
A Dunántúli Vízilabda Liga (DVL) 2015/2016. évi 

bajnokságainak versenykiírása 

1. Általános rendelkezések: 

A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: 

A Dunántúli Vízilabda Liga (a továbbiakban DVL). 

A Dunántúli Vízilabda Liga 2014/15., a Magyar Vízilabda Szövetség 2015/2016. 

Versenyszabályzata, az Országos Utánpótlás Bajnokságok 2015/2016-os Versenykiírása, a 

Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016-os versenykiírásai. 

A bajnokságok célja: 

A Dunántúli régió vízilabda bázisának megerősítése. A bajnoki címek és a helyezések 

eldöntése, a vízilabda utánpótlás fejlődésének biztosítása, játéklehetőség biztosítása a 

dunántúli csapatok és játékosaik részére. A játékosok fejlődésének elősegítése, a 

versenyeztetés folyamatosságának költségtakarékos biztosítása, a vízilabdasport 

népszerűsítése. 

A bajnokságok lebonyolításáért felelős: 

A DVL vezetése által megbízott Versenybíró Bizottság (a továbbiakban DVL VB). 

Díjazás: 

A bajnokságok első három helyezést elért csapatát a DVL csapatonként 18 db éremmel, a 

bajnokcsapatot serleggel díjazza. 

Szabályok-MVLSZ Versenyszabályzat: 

A bajnokságokban a mérkőzéseken az MVLSZ Versenyszabályzatát a jelen versenykiírásban 

foglalt és az MVLSZ által jóváhagyott módosításokkal kell alkalmazni. A mérkőzések 

rögzítése 4 példányos, hiteles vízilabda mérkőzés jegyzőkönyvben történik. A jegyzőkönyvek 

beszerezhetőek Szentgyörgyi Ferenc DVL VB elnök (+36704307016) segítségével a 

Magyar Vízilabda Szövetségtől!  

 

2. Résztvevő csapatok, nevezés: 

A bajnokság résztvevői: 

A mérkőzéssorozaton részt vehet bármely MVLSZ tag sportszervezet, DVL tagság nem 

szükséges a nevezéshez. Külföldi csapatok csak az MVLSZ engedélyével indulhatnak! A 

nevezni kívánó sportszervezeteknek teljesíteniük kell Versenyszabályzat Nevezésekre 

vonatkozó előírásait, különös figyelemmel annak 28.§-ra.  

 Ifjúsági bajnokság: 1997-ben és később születettek részére 

 Serdülő bajnokság: 1999-ben és később születettek részére 

 Gyermek „A” bajnokság: 2001-ben és később születettek részére 

 Gyermek „B” bajnokság: 2003-ban és később születettek részére 

 Gyermek „C” bajnokság: 2004-ben és később születettek részére 

 Bébi-bajnokság: 2005-ben és később születettek részére 

 Bébi „B” bajnokság: 2006-ban és később születettek részére 

 

Leány játékosok fiú bajnokságban történő indulása esetén a leányok életkora 2006-ban 

azonos, 2005-ben pedig mérkőzésenként 2 fő lány játszhat, aki 2004-es születésűként 

túlkorosak. A 2004-ben, a 2003-ban, a 2001-ben és az 1999-ben születetteknél a lány 
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játékosok életkora 1 évvel haladhatja meg az azonos bajnokságban induló fiú játékosok 

születési idejét. 

  

A DVL hatáskörében rendezett és az MVLSZ Versenyszabályzatának hatálya alá tartozó 

vízilabda mérkőzéseken kizárólag az MVLSZ által kiadott játékos-igazolvánnyal és 

érvényes sportorvosi engedéllyel (az MVLSZ kártyán szereplő érvényességi dátumig) 

rendelkező játékosok szerepelhetnek. 

 AZ IGAZOLVÁNYOK UTÓLAGOS BEMUTATÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG!!! 

Bármely kérelmet a DVL VB-a vizsgálódás nélkül elutasítja, ezért kérünk minden nevező 

csapatot az ilyen kérelmek elkerülésére. 

