Magyar Vízilabda Szövetség
1138 Budapest, Margitsziget

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

VODAFONE NŐI OB I/B OSZTÁLYÚ
ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁSA
a 2012/2013-as bajnoki évadra

I. A BAJNOKSÁG
1.

A Magyar Köztársaság 2012-2013. évi Országos I/B. Osztályú Női Vízilabda Bajnoksága,
magyar női vízilabda csapatok versenye, amelyet a Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) szervez és irányít.

2.

A bajnokság a 2004. évi I. törvény alapján szervezett nyílt (vegyes) versenyrendszerű,
amelyre az MVLSZ Versenyszabályzata (továbbiakban: VSZ) érvényesek.

3.

Elnevezése:

Női OB I/B Osztályú Bajnokság

4.

Rövidített elnevezése:

Női OB I

II. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK – NEVEZÉS
A bajnokságban minden részt venni kívánó női csapat nevezhet.
III. NEVEZÉSEK
A bajnokságba történő nevezési határideje: 2012. augusztus 13.
IV. SORSOLÁS
2012. augusztus 27-én, 14.00 órakor történik a Hajós Alfréd Sportuszodában.
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V. BAJNOKSÁG TARTAMA, MÉRKŐZÉSNAPOK
2012. október 07- 2013. május 26.
A játéknapok a nevezett csapatok számának függvényében a sorsoláson kerülnek kijelölésre.
VI. AZ EGYES MÉKRŐZÉSEK RENDEZÉSE
5.

Kézi időmérés esetén a játékidő állásáról a játékosok és a közönség számára tájékoztatás
kell adni. A mérkőzés állásának és a teljes időnek kijelzését, az asztalitenisznél használatos hasonló kézi forgatású táblával, vagy ehhez hasonló eszközzel kell megvalósítani. Az
idő kijelzése perc +30 sec. felbontású kell minimálisan legyen.

6.

A rendező egyesület két fő labdaszedőről és 3 db egyforma azonos márkájú és színű labdáról köteles gondoskodni a mérkőzés teljes időtartamára.

VII.

CSAPATOK – JÁTÉKOSOK - VERSENYENGEDÉLYEK

7.

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 2012-2013. bajnoki évre az MVLSZ által általános versenyengedélyként
elismert, fényképes sportolói igazolványukat megkapták.

8.

A játékosok kizárólag javukra megkötött, sporttevékenységükkel kapcsolatos biztosítás
megléte esetén játszhatnak a bajnokságban (VSZ 71., VK 58). Az MVLSZ versenyengedélye díjában az alapbiztosítás díja benne van.

9.

A versenyengedélyek az Igazolási és Átigazolási Bizottság által előírt és az MVLSZ honlapján közzétettek szerint készítendő 2 db digitális fotóval (arc és mellkép) benyújtva
2012. szeptember 10-ig igényelhetők. A fotókat a bizottság csak akkor fogadja be, ha a
képfájl pontos elnevezése az előírásnak megfelelően minimálisan az MVLSZ igazolási
(betűk közötti) hatjegyű számot egységesen tartalmazza.

