Magyar Vízilabda Szövetség
Női OB I/B Osztályú Országos Vízilabda
Bajnokság
2021/2022. évi Versenykiírása
- 2021/2022. évi bajnoki szezon-
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I. Általános rendelkezések
1.1. A 2021/2022. évi Országos Női I/B Osztályú Vízilabda Bajnokság kiírója a Magyar Vízilabda
Szövetség (MVLSZ), lebonyolítója az MVLSZ Versenyfelügyeleti Bizottsága, valamint
Versenyirodája. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában az Elnökség dönt,
döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.
1.2. A Bajnokság a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31.§.(1) bekezdés c) pontja szerinti
vegyes (nyílt) bajnokság.
1.3. A Bajnokság célja
A Bajnokság célja a OB I/B osztályú bajnoki cím elnyerése, illetve a feljutás eldöntése az OB I
osztályba, továbbá sportolási lehetőség biztosítása az amatőr sportolók számára.
1.4. A bajnokságban részvevő csapatok száma:
Beérkező nevezések szerint
1.5. Bajnokság elnevezése
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság
Rövidített elnevezése: Női OB I/B
A Bajnokságban részt vevő sportszervezetek kötelesek a Versenykiírásban meghatározott
hivatalos elnevezést használni minden média megjelenésük során.
1.6. Alkalmazandó szabályok: A Bajnokság mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, a
Magyar Vízilabda Szövetség Versenyszabályzata (a továbbiakban: VSZ), valamint a FINA
vízilabda szabályok – a VSZ- ben meghatározott és elfogadott eltérésekkel - érvényesek!
II. Résztvevők
2.1. A Bajnokságban részvételre jogosultak köre
A Bajnokság nyílt versenyrendszerű, azon bármely MVLSZ tagsággal rendelkező sportszervezet
jogosult csapatot indítani.
III. Nevezés
3.1. A bajnokságba történő benevezés határideje: 2021. október 24.
3.1.1. A Bajnokságra a 2.1. fejezet szerint részvételi jogosultsággal rendelkező sportszervezet
jogosult nevezést benyújtani, a VSz-ben előírtak szerint.
3.2. A nevezési díj: az MVLSZ díjfizetési táblázatban meghatározott összeg.

-

2

3.3 A nevezési díj tartalmazza a bajnoki mérkőzéseken közreműködő játékvezetők és
versenybírók minden költségét a jelen szabályzatban rögzített kivételekkel.
3.4 A sportszervezet a nevezési díj saját számlájáról történő megfizetésekor a „Közlemény”
rovatban köteles feltüntetni, hogy a befizetett összeg melyik csapat nevezési díjára vonatkozik
(pl.: „Országos Női OB I/B – Nevezési díj”), ennek hiányában a befizetés nem azonosítható!
3.5 Azon sportszervezet, amely a nevezési díj befizetési határidejét elmulasztja, nem vehet
részt a bajnokságban. A befizetés tényét befizetési bizonylattal igazolnia kell.
3.6 A nevezési díjat a Magyar Vízilabda Szövetség Erste Banknál vezetett 11991102-02110349
számú számlájára átutalással kell megfizetni a nevezési határidő utolsó napjáig.
A nevezési díjakról a Magyar Vízilabda Szövetség pénzügyi osztálya a nevezési határidő
napjával – mint teljesítési időponttal - számlát állít ki.
IV. A bajnokság lebonyolítása
4. Sorsolás
4.1. A sorsolás időpontja: 2021. október 26.
4.1.2. A sorsolás helyszíne: a Magyar Vízilabda Szövetség Székháza, 1138 Budapest,
Margitsziget.
4.2. Lebonyolítás
A végleges lebonyolítási rendet a nevezők számának ismeretében a VB határozza meg.
Alapvetően az a cél, hogy minden csapat megmérkőzőn, minden másik benevezett csapattal
és a végső helyezéseket a csapatok Play Off keretében döntsék el.
