Magyar Vízilabda Szövetség
Női OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság
2019/2020. évi Versenykiírása
- 2019/2020. évi bajnoki szezon -

I.

Általános rendelkezések

1. A Bajnokság kiírója
1.1. A Magyar Vízilabda Szövetség nevében az MVLSZ Elnöksége
.

1.2. A Női OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokságot (a továbbiakban: „Bajnokság”) a
Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága (VB) szervezi, irányítja és
felügyeli. A Versenykiírás rendelkezéseitől való esetleges eltérések tárgyában az
Elnökség dönt.
1.3. A Bajnokság a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31.§.(1) bekezdés c) pontja szerinti
vegyes (nyílt) bajnokság,
1.4. A Bajnokság célja:
A Bajnokság célja a magyar vízilabdasport népszerűsítése, a legjobb magyar női
vízilabdacsapatok egymással szembeni megmérettetése által, a „Magyar Bajnok” cím
elnyerése, jogosultság megszerzése a nemzetközi kupákban való indulásra,
1.5. A bajnokságban részvevő csapatok száma: 10.
1.5.1. Az MVLSZ elnöksége – korlátozott versenyzési jogokkal – további csapatokat
jelölhet
1.6. Bajnokság elnevezése:
NŐI OB I Bajnokság,
Rövidített elnevezése: NŐI OB I.,
A Bajnokságban részt vevő sportszervezetek kötelesek a Versenykiírásban meghatározott
hivatalos elnevezést használni minden médiamegjelenésük során,
1.7. Alkalmazandó szabályok:
A Bajnokság mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, a Magyar Vízilabda Szövetség
Versenyszabályzata (a továbbiakban: VSZ), valamint a FINA vízilabda szabályok – a VSZ-ben
meghatározott és elfogadott eltérésekkel - érvényesek!
II.

A Bajnokság résztvevői

2. Résztvevők
2.1. A Bajnokságban részvételre jogosultak köre:
a) a Bajnokság 2018/2019. évi bajnoki szezonjának 1-9. helyezett csapatait
működtető sportszervezet;
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b) a 2018/2019. évi Női OB I/B Osztályú Bajnokság 1. helyezett csapatát
működtető sportszervezet.
c) Az MVLSZ elnöksége által kijelölt sportszervezet csapata (csak az
Alapszakaszban, versenyen kívül)
2.1.1. Amennyiben a 2018/19. évi OB I/B bajnokság 1. helyezett csapata nem jogosult a
feljutásra, vagy nem kíván élni az indulás jogával, úgy a 2018/19. évi Női OB I
Bajnokság 10. és a 2018/19. évi Női OB I/B Bajnokság 2. helyezett csapata jogosult
osztályozót játszani. Az osztályozó mérkőzésen győztes csapatot működtető
sportszervezet, jogosult benevezni az OB I osztályba.
2.1.2. Amennyiben a Női OB I/B Osztályú Bajnokság 1. és 2. helyezett csapata nem kíván
élni az indulás jogával, vagy arra nem jogosult úgy a Bajnokság 2018/2019. évi
bajnoki szezonjának 10. helyen végzett csapata jogosult indulni.
2.2. A vízilabdasport és az utánpótláskorú játékosok fejlődése érdekében a Bajnokságban
résztvevő sportszervezetek kötelesek a Vsz. 108. § (2) bekezdése szerint országos ifjúsági,
serdülő és gyermek bajnokságokban legalább kettő lány utánpótlás csapatot indítani. A Vsz
108. § (3), (4) és (5) bekezdései szerint a sportszervezet ezen kötelezettségét saját csapatok
nevezésével vagy fiókcsapat megállapodás alapján teljesítheti. E szabálypont
vonatkozásában a fiókcsapatot saját utánpótlás csapatként kell figyelembe venni.
2.2.1. Amennyiben a sportszervezet 2.2 pontban foglalt kötelezettségének nem, vagy csak
részben tesz eleget, vagy az indított csapatok közül a bajnokságot bármelyik, neki felróható
okból nem játssza végig, a sportszervezet a Vsz. 463. §-ában meghatározott pénzbüntetés
megfizetésére köteles.
III.

