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I. A BAJNOKSÁG 

1. A Magyarország 2017/2018. évi Országos I. Osztályú Férfi Vízilabda Bajnoksága a legjobb 
magyar férfi vízilabda csapatok versenye, amelyet a Magyar Vízilabda Szövetség 
(továbbiakban: MVLSZ) szervez és irányít. 

2. A bajnokság a 2004. évi I. törvény (sporttörvény) alapján szervezett vegyes versenyrend- 
szerű, amelyre az MVLSZ Versenyszabályzata (továbbiakban: VSZ) érvényes. 

3. A Bajnokság névadója: 

4. Elnevezése: Országos Férfi I. Osztályú Bajnokság 

5. Rövidített elnevezése:  E.On Férfi OB I 
 

 
II. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK – NEVEZÉS 

6. A bajnokságban 16 sportszervezet vesz részt. 

7. Részvételre jogosultak: 

a. A 2016/2017. évi bajnokság 1-15. helyezett csapatai, 

b. A 2016/2017. évi OB I/B osztályú bajnokság 1. helyezett csapata. 

8. A vízilabdasport és az utánpótláskorú játékosok fejlődése érdekében a bajnokságban 
résztvevő sportszervezetek kötelesek országos ifjúsági, serdülő és gyermek 
bajnokságonként legalább 1-1 csapatot indítani. Amennyiben e kötelezettségüknek nem, 
vagy csak részben, tesznek eleget vagy az indított csapatok közül a bajnokságot bármelyik, 
neki fel- róható okból nem játssza végig akkor a Versenyszabályzat 2. sz. mellékletében 
meghatározott pénzbüntetést kell, hogy befizessék. A VSZ vonatkozó pontja szerinti 
fiókcsapatot e szabálypont vonatkozásában saját utánpótlás csapatként kell figyelembe 
venni. 

9. Az OB I Férfi Bajnokság részletes eredményeinek, a játékosok statisztikáinak és 
fényképeinek, a fegyelmi és automatikus fegyelmi jellegű büntetéseknek valamint azok 
érintettjeinek az MVLSZ honlapján történő közzététele mellett közzétételre kerülnek a 
játékvezetők nevei és a mérkőzéssel kapcsolatos minősítéseik. 

 

 
III. NEVEZÉSEK 

10. A bajnokságba történő nevezés határideje: 2017. augusztus 22. 

 

11. 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, saját (hivatásosok) 
vagy sportszervezeteik kérelme alapján a 2017/2018. bajnoki évre az MVLSZ által általános 
versenyengedélyként elismert, fényképes sportolói igazolványukat (MVLSZ kártya) - 
kiváltották.  
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12. A játékosok mérkőzéseken történő szereplése ezen felül a VSZ vonatkozó pontja szerinti 
speciális OB I-s versenyengedélyhez kötött. A sportszervezetek saját utánpótlás korú 
játékosaik részére az OB I-s versenyengedélyt a névjegyzékben való előzetes feltüntetés 
nélkül, az engedélyezési díj befizetése esetén bármikor igényelhetik. 

Minden játékosnak, aki az OB. I.-s listán szerepel, a nevezés benyújtásával egyidejűleg le 
kell adnia a „Sportfogadás korlátozásáról szóló Hozzájáruló nyilatkozat”-ot, ennek 
hiányában a VB a nevezést elutasítja. (13. sz. melléklet) 

 

13. Az OB I-s versenyengedélyek az Igazolási- és Átigazolási Bizottság által előírtak és az MVLSZ 
honlapján közzétettek szerint készítendő 1 db digitális fotóval (arc) feltöltve a bajnokság 
első fordulója előtt 20 nappal igényelhetők. A fotókat a bizottság csak akkor fogadja be, 
ha a kép file pontos elnevezése az előírásoknak megfelelően minimálisan az MVLSZ 
hatjegyű igazolási (a betűk közötti) számát egységesen tartalmazza. Az OB I-s 
versenyengedély megadását a fényképes MVLSZ kártya elkészítése és az MVLSZ 
információs rendszerében, az ÜVR-ben történő regisztráció együttesen jelenti. 