4.2.1. Alapszakasz
(1) A VB a csapatokat egycsoportba sorolja vagy, vaksorsolással két csoportba – „A” és „B” –
sorolja (nyolc csapatnál több nevező esetén).
(2) A csapatok egy csoportban vagy a csoportokban (a „4-es” va „6-os” forgatási tábla szerint)
két kört játszanak egymással.
A rendezés sorrendjét a VB. a csapatokkal egyeztetve határozza meg.
(3) A mérkőzéseken döntetlen eredmény születhet.
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4.2.2. Play Off
A Play Off végleges lebonyolítását a VB. határozza meg a nevezők számának ismeretében.
4.2.2.1. Play Off I. (1.-4, 5-8, 9-12 helyezésekért)
(1) Az Alapszakaszban 1-4, 2-3, helyezett csapatok, az Alapszakaszban 5-8, 6-7 helyezett
csapatok, az Alapszakaszban 9-12, 10-11 helyezést csapatok oda-vissza párosmérkőzést
játszanak a tovább jutásért. Csoportmérkőzések esetén, a másik csoport helyezettjeivel
játszanak a csapatok.
(2) A mérkőzéseken születhet döntetlen eredmény, a két mérkőzés összesített gólkülönbsége
dönt a tovább jutásról, illetve a végső helyezésekről.
(3) Amennyiben a két mérkőzés összesített gólkülönbsége egyenlő, úgy a második mérkőzés
után a FINA vízilabda szabályok szerinti szétlövéssel kell a győzteseket meghatározni. A
szétlövést a második mérkőzést követően azonnal végre kell hajtani.
(4) Az első mérkőzés pályaválasztója az Alapszakaszban, vagy a csoportjában jobb helyezést
elérő csapat.
4.2.2.2. Play Off II. –Döntő, helyosztó
(1) A Play OFF I. (1-4) szakasz győztes csapatai a bajnoki címért, a vesztes csapatok a 3.
helyezésért oda-vissza páros mérkőzést játszanak.
A Play Off I. (5-8) szakasz győztes csapatai mérkőzés az 5. helyért, a vesztes csapatok a 7.
helyezésért oda-vissza páros mérkőzést játszanak.
A Play Off I. (9-12) szakasz győztes csapatai a 9. helyért, a vesztes csapatok a 11. helyezésért
oda-vissza páros mérkőzést játszanak.
(2) A mérkőzéseken születhet döntetlen eredmény, a két mérkőzés összesített gólkülönbsége
dönt a bajnoki cím, illetve a bronzérem sorsáról. Amennyiben a két mérkőzés összesített
gólkülönbsége egyenlő, úgy a második mérkőzés után a FINA vízilabda szabályok szerinti
szétlövéssel kell a győzteseket meghatározni. A szétlövést a második mérkőzést követően
azonnal végre kell hajtani.
(3) Az első mérkőzés pályaválasztója az Alapszakaszban jobb helyezést elérő csapat.
Amennyiben mindkét csapat azonos helyezést ért el, úgy a pályaválasztói jogról a VB.
sorsolással dönt.
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4.3. Feljutás az Női OB I Osztályú Országos Bajnokságba
4.3. Feljutás az Női OB I Osztályú Országos Bajnokságba
(1) Az OB I Osztályú Bajnokságban csapatot indító sportszervezet OB I/B-ben közvetlenül indult
saját második vagy fiókcsapat megállapodással részt vett csapatai nem jogosultak az OB I
Osztályú Bajnokságba történő feljutásra, utóbbiak akkor sem, ha fiókcsapat.
(2) A Bajnokságban a legjobb helyezést elért olyan csapat, aki jogosult a feljutásra osztályozót
játszik az OB I. osztályba való feljutásért.
(3) Az OB I. osztály utolsó helyezettje és az OB I./B osztály legjobb helyezést elért, feljutásra
jogosult csapata oda-vissza párosmérkőzést játszik a 2022/2023 évi OB I. bajnokságban való
indulás jogáért. Az első mérkőzés pályaválasztója az OB I. osztályú csapat
(4) A mérkőzéseken születhet döntetlen eredmény, a két mérkőzés összesített gólkülönbsége
dönt a tovább jutásról, illetve a végső helyezésekről.
