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14. A Bajnokság, általános rendelkezések:
14.1. A bajnokság kiírója, kiírásának alapja és neve:
A bajnokság kiírója, rendezője és lebonyolítója a Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ).
A játék egyik elméleti alapja a fizikából ismert doppler jelenség (lásd: Christian Andreas Doppler
csillagász, fizikus, matematikus tudós felfedezése a hullámtanban) és a korábbi évtizedek során, a
vízilabdások körében méltán rendkívül népszerű, közkedvelt és igen egyszerű, ámde élvezhető játékban,
szabadidős szórakozásban kialakult hagyományok és játékszabályok.
A Bajnokság neve: II. Magyar Nyílt Doppler Bajnokság.
Rövidítve: II. MNDB
1.2. A bajnokság célja:
A bajnoki címek és helyezések eldöntése, a sportágon belül egy újabb, rendkívül szórakoztató és látványos
játékforma biztosítása minden amatőr és profi, a vízilabdasportot kedvelő játékosokból álló csapat részére,
a játékosok fejlődésének (lövő készség, lövő erő, taposó lábtempó) elősegítése, a vízilabdasport valamint a
rendszeres aktív mozgás és sportolás általános népszerűsítése!
1.3. A bajnokság lebonyolításáért felelős a BVLSZ elnöksége által megbízott Versenybíró Bizottság (VB).
1.4. A mérkőzéseken a versenykiírásban foglalt szabályokat és rendelkezéseket kell alkalmazni!
1.5. A mérkőzések eredményeinek és a résztvevő csapatok adatainak rögzítése papíralapú
jegyzőkönyvben, kézi jegyzőkönyvvezetéssel történik a BVLSZ külön erre a bajnokságra készült és
szerkesztett jegyzőkönyvében.
15. Résztvevő csapatok:
2.1. A bajnokság résztvevői:
A mérkőzéssorozaton részt vehet bármely, a 16. életévét már betöltött magyar állampolgár (a későbbiek
során esetleg külföldi csapatok nevezését is fogadjuk).
2.2. A nevezni kívánó csapatok minimum 2, maximum 4 (tehát 2, 3 vagy 4) játékosból állhatnak, akiknek a
nevét, születési dátumát és egy fényképes igazolvány számát kötelező megadni a nevezési lapon! A
nevezési lapon kötelező megadni egy legfeljebb három szóból álló csapatnevet és annak rövidítését is,
amely név szerepel majd a kommunikációban, a kapcsolattartásban, az eredmények közzétételében és az
esetleges média felületeken.
2.3. A nevezéssel a csapatok vállalják, hogy esetleges visszalépésük vagy kizárásuk esetén, az addig
lejátszott mérkőzéseik számától függetlenül a BVLSZ a nevezési díjat nem fizeti vissza!
1.
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16. Nevezés:
3.1. Nevezési határidő: 2019. augusztus 5. 24.oo
3.2. A nevezéseket a BVLSZ által rendszeresített (a hazai egyesületeknek e-mailben is megküldött és több
honlapon letölthető formában is közzétett) és egységesített nevezési lapon kell, csapatonként külön-külön,
és a nevezési díj befizetését igazoló bizonylattal együtt a fent jelzett időpontig személyesen vagy emailben a Szövetség részére eljuttatni!
3.3. Nevezni a mellékelt nevezési lapon, annak minden pontját olvashatóan kitöltve, a csapatvezető
adatainak (név, születési adatok, egy fényképes igazolvány száma, telefonszáma) megadásával és
aláírásával lehet!
3.4. A csapatok a nevezésükkel egyúttal nyilatkoznak arról is, hogy ezen Versenykiírást és az abban
foglaltakat maradéktalanul megismerték, megértették, elfogadják és a bajnokság során önmagukra nézve
kötelezően betartják!
A VB csak a fentieknek megfelelő nevezéseket fogadhatja el!
17. Sorsolás:
A mérkőzések sorsolását a VB 2019. augusztus 7-én tartja, melynek során a benevezett csapatokat
csoportokba, illetve párokba rendezi a nevező csapatok számától függően.
A BVLSZ legkevesebb nyolc csapat nevezése esetén rendezi meg a bajnokságot!
