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1. A BAJNOKSÁG  

 

1.1 A Magyar Köztársaság 2013-2014. évi Vízilabda Utánpótlás Országos Bajnokságai a leg-

jobb magyar korosztályos fiú és leány vízilabda csapatok versenyei, amelyeket a Magyar Ví-

zilabda Szövetség (MVLSZ) szervez és irányít.   

 

1.2 A bajnokság a 2004. évi I. törvény alapján szervezett amatőr utánpótlás versenyrendszer, 

amelyre az MVLSZ Versenyszabályzata ( VSZ )  - a jelen versenykiírásban foglalt kiegészíté-

sekkel  - érvényes. 

 

2. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK – NEVEZÉS 

 Az egyes bajnokságokban minden, a nevezési feltételeknek megfelelő sportszervezet csapa-

tai vehetnek részt. 

 

2.1. A bajnokságokban az alábbi életkorú játékosok szerepelhetnek: 

2.1.1. Ifjúsági fiú:   1995. évben, vagy később születettek 

2.1.2. Ifjúsági leány:   1995. évben, vagy később születettek 

2.1.3. Serdülő fiú:   1997. évben, vagy később születettek 

2.1.4. Serdülő leány:  1997. évben, vagy később születettek 

2.1.5. Gyermek fiú:   1999. évben, vagy később születettek 

2.1.6. Gyermek leány:  1999. évben, vagy később születettek 

 

2.2 A bajnokságok nyílt rendszerűek, azokban minden MVLSZ tag sportszervezet nevezhet. 

 

2.3 A bajnokságok részletes eredményei, a játékosok statisztikái, fényképei és a versenyenge-

délyen szereplő személyes adatai, továbbá a fegyelmi és automatikus fegyelmi jellegű bünte-

tések és érintettjei az MVLSZ honlapján közzétételre kerülnek. 

 

 

3. NEVEZÉSEK 

A bajnokságok nevezési határideje: 

3.1. Leány bajnokságok:  2013. augusztus 05. 

 

3.2. Fiú bajnokságok:  2013. július 31. 

 

3.2.1 A bajnokság „A” csoportjában a következő csapatok vehetnek részt, amennyi-

ben teljesítik a 9.2.1 pontbeli feltételt (3 csapat indítása): 

- Az A-csoportban egy egyesület korosztályonként egy csapattal szerepel-

het! 

- 2012/2013. évi bajnokságok 1-8. helyezettje, valamint a két kvalifikációs 

csoport 1-2. helyezettjei, összesen 12 csapat.  
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A kvalifikációra helyezésük alapján  „A” csoportba jogosult a keleti és nyugati 

csoportok klubjai nevezésükön jelezzék részvételi szándékukat, illetve azt, ha 

nem kívánnak részt venni. Az utóbbi esetben a csoport következő összesített 

helyezettjei jogosultak a részvételre. 

 

3.2.2 A bajnokság Keleti és Nyugati csoportjában a nevezett,  „A” csoportban nem 

szereplő csapatok vesznek részt 

   

 

 

4. SORSOLÁS 

4.1. Leány bajnokságok: 2013. augusztus 26-án, 11:45 órakor a Hajós Alfréd 

     Sportuszodában. 

4.2. Fiú bajnokságok:  2013. augusztus 26-án, 12:00 órakor a Hajós Alfréd 

Sportuszodában. 

 

  

 

A Keleti és Nyugati csoport a földrajzi helyzet, a  2012/2013. évi bajnokságban elért helyezé-

sek figyelembe vételével, a nevezések számarányának megfelelően kerül kialakításra. 

 

 

 

5. BAJNOKSÁG TARTAMA, MÉRKŐZÉSNAPOK 

 

5.1. Leány bajnokságok 

 

I. szakasz:  2013 szeptember 29. -  2013. december 08.   

 

II. szakasz:   2014. február 02.  – 2014. június 18.  

 

Mérkőzésnapok: 

 

Gyermek Bajnokság  

2013 szept. 29., okt. 13., nov. 03., dec. 08., 2014. febr. 02., márc. 09., 30., ápr. 13., máj. 01., 

18., június 01.  

 

Serdülő Bajnokság 

2013. okt. 06., 20., nov. 01., 17., 24., dec. 15., 2014. febr. 09., 16., 23., márc. 16., 23., 30., 

ápr. 27., máj. 04., 11., 18., jún. 08., 15., 18. 

 

Ifjúsági Bajnokság 

2013. okt. 06., 20., nov. 01., 17., 24., dec. 15., 2014. febr. 09., 16., 23., márc. 16., 23., 30., 

ápr. 27., máj. 04., 11., 18., jún. 08., 15., 18. 

