
 

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2016/2017. évi 

bajnokságainak a Versenykiírása 

1. Általános rendelkezések: 

A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: 

A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ) és alapja a Magyar Vízilabda Szövetség 2016/2017. 

évi Versenyszabályzata valamint a BVLSZ korábbi versenykiírásai. 
 

A bajnokságok célja: 

A bajnoki címek és helyezések eldöntése, a sportág utánpótlás fejlődését szolgáló széleskörű bázis 

szakmai támogatása, minél több játéklehetőség biztosítása a nem első osztályú budapesti és Pest 

megyei felnőtt és utánpótlás korú játékosokból álló csapatok részére. A játékosok fejlődésének 

elősegítése, a versenyeztetés folyamatosságának költségtakarékos biztosítása, a vízilabdasport 

általános népszerűsítése, a Szövetség versenyrendszerében résztvevő egyesületek támogatása. 

 

A bajnokságok lebonyolításáért felelős: 

A BVLSZ elnöksége által megbízott Versenybíró Bizottság (VB). 

Díjazás: 

A bajnokságok első három helyezést elért csapatát a BVLSZ csapatonként 18 db éremmel, a 

bajnokcsapatot pedig serleggel díjazza. 

Szabályok, MVLSZ Versenyszabályzat: 

A bajnokságokban a mérkőzéseken az MVLSZ mindenkor érvényes Versenyszabályzatát a jelen 

versenykiírásban foglalt és az MVLSZ által elfogadott és jóváhagyott módosításokkal és 

eltérésekkel kell alkalmazni! A mérkőzések rögzítése minden korosztályban (kivéve a Baby 

Bajnokságot, amely bajnokság külön, önálló versenykiírással is rendelkezik) digitális 

jegyzőkönyvvezetéssel történik. 

2. Résztvevő csapatok, nevezés: 

A bajnokság résztvevői: 

A mérkőzéssorozaton részt vehet bármely MVLSZ tagsági viszonnyal rendelkező sportszervezet. 

A nevezni kívánó sportszervezeteknek teljesíteniük kell az MVLSZ Versenyszabályzatának 

nevezésekre vonatkozó előírásait, különös figyelemmel annak 28. pontjára! 

Az MVLSZ és/vagy a BVLSZ 2015/16. évi bajnokságaiban indult csapatok esetében nem kell 

ismételt igazolást benyújtani, elegendő a sportszervezet nyilatkozata arról, hogy az azóta eltelt 

időben az egyesület vonatkozó, hiteles adataiban változás nem történt. 

 



Leány: 

A ”Gyermek Leány 2002 bajnokságban a nevezett csapatok 2002-ben vagy később született, 

A ”Serdülő Leány” bajnokságban a nevezett csapatok 2000-ben vagy később született, 

Az ”Ifjúsági Leány” bajnokságban a nevezett csapatok 1998-ban vagy később született, 

A ”Felnőtt Női” bajnokságban a nevezett csapatok szabályszerűen leigazolt, érvényes 

sportorvosi engedéllyel rendelkező játékosai szerepelhetnek. 

Fiú: 

Az ”LSU-10 Budapest Baby Bajnokságban” a nevezett csapatok a 2006-ban vagy később született 

játékosai szerepelhetnek. A bajnokság szabályait egy külön, önálló és külön közzétett versenykiírás 

tartalmazza! 

A ”Kőnigh György Gyermek Fiú 2005” bajnokságban a nevezett csapatok 2005-ben vagy 

később született, 

A ”Markovits Kálmán Gyermek Fiú 2004” bajnokságban a nevezett csapatok 2004-ben 

vagy később született, 

A ”Rusorán Péter Gyermek Fiú 2003” bajnokságban a nevezett csapatok 2003-ban vagy 

később született, 

A ”Szívós István Gyermek Fiú 2002” bajnokságban a nevezett csapatok 2002-ben vagy 

később született, 

A ”Diapolo Serdülő Fiú” bajnokságban a nevezett csapatok 2000-ben vagy később született, 

A ”Diapolo Ifjúsági Fiú” bajnokságban a nevezett csapatok 1998-ban vagy később született, 

A ”Diapolo Junior Fiú” bajnokságban a nevezett csapatok 1993-ban vagy később született, 

A ”Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi” bajnokságban (korhatár nélkül) a nevezett csapatok 

szabályszerűen leigazolt, az MVLSZ által kiadott fényképes igazolvánnyal, az azon szereplő 

dátumig érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező játékosai szerepelhetnek, 

A ”Budapest Senior” bajnokságban részt vehetnek az 5. pontban felsorolt és erre a 

bajnokságra vonatkozó szabályoknak megfelelő játékosok. 

 

 

 

A Felnőtt Férfi bajnokságban szerepelhet minden olyan játékos, aki nem szerepel (még nem 

szerepelt) egyidejűleg a 2016/2017. évi országos első osztályú felnőtt férfi bajnokságban (OB I-

ben)! 

 

A BVLSZ bajnokságaiban az egyesületek által megkötött fiókcsapat szerződések nem érvényesek 

egyetlen korosztályban sem! A BVLSZ a fiókcsapat szerződésben résztvevő feleket önálló, külön 

jogi személyként, sportszervezetként veszi figyelembe, ezért leigazolt játékosaikat két külön 

egyesület játékosainak minősíti! 

 

Amennyiben adott mérkőzésen a mérkőzés megkezdéséig 1 vagy maximum 2, a rajtlistán 

feltüntetett játékosnak nincs a helyszínen az MVLSZ kártyája, azonban a rajtlistán feltüntetett 

adatok alapján a jegyzőkönyvvezető az ÜVR adatbázisában egyértelműen azonosítani tudja a 

játékos adatait, az ellenőr saját mérlegelése alapján, de csak fényképes igazolvány bemutatása 

mellett engedélyezheti a mérkőzésen a játékos szereplését. 

