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1. A lebonyolítás rendje
A Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága (a továbbiakban: VB) a 2018/2019. évi
Férfi OB II Osztályú Bajnokság lebonyolítási rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik.

1.1. Lebonyolítás
(1) A Bajnokságba nevezett sportszervezetek száma: 25.
(2) A Bajnokság alapszakaszból, középszakaszból és rájátszásból áll.
(3) A helyezések eldöntésére a Vsz 6. fejezetében foglaltak - a jelen szabályzatban foglalt eltérésekkel
- irányadók.
(4) A Bajnokság valamennyi szakaszában születhet döntetlen eredmény.
(5) A bajnoki sorrend megállapítására a Vsz 341. §-ában foglalt előírások irányadók.

1.1.1. Alapszakasz
(1) A VB a benevezett sportszervezetek csapatait területi elv alapján négy csoportba osztja be: Délkeleti csoport (DCS), Észak-keleti csoport (ÉCS), Közép csoport (KCS), Nyugati csoport (NyCS).
(2) A VB a csoportokon belüli sorrendet, és ezáltal a fordulók rendezőit vaksorsolással állapítja meg.
(3) Az alapszakasz során az egy csoportba sorolt csapatok tornarendszerben, a sorsolás szerinti
sorrendben két kört játszanak egymással, úgy, hogy egy napon minden csapat kettő mérkőzést játszik
(6 játéknap).

1.1.2. Középszakasz
(1) Az alapszakaszban elért helyezéseik alapján a résztvevők öt 4 csapatos és egy 5 csapatos csoportban
játszanak egymással, a következők szerint:
K1. csoport: DCS 1. helyezett, ÉCS 2. helyezett, KCS 1. helyezett, NyCS 2. helyezett
K2. csoport: DCS 2. helyezett, ÉCS 1. helyezett, KCS 2. helyezett, NyCS 1. helyezett
K3. csoport: DCS 3. helyezett, ÉCS 4. helyezett, KCS 3. helyezett, NyCS 4. helyezett
K4. csoport: DCS 4. helyezett, ÉCS 3. helyezett, KCS 4. helyezett, NyCS 3. helyezett
K5. csoport: DCS 5. helyezett, ÉCS 6. helyezett, KCS 5. helyezett, NyCS 6. helyezett
K6. csoport: DCS 5. helyezett, ÉCS 5. helyezett, KCS 6. helyezett, NyCS 5. helyezett, KCS 7. helyezett
(2) A K1. és K2. csoport csapatai az 1-8. helyezés, a K3. és K4. csoport csapatai a 9-16. helyezés, a K5.
és K6. csoport csapatai a 17-25. helyezés rájátszásbeli eldöntésének lehetőségéért játszanak.
(3) A 4 csapatos csoportokban a résztvevők tornarendszerben két kört, az 5 csapatos csoportban a
résztvevők tornarendszerben egy kört játszanak egymással, úgy, hogy egy napon minden csapat kettő
mérkőzést játszik (3 játéknap).
(4) A csapatok az alapszakasz során szerzett pontjaikat a középszakaszba nem viszik magukkal.
(5) A középszakasz során a sportszervezetek jelentkezése alapján a VB jelöli ki a rendezőket, azzal, hogy
az alapszakaszban nem rendező sportszervezet előnyt élvez.
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1.1.3. Rájátszás
(1) A középszakaszban elért helyezéseik alapján a résztvevők öt 4 csapatos és egy 5 csapatos
csoportban döntik el a végső sorrendet, a következők szerint:
1-4 helyezésért: K1. csoport 1. és 2. helyezett, K2. csoport 1. és 2. helyezett
5-8. helyezésért: K1. csoport 3. és 4. helyezett, K2. csoport 3. és 4. helyezett
9-12. helyezésért: K3. csoport 1. és 2. helyezett, K4. csoport 1. és 2. helyezett
13-16. helyezésért: K3. csoport 3. és 4. helyezett, K4. csoport 3. és 4. helyezett
17-20. helyezésért: K5. csoport 1. és 2. helyezett, K6. csoport 1. és 2. helyezett
21-25. helyezésért: K5. csoport 3. és 4. helyezett, K6. csoport 3., 4. és 5. helyezett
(2) A 4 csapatos csoportokban a résztvevők tornarendszerben két kört, az 5 csapatos csoportban a
résztvevők tornarendszerben egy kört játszanak egymással, úgy, hogy egy napon minden csapat kettő
mérkőzést játszik (3 játéknap).
(3) A csapatok a középszakasz során szerzett pontjaikat a rájátszásba nem viszik magukkal.
(4) A rájátszás során a sportszervezetek jelentkezése alapján a VB jelöli ki a rendezőket.

1.2. Játéknapok
(1) A Bajnokság 2018. szeptember 22. napjától 2019. június 1. napjáig tart.
(2) Tervezett játéknapok:
Alapszakasz:
-

2018. szeptember 22.
2018. október 6.
2018. november 17.
2018. december 8.
2019. február 9., 23.

Középszakasz:
-

2019. március 9., 30.
2019. április 13.

Rájátszás (play off):
-

2019. május 4., 25.
2019. június 1.

(3) Szükség esetén a VB további játéknapok kijelölésérők intézkedik.
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