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I. Általános rendelkezések  
 
1.1. A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: 
A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ), a BVLSZ Versenykiírása és a Magyar Vízilabda 
Szövetség 2017/18. évi Versenyszabályzata valamint a BVLSZ korábbi ”LSU-10 BBB” 
versenykiírása. 
  
1.2. A bajnokságok célja: 
A sportágban az utánpótlás fejlődésének folyamatos biztosítása már ebben a korosztályban is. A 
gyermekek számára a bajnoki mérkőzések hangulatának, versenyszellemének és 
követelményeinek megismertetése, a játékosok képességeinek és adottságainak felmérése, a 
bajnoki mérkőzések kiemelten költségtakarékos lebonyolítása mellett. 
A vízilabdasport további népszerűsítése, a Szövetség versenyrendszerében résztvevő egyesületek 
támogatása, ezen utánpótlás bajnokság kiírásán, megszervezésén és lebonyolításán keresztül is. 
  
1.3. A bajnokságok lebonyolításáért felelős: A BVLSZ elnöksége által megbízott Versenybíró 
Bizottság. 
  
1.4.  Szabályok, MVLSZ Versenyszabályzat: 
A bajnokságban a mérkőzéseken az MVLSZ mindenkor érvényes Versenyszabályzatát a jelen 
versenykiírásban foglalt és az MVLSZ által elfogadott és jóváhagyott módosításokkal és 
eltérésekkel kell alkalmazni! 
  
1.5. A mérkőzések rögzítése ebben a bajnokságban minimum 3 példányos papír alapú 
jegyzőkönyvvezetéssel történik, amely jegyzőkönyvből a mérkőzés után egy-egy példányt a 
résztvevő csapatoknak kell megkapniuk, egy példányt pedig a BVLSZ VB részére kell eljuttatni! 
 
II. Résztvevő csapatok 
 
A bajnokság résztvevői: 
 
2.1. A mérkőzéssorozaton részt vehet bármely MVLSZ tagsággal rendelkező sportszervezet. 
  
2.2. A nevezni kívánó sportszervezeteknek teljesíteniük kell a BVLSZ Versenykiírásainak 
nevezésekre vonatkozó előírásait. 
  
2.3. A bajnokságban a nevezett csapatok szabályszerűen leigazolt, az MVLSZ által kiadott 
fényképes igazolvánnyal, az azon szereplő dátumig érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező 
2007-ben vagy később született játékosai szerepelhetnek. 
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III. Nevezés 
 
3.1. Nevezési határidő: 2017. szeptember 22. 
  
3.2. A nevezéseket a BVLSZ által rendszeresített és egységesített nevezési lapon kell 
bajnokságonként és csapatonként külön-külön, a nevezési díj befizetését igazoló bizonylattal 
együtt a fent jelzett időpontig személyesen, postai úton vagy e-mailben a VB részére eljuttatni! 
  
3.3. Nevezni a mellékelt nevezési lapon, annak minden pontját kitöltve, az egyesület elnökének, a 
helyettesének vagy klubigazgatójának az aláírásával és az egyesület bélyegzőjével ellátva lehet! 
  
A VB csak a fentieknek megfelelő nevezéseket fogadhatja el! 
 
IV. Sorsolás 
 
A mérkőzések sorsolását a VB 2017. szeptember 23-án tartja. 
  
A BVLSZ legkevesebb négy csapat nevezése esetén rendezi csak meg és bonyolítja le a 
bajnokságot! 
 
V. Bajnokság id őtartama, mérk őzésnapok 
 
A bajnokságok időpontjai, a mérkőzések helyszínei: 

5.1. A bajnokságok mérkőzéseit 2017. október 8.  – 2018. június 2. között kell lejátszani!  

5.2. A mérkőzéseket Budapesten és Pest megye területén, az egyesület területileg illetékes 
Törvényszékén bejegyzett székhelyű településén kell megrendezni. A Budapest és Pest megye 
területén kívül bejegyzett székhelyű egyesületek által nevezett és induló csapatoknak az általuk 
rendezendő mérkőzéseket Budapesten kell megrendezniük, kivéve azt az esetet, ha az adott 
fordulóban résztvevő valamennyi csapat kivétel nélkül írásban hozzájárul a Budapesten kívüli 
helyszínen történő megrendezéshez. 