10. Az érvényes versenyengedélyekről a Bizottság hivatalos, sportszervezetenkénti összesítő,
naprakész listát jelentet meg honlapján a sportszervezet számára, a sportorvosi engedélyek
érvényességének játékosonkénti feltüntetésével.
11. Az MVLSZ igazolvány díja a kérelem beadása előtt vagy azzal együtt fizetendő, enélkül
kérelmet a bizottság nem fogadhat be.
12. A fényképes kártya, amely egyben minden sportolóra vonatkozó, a bajnoki évadra érvényes hivatalos MVLSZ igazolásként és általános versenyengedélyként funkcionál, a kedvezményes díjjal kizárólag csoportos, sportszervezet szintű összesített, egy listás igénylés
estén biztosított. Minden eltérő igénylés egyedinek minősül.
13. A mérkőzésekre 14 játékos nevezhető, de a 14-es számú játékos csak kapus lehet. Mezőny játékosként való szereplése jogosulatlan játéknak minősül
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14. Kettős játékengedélyek. Kettős játékengedélyek igénylésének határideje 2012. szeptember 30.
VIII. RÉSZTVEVŐ HIVATALOS SZERVEK, SZEMÉLYEK
15. Játékvezető
A mérkőzéseket egy játékvezető vezeti.
16. Gólbírók
A VB a mérkőzésekre nem küld gólbírókat.
17. Mérkőzés versenybírósága
Budapesti mérkőzésekre a teljes zsűrit a VB küldi Budapesten kívüli mérkőzésekre csak
időmérőt küld, a jegyzőkönyvvezetőről és a második időmérőről a pályaválasztó csapat
köteles gondoskodni. A pályaválasztó csapat kötelessége, hogy a feladatot jól ismerő, alkalmas személyeket javasoljon. Az adott mérkőzésre a VB ezen személyek közül jelöli ki
a jegyzőkönyvvezetőt és a másik időmérőt. A vendégcsapat egy kijelölt képviselője jogosult a rendező csapat által delegált zsűritagok tevékenységét – tevékenységük zavarása
nélkül – ellenőrizni, és ellenük az ellenőr felé kifogással élni. Az ellenőr saját hatáskörben dönt a kérésről. Ezen kifogásolási lehetőség azonban nem a reklamálás engedélyezése, ez az előírások szerint szankcionálandó. A VB jogosult bármely mérkőzésre, indoklás
nélkül - teljesen vagy részben – zsűrit más városból küldeni. Sorozatmérkőzésekre kiküldött játékvezetők, amikor nem játékvezetőként szerepelnek, elsőbbséget élveznek a helyi
zsűritag jelöltekkel szemben, hivatalos szövetségi küldöttnek tekintendők.
A résztvevő csapatok a nevezéssel egyidejűleg, nyilatkozatban vállalhatják, hogy pályaválasztóként rendezendő mérkőzéseikre a zsűri teljes vagy részleges létszámáról gondoskodnak a bajnokság teljes idejére, vagy csak az általuk meghatározott, de minden esetben
teljes szakaszára.
IX. LEBONYOLÍTÁSI RENDSZER ÉS A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE
A bajnokság rendszere:
18. A bajnoki címet és a helyezéseket a csapatok 4 hetente, Vasárnaponként megrendezésre
kerülő tornarendszerű bajnokságban döntik el.
A bajnokság lebonyolítási módja
19. Hét vagy kevesebb csapat nevezése esetén a résztvevők egy csoportban kétfordulós (odavisszavágó) körmérkőzést játszanak. Hétnél több csapat nevezése esetén, a létszámtól
függő számú, több csoportban, csoportonként minimum 4, maximum 5 csapattal, a földrajzi elhelyezkedés figyelembevételével összeállított csoportokon belüli kétfordulós körmérkőzéses formában kerülnek a mérkőzések lebonyolítására. A csoportok 1-2, 3-4 helyezettjei ezután kétfordulós tornarendszerű rájátszásban döntik el a bajnoki sorrendet. A rájátszásban az egymás ellen elért eredményeket a csapatok magukkal viszik.
Időpontok: 4 hetente, vasárnaponként, tornarendszerű bajnokságban.
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A feljutás a Női OB I osztályba
20. Bármelyik az OB I/B-ben szereplő OB I-es csapattal nem rendelkező klub csapata nevezhet az OB I-be, tehát a feljutás az OB I-be, ezen feltételek esetén nem értelmezhető, úgyszintén nincs a bajnokságból kiesés.
X. KÖLTSÉGEK VISELÉSE
21. A mérkőzések rendezési költségeit a tornarendező csapat viseli. Minden csapat 1 torna
költségeit köteles finanszírozni, a további költségek Egyenlő arányban osztódnak a résztvevő csapatok között.
22. A játékvezetők és a hivatalos személyek díjazása
A bajnokságban a játékvezetők és a hivatalos személyek díjait, utazási költségeit a pályaválasztó csapatok kötelesek a mérkőzés előtt az érdekelteknek, szabályszerűen kitöltött bizonylatok vagy számlák alapján kifizetni.
23. Az óvás díjai
Óvás:

20.000,- Ft ÁKK

Fellebbezés:

40.000,- Ft

24. Nevezési díj:

ÁKK

32.000,- Ft + ÁFA

25. MVLSZ igazolvány díja
a.
b.
c.

csoportosan:
kiadása egyedileg:
Külföldi játékos igazolványok kiadása

900,- Ft + ÁFA /fő
2.500,- Ft + ÁFA /fő
10.500,- Ft + ÁFA/fő

A Versenykiírást az MVLSZ elnöksége 2012. július 16-i ülésén elfogadta.
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