 

I. szakasz:   2014. szeptember 27, október 11, november 8,  29 

II. szakasz:   2015. február 21 ( nyugati csoport), március 7, 21, április 8, május 9. 

Play off  2015. május 30, június 13, 27 

A játéknapokat a nevezések függvényében a Régió Liga határozza meg legkésőbb 2014     
szeptember 1-ig. 

 

 

 

 

 

VI. AZ EGYES MÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSE 

 

10. A rendező sportszervezetnek biztosítania kell a számítógépes jegyzőkönyv-vezetéshez 

szükséges tápellátást, és az időjárástól és egyéb – a készüléket – veszélyeztető körülmé-

nyektől való védettséget. Elmulasztása – anyagi felelősségén túlmenően – súlyos rende-
zési hiányosságnak minősül. 

11. Kézi időmérés esetén a játékidő állásáról a játékosok és a közönség számára tájékozta-

tást kell adni. A mérkőzés állásának és a teljes időnek kijelzését, az asztaltenisznél hasz-

nálatoshoz hasonló kézi forgatású táblával, vagy ehhez hasonló eszközzel kell megvaló-
sítani. Az idő kijelzése perc + 30 sec felbontású kell, minimálisan legyen. 

12. A pálya hossza az OB.II-es bajnokságban 25 méter. 

A rendező egyesület két fő labdaszedőről és 3 db egyforma, azonos márkájú és színű 

labdáról köteles gondoskodni a mérkőzés teljes tartamára. 

13. A rendező sportszervezet a mérkőzés teljes időtartamára köteles legalább két fő intézke-

désre jogosult rendezőről gondoskodni. A jelenlevő rendezők nevét a mérkőzés előtt 10 
perccel köteles a rendező sportszervezet a mérkőzés ellenőrének írásban átadni. 

 

VII. CSAPATOK – JÁTÉKOSOK- VERSENYENGEDÉLYEK 

 

14. A mérkőzéseken csak az MVLSZ Igazolási- és Átigazolási Szabályzatában meghatáro-

zottak szerinti igazolással rendelkező, azon magyar vagy külföldi állampolgárságú spor-

tolók szerepelhetnek, az MVLSZ információs rendszerében regisztrálásra kerültek , akik 

sportszervezeteik kérelme alapján a 2013/2014 bajnoki évre MVLSZ általános verseny-
engedélyként elismert fényképes sportolói igazolványukat megkapták. 

15. A versenyengedélyek az Igazolási és Átigazolási Bizottság által előírt, és a honlapon 

közzétettek szerint készítendő digitális fotóval együtt a bajnokság indulása előtti 15. na-

pig igényelhetők, a bizottsággal történt előzetes ütemezés esetén. 

16. A versenyengedélyek az Igazolási és Átigazolási Bizottság által előírt és az MVLSZ 

honlapján közzétettek szerint készítendő 2 db digitális fotóval (arc és mellkép) benyújt-

va a bajnokság előtt 14 nappal igényelhetők. A fotókat a bizottság csak akkor fogadja 
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be, ha a képfájl pontos elnevezése az előírásnak megfelelően minimálisan az MVLSZ 

igazolási (betűk közötti) hatjegyű számot egységesen tartalmazza.  

 

17. Az érvényes versenyengedélyekről a Bizottság hivatalos, sportszervezetenkénti összesí-

tő, naprakész listát jelentet meg honlapján  a sportszervezet számára, a sportorvosi en-

gedélyek játékosonkénti feltüntetésével. 

 

18. Az MVLSZ igazolvány és versenyengedély díja a kérelem beadása előtt vagy azzal 

együtt fizetendő, enélkül kérelmet a bizottság nem fogadhat be. 

19. A fényképes kártya, amely egyben minden sportolóra vonatkozó, a bajnoki évadra érvé-

nyes hivatalos MVLSZ igazolásként és általános versenyengedélyként funkcionál, a 

kedvezményes díjjal kizárólag csoportos, sportszervezet szintű összesített, egy listás 

igénylés biztosított. Minden eltérő igénylés egyedinek minősül. 

 

 

20. Egy játékos, aki OB I vagy OB I/B bajnokságban, akár egy mérkőzést is játszott (be volt 

írva és x-szel jelölve) nem játszhat saját sportszervezete csapatában az OB II-es bajnok-

ságban. Játéka abban a bajnokságban számít jogosulatlannak, amelyben másodikként 

szerepelt. A szereplés előzetes keret megadásához nincs kötve. Amennyiben OB I vagy 

OB I/B bajnokságban játszott már a játékos, úgy nem játszhat az OB II-ben,. A VB a já-

tékosok ezen szabálypont szerinti jogosultságát előzetesen nem ellenőrzi, a nyilvántartás 

a sportszervezetek feladata. A lejátszott mérkőzések alapján a VB hetente utólag ellen-
őrzi a szabály betartását. 

Mindazon egyesületek amelyek csapatot indítanak OB I-ben és/vagy az OB I/B-ben 

és OB II-ben is, azok az OB II-ben résztvevő csapatukban maximum három fő 1996-ban 

vagy később született saját játékost szerepeltethetnek a mérkőzéseken. A három játékos 
személye a 2014/15. évi bajnokság során nem változtatható! 

 
 

21. A játékosok kizárólag javukra megkötött, sporttevékenységükkel kapcsolatos biztosítás 

megléte esetén játszhatnak a bajnokságban (VSZ 71.,). Az MVLSZ versenyengedélye 
díjában az alapbiztosítás díja benne van. 

