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A BAJNOKSÁG

I.

1.

A Magyar Köztársaság 2017/2018. évi Országos I/B Osztályú Férfi Vízilabda Bajnoksága,
MVLSZ tagsággal rendelkező 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 (nyílt)
versenyrendszer, amelyre az MVLSZ Versenyszabályzata (továbbiakban: VSZ) érvényes.

3.

Elnevezése: Országos Férfi I/B Osztályú Bajnokság

4.

Rövidített elnevezése: Férfi OB I/B

RÉSZTVEVŐ CSAPATOK – NEVEZÉS

II.
5.

A bajnokságban részvételre jogosultak:
- a 2016/2017. évi OB I/B bajnokság 1 – 18. helyezett csapatai,
- a 2016/2017. évi OB II bajnokság 1. helyen végzett csapata,
- az OB I/B bajnokság 19. helyezett és az OB II bajnokság 2. helyezett csapatai által
lejátszott osztályozó mérkőzések győztes csapata.

6.

A bajnokság részletes eredményei, a játékosok statisztikái és fényképei, a fegyelmi és az
automatikus fegyelmi jellegű büntetések, illetve azok érintettjei az MVLSZ honlapján
közzétételre kerülnek.
III.

7.

A bajnokságba történő nevezés határideje: 2017. augusztus 20.
IV.

8.

SORSOLÁS

A Bajnokság sorsolására 2017. szeptember 4-én 12:00 órakor kerül sor az MVLSZ
Székházában.
V.

9.

NEVEZÉS

BAJNOKSÁG TARTAMA, MÉRKŐZÉSNAPOK

I. szakasz:

2017…………..

II.szakasz:

2018………….

Play Off:

2018…………

VI.

AZ EGYES MÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSE
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10.

A rendező sportszervezetnek biztosítania kell a számítógépes jegyzőkönyvvezetéshez
szükséges tápellátást és az időjárástól és egyéb, a készüléket veszélyeztető
körülményektől való védettséget. Ennek elmulasztása az anyagi felelősségen túlmenően,
súlyos rendezési hiányosságnak minősül.

11.

Kézi időmérés esetén a játékidő állásáról a csapatok, játékosok és a közönség számára
tájékoztatást kell adni. A mérkőzés állásának és a teljes játékidőnek a kijelzését az
asztalitenisznél használatoshoz hasonló kézi forgatású táblával, vagy ehhez hasonló
eszközzel kell megvalósítani. Az idő kijelzése minimálisan perc +30 másodperc felbontású
kell, hogy legyen.

12.

A rendező egyesület 3 db 5-ös méretű, egyforma, azonos márkájú és színű labdáról köteles
gondoskodni.

VII.

CSAPATOK, JÁTÉKOSOK, VERSENYENGEDÉLYEK

13.

A mérkőzéseken csak az MVLSZ Igazolási- és Átigazolási Szabályzatában
meghatározottak szerinti igazolással rendelkező mindazon magyar vagy külföldi
állampolgárságú sportolók szerepelhetnek, akik érvényes sportorvosi engedéllyel
rendelkeznek, sportszervezeteik kérelme alapján a 2017/2018. bajnoki évre az MVLSZ
által általános versenyengedélyként elismert fényképes sportolói igazolványukat (MVLSZ
kártya) megkapták.

14.

A versenyengedélyek az Igazolási és Átigazolási Bizottság által előírt és az MVLSZ
honlapján közzétettek szerint készítendő 1 db digitális fotóval (arc) a bajnokság első
fordulója előtt 20 nappal igényelhetőek. 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.

15.

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

16.

Az MVLSZ kártya és a versenyengedély díja a kérelem beadása előtt vagy azzal együtt
fizetendő, ennek hiányában a kérelmet a bizottság nem fogadhat be.

17.

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

18.

Kettős igazolású játékengedély alapján az OB I/B-ben csapatot indító egyesületeknek
lehetősége van más, OB I-ben csapatot indító sportszervezet leigazolt játékosainak a
szerepeltetésére, azzal hogy egy fogadó egyesület legfeljebb három játékos kettős
játékengedélyre irányuló megállapodás megkötésére jogosult. A három kettős igazolású
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játékengedéllyel rendelkező játékosnak nem kell azonos OB I-ben csapatot indító
egyesület játékosának lennie.
19.