 

14. Az érvényes versenyengedélyekről a Versenyiroda hivatalos, sportszervezetenkénti 
összesítő, naprakész listát jelentet meg honlapján a sportszervezet számára a sportorvosi 
engedélyek érvényességének játékosonkénti feltüntetésével. 

 

15. Az MVLSZ igazolvány és az OB I-s versenyengedély díja a kérelem beadása előtt vagy azzal 
együtt fizetendő, ennek hiányában kérelmet a Versenyiroda nem fogadhat be. 

 

16. A fényképes kártya igénylése, amely egyben minden sportolóra vonatkozó, a bajnoki 
évadra érvényes hivatalos MVLSZ igazolásként és általános versenyengedélyként 
funkcionál, kedvezményes díjjal kizárólag csoportos, sportszervezet szintű összesített, egy 
listás igénylés esetén biztosított. Minden ettől eltérő igénylés egyedinek minősül. 

 

 
IV. SORSOLÁS 

17. A sorsolásra 2017.augusztus 24. 11.00 órakor kerül sor az MVLSZ székházában. 

A csapatok a 2016/2017. évi bajnokság helyezéseit figyelembe véve páronként (3-4, 

5-6, 7-8,) kerülnek kisorsolásra az ”A” vagy a ”B”csoportba. 

 
 

V. BAJNOKSÁG TARTAMA, MÉRKŐZÉSNAPOK 

18. A bajnokság Alapszakasza őszi és tavaszi szezonból áll, melynek során a csapatok két 
csoportban (8 csapat) körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és pálya- 
választói joggal egymás ellen két mérkőzést játszanak. A közép szakaszban a két csoport 1-
4 és 5-8 helyezett csapatai játszanak két mérkőzést (oda-vissza) egymással majd az így 
kialakult sorrend alapján a csapatok rájátszás I. és rájátszás II. szakaszban döntik el a végső 
helyezéseket. 
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19. Az alapszakasz mérkőzés napjai 

2017. október 4-től – 2018. február 24-ig. 

A FORDULÓK IDŐPONTJAIT MÓDOSÍTHATJA A VÁLOGATOTT NEMZETKÖZI PROGRAMJA 
ÉS A MÉRKŐZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ VÁLOGATOTT ÖSSZETARTÁSOK! 

Őszi szezon 

Alapszakasz: 
 

2017. október 4., 7., 11., 21., 28. 

2017. november 4., 18-19., 

2017. december 16-17. 

2018. január 20., 27-28., 31. 

2018. február 3., 21., 24.i 

 
Tavaszi szezon 

Középszakasz 
 

2018. február 24.,  

2018. március 3., 7., 10., 17., 24. 

2018. április 14., 21. ii 

 
Rájátszás: 

Döntők, helyosztók 

 

 

VI. AZ EGYES MÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSE 
 

20. A rendező egyesületek szeptember 1-ig a VSZ által előírt és az MVLSZ honlapjáról 
letölthető formában és tartalommal, pályahitelesítési kérelmet kötelesek előterjeszteni, 
mindazon helyszínekre, amelyeket pályaválasztóként megjelöltek. A korábban kiadott 
pályaalkalmassági igazolások csak akkor érvényesek, ha azokat a sportszervezet 
ismételten felülbélyegezve és a sportszervezet vezetőjének aláírásával ismételten 
benyújtotta azon nyilatkozattal, hogy az igazolásban foglaltakat befolyásoló változtatás 
nem történt. A VB szükség esetén helyszíni szemle alapján, jegyzőkönyvet vesz fel a  

Play Off I.: 

2018. április 25., május 2., 5. 

Play Off II.: 

2018. május 12., 16., 19., 23., 26. 
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helyszín minősítésére vonatkozóan, a FINA megfelelő szabályainak valamint a 
Versenyszabályzat és a Versenykiírás előírásainak figyelembevételével.  

