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1. Halassy Olivér Gyermek Kupa  

 

A mérkőzéssorozat  célja 
 

A magyar vízilabda első két olimpia győzelmének részese, a felejthetetlen bajnok emlékének 

megőrzése. A minőségi utánpótlást biztosító Országos Gyermek korosztálynak, a bajnokságon 

kívül újabb felmérési lehetőség biztosítása felkészültségükről. 

 

2.  A kupamérkőzések rendezője, lebonyolítója 

 

A Magyar Vízilabda Szövetség Versenybíró Bizottsága. 

 

3. Díjazás 

 

A két korcsoport győztesei az MVLSZ-től  serleget kapnak. Az első három helyezett csapat 

18-18 játékosa éremdíjazásban részesül. 

 

4. A kupák résztvevői 

 

Az Országos és Területi Utánpótlás Bajnokságban résztvevő (2001-ben vagy később 

születettek) játékosok csapatai, valamint a 2002-ben vagy később született játékosok csapatai. 

 

Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet! 

 

A Kupán csak a MVLSZ versenyengedéllyel sportolók vehetnek részt. 

 

5. A Kupák időpontjai 

 

5.1 Csoportmérkőzések mindkét korosztályban     2013. augusztus 31., szombat 

5.2 Döntők, helyosztó mérkőzések   2013.szeptember 01., vasárnap 

 

 

6. Nevezés: Nevezési határidő 

   

 2013. augusztus 05. hétfő 

 

7. Egyes mérkőzések rendezése 

 

7.1 A mérkőzésekre a csapatok a sorsolási rend alapján kötelesek kiállni. 

7.2 A mérkőzések lebonyolítási szabályai megegyeznek a gyermek bajnokságra 

meghatározott  rendelkezésekkel. A Kupamérkőzések 25 méteres pályákon kerülnek 

lebonyolításra, 3-as labdával. Játékidő 4x7 perc. 

7.3 A mérkőzések számítógépes jegyzőkönyvvezetéssel kerülnek sorra. 

7.4 A mérkőzések ügyeletes orvosi felügyeletét a rendező biztosítja. A mérkőzésekre  

versenybíróságot, játékvezetőket a Versenyiroda jóváhagyásával  MVLSZ VB delegál. 
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8. Lebonyolítási rendszere a helyezések eldöntése 

 

8.1 A 2012/2013. évi Területi Bajnokságok csapatai négy csoportba kerülnek besorolásra. A 

csoportok egyik résztvevője a rendezést vállaló egyesület csapata, a további résztvevői a 

területi bajnokságok adott korosztályában kialakult sorrend alapján a következő rendszerben 

kerül kialakításra: 

 

Az I-IV. csoportok élére a bajnokságok első helyén végzett csapatok kerülnek besorolásra, a 

további helyezetteket rangsor szerint hozzájuk sorolják, a következő csapatokat hasonló elvek 

szerint, valamint a további beosztás is hasonló rendszer szerint folytatódik. 

A csoportok mérkőzésrendje: az 1-4, 2-3 sorszámú csapatok játszanak először egymással, 

majd a szükséges technikai szünet – az ellenőr állapítja meg – után a két vesztes, majd 

befejezésül a két győztes mérkőzése következik. 

A fenti mérkőzések eredményei alapján alakul ki az egyes csoportok végeredménye. 

 

8.2 A csoport győztesei mindkét korosztályban az 1-4. helyért, a második helyezettek az 5-8., 

a harmadik helyezettek a 9-12., míg a csoportok negyedik helyezettjei a 13-16. helyekért 

játszanak a meghatározott – a helyosztó mérkőzések lebonyolítását vállaló egyesületek 

által biztosított – helyszíneken. A helyosztók lebonyolítási rendje a selejtezőkével azonos. 

 

8.3 Amennyiben a tornákon rendezett mérkőzések rendes játékidejében döntetlen eredmény  

születne, úgy 3-3 ötméterest lőnek a csapatokból kijelölt játékosok (nincs 2x3 perces 

hosszíbbítás). Amennyiben ezek után is döntetlen az eredmény, úgy az ötméteres 

lövéseket a további kijelölt játékosok addig lövik, amíg valamelyik csapat játékosa nem 

hibázik. Kevesebb nevező esetén, a hármas csoportok sorrendjét körmérkőzés dönti el. 

 

8.4 Helyosztók 

 

Mindkét korosztályban a csoport győztesek játszanak az 1-4 helyért, másodikak 5-8, a 

harmadikak 9-12,  a negyedikek 13-16 helyért. 

 

Csoportbeosztás:  A – D, B – C  az első mérkőzéseken  továbbiakban a vesztesek és 

győztesek mérkőznek az aktuális csoporthelyezésekért az első játéknap szabályai szerint 

meghatározott – a helyosztó mérkőzések lebonyolítását vállaló egyesület(ek) által biztosított  

helyszíneken. 

 

9.Költségek viselése  

.  

9.1 A bajnokságban az MVLSZ által hivatalosan küldött játékvezetők és hivatalos személyek 

díjait, utazási költségeit az MVLSZ téríti, szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási / 

egyéni vállalkozói számlák alapján 

9.2 Ügyeletes orvosi  költséget a  résztvevő csapatok a helyszínen 50-50% arányban  térítik. 

9.3 Az utazással kapcsolatos költségek az utazó csapatokat terhelik. 

9.4 Egyes tornák ( torna) rendezési jogát azok a szakosztályok kapják, melyek a mérkőzések 

pályabérleti díjának költségeit vállalják . 

 

A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben az MVLSZ hatályos versenyszabályzata 

irányadó. 

 

Jóváhagyta az MVLSZ Elnöksége 2013. július 16-i ülésén. 