18. A bajnokság időpontjai, a mérkőzések helyszíne:
5.1. A bajnokság mérkőzéseit 2019. augusztus 17-18-án (szombat-vasárnap) kell lejátszani, azzal, hogy a
mérkőzésnapokat és az óra szerinti időpontokat a VB jelöli ki
5.2. A mérkőzéseket a BVLSZ a Veresegyházi Tóban, a Strandon rendezi meg.
19. Mérkőzések rendezése:
6.1. A fordulókban résztvevő összes érdekelt csapat írásbeli értesítése a mérkőzések időpontjáról,
helyszínéről és a mérkőzések pontos sorrendjéről minden esetben a BVLSZ VB feladata, legkésőbb a
mérkőzés napjának első mérkőzését megelőző 48 órával!
6.2. Mérkőzést lemondani még betegség vagy egyéb ”vis major” bekövetkezése esetén is legkésőbb a
mérkőzést megelőző 2 órával lehet, de csak és kizárólag sms-ben küldött üzenet útján!
2.
A besorsolt résztvevők a sorsolás eredményének értesítésével együtt kapják meg azokat a telefonszámokat,
amelyeket a VB a bajnokság során erre a célra használ.
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6.3. Mérkőzések időpontját módosítani az eredetileg kiírt és már rögzített időponthoz képest csak
egyértelmű „vis major” esetén lehet, de kizárólag a VB engedélyével,
6.4. A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések és feltételek nélkül kötelesek kiállni!
6.5. A mérkőzések helyszínén a VB által küldött versenybírónak mindig minden esetben rendelkeznie kell
ezen versenykiírás kinyomtatott példányával!
6.6. Orvosi ügyelet (amelyet elláthat orvos és mentőtiszt is) biztosítása nélkül mérkőzést nem lehet
megrendezni! Az orvosi ügyeletről és annak megfizetéséről a BVLSZ gondoskodik!
6.7. Valamennyi mérkőzés összes rendezési (pályabérleti díj, a csapatok strandra való bejutásának a
költsége, versenybírói- és ügyeletes orvosi díjak) költségének megfizetését a BVLSZ magára vállalja!
6.8. A bajnokság mérkőzésein a pálya mérete egységesen 20 méter, nagy kaput és 5-ös méretű labdát kell
használni (az egyforma márkájú és minőségű 5-ös méretű labdákról a BVLSZ gondoskodik, és a
mérkőzéseket csak és kizárólag azokkal a labdákkal lehet lejátszani)!
A mérkőzések a tóban hosszában kialakított pályán kerülnek lebonyolításra, oly módon, hogy a pálya
mögötti cca. 10 m-es terület szolgál a csapatoknak a bemelegítésre.
6.9. A mérkőzéseken a nevezési lapon feltüntetett 4 (vagy 3, vagy 2) játékost lehet szerepeltetni.
A játékosoknak a mérkőzés során kötelező vízlabdás sapkát viselniük, azzal, hogy a sorsolás során első
helyre kerülő csapat játékosai minden esetben fehér, az ellenfél játékosai pedig valamely más színű
sapkában szerepelhetnek csak!
20. Játékszabályok:
20.1. A mérkőzések során a csapatok két-két játékossal játszanak, melyből az egyik a „feladó”, a másik
az „ütő”. A két játékos a két félidő közötti egyperces szünetben pozíciót cserélhet, és a szünetben a
csapatok becserélhetik a benevezett játékosuk bármelyikét. Sérülés esetén azonnal bejöhet a tartalék
játékos, azonban ha nincs tartalék játékos, akkor a sérülés miatt a versenybírónak 3 perc várakozás után le
kell fújnia a mérkőzést! Ilyen esetekben a sérülést elszenvedett játékos csapata kiesik a további
küzdelmekből, az ellenfelet pedig a VB összesorsolja egy másik ellenféllel.
20.2.

A feladó játékos lövése az ütő játékos érintése nélkül is gólt eredményezhet,

3.
20.3. Az ütő játékos a labdát csak azonnali gyors érintéssel továbbíthatja kapura. A labda nem ülhet meg
a kézen, a húzással elért gól nem érvényes (húzásnak az számít, ha az ütő játékos kezén megül a labda, azt
nem csak érinti, hanem folyamatos mozdulattal húzza kapura),
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20.4. Az ütő játékos az érkező labdát (függetlenül attól, hogy levegőben vagy már vizet érintve érkezik)
lábbal vagy fejjel is kapura továbbíthatja, és amennyiben az gólt eredményez, úgy az 2 (azaz kettő) góllal
számít az eredménybe,
20.5. Az ütő játékos semmilyen módon nem zavarhatja a védő játékost, a védés és a feladás ideje alatt
legalább egy méterre el kell, hogy távolodjon tőle,
20.6.