5.3. Az őszi forduló hazai mérkőzéseinek helyét és időpontját legkésőbb 2017. szeptember 26-ig 
írásban (személyesen, postai úton vagy e-mailben) kell a BVLSZ VB részére eljuttatni! 
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VI. Egyes mérk őzések rendezése, az MVLSZ Versenyszabályzatától val ó eltérések   

Az egyes mérkőzések rendezése: 

6.1. Az adott fordulókban résztvevő összes érdekelt csapat írásbeli értesítése a mérkőzések 
időpontjáról, helyszínéről és a mérkőzések sorrendjéről minden esetben a BVLSZ VB 
jóváhagyása után a rendező csapat feladata, legkésőbb a mérkőzés időpontja előtt 14 nappal! 
Mérkőzések esetleges sorrendjének, időpontjának, helyszínének megváltoztatására a legutolsó 
időpont az adott fordulót megelőző hét csütörtök 24.oo óra, amely változást a rendező csapatnak 
a BVLSZ VB-hez kell írásban benyújtania. 

Az MVLSZ honlapjára (a Bajnokságok menüpont alatt) a mérkőzések előtti hét péntek 12.oo-ig 
felkerül az adott hétvége teljes és végleges programja. 

Attól eltérni már csak 10.000,- Ft (TAM) módosítási díj befizetése mellett, de legkésőbb az adott 
mérkőzést megelőző kedd 12.oo-ig megadott mérkőzésadatokkal (hely, idő) valamint a VB írásos 
engedélyével lehet. Ezen időponton túl további módosítást a VB arra a hétvégére már nem 
fogadhat el, és tehet közzé, azzal, hogy a 10.000,- Ft (TAM) módosítási díjat az érintett 
egyesületnek ebben az esetben is be kell fizetnie! Amennyiben a mulasztó egyesület az adott 
hétvégét követő kedd 12.oo-ig nem ad meg új adatokat (hely és időpont), a VB köteles az 
elmaradt mérkőzést törölni a bajnokság programjából! 

6.2. Amennyiben a mérkőzés lemondása a mérkőzések előtti hét csütörtök 24.oo óráig nem 
érkezik meg írásban a BVLSZ VB-hez, úgy a vétkes csapat köteles a VB határozatának 
kézhezvételét követő 8 munkanapon belül megtéríteni a rendező csapat részére az elmaradt 
mérkőzéseinek az összes költségét! 

6.3. Amennyiben bármely érintett csapat nemzetközi verseny, MVLSZ által szervezett 
rendezvény vagy munkanap áthelyezés miatt kéri az időpont változtatását és ezt a mérkőzés 
eredeti időpontja előtt legkésőbb 10 nappal írásban jelzi, úgy azt az érintett csapatok kötelesek 
figyelembe venni, és ezekben az esetekben módosítási díjat nem kell megfizetni! 

6.4. Ha a csapatok egy héten belül nem tudnak megállapodni és ezt egyikük írásban jelzi is a VB 
felé, akkor az új időpontot a VB jelöli ki, amely a csapatok számára már kötelező érvényű.  

6.5. A halasztás mértéke, bármilyen okból is történik, maximum 14 nap lehet és a mérkőzést a 
bajnokság utolsó fordulója előtt mindenképpen le kell játszani! Amennyiben az elhalasztott 
mérkőzés nem kerül lejátszásra, a VB az adott mérkőzést törli a programból! 
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6.6. Mérkőzést lemondani még betegség vagy egyéb „vis major” esetén is legkésőbb a mérkőzést 
megelőző csütörtök 12.oo-ig lehet! Amennyiben mégis az ezt követő időszakban mondja le egy 
csapat, betegségekre hivatkozva, akkor az adott korosztályban leigazolt játékosaik minimum 50 
%-ának orvosi igazolást kell benyújtaniuk legkésőbb a mérkőzést követő kedd 12.oo-ig! 