Az az egyesület, amelyről kiderül, hogy jogosulatlanul szerepeltetet játékost (idősebb, 

érvénytelen sportorvosi, stb.), azonnali kizárással büntetendő MINDEN bajnokságból, 

továbbá a következő két évadban KIZÁRANDÓ a DVL által rendezett sporteseményekről. 

Ezen súlyos vétség ellen fellebbezésnek helye nincs! 

A bajnokságokban igény szerint a személyazonosságot további fényképes igazolvánnyal 

igazolni kell (személyi igazolvány, diákigazolvány). Ennek elmulasztása jogosulatlan 

szereplésnek számít. 

Egy játékos egy napon maximum két mérkőzésen szerepelhet, beleértve valamennyi szövetség 

által szervezett valamennyi hivatalos vízilabda mérkőzést. 

Amennyiben egy egyesület több csapatot is indít egy 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 le kell adni. 

Azokban a bajnokságokban, ahol az alapszakasz után alsó- és felsőházban folytatódnak a 

rájátszás mérkőzései, azon egyesületeknek, amelyeknek több csapat is indult, csak az egyik 

csapata juthat be a felsőházi rájátszásba. Abban az esetben, ha a több csapatot nevező 

egyesületnek több csapata is felsőházba jutó helyezést ér el, úgy a felsőházba jutás és az ott való 

részvétel joga az őt követő más sportszervezet csapatát illeti. 

A DVL bajnokságiban „kettős igazolású” vagy „vendégjátékos” szerepeltetése nem 

engedélyezett!! 

 

Nevezési határidő, nevezés: 2015. szeptember 2. szerda 

A DVL VB csak azon csapatok nevezését fogadja el, akik mindenben megfelelnek a jelen 

Versenykiírásban foglaltaknak, az itt leírt szabályokat maradéktalanul és feltétel nélkül 

betartják, illetve a nevezés napján nincs fennálló tartozása sem a Magyar Vízilabda 

Szövetség, sem más egyesület felé! 

A nevezéseket a DVL által rendszeresített és egységesített nevezési lapon kell bajnokságonként 

külön-külön, a nevezési díj befizetését igazoló bizonylattal együtt a fent jelzett időpontig 

személyesen, postai úton vagy e-mailben a DVL VB részére eljuttatni. 

Nevezni a mellékelt nevezési lapon, annak minden pontját kitöltve, az egyesület elnökének vagy 

helyettesének aláírásával és az egyesület bélyegzőjével ellátva, bajnokságonként lehet!  

A 2015/2016. évi DVL által lebonyolított bajnokságokba nevezett csapatoknak a nevezési díjjal 

együtt kauciót kell befizetniük. Amennyiben a bajnokság végén az egyesület hiánytalanul 

teljesítette a kötelezettségeit (elutazott és részt vett minden mérkőzésen, hiánytalanul megrendezte 

a saját tornáját, stb.), úgy a kaució teljes összegét a DVL visszautalja. A nevezéssel a csapatok 

vállalják, hogy esetleges visszalépésük vagy kizárásuk esetén, a bajnokságban rájuk eső 

költségeket (pl.: tornarendezés, versenybírói költségeit, stb.) befizetik a DVL részére. 

A DVL VB csak a fentieknek megfelelő nevezéseket fogadhatja el! 

 



 3 

 

3. Sorsolás: 

A mérkőzések sorsolását és a bajnokságok lebonyolításának rendjét a DVL VB a nevezések 

beérkezése után, legkésőbb 2015. szeptember 7-ig tartja meg. 

A DVL legkevesebb három csapat nevezése esetén rendezi meg és bonyolítja le az adott 

korosztályra kiírt bajnokságot! 

 

4. Mérkőzésnapok: 

Az Ifjúsági,  Serdülő,  Gyermek „A” és Gyermek „B” korosztályokban a mérkőzésnapok a 

szombati, a Gyermek „C” és Baby bajnokságban vasárnapi napok. A bajnokságok 

tornarendszerben zajlanak, a pontos lebonyolítás a nevezések számától függ.  

A versenynaptár meghatározásában a DVL VB figyelembe veszi a Budapest Bajnokság 

fordulóit is, mindent el fog követni, hogy adott korosztályban ne üssék egymást a 

mérkőzésnapok. 

