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1. Általános rendelkezések
1.1 A bajnokság kiírója, rendezője
Magyar Vízilabda Szövetség – Délkelet-Magyarországi Területi Igazgatóság
Területi igazgató: Kádár József
Cím: 6600 Szentes, Szabadság tér 2. II.6.
Telefon és Fax: +3663316128
Mobil: +36309783430
Email: kadarjozsef52@gmail.com
1.2 A bajnokság célja
A vidéki vízilabda szakosztályok utánpótlás fejlődésének biztosítása, a játékosok
tudásfejlesztésének elősegítése, a versenyeztetés költségtakarékos biztosítása, a vízilabdasport
népszerűsítése.
1.3 A bajnokság helye és ideje
Az egyes tornákat rendező sportszervezetek által választott uszodák.
2017. november 1. - 2018. június 15.
2. A bajnokság résztvevői
A bajnokságokban részt vehet bármely MVLSZ tagsággal rendelkező sportszervezet.
Ifjúsági korcsoport: 1999-ban vagy később születettek
Serdülő korcsoport: 2001-ben vagy később születettek
Gyermek I. korcsoport: 2003-ben vagy később születettek
Gyermek II. korcsoport: 2004-ban vagy később születettek
Gyermek III. korcsoport: 2005-ben vagy később születettek
Gyermek IV. korcsoport: 2006-ben vagy később születettek
Gyermek V. korcsoport: 2007-ban vagy később születettek
A bajnokságokban a sportszervezetek csak azon játékosai szerepelhetnek, akik rendelkeznek
az MVLSZ által kiállított érvényes versenyzői igazolással és sportorvosi engedéllyel. A
játékosok leigazolásával kapcsolatban az MVLSZ Versenyszabályzatának rendelkezéseit kell
figyelembe venni. Sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 6 hónap.
2.1 Leány játékosok, csapatok szereplése
a) Azon fiúcsapatokban, amelyben leány játékos is játszik, a leány játékos nem lehet idősebb,
mint amilyen korcsoportos bajnokságban játszik.
b) A tisztán leány játékosokból álló csapatban a leányok nem lehetnek idősebbek, mint
amilyen korcsoportos bajnokságban játszanak.

3. Nevezés
A nevezést az országos bajnokságokhoz hasonlóan az MVLSZ ÜVR rendszerében kell
rögzíteni, amelynek határideje 2017. szeptember 30.
A nevezéseket ezenfelül a Területi Igazgatónak is meg kell küldeni e-mailben.
A nevezésben meg kell jelölni, mely időpont lenne megfelelő az egyesületeknek a rendezésre.
Nevezési díj: 40 000 Ft/csapat.
A nevezési díjat az MVLSZ bankszámlájára kell befizetni a nevezéssel egy időben.
Magyar Vízilabda Szövetség:
4. Sorsolás
A VB a bajnokság sorsolását 2017. október 4-én, szerdán 11 órakor a Szentesi
Sportuszodában tartja, amelyen minden nevezett sportszervezet részvétele szükséges és
kötelező, hogy a tornák időpontját és helyszíneit kijelöljék.
A csapatokat a nevezések számától függően a feltételezett erősorrend alapján csoportokba
osztják. Ezek után a csoportok egymástól függetlenül versenyeznek.
5. Az egyes tornák rendezése
a) A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni. Az a csapat, amely
valamelyik tornán bármilyen ok miatt nem vesz részt (kivéve a vis major esetét), azt kettő
pont levonással kell büntetni. Ugyanakkor a többi csapat részére az elmaradt mérkőzések után
5-0 gólkülönbséggel kell 3-3 pontot a javára írni.
b) Ha egy csapat már két tornán nem vesz részt, a bajnokság további tornáin nem szerepelhet,
a csapatot kizárják a bajnokságból, eredményeit pedig törölni kell.
c) Az a csapat, amelyik késik a tornáról, annak a késés miatt elmaradt mérkőzést a
lehetőségekhez képest a torna ideje alatt közös megegyezéssel le kell lejátszani. Amennyiben
erre nincs lehetőség, a két csapat által megbeszélt időpontban és helyszínen a mérkőzést meg
kell rendezni. Ebben az esetben a mérkőzés összes költsége azt a csapatot terheli, amelyik
miatt az eredeti mérkőzés elmaradt. Ha a mérkőzést nem játsszák le a bajnokság végéig, a
mérkőzés három pontját 5-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell írni. Büntetőpont
ebben az esetben nem vonható le.
d) A mérkőzéseket csak elektromos időmérővel és eredményjelzővel ellátott uszodában lehet
megrendezni, emellett a zsűrinek rendelkeznie kell 2 db kézi időmérővel is.
e) A rendező egyesület köteles szabályszerű pályáról, technikai eszközökről (bóják, zászlók
stb.), 5 db egyforma márkájú labdáról, a versenykiírás és/vagy az adott bajnokság szabályairól
és a torna lebonyolítási programjáról 1-1 db kinyomtatott példányt biztosítani.
f) Minden mérkőzésen csapatonként 17 játékos szerepeltethető. A csapatok a mérkőzés előtt
30 perccel kötelesek leadni a zsűrinek a pontosan kitöltött rajtlistát, valamint a játékosok
igazolásait.
g) A rendező egyesület köteles a torna minden mérkőzésére orvosról gondoskodni. Orvos
jelenléte nélkül mérkőzést nem lehet elkezdeni.
h) A mérkőzések sorrendjét, időpontjait a rendező egyesülettel való egyeztetés után a VB
határozza meg.
i) Végleg cserével kiállított játékos, amennyiben ellene feljelentés nem történt, a következő
mérkőzésen szerepelhet.