6.7. A torna rendszerű bajnokságokban a rendező egyesületnek figyelembe kell vennie a többi 
csapat érdekeit a mérkőzésidőpontok beosztásánál. Amennyiben a megjelölt időpontok jelentősen 
sértenék a többi csapat érdekeit (mérkőzések közötti pihenő idő, más városból utazó csapatok 
utazási idejének, utazási lehetőségeinek figyelembevétele), abban az esetben a VB 
meghatározhatja az adott forduló konkrét programját, a mérkőzések csapatok szerinti 
időbeosztását. 

6.8. A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni! 

6.9. A mérkőzések helyszínén úgy a rendező csapatnak, mint a VB által küldött játékvezetőnek 
rendelkeznie kell ezen versenykiírás kinyomtatott példányával! 

6.10. A mérkőzéseket a csapatoknak elektromos órával rendelkező uszodában kötelesek 
lejátszani, valamint 1 db tartalék kézi időmérő óra is a zsűri rendelkezésére kell, hogy álljon! 

6.11. Orvosi ügyelet biztosítása nélkül mérkőzést nem lehet lejátszani! Ügyeletes orvosról illetve 
mentőtisztről a pályaválasztó, a rendező csapat köteles gondoskodni! . 

Amennyiben az orvos legkésőbb a mérkőzés kezdetéig nem jelenik meg, úgy a mérkőzést nem 
lehet lejátszani és a rendező egyesület köteles a játékvezetőt, és a versenybírókat is kifizetni. 

6.12. A forduló valamennyi mérkőzésének rendezési (uszodabérleti díj, játékvezetői, 
versenybírói, ügyeletes orvosi díjak) költsége a rendező csapatot terheli. Halasztott mérkőzések 
vagy rendezési jogosultsággal rendelkező helyszínre el nem utazó csapatok mérkőzéseinek a 
rendezési költségei a halasztást kérő vagy az adott fordulóra el nem utazó és a mérkőzésekre ki 
nem álló csapatokat terhelik. 

6.13. A csapatok a versenybírósággal szembeni oldalon kötelesek elhelyezkedni. A kispadnál 
csak a jegyzőkönyvben szereplő játékosok (maximum 9 fő cserejátékos) és vezetők, maximum 3 
fő tartózkodhatnak. 

6.14. A rendező csapatok kötelessége szabályszerű pályáról, technikai eszközökről (óra, zászló, 
stb.), minimum 3 db egyforma 3-as méretű labdáról, valamint a versenykiírás és az adott forduló 
végleges lebonyolítási programjának 1 db kinyomtatott példányáról gondoskodni a helyszínen! 
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Versenyszabályzattól való eltérések 

6.15. A pálya mérete minden mérkőzésen egységesen 15 x 20 méter! 

6.16. A bajnokságban a mérkőzésekre 15 játékost lehet a mérkőzés előtt a jegyzőkönyvvezetőnek 
leadott rajtlistán nevezni és az azon feltüntetett sapkában 1-15 szerepeltetni. 

6.17. 
 

Bajnokság 
 

Játékidő 
A 

labda 
mérete 

 
A játékosok 

szerepeltetése 

 
5 m-en kívüli 
szabaddobás 

 
LSU-10 
”BBB” 

 
4 x 8 perc 

futó órával. 

 
 

3-as 

Az I. negyedben az 
első 6 játékos, a II. 

negyedben a második 
6 játékos kötelező! 

Nem dobható 
kapura! 

  

 

6.18. A mérkőzések során a zónavédekezés minden változata tilos, csak és kizárólag szoros 
emberfogással lehet védekezni. Zónavédekezésnek az minősül, ha center elé behúzódik és beáll 
egy vagy több védőjátékos azért, hogy centerbe ne lehessen beadni a labdát! Ha a védőjátékos 
oldalról vagy hátulról és mozgásban támadja a centert vagy más támadójátékost, az nem minősül 
zónázásnak és azért nem lehet kiállítást ítélni! Amennyiben egy vagy több játékos behúzódással, 
a center elé beállással védekezik, a játékvezetőnek azt a játékost vagy játékosokat ki kell állítania! 

6.19. A mérkőzéseken érvényes a ”2 m-es” szabály! 

A pálya szélén a gólvonalat, a 2 és 4 méteres vonalakat bóják jelzik. 

6.20. A bajnokság mérkőzései során a támadó csapat centerének egy számára megítélt 
szabaddobás után, a centerakció után ki kell úsznia centerből! Amennyiben ezt nem teszi meg, a 
játékvezetőnek ellene szabaddobást kell ítélnie! 