Nevezés

3.1. A bajnokságba történő benevezés határideje: 2019. augusztus 6.
3.1.1.
A nevezők a nevezést a Versenyszabályzatban előírtak szerint kötelesek
benyújtani
3.2. A nevezési díj tartalmazza a bajnoki mérkőzéseken közreműködő játékvezetők és
versenybírók minden költségét a jelen szabályzatban rögzített kivételekkel.
IV.
4.

A bajnokság lebonyolítása
Sorsolás

4.1. A sorsolás időpontja: 2019. augusztus 12.
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4.1.2. A sorsolás helyszíne: a Magyar Vízilabda Szövetség Székháza, 1138 Budapest,
Margitsziget,
4.1.3. A VB a nevezett csapatok pályaválasztói jogának sorrendjét vaksorsolással
határozza meg.
4.1.4. Az első három fordulóban a 2018/2019-es bajnokság 1-4. helyezettjei nem
találkozhatnak egymással.

4.2. Lebonyolítás
(1) A Bajnokság alapszakaszból és rájátszásból áll.
(2) A helyezések eldöntésére a Vsz 6. fejezetében foglaltak - a jelen szabályzatban foglalt
eltérésekkel - irányadók.
(3) Amennyiben a döntetlen eredményre a bajnokság adott szakaszában nincs lehetőség, a
FINA vízilabda szabályok WP 11.3 pontjában leírtak szerinti szétlövéssel kell dönteni (5-5
büntetődobás, ezután a büntetődobások lövése felváltva mindaddig, ameddig az egyik
csapat hibázik és a másik gólt lő).
4.2.1. Alapszakasz
(1) A csapatok az alapszakasz során egy csoportban, körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás
szerinti sorrendben és pályaválasztói joggal egymás ellen két mérkőzést játszanak (18
játéknap).
(2) A csapatok egymás elleni második mérkőzésén a pályaválasztói jog az előző
mérkőzéshez képest felcserélődik.
4.2.1.1. A versenyen kívül induló csapat(ok) csak az Alapszakaszban vesz(nek) részt.
A mérkőzéseket hétközben játsszák le, az időpontokról a többi csapattal külön-külön
egyeztetnek. A 2019/2020-as szezonban minden csapattal két alkalommal találkoznak.
4.2.2. Play Off
(1) A Play Off mérkőzéseken döntetlen eredmény nem születhet. Döntetlen esetén a FINA
vízilabda szabályok WP 11.3. pontjában leírtak szerinti szétlövéssel kell dönteni (5-5
büntetődobás, és amennyiben annak alapján nem alakul ki a végeredmény, a csapatok
újabb büntetődobásokat lőnek felváltva mindaddig, ameddig az egyik csapat nem hibázik,
a másik csapat pedig ugyanakkor gólt ér el).
(2) A páros mérkőzések során az első mérkőzés pályaválasztója az alapszakaszban jobb
helyezést elért csapat. A további mérkőzéseken a pályaválasztói jog az előző mérkőzéshez
képest felcserélődik.