A minősítésben (pályaalkalmassági igazolás) rögzítésre kerülnek mindazon feltételek, 
amelyek biztosítása szükséges a pálya hitelesítéséhez, a mérkőzések megrendezéséhez. 
Ezek teljesítése esetén a VB kiadja a 2017/2018. bajnoki évre vonatkozó végleges 
pályahitelesítési iratot. Engedély hiányában, nem minősített uszodában mérkőzés nem 
rendezhető. A VB bármikor jogosult a már kiadott igazolások felülvizsgálatára, 
visszavonására, a hiányosságok pótlásának kötelezésre vagy feltételektől függő ideiglenes 
engedély megadására. A pályaméret egységesen és kötelezően 30 m (hosszúság). 

 

21. A kérelem az előírt formától eltérő benyújtása esetén a VB köteles érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítani. 

 
22. Amennyiben a rendező egyesület egynél több helyszínen kívánja rendezni a mérkőzéseit, 

a második és a további helyszínek esetében a helyszíni szemle költségeit is köteles 
megfizetni. 

 

23. A rájátszás helyszíneivel kapcsolatban a VB az alkalmassági igazolásban 
meghatározottaknál szigorúbb feltételeket is előírhat. 

 

24. Az egyes mérkőzések megkezdése előtt fél, rájátszás esetén egy órával a rendező 
egyesület köteles az alkalmassági igazolást a mérkőzés ellenőrének a kérésére átadni. A 
pályahitelesítési dokumentációt az MVLSZ honlapján keresztül lehetőség szerint 
elérhetővé kell tenni. 

 

25. A megvilágítás, a fényintenzitás nem lehet kevesebb, mint 600 lux, de a VB megalapozott 
írásbeli indoklás alapján ez alól határozott idejű felmentést adhat, azonban ezt a 
pályaalkalmassági igazolásban fel kell tüntetni. 

 

26. A mérkőzéseken kötelező a tájékoztatásra alkalmas, a mérkőzés pillanatnyi állását 
(gólok), egy, a teljes játékidőt és legalább négy a támadási időt mutató elektromos kijelző, 
a versenybíróság asztalán elhelyezkedő központi vezérlő egységgel, valamint két, eltérő 
hangot adó, elektromos kürt és hangos beszélő biztosítása. Mérkőzés közben az 
elektromos órákkal kapcsolatban előforduló technikai hiba esetén kézi időmérést kell 
alkalmazni. A mérkőzéseken, kézi időmérés esetén, a játékidő állásáról a csapatok, 
játékosok és a közönség számára tájékoztatást kell adni. Amennyiben tartalék kézi órák 
és hangos beszélő nem áll rendelkezésre úgy a játékvezetőknek a mérkőzést le kell 
fújniuk, kivéve, ha a csapatok egyetértése esetén az ellenőr a folytatás mellett dönt. 
Elektromos kijelző óra hiányában a mérkőzés nem kezdhető el. 

 
26/A  A rendező egyesület köteles a saját költségén táblakezelőt biztosítani a sporteseményre. 

A táblakezelő feladata a találkozó eredményének, a személyi hibáknak, és egyéb a digitális 
táblán megjeleníthető adatoknak a felvitele a mérkőzés teljes időtartama alatt. A 
táblakezelő munkáját a találkozó hivatalos ellenőre felügyeli. 

 
27. A rájátszás mérkőzésein valamint TV mérkőzéseken a rendező egyesület két, egymástól 

független elektromos időmérő óra készletet köteles biztosítani.  
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28. A jelenlevő rendezőség névsorát a mérkőzés előtt fél órával (rájátszás esetén egy órával) 
köteles a rendező egyesület a mérkőzés ellenőrének átadni. A rendezőség létszámának 
meghatározása, a becsült nézőszám és a mérkőzések biztonsági szempontból 
meghatározott fokozata alapján a rendező egyesület felelőssége, de a minimális létszám 
egy fő- rendező és négy rendező, akik más funkciót nem tölthetnek be. 

 

29. iii(1) A rendező sportszervezet saját választása szerint köteles a mérkőzés teljes időtartama 
alatt biztosítani, 

a. két fő labdaszedőt és 5 db egyforma KAP7, a szabályoknak megfelelő labdát; 

b. 9 db egyforma KAP7, a szabályoknak megfelelő labdát. 