6.21. A kiállított játékos a visszatérési terület (a piros vonal) megérintése után azonnal, külön 
engedély nélkül visszajöhet! 

6.22. A szabaddobást nem lehet kapura lőni, valamint a büntetődobást 4 méterről kell elvégezni! 

6.23. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen eredmény születik, - beleszámítva a jutalom 
gólokat is - mindkét csapat 3 - 3 játékosának 4 méteres lövése dönti el a végeredményt! Ha 
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mindegyik játékos belövi a 4 méterest, akkor mindaddig folytatódik a sorozat, ameddig 
valamelyik csapat ki nem hagyja! 

A folytatásban a büntetőket ugyanabban a sorrendben, ugyanazoknak a játékosoknak kell 
végrehajtania, mint az első sorozatban. 

6.24. Bármilyen hosszabb játékmegszakításnál, technikai problémánál, sérülésnél a játékvezető 
elrendelheti az óra megállítását.  

6.25. Támadó idő nincs! 

A játékvezetőnek abban az esetben, ha időhúzásnak ítéli meg a támadó csapat passzivitását, 
egyértelmű és jól látható kézfeltartással kell jeleznie, hogy amennyiben az időhúzást a 
támadó csapat folytatja, úgy elveszi a labdát és az ellenfél javára ítél szabaddobást! 

Amennyiben az időhúzás tényét a játékvezető nem észlelné, úgy azt az ellenőrnek holt 
időben, középkezdésnél vagy szünetben kell egyértelműen jeleznie a játékvezető felé! 

6.26. A mérkőzés 3. és 4. negyedében az edzők egy-egy időt kérhetnek (tehát negyedenként 
egyet, és az első két negyedben nem lehet időt kérni), azzal, hogy ez az idő 1 perc lehet és ezen 
időkérés alatt az időmérőnek az órát meg kell állítania! 

6.27. Az első két negyedet követő szünetben mindkét csapat 5 - 5 játékosa félpályáról üres kapura 
lő és amelyik csapat több találatot ér el, az plusz egy gólt kap az addig elért góljaihoz. 

6.28. Az edzőknek saját csapatuk játékosaiból két külön csapatot kell összeállítaniuk (az első sor 
sapkaszáma 1-6 egy kapussal, a második soré 7-12 szintén egy cserekapussal), azzal, hogy az első 
sort az első negyedben, míg a második sort a második negyedben kell végig játszatniuk! 

Amennyiben a mérkőzésen jelen van 12 játékos, úgy az edzőknek mind a 12 játékost 
szerepeltetnie kell a mérkőzéseken, továbbá kapust is kötelező cserélniük, még abban az esetben 
is, ha csak egy ”igazi” kapusuk van jelen és került beírásra! Ilyen esetekben a kapuscsere során 
mezőnyjátékost kell a kapus helyére becserélni, azzal, hogy a becserélt mezőnyjátékos a 
kapusokra vonatkozó szabályok szerint védhet (pl.: védhet két kézzel). A kapus személyén ez 
után már nem lehet változtatni (kivéve a sérülést, de ezzel az indokkal lecserélt játékos a 
mérkőzésen a továbbiakban már nem szerepelhet) 

A kapus ebben az esetben is csak piros sapkában védhet és a sapkacserét a zsűri felé jelezni kell. 
Ennek elmulasztása esetén a korábban mezőnyjátékosként beírt vagy pályára lépett játékos 
szereplése jogosulatlan játéknak minősül. 
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A csapatok kötelesek 1-15 számozású sapka garnitúrát használni, amelyben az 1-es számú sapka 
csak piros lehet! 

Természetesen sérülés vagy végleges kiállítás esetén pótolhatják a kieső játékost más játékossal. 

Ezen szabály alapján a mérkőzéseken kötelezően szerepeltetni kell a rajtlistán feltüntetett összes 
játékost! 

