Észak-keleti Liga Kupa
2016/2017. évi Területi Utánpótlás Vízilabda Bajnokság versenykiírása
1. Általános rendelkezések:
 - A bajnokság kiírója:
Magyar Vízilabda Szövetség VB-je által létrehozott Észak-keleti területi VB
(továbbiakban: ÉKT-VB)
 - A kupák célja:
A nyári felkészülési időszak végén versenyalkalmak biztosítása az Észak-keleti Régió
csapatainak, a mérkőzéssorozat győztesének és helyezettjeinek eldöntése, a
versenyeztetés folyamatosságának biztosítása, a vízilabda sport népszerűsítése.
 - A bajnokság lebonyolításáért felelős:
Az MVLSZ VB-je által megbízott ÉKT-VB.
Észak-keleti területi VB elnök:

Erdei János

telefon (70) 940 1799,
(47) 312 182
Székhelye:
Sárospatak Esze T.u. 24.
E-mail címe:
erdeijani@t-online.hu
 - Díjazás:
A mérkőzéssorozat győztese nyeri a Kupát és a „Kupa védője” címet. A kupa első
három helyezést elért csapata érem díjazásban részesül.
A kupákban az MVLSZ Versenyszabályzatát a jelen versenykiírásban foglalt, az
MVLSZ által jóváhagyott módosításokkal kell alkalmazni. A mérkőzések rögzítése
digitális jegyzőkönyv-vezetéssel történik.
 - Szabályok
A mérkőzésen az MVLSZ Vízilabda szabályait a versenykiírásban foglalt
módosításokkal kell alkalmazni.
 - Fegyelmi ügyek,fellebbezések
Az ÉKT-VB által szervezett versenysorozat valamennyi mérkőzésén történt fegyelmi
vétség, ill. a mérkőzésekkel kapcsolatos bármely ügyben az elsőfokú határozatot az
Észak-keleti területi VB, fellebbezés esetén a másodfokú határozatot az MVLSZ VB
hozza .
2. Résztvevő csapatok, játékosok, nevezés:
A bajnokság elnevezése résztvevői:
Észak-keleti Liga Kupa Területi Utánpótlás Vízilabda Bajnokság
- Az IFI-JUNIOR korosztályban a nevezett csapatok 1995-ben vagy később született
játékosai szerepelhetnek azzal a kitétellel,hogy az 1995-ben,1996-ben,ill. az 1997-ban
született játékosok adott mérkőzésre nevezett létszáma nem haladhatja meg az öt
főt.
- A SERDÜLŐ korosztályban a nevezett csapatok 2000-ben vagy később született
játékosai szerepelhetnek
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- A GYERMEK I. korosztályban a nevezett csapatok 2002-ben vagy később született
játékosai szerepelhetnek.
- A GYERMEK III. korosztályban a nevezett csapatok 2004-ben vagy később született
játékosai szerepelhetnek.
- A GYERMEK V. (baby) korosztályban a nevezett csapatok 2006-ben vagy később
született játékosai szerepelhetnek.
Játékosok:
 A mérkőzéseken az a játékos szerepelhet, aki a 2016-17. évi bajnoki szezonra
érvényes MVLSZ igazolással, játékengedéllyel rendelkezik, és sportorvosi engedélye
érvényes.
 A mérkőzésen a játékost az MVLSZ igazolvány azonosítja, melyet a mérkőzés
játékvezetője ellenőriz. Az igazolvány bemutatása és a versenybíróság részére történő
átadása nélkül a játékos a mérkőzésen nem vehet részt
A játékosok listáját (név, születési dátum, anyja neve, igazolvány száma) a
NÉV SZERINT NEVEZÉS lapon, a nevezéssel együtt kell leadni az ÉKT-VB részére,
amennyiben egy egyesület több csapatot indít egy korosztályban, akkor csapatonként
„A”, „B” stb. jelöléssel. Egy játékos, a bajnokságban, korosztályon belül csak egy
csapatban szerepelhet. Az IFI-JUNIOR korosztályban az 1995,1996,1997-ben született
játékosok adott mérkőzésre nevezett létszáma nem haladhatja meg az öt főt.
Nevezési határidő: 2016. november 1.
Nevezési díj : 40.000 Ft korosztályonként és csapatonként, melyet a nevezéssel egyidejűleg
kell utalni a következő bankszámlára: OTP Szeged 117 35005 - 20358257 Csongrád Megyei
Kerékpáros és Vízilabda Szövetség.A közlemény rovatba be kell írni: Nevezési díj 2016/17
ÉKT-VB valamint a nevezett csapat korosztályát.
Nevezni az MVLSZ Internetes felületén kell, és a letöltött, aláírt nevezéseket
korosztályonként, csapatonként, külön-külön a jelzett időpontig személyesen, vagy postai
úton kell az ÉKT-VB részére eljuttatni.
A nevezésnek tartalmaznia kell a sportegyesület pontos nevét, címét, telefonszámát, e-mail
címét, a szakosztályvezető és az edző nevét, telefonszámát, e-mail címét.
A nevezést az egyesület elnökének vagy helyettesének kell aláírnia és azt az egyesület
bélyegzőjével ellátnia.
3. Sorsolás:
A sorsolás nyilvános. 2016. november 9-én 17 órakor kerül megtartásra a ÉKT-VB által
kijelölt helyen.
Az Észak-keleti Liga Kupa időpontjai, a mérkőzések helyszínei:
A Kupa 2016.december 1. és 2017. június 15. között kerül megrendezésre.
A korosztályok játéknapjai a nevezések leadását követően a sorsolás alkalmával kialakított
időrend szerinti napokon lesznek megjelölve.
Játéknap:

SZOMBAT (tartalék nap:vasárnap ).

Az ÉKT-VB a játéknapok kijelölésénél figyelembe veszi az MVLSZ Országos,valamint a
BVLSZ és a CSOVISZ korosztályos bajnokságainak játéknapjait az esetleges időpont
egyezések elkerülése érdekében.
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Helyszínek: Minden korosztályban: A nevezett csapatok által megjelölt helyeken (ha
megfelel a szabályoknak), minden csapat hazai pályán egy-egy tornát rendez.
I.Alapszakasz (egynapos torna)
II. Döntő, helyosztók (egynapos torna)
A helyszín később kerül megnevezésre
4. Az egyes mérkőzések rendezése:
Az ifjúsági, serdülő, valamint a gyermek I. korcsoport a mindenkori érvényben lévő
FINA szabályok szerint játszik. Kivételt jelent, hogy a bajnokságokon
a csapatok mérkőzésékenként csak kettő időkérésre jogosultak.
Játékidő: minden korosztályban 4 × 8 perc (tiszta játékidő)
Játéktér:
 Az Ifi-Junior,a Serdülő valamint a Gyerek I. korosztály: szabvány méretű pálya
(30 × 20 m) valamint szabvány méretű kapu
 Gyermek III-as.ill.V-ös (baby) korosztály: kis pálya (25 × 12-16 m) valamint
kisméretű kapu (2,15m X 0,75m)
Labda mérete:
 Ifi-Junior,a Serdülő valamint a Gyerek I.: 5-ös.
 Gyermek III-as.ill.V-ös (baby) korosztály: 3-as.
További FINA szabályoktól eltérő rendelkezések vonatkoznak a Gyermek III-as.ill.
V-ös (baby) korosztályra
A Gyermek III-as.ill.V-ös (baby) korosztály mérkőzésein tiltott a zónavédekezés valamint az
5 méteren túli szabaddobást nem lehet kapura küldeni ! A zónavédekezést alkalmazó játékost
a bírónak ki kell állítania.
3 db, egyforma, szabályos méretű és minőségű labdáról a pályaválasztó (elöl álló) csapat
köteles gondoskodni.
A mérkőzéseket egy játékvezető vezeti. A játékvezetőt és az ellenőrt az ÉKT-VB jelöli.
Zsűriről és orvosról a rendező csapatnak kell gondoskodnia, továbbá biztosítania kell a
digitális jegyzőkönyv-vezetés (technikai és személyi) feltételeit. A mérkőzésekre a csapatok
edzővel kötelesek megjelenni, és a kitűzött játékidő előtt 30 perccel a zsűrinél jelentkezni.
Várakozási idő nincs.
A mérkőzéseket csak orvos jelenlétében lehet lejátszani.
A csapatok a zsűrivel szemközti oldalon kötelesek elhelyezkedni. A mérkőzés ideje alatt
csak a jegyzőkönyvben szereplő játékosok és vezetők (max. 2 fő) tartózkodhatnak a
kispadnál.
A mérkőzések a kiírás szerinti napokon a sorsoláskor kialakított sorrendben kerülnek
megrendezésre.
A mérkőzés lemondására – annak indoklásával – 5 nappal a mérkőzés időpontja előtt írásban
van lehetőség. Elfogadásáról, új időpontról az ÉKT-VB dönt.
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Az Észak-keleti Liga Kupa Területi Bajnokság lebonyolítási rendje :
A tornák körmérkőzéses rendszerűek, melynek végeztével a kialakult helyezések szerint
kerül megrendezésre a rájátszás (a döntő és a helyezéseket eldöntő mérkőzések). A
helyezések eldöntése: A helyezéseket a bajnokság során elért pontok döntik el.
Pontszámegyenlőség esetén az érintett csapatok egymás ellen elért eredménye illetve 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.
A rájátszás (egynapos) az alapszakaszban elért helyezések szerint (az 1-2. helyezett az első
helyezésért, a 3-4. helyezett a bronzéremért, az 5-6. helyezett az 5. helyért játszik stb.) két
mérkőzésen az alapszakasz eredményeit nem beszámítva (de a rájátszásban elért egymás
elleni gólkülönbséget figyelembe véve) kerül lebonyolításra.
5. A versenyszabályzatban és a versenykiírásokban rögzítettek megszegésének
következményei:
A mérkőzésre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni.Ha valamelyik csapat
nem áll ki vagy nem jelenik meg, az ÉKT-VB a vizsgálat eredményétől függően határoz. A
vétlen csapat javára kettő ponttal és 5:0 -ás gólkülönbséggel kell igazolni azt a bajnoki
mérkőzést, amelyen az ellenfél saját hibájából nem jelent meg, vagy idő előtt levonult illetve
jogosulatlan játékost szerepeltetett. Utóbbi két esetben a vétkes csapattól egy büntetőpontot
kell levonni.
Ha egy csapat saját hibájából két alkalommal nem játszotta le szabályszerűen a kitűzött
mérkőzést, törölni kell a bajnokságból eredményeivel együtt.
6. Óvás
Óvással csak az az egyesület élhet, amelynek csapata a mérkőzést a játékvezető utasítása
szerint végigjátszotta.
Az egyes mérkőzések eredménye ellen benyújtott óvásnak a mérkőzést követő kedd 16 óráig,
az óvási díjjal együtt kell az ÉKT-VB -hez beérkeznie.
Az óvást az egyesület elnökének, vagy helyettesének kell aláírnia és az egyesület
bélyegzőjével ellátnia.
Az óvást az ÉKT-VB 3 napon belül elbírálja, az óvással kapcsolatban döntést hoz, mellyel
szemben 3 napon belül az MVLSZ VB-hez lehet fellebbezni a fellebbezési díj befizetése
mellett. Az óvás és a fellebbezés tárgyalásán az érdekelt egyesületek képviselői részt
vehetnek.
Óvási díj: 20.000.- Ft
Fellebbezési díj: 25.000 Ft
Az óvási és fellebbezési díjakat az MVLSZ-be kell átutalni, vagy pénztárába befizetni vagy a
fellebbezéssel együtt a az ÉK-VB.nek átadni, aki az összeget az MVLSZ-be továbbítja.
7. Költségek viselése:
A bajnoki mérkőzésre utazó csapat összes költsége az utazó csapatot terheli. Ez a
rendelkezés vonatkozik az újrajátszandó mérkőzésre is. A pályát, a megfelelő
felszereltséggel a rendező egyesület köteles biztosítani.
A játékvezető, az ellenőr, valamint a zsűri díjazásáról a rendező csapatnak kell
gondoskodnia, és a kifizetéseket a fennálló jogszabályok szerint bonyolítania –ezen
kötelezettség alól csak akkor kaphat felmentést a rendező egyesület,ha a közreműködést – a
játékvezető, az ellenőr, valamint a zsűri- díjmentesen vállalják. A díjak mértékéről a
nevezések után a résztvevő csapatokkal történt egyeztetés után dönt az ÉKT-VB.
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Az ÉKT-VB semmiféle kifizetéseket nem bonyolít. A nevezési díjakat a Csongrád Megyei
Vízilabda Szövetség számlájára kell utalni, amelyből a Csongrád Megyei Vízilabda
Szövetség biztosítja az érmek és kupák költségeit. A Csongrád Megyei Vízilabda Szövetség
ezen költségekről számlákkal köteles elszámolni az ÉKT-VB felé.
8.