„A” változat amennyiben a válogatott nem játszik Olimpiai kvalifikációt
4.2.2.1. Play Off I
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(1) Az alapszakaszban kialakult sorrend alapján 1. és 2. helyezett csapatok automatikusan
az elődöntőbe kerülnek.
(2) Az alapszakasz 3-10. helyezett csapatai páros mérkőzést játszanak a helyosztókba
jutásért a következő párosítás szerint (maximum 3 játéknap): 3-6; 4-5; 7-10; 8-9.
(3) A csapatok hét megszerzett pontig játszanak. A pontszámítás során a csapatok az
alapszakasz során elért egymás elleni eredményeiket magukkal hozzák, azok a hét pontba
beleszámítanak.
4.2.2.2. Play Off II
(1) A 3/6. és 4/5. párosítások győztesei az elődöntőbe jutnak, ahol a döntőbe kerülésért két
győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak az alapszakasz 1. és 2. helyezett csapataival a
következő párosítás szerint (maximum 3 játéknap): X1: 1-4/5GY X2: 2-3/6GY
(2) A 3/6. és 4/5. párosítások vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a
helyosztókba jutásért a 7/10. és 8/9. párosítások győztes csapataival a következő párosítás
szerint (maximum 3 játéknap): Y1: 3/6V-8/9GY, Y2: 4/5V-7/10GY
(3) A 7/10. és 8/9. párosítások vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a
9-10. helyezések eldöntéséért (maximum 3 játéknap).
4.2.2.3. Play Off III
(1) Az X1 és X2 párosítások győztesei három győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a
bajnoki címért (maximum 5 játéknap) - döntő.
(2) Az X1 és X2 párosítások vesztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak a 3.
helyezésért (maximum 3 játéknap) - bronzmeccs.
(3) Az Y1 és Y2 párosítások győztesei két győzelemig tartó páros mérkőzést játszanak az 5.
helyezésért (maximum 3 játéknap). (4) Az Y1 és Y2 párosítások vesztesei két győzelemig
tartó páros mérkőzést játszanak a 7. helyezésért (maximum 3 játéknap).
(4) Az MVLSZ Elnöksége - amennyiben élni kíván a lehetőséggel - jogosult kijelölni a bajnoki
döntő helyszínét.
„B” változat, amennyiben a válogatott Olimpiai kvalifikációt játszik.
4.2.2.1. Play Off
(1) A csapatok az Alapszakasz mérkőzéseit követően kialakult sorrend alapján Play Off
mérkőzéseket játszanak az alábbiak szerint (maximum 3 játéknap)
Az Alapszakasz 1. és 2. helyezettje két győzelemig tartó párosmérkőzést játszik a bajnoki
címért,
Az Alapszakasz 3. és 4. helyezettje két győzelemig tartó párosmérkőzést játszik a harmadik
helyért,
Az Alapszakasz 5. és 6. helyezettje két győzelemig tartó párosmérkőzést játszik az ötödik
helyért,
Az Alapszakasz 7. és 8. helyezettje két győzelemig tartó párosmérkőzést játszik a hetedik
helyért,
Az Alapszakasz 9. és 10. helyezettje két győzelemig tartó párosmérkőzést játszik a