6.29. Az egymást követő mérkőzéseket 60 perces követési illetve kezdési időponttal lehet kiírni! 

VII. Csapatok, játékosok, versenyengedélyek  

7.1. A BVLSZ által kiírt bajnokságokban egy játékos egy bajnoki idényben csak egy csapatban 
szerepelhet. 

7.2. A mérkőzésre a csapatok a rajtlistán feltüntetett edzővel vagy csapatvezetővel kötelesek 
megjelenni és legkésőbb a kitűzött játékidő előtt 20 perccel a versenybíróságnál jelentkezni, 
valamint a pontosan kitöltött rajtlistát leadni! 

7.3. A mérkőzéseken minimum 12 játékossal kell megjelenni és részt venni! 

A mérkőzéseken 5 mezőnyjátékos és egy kapus lehet a pályán játékban. 

Amennyiben a mérkőzés kezdetekor valamelyik résztvevő csapatnak nincs jelen legalább 12 
játékosa, a mérkőzés elmarad illetve a megjelent csapatok lejátszhatnak egy edzőmérkőzést, 
azzal, hogy a megjelent tisztségviselők díjait annak a csapatnak kell megfizetnie, akinek a 
hibájából a mérkőzés elmarad! 

A Versenybíró Bizottság a mérkőzést 5:0 eredménnyel a vétlen csapat javára írja jóvá és azt 
teszi közzé a bajnoki eredmények között. 

7.4. Amennyiben a mérkőzésen résztvevő valamelyik csapat összes MVLSZ kártyája hiányzik, 
abban az esetben a mérkőzésre küldött ellenőrnek (illetve ha az ellenőr nem jelenik meg a 
játékvezetőnek) a feladata, hogy vagy az összes játékost vagy legalább 3-4 játékost 
szúrópróbaszerűen ellenőrizzen, és annak alapján saját mérlegelése szerint eldöntse, hogy a 
mérkőzést megkezdik-e, vagy az, az igazolványok hiánya miatt az elmarad! 

7.5. Egy játékos egy napon maximum két mérkőzésen szerepelhet, beleértve valamennyi 
szövetség által szervezett valamennyi hivatalos vízilabda mérkőzést. 
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7.6. Amennyiben egy egyesület több csapatot is indít egyazon bajnokságban, abban az esetben a 
játékosok név szerinti listáját (név, születési dátum, MVLSZ szám) csapatonként legkésőbb az 
első mérkőzés előtt 8 nappal írásban a VB részére el kell juttatnia! 

Ezeknek az egyesületeknek lehetőségük van saját csapataik között maximum 3 fő cseréjére a 
bajnokság második felének megkezdése előtt. A cseréket a BVLSZ VB-nek hivatalos formában 
írásban kell bejelenteni (nevek + csapat névsor) azzal, hogy az érintett játékosok a továbbiakban 
már csak az ”új” csapatukban szerepelhetnek. A bejelentés akkor válik elfogadottá, ha azt a VB 
írásban vissza is igazolja! 

VIII. Hivatalos személyek, mérk őzésre küldött tisztségvisel ők 

8.1. A mérkőzésre kiküldött játékvezetők személyére az adott forduló csapatai tehetnek a VB-nek 
javaslatot, de legkésőbb a kitűzött mérkőzésidőpont előtt 10 nappal! 

8.2.  A BVLSZ VB valamennyi mérkőzésre küld ellenőrt! 

IX. Lebonyolítási rend, helyezések eldöntése  

9.1. A bajnokság lebonyolítási rendjét a nevező csapatok száma alapján, a sorsolás után a BVLSZ 
VB jelöli ki legkésőbb 6 napon belül, azzal, hogy 2 hetente, vasárnapi napokra kerülnek kiírásra a 
fordulók. A bajnokság során minden résztvevő csapatnak azonos arányban kell kivennie a részét 
a fordulók rendezéséből és annak költségeiből, tehát minden csapatnak kell fordulót rendeznie! 

9.2. A győztes csapat három pontot, döntetlen esetén mindkét csapat egy-egy pontot kap, de a 
bajnokságról sem bajnoki ”tabella”, sem végső sorrend nem kerül megállapításra, közzétételre és 
kihirdetésre! 

