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1. Általánosrendelkezések: 

1.1. A Bajnokság kiírója 

A Magyar Vízilabda Szövetség nevében az MVLSZ Elnöksége 

1.2. A Bajnokság szervezője 

A Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokságot (a továbbiakban: „Bajnokság”) a Magyar Vízilabda 
Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága (VB) szervezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való 
esetleges eltérések tárgyában az Elnökség dönt, döntésével szemben a sportágon belül jogorvoslati 
lehetőség nincs! 

1.3. A Bajnokság célja 

A Bajnokság célja az OB II osztályú bajnoki cím, illetve a feljutás eldöntése az OB I/B-be továbbá 
     rendszeres és aktív sportolási, versenyeztetési lehetőség biztosítása az amatőr sportolók számára. 

1.4. A Bajnokság típusa 

A Bajnokság a sportolók jogállása szempontjából a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31.§.(1) bekezdés 
a) pontja szerint amatőr bajnokság. 

 

1.5. A Bajnokság elnevezése  

Férfi OB II Bajnokság  

Rövidített   elnevezése: Férfi OB II 

1.6. 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 azon eltérésekkel, amelyek alkalmazását ezen versenyforma nem zárja ki – érvényesek. 

 

2. A Bajnokság résztvevői, nevezés: 

2.1. Részvételi jog 

(1) A Bajnokság nyílt versenyrendszerű, abban bármely MVLSZ tagsággal rendelkező sportszervezet 

jogosult csapatot indítani,       

(2) A Bajnokságban külföldi sportszervezet a VSZ 18.§.(5) bekezdésében előírtak szerint, az MVLSZ 

Elnökségének külön engedélyével szerepelhet, 

(3) Azon sportszervezet amelynek csapata a 2020/21. évi bajnokságban feljutó helyen végzett, csapatát 

ismételten ebben a Bajnokságban jogosult indítani, amennyiben a Férfi OB I/B Bajnokságban már egy 

csapatot szerepeltet. Ezen korlátozás nem vonatkozik arra a sportszervezetre, amelynek a Férfi OB I/B 

osztályú csapata a 2020/21. évi bajnokságban kiesett. Ebben az esetben a sportszervezet jogosult eldönteni, 

hogy melyik csapatát melyik bajnokságban kívánja  indítani, 
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(4) Az a csapat amelyet az elmúlt három bajnoki idényben kizártak,  vagy a bajnokság vége előtt visszalépett,  

csak és kizárólag 200.000,- Ft, AAM (azaz kettőszázer forint) kaució megfizetése mellett  nevezhet a 

Bajnokságba, azzal, hogy a kaució összegét a nevezési díj első részletével egyidejűleg vagy azt megelőzően 

kell az MVLSZ-nek megfizetnie! Amennyiben ez a csapat a bajnokságot rendben, a szabályok szerint 

végigjátssza, úgy az MVLSZ a Bajnokság lezárultát követő 14 napon belül a kaució összegét visszafizeti a 

csapatot működtető sportszevezetnek. 
 

2.2. Nevezés 

A Bajnokságba a 2.1. fejezet szerinti részvételi jogosultsággal rendelkező sportszervezetek nevezhetnek 
a VSZ-ben előírtak szerint. 

2.3. Játékosok szereplésének feltételei 

(1) A Bajnokságban azon sportolók vehetnek részt akik a VSZ. 189.§.(1) bekezdésében meghatározott 
általános játékjogosultsággal rendelkeznek, 

 

(2) A mérkőzéseken  csak  a  VSZ  189.§. (2)   bekezdése  szerint  teljes  játékjogosultsággal  rendelkező 
sportolók szerepelhetnek, 

(3) A versenyengedélyekre vonatkozó általános szabályokat, az igénylés feltételeit és eljárási szabályait a 
VSZ vonatkozó előírásai rendezik, 

(4) A játékosok kizárólag a javukra megkötött, a sporttevékenységükre kiterjedő  biztosítás  megléte 
esetén szerepelhetnek a Bajnokságban, azzal, hogy a biztosítást az MVLSZ köti meg és annak összegét 
a nevezési díj magában foglalja. 