(2) A rendező sportszervezet edzője/csapatvezetője az (1) bekezdés szerinti döntésének 
eredményét köteles a mérkőzés megkezdése előtt a hivatalos ellenőrnek bejelenteni. 

(3) A televízió által közvetített mérkőzéseken labdaszedők alkalmazása kötelező, ez 
esetben az (1) bekezdés b. pontja nem választható. 

 
 

VII. CSAPATOK – JÁTÉKOSOK – Kapusok 

30. Az 1-es és 14-es sapkaszámú játékosok csak kapusként szerepelhetnek, mezőnybeli 
szereplésük jogosulatlan játékosnak minősül. 

31. A játékosok kizárólag javukra megkötött, sporttevékenységükkel kapcsolatos biztosítás 
megléte esetén szerepelhetnek a bajnokságban 

 

Öltözet 

32. A játékosok a mérkőzésre egyforma szerelésben kötelesek megjelenni, ugyanez 
vonatkozik a kispadon ülő, bejelentett egyesületi tisztségviselőkre is. Ez játékosok esetén 
azonos köpenyt vagy sportruhát a vezetőknél azonos inget és egységesen, de további 
megkötés nélküli hosszú vagy rövidnadrágot jelent. 

 

VIII. RÉSZTVEVŐ HIVATALOS SZERVEK, 

SZEMÉLYEK Játékvezetők 

33. A játékvezetőket a Játékvezetői Bizottság javaslatára VB küldi. 
 

Gólbírók 

34. A mérkőzésekre a VB gólbírókat is küldhet. 
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Mérkőzés versenybírósága 

35. Budapesti mérkőzésekre a teljes zsűrit a VB küldi, Budapesten kívüli mérkőzésekre 
időmérőt és jegyzőkönyvezetőt jelöl, a segédtitkárról a pályaválasztó csapat köteles 
gondoskodni.. Az adott mérkőzésre a VB ezen személyek közül jelöli ki a segédtitkárt és a 
másik időmérőt. A vendégcsapat egy kijelölt képviselője jogosult a rendező csapat által a 
versenybíróságba delegált tagok tevékenységét, annak zavarása nélkül, ellenőrizni, és az 
ellen az ellenőr felé kifogással élni. Ilyen esetekben az ellenőr saját hatáskörében dönt a 
kérésről. Ezen kifogásolási lehetőség azonban nem a reklamálás engedélyezése, ez utóbbi 
az előírások szerint szankcionálandó. A VB jogosult bármely mérkőzésre, indokolás nélkül, 
teljesen vagy részben, versenybíróságot küldeni más városból. A sorozatmérkőzésekre 
kiküldött játékvezetők, amikor nem játékvezetőként szerepelnek, elsőbbséget élveznek a 
helyi jelöltekkel szemben, hivatalos szövetségi küldöttnek tekintendőek. 

 
 

IX. LEBONYOLÍTÁSI RENDSZER ÉS A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE 

A bajnokság rendszere 

 
Alapszakasz 

36. A bajnokság alapszakasza őszi és tavaszi szezonból áll, melynek során az egy csoportba 
sorsolt csapatok körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és 
pályaválasztói joggal egymás ellen két mérkőzést játszanak (14 játéknap). 

 
 

Középszakasz 

37. Az „A” és a „B” csoport 1-4, 5-8 helyezett csapatai egy oda-vissza mérkőzést játszanak 
egymással (8 játéknap). 

 
 

Rájátszás 

38. A középszakaszban kialakult sorrend alapján a csapatok helyosztó mérkőzéseket az alábbi 
csoportok szerint játsszák: 

 

Rájátszás I. 
1-4, 5-8, 9-12, 13-16. e csoportokon belül 1-4, 2-3, 5-8, 6-7, 9-12, 10-11, 13-16, 
14-15 párosításban páros mérkőzést játszanak hét megszerzett pontig. 
A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal hozzák. – maximum 3 játéknap. 

 

Rájátszás II. 
 