 Díjazás  

9.3. A bajnokságban résztvevő csapatokat a BVLSZ a bajnokságban elért eredményeiktől 
függetlenül egységesen,  csapatonként azonos 20 db éremmel, és 25 db feliratos pólóval 
jutalmazza. A bajnokság során lejátszott mérkőzések alapján nem készül bajnoki ”tabella” és 
ebből adódóan a végén a BVLSZ nem hirdet ki sem bajnokot, sem érmes helyezéseket! 
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X.  A versenyszabályzatban és versenykiírásokban rögzít ettek megsértésének 
következményei  

10.1. Ha valamelyik csapat nem áll ki vagy nem jelenik meg, a VB a vizsgálat eredményétől 
függően hoz indoklással ellátott határozatot. 

10.2. Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a Versenybíró Bizottság saját hatáskörben hoz 
határozatot. 

Amennyiben a Versenybíró Bizottság vizsgálata során egyértelműen kiderül, hogy egy 
mérkőzésen valamely csapat jogosulatlanul szerepeltetett egy vagy több játékost, a VB 
sportfegyelmi eljárás megindítása nélkül az alábbi automatikus büntetésekről kell indoklással 
ellátott határozatot hoznia: 

- A mérkőzés rajtlistáján feltüntetett edzőt 5 mérkőzésre eltiltja azzal, hogy az eltiltott személy az 
eltiltás ideje alatt mérkőzésen semmilyen tisztséget nem tölthet be! 
- A jogosulatlanul szerepelt játékos egyesülete köteles 50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint, TAM) 
bírságot megfizetni a VB határozatának kézhezvételét követő 15 naptári napon belül. Ameddig a 
vétkes egyesület a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, addig az érintett csapat az adott 
korosztályban nem folytathatja a bajnokságot, mérkőzésen nem vehet részt. 

10.3. A Versenybíró Bizottság az adott mérkőzés körülményeinek alapos vizsgálata után a 
fentieken túl sportfegyelmi eljárás megindítását is kezdeményezheti, amennyiben azt indokoltnak 
látja. Abban az esetben, ha egy jogosulatlanul szerepeltetett játékosról az esetleges sportfegyelmi 
eljárás során az is bizonyítottá válik, hogy az egyesület más játékost vagy játékosokat szerepeltet 
a mérkőzésen, mint akit feltüntetett a rajtlistán, az egyesület csapatát a sportfegyelmi eljárás 
keretében kizárhatják a bajnokságból. 

10.4. Amennyiben egy játékos érvényes engedély nélkül több csapatban is szerepel, úgy a VB 
mindegyik érintett csapatot kizárja a bajnokságból, az érintett játékos játékjogát felfüggeszti, 
valamint erről egyidejűleg tájékoztatja a BVLSZ Sportfegyelmi Bizottságát és az MVLSZ VB-t! 

10.5. Amennyiben egy játékos kipontozódik, úgy a továbbiakban nem tartózkodhat a kispadon, a 
zsűri mellett kijelölt helyen kell helyet foglalnia (sapkában)! 

10.6. Ha egy csapat saját hibájából több mint 3 alkalommal nem játszotta le kijelölt mérkőzését, 
törölni kell a bajnokságból! 
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10.7. Amennyiben egy, a BVLSZ bajnokságaiban induló egyesület bármely csapata visszalép 
vagy sportfegyelmi eljárás eredményeképpen kizárják a bajnokságból, úgy az, az egyesület a 
következő bajnoki idényben köteles a nevezési díj mellett 100.000,- Ft (azaz egyszázezer forint, 
TAM) kauciót befizetni a nevezési határidő lejártáig! Az ily módon befizetett kauciót a befizető 
egyesület csak abban az esetben kaphatja vissza, amennyiben a BVLSZ bajnokságaiban induló 
összes csapata a szabályzatoknak megfelelően végigjátszotta a bajnokságot! 

Ennek hiányában a VB az érintett egyesület csapatait nem sorsolhatja be a résztvevők közé! 

Abban az esetben, ha az érintett egyesület csapata a bajnokságot a szabályok szerint rendben 
végigjátszotta, a kaució összegét a BVLSZ a bajnokságok lezárta után maradéktalanul 
visszafizeti.  