(5) Amennyiben a két mérkőzés összesített gólkülönbsége egyenlő, úgy a második mérkőzés
után a FINA vízilabda szabályok szerinti szétlövéssel kell a győzteseket meghatározni. A
szétlövést a második mérkőzést követően azonnal végre kell hajtani.
(6) Az osztályozó mérkőzéseken kettős igazolású játékos nem szerepelhet.
Az osztályozó győztese jogosult elindulni a 2022/2023. évi bajnoki évben a Női OB I osztályú
bajnokságban.
,

4.4. Kiesés eldöntése
A Bajnokságból kiesni nem lehet.
4.5. Játéknapok
Forduló
Alapszakasz 1.
Alapszakasz 2.
Alapszakasz 3.
Alapszakasz 4.
Alapszakasz 5.
Alapszakasz 6.
Play Off 1.
Play Off 2.

Dátum
2021.11….
2021.12.18.
2022.03.26.
2022.04.09.
2022.04.30.
2022.05.21
2022. 05….

Szükség esetén VB. további játéknapokat jelöl ki.
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4.6. Díjazás:
4.6.1. A Bajnokság I., II. és III. helyezett csapatainak a tagjai (20 fő), éremdíjazásban
részesülnek.
4.6.2. A díjakat a döntő mérkőzés után az MVLSZ tisztségviselői ünnepélyes keretek között
adják át.
V. Egyes mérkőzések rendezése
5.1 A rendező sportszervezet köteles a FINA szabályoknak (WP 1.1–WP 2.3-ig) megfelelő pályát
a megfelelő felszereltséggel biztosítani. Eltérés esetén mérkőzés csak a VB egyedi engedélye
alapján rendezhető. A pálya felszereltségére vonatkozó előírásokat a Versenykiírás
1. számú melléklete tartalmazza.
5.2. A pálya hossza a gólvonalak között 20-25 méter (alapvonalak között 20,6-25,6 méter), a
szélessége a két oldalzáró kötél között 15-20 méter. A VB kivételes esetben engedélyt adhat a
jelen ponttól való eltérésre, amennyiben az uszoda adottságai nem teszik lehetővé a
szabályszerű pálya felállítását.
5.3. A rendező sportszervezet három darab 4-es méretű, egyforma, azonos márkájú és színű
labdáról köteles gondoskodni a mérkőzés teljes tartamára. A rendező sportszervezet köteles
a versenybíróság részére egy – a labdák felfújására alkalmas, nyomásmérővel ellátott - pumpát
biztosítani.
VI. Csapatok, játékosok, versenyengedélyek
6.1. Egy csapatban 14 játékos szerepelhet a mérkőzésen. Az 1-es és 14-es sapkát viselő
játékosok csak kapusposzton léphetnek pályára, rájuk a kapusokra vonatkozó szabályok
alkalmazandóak. Mezőnyjátékosként történő szereplésük jogosulatlan játékosnak minősül!
6.1.1 Egy mérkőzésen csapatonként maximum három 21 évnél fiatalabb, kettős igazolású
játékos szerepelhet.
6.1.2. Egy szezonon belül a játékos nem igazolhat olyan klubba (és nem kaphat kettős
játékengedélyt az átadó egyesületbe), ahol eredetileg kettős játékengedéllyel szerepelt.
6.1.2.1. Magyar Kupában a kettős játékengedéllyel rendelkező játékos abban a csapatban
szerepelhet, amelyikben a bajnoki mérkőzéseken játszik.
6.2. Versenyigazolvány (MVLSZ kártya)
(1) A versenyigazolvány érvényességi ideje felnőtt korosztályú sportoló esetében a következő
átigazolás, de maximum 5 év, utánpótlás korosztályú sportoló esetében a következő átigazolás,
de maximum 3 év.
-
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(2) A versenyigazolvány díja magában foglalja a versenyengedély díját.