A védőjátékos az ütőt nem érintheti, nem akadályozhatja az ütés előtt,

20.7. (7.5. és 7.6.) pontokban foglalt esetekben a versenybírónak első alkalommal figyelmeztetnie kell
(sárga lap felmutatásával) a vétkes játékost, második alkalommal ki kell állítania, aki azon a mérkőzésen
már nem játszhat tovább! Amennyiben a vétkes csapatnak nincs cserejátékosa, úgy a versenybírónak a
mérkőzést azonnal le kell fújnia és a vétkes csapatot a jegyzőkönyvben vesztesnek kell nyilvánítania!
20.8. Ökölbe szorított kézzel végrehajtott bármely mozdulat szabálytalan, az ököllel ütött gól
érvénytelen,
20.9. Amennyiben a kapura ütött vagy lőtt labda a levegőben, a vizet nem érintve kipattan az ellenfél
védőjátékosáról vagy a kapufáról, úgy a támadó játékos azt ismét a kapura ütheti, és az így szerzett gólt
érvényesnek kell tekinteni,
20.10. Amennyiben a kapura tartó labdát a védő játékos kiüti, vagy az a kapufáról kipattan, úgy a labdát
birtokló csapat onnan végezheti el dobását, ahova a labda leesett, azzal, hogy amennyiben a támadó csapat
úgy dönt, vissza is viheti a labdát a saját kapuja előterébe, hogy onnan folytassa feladással a játékot. A
kipattanó labdára azonnal, időhúzás nélkül rá kell úszni! Az ilyen kipattanó labdát a vízre érés helyéről,
akár a labdát birtokló csapat feladója, akár az ütője kapura lőheti, azzal, hogy amennyiben a labda
félpályán túl esik le, ott a lövő játékos már nem lóbálhat! A félpályán túli és lóba után kapura lőtt labda
nem lehet gól, és a labda birtoklása azonnal átkerül az ellenfélhez oly módon, hogy ők már csak a saját
kapujuk előteréből folytathatják a játékot,
20.11. Abban az esetben, ha a labda oldalt hagyja el a játékteret, úgy a feladó eldöntheti, hogy a
pályaelhagyás helyéről vagy a saját kapujából hozza játékba a labdát,
20.12. Alapesetben a feladó játékos a saját kapujától legfeljebb 2 (azaz két) méterre távolodhat el a
feladása, lövése alkalmával, azzal, hogy az alapvonaltól egy méterre a saját kapujának előterében
bárhonnan elvégezheti a feladást,
4.
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20.13. A támadó csapatnak a labda birtoklását követő 5 másodpercen belül el kell dobnia a labdát (fel kell
adnia az ütő játékosnak vagy kapura kell lőnie)! Időhúzás nincs, az szabálysértésnek és sportszerűtlen
játéknak minősül. Ilyen esetekben a versenybírónak figyelmeztetnie kell a támadó csapatot (lásd: 7.19.),
20.14. Gólnak csak az számít, ha a labda teljes terjedelmével túlhalad a gólvonalon (a gólvonal a két
kapufa között meghúzott képzeletbeli vonal),
20.15. A mérkőzések időtartalma 2 x 5 perc (két félidő) futó órával, a félidők között 1 perc szünettel,
20.16. A mérkőzés eredménye a rendes játékidő során alakul ki. A több gólt elérő csapat a győztes.
Amennyiben a rendes játékidőben döntetlennel zárulna a mérkőzés, úgy egy újabb 1 perces szünet után
egy 3 perces hosszabbítás következik. Ha ez sem hozna különbséget az eredményben, úgy a csapatok
játékosai a félpályáról lőhetnek kapura az ellenfélnek, felváltva 3-3 alkalommal,
20.17. Holtidő nincs, azt csak a versenybíró rendelheti el valamilyen rendkívüli esemény alapján, de az
sem haladhatja meg a 3 percet,
20.18. Minden, a versenykiírásban feltüntetett időt a versenybíró méri stopperórával,
20.19. Amennyiben az időhúzás tényét a versenybíró észleli, úgy az időhúzást elkövető csapatot első
alkalommal szóban, második alkalommal, sárga lappal kell figyelmeztetnie, harmadik alkalommal
azonban a vétkes csapat már azonnal át kell, hogy adja a labdát az ellenfélnek! Ha a vétkes csapat az első,
második és harmadik figyelmeztetés és labdaátadás ellenére sem folytatja aktívan a játékot, úgy a
versenybíró azt a csapatot „leléptetheti” és az ellenfelet jegyzi fel győztesként, függetlenül attól, hogy
addig milyen eredmény alakult ki a vízben.
