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1. Általános rendelkezések 

1.1. A Kupa kiírója a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ), lebonyolítója az MVLSZ 
Versenyfelügyeleti Bizottsága, valamint Versenyirodája.  

1.2. A Kupa célja  

A Kupa célja a mérkőzéssorozat győztesének megállapítása nyári felkészülés az UP 
Bajnokságra.  

A Magyar Kupa ideje alatt, világversenyre készülő UP válogatottnál, aktuálisan kerettag játékos nem 
játszhat! 

1.3. A Kupa típusa  

A Kupa a sportolók jogállása szempontjából a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti vegyes (nyílt) bajnokság. 

1.4. A Kupa elnevezése  

(1)  Fiú Ifjúsági, Serdülő és Gyermek Vízilabda Magyar Kupa 

(2) A Kupában résztvevő sportszervezetek kötelesek a Versenykiírásban meghatározott 
hivatalos elnevezést használni minden médiamegjelenésük során. 

1.5. Alkalmazandó szabályok  

(1) A Kupa mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, a Magyar Vízilabda Szövetség 
Versenyszabályzata (a továbbiakban: Vsz), valamint a FINA vízilabda szabályok érvényesek.  

(2) A Magyar Kupára a Fiú Ifjúsági, Serdülő és Gyermek Országos Bajnokságokra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.  

(3) A kupa mérkőzéseire maximálisan beírható játékosok közül ( Ifi,  serdülő 14, gyerek 15. ) 
kettő játékos (egyes és tizennégyes számú) csak kapusként szerepelhet. 

 

       2. A Kupa résztvevői, nevezés  

2.1. Részvételi jogosultság 

a) A kupában a Fiú Ifjúsági, Serdülő és Gyermek Országos Bajnokság 2021/2022. évi bajnoki 
szezonban 1-14. helyezést elért csapata, valamint a 2021/22 es bajnokság A1. csoportjának 
15-16. helyezettje és az A2. csoportjának 1-4. helyezettje. ( összesen 20 csapat ) A csapatok 
indulása kötelező, ennek elmaradása esetén az MVLSZ VB szankcionálja a mulasztó 
egyesületet.  
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2.3. Nevezés  

A Kupára a 2.1. pont szerint részvételi jogosultsággal rendelkező sportszervezet jogosult, 
nevezést benyújtani, a Vsz-ben előírtak szerint.  

2.4. Játékosok szereplésének feltételei 

(1) A Kupában azon hazai vagy külföldi sportolók vehetnek részt, akik rendelkezik az MVLSZ 
által kiadott Versenyengedéllyel.  

2.5. Nevezési határidő: 2022. június 30. 

2.6. Nevezési díj:  A nevezési díjat, annak  megfizetési módját és határidejét külön 
díjtáblázat tartalmazza. 

 

2.7. Sorsolás időpontja: 2022 július 15.  A sorsolás helyszíne: Magyar Vízilabda Szövetség 
Székháza, 1138 Budapest, Margitsziget. 

2.8. A Kupa kezdő időpontja 2022 július 25. A mérkőzések helyszínét és időpontjait az MVLSZ 
VB kiegészítő mellékletként teszi közzé. 

 

           3. A Kupa lebonyolítása  

3.1. Sorsolás  

(1) A selejtező sorsolását VB területi alapon vaksorsolással végzi ahol a 20 csapatból 4*5 
csapatos csoportokat hoz létre.  

 (2) A további besorolásokat a mérkőzések sorrendjét Versenyiroda minden forduló után az 
MVLSZ honlapján közzéteszi.  

3.2. Lebonyolítás 

(1) Az első körben 20 csapat – 4x5 csoportok kialakítása során az ifi, serdülő és gyermek 
korosztály együtt vesz részt a fordulókon.  

(2) A csoportokon belül a csapatok körmérkőzést játszanak minden korosztályban . A 
pályaválasztó csapatot a VB sorsolja ki, de a mérkőzések lejátszásának időpontjáról a 
csapatoknak kell megállapodni és erről 2022 július 20. ig értesíteni kell a Versenyirodát.  

A selejtező mérkőzéseket 2022 július 25. és augusztus 30. között le kell játszani! 

(3) A kialakult  csoportok végeredménye alapján csoportonként az első két helyezett jut 
tovább . A továbbjutást követően a korosztályok már különválnak! 

Csoporteredmény eldöntése: döntetlen eredmény nincs ebben az esetben szétlövéssel kell 
dönteni.  



4 
BENU Fiú Ifjúsági, Serdülő, Gyermek Magyar Kupa Versenykiírása 2022 /2023 évi szezon. Szerkesztette: MVLSZ VB 

Jóváhagyva és kihirdetve elnökségi határozattal 2022 június 17.napján. 

 

A büntetődobással eldöntött mérkőzés esetén a győztes 2, a vesztes 1 pontot kap. 
Pontazonosság esetén egymás elleni eredmény dönt.  Hármas holtverseny esetén az érintett 
csapatok egymás elleni gólaránya dönt. 

( 4 ) Negyeddöntők: 2022  szeptember  3-4. ( egyik nap gyerek/ifi, másik nap: serdülő) 

A csoportelsőkhöz vaksorsolás alapján a mások csoport második helyezettje kerül 
hozzásorsolásra, a pályaválasztó a csoportelső csapat. 

( 5 ) Négyes döntők: 2022 Szeptember  16-18.  Minden korcsoport külön napon játszik, 
helyszínt és az időpontot az MVLSZ VB határozza meg. Az első 4. csapatból vaksorsolással 
kerülnek össze a csapatok, majd a győztes csapatok döntőt a vesztes csapatok bronzmérkőzést 
játszanak. A csapatok egy mérkőzést játszanak, döntetlen esetén büntetődobással döntenek 
a győzelemről. 

 
        4. Jogorvoslat  

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

 

        6. Díjazás  

(1) A férfi mérkőzéssorozat győztese minden korosztályban elnyeri a „BENU Fiú, Serdűlő és 
Gyermek Férfi Magyar Kupát”.  

(2) Az I., II. és III. helyezett csapat tagjai (20 fő) éremdíjazásban részesülnek. 

(3) A díjakat a döntő mérkőzés után ünnepélyes keretek között adják át. A III. helyezettek díját 
az elődöntőket követően adják át. 

 

      7. Költségek viselése  

7.1. Rendezési költségek  

(1) A csoportmérkőzések rendezési költségeit és az orvos költségét a kijelölt sportszervezet 
viseli. 

(2)  Az elődöntő és a döntő rendezési költségeit és az orvos költségét a rendező viseli 

(3) A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik.  

(4) Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB 
másképp rendelkezik.  
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7.2. 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 vagy 
szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási/egyéni vállalkozói számla vagy EKHO-s megbízás 
alapján téríti meg. A csoportmérkőzések esetén a közreműködők szállás és étkezési költségeit 
az MVLSZ viseli, szabályszerűen kitöltött társas számlák alapján.  

(2) A táblakezelő díját a rendező sportszervezet viseli.  

 

 