Amennyiben a mérkőzésen résztvevő valamelyik csapat összes MVLSZ kártyája hiányzik, és a 

rajtlistán feltüntetett játékosok személyazonosságát más fényképes igazolványok mérkőzés előtti 

bemutatásával sem tudja egyértelműen igazolni, abban az esetben a mérkőzés elmarad, az 

ellenőrnek nincs mérlegelési joga, és a Versenybíró Bizottság 5:0 eredménnyel az ellenfél javára 

írja jóvá a mérkőzést.  

 

 



BVLSZ ”Kettős igazolások: 

A bajnokságokban az MVLSZ 2016/2017. évi Versenyszabályzata és egyéb szabályzatai az 

irányadóak. 

A BVLSZ által kiírt bajnokságokban egy játékos egy bajnoki idényben (2016. szeptember 1. – 

2017. június 30.) csak egy egyesületben szerepelhet, kivéve az MVLSZ VSZ vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően leigazolt és az alábbi két pontban (a. és b.) felsorolt feltételeknek 

megfelelő játékosokat. 

Csak a BVLSZ bajnokságaiban lehetősége van a játékosoknak két különleges ”kettős igazolású” 

játékengedély alapján két különböző egyesületben is szerepelniük bajnoki mérkőzéseken az alábbi 

feltételekkel: 

 

a. ”35+” 
 

A Felnőtt Férfi Bajnokságban szerepelhetnek kettős igazolású játékosként az OB I/B-

ben és/vagy OB II-ben szereplő, és a bajnokság megkezdése előtt a 35. életévüket már 

betöltött játékosok egy másik egyesület csapatában.  

Egy egyesület maximum három ”35+” kettős igazolású játékost szerepeltethet a 

bajnokságban, azzal, hogy minden más tekintetben a kettős igazolásoknak meg kell 

felelnie az MVLSZ VSZ, valamint a Budapest Bajnokság Vk. vonatkozó pontjainak. 

 

b. ”Felkészítő Bajnokság” – ”Vendégjátékos” 

 
 

Az MVLSZ VSZ 88. pontját alkalmazva a BVLSZ utánpótlás bajnokságaiban (a 

serdülő korosztályig bezárólag, tehát az ifjúsági bajnokságban már nem!) az 

egyesületek szabályosan leigazolt játékosainak lehetősége van a bajnokság során egy 

másik egyesület csapatában is szerepelnie a következő feltételekkel: 

 

1.Az érintett játékosoknak nem kell megszerezniük az MVLSZ által kiállított kettős 

igazolást, azonban rendelkezniük kell érvényes MVLSZ kártyával,  

2. Az ilyen jellegű kettős játékengedély kiadása a BVLSZ VB hatásköre! 

A ”vendégjátékosok” erre irányuló kérelmét az MVLSZ ”Kettős játékengedély 

kérelem” nyomtatványán, annak minden pontját pontosan kitöltve, mindkét 

egyesület szabályos aláírásával ellátva kell benyújtaniuk a BVLSZ VB-hez, 

3. ”Vendégjátékosok” szerepeltetésére irányuló megállapodás csak és kizárólag két 

egyesület között jöhet létre (tehát egy sportszervezet, mint jogi személy, csak és 

kizárólag egy és csak egy másik sportszervezettel köthet ilyen jellegű 

megállapodást), 

4. Egy egyesület maximum korosztályonként 3-3 ”vendégjátékost” szerepeltethet a 

csapatában (és csak és kizárólag a játékos saját korosztályában) a bajnokság során, 

azzal, hogy ugyanakkor a vendégjátékosok száma egy egyesületen belül nem 

haladhatja meg az összesen 6-ot, tehát a két sportszervezet által közösen benyújtott 

vendégjátékos kérelmek száma nem haladhatja meg az összesen hatot, 

5. A ”vendégjátékosok” szerepeltetésére vonatkozó kérelmek benyújtásának 

határideje 2016. szeptember 4., illetve amennyiben az érintett egyesületek addig 

nem éltek ezzel a lehetőséggel, 2017. február 20., azzal, hogy a kérelem 

mellékleteként be kell nyújtaniuk az érintett játékosok pontos név szerinti listáját is 

(név, születési dátum, MVLSZ kártyaszám) azon feltűntetve a fogadó egyesület 

nevét is, 

 



6. A mérkőzésre az érintett csapat edzőjének vagy vezetőjének minden alkalommal 

magával kell vinnie a BVLSZ által erre kiadott külön engedélyt, valamint a 

játékosok MVLSZ kártyáját, melyet a mérkőzés játékvezetőinek, ellenőrének be kell 

mutatniuk, 

7. A ”vendégjátékosok” játékengedélyének visszavonására indokolt esetben az 

MVLSZ VB vagy a BVLSZ VB jogosult, indoklással ellátott határozat alapján, 

8. Az átadó egyesület indoklás nélkül, de csak és kizárólag írásban kérheti a két 

egyesület közötti megállapodás felfüggesztését, a játékengedély vagy 

játékengedélyek visszavonását, akár egy-egy játékosra, akár a teljes 

megállapodásban felsorolt összes játékosra vonatkozóan, 

9. Sportfegyelmi eljárás alatt álló ”vendégjátékos” értelemszerűen egyik egyesületben 

sem szerepelhet! 

 

Amennyiben egy játékos érvényes engedély nélkül több csapatban is szerepel, úgy a VB 

mindegyik érintett csapatot kizárja a bajnokságból, az érintett játékos játékjogát felfüggeszti, 

valamint erről egyidejűleg tájékoztatja a BVLSZ Sportfegyelmi Bizottságát és az MVLSZ VB-t! 

 

A BVLSZ hatáskörében rendezett és az MVLSZ Versenyszabályzatának a hatálya alá 

tartozó vízilabda mérkőzéseken kizárólag érvényes sportorvosi engedéllyel (az MVLSZ 

kártyán szereplő érvényességi dátumig) rendelkező játékosok szerepelhetnek! 