kilencedik helyért,
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(2) Az MVLSZ Elnöksége - amennyiben élni kíván a lehetőséggel - jogosult kijelölni a bajnoki
döntő helyszínét.
4.3. Kiesés eldöntése
(1) A 10. helyen végzett csapat kiesik a Bajnokságból.
(2) Amennyiben a Női OB I/B Osztályú Bajnokság 1. helyezett csapata nem kíván élni a
feljutás jogával, vagy arra nem jogosult úgy a Női OB I/B Osztályú Bajnokság 2. helyezett
csapata két győzelemig tartó osztályozót játszik a Bajnokság 10. helyen végzett csapatával.
Ha a Női OB I/B Osztályú Bajnokság 2. helyezett csapata nem kíván élni az osztályozó
lehetőségével, vagy arra nem jogosult, úgy a Bajnokság 10. helyen végzett csapata bent
marad.
(3) Az osztályozó során az első mérkőzés pályaválasztója az OB I Osztályú Bajnokságban
szerepelt csapat.
(4) Az osztályozó az OB I osztályhoz tartozik, és a mérkőzésekre az OB I osztály rájátszásának
szakaszára irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(5) Ha a bajnoki év során egy csapatot kizárnak, az visszalép, illetve a sportszervezet vagy a
szakosztály megszűnik, úgy a kizárt, visszalépett vagy megszűnt csapatot kell kiesettnek
tekinteni.
4.4. Részvétel a BEK és LEN Kupában
A Bajnokság első helyén végzett csapat vehet részt - ha két csapat indulhat, akkor a második
helyen végzett csapat is részvételi jogot nyer - a 2020/2021. évi EuroLiga sorozatban. A
Bajnokság harmadik helyén végzett csapat, amennyiben a Női Magyar Kupa győztese a
Bajnokság első vagy második helyezettje, úgy részvételi jogosultságot szerez az EuroLiga
sorozatban történő szereplésre.
4.5. Játéknapok
4.5.1. A bajnokság első játéknapja: 2019. szeptember 28.
Alapszakasz
2019. október 5., 9., 12., 19.
2019. november 9., 13., 16., 23.
2020. február 1., 8/12., 15., 22., 29.
2020. április 1.,4.,25., 29.
2020 május 2.
Play Off játéknapok
2020. május 9. 13. 16
Osztályozó:
Az osztályozó mérkőzések időpontjának kijelölésére később kerül sor.
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4.5.1. A fordulók időpontjai a válogatott nemzetközi programjai és a mérkőzésekhez
kapcsolódó válogatott összetartások miatt módosulhatnak.
4.5.2. A szombati vagy szerdai játéknapok helyett, az érintett csapatok írásbeli
megegyezésével, külön eljárási díj megfizetése nélkül, a mérkőzés az azt megelőző szombati játéknap esetén - pénteken vagy - szerdai játéknap esetén - kedden is lejátszható.
4.5.3. Amennyiben a válogatott csapat Olimpiai kvalifikációt játszik („B” változat), úgy a
NŐVÉR a csapatokkal egyeztetve a 2020. február 24. és 2020. március 22. időszakban
kezdeményezheti egy „Olimpiai Kupa” kiírását.