(5) Sportvállalkozás és/vagy alapítvány esetén az amatőr vagy hivatásos szerződés megkötése  kötelező, az 
MVLSZ versenyengedély csak a szerződés bemutatása estén igényelhető, 

(6) Az a játékos aki a 2021/22. évi OB I vagy OB I/B Bajnokságban már szerepelt mérkőzésen az OB II 
Bajnokságban a továbbiakban m á r nem szerepelhet, amennyiben azonban a játékos köztes átigazolási 
időszakban átigazol egy másik sportszervezet csapatához ezt a rendelkezést úgy kell értelmezni és 
alkalmazni, hogy az esetleges magasabb osztályú csapatban történő szerepléseivel kapcsolatban már 
csak az új egyesületének a mérkőzéseit kell figyelembe venni, tekintettel arra, hogy az átigazolást 
követően a játékos új versenyengedélyt kap! Ezen előírás megsértése esetén a sportoló szerepeltetése 
jogosulatlan játéknak minősül! 

2.4. Nevezési határidő 
 

2021. augusztus 23. 

2.5. Nevezési díj 

A nevezési díj összegét, megfizetési módját és határidejét külön díjtáblázat tartalmazza.  
 

2.6. Versenyigazolvány (MVLSZ kártya) díja 

(1) A versenyigazolvány érvényességi ideje felnőtt korosztályú sportoló esetében a következő  

átigazolás, de maximum 5 év, utánpótlás korosztályú sportoló esetében a következő átigazolás, de  

maximum 3 év, 

(2) A versenyigazolvány  díja  a versenyengedély  díjába  beszámításra  kerül.  Ez  nem  vonatkozik 

a versenyigazolvány elvesztése esetén fizetendő pótdíjra, 
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(3) Csoportos igénylés esetén: 2.500,- Ft +ÁFA/fő ( azaz kettőezerötszáz forint +ÁFA/fő), 

(4) Egyedi igénylés, elveszett kártya pótlása: 5.000,- Ft +ÁFA/fő (azaz ötezer forint +ÁFA/fő), 

(5) Külföldi sportoló esetén: 10.000,- Ft +ÁFA /fő (azaz tízezer forint +ÁFA/fő). 

2.7. Versenyengedély díja 

(1) Hazai  sportolók  esetén  a  versenyengedély  díja:  2.500,-  Ft  + ÁFA/fő ( azaz  

kettőezerötszáz forint +ÁFA/fő), 

(2) Külföldi sportolók esetén az elsődleges versenyengedély díja: 5.000,- Ft +ÁFA/fő (azaz ötezer forint 

+ÁFA/fő), 

(3) A versenyengedély díja a VSZ 224.§.(6) bekezdésére figyelemmel a következőképpen alakul: 

- az első mérkőzést megelőző 14 napig az (1)-(4) bekezdés szerinti alapdíj, 

- az első mérkőzést megelőző 14. és 4. napon belül az alapdíj duplája. 

 

3. A Bajnokság lebonyolítása: 

3.1. Sorsolás 
 

(1) A sorsolás időpontja:  

 2021. augusztus 30. 12:30 órakor 

(2) A sorsolás helyszíne: Magyar Vízilabda Szövetség Székháza, 1138 Budapest, Margitsziget (a VB fenntartja 
a jogot, hogy online sorsolást engedélyezzen), 

(3) A VB a benevezett sportszervezetek csapatait területi elv alapján  csoportokba  sorsolja.  A 
csoportokat valamint az azokban résztvevő csapatok számát a VB a nevezések számának  függvényében 
és a Régió Liga véleményét és kéréseit figyelembe véve alakítja ki. 

 
3.2. Lebonyolítás 

(1) A bajnokság tervezett kezdete 2021. szeptember 18., tervezett zárónapja 2022. június 11., 

(2) A Bajnokság alapszakaszból, középszakaszból és rájátszásból áll, 
 

(3) A VB a  nevező csapatok számának  függvényében  határozza  meg  a  lebonyolítás  pontos  rendjét  

és menetét .  A tervezett  játéknapokat a Versenykiírás kiegészítéseként teszi közzé, 

(4) Amennyiben a nevezők száma lehetővé teszi, a VB a 2020/21. évi Bajnokságban alkalmazott 

lebonyolítási rend alkalmazását javasolja elfogadásra az MVLSZ Elnökségének. 