Egy játékos egy napon maximum két mérkőzésen szerepelhet, beleértve valamennyi szövetség 

által szervezett valamennyi hivatalos vízilabda mérkőzést. 

Amennyiben egy egyesület több csapatot is indít egyazon bajnokságban, abban az esetben a 

játékosok név szerinti listáját (név, születési dátum, MVLSZ szám) csapatonként, legkésőbb az 

első mérkőzés előtt 8 nappal írásban a VB részére el kell juttatnia! 

 

Azokban a bajnokságokban, ahol az alapszakasz után alsó- és felsőházban folytatódnak a rájátszás 

mérkőzései, azon egyesületeknek, amelyeknek több csapata is indult, csak az egyik csapata juthat 

be a felsőházi rájátszásba. Abban az esetben, ha a több csapatot nevező egyesületnek több csapata 

is felsőházba jutó helyezést ér el, úgy a felsőházba jutás és rájátszásban való részvétel joga a 

bajnoki táblázatban őt követő egyesület csapatát illeti. 

 

Nevezési határidő, nevezés: 2016. augusztus 24. 

A nevezéseket a BVLSZ által rendszeresített és egységesített nevezési lapon kell bajnokságonként 

és csapatonként külön-külön, a nevezési díj befizetését igazoló bizonylattal együtt, a fent jelzett 

időpontig személyesen, postai úton vagy e-mailben a VB részére eljuttatni! 

 

Nevezni a mellékelt nevezési lapon, annak minden pontját kitöltve, az egyesület elnökének, a 

helyettesének vagy klubigazgatójának az aláírásával és az egyesület bélyegzőjével ellátva, 

bajnokságonként külön-külön lehet! A 2015/2016. évi BVLSZ által lebonyolított bajnokságokból 

visszalépett vagy kizárt csapatoknak a nevezési díjjal együtt kauciót kell befizetniük. A 

nevezéssel a csapatok vállalják, hogy esetleges visszalépésük vagy kizárásuk esetén, az addig 

lejátszott mérkőzéseik rendezési és esetleges utazási, valamint versenybírói költségeit 

visszafizetik! 

 

 

A VB csak a fentieknek megfelelő nevezéseket fogadhatja el! 

 

 

 



 

3. Sorsolás: 

A mérkőzések sorsolását a VB 2016. augusztus 26-án tartja. 

A BVLSZ legkevesebb négy csapat nevezése esetén rendezi csak meg és bonyolítja le az adott 

korosztályra kiírt bajnokságot! 

4. A bajnokságok időpontjai, a mérkőzések helyszínei: 

A bajnokságok mérkőzéseit 2016. szeptember 17 – 2017. június 18. között kell lejátszani! 

 

A mérkőzéseket Budapesten és Pest megye területén, az egyesület területileg illetékes 

Törvényszékén bejegyzett székhelyű településén kell megrendezni. A Budapest és Pest megye 

területén kívül bejegyzett székhelyű egyesületek által nevezett és induló csapatoknak az 

általuk rendezendő mérkőzéseket Budapesten kell megrendezniük, kivéve azt az esetet, ha az 

adott fordulóban résztvevő valamennyi csapat kivétel nélkül írásban hozzájárul a Budapesten 

kívüli helyszínen történő megrendezéshez. A forduló valamennyi mérkőzésének rendezési 

(uszodabérleti díj, ellenőri, játékvezetői, versenybírói, ügyeletes orvosi díjak) költsége a 

rendező csapatot terheli. Halasztott mérkőzések vagy rendezés jogosultsággal rendelkező 

helyszínre el nem utazó csapatok mérkőzéseinek a rendezési költségei a halasztást kérő vagy 

az adott fordulóra el nem utazó csapatokat terhelik.  

 

Az őszi forduló hazai mérkőzéseinek helyét és időpontját legkésőbb 2016. szeptember 5. 17.00-ig 

írásban (személyesen, postai úton vagy e-mailben) kell a BVLSZ VB részére eljuttatni. 

5. Az egyes mérkőzések rendezése: 

A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni! 

 

A mérkőzések helyszínén úgy a rendező csapatnak, mint a VB által küldött ellenőrnek minden 

esetben rendelkeznie kell ezen versenykiírással, kinyomtatott formában! 

  

A mérkőzéseket a csapatoknak elektromos órával rendelkező uszodában kötelesek lejátszani, 

valamint 2 db tartalék kézi időmérő óra is a zsűri rendelkezésére kell, hogy álljon. A ”Kőnigh 

György Gyermek Fiú 2005” és a ”Markovits Kálmán Gyermek Fiú 2004” bajnokságban a 

mérkőzéseket kis pályán, a ”Kőnigh György Gyermek Fiú 2005” bajnokságban kis kapura 

játsszák, a többi bajnokságban a FINA szabálykönyvben meghatározott méretű lehet a pálya. 

 

A mérkőzésekre minden bajnokságban 17 játékost lehet a mérkőzés előtt a 

jegyzőkönyvvezetőnek leadott rajtlistán nevezni és az azon feltüntetett sapkában (1–17) 

szerepeltetni.  

 

A bajnokság lebonyolítását a nevező csapatok száma alapján, a sorsolás után a BVLSZ VB jelöli 

ki, legkésőbb 10 napon belül (A legalacsonyabb korosztályt leszámítva az előző bajnokságban 

elért eredmények alapján sorsolja be a VB csoportokba a nevező csapatokat. Újonnan nevező 

egyesület csapatát a VB a leggyengébb csoportba sorolja.) 

 

 

 

 

 

 



Bajnokság 
Játékidő 

(perc) 
Labda mérete Zónavédekezés 

5 méteren kívüli 

szabaddobás 

Az LSU-10 Budapest Baby Bajnokság szabályait külön versenykiírás tartalmazza! 

