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1. A bajnokság célja 

 

A vidéki vízilabda szakosztályok utánpótlásának továbbfejlődésének biztosítása, a játékosok 

tudásfejlesztésének elősegítése, a versenyeztetés költségtakarékos biztosítása. 

 

2. A bajnokság helye és ideje 

 

Az egyes tornákat rendező klubok által választott uszodák. 

2015. november 1. - 2016. június 1. 

 

3. A bajnokság rendezője 

 

A Csongrád Megyei Vízilabda Szövetség 

Versenybíróság (VB) elnöke: Kádár József, 6600 Szentes, Szabadság tér 2. II.6. 

Telefon és Fax: +3663/316128 Mobil: +36309783430 Email: kadar2@invitel.hu  

 

4. A bajnokság résztvevői 

 

A nevező csapatok igazolt versenyzői. 

Ifjúsági korcsoport: 1997-ben vagy később születettek 

Serdülő korcsoport: 1999-ben vagy később születettek 

Gyermek I. korcsoport: 2001-ben vagy később születettek 

Gyermek II. korcsoport: 2002-ben vagy később születettek 

Gyermek III. korcsoport: 2003-ban vagy később születettek 

Gyermek IV. korcsoport: 2004-ben vagy később születettek 

Gyermek V. korcsoport: 2005-ben vagy később születettek 

Sportorvosi engedélyek érvényességi ideje: 6 hónap 

 

A Magyar Vízilabda Szövetség, mint felügyelő szerv kötelezővé tette a sportolói igazolások 

meglétét. A bajnokságban csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik rendelkeznek a 

MVLSZ által kiadott versenyzői igazolásokkal és sportorvosi engedéllyel.  

A tornák versenykiírásának tartalmaznia kell az adott torna Versenybíróság Elnökének 

nevét, aki köteles ellenőrizni azokat és csak azon csapatok indulását engedélyezni, amelyek 

rendelkeznek ezen igazolásokkal. 

 

5. Díjazás 

 

A bajnokságok I., II., III. helyezettjei (20-20 fő) éremdíjazásban részesülnek. 

   

6. Költségek 

 

A tornák rendezési költségeit (játékvezetők, ellenőr, versenybírók, uszodabér stb.) a helyi 

szervezőknek kell viselni. 

Az utazási, szállás és étkezési költségek a résztvevőket terheli. 

 

mailto:kadar2@invitel.hu


7. Nevezés 

 

A nevezést az országos bajnokságokhoz hasonlóan az MVLSZ ÜVR rendszerében kell 

rögzíteni, melynek határideje 2015. szeptember 30. 

A nevezéseket ezenfelül a Versenybíróság elnökének is meg kell küldeni. 

A nevezésben meg kell jelölni, mely időpont lenne megfelelő az egyesületeknek a rendezésre. 

 

Nevezési díj: 40 000 Ft korosztályonként és csapatonként, melyet a nevezéssel egyidejűleg át 

kell utalni a következő bankszámlára: OTP Szeged 11735005-20358257 Csongrád Megyei 

Kerékpár Szövetség. 

A nevezési díj átutalásával együtt a csapatok kötelesek a Versenybíróság elnökének 

számlázási és levezési címüket elküldeni, hogy a nevezési díjról szóló számlák kiállítása 

zökkenőmentesen történjen. 

 

Sorsolás: A bajnokság sorsolását 2015. október 7-én, szerdán 11 órakor a szentesi 

Sportuszodában tartjuk meg, amelyen minden nevezett klub részvétele szükséges, hogy a 

tornák időpontját és helyszíneit ki tudjuk jelölni. 

 

8. A tornák lebonyolítása 

 

a) A Versenybíróság egyeztetve a helyi rendezőkkel megadja a mérkőzések sorrendjét és 

időpontját. 

b) 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. 

c) A VB minden tornára egy-egy nem helyi (semleges) játékvezetőt és ellenőrt delegál. A 

többi közreműködőt a b) pont szerint a rendezők biztosítják, akik az ÜVR rendszeren 

keresztül hivatalos küldést kapnak a VB-től. 

d) A közreműködők díjazása: a VB által kiküldött két semleges személy díjazása 

megegyezik az MVLSZ mindenkori, utánpótlás bajnokságokra vonatkozó játékvezetői 

és ellenőri díjazással. A helyi közreműködőket a rendezők külön megállapodás alapján 

fizethetik. 

e) A VB a nevezett csapatok számától függően készíti el a bajnokság csoportbeosztásait, 

amelyen belül kettő vagy több fordulós körmérkőzés dönti el a végső helyezéseket. 