 

   (játéknapokat a nevezők száma határozza meg.) 
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5.2. Fiú bajnokságok 

  

Kvalifikációs csoportmérkőzések:   2013. szeptember 22., 28., 29-én kerülnek meg-

rendezésre. 

   

Bajnokság:  I. szakasz: 

   1-12. helyezett:    2013. október 06 – december 15. 

   Keleti és Nyugati csoport  

   (13- és további helyezettek)     2013. október 06 – december 08. 

 

Bajnokság: II-III. szakasz:   2014. február 23 - június 15. 

 

Mérkőzésnapok: 

Bajnokság (mindhárom korcsoport) 

I. szakasz: 2013. okt. 06., 13., 20., 27., nov. 01., 03., 10., 17., dec. 01., 08., 15.  

 

Bajnokság (mindhárom korcsoport) 

II. szakasz: 2014. február 23., március 02., 09., 16., 23. 

 

Bajnokság (mindhárom korcsoport) 

III. szakasz: április 06., 13., 20., május 01., 11., 18., 25., június 01., 08., 15. 

 

A Keleti és a Nyugati csoportban a mérkőzések a 13  és további helyezésekért a lét-

számtól függően, a fenti játéknapokon kerülnek sorra (várhatóan két csoportban). 

 

5.3. Fiú és leány bajnokságok játéknapja vasárnap, ettől eltérni csak nemzetközi, válogatott 

mérkőzés az esemény ideje előtt 21 napon belüli kérelemre lehet költségtérítés nélkül,  

a VB engedélye alapján. Előre nem látható körülmény (vis major) esetén a VB az eset 

kivizsgálása alapján dönt.  

 

6. AZ EGYES MÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSE, ÉS A VERSENYSZABÁLYZAT 

 EGYES PONTJAITÓL VALÓ ELTÉRÉSEK 

 

6.1. A rendező egyesület 3 db egyforma azonos márkájú és színű labdáról köteles 

gondoskodni a mérkőzés teljes időtartamára.  

6.2. A támadó csapat edzője félpályáig mehet el. 

6.3. A 2. és a 3. negyed közötti szünet 2 perc. 

6.4. A 14-es sapkaszámú játékos mezőnyjátékosként is szerepelhet. 
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6.5. Leány Utánpótlás Bajnokságok: 

6.5.1. A labda mérete gyermek korosztályban 3-as, ifjúságiban és serdülőben 4-es. 

6.5.2.A pályaméret mindhárom korosztályban: 25 méter (hosszú)X20 méter (széles), kivéve  

az ettől eltérő adottságú medencéket, melyekre a hozzájárulását a VB a bajnokság előtt 

megadta (ilyen pl. az egri Bárány uszoda, amely 17 m széles). 

 

6.6. Fiú Utánpótlás Bajnokságok: 

6.6.1.Egy csapat, az I. szakaszban pályaválasztóként csak a nevezéskor megadott pályáján 

rendezheti meg a mérkőzéseit Ez alól indokolt esetben a VB adhat felmentést a rendező  

cspat kérelmére. 

 

6.6.2.Pályaméret: mindhárom korosztályban 25-30 méter (hosszú)X20 méter széles, kivéve 

az ettől eltérő adottságú medencéket, melyekre a hozzájárulását a VB a bajnokság előtt me 

adta (ilyen pl. az egri Bárány uszoda, amely 17 m széles). 

 

   6.6.3. A labda mérete mindhárom korosztályban 5-ös méretű. 

 

6.7.A Versenyszabályzatban szereplő korlátozások mely szerint az edző nem jogosult mé 

kőzés ellenőrének észrevételt tenni (csak a vezető), nem vonatkozik az utánpótlás bajnoks 

gokra, 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  

eküldésre került. Ez esetekben az edző kettős (edző-vezető) funkciót lát el. 

 

6.8.Az edző, csapata irányítása során nem használhat sértő kifejezéseket saját játékosaival 

sem, ha ezt teszi, a játékvezető köteles a megfelelő lapot felmutatni. 

 

6.9.Az utánpótlás bajnokságokban igény szerint a személyazonosságot további fényképes 

igazolvánnyal igazolni kell (személyi igazolvány, diákigazolvány) 

 

7. CSAPATOK – JÁTÉKOSOK- VERSENYENGEDÉLYEK 

7.1. Egy sportszervezet egy csapatot csak gyermek korosztályban indíthat. Serdülő és ifi 

korosztályba csak akkor lehet nevezni, ha párhuzamosan gyermekcsapatot is neveznek. 