A rájátszás I. szakaszában az 1-4, és a 2-3 párharcok győztesei három győzelemig tartó 
páros mérkőzést játszanak a bajnoki címért (maximum 5 játéknap). 
Az 1-4, és a 2-3 párharcok vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 3. és 
4. helyezésért (maximum 3 játéknap). 
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Az 5-8, és a 6-7 párharcok győztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak az 5. 
és 6. helyezésért (maximum 3 játéknap). 
Az 5-8, és a 6-7 párharcok vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 7. és 
8 helyezésért (maximum 3 játéknap). 

 

A 9-12, és a 10-11 párharcok győztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 
9. és 10. helyezésért (maximum 3 játéknap). 
A 9-12, és a 10-11 párharcok vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 
11. és 12 helyezésért (maximum 3 játéknap). 

 

A 13-16, és a 14-15 párharcok győztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak 
a 13. és 14. helyezésért (maximum 3 játéknap). 
A 13-16, és a 14-15 párharcok vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 
15. és 16 helyezésért (maximum 3 játéknap) 

 
Az MVLSZ Elnöksége, amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, jogosult kijelölni a 
bajnoki döntő helyszínét. 

A rájátszás mérkőzésein döntetlen eredmény nem születhet, a mérkőzést döntésig kell 
játszani. A rájátszásban minden győzelem 3 pontot ért, a vesztes nem kap pontot. A páros 
mérkőzések esetén az első mérkőzés pályaválasztója mindig a középszakaszban jobb 
helyezést elért csapat. A további mérkőzéseken a pályaválasztói jog az előző 
mérkőzésekhez képest felcserélődik. 

 
 

Az alapszakasz lebonyolítási módja, sorsolás: 

39. A  csapatok a 2017/2018. évi bajnokság helyezéseit figyelembe véve, páronként (3-4, 
5-6, 7-8.) kerülnek kisorsolásra. Az ”A” vagy a ”B” csoportba a következők szerint: 

 
„A” csoport: „B” csoport: 

1.  2016/2017. évi bajnokság 1. helyezett 1. 2016/2017. évi bajnokság 2. helyezett 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6 

7. 7. 

8. 8. 
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Középszakasz 
40. Az „A” és a „B” csoport 1-4, 5-8 helyezett csapatai egy oda-vissza mérkőzést játszanak 

egymással. 

A csapatok az alapszakasz mérkőzésein szerezett összes pontjukat magukkal viszik. 

 
Rájátszás lebonyolítási módja 

41. A középszakaszban kialakult sorrend alapján a csapatok helyosztó mérkőzéseket az alábbi 
csoportok szerint játsszák. 

 
Rájátszás I. 

 

1-4, 5-8, 9-12, 13-16 e csoportokon belül 1-4, 2-3, 5-8, 6-7, 9-12, 10-11, 13-16, 
14-15 párosításban páros mérkőzést játszanak hét megszerzett pontig. 
A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal hozzák. – maximum 3 játéknap. 

 

Rájátszás II. 
A rájátszás I. szakaszában az 1-4, és a 2-3 párharcok győztesei három győzelemig tartó páros 
mérkőzést játszanak a bajnoki címért (maximum 5 játéknap). 
Az 1-4, és a 2-3 párharcok vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 3. és 
4. helyezésért (maximum 3 játéknap). 

 

Az 5-8, és a 6-7 párharcok győztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak az 5. és 
6. helyezésért (maximum 3 játéknap). 
Az 5-8, és a 6-7 párharcok vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 7. és 
8 helyezésért (maximum 3 játéknap). 

 
A 9-12, és a 10-11 párharcok győztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 9. 
és 10. helyezésért (maximum 3 játéknap). 
A 9-12, és a 10-11 párharcok vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 11. 
és 12 helyezésért (maximum 3 játéknap). 

 
A 13-16, és a 14-15 párharcok győztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 
13. és 14. helyezésért (maximum 3 játéknap). 
A 13-16, és a 14-15 párharcok vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 
15. és 16 helyezésért (maximum 3 játéknap). 