5. A bajnokságok időpontjai, a mérkőzések helyszínei: 

A bajnokságok 2015. szeptember 26. – 2016. június 19. között kerülnek lebonyolításra.  

 

A mérkőzéseket Magyarország területén, a Dunántúli régióban érintett megyék (Győr-

Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Fejér, Zala, Somogy, Tolna, 

Baranya) területén nyilvántartott és bejegyzett székhelyű településén kell megrendezni.  

A forduló valamennyi mérkőzésének rendezési (versenybírói) költsége a rendező csapatot 

terheli, (kivéve, a halasztott mérkőzések vagy rendezésjogosultsággal rendelkező helyszínre 

el nem utazó csapatok rendezési költségei) ezért a forduló helyszínére el nem utazó csapatok 

azon fordulóbeli további mérkőzéseinek rendezési költségei a forduló rendező csapatát 

terheli. 

Az őszi forduló hazai mérkőzéseinek helyét és időpontját legkésőbb 2015. szeptember 16ig  

(szerda) 12
00

 -ig írásban (személyesen, postai úton vagy e-mailben) kell a DVL VB részére 

eljuttatni. A rendezés helyszíneit a DVL VB jelöli ki, de szeptember 16ig lehetőség van 

egymás közötti cserére, ha a klubok megegyeznek. 

6. Az egyes mérkőzések rendezése: 

A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni. 

A mérkőzéseket a csapatoknak elektromos órával rendelkező uszodában kötelesek lejátszani, 

valamint tartalék kézi időmérő óra is a zsűri rendelkezésére kell, hogy álljon  

Minden bajnokságban a mérkőzésekre 14 játékost lehet beírni és szerepeltetni a 

jegyzőkönyvön feltüntetett sapkában (1 – 14). A bajnokság lebonyolítását a nevezések száma 

alapján, a DVL VB jelöli. 

A kapuk mérete: 

 Ifjúsági, Serdülő, Gyermek A, Gyermek B: nagy kapu 

 Gyermek C, Bébi, Bébi B: kis kapu 

A bajnokságok játékideje 4x7 perc (kivéve a Bébi-bajnokság, ahol 4x8 perc futóórával). 
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Bajnokság pálya méret labda méret Zónavédekezés 
5m-en kívüli 

szabaddobás 

Ifjúsági 30 m 5ös engedélyezett lőhető 

Serdülő 30 m 5ös 

1 és 2 negyedben 

szoros, utána 

lehetséges 

lőhető 

Gyermek A 25 m 5ös 

1 és 2 negyedben 

szoros, utána 

lehetséges 

nem lőhető 

Gyermek B 25 m 4es nem engedélyezett nem lőhető 

Gyermek C 25 m 4es nem engedélyezett nem lőhető 

Bébi-bajnokság 20 m 3as nem engedélyezett nem lőhető 

 

A Bébi-bajnokság szabályrendszere a Versenykiíráshoz tartozó külön mellékletben 

található meg! 

 

Az adott fordulókban résztvevő összes érdekelt csapat írásbeli értesítése a mérkőzések 

időpontjáról, helyszínéről és a mérkőzések sorrendjéről minden esetben a DVL VB feladata. 

Ehhez azonban szükséges, hogy a rendező csapat a versenykiírásban meghatározottak szerint, 

időben értesítse a DVL VB-t. 

Mérkőzések esetleges sorrendjének, időpontjának, helyszínének megváltoztatására a legutolsó 

időpont az adott fordulót megelőző hét csütörtök napja 24
00

 óra, amely változást  a rendező 

csapatnak a DVL VB-nek írásban kell megadnia. Ettől eltérni már csak 10.000,- Ft (AM) 

módosítási díj befizetése mellett, a DVL VB írásos engedélyével lehet. 

Amennyiben az egyik csapatnak egymás után 2 mérkőzést kellene játszani, úgy minimum 30 

perc szünetet kell tartani. 

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 14 nappal írásban jelzi, úgy azt az érintett csapatok kötelesek 

figyelembe venni és ezekben az esetekben a 10.000,- Ft módosítási díjat nem kell megfizetni! 