Azonos klub, második csapatának nevezése esetén is a fenti feltételek érvényesek.  

 

7.1.2. Amennyiben egy egyesület azonos korosztályban több csapatot is indít,  úgy  egy  játé-

kos kizárólag abban a csapatban szerepelhet a bajnokságban, ahol az először pályára 

lépett. 

 

7.2. A Női OB I-ben nem induló klubok gyermek csapataiban szerepeltethetőek fiú játéko-

sok is az alábbi megszorításokkal: mérkőzésenként és csapatonként maximum  három - 

2001-ben vagy később született - fiú játékos játszhat. Amennyiben az erre jogosult 

egyesület gyermekcsapata nem él a fenti lehetőséggel, úgy a csapatban szerepeltethető  - 

létszámkorlátozás nélkül  - bármely másik klub azonos korosztályú azon leány játékosa 

– kettős játékengedéllyel, - aki anyaklubjában nem szerepel országos gyermek bajnok-

ságban (serdülő és/vagy ifi bajnokságban játszhatnak ezen játékosok 

az„anyaklubjukban”). 
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7.3. JÁTÉKOSOK- VERSENYENGEDÉLYEK 

 

a) A mérkőzéseken csak az MVLSZ Igazolási- és Átigazolási Szabályzatában meghatá-

rozottak szerinti igazolással rendelkező, azon magyar vagy külföldi állampolgárságú 

sportolók szerepelhetnek, akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, sport-

szervezeteik kérelme alapján a 2013-2014 bajnoki évre az MVLSZ által általános ver-

senyengedélyként elismert, fényképes sportolói igazolványukat megkapták.  

 

b) 14. évét be nem töltött sportoló háziorvosi igazolással is kaphat versenyengedélyt, ez 

esetben viszont az igazolás a sportoló 14. életéve betöltésének napjáig érvényes, füg-

getlenül az igazolás dátumától. A háziorvosi engedély érvényessége a sportorvosiéval 

megegyezően 6 hónap.  

 

c) A versenyengedélyek az Igazolási és Átigazolási Bizottság által előírt és az MVLSZ 

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

nyújtva 2013. augusztus 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.  

 

d) Az érvényes versenyengedélyekről a Bizottság hivatalos, sportszervezetenkénti össze-

sítő, naprakész listát jelentet meg honlapján a sportszervezet számára, a sportorvosi 

engedélyek játékosonkénti feltüntetésével. 

 

e) A versenyengedély díja a kérelem beadása előtt vagy azzal egyidejűleg fizetendő (át-

utalás vagy készpénz). A díj befizetése nélkül a kérelmet a Bizottság nem bírálja el. 

 

f)   A fényképes kártya, amely egyben minden sportolóra vonatkozó, a bajnoki évadra ér-

vényes hivatalos MVLSZ igazolásként, és általános versenyengedélyként funkciónál, 

a megállapított kedvezményes díjjal kizárólag csoportos, a sportszervezet szintű ösz-

szesített, egylistás igénylése estén biztosított. Minden ettől eltérő igénylés egyedinek 

minősül. 

 

g) A fiú utánpótlás bajnokságokban a fiú korhatárnál egy évvel idősebb leány játékosok 

is szerepeltethetők. 

 

 

h) Utánpótlás bajnokságokban szereplő játékosok csak a javukra megkötött, a sporttevé-

kenységgel kapcsolatos biztosítással szerepelhetnek, nélküle versenyengedély nem 

adható ki (VSZ 71.). 

 

7.4. Abban az esetben ha az utánpótlás leány országos bajnokságban induló csapatnak nincs 

         felnőtt csapata, úgy a nevezési költséget  az MVLSZ elengedi. 

 

 

 

 

 

 

 



Magyar Vízilabda Szövetség 

1138 Budapest, Margitsziget 

- 7 – 
Fiú és leány utánpótlás bajnokságok, Versenykiírás, 2013/2014   

  

 

8. RÉSZTVEVŐ HIVATALOS SZERVEK, SZEMÉLYEK 

 

8.1.  Játékvezetők 

A fiú ifjúsági és serdülő, gyermek mérkőzéseket két játékvezető vezeti            

A leány ifjúsági mérkőzéseket két, a serdülő és a gyermek mérkőzéseket egy játékve-

zető vezeti. Bármelyik csapat kérheti, hogy adott mérkőzését két játékvezető vezesse, 

azonban a második játékvezető összes költségét az igénylő csapat kell fizesse, azzal, 

hogy erre visszatérítést, kompenzációt nem kaphat. 

