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I. A BAJNOKSÁG  

1. A Magyar Köztársaság 2013-2014. évi Országos I. Osztályú Női Vízilabda Bajnok-

sága a legjobb magyar női vízilabda csapatok versenye, amelyet a Magyar Vízilabda 

Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) szervez és irányít.  

2. A bajnokság a 2004. évi I. törvény alapján szervezett nyílt (vegyes) versenyrendszer, 

amelyre az MVLSZ Versenyszabályzata (továbbiakban: VSZ) érvényesek.  

3. A Bajnokság névadója:   

4. Elnevezése:  Női OB I Osztályú Bajnokság 

5. Rövidített elnevezése: Női OB I 

 

II. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK – NEVEZÉS 

6. A bajnokság minden ide nevezni kívánó női csapat nevezhet. A Héraklész utánpótlás 

válogatott teljes jogú csapatként elindulhat a bajnokságban, részt vehet a rájátszásban 

azzal a feltétellel, hogy amennyiben eredménye alapján az 1-4. rájátszásba kerülne, 

úgy abban nem vehet részt. Ekkor a rájátszás 5. helyére kell sorolni, az 5. helyezett 

pedig a rájátszás 4. helyére kerül. 

7. Részvételre jogosultak:  

a. A 2012/2013. évi bajnokság 1-4 helyezett csapatai (kiemelve) 

b. További, az OB I-es szereplést vállaló csapatok.  

c. A Héraklész utánpótlás válogatott 

d.   Az induló csapatok tervezett száma nyolc.  

e.   A lebonyolítási rend rögzítése az indulók függvényében sorsolás előtt kerül meg  

állapításra. 

 

8. A Héraklész válogatott részvételének részletes feltételeit, esetleges fegyelmi bünteté-

sek letöltésének módját, a hivatalos bajnoki sorrend számítását és egyéb szükséges 

kérdéseket, a SEB elnök előterjesztése alapján, az MVLSZ elnöke részletes utasítás-

ban szabályozza a bajnokság kezdete előtt. 

9. A vízilabdasport és az utánpótlás korú játékosok fejlődése érdekében az egyesületek 

kötelesek az országos ifjúsági, serdülő és gyermek bajnokságok közül legalább kettő-

ben csapatokat indítani. Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 

vagy az indított csapatok a bajnokságot nem játsszák végig, akkor az adott egyesület a 

Versenyszabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott pénzbüntetést kell befizesse. A 

VSZ megállapodás szerinti fiókcsapatot ezen szabálypont vonatkozásában saját után-

pótlásként kell figyelembe venni. A pénzbüntetés mellett 4 pont levonás a további 

szankció hiányzó csapatonként, melyet az alapszakasz eredményéből kell levonni. A 

pénzbüntetést a bajnokság alapszakasza végéig köteles az érintett sportszervezet befi-

zetni. 

10. A bajnokság részletes eredményei, a játékosok statisztikái és fényképei, a fegyelmivel 

és automatikus fegyelmi jellegű büntetések és érintettjei, továbbá a játékvezetők nevei 

és a mérkőzéssel kapcsolatos minősítések az MVLSZ honlapján, közzétételre kerül-

nek. 
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III.  NEVEZÉS 

A bajnokságba történő nevezés határideje: 2013. augusztus 4.   

 

IV. SORSOLÁS   

 

      2013. augusztus  26., 12:00 órakor történik, a Hajós Alfréd Sportuszodában. 

 

 

 

V. BAJNOKSÁG TARTAMA, MÉRKŐZÉSNAPOK 

11. A bajnokság kettő szakaszból áll. Az első, az Alapszakasz, kétfordulós körmérkőzé-

ses, melyben a férfi OB I sorsolásához hasonlóan, az élcsapatok nem találkoznak az 

első három fordulóban egymással.  A második szakasz a Rájátszás, amelyben az alap-

szakasz sorrendje alapján kialakított két csoportban (egyikben az 1-4., a másikban az 

5. és a további helyezettek) játszanak a végső helyezések eldöntéséért. 