 

 

 

 

3.2.1. Feljutás az Országos Férfi OB I/B Bajnokságba 
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(1) A Bajnokság győztes csapata jogosult a 2022/23. évi Férfi OB I/B Bajnokságban részt venni. 

Amennyiben a győztes csapat sportszervezte a Férfi OB I/B Bajnokságban már szerepeltet csapatot, 

úgy a győztes csapatát ismételten az OB II  Bajnokságban jogosult indítani, 

(2) A Bajnokság 2. helyén végzett csapata két győzelemig tartó osztályozót játszik a Férfi OB   I/B Bajnokság 

13. helyén végzett csapatával, 

(3) Amennyiben a győztes csapat nem kíván élni a feljutás jogával vagy sportszervezet  a Férfi OB 

I/B Bajnokságban már szerepeltet egy csapatot, úgy a Bajnokság 2. helyezett csapata két győzelemig 

tartó osztályozót játszik az OB I/B Bajnokság 14. helyen végzett csapatával, 

(4) Ha a Bajnokság 2. helyezett csapata nem kíván osztályozó mérkőzést játszani, úgy a Bajnokság 3.  vagy 

- amennyiben a 3. helyezett sem él a lehetőséggel - 4. helyezett csapatai jogosultak a feljutásért 

osztályozó mérkőzést játszani az OB I/B 14. helyen végzett csapatával, 

(5) Az osztályozó  során  az első  mérkőzés  pályaválasztója  az OB I/B Bajnokságban  szerepelt   csapat. 

A mérkőzések során döntetlen eredmény nem születhet, ezért amennyiben a rendes játékidőben 

döntetlen eredmény születne, úgy a mérkőzés végeredményét ötméteres lövésekkel kell eldönteni . 

3.2.2. Kiesés eldöntése 

A Bajnokságból kiesni nem lehet! 
 

4. Egyes mérkőzések szabályai: 

4.1. A rendezési szabályai 

(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, 

(2) A pálya hossza a gólvonalak közötti 25 méter (az alapvonalak között 25,6 méter), a szélessége  a két 
oldalzáró kötél között 15-20 méter.Eennél kisebb medencékben történő rendezéshez az MVLSZ pálya 
hitelesítése és a VB jóváhagyása együttesen szükséges. 

(3) A  mérkőzéseken  a  fehér  sapkában  játszó  csapat  köteles  legkevesebb  három  darab  5-ös  méretű, 
egyforma, azonos márkájú és színű labdásról  gondoskodni a mérkőzések teljes időtartamára, 

(4) A mérkőzéseket egy játékvezető vezeti, azzal, hogy résztvevő csapatok adott saját mérkőzésükre, saját 
költségükre, kérhetik további egy játékvezető küldését! A VB fenntartja a jogot, hogy a felsőházi 
középszakasz és rájátszás mérkőzéseire két játékvezetőt küldjön. Ezen költségek viselését a nevező 
csapatok a nevezés leadásával vállalják és a Bajnokság kiegészítő mellékleteként megjelenő összeget az 
MVLSZ számára befizetik. 

(5) Amennyiben egy csapatnak egymás után 2 mérkőzést kellene játszani, úgy minimum 30 perc szünetet 
kell tartani a két mérkőzés között. 

 

4.2. Csapatokra vonatkozó előírások 

Egy csapatban 14 játékos szerepelhet a mérkőzéseken. Az 1-es sapkaszámú játékos csak kapusként léphet 
pályára, mezőnyjátékosként való szerepeltetése jogosulatlan játékosnak minősül. 



