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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága által, kihirdetve 2019. január 7. napján. 

 

1. A lebonyolítás rendje 

(1) A Magyar Vízilabda Szövetség Budapesti Igazgatóságának Versenyfelügyeleti Albizottsága (a 

továbbiakban: BI VB) a 2019. évi Téli Kupa lebonyolítási rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik. 

(2) A helyezések eldöntésére a Versenyszabályzat (a továbbiakban: Vsz.) 6. fejezetében foglaltak - a 

jelen szabályzatban foglalt eltérésekkel - irányadók. 

(3) Amennyiben a döntetlen eredményre nincs lehetőség, a FINA vízilabda szabályok WP 11.3 

pontjában leírtak szerinti szétlövéssel kell dönteni (5-5 büntetődobás, ezután a büntetődobások 

lövése felváltva mindaddig, ameddig az egyik csapat hibázik és a másik gólt lő). 

(4) A sorrend megállapítására a Vsz. 341. §-ában foglalt előírások irányadók. 

1.1. 2019. évi Budapesti Téli Kupa 

(1) A Téli Kupába nevezett csapatok száma: 10. 

(2) Csoportbeosztás: 

„A” csoport: „B” csoport: 

 1. ASI DSE  1. Híd az Egészségért Tömegsport Egyesület 

 2. BVSC-Zugló Heavy Tools  2. KOMPLEX-KEAC 

 3. Fehérvár Vízilabda SE  3. Soproni Vízilabda Sport Egyesület 

 4. Oázis Sport Club  4. Sportliget S.E. 

 5. UVSE Vízilabda Sportegyesület  5. Vízilovak 

 

(3) A 2019. évi Téli Kupa alapszakaszból és helyosztó mérkőzésekből/döntőből áll. 

1.1.1. Alapszakasz 

(1) A Kupa alapszakasza során az egy csoportba sorsolt csapatok körmérkőzéses rendszerben, a 

sorsolás szerinti sorrendben, pályaválasztói jog nélkül, egymás ellen egy mérkőzést játszanak (5 

játéknap). 

(2) A Téli Kupa első fordulója: 2019.01.13. vasárnap 

1.1.2. Helyosztók, döntő 

A csapatok a kialakult sorrend alapján helyosztó és döntő mérkőzéseket játszanak egymással egy 

hétvégén az alábbi párosítás szerint: 

Az „A” csoport 5. helyezett csapata és a „B” csoport 5. helyezett csapata egy mérkőzést játszik 

egymással a 9-10. helyezésekért. 

Az „A” csoport 4. helyezett csapata és a „B” csoport 4. helyezett csapata egy mérkőzést játszik 

egymással a 7-8. helyezésekért. 

Az „A” csoport 3. helyezett csapata és a „B” csoport 3. helyezett csapata egy mérkőzést játszik 

egymással az 5-6. helyezésekért. 

mailto:ig.budapest@waterpolo.hu
http://www.waterpolo.hu/csapat/47/448
http://www.waterpolo.hu/csapat/1330/448
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Az „A” csoport 2. helyezett csapata és a „B” csoport 2. helyezett csapata egy mérkőzést játszik 

egymással a 3-4. helyezésekért. 

Az „A” csoport 1. helyezett csapata és a „B” csoport 1. helyezett csapata egy mérkőzést játszik 

egymással az 1. és 2. helyezésekért. 

(2) A mérkőzések során döntetlen eredmény nem születhet. 

(3) A csapatok az alapszakaszban szerzett pontjaikat nem viszik magukkal. 

(4) A helyosztó mérkőzések/döntő mérkőzés játéknapja: 2019.02.17. vasárnap 
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