Gyermek Leány 

2002 
4 x 7 3-as 

I.-II. negyedben 

nem engedélyezett 
nem dobható kapura 

Serdülő Leány 4 x 7 4-as 
I.-II. negyedben 

nem engedélyezett 
kapura dobható 

Ifjúsági Leány 4 x 7 4-es engedélyezett kapura dobható 

Felnőtt Női 4 x 7 4-es engedélyezett kapura dobható 

Gyermek Fiú 2005 
4 x 10 futó 

órával 
3-as 

I.-II. negyedben 

nem engedélyezett 
nem dobható kapura  

Gyermek Fiú 2004 4 x 7 4-es 
I.-II. negyedben 

nem engedélyezett 
nem dobható kapura 

Gyermek Fiú 2003 4 x 7 4-es 
I.-II. negyedben 

nem engedélyezett 
nem dobható kapura 

Gyermek Fiú 2002 4 x 7 5-ös 
I.-II. negyedben 

nem engedélyezett 
nem dobható kapura 

Serdülő Fiú 4 x 7 5-ös 
 I.-II. negyedben 

nem engedélyezett 
kapura dobható 

Ifjúsági Fiú 4 x 7 5-ös engedélyezett kapura dobható 

Junior Fiú 4 x 7 5-ös engedélyezett kapura dobható 

Felnőtt Férfi 4 x 7 5-ös engedélyezett kapura dobható 

Senior Férfi 4 x 7 5-ös engedélyezett kapura dobható 

 

A fenti táblázatban megjelölt gyermek bajnokságokban a zónavédekezés valamennyi (beleértve 

a kapus zónát is) változata szabálytalan a táblázatban megjelölt negyedekben, továbbá az 5 

méteren kívül megítélt szabaddobást nem lehet kapura lőni a táblázatban megjelölt 

korosztályokban. 

 

 

Senior Bajnokság: 

 

A bajnokságban szerepelhet minden nevező csapat saját, a 30. életévét a bajnokság 

kezdete előtt már betöltött játékos valamint mérkőzésenként két saját, a 25. életévét a 

bajnokság kezdete előtt már betöltött játékos. Ezen két játékos az egész bajnokság során 

csak ugyanazon két játékos lehet. 

A mérkőzéseken a pálya mérete 25  méter, ebben a bajnokságban a pályaválasztó-rendező 

csapat nem érvényesítheti azon jogát, hogy a pálya méretét ő döntheti el közvetlenül a 

mérkőzés előtt.  

Amennyiben egy egyesület a Felnőtt Bajnokságba is és a Senior Bajnokságba is benevez, 

úgy a 30. életévüket betöltött játékosok mindkét csapatban korlátozás nélkül 

szerepelhetnek.  

Minden más szabály ezen versenykiírás rendelkezései szerint érvényes! 
 

A ”Kőnigh György Gyermek Fiú 2005” bajnokságban a kiállított játékos a visszatérési terület 

(piros vonal) megérintése után azonnal visszajöhet. A második negyed után csapatonként 10-10 

játékos félpályáról üres kapura dob és a 10 dobásból több gólt (gólnak az minősül, ha a kapura 

dobott labda a víz érintése nélkül, a levegőben teljes terjedelmével túljut a gólvonalon) elérő 

csapatnak a mérkőzésen elért eredményéhez +1 gól kerül beírásra a végeredményhez. 

Azon játékosok, akik a mérkőzés rendes játékidejében már kipontozódtak vagy akiket a 

játékvezető végleg cserével vagy csere nélkül kiállított, a félpályáról történő kapura 

dobásban nem vehetnek részt és helyettük más játékos sem dobhat újra kapura! 



A negyedik negyed utolsó percében lőtt gól után az órát meg kell állítani, majd a játék a 

játékvezető jelzése után folytatódhat. Ebben a bajnokságban, miután a játékidőt úgynevezett ”futó 

órával” méri a versenybíróság, a csapatoknak nincs lehetősége időkérésre!  

Az adott fordulókban résztvevő összes érdekelt csapat írásbeli értesítése a mérkőzések 

időpontjáról, helyszínéről és a mérkőzések sorrendjéről minden esetben a BVLSZ VB jóváhagyása 

után a rendező csapat feladata, legkésőbb a mérkőzés időpontja előtt 14 nappal. Mérkőzések 

esetleges sorrendjének, időpontjának, helyszínének megváltoztatására a legutolsó időpont az adott 

fordulót megelőző hét csütörtök napja 24.oo óra, amely változást  a rendező csapatnak a BVLSZ 

VB-nek írásban kell megadnia. Az MVLSZ honlapján (a Bajnokságok menüpont alatt) a 

mérkőzések előtti hét péntek 12.oo óráig felkerül az adott hétvége teljes és végleges programja. 

Attól eltérni már csak 30.000,- Ft (TAM) módosítási díj befizetése mellett, de legkésőbb az adott 

mérkőzést megelőző kedd 12.oo-ig megadott mérkőzésadatokkal (hely, idő) valamint a VB írásos 

engedélyével lehet. Ezen időponton túl további módosítást a VB arra a hétvégére már nem 

fogadhat el, és tehet közzé, azzal, hogy a 30.000,- Ft (TAM) módosítási díjat az érintett 

egyesületnek ebben az esetben is be kell fizetnie! Amennyiben a mulasztó egyesület az adott 

hétvégét követő kedd 12.oo-ig nem ad meg új adatokat (hely, időpont), a VB köteles a mérkőzés 

eredményét 5:0 arányban az ellenfél javára írni és azt közzétenni! 

Amennyiben bármely érintett csapat nemzetközi verseny, MVLSZ által szervezett rendezvény 

vagy munkanap áthelyezés miatt kéri az időpont változtatását és ezt a mérkőzés eredeti 

időpontja előtt legkésőbb 14 nappal írásban jelzi, úgy azt az érintett csapatok kötelesek 

figyelembe venni és ezekben az esetekben a 30.000,- Ft módosítási díjat nem kell megfizetni! 

Ha a csapatok egy héten belül nem tudnak megállapodni és ezt egyikük írásban jelzi a VB felé, 

akkor az új időpontot a VB jelöli ki, amely a csapatok számára kötelező érvényű.  