 
 

Kiesés eldöntése 
 

42. A bajnokság 16. helyén végzett csapata kiesik az OB I-ből. 
 

A 15. helyen végzett csapat két győzelemig tartó osztályozót játszik a 2017/2018. évi OB 
I/B osztályú bajnokság második helyezett csapatával. 
Amennyiben az OB I/B győztes csapata nem kíván élni a feljutás jogával úgy az OB I/B 
második helyezettje két mérkőzéses osztályozót játszik az OB I 16. csapatával. 
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Ha az OB I/B 2. helyezett csapata nem kíván élni az osztályozó lehetőségével, úgy az OB I 
16. helyezett csapata bent marad az OB I-ben. Az első mérkőzés pályaválasztója az OB I 
osztályban szerepelt csapat. 

 

Ha az év folyamán egy csapatot kizárnak vagy sportszervezet illetve szakosztály 
megszűnik, úgy a kizárt, visszalépett vagy megszűnt csapatot kell kiesettnek tekinteni. 

 

Döntetlen mérkőzések eldöntése 
 

43. Döntetlen esetén a FINA WP 11.3 szabályok szerint kell eljárni (5-5 büntetődobás, ezután 
a büntetődobások lövése felváltva mindaddig, ameddig az egyik csapat hibázik és a másik 
gólt lő). 

 

Részvétel a Bajnokok Ligájában és az Európa Kupában 
 

44. A bajnokság első három helyén végzett csapatok vehetnek részt helyezésük sorrendjében 
a 2017/2018. évi LEN Bajnokok Ligájában. A 4. helyen végzett csapat jogosult az Európa 
Kupában való szereplésre. Amennyiben a Magyar Kupa győztese a 2017/2018. évi OB I 
Bajnokság 1-4. helyén végez, abban az esetben az 5. helyen végzett csapat jogosult az 
Európa Kupában való szereplésre. 

 
 

X. KÖLTSÉGEK VISELÉSE 

A mérkőzések rendezése 
 

45. A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó csapat viseli. A vendégcsapat összes 
utazási költsége az utazó csapatot terheli. Ez a rendelkezés vonatkozik az újrajátszandó 
mérkőzésekre is kivéve, ha a VB másképp nem rendelkezik. 

 

A játékvezetők és a hivatalos személyek díjazása 
 

46. A bajnokságban az MVLSZ által hivatalosan küldött játékvezetők és hivatalos tisztségviselők 
díjait, utazási költségeit az MVLSZ téríti, szabályszerűen kitöltött társas és/vagy egyéni 
vállalkozói számlák alapján. 

 

 

Az óvás és fellebbezés díjai 
 

47. Óvás 

Alapszakaszban: 150.000,- Ft ÁKK 

Rájátszásban:  200.000,- Ft  ÁKK 

Fellebbezés 

Alapszakaszban: 300.000,- Ft ÁKK 

Rájátszásban: 400.000,- Ft ÁKK 
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48. Nevezési díj: 750.000- Ft ÁKK 
 
 

49. OB I-s versenyengedélyek díjai:  2.500,- Ft + ÁFA/fő 
Külföldi állampolgárságú játékos részére 25.000,- Ft + ÁFA/fő 

 
 

50. MVLSZ igazolvány díja 
 

a. Csoportosan: 2.500,- Ft + ÁFA /fő 

b. Kiadása egyedileg, elveszett kártya pótlása: 5.000,- Ft + ÁFA /fő 

c. Külföldi játékos igazolványok kiadása 2.500,- Ft + ÁFA /fő 

d. Külföldi játékos leigazolási díj: 25.000,- Ft + ÁFA /fő 

e. Érvényes igazolvány meghosszabbítása: A sportorvosi engedély érvényességének 
lejárta esetén díjtalan. 

 

 
A Versenykiírást az MVLSZ elnöksége 2017. augusztus 8.-i ülésén elfogadta. 

 
 
 
 
 
 
 

i Törölte: 54/2017 számú elnökségi határozat. Hatályos 2017.10.26. napjától. 
ii Módosította: 54/2017 számú elnökségi határozat. Hatályos 2017.10.26. napjától. 
iii Módosította: 59/2017 számú elnökségi határozat. Hatályos: 2017.12.11. napjától. 

                                                      