j) Brutalitásért 4 percre cserével kiállított játékos a soron következő három mérkőzésen nem
szerepelhet. Eltiltása alatt a mérkőzések jegyzőkönyvébe be kell írni, eltiltásának tényét a
titkárnak jelezni kell. Az eltiltott játékos helyett más játékos nem szerepelhet.
k) Amennyiben a mérkőzések játékvezetői illetve az ellenőrök jelentésében fegyelmi eljárás
megindítását kezdeményezik, illetve egy edző, vagy sportszakember idénybeli 4. piros lapos
büntetését kapja (nem automatikus eltiltás) a területi VB az ügyet az MVLSZ Fegyelmi
Bizottságának hatáskörébe utalja.
l) Az eltiltott játékosnak abban a bajnokság kell letöltenie eltiltását, amelyben feljelentették
vagy brutalitásért kiállították. Más bajnokság mérkőzésein szerepelhet.
m) Piros lapot kapott edző, vezető az adott bajnokságban kapott első piros lapja után 1,
második piros lapja után 2, stb. mérkőzés eltiltást kap, amely alatt nem ülhet le csapata
kispadjára. Az eltiltás tényét a következő mérkőzés(ek) jegyzőkönyvében rögzíteni kell. Az
eltiltást abban a bajnokságban kell letölteni, amelyben az edző, vezető a piros lapot kapta.
Más bajnokságban szerepelhet.
6. A mérkőzések szabályai, játékideje
Játékidők:
Ifjúsági korcsoport (1999-2000)
Serdülő korcsoport (2001-2002)
Gyermek I. korcsoport (2003)
Gyermek II. korcsoport (2004)
Gyermek III. korcsoport (2005)
Gyermek IV. korcsoport (2006)
Gyermek V. korcsoport (2007)

4 x 7 perc
25-30 m-es pálya
4 x 7 perc
25-30 m-es pálya
4 x 7 perc
25 m-es pálya
4 x 7 perc
25 m-es pálya
4 x 7 perc
25 m-es pálya
4 x 6 perc
25 m-es pálya
4 x 8 perc (futóóra) 20 m-es pálya

