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1. Általánosrendelkezések:

1.1. A Kupa kiírója 
A Magyar Vízilabda Szövetség. A lebonyolításért felelős az MVLSZ Versenyfelügyeleti Bizottsága, 

1.2. A Kupa célja 
Komjádi Béla emlékének a megőrzése, a felnőtt csapatok utánpótlás játékosainak magas 
színvonalú játéklehetőség biztosítása, a vízilabda sportág népszerűsítése valamint a 2022-2023. 
évi „Komjádi Kupa  Védője” cím eldöntése, 

1.3. A Kupa elnevezése 
2023. évi Vízilabda Komjádi Kupa, 

1.4. A Kupa versenyrendszerének típusa 
A Kupa a sportról szól 2004. évi I. Törvény 31.§.(1) bekezdés c.) pontja szerinti vegyes 
versenyrendszernek minősül. 

2. Alkalmazandószabályok:

2.1. Általános szabályok
A Komjádi Kupa mérkőzéssorozat esetében az Elnökség jogosult a hatályos 
versenyszabályzatoktól eltérő, speciális szabályok, feltételek meghatározására azzal a céllal, 
hogy a sportág megújítására tett javaslatok a gyakorlatban is kipróbálásra kerülhessenek. 
A változtatásokról szóló részletes kiírást a résztvevő csapatok részére legalább az első 
mérkőzés előtt 10 nappal az MVLSZ honlapján elérhetővé kell tenni! 

2.2. Speciális szabályok 
A Komjádi Kupa mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, valamint a FINA vízilabda 
szabályok – a Versenyszabályzatban meghatározott azon eltérésekkel, melyek alkalmazását 
jelen versenyforma nem  zárja ki – érvényesek. 

A Kupa mérkőzésein elkövetett brutalitás szankcionálására a Versenyszabályzat 10.5.4.1 
pontjában foglaltak az irányadóak. 

3. A Kupa résztvevői, nevezés:

3.1. Nevezés

A Komjádi Kupára a 14 OB I es csapattal rendelkező egyesület jogosult és köteles nevezni. 
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3.2. Kötelező részvétel 
A 2022/23. évi férfi OB I osztályú bajnokságban szereplő sportszervezetek csapatai részére a 
nevezés kötelező. Ezen kötelezettségükről a Versenyiroda a versenykiírás megküldésével 
egyidejűleg értesíti az érintetteket. Amennyiben a sportszervezet részvételi kötelezettségének 
nem tesz eleget, úgy a Magyar Vízilabda Szövetség részéről a bajnokságokban semmilyen 
támogatásban, juttatásban nem részesülhet. 

3.3. Korhatár 
A kupa mérkőzésein, csak országos bajnokságban is szereplő, 2000-ben, vagy a később 
született játékosok vehetnek részt. 

3.4. Nevezési határidő 
2022. január 5. 

3.5. Nevezési díj 
A Kupára a nevezés díjmentes. 

4. A Kupa lebonyolítása, rendezése, helyszíne:

4.1. Sorsolás
A csoportmérkőzéseket résztvevőit a VB sorsolja össze. 

A csoportmérkőzések sorsolásának helye MVLSZ székház. 

A lejátszott csoportmérkőzéseket követő további sorsolások helyéről és idejéről a Versenyiroda 
előzetesen értesíti az érintett sportszervezeteket. 

4.2. Tervezett játéknapok: 
1, Első forduló 2023.01.29.  
2, Második forduló 2023.02.hó folyamán a csapatok megegyezése szerint 
3, Elődöntők 2023.02.27 és 2023 03. 24. között, a csapatok közötti megegyezés szerint 
4, Döntő és bronzmérkőzés 2023.03.26.-án a Komjádi Uszodában.  

4.3. A Lebonyolítás rendje: 

Lebonyolítás: „angol” kupa, végig vaksorsolás (nem csak a párosítás, de hazai pálya is vaksorsolás 
alapján dől el), egy meccs dönt a kiesésről, döntetlen után ötméteresek. 

Első forduló: (FTC, Honvéd kiemelve, nem játszik), a többi 12 csapat vaksorsolás szerint játszik.  A 
sorsolás két csoportból történik, ahol a besorolást az elmúlt két év eredményei adják.  
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4.3.1 Csoportmérkőzések: 

4.3.2 A VB a csapatoka A és B csoportokba sorsolja az alábbiak szerint: 

A csoport: Pécs, UVSE, Szolnok, Vasas, BVSC, Eger 
B csoport: OSC, Kaposvár, Szeged, KSI, Szentes, Miskolc 

Vaksorsolás, a továbbjutásról egy mérkőzés dönt. 

4.3.3 Második forduló: 

A hat győztes csapat az első fordulóból, illetve a Fradi és a Honvéd. Ugyancsak vaksorsolás, egy 
mérkőzés dönt a továbbjutásról. 

4.3.4  Elődöntő és döntők: 
Az elődöntő párosítása is vaksorsolás útján kerül kisorsolásra A bronzmérkőzést le kell játszani. 

4.3.4.Spesiális szabályok 

A mérkőzéseket 25 méteres pályán kell játszani. 
A mérkőzéseken döntetlen eredmény nem születhet. Döntetlen esetén a FINA vízilabda 
szabályok szerinti szétlövéssel kell a győztest meghatározni. 