A halasztás mértéke, bármilyen okból is történik, maximum 10 nap lehet, és a mérkőzést a saját 

bajnokság utolsó fordulója előtt le kell játszani! Amennyiben az elhalasztott mérkőzés nem 

kerül lejátszásra a VB mindkét csapattól 3 büntető pontot von le! 

 

 

 

Mérkőzést lemondani még betegség vagy egyéb ”vis major” esetén is legkésőbb a mérkőzést 

megelőző csütörtök 12.oo-ig lehet, amennyiben mégis az ezt követő időszakban mondja le egy 

csapat betegségekre hivatkozva, akkor az adott korosztályban leigazolt játékosaik minimum 50 % 

ának orvosi igazolást kell benyújtaniuk a VB-hez legkésőbb a mérkőzést követő kedd 12.oo-ig, 

 

A mérkőzésre kiküldött játékvezetőket a résztvevők nem kifogásolhatják! 

A tornarendszerű bajnokságokban a rendező egyesületnek figyelembe kell vennie a többi csapat 

érdekeit a mérkőzésidőpontok beosztásánál. Amennyiben a megjelölt időpontok jelentősen 

sértenék a többi csapat érdekeit (mérkőzések közötti pihenőidő, más városból utazó csapatok 

utazási idejének, utazási lehetőségeinek figyelembevétele), abban az esetben a VB 

meghatározhatja az adott forduló konkrét programját, a mérkőzések csapatok szerinti 

időbeosztását.  

 

Orvosi ügyelet biztosítása nélkül mérkőzést nem lehet lejátszani!   

Ügyeletes orvosról a pályaválasztó-rendező csapat köteles gondoskodni! 

 

A mérkőzésre a csapatok a rajtlistán feltüntetett edzővel vagy csapatvezetővel kötelesek 

megjelenni, a kitűzött játékidő előtt 30 perccel a versenybíróságnál jelentkezni valamint a 

pontosan kitöltött rajtlistát leadni!  

Minden korosztályban, a bajnokságban való részvételnek szigorú és elengedhetetlen feltétele, 

hogy a nevező egyesületnek legkésőbb az érintett bajnokság első mérkőzése előtt 5 nappal legyen 

legkevesebb 10 olyan korú, vagy fiatalabb ”saját” leigazolt játékosa! 

A ”vendégjátékos” engedéllyel rendelkező, de alapvetően másik egyesületnél leigazolt játékos 

ebbe a létszámba nem számít bele!  

A Felnőtt és az Ifjúsági Bajnokság kivételével minden bajnokságban a csapatok kötelesek a 

mérkőzésre minimum 10, a rajtlistán feltüntetett és a helyszínen megjelenő játékossal kiállni! 



Amennyiben a mérkőzés kezdetekor valamelyik résztvevő csapatnak nincs jelen legalább 10 

játékosa, a mérkőzés elmarad és a Versenybíró Bizottság a mérkőzést 5:0 eredménnyel a vétlen 

csapat javára írja jóvá és azt teszi közzé a bajnoki eredmények között. 

A csapatok a versenybírósággal szembeni oldalon kötelesek elhelyezkedni. A kispadnál csak a 

jegyzőkönyvben szereplő játékosok (max.10 fő cserejátékos) és vezetők (max.3 fő) 

tartózkodhatnak. 

A rendező csapatok kötelessége szabályszerű pályáról, technikai eszközökről (óra, zászló, stb.) és 

minimum 3 db egyforma labdáról, valamint ezen versenykiírás (az esetleges módosításaival 

együtt) és a végleges lebonyolítási program 1 db kinyomtatott példányáról gondoskodni a 

helyszínen. 

A lebonyolítás rendszere és a helyezések eldöntése: 

A VB a sorsoláskor határozza meg a lebonyolítás pontos rendjét és menetét a nevezett csapatok 

számától függően. Amennyiben egy bajnokságba 14 vagy annál több csapat nevez, abban az 

esetben a VB az előző bajnokság végeredményét figyelembe véve már az alapszakaszban 

besorsolja a csapatokat két vagy három csoportba.  

Az alapszakasz végeztével a csoportok utolsó három helyezett csapata a rájátszást a gyengébb 

csoportban, míg a gyengébb csoport első három helyezett csapata az erősebb csoportban 

folytathatja a bajnokságot. 

A győztes csapat három pontot, döntetlen esetén mindkét csapat egy-egy pontot kap. 

A helyezéseket a pontkülönbség határozza meg. Pontegyenlőség esetén az MVLSZ 

Versenyszabályzatának 151-152. pontja alapján kell a sorrendet meghatározni. 

 

 

A Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokságban a rájátszás végén kialakult sorrend alapján 

az első 4 helyen végzett csapat között az érmes helyezéseket, a végső sorrendet egy négyes 

rájátszásos torna (Felnőtt Férfi Final Four – ”4F”) eredményei döntik el.  
Ezen a tornán a lebonyolítás rendje a következő: a bajnokságban az I. helyezést elért csapat 

játszik egy mérkőzést a IV. helyezet csapattal, a II. pedig a III. helyezést elért csapattal, 

majd azt követően a két győztes játszik a végső I. és II., a két vesztes pedig a III. és IV. 

helyezésekért. Ezeken mérkőzéseken döntetlen eredmény nem születhet, amennyiben a 

rendes játékidőben az eredmény döntetlen, abban az esetben a csapatok azonnal büntető 

lövésekkel (5 lövéses sorozatok) döntik el, hogy melyik csapat a mérkőzés győztese. 
A Final Four helyszínét és a mérkőzések dátumát a BVLSZ határozza meg és tűzi ki a későbbiek 

során. Természetesen ezen mérkőzések helyét és időpontját módosítani nem lehet, és annak pontos 

időpontjait a Versenybíró Bizottság jelöli ki. A ”Final Four” utolsó mérkőzését követi az 

ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás, amelyen az érintett csapatoknak kötelező részt venniük. 