21. Csapatok, játékosok, résztvevők:
8.1. A mérkőzésekre a résztvevő csapat vezetőjének (vagy valamely résztvevő játékosának) minden
alkalommal magával kell vinnie a korábban a megküldött nevezési lap egy eredeti példányát, amelyet a
versenybíró kérésére be kell mutatniuk,
8.2. Egy benevezett játékos a bajnokság során csak egy csapatban szerepelhet!
Amennyiben egy játékos több csapatban is szerepel, úgy a VB mindegyik érintett csapatot kizárja a
bajnokságból!
8.3. A mérkőzésre a csapatoknak a nevezési lapon feltüntetett legkevesebb 2 játékossal kell megjelenniük,
azzal hogy legkésőbb 20 perccel a kitűzött játékidő előtt kötelesek a BVLSZ által küldött versenybíróknál
jelentkezni!
5.
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8.4. Amennyiben a kijelölt mérkőzésen a mérkőzés megkezdéséig valamelyik csapat nincs jelen a
mérkőzés helyszínén legkevesebb 2 benevezett játékosával, és emiatt nem kezdődhet el a mérkőzés a
kijelölt időpontban (várakozási idő nincs!), úgy a küldött versenybírónak azt a csapatot vesztesnek kell
nyilvánítania.
8.5. A tartalék játékosoknak (amennyiben van) a mérkőzés helyszíne mellett elhelyezett kispadon kell
ülniük, a csapatuknak megfelelő színű sapkában, oly módon, hogy mindkét csapat tartalék játékosainak
ugyanazon a kispadon, egymás mellett kell helyet foglalniuk. A tartalék játékosok csak ülve buzdíthatják
társaikat, amennyiben mindezt felállva tennék, úgy a versenybírónak figyelmeztetnie kell őket arra, hogy
az szabálytalan! Az első figyelmeztetés szóbeli, a második sárga lap, amely felmutatásakor már a vétkes
játékost ki kell állítani a versenybírónak, aki azon a mérkőzésen már nem szerepelhet a csapatában!
8.6. A bajnokságban szerepelhet minden csapat legfeljebb 4 fő, a 16. életévét a nevezés időpontjában már
betöltött játékossal. A játékosoknak nem kell leigazolt egyesületi sportolóknak lenniük és nem kell
rendelkezniük sportorvosi engedéllyel (a mérkőzések idejére a BVLSZ állandó orvosi ügyeletet biztosít!),
a résztvevő játékosoknak azonban a bajnokság teljes időtartalma alatt rendelkezniük kell a helyszínen egy
fényképes, a személyazonosságukat egyértelműen igazoló okmánnyal, amely igazolványt indokolt esetben
a versenybíró elkérhet!
22. Hivatalos személyek, mérkőzésre küldött tisztségviselők:
9.1. A BVLSZ VB valamennyi mérkőzésre küld versenybírót, az elődöntő és döntő mérkőzéseket 2-2
versenybíró felügyeli.
9.2. A mérkőzésre küldött versenybírókat és tisztségviselőket a résztvevők nem kifogásolhatják!
23. Lebonyolítási rend, helyezések eldöntése, díjazás:
10.1. A bajnokság lebonyolítási rendjét és pontos menetét a nevező csapatok száma alapján a VB állapítja
meg, a nevezési határidő lejárta után 48 órán belül, amelyről legkésőbb a következő napon értesíti a
benevezett csapatokat.
10.2. A lebonyolítás rendszere és a helyezések eldöntése:
10.2.1. A benevezett csapatokat 10 vagy annál kevesebb nevező esetén a VB vaksorsolással párokba, 12nél több nevező csapat esetében két csoportba, majd a csapatokat vaksorsolással párokba sorsolja.