 

8.2.    Gólbírók 

 A VB a mérkőzésekre nem küld gólbírókat. 

 

 

8.3.    Mérkőzés versenybírósága  

A mérkőzésekre a minimális 3 fős zsűri biztosításának kötelessége a rendező csapatot 

terheli. A küldhető személyekkel kapcsolatos előzetes egyeztetés alapján a Verseny-

iroda jóváhagyásával  a VB jelöli ki a teljes zsűrit, hacsak a rendező egyesület a mér-

kőzés előtt 21 nappal nem nyújt be kérelmet a VB-hez az általa kért személyekről. A 

vendégcsapat egy kijelölt képviselője jogosult a zsűritagok  tevékenységét – te-

vékenységük zavarása nélkül – ellenőrizni, és velük szemben, hibájuk esetén az elle-

nőr felé kifogással élni. Az ellenőr saját hatáskörben dönt a kérésről. Ezen kifogásolási 

lehetőség azonban nem a reklamálás engedélyezése, ez az előírások szerint szankcio-

nálandó.  

Sorozatmérkőzésekre kiküldött játékvezetők, amikor nem játékvezetőként szerepelnek, 

elsőbbséget élveznek a helyi zsűritag jelöltekkel szemben, hivatalos szövetségi kül-

döttnek tekintendők.  

  

 

 

9. LEBONYOLÍTÁSI  RENDSZER ÉS A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE 

9.1. A leány  utánpótlás bajnokságok 

 

9.1.1  Az ifjúsági és a serdülő korosztályban  a mérkőzések  azonos játéknapokon,  kétfordu-

lós körmérkőzéses rendszerben kerülnek lebonyolításra (Hasonlóan a fiú utánpótlás 

bajnoksághoz).  A mérkőzések játéknapja vasárnap. 

9.1.2  Gyermek bajnokság:  Két fordulós torna rendszerben kerül lebonyolításra, a megadott 

játéknapokon. A csoportok 1-2., 3-4. és további helyezettjei keresztbe játszanak, az 

egymás elleni eredményeket viszik magukkal, így alakul ki a végleges bajnoki vég-

eredmény. 

9.1.3 Kiesés: A bajnokságokból nincs kiesés 
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9.2. A fiú utánpótlás bajnokságok 

 

9.2.1. Kvalifikációs csoportmérkőzések:  „A” csoportban (1-12. csapat) történő részvételért: 

 

Az „A” csoportban csak azok az egyesületek indulhatnak, amelyek mindhárom kor-

osztályban szerepeltetnek csapatot az országos bajnokságokban. 

 

A 2012/2013. évi bajnokság mindhárom korosztályának helyezési számai összegéből 

képzett – csak a besorolások eldöntését szolgáló -  sorrend alapján számított első nyolc 

sportszervezet kvalifikáció nélkül résztvevője lehet a 2013/2014. évi bajnokság „A” 

csoportjának, indulási szándékuk esetén.  

 

 Az előző összesített sorrend 9-10. helyezettjei, illetve a keleti és a nyugati csoport  1- 

2-3. helyezettjei  két négyes csoportban, kvalifikációs csoportmérkőzéseken döntik el az 

„A” csoport fennmaradó négy helyén való szereplés jogát. 

 

  klubok közül bármelyik, nem kíván élni az „A” csoportbeli szerepléssel vagy a kvalifi-

kációs tornán való részvétellel, abban az esetben ezen összesített sorrendből törölni kell 

őket, és a besorolásokat újra meg kell állapítani.  

 

 

Kvalifikáció lebonyolítása: 

 

       A-csoport            B-csoport 

 

A9 - Ny3 

Ny2 - K1 

A10 - K3 

K2 – Ny1 

K1 - A9 

Ny3 - Ny2 

Ny1 - A10 

K3 – K2 

A9 – Ny2 

K1 - Ny3 

A10 – K2 

Ny1 – K3 

 

A9-A10 a helyezési számok alapján képzett összesített sorrend 9-10. helyezett csapatai, Ny= 

nyugati, K= keleti csoportok 1-3. helyezett csapatai. 

 

9.2.2 Fiú bajnokságok lebonyolítása a kvalifikáció után 

 

 

A bajnokságok 1 – 12. helyezésének eldöntése 

 

Bajnokság résztvevői: A csoport 12 csapat: 

2012/2013. évi összesített (ifi, serdülő, gyermek) bajnokságok 1-8. helyezettjei, és 

Kvalifikációs csoportok 1-2. helyezett csapatai=4 csapat 

 

A 12 csapat vaksorsolással egy fordulót (11 mérkőzést) játszik 2013. október 06. és 

december 15. között (2012/2013. évi bajnokság 1-6. helyezett csapatai vendégként 

szerepelnek a 7-12. helyen végzett csapatoknál). 
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A december 15-i forduló után két csoportra válik (1-6 és 7-12) az A csoport A/1 és 

A/2 (ha korosztályonként az 5/8 helyezettek között 3 vagy annál kisebb a pontkülönb-

ség, december 15-19. között lejátsszák a visszavágó mérkőzéseket az aktuális ellenfe-

leikkel és az összesített eredmény dönti el a helyezéseket. 

