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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 

1.1   A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: 

 

A Magyar Kupa mérkőzéssorozat győztesének megállapítása. A vízilabdasport minőségi 

fejlődésének elősegítése. A nemzetközi kupaszereplés jogosultságának megszerzése.  

 

1.2 A Magyar Kupa neve: 

 

 2015. évi Férfi Vízilabda  Magyar Kupa  

 2015. évi Női Vízilabda  Magyar Kupa  

 

1.3     A Magyar Kupa mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak valamint a 2015/2016. évi 

Férfi és Női OB I bajnokságok versenykiírásainak, a kupamérkőzésekre alkalmazható 

előírásai valamint Versenyszabályzatban foglaltak érvényesek.  

  
2. NEVEZÉS 

 

A nevezési határidő a férfi és női kupa esetében egységesen 2015. július 31. 

 

A 2015/2016. évi Férfi és Női OB I Bajnokságban szereplő csapatok részére az indulás 

kötelező. 

 

3. SORSOLÁS  

 

A sorsolásokra az alábbi napokon kerül sor a Hajós Alfréd uszodában   

            A sorsolás rendszere: vaksorsolás 

 

 

3.1           Férfi  Magyar Kupa  

                         Csoportmérkőzések                             2015. augusztus 17.     12.00 óra   

  Negyeddöntők:                                   2015  november.  2.     12.00 óra 

  Elődöntők:                                          2015. november. 23.     12.00 óra 

 

3.2           Női Magyar Kupa  

 

Csoportmérkőzések:                              2015 augusztus 17 .      13.00 óra* 

Elődöntők :                                            2015. november 16.      12.00 óra* 

 

4. A MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI 

 
4.1       FÉRFI   MAGYAR KUPA  

              

Csoportmérkőzések:                            .        2015. október 31. / november 1. 

Negyeddöntők:                                             2015. november 21/22. 

Elődöntők:                                                    2015. december  12. 

Döntők:                                                         2015. december 13. 
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4.2      NŐI  MAGYAR KUPA  

               

            Csoportmérkőzések:                            2015. november 14-15. * 

Elődöntők:                                           2015.  november 28* 

Döntők:                                                       2015. november 29. * 
 

* Elnökségi döntést igényel, az időpont módosulhat! 

 

5. A LEBONYOLÍTÁS RENDJE, A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE 

 

5.1       Férfi  Magyar Kupa  

 

5.1.1 Csoportmérkőzések:  

A 2014/2015. évi Férfi OB I Bajnokság 16 csapata és a további nevezett csapatok négy 

csoportba kerülnek sorsolásra az alábbiak szerint: 

A négy csoport első helyeire az OB I 1-4. helyezett csapatai, a második helyekre az 5-8. 

helyezett csapatai, a további csapatok pedig a csoportok 3-4 és további helyeire kerülnek 

besorolásra. A csoportokban a csapatok egyfordulós  körmérkőzéssel döntik el a 

helyezéseket. A csoportok első és második helyezett csapatai kerülnek a negyeddöntőbe. 

A csoportmérkőzések helyszínei a sorsoláson kerülnek kijelölésre a jelentkezők közül. A 

kijelölésnél az alacsonyabb osztályú csapatok előnyt élveznek. 

 

5.1.2 Negyeddöntők: 

A  továbbjutott 8 csapatot vaksorsolással 4 párba sorsolják. A párba sorsolt csapatok két 

mérkőzést játszanak az elődöntőbe jutásért. A továbbjutás a két mérkőzés összesített 

eredménye alapján történik. Az első mérkőzésen pályaválasztó az elsőnek kisorsolt 

csapat. Az első mérkőzéseken döntetlen eredmény születhet, a második mérkőzést 

döntésig kell játszani (a Fina szabályoknak megfelelően 5 játékos 5 méteres lövése, majd 

amennyiben annak eredménye alapján nem dől el, felváltva tovább az első hibáig). 

 

5.1.3 Elődöntők:   

Az elődöntőbe jutott 4 csapat között sorsolással kerül kiválasztásra az a két-két csapat, 

amelyek egy mérkőzésen küzdenek meg a döntőbe jutásért. A vesztes csapatok nem 

játszanak a harmadik helyért, mind a két csapat harmadik helyezettnek tekintendő. 

 

5.1.4  Döntő:  

Az elődöntő két győztes csapata mérkőzhet a kupa elnyeréséért. Az elődöntő és a döntő 

helyszínét az MVLSZ elnöksége jelöli ki.  

 

5.1.5     Díjazás  

A mérkőzéssorozat győztese elnyeri a Férfi Magyar Kupát. Az első három helyezett 

csapat érem díjazásban részesül (csapatonként 18 érem). 