10.2.2.A lebonyolítás rendjét és menetét, a kiesés illetve továbbjutás módját a VB a sorsolással egyidejűleg
állapítja meg. A mérkőzések mindaddig folytatódnak, amíg ki nem alakul a négyes döntő, amelyben az a
két csapat, amelyik addig mindegyik mérkőzését megnyerte játssza a döntőt az I-II. helyért, és így a
bajnoki címért, az a két csapat, pedig amelyik a döntőbe jutásért játszott mérkőzését elveszítette a III-IV.
helyért játszik!
6.
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10.2.3. A döntő mérkőzések helyszínét, időpontját, programját és lebonyolítási rendjét a VB a teljes
bajnokság lebonyolítási rendjének meghatározása után jelöli ki. A mérkőzések helyét és időpontját
módosítani nem lehet.
10.2.4. A döntők mérkőzéseit követi az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás, amelyen az érintett, az
érmes helyezést elért csapatoknak kötelező részt venniük! Amennyiben ezen csapatok közül valamelyik
csapat tagjai nem vesznek részt teljes létszámban, úgy nem jogosultak a díjak átvételére!
10.3. Díjazás:
10.3.1. A bajnokságok első három helyezést elért csapatát a BVLSZ csapatonként 4-4 db éremmel, a
bajnokcsapatot pedig díszes serleggel díjazza.
24. A versenykiírásban rögzítettek megsértésének következményei:
11.1. Ha valamelyik csapat nem áll ki vagy nem jelenik meg, úgy azt a csapatot a mérkőzés vesztesének,
az ellenfelet pedig a győztesnek kell tekinteni. Amennyiben egyik csapat sem áll ki a kijelölt időpontban,
úgy mindkét csapat kiesik a bajnokságból.
11.2. Abban az esetben, ha egy jogosulatlanul szerepeltetett játékosról bizonyítottá válik, hogy a csapat
más játékost vagy játékosokat szerepeltet a mérkőzésen, mint akit benevezett a nevezési lapon, azt a
csapatot a VB azonnal ki kell, hogy zárja a bajnokságból, és ebben az esetben nincs lehetőség
fellebbezésre!
11.3. Eljárás végleges kiállítás esetén: A brutalitásért (az ellenfél játékosának szándékos megütése,
megrúgása) kiállított játékos a bajnokságban tovább már nem vehet részt, azzal, hogy a brutalitás
elkövetésének tényét a versenybírónak a jegyzőkönyvben rögzítenie kell!
11.4. Ha a mérkőzés közben a versenybíró úgy ítéli meg, hogy a kispadon ülő cserejátékosok
magatartásukkal a mérkőzést zavarják, úgy köteles első alkalommal szóban, második alkalommal pedig
sárga lappal figyelmeztetni őket, azonban ha a játékosok a figyelmeztetés ellenére folytatják zavaró
tevékenységüket, jogosult a mérkőzést lefújni, valamint a vétkes csapatot vesztesnek minősíteni, amit a
jegyzőkönyvben rögzítenie kell!
11.5. Amennyiben a mérkőzés során vagy a mérkőzést követően a csapatok bármely játékosa trágár, durva
szavakkal illeti, sértegeti a mérkőzésre küldött versenybírók bármelyikét vagy az ellenfél bármely
játékosát és ezt a versenybíró a jegyzőkönyvben írásban rögzíti, úgy a Versenybíró Bizottság az elkövetőt
a bajnokság további mérkőzéseitől automatikusan el kell, hogy tiltsa!
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Mérkőzések felülvizsgálata:
11.6. A VB hivatalból vizsgálja a mérkőzések lefolytatásának körülményeit, szabályosságát!
A Versenykiírásában rögzített rendelkezések megsértése esetén, saját észlelése vagy bármely résztvevő
csapat bejelentése alapján a VB azonnali, helyszíni vizsgálatot folytat. Szabálytalanságok egyértelmű
megállapítása esetén a VB indoklással ellátott határozatot hoz (szükség esetén erről írásban értesíti a
BVLSZ Sportfegyelmi Bizottságát is), figyelembe véve és alkalmazva az ebben a Versenykiírásban foglalt
rendelkezéseket. A VB határozatai elleni fellebbezéssel a BVLSZ Elnökségéhez lehet fordulni.