4.6. Díjazás:
4.6.1. A mérkőzéssorozat győztese elnyeri a „Magyar Bajnok” címet, és a vele járó
serleget,
4.6.2. A Bajnokság I., II. és III. helyezett csapatainak a tagjai (20 fő), éremdíjazásban
részesülnek,
4.6.3. A díjakat a döntő mérkőzés után az MVLSZ tisztségviselői ünnepélyes keretek között
adják át. A III. helyezett díját a bronzmeccset követően adják át.

V.

Egyes mérkőzések rendezése

5.1. A rendező sportszervezet köteles a FINA szabályoknak (WP 1.1. – WP 2.3-ig) megfelelő
pályát a megfelelő felszereltséggel biztosítani. Eltérés esetén mérkőzés csak a VB egyedi
engedélye alapján rendezhető. A pálya felszereltségére vonatkozó előírásokat a
Versenykiírás 1. számú melléklete tartalmazza,
5.2. Mérkőzést kizárólag Pályahitelesítési engedéllyel rendelkező uszodában lehet
megrendezni,
5.3. A pálya hossza a gólvonalak között 25 méter (alapvonalak között 25,6 méter), a
szélessége a két oldalzáró kötél között 20 méter,
5.4. Az egyes mérkőzések megkezdése előtt a rendező sportszervezet köteles a
Pályahitelesítési engedélyt a mérkőzés ellenőrének kérésre bemutatni! Pályahitelesítési
engedély hiányában a mérkőzés nem tartható meg,
5.5. A mérkőzéseken rendezők megbízása kötelező! A sportrendezvény biztonságára a VSZ
7.4. fejezetében foglalt előírások az irányadóak,
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5.6. Az Bajnokság hivatalos labdája: KAP7. A Bajnokság mérkőzésein kizárólag a KAP7
labdák használhatóak!
5.7. A rendező sportszervezet saját választása szerint köteles a mérkőzés teljes időtartama
alatt az alábbiakat biztosítani:
a) két fő labdaszedőt és 5 db egyforma ,4’ méretű KAP7 labdát;
b) 9 db egyforma ,4’ méretű KAP7 labdát.
c) A rendező sportszervezet köteles a Versenybíróság részére egy – a labdák
felfújására alkalmas, nyomásmérővel ellátott - pumpát biztosítani.
5.7.1. A rendező sportszervezet edzője/csapatvezetője az 5.7. pont szerinti döntésének
eredményét köteles a mérkőzés megkezdése előtt a hivatalos ellenőrnek bejelenteni.
5.7.2. A televízió által közvetített mérkőzéseken labdaszedők alkalmazása kötelező, ez
esetben az 5.7. pont b) pontja nem választható.
Amennyiben a labda a játékteret elhagyja, - és a mérkőzésen gólbíró nem szerepel – a labdát
kizárólag a mérkőzés előtt kijelölt és a játékvezető által tudomásul vett személy (edző, vagy
másodedző) dobhatja be a játékvezető jelzése alapján. A labda taktikai megfontolásból
származó késedelmes, vagy egyéb megtévesztő bedobása, a vétkes csapatvezető ellen
sárgalapos, ismételt esetben piros lapos büntetést vonhat maga után.
5.8. A mérkőzéseken kötelező a tájékoztatásra alkalmas, a mérkőzés pillanatnyi állását
(gólok) és egy, a teljes játékidőt és legalább négy, a támadási időt mutató elektromos
kijelzőt, a versenybíróság asztalán elhelyezkedő központi vezérlő egységgel, valamint két,
eltérő hangot adó, elektromos kürt és hangos beszélő biztosítása,
5.9. Mérkőzés közben az elektromos órákkal kapcsolatban előforduló technikai-műszaki
hiba esetén kézi időmérést kell alkalmazni. A mérkőzéseken kézi időmérés esetén a játékidő
állásáról a csapatok, játékosok és a közönség számára tájékoztatást kell adni! Amennyiben
tartalék kézi órák és hangos beszélő nem áll rendelkezésre úgy a játékvezetőknek a
mérkőzést le kell fújniuk, kivéve azt az esetet, ha a csapatok egyetértése esetén az ellenőr
a folytatás mellett dönt. Elektromos kijelző óra hiányában a mérkőzés nem kezdhető el!
5.10. A rájátszás mérkőzésein valamint televízió által közvetített mérkőzéseken a rendező
egyesület két, egymástól független elektromos időmérő óra készletet köteles biztosítani.
5.11. A mérkőzéseken a megvilágítás, a fényintenzitás nem lehet kevesebb, mint 600 lux.
5.11.1. TV által közvetített mérkőzés csak olyan uszodában rendezhető ahol a
