GYERMEK VIDÉK VÍZILABDA BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁSA
2012 / 2013. évi bajnoki év

1. A bajnokság célja:
A vidéki vízilabda szakosztályok utánpótlásának továbbfejlődésének biztosítása, a játékosok
tudásfejlesztésének elősegítése, a versenyeztetés költségtakarékos biztosítása.
2. A bajnokság helye és ideje :
Az egyes tornákat rendező által választott uszodák.
2012. november 1 - 2013. május 31.
3. A bajnokság kiírója:
A Csongrád Megyei Vízilabda Szövetség
A versenybíróság elnöke : Kádár József 6600 Szentes, Szabadság tér 2. II.6.
Telefon és FAX : 63 316 128 Mobil : 3o 9 783 430
Email : kadar 2 @invitel.hu
4. A bajnokság résztvevői :
A nevezésüket elfogadott csapatok.
Ifjúsági korosztály: 1994-ben vagy később születettek
Serdülő korosztály : 1996 – ban vagy később születettek
Gyermek I. (-1) korcsoport : 1999 - ban vagy később születettek
Gyermek II. (-2) korcsoport : 2000 - ben vagy később születettek
Gyermek III. (-3) korcsoport : 2001 – ben születettek
Sportorvosi engedélyek határideje : 6 hónap
A Magyar Vízilabda Szövetség, mint felügyelő szerv kötelezővé tette a sportolói igazolások
meglétét. A bajnokságban csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik rendelkeznek a
MVLSZ által kiadott versenyzői igazolásokkal és sportorvosi engedéllyel. A tornák
versenykiírásának tartalmaznia kell az adott torna Versenybíróság Elnökének nevét , aki
köteles ellenőrizni azokat és csak azon csapatok indulását engedélyezni, amelyek
rendelkeznek ezen igazolásokkal.
A külföldi játékosok leigazolási díja 1500 Ft/ fő. Ezen játékosok leigazolásához szükséges a
kötelező dokumentumok mellett a játékos útlevelének a másolata is.

A Versenybíróság elnökének módja van bármely tornára ellenőrt küldeni, a rendezők
költségére.
5. Díjazás:
A / A bajnokságok I. , II. , III. , helyezettjei /20 -20 fő / éremdíjazásban részesülnek.
B / Az egyes tornák díjazását a kupát rendező egyesület maga dönti el.
6. Költségek:
A tornák rendezési költségeit / játékvezetők, zsűri, uszodabér stb. / a helyi szervezőknek kell
viselni.
Az utazási, szállás és étkezési költségek a résztvevőket terheli.
7. Nevezés:
A nevezéseket 2012. szeptember 3o- ig kell a Versenybíróság elnökének megküldeni.
A nevezésben meg kell jelölni, mely időpont lenne megfelelő az egyesületeknek a rendezésre.
Nevezési díj: 10.000 Ft korosztályonként és csapatonként, melyet a nevezéssel egyidejűleg át
kell utalni a következő bankszámlára: OTP Szeged 117 35005 - 2o358257 Csongrád Megyei
Kerékpáros és Vízilabda Szövetség
Sorsolás: A bajnokság sorsolását 2012. október 3 -án , szerdán 11:00 órakor a szentesi
Sportuszodában tartjuk meg, melyen minden nevezett klub részvétele szükséges, hogy a
tornák időpontját és helyszíneit ki tudjuk jelölni.

8. A tornák lebonyolítása:
Az egyesületek a számukra kiírt időpont előtt két héttel az összes résztvevőnek és a
Versenybíróságnak programot küld, amely tartalmazza a mérkőzések kezdésének pontos
időpontját, helyét, a díjakat, esetlegesen a jelen kiírást kiegészítő szabályokat.
A tornákat 1 - 5 csapat nevezése esetén körmérkőzéses rendszerben kell lebonyolítani. Ha egy
korcsoportban hat vagy ennél több csapat nevezne, akkor a Versenybíróság minden tornára
csoportbeosztást készít, és meghatározza a lebonyolítás rendjét. Ezeket külön melléklet fogja
tartalmazni, melytől eltérni nem lehet.
9. 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.
10. Egyéb szervezési és jogi rendelkezések:

Játékidő :
Ifjúsági korcsoport
Serdülő korcsoport
Gyermek I. Korcsoport
Gyermek II. Korcsoport
Gyermek III. Korcsoport

4 x 7 perc
4 x 7 perc
4 x 7 perc
4 x 7 perc
4 X 6 perc

30 m-es pálya
25 m-es pálya
25 m-es pálya

Az ifjúsági , serdülő és a gyermek I. korcsoport normál szabályokkal és nagy labdával
játszik.
Az alábbiak a gyermek II. és a III. korcsoportra vonatkoznak:
A mérkőzéseket azonos gyártmányú 3 labdával kell lejátszani, melynek mérete 3 – as.
FONTOS : Az MVLSZ Versenyszabályzata alapján a mérkőzéseket a II. és III.
korcsoportban kis méretű vízilabdakapura kell játszani. Mérete : 215 cm széles és 75 cm
magas
A mérkőzéseken tiltott a zónavédekezés.
A 5 méteren túli szabaddobást nem lehet kapura küldeni ! A zónavédekezést alkalmazó
játékost a bírónak ki kell állítania.
A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni. Az a csapat, amely
valamelyik tornán bármilyen ok miatt nem vesz részt, azt kettő pont levonással kell büntetni.
Ugyanakkor a többi csapat részére az elmaradt mérkőzések után 5 - 0 gólkülönbséggel kell
3 - 3 pontot a javára írni. Az a csapat, amelyik késik a tornáról és a késés miatt elmaradt
mérkőzést a lehetőségekhez képest a torna ideje alatt közös megegyezéssel, a helyi
Versenybíróság döntését figyelembe véve lehet lejátszani. Amennyiben erre nincs lehetőség,
úgy a mérkőzés három pontját 5 - 0 - val , az ellenfél javára kell írni. Ebben az esetben
büntetőpont nem vonható le.
Ha egy csapat már két tornán nem vesz részt, a bajnokság további tornáin nem szerepelhet
eredményeit törölni kell. Ha egy játékos végleg cserével lesz kiállítva tiszteletlenségért, akkor
a következő mérkőzésen szerepelhet. Brutalitásért cserével kiállított játékos automatikusan
három mérkőzés eltiltást kap. Ha ez a torna utolsó előtti vagy utolsó mérkőzésen történik az
eltiltás áthúzódik a következő torna első vagy második mérkőzésére.
Óvás: Óvást a Versenybíróság Elnökéhez kell benyújtani, 20 000 Ft befizetése mellett,
melyről az dönt. A döntéssel kapcsolatos fellebbezést az MVLSZ Versenybíróságához kell
benyújtani a kézhezvételtől számított 3 napon belül.

Szentes, 2012. augusztus14.

Kádár József
versenybíróság elnöke

