MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG
ORSZÁGOS VÍZ ALATTI RÖGBI BAJNOKSÁGÁNAK
2021. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA
A VERSENY CÉLJA

A víz alatti rögbi 2021. évi Országos Bajnokának és helyezettjeinek megállapítása, valamint a minőségi
színvonal felmérése, a sportág népszerűsítése.
RENDEZŐ

Az Országos Víz Alatti Rögbi Bajnokságot (a továbbiakban: „Bajnokság”) a Magyar Búvár Szakszövetség (a
továbbiakban: „Szervező”) szervezi, a PFB SE, Új Hullám UWR SE, és az UWR Tiszavirág SE szakmai
segítségével.
A BAJNOKSÁG TÍPUSA

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

A Bajnokságon teljes körű részvételi jogosultsággal vehet részt a Magyar Búvár Szakszövetség bármely
tagszervezete. Amennyiben a nevezett sportszervezet nem tagja a Magyar Búvár Szakszövetségnek, akkor
az elért helyezése nem számít bele a bajnokság végső sorrendjébe.
A bajnokság megrendezéséhez legalább 3 sportszervezet nevezése szükséges.
Egy játékos, az adott évi bajnokságban, kizárólag csak egy csapatban versenyezhet.
IDŐPONT, HELYSZÍN

Játéknapok
1. forduló:
Időpont: 2021. június 27., vasárnap 15:00 – 18:00
Helyszín: Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda, Fedett medence, Margitsziget, Budapest,
Magyarország
Játéktér mérete: 18m x 8m x 4.2m
2. forduló: későbbiekben kerül meghatározásra
3. forduló: későbbiekben kerül meghatározásra
4. forduló: későbbiekben kerül meghatározásra

NEVEZÉSI DÍJ

20 000,- Ft / csapat / forduló
Ha a verseny vis maior (műszaki kimaradás, baleset, pandémia vagy hasonló), hatósági rendelkezés vagy
biztonsági okok miatt nem kerül megrendezésre, módosul vagy megszakad, nem történik költségtérítés.
Ha a benevezett tagszervezet a sikeres nevezés után nem indul a versenyen, akkor a nevezési díj nem kerül
megtérítésre.
A rendezés költségeit a csapatok nevezési díja fedezi. A csapatok a versenyzőik valamennyi költségét
viselik (pl. uszodai belépési díj).
SZABÁLYOK

A CMAS UWR szabályok érvényesek a versenyen, a következő kivételekkel:
A csapatokban vegyesen női és férfi versenyzők is részt vehetnek.
Amennyiben a medence adottságai miatt nincs lehetőség cseresáv kialakítására, a cserejátékos az ún.
cseresarokból is indulhat, de ebben az esetben is kizárólag csak azután, ha egy csapattársa szabályszerűen
elhagyta a játékteret.
A mérkőzések 1 fő víz alatti bíróval is megrendezhetőek.
A női versenyzők, amennyiben világos fürdőruha nem áll rendelkezésükre, kötelesek a felső testükön
világos mezt viselni.
Döntetlen végeredmény megengedett. A mérkőzések pontozása: A győztes csapat 3 pont, a vesztes csapat
0 pont, döntetlen esetén mindkét csapat 1,5 pontot szerez.
LEBONYOLÍTÁS

A csapatok többfordulós körmérkőzéses rendszerben, minden fordulóban legalább egy mérkőzést
játszanak egymás ellen. A Bajnokság lebonyolítása során nincs sem alapszakasz, sem rájátszás!
A megrendezett fordulók összesített eredménye alapján kerül kihirdetésre a Bajnokság végeredménye.
A csapatok a mérkőzések során elért eredményeik alapján (szerzett pontok, gólkülönbség, azonos
helyezések esetén az egymás ellen elért eredmények, több lőtt gól) döntik el a végső helyezéseket. Ha a
bajnoki cím nem eldönthető az azonos eredményt elért csapatok között, akkor CMAS szabályai szerinti
büntetőpárbajon dől el a bajnoki cím. Amennyiben egy csapat a Bajnokság lebonyolítása során valamely
fordulón nem vesz részt, azon fordulón esedékes mérkőzését nem köteles későbbiekben lejátszani.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa a verseny lefolyásának menetét.
NAPI PROGRAM

Csapatvezetői értekezlet: A verseny kezdete előtt fél órával, a versenymedence partján. Minden résztvevő
csapat köteles 1 fő csapatvezetőt delegálni az értekezletre, ahol le kell adnia a versenyzők névsorát
(sapkaszámmal megjelölve).
A nevezett csapatok számától függően, legkésőbb a versenyt megelőző 2. munkanapon kerül
meghatározásra a pontos lebonyolítási rend.

FAIR PLAY

A Bajnokság mérkőzésein a csapatok kötelesek a “fair play”, a sportszerűség irányelveit és szellemiségét
messzemenően figyelembe venni és betartani!
Mindenkor kötelező a versenynek helyt adó intézmény házirendjének betartása. Tilos a verseny
időtartama alatt a rendzavarás, illetve az étkezés az uszodatérben. A tilalmat megszegő csapat tagjai a
terület elhagyására kötelezhetőek, valamint a renitens versenyző a további versenyből kizárásra kerülhet!
DÍJAZÁS

Az I., II. és III. helyezett csapatok tagjai (maximum 15 versenyző + 1 edző/csapat) érem, a Bajnokság
győztese pedig egyedi díjazásban részesül.
Az I. helyezett csapat részére nyílik lehetőség a 2021. évi berlini Champions Cup versenyen való
részvételre.
FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

A versenyein való részvételével minden versenyző elismeri, hogy a Szervező és a Rendező semmilyen
felelősséget nem vállal. Sem a Szervezővel, Rendezővel és Támogatókkal szemben nem támaszthat igényt
a részvétele által okozott kár vagy sebesülés miatt.
Minden versenyző előzetesen hozzájárul, hogy a nevezésben szereplő adatokat, a részvételével
kapcsolatos fényképeket, filmfelvételeket, interjúkat a rádióban, televízióban, interneten, reklámban,
könyvekben, fotómechanikai sokszorosításban (fénykép, film, videó, stb.) kártérítési igény nélkül
használhassák.