fényintenzitás erőssége eléri a televízió közvetítések által előírt minimumot.
5.12. Az E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság mérkőzéseivel azonos helyszínen
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megrendezésre kerülő Női OB I Osztályú találkozókat lehetőség szerint közvetlenül a
férfimérkőzést követően kell lejátszani.
VI. Csapatok, játékosok, versenyengedélyek
6.1. Egy csapatban 14 játékos szerepelhet a mérkőzésen. Az 1-es és 14-es sapkát viselő
játékosok csak kapusként léphetnek pályára, mezőnyjátékosként történő szereplésük
jogosulatlan játékosnak minősül!
6.2. NŐI OB I Osztályban egy adott mérkőzésen maximálisan 2 külföldi sportolók
csoportjába tartozó sportoló szerepeltethető. A 2019/2020. évi bajnokságban az
Elnökség külön engedélyével – további egy fő külföldi állampolgárságú sportoló
szerepeltethető.
6.2.1. A NŐVÉR döntése alapján a 2020/2021. évi bajnokságban maximum 2 külföldi
sportoló szerepeltetésére lesz lehetőség.
6.3. A mérkőzéseken a csapatok tagjainak egységes öltözete kötelező! A játékosok egységes
köpenyben vagy ruhában kötelesek megjelenni és egységes sportruhát (fürdőnadrágot)
kötelesek viselni a mérkőzésen. A sportvezetők egységes felső ruházatot és azonos színű
hosszú nadrágot kötelesek viselni!
6.4. Versenyigazolvány (MVLSZ kártya):
6.4.1. A versenyigazolvány érvényességi ideje felnőtt korosztályú sportoló esetében a
következő átigazolási időszak, de maximum 5 év, utánpótlás korosztályú sportoló esetében
a következő átigazolási időszak, de maximum 3 év.
6.4.2. A Versenyigazolvány csoportosan a legkésőbb a Női OB I Bajnokság első fordulójának
játéknapja előtt 6 munkanappal igényelhető (a játéknap nem számít bele a 6 munkanapba)!
6.5. Versenyengedély:
6.5.1. Az OB I Női Bajnokságokban való szerepléshez külön „OB I-es versenyengedély” is
szükséges. Az OB I-es versenyengedélyek igénylése időben korlátozott, egy bajnoki
szezonban két alkalommal lehetséges,
6.5.2. Az egyesületek legkésőbb a bajnokság 1. fordulóját megelőző utolsó munkanap 12.00
óráig adhatják le az MVLSZ kártyával már rendelkező, vagy korábban írásban benyújtott
igény alapján, valamint az OB I-es csapatukban esetlegesen szerepeltetni kívánt további
játékosok névjegyzékét elektronikus úton a Versenyiroda részére. A névjegyzékben meg
kell jelölni azokat a sportolókat, akik részére a versenyengedélyt kérik,
A jegyzék a köztes átigazolási időszakban az egyéb szabályok figyelembe vételével
kiegészíthető.
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6.5.3. A Versenyiroda a kérelem alapján megadja az OB I-es versenyengedélyt azon
játékosok számára, akiket a sportszervezet a listán megjelölt, valamint akik részére a
versenykiírásban meghatározott díjat befizették, és akiknek a kérelmét első fokon
jóváhagyták,
6.5.4. A listán szereplő azon játékosok részére, akiket a listán a kérelmet benyújtó
sportszervezet nem jelölt meg, valamint akiknél az engedély kérelem díját nem fizették
meg, a Versenyiroda, a díj megfizetése és a kérelem benyújtása esetén, a bajnokság során
bármikor, soron kívül lefolytathatja az eljárást és kiadhatja a játékengedélyt!
6.5.5. A sportszervezetek saját utánpótlás korú játékosaik részére az OB I-es
versenyengedélyt, a névjegyzékben való előzetes feltüntetés nélkül, az engedélyezési díj
befizetése esetén, bármikor igényelhetik, azzal, hogy ennek határideje mindig az adott
bajnoki forduló előtti csütörtök 12.00!
6.5.6. A sportolók részére a Versenyiroda külön OB I versenyengedélyt nem készít, maga az
MVLSZ kártya felel meg az OB I-es játékosok esetén OB I-es versenyengedélynek, a
mögöttes egyesületi listával és az ÜVR-ben szereplő OB I-es regisztrációval!
VII. Résztvevő hivatalos személyek:
7.1. Játékvezetők