Amennyiben a Komjádi Kupa 2022-2023 kiírásában egy játékos, vagy edző cserés, illetve csere 
nélküli kiállítást kap, annak automatikus eltiltását csak a Komjádi Kupában köteles letölteni és nem 
átvihető az országos felnőtt bajnokságok (OB 1, OB1/B, OB 2), illetve az UP bajnokságok 
mérkőzéseire. Abban az esetben, ha a kiállítás feljelentést is von maga után, és Fegyelmi Bizottság 
által megítélt büntetést már nem tudja letölteni az idei Komjádi Kupa kiírás alatt, úgy a 2022-23 as 
bajnoki rendszerben kell letöltenie az MVLSZ aktuális szabályzata alapján.  

A kupában alkalmazásra kerül az új 2 méteres szabály az alábbiak szerint: 

Egyetlen támadó játékos sem tartózkodhat a mérkőzés folyamán az ellenfél gólterületén belül 

(gólterület: a 2 méteres vonal, vagy ha a labda 2 méteren belül van, a labda vonala (a gólvonallal 
párhuzamos vonal,)  és a kapufáktól oldalra  mérve további 2 méter – a kötélen piros jelzéssel 
jelezve – által határolt terület.)  

Ha egy játékos az ellenfél gólterületén belül a labda vonala előtt tartózkodik, az erősen kihat a 
védekezésre.  A játékos – még anélkül is, hogy labdát kapna – nagy előnyhöz juttathatja csapatát 
(a támadó csapatot). Ilyen esetben 2 métert kell ítélni. Nincs passzív 2 méter, ha egy játékos a 
gólterületen belül tartózkodik. 
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Ha egy átadás a gólterületen belül előre (a gólvonal irányába) érkezik, 2 métert kell ítélni, még 
akkor is, ha a két támadó játékos az átadás pillanatában egy vonalban tartózkodott. Emberelőnyös 
szituációkban különösen fontos, hogy a játékvezető ezen elv szerint járjon el. 

A gólterületen kívül nincs 2 méteres szabály itt a támadó játékos korlátozás nélkül tartózkodhat 
akár labdával akár labda nélkül, illetőleg a gólterületen kívül a szabaddobás 2 méteren belülről is 
elvégezhető. 

5. Díjazás:

A mérkőzéssorozat győztese elnyeri az MVLSZ által felajánlott Komjádi Kupát.
Az I., II. és III. helyezett csapat tagjai (18 fő) éremdíjazásban részesülnek.
A díjakat a döntő mérkőzés után ünnepélyes keretek között adják át.
A legjobbnak minősített kapus elnyeri a 2008-ban alapított Bródy György oklevelet és
emlékkupát.

6. Költségek  viselése:

Rendezési költségek 
6.1 Csoportmérkőzések és második forduló és az elődöntők 
Csoportmérkőzések, a második forduló és az elődöntő mérkőzéseinek rendezési költségeit és az 
orvosi ügyelet költségét a rendező csapat viseli, 
6.3. Döntő és bronzmérkőzés  

  A négyes döntő költségeit és az orvosi ügyelet költségét az MVLSZ viseli. 

7. Jogorvoslat:
Óvás előterjesztésére, elbírálására valamint a határozatokkal szemben benyújtott
fellebbezésekre az MVLSZ Versenyszabályzatának óvással kapcsolatos rendelkezései az
irányadóak.

Az óvás és fellebbezés díjai 
Óvás:100.000,- Ft (azaz százezer Forint) ,  
Fellebbezés: 200.000, - Ft (azaz kettőszázezer Forint). 

8. Fair Play:
8.2. A mérkőzések előtt a parton történő bemutatás esetén a parton, ennek hiányában a két

résztvevő csapat a vízben kézfogással köteles üdvözölni egymást. 
8.3.  A mérkőzés előtt a bírók felhívják a játékosokat a fair play szellemének betartására és a 

brutalitás elkövetése esetén alkalmazandó büntetésekre is figyelmeztetik őket. 

8.4. Amennyiben a labda a játékteret elhagyja, - és a mérkőzésen gólbíró nem szerepel – a 
labdát kizárólag a mérkőzés előtt kijelölt és a játékvezető által tudomásul vett személy ( edző, 
vagy másodedző )  dobhatja be a játékvezető jelzése alapján. A labda taktikai megfontolásból 
származó késedelmes vagy egyéb megtévesztő bedobása, a vétkes csapatvezető ellen 
sárgalapos, ismételt esetben piroslapos büntetést vonhat maga után. 
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9. Egy csapatban 14 játékos szerepelhet a mérkőzésen. Az 1-es és a 14-es sapkaszámú játékos
csak kapus lehet és csak kapusként léphet pályára, mezőnybéli szereplése jogosulatlan
játékosnak minősül.



FINA TECHNICAL WATER POLO CONGRESS 2022 

RULE N° SUBMITTED 
BY: 

STATUS RULE 

RED - deleted // BLUE – new      - FINA Technical WP Congress 2022 -
2022-08-05 Page 5 

WP 1.2 TWPC A Red Mark must be placed on the goal line, 2 metres from the outsides of the goal posts to mark the 
goal area (WP 21.10) 
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