12. Az alapszakasz mérkőzésnapjai 

I. forduló   2013. október 05 – 2013. december 14. 

II. forduló  2014. február 08 – 2014. március 29.  

   

I. forduló 2013. okt. 05., 12., 19., nov. 03., 10., dec. 07., 14. 

II. forduló 2014. febr. 08., 15., 22., márc. 01., 08., 22., 29. 

 

Héraklész válogatott játéknapja kedd. Az egymás elleni mérkőzéseken saját klubcsa-

patukban játszanak a válogatott játékosok. 

 

5.3. Rájátszás  

 

Elődöntők és az 5-8. helyezések eldöntéséért  

2014. április 05-19. között 3 nyert mérkőzésig, az alapszakasz helyezé-

sei szerinti következő párosításban: 

A döntőbe jutásért: 1-4, 2-3 

Az 5-6. hely eldöntésére vonatkozó párharcba kerülésért. A vesztesek a 

7-8. helyért játszanak: 5-8, 6-7 

 

Döntők: 

2014. április 26-május 10. között. A döntőben 3 nyert mérkőzésig, a 3-8. he-

lyezésekért 2 nyert mérkőzésig játszanak a csapatok. 

 



Magyar Vízilabda Szövetség 

1138 Budapest, Margitsziget 

 
Női OB I Versenykiírás, 2013/2014 

 

 

4 

 

 Játéknapok: 

Elődöntők és az 5-6. helyért való párharcba kerülésért 

2014. április 05., 09., 12., 16., 19. 

Döntők és a többi helyezések eldöntéséért:  

2014. április 26., 30., május 05. (5-6. és 7-8. helyért) 

2014. április 26., 30., május 03., 07., 10. (1-2. és 3-4. helyért) 

 

 

VI. AZ EGYES MÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSE 

13. A rendező egyesület szeptember 3-ig, a VB által előírt, az MVLSZ honlapjáról letölt-

hető formában és tartalommal pályahitelesítési kérelmet kötelesek előterjeszteni, min-

dazon helyszínekre, amelyeket pályaválasztóként megjelöltek. A korábban kiadott pá-

lyaalkalmassági igazolások akkor érvényesek, ha azokat a sportszervezet ismételten 

felülbélyegezve és a sportszervezet vezetőjének aláírásával ismételten benyújtotta 

azon nyilatkozattal, hogy az igazolásban foglaltakat befolyásoló változtatás nem tör-

tént.   A VB, szükség esetén helyszíni szemle alapján, jegyzőkönyvet vesz fel a hely-

szín minősítésére vonatkozóan, a FINA megfelelő szabályainak, valamint Versenyki-

írás előírásainak figyelembevételével. A minősítésben (pályaalkalmassági igazolás) 

rögzítésre kerülnek mindazon feltételek, amelyek biztosítása szükséges a pálya hitele-

sítéséhez, a mérkőzések rendezéséhez. Ezek teljesítése esetén a VB kiadja a végleges 

pályahitelesítési iratot. Engedély hiányában, nem minősített uszodában mérkőzés nem 

rendezhető. A bármikor VB jogosult a már kiadott igazolások felülvizsgálatára, visz-

szavonására, hiányosságok pótlására történő kötelezésre, vagy feltételektől függő ide-

iglenes engedély megadására. A pályaméret egységesen és kötelezően 25 m (hosszú-

sága). 

14. A kérelem határidőre történő benyújtásának elmulasztása, vagy nem az előírt formá-

ban történt benyújtása esetén a VB köteles helyszíni ellenőrzést tartani, melynek költ-

ségeit a pályaválasztó sportszervezet viseli. 

15. Amennyiben a rendező egyesület egynél több helyszínen kívánja rendezni a mérkőzé-

seit, a második és a további helyszínek esetében, a helyszíni szemle költségeit köteles 

viselni.  

16. A rájátszás helyszíneivel kapcsolatban a VB az alkalmassági igazolásban meghatáro-

zottaknál szigorúbb feltételeket is előírhat. 

17. Az egyes mérkőzések megkezdése előtt fél, rájátszás esetén egy órával a rendező 

egyesület köteles az alkalmassági igazolást a mérkőzés ellenőre kérésére átadni.  