A mérkőzésekre 2 fő játékvezetőt a Játékvezetői Bizottság jelöl és küld,
7.2. Gólbírók
A mérkőzésekre a Játékvezetői Bizottság gólbírókat is küldhet,
7.2.1. TV mérkőzésekre kötelező gólbírót küldeni,
7.2.2. mérkőzésekre kötelező „Time out” bírókat küldeni,
7.3. Mérkőzés versenybírósága (digititkár, segédtitkár, Időmérő I., Időmérő II.):
A budapesti mérkőzésekre a teljes zsűrit a Játékvezetői Bizottság küldi, a Budapesten kívüli
mérkőzésekre a Játékvezetői Bizottság digititkárt és időmérőt is küld, a segédtitkárról és a
második időmérőről a pályaválasztó csapat köteles gondoskodni.
A pályaválasztó csapat kötelessége, hogy a feladatot jól ismerő, megfelelő végzettséggel
rendelkező és alkalmas személyeket javasoljon. Az adott mérkőzésre a JB ezen személyek
közül jelöli ki a segédtitkárt és a másik időmérőt.
A Játékvezetői Bizottság jogosult bármely mérkőzésre, indoklás nélkül, teljesen vagy
részben, versenybíróságot küldeni más városból. A sorozatmérkőzésekre kiküldött
játékvezetők, amikor nem játékvezetőként szerepelnek, elsőbbséget élveznek a helyi
jelöltekkel szemben, hivatalos szövetségi küldöttnek tekintendőek.
7.4. A rendező sportszervezet köteles a saját költségén táblakezelőt biztosítani a
sporteseményre. A táblakezelő feladata a találkozó eredményének, a személyi hibáknak, és
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egyéb a digitális táblán megjeleníthető adatoknak a felvitele a mérkőzés teljes időtartama
alatt. A táblakezelő munkáját a találkozó hivatalos ellenőre felügyeli.
7.5. Az Ellenőri Bizottság minden mérkőzésre küld ellenőrt.
7.5.1 Az Ellenőri Bizottság saját hatáskörében, belátása szerint bármelyik mérkőzésre,
valamint az I. helyről és a III. helyről döntő mérkőzésekre 2 fő ellenőrt küld,
7.5.2. Az Ellenőri Bizottság a csapatok írásbeli kérésére bármelyik mérkőzésre 2 fő ellenőrt
küldhet. Ebben az esetben a második ellenőr díját annak a csapatnak kell meg fizetnie,
amelyik az ellenőr kiküldését kérte!
7.6. A mérkőzésekre kiküldött játékvezetők, ellenőrök, zsűritagok személyét a csapatok
nem kifogásolhatják!
VIII. Költségek viselése
8.1. Közreműködők díjazása
A mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait és
utazási költségeit az MVLSZ viseli. Az elnökség döntése szerint az MVLSZ a költségeket vagy
szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási/egyéni vállalkozói számla vagy EKHO-s megbízás
alapján téríti meg,
8.1.2. A táblakezelő díját a rendező sportszervezet viseli,
8.2. Rendezési költségek
8.2.1. A mérkőzések rendezési költségeit és az orvosi ügyelet költségét a pályaválasztó
sportszervezet viseli,
8.2.2. A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik,
8.2.3. Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB
arról másképpen rendelkezik!
IX. Óvás
9.1. Az óvás előterjesztésére, elbírálására valamint a fellebbezés benyújtására az MVLSZ
Versenyszabályzatának óvással kapcsolatos rendelkezései az irányadóak!
X. Fizetendő díjak
10.1. Nevezési díj: 965.000.- Ft (AAM)
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10.2. OB I-es versenyengedélyek díjai:
Magyar állampolgárságú játékos részére: 2.500,- Ft + ÁFA/fő
Külföldi állampolgárságú játékos részére: 25.000,- Ft + ÁFA/fő
10.3. MVLSZ versenyigazolvány díja:
Csoportos kérelem esetén: 2.500,- Ft + ÁFA/ fő,
Egyéni kérelem, elveszett kártya pótlása esetén: 5.000, -Ft + ÁFA /fő,
Külföldi állampolgárságú játékos igazolványok kiadása: 25.000,- Ft + ÁFA/fő
Érvényes igazolvány meghosszabbítása: A sportorvosi engedély érvényességének lejárta
illetve annak megújítása esetén díjtalan!
10.4. . Külföldi játékos leigazolási díj: 20.000,- Ft + ÁFA/fő
10.5. . Az óvás díja:
Alapszakaszban és középszakaszban: 150.000,- Ft, (azaz százötvenezer forint) AM,