10.8.  Eljárás végleges kiállítás esetén: 

- A végleg cserével kiállított játékos, amennyiben a mérkőzés jegyzőkönyvébe ezzel kapcsolatban 
más bejegyzés nem történik, a következő mérkőzésen szerepelhet, 
- A brutalitásért 4 perces cserével kiállított játékos a soron következő azonos osztályú 3 
mérkőzésen nem szerepelhet, 
- A jegyzőkönyvben feltűntetett feljelentés érintettjének (legyen az játékos, edző, szakvezető, 
játékvezető vagy versenybíró) a játék illetve közreműködői jogát a cselekmény jellegétől és 
minősítésétől függően a Versenybíró Bizottság vagy a Sportfegyelmi Bizottság felfüggesztheti 
mindaddig, amíg a sportfegyelemi eljárást a Sportfegyelmi Bizottság határozattal le nem zárja. A 
felfüggesztés tényéről egyidejűleg az érintetteket, a BVLSZ Sportfegyelmi Bizottságát valamint 
az MVLSZ VB-t a Versenybíró Bizottság köteles haladéktalanul írásban értesíteni, 
- A BVLSZ és az MVLSZ VB szoros együttműködésben gondoskodik arról, hogy az országos 
bajnokságokban is szereplő játékosok eltiltásainak letöltése minden esetben kölcsönösen 
regisztrálásra kerüljön, 
- Felfüggesztés, brutalitás miatti eltiltás, piros lap felmutatása esetén annak érdekében, hogy 
minden kétséget kizáróan igazolható legyen az érintettek egyértelmű és pontos tájékoztatása, az 
ellenőri jelentést a csapat valamely vezetőjével,  edzőjével alá kell íratni. Amennyiben az érintett 
csapat ezt megtagadja, abban az esetben, a jegyzőkönyvben ezt a tényt is rögzíteni kell! 

10.9. Ha a mérkőzés közben a játékvezető úgy ítéli meg, hogy a kispadon ülő bejelentett hivatalos 
személyek vagy játékosok magatartásukkal a mérkőzést zavarják, úgy a játékvezető köteles az 
MVLSZ Versenyszabályzata szerint eljárni. 

10.10. Fegyelmileg eltiltott játékos a megismételt mérkőzésen akkor sem játszhat, ha az eredeti 
időpontban játékra jogosult volt. 
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10.11. A BVLSZ Sportfegyelmi Bizottságának (első fok) határozatai ellen fellebbezéssel az 
MVLSZ Fegyelmi Bizottságához (mint másodfokú testület) lehet fordulni! 

10.12. Eltiltott játékos, edző, szakvezető (vagy a mérkőzés bármely más, tisztséget betöltő 
résztvevője) eltiltásába az utánpótlás bajnokságokban egy napon csak két mérkőzés számítható 
be! 

Mérk őzések felülvizsgálata: 

10.13. A VB hivatalból vizsgálja a mérkőzések lefolytatásának körülményeit, szabályosságát, 
eseményeit! A Versenykiírásban és a szabályzatokban rögzítettek megsértése esetén saját 
észlelése, a játékvezetők jelentése vagy bármely résztvevő sportszervezet bejelentése alapján a 
VB vizsgálatot folytat. Szabálytalanságok észlelése és egyértelmű megállapítása esetén a VB 
indoklással ellátott határozatot hoz, és szükség esetén erről írásban értesíti a BVLSZ 
Sportfegyelmi Bizottságát figyelembe véve a Versenyszabályzat mellékletében meghatározott 
büntetési tételeit. A VB határozatai elleni fellebbezéssel másodfokon az MVLSZ VB-hez lehet 
fordulni. 

Súlyos szabálysértés esetén (például jogosulatlan játékos szerepeltetése) bármely résztvevő 
sportszervezet bejelentéssel élhet, amelyet a VB hivatalból köteles kivizsgálni és indokolt esetben 
az ügyben határozatot hozni, de határozat hiányában is a bejelentőnek írásban válaszolni! 

XI. Óvás és fellebbezés  

11.1. Óvással csak azon egyesület élhet, amelynek csapata a mérkőzést a játékvezető utasítása és 
a szabályok szerint végig játszotta. 

11.2. Az egyes mérkőzések eredménye ellen benyújtott óvásnak a mérkőzést követő kedden 
18.oo-ig az óvási díj befizetését igazoló bizonylattal együtt kell a BVLSZ VB-hez beérkeznie. 