Amennyiben az érmes helyezést elért csapatok közül valamelyik csapat tagjai nem vesznek részt 

teljes létszámban (a mérkőzés előtt a rajtlistán leadott létszámmal) az ünnepélyes 

eredményhirdetésen és díjátadáson, úgy az a csapat nem jogosult az érmek és a különdíjak 

átvételére! 

 

A bajnokságok megnyerése nem jogosít más, magasabb osztályban vagy bajnokságban való 

indulásra, részvételre! 

6. A versenyszabályzatban és versenykiírásokban rögzítettek megszegésének 

következményei: 

Ha valamelyik csapat nem áll ki vagy nem jelenik meg, a VB a vizsgálat eredményétől függően 

hoz indoklással ellátott határozatot. A vétlen csapat javára három ponttal és 5:0-ás 

végeredménnyel kell igazolni azt a bajnoki mérkőzést, melyen az ellenfél a saját hibájából nem 

jelent meg vagy idő előtt levonult, illetve jogosulatlan játékost szerepeltetett! Ezekben az 

esetekben a VB a vétkes csapattól 3 büntetőpontot is levon, valamint a mérkőzés összes 

rendezési költségét a vétkes csapat egyesületének meg kell fizetnie! 



 

Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a Versenybíró Bizottság saját hatáskörben hoz 

határozatot. Amennyiben a Versenybíró Bizottság vizsgálata során egyértelműen kiderül, hogy 

egy mérkőzésen valamely csapat jogosulatlanul szerepeltetett egy vagy több játékost, a VB 

sportfegyelmi eljárás megindítása nélkül az alábbi automatikus büntetésekről kell indoklással 

ellátott határozatot hoznia: 

 

- A mérkőzés rajtlistáján feltüntetett edzőt, illetve a jogosulatlanul szerepeltetett 

ifjúsági vagy felnőtt korú játékost 5 mérkőzésre eltiltja azzal, hogy az eltiltott személy 

az eltiltás ideje alatt mérkőzésen semmilyen tisztséget nem tölthet be (ifjúsági 

korosztály alatt a jogosulatlanul szerepeltetett játékos nem kap eltiltást). 

  

- A jogosulatlanul szerepelt játékos egyesülete köteles 200.000,- Ft (azaz 

kettőszázezer forint) bírságot megfizetni a BVLSZ-nek, a VB határozatának 

kézhezvételét követő 15 naptári napon belül.  Ameddig a vétkes egyesület ezen 

kötelezettségének nem tesz eleget, addig az érintett csapat az adott korosztályban nem 

folytathatja a bajnokságot, mérkőzésen nem vehet részt. 

- Amennyiben a mérkőzés során vagy a mérkőzést követően a csapatok bármely 

játékosa vagy tisztségviselője trágár, durva szavakkal illeti, sértegeti a mérkőzésre 

küldött tisztségviselők bármelyikét (ellenőr, játékvezetők, versenybírók) és ezt az 

ellenőr a jelentésében írásban rögzíti, úgy a Versenybíró Bizottság az elkövetőt két 

mérkőzésről automatikusan el kell, hogy tiltsa,  

 

- Amennyiben a mérkőzés során vagy a mérkőzést követően a csapatok bármely 

játékosa vagy tisztségviselője különösen, kritikus, sértő szavakkal minősíti a mérkőzésre 

küldött tisztségviselők bármelyikét (ellenőr, játékvezetők, versenybírók) és ezt az 

ellenőr a jelentésében írásban rögzíti, úgy a Versenybíró Bizottság az elkövetőt egy 

mérkőzésről automatikusan el kell, hogy tiltsa, 

 

- Amennyiben az előző két pontban leírt fegyelmi vétségeket a mérkőzésre küldött 

valamely tisztségviselő követi el, és ennek megtörténtét a sértett csapat kéri a 

jegyzőkönyvben rögzíteni, úgy a Versenybíró Bizottság köteles az érintett tisztségviselő 

ellen fegyelmi eljárást kezdeményezni! 

 

 

A Versenybíró Bizottság az adott mérkőzés körülményeinek alapos vizsgálata után a fentieken túl 

sportfegyelmi eljárás megindítását is kezdeményezheti, amennyiben azt indokoltnak látja. 

 

 

Abban az esetben, ha egy jogosulatlanul szerepeltetett játékosról az esetleges sportfegyelmi eljárás 

során az is bizonyítottá válik, hogy az egyesület más játékost vagy játékosokat szerepeltet a 

mérkőzésen, mint akit feltüntetett a rajtlistán, az egyesület csapatát a sportfegyelmi eljárás 

keretében kizárhatják a bajnokságból.  

 

 

Amennyiben a mérkőzés lemondása a mérkőzések előtti hét csütörtök 24.oo óráig nem érkezik 

meg írásban a BVLSZ VB-hez, úgy a vétkes csapat köteles a VB határozatának kézhezvételét 

követő 8 munkanapon belül megtéríteni a rendező csapat részére az elmaradt mérkőzéseinek az 

összes költségét, valamint 30.000,- Ft (TAM) eljárási díjat a BVLSZ részére megfizetni. 

Amennyiben az orvos legkésőbb a mérkőzés kezdetéig nem jelenik meg, úgy a rendező csapatot 

kell vesztesnek nyilvánítani 5:0-ás végeredménnyel és azzal, hogy a rendező egyesület köteles 

egyúttal a VB által küldött ellenőrt, játékvezetőket, versenybírókat is kifizetni. 

Ha egy csapat saját hibájából több mint 3 alkalommal nem játszotta le kijelölt mérkőzését, törölni 

kell a bajnokságból az addig elért összes eredményével együtt. 