18. A megvilágítás, fényintenzitás nem lehet kevesebb, mint 600 lux., de a pályaalkalmas-

sági igazolás ettől eltérhet.  

19. A mérkőzéseken kötelező a tájékoztatásra alkalmas, a mérkőzés pillanatnyi állását 

(gólok), egy teljes játékidőt, és legalább kettő támadási időt mutató elektromos kijelző, 

zsűri asztali központi vezérlő egységgel, valamint két – eltérő hangot adó – elektromos 

kürt, és hangos beszélő biztosítása. Mérkőzés közben az elektromos órákkal kapcsola-

tos technikai hiba esetén kézi időmérést kell alkalmazni. A mérkőzéseken – kézi idő-
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mérés esetén – játékidő állásáról a játékosok és a közönség számára tájékoztatást kell 

adni. Amennyiben tartalék kézi órák, és hangos beszélő nem állnak rendelkezésre úgy 

a játékvezetőknek a mérkőzést le kell fújniuk, kivéve, ha a csapatok egyetértése esetén 

az ellenőr a folytatás mellett dönt. 

20. A rájátszás mérkőzésein, valamint TV mérkőzéseken a rendező egyesület két, egymás-

tól független elektromos időmérő óra készletet köteles biztosítani.  

21. A jelenlevő rendezőség névsorát a mérkőzés előtt fél órával (rájátszás esetén egy órá-

val) köteles a rendező egyesület a mérkőzés ellenőrének átadni. A rendezőség létszá-

mának meghatározása, a becsült nézőszám és körülmények alapján a rendező egyesü-

let felelőssége, de a minimális létszám egy főrendező és két rendező. 

22. A rendező egyesület két fő labdaszedőről és 5 db szabályos azonos márkájú és színű 

labdáról köteles gondoskodni a mérkőzés teljes időtartamára. 

23. A mérkőzések, ahol lehet a férfi OB I után következzenek 

 

VII. CSAPATOK – JÁTÉKOSOK 

 

24. Kapusok 

Az 1-es és 14-es sapkaszámú játékos csak kapusként szerepelhet, mezőnybeli szerep-

lésük jogosulatlan játéknak minősül. 

25. A játékosok kizárólag javukra megkötött, sporttevékenységükkel kapcsolatos biztosí-

tás megléte esetén játszhatnak a bajnokságban. (VSZ 71., VK 58) 71.) 

26. Öltözet 

A játékosok a mérkőzésre egyforma szerelésben kötelesek megjelenni, ugyanez vonat-

kozik a kispadon ülő bejelentett szakemberekre. Ez játékosok esetén azonos köpenyt 

vagy sportruhát a vezetőknél azonos inget és egységesen, de további megkötés nélküli 

vagy hosszú, vagy rövidnadrágot jelent. 

 

Versenyengedélyek 

26. A mérkőzéseken csak az MVLSZ Igazolási- és Átigazolási Szabályzatában meghatá-

rozottak szerinti igazolással rendelkező, azon magyar vagy külföldi állampolgárságú 

sportolók szerepelhetnek, akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, sport-

szervezeteik kérelme alapján a 2013-2014. bajnoki évre az MVLSZ által általános ver-

senyengedélyként elismert, fényképes sportolói igazolványukat megkapták. 

 

28.A játékosok mérkőzéseken történő szereplése ezen felül a VSZ szerinti OB I-es ver-

senyengedélyhez kötött. A sportszervezetek saját utánpótlás korú játékosaik részére az 

OB I-es versenyengedélyt a névjegyzékben való előzetes feltüntetés nélkül, az engedé-

lyezési díj befizetése esetén, bármikor igényelhetik (VSZ. 77.). 

 

29.Az OB I-es versenyengedélyek az Igazolási és Átigazolási Bizottság által előírt és az 

MVLSZ honlapján közzétettek szerint készítendő 2 db digitális fotóval (arc és mell-

kép) az első forduló előtt 14 nappal kell benyújtani! A fotókat a bizottság csak ak-

kor fogadja be, ha a képfájl pontos elnevezése az előírásnak megfelelően minimálisan 

az MVLSZ igazolási (betűk közötti) hatjegyű számot egységesen tartalmazza. 
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30. Az OB I-es versenyengedély megadását a fényképes MVLSZ igazolvány elkészítése, 

és az MVLSZ információs rendszerében, az ÜVR-ben történő regisztráció jelenti. 