 

VIII.  RÉSZTVEVŐ HIVATALOS SZERVEK, SZEMÉLYEK  

 

22. Játékvezetők: A mérkőzéseket egy játékvezető vezeti. 

23. Gólbírók. A mérkőzésekre a VB nem küld gólbírókat. 

 

24. Mérkőzés versenybírósága 

A bajnokságban a zsűri létszáma 3 fő, digi-titkár, időmérő és segédtitkár. A VB a  mér-

kőzésekre hivatalosan csak digi-titkárt és időmérőt küld, a segéd-titkárról a tornát  ren-

dező csapat köteles gondoskodni. A tornát vagy a mérkőzést rendező csapat köte- les-

sége, hogy a feladatot jól ismerő, alkalmas személyeket javasoljon. Az adott mérkőzésre 

a VB e személyek közül jelöli ki a segédtitkárt. Amennyiben a tornát vagy a  mér-
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kőzést rendező csapat nem jelöl ki a segédtitkári feladat ellátására alkalmas személye-

ket, a VB hivatalos küldéssel fogja a mérkőzés lebonyolítását biztosítani, ezen jelölt dí-

jazása, utazási költségeinek megtérítése a tornát vagy a mérkőzést rendező sportszerve-
zet kötelessége. 

A csapatok egy kijelölt képviselője jogosult a tornát vagy a mérkőzést rendező csapat ál-

tal delegált zsűritag tevékenységét – tevékenysége zavarása nélkül – ellenőrizni, és elle-

ne az ellenőr felé kifogással élni. Az ellenőr saját hatáskörben dönt a kérésről. Ezen ki-

fogásolási lehetőség azonban nem a reklamálás engedélyezése, ez utóbbi az előírások 

szerint szankcionálandó. A VB jogosult bármely mérkőzésre, indoklás nélkül – teljesen 

vagy részben – zsűrit más városból küldeni. A tornára kiküldött játékvezetők, amikor 

nem játékvezetőként szerepelnek, elsőbbséget élveznek a helyi zsűritag jelöltekkel 
szemben, Ők hivatalos szövetségi küldöttnek tekintendők. 

25.   A tornát vagy a mérkőzést rendező csapatok, a nevezéssel egyidejűleg, nyilatkozatban 

vállalhatják, hogy a mérkőzésekre a zsűri teljes vagy részleges létszámáról gondoskod-

nak. Külön kérésre, a költségek vállalása esetén a VB hivatalos versenybírókat is küld-
het ezen mérkőzésekre, eseti döntése alapján. 

 

 

 

IX.     LEBONYOLÍTÁSI  RENDSZER ÉS A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE 

A bajnokság rendszere 

26. A bajnokságba benevezett sportszervezetek területi elv alapján csoportokban kerülnek 

besorolásra A csoportokon belül a csapatok három fordulót játszanak egymással, úgy 

hogy minden helyszínen két-két mérkőzést játszanak Az utolsó öt mérkőzés helyszíné-
nek az addig legjobban szereplő csapat otthona. 

27. A lebonyolítás rendszeréről, a mérkőzésnapokról a Régió Liga a nevezések ismeretében 

küld tájékoztatót. 

 

28. Közvetlen feljutás. Az OB II győztese jogosult a 2014/15. évi OB I/B bajnokságban   

való részvételre. Amennyiben már szerepel csapata az OB I/B-ben, ebben az esetbenaz 

OB II második helyezett csapata jut egyenes ágon az OB I/B osztályba. 

Az OB.II. második (harmadik) helyezett csapata jogosult a feljutásért osztályozót ját-

szani az OB.I/B 19. helyezett csapatával. 

Amennyiben az 1-2-(3) helyezett csapatok nem jogosultak a feljutásra, illetve nem kí-

vánnak magasabb osztályban szerepelni, úgy a bajnokságból nincs feljutó.  

 

29.     Kiesés. A bajnokságból nincs kiesés. 

X. KÖLTSÉGEK VISELÉSE 

30. A mérkőzések rendezése 

A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó csapat viseli.  Az utazó vendégcsa-

pat összes költsége az utazó csapatot terheli. Ez a rendelkezés vonatkozik az újraját-

szandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB másképp nem rendelkezik. Az OB II torna-

rendszerű csoportmérkőzései költségei viseléséről a létszámtól függően, az arányos 

költségelosztás elv alapján a sorsoláson dönt az MVLSZ.  

 

31.  A játékvezetők és a hivatalos személyek díjazása 
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A bajnokságban az MVLSZ által hivatalosan küldött játékvezetők és hivatalos szemé-

lyek díjait, utazási költségeit a pályaválasztó csapatok kötelesek a mérkőzés előtt az 

érdekelteknek, szabályszerűen kitöltött társas  vállalkozási / egyéni vállalkozói szám-
lák alapján kifizetni. 

 

32.  Az óvás díjai 

Óvás:   20.000,- Ft ÁKK 

Fellebbezés:  40.000, - Ft ÁKK 

 

33. Nevezési díj:    60.000  - Ft 

 

 

 

 

 

34.  MVLSZ igazolvány díja 

 
a. csoportosan:          1500,- Ft + ÁFA /fő 

b. kiadása egyedileg, elveszett kártya pótlása:  5000,- Ft + ÁFA /fő 

c. Külföldi játékos igazolványok kiadása    2.500,- Ft + ÁFA/fő 

d. Külföldi játékos leigazolása:        20.000 Ft +Áfa/ fő 

e. Érvényes igazolvány meghosszabbítása:   Sportorvosi lejárat esetén díjtalan 

 

 
A Versenykiírást  az MVLSZ elnöksége 2014. június 25-i ülésén. elfogadta. 