 



 

 

Amennyiben egy, a BVLSZ bajnokságaiban induló egyesület bármely csapata visszalép vagy 

sportfegyelmi eljárás eredményeképpen kizárják a bajnokságból, úgy az az egyesület a 

következő bajnoki idényben köteles a nevezési díj mellett 100.000,- Ft (azaz egyszázezer 

forint - TAM) kauciót befizetni a BVLSZ-nek a nevezési határidő lejártáig! Az ily módon 

befizetett kauciót a befizető egyesület csak abban az esetben kaphatja vissza, amennyiben a 

BVLSZ bajnokságaiban induló összes csapata a szabályzatoknak megfelelően végigjátszotta 

a bajnokságot! 

Ennek hiányában a VB az érintett egyesület csapatait nem sorsolhatja be a résztvevők közé! 

Abban az esetben, ha az érintett egyesület csapata a bajnokságot a szabályok szerint rendben 

végigjátszotta, a kaució összegét a BVLSZ a bajnokságok lezárta után maradéktalanul visszafizeti.  

 

 

A Gyermek bajnokságokban zóna védekezés esetén a játékvezetőnek a behúzódó játékost ki 

kell állítania! 

Eljárás végleges kiállítás esetén: 
 

- A végleg cserével kiállított játékos, amennyiben a mérkőzés jegyzőkönyvébe ezzel 

kapcsolatban más bejegyzés nem történik, a következő mérkőzésen szerepelhet, 

- A brutalitásért 4 perces cserével kiállított játékos a soron következő azonos osztályú 3 

mérkőzésen, a Felnőtt Bajnokságban 2 mérkőzésen nem szerepelhet (a továbbiakban az 

MVLSZ versenyszabályzata az irányadó), 

- A játékvezető vagy az ellenőr által a jegyzőkönyvben illetve az ellenőri jelentésben 

feltűntetett feljelentés érintettjének (játékos, edző, szakvezető, játékvezető, versenybíró) a 

játék illetve közreműködői jogát a cselekmény jellegétől és minősítésétől függően a 

Versenybíró Bizottság vagy a Sportfegyelmi Bizottság felfüggesztheti mindaddig, amíg a 

sportfegyelemi eljárást a Sportfegyelmi Bizottság  jogerős határozattal le nem zárja. A 

felfüggesztés tényéről egyidejűleg az összes érintettet, a BVLSZ Sportfegyelmi 

Bizottságát valamint az MVLSZ VB-t a Versenybíró Bizottság köteles haladéktalanul 

írásban értesíteni, 

- A BVLSZ VB és az MVLSZ VB szoros együttműködésben gondoskodik arról, hogy az 

országos bajnokságokban is szereplő játékosok eltiltásainak letöltése minden esetben 

kölcsönösen regisztrálásra kerüljön, 

- Felfüggesztés, brutalitás miatti eltiltás, piros lap felmutatása esetén, annak érdekében, hogy 

minden kétséget kizáróan igazolható legyen az érintettek egyértelmű és pontos 

tájékoztatása, az ellenőri jelentést a csapat valamely vezetőjével vagy az érintett 

játékossal, edzővel alá kell íratni! Amennyiben az érintett csapat ezt megtagadja, abban az 

esetben az ellenőri jelentésben ezt a tényt is rögzíteni kell! 

 

Ha a mérkőzés közben a játékvezetők vagy az ellenőr úgy ítélik meg, hogy a kispadon ülő 

bejelentett hivatalos személyek vagy játékosok magatartásukkal a mérkőzést zavarják, úgy a 

játékvezetők és a mérkőzés ellenőre kötelesek az MVLSZ Versenyszabályzata szerint eljárni. 

Fegyelmileg eltiltott játékos a megismételt mérkőzésen akkor sem játszhat, ha az eredeti 

időpontban játékra jogosult volt. 

A BVLSZ Sportfegyelmi Bizottságának határozata (amely első fok) ellen fellebbezéssel az 

MVLSZ Fegyelmi Bizottságához (mint másodfokú testület) lehet fordulni! 

Eltiltott játékos, edző, szakvezető (vagy a mérkőzés bármely más, tisztséget betöltő 

résztvevője) eltiltásába az utánpótlás bajnokságokban egy napon csak 2 mérkőzés, ifjúsági és 

felnőtt bajnokságban pedig csak 1 mérkőzés számítható be! 

 

 



7. Óvás és fellebbezés: 

Óvással csak azon egyesület élhet, amelynek csapata a mérkőzést a játékvezető utasítása és a 

szabályok szerint végigjátszotta. 

Az egyes mérkőzések eredménye ellen benyújtott óvásnak a mérkőzést követő kedden 18.oo 

óráig az óvási díj befizetését igazoló bizonylattal együtt kell a BVLSZ VB-hez beérkeznie. 

 

Az óvást vagy fellebbezést az egyesület elnökének, elnökhelyettesének vagy szakosztály-

igazgatójának kell aláírnia és az egyesület bélyegzőjével ellátnia. 

A szabályosan beérkező óvásokról első fokon a BVLSZ VB dönt. Az óvás tárgyalását a VB 

köteles 8 napon belül megkezdeni. 

Az óvási- vagy fellebbezési díj befizetésének igazolása nélkül, és/vagy határidőn túl 

beérkezett vagy szabálytalan óvással, fellebbezéssel a VB nem foglalkozhat! 

A VB döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet fellebbezéssel fordulni az 

MVLSZ VB-hez, a fellebbezési díj befizetésének egyidejű igazolásával. 

Az óvás illetve fellebbezés tárgyalásán, melynek helyéről és időpontjáról a VB az érintetteket 

köteles írásban értesíteni, legkésőbb az időpontot megelőző 3 munkanappal,  az érdekelt 

egyesületek 1-1 bejelentett vagy szabályos meghatalmazással rendelkező képviselője vehet részt. 

 

Eredményes óvás esetén a BVLSZ a befizetett óvási díjat visszatéríti. Súlyos szabálysértés esetén 

(például jogosulatlan játékos szerepeltetése) bármely résztvevő sportszervezet bejelentéssel élhet, 

amelyet a VB  hivatalból köteles kivizsgálni és indokolt esetben, az ügyben indoklással ellátott 

határozatot hozni. 