Ha a csapatok egy héten belül nem tudnak megállapodni és ezt egyikük írásban jelzi a DVL 

VB felé, akkor az új időpontot a DVL VB jelöli ki, amely a csapatok számára kötelező 

érvényű. A halasztás mértéke maximum 10 nap lehet és mérkőzést a saját bajnokság utolsó 

fordulója előtt le kell játszani! Amennyiben az elhalasztott mérkőzés nem kerül 

lejátszásra, a DVL VB mindkét csapattól 3 büntető pontot von le. 

Az orvosi ügyelet biztosítása nélkül mérkőzést nem lehet lejátszani! Ügyeletes orvosról a 

rendező csapat köteles gondoskodni! 

A mérkőzésre a csapatok edzővel vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni és a kitűzött 

játékidő előtt 30 perccel a versenybíróságnál jelentkezni, a kitöltött és aláírt Rajtlistát és a 

Játékos-igazolványokat leadni. 

A csapatok a versenybírósággal szembeni oldalon kötelesek elhelyezkedni. A kispadnál csak a 

jegyzőkönyvben szereplő játékosok (max. 7 fő) és vezetők (max. 3 fő) tartózkodhatnak. 

A rendező csapatok kötelessége szabályszerű pályáról, technikai eszközökről (óra, zászló, stb.) 

és minimum 3 db egyforma labdáról, valamint jelen versenykiírás (esetleges módosításaival 

együtt) és a végleges lebonyolítási program 1 db kinyomtatott példányáról gondoskodni. 
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A lebonyolítás rendszere és a helyezések eldöntése: 

A DVL VB a sorsoláskor határozza meg a lebonyolítás pontos rendjét és menetét a nevezett 

csapatok számától függően. Amennyiben egy bajnokságba 8 vagy több csapat nevez, úgy 

területi elvek alapján 2 csoportra is oszthatja a DVL VB a csapatokat, akik az alapszakasz után 

rájátszásban találkozhatnak egymással. 

A győztes csapat három pontot, döntetlen esetén mindkét csapat egy-egy pontot kap. 

A helyezéseket pontegyenlőség esetén az MVLSZ Versenyszabályzata határozza meg. 

A bajnokságok megnyerése nem jogosít más, magasabb osztályban való részvételre! 

A rendező csapat a fordulót követő kedd 12:00ig köteles az összes jegyzőkönyvet jól 

látható módon, szkennelve elküldeni a DVL hivatalos email címére 

(dunantulivizilabdaliga@gmail.com) . Amennyiben ezt a szabályt az egyesület megszegi, 

úgy  mérlegelés nélkül 50.000 Ft (TAM) bírságot szab ki a DVL VB, ahol fellebbezésnek 

helye nincs! 

7. A versenyszabályzatban és versenykiírásokban rögzítettek megszegésének 

következményei: 

Ha valamelyik csapat nem áll ki vagy nem jelenik meg, a DVL VB a vizsgálat eredményétől 

függően hoz határozatot. A vétlen csapat javára három ponttal és 5:0-ás végeredménnyel kell 

igazolni azt a bajnoki mérkőzést, melyen az ellenfél a saját hibájából nem jelent meg vagy idő 

előtt levonult, illetve jogosulatlan játékost szerepeltetett! Ezekben az esetekben a VB a vétkes 

csapattól 3 büntetőpontot is levon, valamint a mérkőzés összes rendezési költségét a vétkes 

csapat egyesületének meg kell fizetnie! 

Amennyiben a mérkőzés lemondása a mérkőzések előtti hét csütörtök 24
00

 óráig nem érkezik 

meg írásban a DVL VB-hez, úgy a vétkes csapat köteles megtéríteni a rendező csapat részére 

az elmaradt mérkőzéseinek összes költségét, valamint 10.000,- Ft (AM) büntetést a DVL VB 

részére befizetni. 

Amennyiben az orvos legkésőbb a mérkőzés kezdetéig nem jelenik meg, úgy a rendező 

csapatot kell vétkesnek nyilvánítani, az újrajátszott mérkőzés teljes költségét a rendező 

egyesület állja.  