Magyar Vízilabda Szövetség 
1138 Budapest, Margitsziget 

  2021/2022. évi Férfi OB II Osztályú Bajnokság Versenykiírás 

Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság Versenykiírása 2021/2022. szezon 

Jóváhagyta: MVLSZ Elnöksége 2021. május 20. Szerkesztette: MVLSZ VB 

 

 

 
 

5. Jogorvoslat: 

Az óvás előterjesztésére, elbírálására valamint  a  fellebbezésre  az MVLSZ  Versenyszabályzatának 
óvással kapcsolatos vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

6. Fair Play egyéb szabályok: 

(1) A rendező sportszervezet köteles a versenybíróság részére egy – a labdák felfújására 
alkalmas, nyomásmérővel ellátott - pumpát biztosítani. 

(2) Amenyiben 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 piroslapos büntetést vonhat maga után. 

(3) A mérkőzések előtt a parton történő bemutatás esetén a parton, ennek hiányában a két résztvevő 
csapat a vízben kézfogással köteles üdvözölni egymást 

(3) A  csapatok  kötelesek  a  Bajnokság  mérkőzésein   a  “ fair play”,   a   sportszerűség elveinek 
messzemenő  figyelembevételével  és  betarásával  játszani! 

 

7. Díjazás: 

Az I., II. és III. helyezett csapatok tagjai (csapatonként 18 fő) éremdíjazásban részesülnek, a Bajnokság 
győztesét pedig az MVLSZ serleggel díjazza. 

 

8. Költségek viselése: 

8.1. Rendezési költségek 

(1) A mérkőzések rendezési költségeit és az ügyeletes orvos költségét a pályaválasztó sportszervezetek 
viselik. 

(2) A résztvevő sportszervezetek utazási, szállás, étkezési és egyéb költségeiket maguk viselik. 

(3) Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB 
másképpen nem  rendelkezik. 

 

 

 

8.2. Közreműködők  díjazása 

(1) A mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait és utazási 
költségeit az MVLSZ viseli. Az elnökség döntése szerint az MVLSZ a költségeket szabályszerűen kitöltött 
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társas vállalkozói/egyéni vállalkozói számla vagy EKHO-s megbízás alapján téríti meg, 

8.3. Óvás, fellebbezés 

(1) Az óvás díja 50.000,- Ft, AAM (azaz ötvenezer forint), 

(2) A fellebbezés díja 100.000,- Ft, AAM (azaz százezer forint), 
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1 számú melléklet 

Pálya Férfi OB II mérkőzésen 

 
 

A vízilabda pálya mérete: 
OB II-es Férfi mérkőzéseken 25m*15-20m ha a medence méret ezt engedi 

 
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 2020/21- 
as bajnokságban a repülőcsere kötelezően nem kerül bevezetésre, de ameiyik pálya alkalmas erre, 
ott a repülő cserét is alkalmazni kell megfelelő kötélzet kiépítésével. 

 

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: 

• elektronikus vagy mechanikus eredményjelző, 

• a teljes és a támadási játékidőt mérő elektronikus óra, 

• a támadási időt jelző legkevesebb 2 db, ha van rá lehetőség 4 db elektronikus óra, 

• az elektronikus kijelzők központi vezérlő egysége a zsűri asztalán kell legyen, 

• meghibásodás esetére 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 kell, hogy legyen. 

 
Zsűri asztal felszerelése: 

• zászlók: 1 db fehér, 1 db kék, 1 db piros, 1 db sárga, melyeknek a mérete 35 x 20 cm, 

• id,őkérés mérésére asztali időmérő és kürt, 

• amennyiben arra az uszoda műszaki felszereltsége lehetőséget ad hangosbeszélő, 

• 220 V-os tápellátás, 

• amennyiben arra az uszoda műszaki felszereltsége lehetőséget ad WIFI vagy vezetékes internet, 

• az időjárási viszonyok elleni védelem 

Egyéb: 

• A versenybírók, a játékvezetők és az ellenőr valamint a vendégcsapat részére személy- és 

vagyonbiztonság szempontjából megfelelő, biztonsági zárral ellátott külön-külön öltöző, 

• A fehér sapkában játszó csapatnak kötelessége legkevesebb 3 darab 5-ös méretű, egyforma, 
azonos márkájú és színű labdáról gondoskodnia a mérkőzés teljes időtartamára! 


