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1. A lebonyolítás rendje 

A Magyar Vízilabda Szövetség Versenybíró Bizottsága (továbbiakban VB) a 2017. évi Férfi és Női 

Egyetemi Vízilabda Bajnokság lebonyolítási rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik. 

 

1.1. Sorsolás 

(1) A bajnokságba nevezett női csapatok száma: 1 

(2) A VB a Női Egyetemi Vízilabda Bajnokság lebonyolítását a nevező csapatok számára tekintettel 
mellőzi, és intézkedik a női bajnokság versenynaptárból történő törléséről. 

(3) A bajnokságba nevezett férfi csapatok száma: 8 

(4) A csoportmérkőzések sorsolása 2018. január 12. napján megtörtént, amely során a VB kettő 4 fős 
csoportba („A” és „B” csoport) sorsolta a nevezett csapatokat. 

(5) A negyeddöntők párosításai az 1.2.2. pontban foglaltak szerint kerülnek meghatározásra. 

(6) Az elődöntők sorsolásának időpontja: 2018. április 9. 11.00 óra 

(7) A sorsolás helyszíne: Magyar Vízilabda Szövetség Székháza, 1138 Budapest, Margitsziget 

(8) A VB az elődöntő részvevőit (4 továbbjutó) vaksorsolással rendezi párokba. 

 

1.2. Lebonyolítás 

1.2.1. Csoportmérkőzések lebonyolítása 

(1) A sorsolás során kialakult négyes csoportok körmérkőzésekkel döntenek a továbbjutásról. 

(2) A VB a csoportmérkőzések során engedélyezi, hogy a Versenyszabályzat 96. pontjától eltérően, egy 
játékos egy napon három egyetemi bajnoki mérkőzésen szerepeljen.  

(3) Jelen engedélyből származó mérkőzésszám nem összevonható más bajnokságokkal. Amennyiben a 
játékos az adott napom más bajnokságban szerepel, úgy a Vsz. 96. pont az irányadó, tehát az 
összesített maximális mérkőzésszám kettő. 

(4) A körmérkőzések során a győztes 3, a vesztes 0, döntetlen esetén pedig a két csapat 1-1 pontot 
kap. Pontegyenlőség esetén az alábbi sorrendet kell alkalmazni akképp, hogy amennyiben a 
sorrendben előrébb álló érték megegyezik, akkor a sorrend következő, nem egyező értéke dönt. 

1. Összesített gólkülönbség 
2. Összesített több lőtt gól 
3. Összesített kevesebb kapott gól 
4. Vaksorsolás 

(5) A csoportból valamennyi csapat továbbjut a negyeddöntőbe.  
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1.2.2. Negyeddöntők lebonyolítása 

(1) A csoportmérkőzéseken elért helyezések alapján a csapatok páros mérkőzéseket játszanak az 
alábbiak szerint: 

A csoport 1. helyezett – B csoport 4. helyezett 
A csoport 2. helyezett – B csoport 3. helyezett 
B csoport 1. helyezett – A csoport 4. helyezett 
B csoport 2. helyezett – A csoport 3. helyezett 

(2) A negyeddöntők résztvevői egy mérkőzésen döntenek (FINA szabályok szerint) az elődöntőbe 
jutásról. 

 

1.2.3. Elődöntők és a döntő lebonyolítása 

(1) A negyeddöntők eredményeként továbbjutott 4 csapatot az 1.1. pont (6) bekezdése szerint sorsolja 
össze a VB. 

(2) Az elődöntők 4 résztvevője a párokba sorsolást követően egy mérkőzésen döntenek (FINA 
szabályok szerint) a döntőbe jutásról. 

(3) Az elődöntők két győztes csapata jogosult játszani az Egyetemi Vízilabda Bajnokság vándor 
kupájáért, a két vesztes a bronzéremért csatázik. 

 

1.3. Játéknapok 

Csoportmérkőzések:  2018. február 17. 

Negyeddöntők: 2018. április 7. 

Elődöntők, bronzmérkőzés, döntő: 2018. április 21. 

 

1.4. Helyszín 

A csoportmérkőzések, negyeddöntők, elődöntők, bronzmérkőzés és döntő helyszínéről a VB a 

későbbiekben rendelkezik. 

 
 