Az ifjúsági, serdülő, valamint a gyermek I. és II. korcsoport a mindenkori érvényben lévő
FINA szabályok szerint játszik, figyelembe véve az MVLSZ által előírt utánpótlás
bajnokságokra vonatkozó eltérő szabályokat (lásd MVLSZ Fiú és leány országos bajnokság
Versenykiírását)
Gyermek III. korcsoport FINA-tól eltérő szabályai
a) A mérkőzéseket azonos gyártmányú 5 db labdával kell lejátszani, melynek mérete 4-es.
b) A mérkőzéseken tilos a zónavédekezés. A zónavédekezést alkalmazó játékost a
játékvezetőnek ki kell állítania.
c) Az 5 méteren túli szabaddobást nem lehet kapura lőni, ellenkező esetben az ellenfél javára
kell szabaddobást ítélni.
A Gyermek IV. korcsoport FINA-tól eltérő szabályai
a) A mérkőzéseket azonos gyártmányú 5 db labdával kell lejátszani, amelynek mérete 3-as.
b) A mérkőzéseket kiskapura (215x75 cm) kell játszani.
c) A mérkőzéseken tilos a zónavédekezés. A zónavédekezést alkalmazó játékost a
játékvezetőnek ki kell állítania.
d) Az 5 méteren túli szabaddobást nem lehet kapura lőni, ellenkező esetben az ellenfél javára
kell szabaddobást ítélni.
e) A büntetődobást négy (4) méterről kell elvégezni.
A Gyermek V. korcsoport FINA-tól eltérő szabályai
a) A pálya mérete kb. 20-25 méter hosszú és 14-20 méter széles kell legyen.

b) A mérkőzéseket azonos gyártmányú 5 db labdával kell lejátszani, melynek mérete 3-as.
c) A mérkőzéseket kisméretű vízilabdakapura kell játszani, amelynek mérete: 215 cm széles
és 75 cm magas.
d) A mérkőzés időtartama 4x8 perc futóóra, támadó idő nincs. Az órát hosszabb
játékmegszakítás esetén lehet megállítani (pl. a játékvezető kikéri a labdát, sérülés stb.)
e) A pályán egy csapatból egyszerre csak 5 mezőnyjátékos és 1 kapus lehet.
f) A mérkőzéseken tiltott a zónavédekezés. A zónavédekezést alkalmazó játékost a
játékvezetőnek ki kell állítania.
g) A szabaddobást nem lehet kapura lőni, ellenkező esetben az ellenfél javára kell
szabaddobást ítélni.
h) A büntetődobást négy (4) méterről kell elvégezni.
i) A kiállított játékos a kijelölt visszatérési területre való kiúszás után külön engedély nélkül
azonnal visszatérhet a játéktérre.
j) Az edzőnek a játékosaiból kötelezően két külön sort kell felállítania a mérkőzés előtt. Az
első sornak az 1-6 sapkaszámot kell viselniük, míg a második sornak 7-11-es sapkában kell
játszani. Az első sort az első negyedben végig, a másodikat a második negyedben végig kell
játszatnia. A kapust is kötelező lecserélni a második negyedre, akinek piros 13, 14, vagy 15-ös
sapkában kell játszania. A harmadik, illetve a negyedik negyedben játszó játékosokat az edző
tetszőlegesen váltogathatja. A mérkőzésre nevezett valamennyi játékos ezáltal garantáltan
játszik az adott mérkőzésen.
A második negyedre tehát az egész csapatot, beleértve a kapust is, le kell cserélni. Az erre
vonatkozó szabályt sorcserének nevezzük. Az a csapat, amely nem tud, vagy nem akar
legalább 12 játékost kiállítani a mérkőzésre, a torna további küzdelmeiben nem vehet részt.
7. Játékvezetők, hivatalos személyek küldése
a) A VB minden mérkőzésre játékvezetőt, ellenőrt és versenybírókat küld az ÜVR-en
keresztül, amelytől eltérni nem lehet. Ezek a közreműködők csak azok lehetnek, akik az
MVLSZ ÜVR rendszerében név szerint szerepelnek. A csapatok a játékvezető, ellenőr és
versenybírók személyét nem kifogásolhatják.
b) A játékvezetők, ellenőrök, versenybírók díjait a rendező egyesületek fizetik a következők
alapján:
Játékvezető:
6000 Ft
Ellenőr:
5000 Ft
Titkár:
4000 Ft
Időmérő:
4000 Ft
A díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét. Azok a játékvezetők, versenybírók, akik ÁFA
körbe tartoznak, kötelesek a mindenkori ÁFA-t hozzáadni a díjhoz.
c) A bajnokságok mérkőzéseit egy játékvezető vezeti, de a Területi VB fenntartja a jogot,
hogy saját hatáskörben bizonyos mérkőzésekre két játékvezetőt delegál, különösen olyan
mérkőzés esetén, amely érmes helyezést, bajnoki címet dönthet el. Amennyiben egy csapat
kéri második játékvezető küldését, annak díját a kérő csapatnak kell állnia.
8. A helyezések eldöntése
A helyezéseket a bajnokság során elért pontok döntik el. A győzelemért három (3), a
döntetlenért egy (1), a vereségért nulla (0) pont jár. A bajnokságok bármely mérkőzésén
születhet döntetlen eredmény.
Pontszámegyenlőség esetén a következő hierarchikus sorrendet kell figyelembe venni.