Egyéb rendelkezések:

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.
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 után egy, a második piros lap után kettő, a harmadik
piros lap után három, stb. mérkőzés eltiltás alkalmazandó.
A mérkőzésekkel kapcsolatos bármilyen fegyelmezetlenség, rendbontás esetén az MVLSZ
Versenyszabályzata alapján kell eljárni.
A csak és kizárólag a területi bajnokságokban szereplő egyesületekben nevelkedett
játékosok, vendégjátékosként játszhatnak nevelőegyesületükben, az országos utánpótlás
bajnokságba nevezett csapatba történő átigazolásukat követően maximum 3 évig. A
vendégjátékos Észak-Keleti Liga Kupában történő játékjogosultságát az ÉKT-VB elnökétől
kell írásban kérvényezni, aki az MVLSZ honlapján ellenőrzi az adott játékos
nevelőegyesületben kapott korábbi játékengedélyét, döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
Elérhetőségek:
Észak-keleti területi VB
Székhelye:
Sárospatak Esze T.u. 24.
E-mail címe:
erdeijani@t-online.hu
Észak-keleti területi VB elnök:

Erdei János

(70) 940 1799,

(47) 312 182

Sárospatak, 2016. szeptember 1.
Erdei János
az MVLSZ VB
Észak-keleti Területi VB elnöke
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