 

9. 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. 

Pontszámegyenlőség esetén az érintett csapatok egymás ellen elért eredménye, ill. az így elért 

pontszám, ha a pontszám megegyezik, akkor az egymás ellen elért jobb gólkülönbség dönt. 

Ha ez is megegyezik, akkor a halmozott gólkülönbség, majd ennek egyezése esetén a több lőtt 

gól dönt. 

 



10. Egyéb szervezési és jogi rendelkezések 

 

Játékidők:  

Ifjúsági korcsoport (1997-1998)  4 x 7 perc 25-30 m-es pálya 

Serdülő korcsoport (1999-2000)  4 x 7 perc 25-30 m-es pálya 

Gyermek I. korcsoport (2001)  4 x 7 perc 25 m-es pálya 

Gyermek II. korcsoport (2002)  4 x 7 perc 25 m-es pálya 

Gyermek III. korcsoport (2003)  4 x 7 perc  25 m-es pálya 

Gyermek IV. korcsoport (2004)  4 x 6 perc 25 m-es pálya 

Gyermek V. korcsoport (2005)  4 x 8 perc (futóóra) 20 m-es pálya 

 

A tornák rendezői kötelesek 5 db egyforma, minőségi labdát biztosítani a torna minden 

mérkőzésére.  

 

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 külön szabályokat. 

 

További FINA szabályoktól eltérő rendelkezések vonatkoznak a gyermek III. és a IV. 

korcsoportra. 

 

a) A mérkőzéseket azonos gyártmányú 5 db labdával kell lejátszani, melynek mérete 3-as. 

b) Az MVLSZ Versenyszabályzata alapján a mérkőzéseket a III. és IV. korcsoportban 

kisméretű vízilabdakapura kell játszani, melynek mérete: 215 cm széles és 75 cm magas. 

c) A mérkőzéseken tiltott a zónavédekezés. A zónavédekezést alkalmazó játékost a 

játékvezetőnek ki kell állítania. 

d) Az 5 méteren túli szabaddobást nem lehet kapura küldeni, ellenkező esetben az ellenfél 

javára kell szabaddobást ítélni. 

e) A Gyermek IV. (2004) korosztályban a büntetődobást négy (4) méterről kell elvégezni. 

 

A Gyermek V. (2005) korosztály szabályai 

 

a) A pálya mérete kb. 20 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 büntetőzónába 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.   

 

 

11. Egyéb rendelkezések 

 

a) A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni. Az a csapat, amely 

valamelyik tornán bármilyen ok miatt nem vesz részt, 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) Az a csapat, amelyik késik a tornáról, annak a késés miatt elmaradt mérkőzést a 

lehetőségekhez képest a torna ideje alatt közös megegyezéssel, a helyi Versenybíróság 

döntését figyelembe véve kell lejátszani. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a mérkőzés 

három pontját 5-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára kell írni. Ebben az esetben büntetőpont 

nem vonható le.  

c) Ha egy csapat már két tornán nem vesz részt, a bajnokság további tornáin nem szerepelhet, 

a csapatot kizárják a bajnokságból, eredményeit pedig törölni kell. 

d) Brutalitásért cserével kiállított játékos automatikusan három mérkőzés eltiltást kap. Ha ez a 

torna utolsó előtti vagy utolsó mérkőzésén történik, az eltiltás áthúzódik a következő torna 

első vagy második mérkőzésére. 

e) Az MVLSZ Versenyszabályzata alapján az az edző vagy csapatvezető, aki a mérkőzés 

folyamán piros lapot kap, a következő mérkőzésen eltiltás alatt lesz, nem ülhet le csapata 

kispadjára és semmilyen módon nem kommunikálhat, nem adhat utasításokat csapata részére. 

A bajnoki idényben kapott első piros lap után egy, a második piros lap után kettő, a harmadik 

piros lap után három, stb. mérkőzés eltiltás alkalmazandó.  

f) A mérkőzésekkel kapcsolatos bármilyen fegyelmezetlenség, rendbontás esetén az MVLSZ 

Versenyszabályzata alapján kell eljárni.   

 

12. Óvás 

Az óvást a Versenybíróság elnökéhez kell benyújtani, 20 000 Ft befizetése mellett. Az óvást 

VB elnöke bírálja el, döntéséről tájékoztatja az érintett csapatokat. 

Fellebbezést az MVLSZ Versenybíróságához lehet benyújtani 50 000 Ft befizetése mellett. 

 

Szentes, 2015. augusztus 1.            Kádár József 

Versenybíróság elnöke 