(3) A mérkőzéseken csak az MVLSZ Igazolási- és Átigazolási Szabályzatában meghatározottak
szerinti igazolással rendelkező, azon sportolók szerepelhetnek, akik érvényes sportorvosi
engedéllyel rendelkeznek, sportszervezeteik kérelme alapján a 2021/2020. bajnoki évre az
MVLSZ által általános versenyengedélyként elismert, fényképes sportolói igazolványukat
megkapták.
6.3 Versenyengedély:
(1) A Bajnokságban azon sportolók vehetnek részt, akik a VSz. 189. § (1)
bekezdésében meghatározott játékjogosultsággal rendelkeznek.
(2) A mérkőzéseken csak a VSz 189. § (2) bekezdése szerinti játékjogosultsággal rendelkező
sportolók léphetnek pályára.
(3) A versenyengedélyekre vonatkozó általános szabályokat, az igénylés feltételeit és eljárási
szabályait a VSz előírásai rendezik.
(4) A játékosok kizárólag a javukra megkötött, sporttevékenységükre kiterjedő biztosítás
megléte esetén szerepelhetnek a Bajnokságban.
(5) Sportvállalkozás és/vagy alapítvány esetén az amatőr, vagy hivatásos szerződés megkötése
kötelező, az MVLSZ versenyengedély csak a szerződés bemutatása estén igényelhető.
VII. Résztvevő hivatalos személyek
7.1. Játékvezetők
(1) A mérkőzésekre 1 fő játékvezetőt a Versenyiroda jelöl és küld.
(2) A Versenyiroda a csapatok írásbeli kérésére bármelyik mérkőzésre 2 fő játékvezetőt
küldhet. Ebben az esetben a második játékvezető díját annak a csapatnak kell megfizetnie,
amelyik a játékvezető kiküldését kérte.
7.2. Mérkőzés versenybírósága (digititkár, Időmérő I.)
7.3. Az Ellenőri Bizottság minden mérkőzésre küld ellenőrt.
7.4. A mérkőzésekre kiküldött játékvezetők, ellenőrök, zsűritagok személyét a csapatok nem
kifogásolhatják!
VIII. Költségek viselése
8.1. Közreműködők díjazása A mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos
személyek) díjait és utazási költségeit az MVLSZ viseli. Az elnökség döntése szerint az MVLSZ
a költségeket vagy szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási/egyéni vállalkozói számla vagy
EKHO-s megbízás alapján téríti meg.
-
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8.2. Rendezési költségek
(1) A mérkőzések rendezési költségeit és az orvos költségét a pályaválasztó sportszervezet
viseli.
(2) Minden csapat 1 torna költségeit köteles finanszírozni, a további költségek
egyenlő arányban osztódnak a résztvevő csapatok között.
(3) Amennyiben az (1) vagy a (2) bek. szerinti a költségviselés nem egyértelmű, költségeket a
csapatok azonos arányban közösen viselik
8.2.1. A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik.
8.2.1.1. Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB
arról másképpen rendelkezik!
IX. Óvás
9.1. Az óvás előterjesztésére, elbírálására, valamint a fellebbezés benyújtására az MVLSZ
Versenyszabályzatának óvással kapcsolatos rendelkezései az irányadóak!
X. Fizetendő díjak
10.1. MVLSZ versenyengedély díja
(1) Sportolói versenyengedély díja: 2.500, - Ft + Áfa
(2) A versenyengedélyek kiadására a Vsz 224. § rendelkezései az irányadóak.
(3) Érvényes igazolvány meghosszabbítása: A sportorvosi engedély érvényességének lejárta,
illetve annak megújítása esetén díjtalan!
10.2. Óvás, fellebbezés
(1) Az óvás díja:
Alapszakaszban: 75.000,- Ft, azaz Hetvenötezer Forint (AAM)
Rájátszásban:
100.000,- Ft, azaz Egyszázezer Forint (AAM)
(2) A fellebbezés díja:
Alapszakaszban: 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer Forint (AAM)
Rájátszásban:
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer Forint
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