Két csapat pontegyenlősége esetén:
1. Az egymás ellen elért eredmények, az ebből szerzett több pont
2. Az egymás ellen elért jobb gólkülönbség
3. A bajnokság összes mérkőzésén kialakult jobb gólkülönbség
4. A bajnokság összes mérkőzésén a több lőtt gól
5. sorsolás
Három vagy több csapat pontegyenlősége esetén:
1. Az érintett csapatok egymás ellen elért eredményei (minibajnokság), az itt szerzett több
pont
2. A minibajnokságban kialakult jobb gólkülönbség
3. A teljes bajnokságban kialakult jobb gólkülönbség
4. A teljes bajnokságban a több lőtt gól
5. sorsolás
9. Egyéb rendelkezések
a) A játékvezető vagy az ellenőr jogosult bármely személyt eltávolítani az uszodából a
mérkőzés előtt, közben és után, amennyiben úgy ítélik meg, hogy jelenlétük zavarja a
mérkőzés helyes szellemben való lefolyását, különös tekintettel a nézők káromkodására és a
játékvezetők trágár szidalmazására.
b) A rendezőnek biztosítania kell a játékvezetői öltöző és a zsűriasztal biztonságát. Ezek a
nézők elől elzárt területnek tekintendők.
c) A mérkőzéseken történt bármilyen fegyelmezetlenség, rendbontás esetén az MVLSZ
Versenyszabályzata alapján kell eljárni.
d) Minden olyan esetben, amelyről jelen Versenykiírás külön nem rendelkezik, a MVLSZ
Versenyszabályzata az irányadó.
10. Díjazás
A bajnokságok 1-3. helyezettjei (20-20 fő) éremdíjazásban részesülnek.
11. Óvás, fellebbezés
11.1 Óvás
A klubok óvást nyújthatnak be a mérkőzés után 48 órás határidővel. Az óvás díja 30 000 Ft,
amelyet az MVLSZ bankszámlájára kell befizetni. Az óvást a Területi Igazgatónak e-mailben
is jelezni kell, mellékelve a befizetésről szóló bizonylatot is. Az óvást a Területi VB bírálja el,
amely elsőfokú határozatot hoz.
11.2 Fellebbezés
A Területi VB elsőfokú határozata ellen a kluboknak fellebbezési lehetőségük van. A
fellebbezés díja 50 000 Ft, amelyet az MVLSZ bankszámlájára kell befizetni. A fellebbezést
az MVLSZ VB bírálja el.

Szentes, 2017. augusztus 1.

Kádár József
Területi igazgató