Ha egy csapat saját hibájából két alkalommal nem játszotta le kijelölt mérkőzését, törölni kell 

a bajnokságból az addig elért összes eredményével együtt. 

Azon bajnokságokban, ahol a zóna védekezés tiltott, a játékvezetőnek a behúzódó 

játékost ki kell állítania! 

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, /továbbiakban az MVLSZ versenyszabályzata a mérvadó/ 

- a játékvezető vagy az ellenőr által a jegyzőkönyvben feltűntetett feljelentés érintettjének 

(játékos, edző, szakvezető, játékvezető, versenybíró) a játék illetve közreműködői jogát a 

cselekmény jellegétől és minősítésétől függően a Versenybíró Bizottság vagy a Fegyelmi 

Bizottság felfüggesztheti mindaddig, amíg a sportfegyelemi eljárás a Fegyelmi Bizottság 

részéről határozattal le nem zárul, azzal, hogy a felfüggesztés tényéről az érintetteket a 

Versenybíró Bizottság köteles haladéktalanul írásban értesíteni. 

- a DVL VB a sportfegyelmi eljárás megindításáról valamint az abból következő 

felfüggesztés tényéről és a fegyelmi határozatról az MVLSZ VB-t is értesíti e-mailben a 

mérkőzést követő napon. A DVL VB 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 egy vezetőjével, vagy az érintett játékossal, edzővel alá kell 
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íratni. Amennyiben az érintett csapat ezt megtagadja, abban az esetben az ellenőri 

jelentésben ezt tényt rögzíteni kell! 

Ha a mérkőzés közben a játékvezetők vagy az ellenőr úgy ítélik meg, hogy a kispadon ülő 

bejelentett hivatalos személyek vagy játékosok magatartásukkal a mérkőzést zavarják, úgy a 

játékvezetők és a mérkőzés ellenőre kötelesek az MVLSZ Versenyszabályzata szerint eljárni. 

Fegyelmileg eltiltott játékos a megismételt mérkőzésen akkor sem játszhat, ha az eredeti 

időpontban játékra jogosult volt. 

Eltiltott játékos, edző, szakvezető (vagy a mérkőzés bármely más, tisztséget betöltő 

résztvevője) eltiltásába egy napon csak két mérkőzés számítható be. 

8. Óvás és fellebbezés: 

Óvással csak az az egyesület élhet, amelynek csapata a mérkőzést a játékvezető utasítása és a 

szabályok szerint végigjátszotta. 

Az egyes mérkőzések eredménye ellen benyújtott óvásnak a mérkőzést követő hétfőn 18
00

 

óráig az óvási díj befizetését igazoló bizonylattal együtt kell a DVL VB-hez beérkeznie. 

Az óvást vagy fellebbezést az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, vagy szakosztály-

igazgatójának kell aláírnia és az egyesület bélyegzőjével ellátnia. 

A szabályosan beérkező óvásokról a DVL VB dönt. Az óvás tárgyalását a DVL VB köteles 8 

napon belül megkezdeni. 

Az óvási- vagy fellebbezési díj befizetésének igazolása nélkül, határidőn túl beérkezett 

vagy szabálytalan óvással, fellebbezéssel a DVL VB nem foglalkozik. 

A DVL VB döntése ellen fellebbezésnek az MVLSZ VB-nél van lehetősége!! 

Az óvás illetve fellebbezés tárgyalásán az érdekelt egyesületek egy-egy bejelentett vagy 

szabályos meghatalmazással rendelkező képviselője vehet részt. 

Eredményes óvás esetén a DVL  a befizetett óvási díjat visszatéríti. 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. 

9. Költségek viselése: 

A mérkőzések rendezési költségeit a rendező egyesület viseli. 

Amennyiben valamelyik résztvevő kérésére a mérkőzés időpontja megváltozik, úgy a változást 

kezdeményező csapat viseli a rendezés összes költségét. 

A bajnoki mérkőzésekre utazó csapat összes utazási költsége az utazó csapatot terheli. 

Ez a rendelkezés vonatkozik az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve ha a DVL VB másként 

rendelkezik. 