Kettős igazolású játékosként a 2017/2018. évi bajnokságban az 1996-ban, vagy később
született játékosok szerepelhetnek.

20.

Az OB I/B rájátszásában azok a kettős igazolású játékengedéllyel rendelkező játékosok
szerepelhetnek, akik az OB I/B-ben a 2017/2018. évi bajnokság alapszakasz
mérkőzéseinek 50%-át meghaladó mértékben szerepeltek. Szereplésnek csak az számít,
ha egy játékost beírtak a jegyzőkönyvbe, továbbá a játékos a mérkőzésen valóban pályára
lépett, amelyet a neve melletti X-szel jeleztek a jegyzőkönyvben.
Ez a korlátozás vonatkozik az OB I-s csapatok saját OB I/B-ben induló csapatainak,
valamint az OB I-ben induló csapatok OB I/B-ben induló fiókcsapatainak utánpótlás korú
játékosaira is.

21.

OB I-ben csapatot indító sportszervezet alacsonyabb osztályú (OB I/B) saját második
csapatában, vagy az OB I-s csapat az OB I/B-ben szereplő fiókcsapatában
mérkőzésenként maximum három 1996-ban, vagy később született olyan OB I-s játékost
szerepeltethet, akik az utánpótlás bajnokságban már nem jogosultak szerepelni.

22.

OB I-es játékosnak az játékos minősül, akinek egyesülete kiváltja részére az OB I-es
versenyengedélyt és a 2017/2018. évi bajnoki szezonban akár már egy OB I-es mérkőzés
jegyzőkönyvében a neve mellé X bejegyzés került.

23.

Az adott OB I-ben egy csapatot indító sportszervezet alacsonyabb osztályú (OB I/B) saját
második csapatában vagy fiókcsapatának utánpótláskorú játékosai egymás csapataiban
korlátozás nélkül szerepelhetnek mindaddig, amíg a játékos 8 vagy annál több alkalommal
nem szerepel az OB I-es bajnokság alapszakaszának mérkőzésein.
Az az utánpótláskorú játékos, aki már 8 vagy annál több mérkőzésen szerepelt az OB I
alapszakaszában, az az OB I/B bajnokságban már csak a 22. pontban meghatározott 3 fős
keret terhére szerepelhet.

24.

Hatályon kívül helyezte az Ügyvezető testület ÜT/20171201/2/H számú határozatával
2017.12.01. napján.

25.

Hatályon kívül helyezte az Ügyvezető testület ÜT/20171201/2/H számú határozatával
2017.12.01. napján.

26.

A kettős játékengedélyek igénylésének határideje: az OB I/B bajnokság első mérkőzése
előtt 10 munkanappal, illetve a második forduló első mérkőzése előtt 10 munkanappal.
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27.

A játékosok kizárólag a javukra megkötött, sporttevékenységükkel kapcsolatos biztosítás
megléte esetén játszhatnak a bajnokságban (VSZ 71.),

VIII.

RÉSZTVEVŐ HIVATALOS SZERVEK, SZEMÉLYEK

28.

Játékvezetők: A mérkőzéseket két játékvezető vezeti.

29.

Gólbírók: A mérkőzésekre a VB nem küld gólbírókat.

30.

A mérkőzés versenybírósága: A bajnokságban a versenybíróság létszáma 3 fő jegyzőkönyvvezető, időmérő és ellenőr. A vendégcsapat egy kijelölt képviselője jogosult a
rendező csapat által a versenybíróságba delegált tag tevékenységét, annak zavarása
nélkül ellenőrizni és az ellen az ellenőr felé kifogással élni. 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,
indoklás nélkül teljesen vagy részben más városból küldeni versenybíróságot. A
sorozatmérkőzésekre kiküldött játékvezetők, amikor nem játékvezetőként szerepelnek,
elsőbbséget élveznek a helyi jelöltekkel szemben a versenybíróság tevékenységében való
részvételre, mert ők hivatalos szövetségi küldöttnek tekintendőek.

31.

A résztvevő csapatok a nevezésükkel egyidejűleg nyilatkozatban vállalhatják, hogy
pályaválasztóként rendezendő mérkőzéseikre a versenybíróság teljes vagy részleges
létszámáról gondoskodnak, vagy a bajnokság teljes idejére vagy az általuk meghatározott,
de teljes bajnoki szakaszra. Külön kérésre, a költségek vállalása esetén, a VB hivatalos
versenybírókat is küldhet ezen mérkőzésekre, eseti döntése alapján.