Rájátszásban: 200.000,- Ft, (azaz kettőszázezer forint) AM
10.5.1. A fellebbezés díja:
Alapszakaszban és középszakaszban: 300.000,- Ft, (azaz háromszázezer forint) AM,
Rájátszásban: 400.000,- Ft, (azaz négyszázezer forint) AM.
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1. számú melléklet Pálya Női OB I mérkőzésen
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A vízilabda pálya mérete:
Női mérkőzéseken 25m*20m
Jelölések a játéktéren:
Úszókapu rögzítése (gólvonal fehér színű), visszatérési terület (piros) jelölése nem változott.
Jelölések a játéktér oldalain
Fehér bója - gólvonal és felező vonal
Piros bója - 2 méter a gólvonaltól
Sárga bója - 6 méter a gólvonaltól
Piros jelzés - 5 méter a gólvonaltól (büntető dobás)
Kötélzet
A játéktér oldalain a kötélzetgólvonaltól a 2m vonalig piros színű
2m és 6m között sárga színű 6m és a felező vonal között zöld színű
A pálya kispad felőli oldalán a két kötélzetet kell elhelyezni, egymástól min. 0,5m de ajánlott
0,7 m távolságra a „repülő” cserék lebonyolításához. (az Elnökség döntése értelmében a
2019/20-as bajnokságban a repülőcsere nem kerül bevezetésre, így az ezzel kapcsolatos
kötélzet kiépítése nem szükséges.)
Játékvezető járda
A járófelületnek azonos színűnek kell lenni a játéktér oldalán elhelyezett kötélzettel.
(piros, sárga, zöld)
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A FINA partner MALMSTEN által gyártott úszókapu és kötélzet megfelel a módosított
szabálypontoknak.
1. Világítás Minimum 600 lux fényintenzitás a pálya minden pontján.
2. Víz hőmérséklet:
 22-29 Celsius
 1 db hőmérőnek rendelkezésre kell állnia
3. Felszerelés
Kijelzők vagy táblák:
 eredményt, teljes játékidőt és a játékosok személyi hibáit mutató elektromos kijelző,
vagy eredményt és teljes játékidőt mutató elektromos kijelző, valamint külön a
játékosok személyi hibáinak kijelzésére alkalmas mechanikus vagy elektronikus tábla
 4 db támadási időt mutató elektromos óra a pálya 4 sarkában az alapvonalon
elhelyezve
 az elektronikus kijelzők központi vezérlő egysége a zsűri asztalán kell legyen
 elektromos kijelző óra hiányában a mérkőzés nem kezdhető el
 mérkőzés közbeni meghibásodás esetére az alap-, és középszakaszban 2 db kézi
időmérő óra
 kézi időmérés esetén a mérkőzés állásának és a teljes időnek a kijelzésére kézi
forgatású tábla (vagy ahhoz hasonló eszköz), amelyen az idő kijelzése minimálisan perc
+ 30 másodperc felbontású
Zsűri asztal felszerelése:
 zászlók: 1 db fehér, 1 db kék, 1 db piros, 1 db sárga zászló; méretük 35 x 20 cm
 időkérés mérésére asztali időmérő
 2 db eltérő hangot adó elektromos kürt
 Hangosbeszélő
 220 V-os tápellátás
 WIFI vagy vezetékes internet
 eső és fényviszonyok elleni védelem
Nyomásmérővel ellátott pumpa
Egyéb:
 versenybírók, játékvezetők, az ellenőr valamint a vendégcsapat részére személy- és
vagyonbiztonság szempontjából megfelelő, biztonsági zárral ellátott, külön-külön
öltöző
 5 darab egyforma, KAP7 márkájú labda és két fő labdaszedő, vagy 9 darab egyforma,
KAP7 márkájú labda
4. Speciális esetek
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Rájátszás: 2, egymástól
rendelkezésre állnia

független elektromos

időmérő óra készletnek kell

TV közvetítés:
 2, egymástól független elektromos időmérő óra készletnek kell rendelkezésre állnia
 a zsűri asztalával szemben lévő oldalon 10 darab, egyenként 3 x 1 méteres led
reklámtábla vagy led reklámtábla hiányában annak megfelelő reklámfelület
 a vízilabdakapuk mögötti területen (vízen, parton, hálón, stb.) mindkét oldalon 5
darab, egyenként 3 x 1 méteres reklámfelület
5. Arculati elemek Az MVLSZ Elnöksége a mérkőzéseken kötelezően alkalmazandó egyes
arculati elemeket a későbbiekben teszi közzé.
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