A DVL VB valamennyi mérkőzésre két játékvezetőt és egy ellenőrt küld. A játékvezető és a 

zsűri díjazása, valamint az utazási költségeik térítése mindig az MVLSZ hatályos díjtáblázata 

és szabálya alapján történik. A mérkőzésre kiküldött játékvezetőket a résztvevők nem 

kifogásolhatják! 

Lehetőség van arra, hogy a csapatok maguk biztosítsák a hozzáértő, MVLSZ tanfolyamot 

végzett zsűrit. Ebben az esetben a csapatoknak ezt legkésőbb a sorsolásig jelezniük kell 

írásban a DVL VB felé. 

Nevezési díj: 

Egy csapat nevezése esetén:   50.000,- Ft / csapat (AM) 

Két vagy több csapat nevezése esetén:  45.000,- Ft / csapat (AM) 

 

A nevezési díjat a Dunántúli Vízilabda Liga Kft. Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-

65041383-as számlájára átutalással kell megfizetni. 
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Határidőn túli nevezés illetve a nevezési díj késedelmes befizetése esetén nevezésenként 

30.000 Ft (AM) kezelési költséget kell megfizetni a DVL által kiállított számla ellenében az 

érintett egyesületnek. 

Óvási díj:   30.000,- Ft (AM) 

Fellebbezési díj:  50.000,- Ft (AM) 

Kaució: 100.000 Ft / egyesület (AM) (utalás vagy bankgarancia) 
 

10. Mérkőzések felülvizsgálata: 

A DVL VB hivatalból vizsgálja a mérkőzések lefolytatásának körülményeit, szabályosságát. 

A Versenykiírásban és a szabályzatokban rögzítettek megsértése esetén saját észlelése, a 

játékvezetők, ellenőrök jelentése vagy bármely résztvevő sportszervezet bejelentése alapján a 

DVL VB vizsgálatot folytat. Szabálytalanságok észlelése és egyértelmű megállapítása esetén a 

DVL VB indoklással ellátott határozatot hoz. A DVL VB határozatai elleni fellebbezéssel az 

MVLSZ VB-hez lehet fordulni. 

Egyebekben és az itt nem említettekben a Magyar Vízilabda Szövetség érvényes Versenyszabályzata 

az irányadó! 

A csapatok nevezésükkel a Versenykiírást és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadják! 

A Versenykiírást a DVL Közgyűlése elfogadta, az MVLSZ VB jóváhagyta. 

Siófok, 2015. augusztus 27.    

Dunántúli Vízilabda Liga 
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1.számú melléklet 

N E V E Z É S I   L A P 
A 2015/2016. ÉVI VERSENYKIÍRÁS ALAPJÁN BENEVEZZÜK 

CSAPATUNKAT A DUNÁNTÚLI VÍZILABDA LIGA ALÁBBI 

BAJNOKSÁGÁBA: 
 

………………………………………………………….. 

AZ EGYESÜLET ADATAI: 

 NÉV:…………………………………………………………………………… 

 CÍM:…………………………………………………………………………… 

 TELEFON:……………………………………………………………………… 

 EMAIL 

CÍM:……………………………………………………………………………… 

 ADÓSZÁM:……………………………………………………………………… 

 HIVATALOS KÉPVISELŐ 

NEVE:…………………………………………………………… 

SZAKOSZTÁLYVEZETŐ / TECHNIKAI VEZETŐ ADATAI: 

 NÉV:…………………………………………………………………………… 

 CÍM:…………………………………………………………………………… 

 MOBIL:………………………………………………………………………… 

 EMAIL 

CÍM:………………………………………………………………………….. 

EDZŐ ADATAI: 

 NÉV:…………………………………………………………………………… 

 MOBIL:………………………………………………………………………… 

 EMAIL 

CÍM:…………………………………………………………………………... 

Nevezésünkkel a Versenykiírásban és a Versenyszabályzatban foglaltakat valamint az 

MVLSZ további szabályzatait megismertük, azokat korlátozás és feltétel nélkül elfogadjuk, 

magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. 

 

DÁTUM: …………………., 2015. ………………………… 

 

 

 ………………………………… 

 PH. EGYESÜLET 