IX.
32.

A LEBONYOLÍTÁS RENDJE ÉS A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE

A bajnokság rendszere
Alapszakasz
A részvételre jogosult és a bajnokságba benevezett csapatok a 2016/2017. évi bajnoki
helyezéseik és földrajzi helyzetük alapján ”erősorrendben” kerülnek besorolásra ”A” és ”B”
csoportba.
A csoportokban a csapatok vaksorsolás szerinti sorrendben, váltott pályaválasztói joggal,
egymás ellen két mérkőzést játszanak.

33.

Rájátszás
Az alapszakasz befejeztével a Régió Liga által javasolt lebonyolítási rend alapján a
Versenyiroda meghatározza a rájátszás menetét és csoportbeosztását. A rájátszásban az
azonos csoportba kerülő csapatok viszik magukkal az alapszakaszban egymás ellen elért
eredményeiket (pontok, gólok).
Feljutás az OB I Bajnokságba
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34.

Az OB I/B bajnokság győztese jogosult a 2018/2019. évi OB I Bajnokságban való
részvételre. Amennyiben az első helyezett csapat nem kíván élni a feljutás lehetőségével,
úgy a második helyezett csapat két győzelemig tartó osztályozót játszhat az OB I 16.
helyezett csapatával.

35.

Az OB I-ben csapatot indító sportszervezet OB I/B-ben közvetlenül indult saját második
vagy fiókcsapat megállapodással részt vett csapatai nem jogosultak az OB I-be történő
feljutásra, utóbbiak akkor sem, ha fiókcsapat megállapodásukat megszüntetik, illetve
abban az esetben sem, ha az OB I osztályban indult csapat kiesett az első osztályból. Nem
lehetséges továbbá OB I anyaegyesület és fiókcsapata, valamint OB I és saját második
csapata közötti osztályozó mérkőzés sem.

36.

Kiesés
A bajnokság utolsó helyen végzett csapata kiesik a 2018/2019. évi OB II bajnokságba.
A bajnokság utolsó előtti helyezettje két győzelemig tartó osztályozót játszik a 2017/2018.
évi OB II bajnokság 2. (vagy 3. illetve 4.) helyezettjével. A pályaválasztói jog az 1. és a 3.
mérkőzésen a magasabb osztályban szereplő csapatot illeti meg. Amennyiben az OB II 2.
helyezett csapata nem kíván osztályozót játszani, úgy az OB I/B utolsó előtti helyezettje
bent marad az OB I/B-ben.
A bajnokság közben visszalépő illetve kizárt csapatot vagy megszűnt szakosztály,
egyesület csapatát kiesőnek kell tekinteni.

KÖLTSÉGEK VISELÉSE

IX.
37.

A mérkőzések rendezése
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.

38.

A játékvezetők és a hivatalos személyek díjazása
A bajnokságban az MVLSZ által hivatalosan 2017-ben küldött játékvezetők és hivatalos
tisztségviselők díjait, utazási költségeit az MVLSZ téríti, szabályszerűen kitöltött társas
és/vagy egyéni vállalkozói számlák alapján, legkésőbb 2017. december 31-ig, a 2018-ban
küldött tisztségviselők díjait legkésőbb 2018. június 30-ig.

39.

Az óvás díjai
Óvás:

30.000,- Ft ÁKK

Fellebbezés: 80.000,- Ft ÁKK
41.

Nevezési díj: 660.000,- Ft ÁKK
A nevezési díjat a csapatoknak négy részletekben kell megfizetniük, az alábbi ütemezés
szerint:
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- első részlet:
264.000.-Ft a nevezéssel együtt,
- második részlet: 198.000.-Ft, 2017. október 31.
- harmadik részlet: 132.000.-Ft, 2018. január 31.
- negyedik részlet: 66.000.-Ft, 2018. április 30.

42.

MVLSZ kártya
a. Csoportosan:

2.500- Ft + ÁFA /fő

b. Egyedileg, elveszett kártya pótlása: 5.000- Ft + ÁFA /fő
c. Külföldi játékos igazolványok kiadása 2.500- Ft + ÁFA /fő
d. Külföldi játékos leigazolása:

25.000- Ft + ÁFA /fő

Érvényes igazolvány meghosszabbítása a sportorvosi engedély érvényességének a
lejárta esetén díjtalan.

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