31. Az érvényes versenyengedélyekről a Bizottság hivatalos, sportszervezetenkénti össze-

sítő, naprakész listát jelentet meg honlapján a sportszervezet számára, a sportorvosi 

engedélyek érvényességének játékosonkénti feltüntetésével. 

32. Az MVLSZ igazolvány és az OB I-es versenyengedély díja a kérelem beadása előtt 

vagy azzal együtt fizetendő, enélkül kérelmet a bizottság nem fogadhat be. 

33. A fényképes kártya, amely egyben minden sportolóra vonatkozó, a bajnoki évadra ér-

vényes hivatalos MVLSZ igazolásként és általános versenyengedélyként funkcionál, a 

kedvezményes díjjal kizárólag csoportos, sportszervezet szintű összesített, egy listás 

igénylés esetén biztosított. Minden eltérő igénylés egyedinek minősül. 

34. Kettős játékengedélyek. Kettős játékengedélyek igénylésének határideje 2013. szep-

tember 10. Kettős játékengedély csak 23 –évesnél fiatalabb sportoló részére kérhető. 

 

 

VIII. RÉSZTVEVŐ HIVATALOS SZERVEK, SZEMÉLYEK 

 

35. Játékvezetők 

      A játékvezetőket a Versenybíró Bizottság küldi  

36. Gólbírók 

A mérkőzésekre a VB nem küld gólbírókat a bajnokság legfontosabb mérkőzései kivéte-

lével. Ha a csapatok egyike kéri és vállalja költségeit, vagy ha közösen kérik a költségek 

közös vállalása mellett, a VB hivatalos gólbírót küld. 

 

37. Mérkőzés versenybírósága  

A bajnokságban a zsűri minimális létszáma 3 fő, digi-titkár, időmérő és segédtitkár. A 

Versenyiroda jóváhagyásával a VB a mérkőzésekre hivatalosan csak digi-titkárt és 

időmérőt küld, a segéd-titkárról a pályaválasztó csapat köteles gondoskodni. A pálya-

választó csapat kötelessége, hogy a feladatot jól ismerő, alkalmas személyeket java-

soljon. Az adott mérkőzésre a VB ezen személyek közül jelöli ki a segédtitkárt. 

Amennyiben a vendégcsapat nem jelöl ki a segédtitkári feladat ellátására alkalmas 

személyeket, a VB hivatalos küldéssel fogja a mérkőzés lebonyolítását biztosítatni, 

ezen jelölt díjazása, utazási költségeinek megtérítése a pályaválasztó sportszervezet 

kötelessége.  

A vendégcsapat egy kijelölt képviselője jogosult a rendező csapat által delegált zsűri-

tag tevékenységét – tevékenysége zavarása nélkül – ellenőrizni, és ellene az ellenőr 

felé kifogással élni. Az ellenőr saját hatáskörben dönt a kérésről. Ezen kifogásolási 

lehetőség azonban nem a reklamálás engedélyezése, ez utóbbi az előírások szerint 

szankcionálandó.  

A VB jogosult bármely mérkőzésre, indoklás nélkül segédtitkárt is hivatalosan külde-

ni, ez esetben díjazásáról is gondoskodni köteles. A VB a mérkőzés várható nehézsé-

gétől függően elrendelheti nagyobb létszámú zsűri állítását, és kötelezheti a pályavá-

lasztó sportszervezetet is további delegált állítására.  
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A rájátszás 1-4. mérkőzései között a VB megnövelt létszámú zsűrit állít, amit a ren-

dező sportszervezetek elfogadni kötelesek.  

 

IX. LEBONYOLÍTÁSI  RENDSZER ÉS A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE 

1. A bajnokság rendszere 

38. Alapszakasz  

A részvételre jogosult csapatok két fordulót játszanak, irányított sorsolással, az előző 

bajnokságban az élen végzett csapatok csak a negyedik fordulóban találkoznak egy-

mással. 