Az  1-6 között végzett klub csapata a korosztályában önállóan is  jogosult az A1 cso-

portban szerepeli. 

Mindkét csoport (A1 – A2) visszavágót játszik az első fordulóbeli ellenfeleivel (5 

forduló) február 23-március 23. 

A harmadik – negyedik fordulót az összesített (ifi, serdülő, gyermek) helyezési sor-

rendje alapján készített forgatási táblázat alapján kerül lejátszásra 2014. április 06.-

június 15. között az alábbi forgatási táblázatok alapján! 

 

1-6 A1   7-12 A2 

6-1, 5-2, 4-3  12-7, 11-8, 10-9 

1-5, 3-6, 2-4  7-11, 9-12, 8-10 

1-4, 2-3, 5-6  7-10, 8-9, 11-12 

3-1, 4-5, 6-2  9-7, 10-11, 12-8 

2-1, 5-3, 4-6  8-7, 11-9, 10-12 

 

A negyedik forduló ellentétes pályaválasztói joggal kerül megrendezésre. 

 

A végső sorrend a négy forduló összesített eredménye alapján kerül megállapítás-

ra. 

 

A Kelet – Nyugati csoport csapatainál a nevezések alapján földrajzi helyzetük és a 

2012/2013. évi helyezésük szerint kerül kialakításra a kétfordulós lebonyolítási rend. 

 

Rájátszás: A két csoport Keleti és Nyugati ifi, serdülő, gyermek csapatai a 13. és a to-

vábbi helyezések korosztályonkénti eldöntéséért keresztbe játszanak a másik csoport 

azonos helyezést elért csapataival, az 1-4, 5-8, 9-12, és 13-16 helyezésekért. A kialakí-

tott forgatási táblázatoknak megfelelően a helyszíneket a négy résztvevő földrajzi 

helyzete alapján jelöli ki a VB. 

 

A „Keleti” és a „Nyugati” csoport helyezési számaik összesítése alapján (ifi-serdülő-

gyermek) számított helyezési sorrendjeik szerinti 1-3. helyezettek jogosultak a 

2014/2015 évi kvalifikációban való részvételre. Visszalépés esetén, a soron következő 

helyezettek jogosultak élni a részvételi joggal. 

 

 

9.2.3  Az MVLSZ tárgyjutalomban részesíti  a „ Keleti” és a „Nyugati” csoportokban legjobb 

összesített eredményt elérő egyesületet.  

 

10.Költségek viselése 

 

10.1 A mérkőzések rendezése  

A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó csapat viseli.  A bajnoki és kupamér-

kőzésekre utazó csapat összes költsége az utazó csapatot terheli. Ez a rendelkezés vo-

natkozik az  újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB másképp nem rendelkezik.  
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10.2  A játékvezetők és hivatalos személyek díjazása 

A bajnokságban az MVLSZ által hivatalosan küldött játékvezetők és hivatalos személyek 

díjait, utazási költségeit az MVLSZ téríti szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási / egyéni 

vállalkozói számlák alapján, 2013 december 31-ig. 

 

 

10.3  Az óvás díjai 

10.3.1  Óvás:      20.000,-Ft ÁKK  

 

10.3.2 Fellebbezés     50.000,- Ft ÁKK   

 

10.4    Nevezési díjak:  

 Ifjúsági fiú     464.000 Ft   

                                                                          

 Serdülő fiú    464.000  Ft   

       

 Gyermek fiú                                       464.000 Ft      

 

 Leány ifjúsági     315.000,-Ft     

                                                                        

 Leány serdülő     315.000,-Ft       

 

 Leány gyermek     315.000,-Ft     

 

        

 

10.5 Versenyengedély  díja: 

 

      

a.   csoportosan                 900 Ft+Áfa/fő 

b.   egyedileg          2.500 Ft+Áfa/fő 

c.   külföldi játékos igazolványok kiadása   10.500 Ft+Áfa/fő    

 

 

A Versenykiírást  az MVLSZ elnöksége  2013. július 16-i ülésén elfogadta.  

 

 

 