8. Költségek viselése: 

A mérkőzések rendezési költségeit a rendező/pályaválasztó csapat viseli. 

Azokban a bajnokságokban, ahol nem tornarendszerű a lebonyolítás és két-két csapat páratlan 

számú mérkőzést játszik, ott az utolsó mérkőzés rendezési költségeit fele-fele arányban fizetik 

meg a résztvevő csapatok. 

Amennyiben valamelyik résztvevő kérésére a mérkőzés időpontjának a napja megváltozik, úgy a 

változást kezdeményező csapat viseli a rendezés összes költségét! 

A bajnoki mérkőzésekre utazó csapat összes utazási költsége az utazó csapatot terheli. 

Ez a rendelkezés vonatkozik az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB másként 

rendelkezik. 

A VB a legalacsonyabb négy korosztályban egy, serdülő korosztálytól felfelé minden mérkőzésre 

két játékvezetőt küld. 

Lehetőség van arra, hogy a csapatok maguk biztosítsák a szakszerű, hozzáértő, az MVLSZ 

tanfolyamot sikeresen elvégzett zsűrit (A ”Kőnigh György Gyermek Fiú 2005” bajnokságban az 

időmérő és a titkár egy személy). Ebben az esetben a csapatoknak ezt legkésőbb a sorsolásig 

jelezniük kell írásban a Versenybíró Bizottság felé azzal, hogy Budapesten kívüli mérkőzésre egy 

főt a VB mindenképpen delegál! 

Játékvezetői díj:                  6.000,- Ft / fő (nettó) 

Versenybírói díj:                 3.000,- Ft / fő (nettó) 

Ellenőri díj                          4.000,- Ft       (nettó) 

 

A BVLSZ VB valamennyi mérkőzésre küld ellenőrt! 

Nevezési díj:                      50.000,- Ft (TAM) 

A nevezési díjat a BVLSZ számlájára átutalással (OTP Bank NyRt. 11705008-20436625) vagy 

készpénzben a BVLSZ arra kijelölt tisztségviselőjénél lehet megfizetni. 

Határidőn túli nevezés illetve a nevezési díj késedelmes befizetése esetén nevezésenként 30.000,- 

Ft (TAM) eljárási díjat kell megfizetni a BVLSZ által kiállított számla ellenében az érintett 

egyesületnek. 



Óvási díj:                            30.000,- Ft (TAM) 

Fellebbezési díj:                  50.000,- Ft (TAM) 

Kaució: ezzel a ponttal kapcsolatban is, az itt említetteken kívül az MVLSZ 

Versenyszabályzatában foglalt érvényes és vonatkozó rendelkezések az irányadóak! 
 

 

9. Mérkőzések felülvizsgálata: 

A VB hivatalból vizsgálja a mérkőzések lefolytatásának körülményeit, szabályosságát, 

eseményeit! A Versenykiírásban és a szabályzatokban rögzítettek megsértése esetén saját 

észlelése, a játékvezetők, ellenőrök jelentése vagy bármely résztvevő sportszervezet bejelentése 

alapján a VB vizsgálatot folytat. Szabálytalanságok észlelése és egyértelmű megállapítása esetén a 

VB indoklással ellátott határozatot hoz és szükség esetén erről írásban értesíti a BVLSZ 

Sportfegyelmi Bizottságát figyelembe véve a Versenyszabályzat mellékletében meghatározott 

büntetési tételeit, melyeket belátása szerint csökkenthet. A VB határozatai elleni fellebbezéssel 

másodfokon az MVLSZ VB-hez lehet fordulni. 

Egyebekben és az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Vízilabda Szövetség mindenkor 

érvényes és hatályos Versenyszabályzata és egyéb Szabályzatai az irányadóak! 

A csapatok a nevezésükkel egyúttal nyilatkoznak arról is, hogy a Versenykiírást és az abban 

foglaltakat maradéktalanul megismerték, megértették, elfogadják és a bajnokság során önmagukra 

nézve kötelezően betartják! 

A Versenykiírást a BVLSZ Elnöksége elfogadta, az MVLSZ jóváhagyta. 

Budapest, 2016. június 30. 

 

BVLSZ 

    VB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Budapesti Vízilabda Szövetség 
        1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. 

               Tel./fax.: 266-8045   

          www.bvlsz.hu   e-mail: bvlsz@bvlsz.hu 

N E V E Z É S I   L A P 

A 2016/17. ÉVI VERSENYKIÍRÁS ALAPJÁN BENEVEZZÜK CSAPATUNKAT AZ ALÁBBI 

BAJNOKSÁGBA 

……….…………………………………………… 

A BAJNOKSÁG  MEGNEVEZÉSE 

Az egyesület -Neve: ……………………………………………………………… 

-Címe: ……………………………………………………………… 

-Tel.: ………………………. e-

mail 

………………………… 

Az elnök -Neve: ……………………………………………………………… 

-Címe: ……………………………………………………………… 

-Tel.: ………………………… e-

mail 

………………………… 

A szakosztály, 

technikai vezető 

-Neve: ……………………………………………………………… 

-Címe: ……………………………………………………………… 

-Tel.: ………………………… e-

mail 

………………………… 

Az edző -Neve: ……………………………………………………………… 

-Címe: ……………………………………………………………… 

-Tel.: ………………………… e-

mail 

………………………… 

 

Ezúton nyilatkozunk, hogy nevezésünkkel ezen Versenykiírásban és az MVLSZ érvényes 

Versenyszabályzatában valamint további szabályzataiban foglaltakat megismertük, megértettük, azokat 

korlátozás és feltétel nélkül elfogadjuk, magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el és a bajnokság során 

maradéktalanul betartjuk! 

 

DÁTUM: BUDAPEST, 2016 ……………..     …………………………………………. 

        
 

http://www.bvlsz.hu/
mailto:bvlsz@bvlsz.hu