 

39. Rájátszás és Döntő 

A bajnoki címért, illetve  a helyezésekért 

 

ELŐDÖNTŐ 

Az alapszakasz befejeztével az 1-4. helyen végzett csapatok, 1.és 4., valamint  2.és 

3. párosításban játszanak a döntőbe jutásért három győzelemig tartó párharcot. Az 

1, 3, 5 mérkőzésen a pályaválasztói jog az alapszakaszban jobb helyezést (1.  és 2.) 

elért csapatot illeti meg. 

 

DÖNTŐ 

Az elődöntő párharcai két győztes  csapata  3 nyert mérkőzésig játszik a bajnoki 

címért. A döntőben az 1., 3., 5., mérkőzés pályaválasztói joga az alapszakaszban 

jobb helyezést elért csapatot illeti meg. 

 

3. HELYÉRT 

Az elődöntő párharcai két  vesztes csapata 2 nyert mérkőzésig játszik bronz-

éremért.  Az 1, 3. mérkőzésen a pályaválasztói jog az Alapszakaszban jobb he-

lyezést elért csapatot illeti meg. 

 

Az 5. és további helyezések eldöntésért 

Mérkőzésrend: Az alapszakasz 5. és 8. valamint a 6. és 7.  helyezett csapatai 2 nyert 

mérkőzésig tartó párharcot vívnak egymással. A két győztes játszik ezután az 5. he-

lyért, a két vesztes pedig a 7.. helyért szintén 2 nyert mérkőzésig. Az 1., 3., mérkőzés 

pályaválasztói joga az alapszakaszban jobb helyezést elért csapatokat illeti meg.. 

  

Kiesés: A bajnokságból kiesés nincs 

 

40.  Döntetlen mérkőzések eldöntése 

Az Alapszakaszban döntetlen eredmény születhet, de a rájátszási szakaszban 

minden mérkőzést döntésig kell játszani. Döntetlen esetén a WP 11.3 szabá-

lyok szerint kell eljárni (2X3 perces hosszabbítás, majd 5-5 büntetődobás, ezu-

tán felváltva büntetők, ameddig az egyik csapat hibázik és a másik gólt lő). 
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41.Részvétel - BEK és LEN Kupa 

A bajnokcsapat vehet részt a 2014/15. évi BEK sorozaton, illetve ha két csapat 

indul-hat a nemzetközi tornán, akkor a második helyezett is részvételi jogot 

nyer. Ebben az esetben a bajnokság harmadik helyezettje indulhat a LEN Ku-

pában.     

 

X.    Költségek viselése  

42.  A mérkőzések rendezése 

A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó csapat viseli.  Az utazó 

vendégcsapat összes költsége az utazó csapatot terheli. Ez a rendelkezés vonat-

kozik az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB másképp nem rendel-

kezik. 

43.  A játékvezetők és a hivatalos személyek díjazása  

A bajnokságban az MVLSZ által hivatalosan küldött játékvezetők és hivatalos 

személyek díjait, utazási költségeit az MVLSZ téríti szabályszerűen kitöltött 

társas vállalkozási / egyéni vállalkozói számlák alapján, 2013 december 31-ig. 

 

44.  Az óvás díjai 

Óvás 

Alapszakaszban:    30.000,- Ft            ÁKK   

Rájátszásban:      70.000,- Ft            ÁKK   

 

Fellebbezés 

Alapszakaszban:    50.000,- Ft             ÁKK   

Rájátszásban:     100.000,- Ft             ÁKK  

  

45.  Nevezési díj:       1.140.000,- Ft   

                                                                                         

46.  OB I-es versenyengedélyek megadása: 1.500,- Ft + ÁFA/fő    

Külföldi állampolgárságú játékos részére: 15.000,- Ft + ÁFA/fő  

    

47.  MVLSZ igazolvány díja  

a. csoportosan:           900,- Ft + ÁFA /fő   

b. kiadása egyedileg:     2.500,- Ft + ÁFA /fő  

c. Külföldi játékos igazolványok kiadása    10.500,- Ft + ÁFA/fő 

 

 

A Versenykiírást  az MVLSZ elnöksége  2013. július 16-i ülésén. elfogadta. 