11.7. Súlyos szabálysértés esetén (pl.: jogosulatlan játékos szerepeltetése, folyamatos trágár
megnyilvánulások, az ellenfél vagy a versenybíró durva megsértése, az ellenfél szándékos bántalmazása)
bármely résztvevő csapat bejelentéssel élhet, amelyet a VB hivatalból köteles kivizsgálni és indokolt
esetben, az ügyben indoklással ellátott határozatot hozni.
25. Óvás és fellebbezés:
12.1. Óvással csak azon csapat élhet, amely csapat a mérkőzést a versenybíró utasítása és a szabályok
szerint rendben végigjátszotta.
12.2. Adott mérkőzések eredménye ellen benyújtott óvásnak a mérkőzést követően legkésőbb 2 órán belül,
az óvási díj befizetését igazoló bizonylattal együtt kell a BVLSZ VB-hez beérkeznie.
12.3. Az óvást vagy fellebbezést a csapat vezetőjének kell aláírni és a helyszínen személyesen a jelen lévő
versenybírónak átadnia vagy a nevezési lapon megadott mobil telefonszámról elküldenie a BVLSZ által
megadott telefonszámokra. Az óvás díját ezekben az esetekben a helyszínen, a BVLSZ jelen lévő
képviselőjének (akár a mérkőzésre küldött versenybírónak) kell készpénzben megfizetni!
12.4. A szabályosan beérkező óvásokról első fokon a BVLSZ VB dönt. Az óvás tárgyalását a VB köteles a
beérkezést követő 2 órán belül megkezdeni, befejezni és az érintetteket arról értesíteni!
12.5. A VB döntései (határozatai) ellen a tudomásulvételt követő 2 órán belül lehet fellebbezéssel fordulni
a BVLSZ Elnökségéhez, a fellebbezési díj befizetésének egyidejű igazolásával.
12.6. Az óvás illetve fellebbezés tárgyalásán, melynek helyéről és időpontjáról a VB az érintetteket köteles
írásban (e-mail, sms) értesíteni, legkésőbb az időpontot megelőző 2 órával, az érdekelt csapatok 1-1, a
nevezési lapon feltüntetett csapatvezetője vehet részt.
12.7. Eredményes óvás esetén a BVLSZ a befizetett óvási díjat visszatéríti.
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26. Költségek:
13.1. A mérkőzésekre utazó csapatok, játékosok összes utazási és esetleges szállás költségei az utazó
csapatot, a játékosokat terhelik.
13.2. Az uszodabérleti díjat (a játékosok uszodába való bejutásának költségeit is), továbbá a versenybírók
és az orvosi ügyelet díját teljes egészében a BVLSZ fizeti!
13.3. Nevezési díj:
13.4. Óvási díj:
13.5. Fellebbezési díj:

20.000,- Ft (TAM),
20.000,- Ft (TAM),
20.000,- Ft (TAM).

A nevezési díjat a BVLSZ számlájára átutalással (OTP Bank NYRT. 11705008-20436625) vagy
készpénzben a BVLSZ arra kijelölt tisztségviselőjénél lehet megfizetni.
Határidőn túli nevezés illetve a nevezési díj késedelmes befizetése esetén nevezésenként további 20.000,Ft (TAM) eljárási díjat kell megfizetnie, a BVLSZ által kiállított számla ellenében, az érintett csapatnak,
azonban ez a késedelem sem haladhatja meg a 24 órát! Az azon túl beérkezett vagy szabálytalan
nevezéseket a VB nem veheti figyelembe!
A csapatok, csapatvezetők a szövetséggel történő levelezésüket kizárólag a bvlsz@bvlsz.hu e-mail címen
keresztül bonyolíthatják, és a VB csak a nevezési lapon szereplő csapatvezetőtől fogadhat el hivatalos
levelet a nevezések és a mérkőzések vonatkozásában! Az ezen az e-mail címen kívüli levelezést a
szövetség hivatalosan nem kell, hogy figyelembe vegye!
A bajnoksággal kapcsolatos információk, adatok, eredmények képek és videó felvételek „A Doppler
Bajnokság hivatalos oldala” elnevezésű facebook oldalon is elérhetőek lesznek!
A Versenykiírást a BVLSZ Elnöksége elfogadta és közzétételét jóváhagyta!
Budapest, 2019. július 12.
BVLSZ VB
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