 

A győztes csapat részt vehet a 2016/2017. évi Európa Kupában.  
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5.2        Női  Magyar Kupa 
 

5.2.1    Csoportmérkőzések 

A 2014/2015. évi Női OB I Bajnokság csapatai vaksorsolással két csoportba kerülnek, 

majd hozzájuk sorsolják a további jelentkezőket. A két csoportban a csapatok a létszámtól 

függő forgatási táblájú, egyfordulós körmérkőzéssel döntik el a helyezéseket. A két 

csoport 1-2. helyezett csapatai kerülnek az elődöntőbe. 

 

5.2.2    Elődöntők:  

Az elődöntőbe jutott 4 csapat között sorsolással kerül kiválasztásra az a két-két csapat, 

amelyek egy mérkőzésen küzdenek meg a döntőbe jutásért.   

Az elődöntőben vesztes csapatok nem játszanak a harmadik helyért, mind a két csapat 

harmadik helyezettnek tekintendő. 

5.2.3    Döntő  

Az elődöntő győztesei mérkőznek a döntőben. Az elődöntő és a döntő helyszínét az 

MVLSZ  elnöksége jelöli ki. 

 

5.2.4   Díjazás  

A mérkőzéssorozat győztese elnyeri a Női Magyar Kupát. Az első három helyezett csapat 

érem díjazásban részesül (csapatonként 18 érem). A győztes csapat jogosult a 2016/2017. 

évi LEN Kupában történő szereplésére. Amennyiben a 2015/2016. évi OB I Bajnokság 

nyertese nyeri meg a kupát, úgy a második helyezett lesz jogosult a LEN Kupában való 

részvételre. 

 

6 AZ EGYES MÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSE  

 

6.1 A Magyar Kupa mérkőzéseken kötelező a tájékoztatásra alkalmas, a mérkőzés állását 

mutató, a teljes és legalább kettő támadási játékidőt mérő elektromos óra és az időkérés 

mérésére egy asztali időmérő óra, valamint két, eltérő hangot adó, elektromos kürt 

valamint hangos beszélő biztosítása. Mérkőzés közben az elektromos órákkal 

kapcsolatban előforduló technikai hiba esetén kézi időmérést kell alkalmazni. A 

mérkőzéseken, kézi időmérés esetén, a játékidő állásáról a csapatok, játékosok és a 

közönség számára tájékoztatást kell adni. Amennyiben tartalék kézi órák és hangos 

beszélő nem áll rendelkezésre úgy a játékvezetőknek a mérkőzést le kell fújniuk, kivéve 

ha a csapatok egyetértése esetén az ellenőr a folytatás mellett dönt.  

 

6.2 A rendező egyesület két fő labdaszedőről és 5 db egyforma azonos márkájú és színű 

labdáról köteles gondoskodni. 

 

7. KÖLTSÉGEK VISELÉSE  
 

7.1  Rendezési költségek, a játékvezetők és a hivatalos tisztségviselők díjazása 

 

Csoportmérkőzések:  

A mérkőzések rendezési költségeit a kijelölt csapat viseli. A csoportmérkőzések összes 

játékvezetői, versenybírói, orvosi költségét, versenybírók esetében az esetleges szállás és 

étkezési költségeket a többi (a rendező sportszervezeten kívüli) résztvevő csapat egyenlő 

arányban fizeti. 
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Negyeddöntők (férfiak):  

Az oda-visszavágó mérkőzéseken a pályaválasztó csapat viseli az összes költséget, 

beleértve a játékvezetők és a hivatalos tisztségviselők díjait, utazási költségeit is. 

 

Elődöntők és Döntő:  

A rendezési, a versenybírói, a játékvezetői és az orvosi költségeket a résztvevők viselik. 

Az utazási költségek a csapatokat terhelik. Ez a rendelkezés vonatkozik az újrajátszandó 

mérkőzésekre is, kivéve ha a VB másképp nem rendelkezik. Az OB I/B vagy annál 

alacsonyabb osztályú csapatok mérkőzéseinek játékvezetői, versenybírói díjait az 

MVLSZ vállalja magára. 

A játékvezetők és a hivatalos tisztségviselők díjait, utazási költségeit a csapatok a fentiek 

szerint kötelesek a mérkőzés előtt az érdekelteknek, szabályszerűen kitöltött társas 

és/vagy egyéni vállalkozói számlák alapján kifizetni. 

 

7.2      Az óvás díjai 

Óvás:                                                                75.000,- Ft  ÁKK                  

Fellebbezés                                                     200.000,- Ft ÁKK      

                         

7.3      Nevezési díj:                                                              nincs  

 

8. EGYÉB 

A Magyar Vízilabda Szövetség által szervezett  férfi és női OB I-es bajnokságban, valamint a 

Magyar Kupa mérkőzésein bármely hivatalos funkcióban – játékos, klubvezető, edző – csak 

olyan személy vehet részt aki a Szövetséghez aláírva eljuttatta  a Szerencsejáték Zrt.  által  

elkészített „Hozzájárulási nyilatkozatot”, egyben vállalja a nyilatkozatban meghatározottak 

maradéktalan betartását. 

 

A Versenykiírást  az MVLSZ elnöksége  2015 június  9-i ülésén elfogadta. 

 