11.3. Az óvást vagy fellebbezést az egyesület elnökének, elnökhelyettesének vagy szakosztály-
igazgatójának kell aláírnia és az egyesület bélyegzőjével ellátnia 

11.4. A szabályosan beérkező óvásokról első fokon a BVLSZ VB dönt. Az óvás tárgyalását a VB 
köteles 8 napon belül megkezdeni. 

11.5. Az óvási- vagy fellebbezési díj befizetésének igazolása nélkül és/vagy határidőn túl 
beérkezett vagy szabálytalan óvással, fellebbezéssel a VB nem foglalkozhat. 
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11.6. A VB döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet fellebbezéssel 
fordulni az MVLSZ VB-hez, a fellebbezési díj befizetésének egyidejű igazolásával. 

11.7. Az óvás illetve fellebbezés tárgyalásán, melynek helyéről és időpontjáról a VB az 
érintetteket köteles írásban értesíteni, legkésőbb az időpontot megelőző 3 munkanappal, az 
érdekelt egyesületek egy-egy bejelentett vagy szabályos meghatalmazással rendelkező 
képviselője vehet részt. 

11.8. Eredményes óvás esetén a BVLSZ a befizetett óvási díjat visszatéríti.  

XII. Költségek viselése  

12.1. A mérkőzések rendezési költségeit a rendező/pályaválasztó csapat viseli. 

12.2. Amennyiben valamelyik résztvevő kérésére a mérkőzés időpontjának a napja megváltozik, 
úgy a változást kezdeményező csapat viseli a rendezés összes költségét! 

12.3. A bajnoki mérkőzésekre utazó csapat összes utazási költsége az utazó csapatot terheli. Ez a 
rendelkezés vonatkozik az újra játszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB másként rendelkezik. 

Játékvezetők, versenybírók és ellenőrök díjazása: 

12.4. Játékvezetői díj:  4.000,- Ft (nettó), 

12.5. Ellenőri díj:         4.000,- Ft (nettó), 

12.6. Versenybírói díj: 3.000,- Ft (nettó). 

A csapatok biztosíthatják maguk is a jegyzőkönyvvezetőt, időmérőt, de a rendező csapat kérésére 
a VB is küldhet közreműködőt azzal, hogy akkor a küldött a rendező egyesület részéről 
díjazásban részesül!  

12.7. Lehetőség van arra, hogy a csapatok maguk biztosítsák a szakszerű, hozzáértő, az MVLSZ 
tanfolyamot sikeresen elvégzett zsűrit. Ebben az esetben a csapatoknak ezt legkésőbb a sorsolásig 
jelezniük kell írásban a Versenybíró Bizottság felé azzal, hogy ellenőrt és egy játékvezetőt a VB 
mindenképpen delegál! 

12.8. Nevezési díj: 50.000,- Ft (TAM), a nevezési díj magában foglalja a Bajnokság végén a 
csapatoknak kiosztandó 25 db feliratos póló valamint a 20 db egységes érem költségeit is.  
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A nevezési díjat a BVLSZ számlájára átutalással (OTP Bank NyRt. 11705008-20436625) vagy 
készpénzben a BVLSZ arra kijelölt tisztségviselőjénél lehet megfizetni. 

Határidőn túli nevezés illetve a nevezési díj késedelmes befizetése esetén nevezésenként 
(csapatonként) 10.000,- Ft (TAM) eljárási díjat kell megfizetni a BVLSZ által kiállított számla 
ellenében az érintett egyesületnek. 

12.9.   Óvási díj:                10.000,- Ft (TAM), 

Fellebbezési díj:     10.000,- Ft (TAM), 

12.10. Kaució:                 100.000,- Ft (TAM). 

A csapatok nevezésükkel egyúttal nyilatkoznak arról is, hogy a Versenykiírást és az abban 
foglaltakat maradéktalanul megismerték, megértették, elfogadják, a Bajnokság során 
maradéktalanul betartják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el! 

Egyebekben és az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Vízilabda Szövetség mindenkor 
érvényes és hatályos Versenyszabályzata és egyéb Szabályzatai irányadóak! 

A versenykiírást a BVLSZ Elnöksége a BVLSZ 2017/18. évi Versenykiírásainak részeként 
elfogadta! 

Budapest, 2017. szeptember 1. 

                                                                                             

            BVLSZ VB 


