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1. A lebonyolítás rendje
A Magyar Vízilabda Szövetség Versenybíró Bizottsága (továbbiakban VB) a 2017. évi Komjádi Kupa
lebonyolítási rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik. A játéknapok tekintetében jelen kiegészítő
mellékletben meghatározottak az irányadóak, függetlenül a versenykiírásban írtaktól.

1.1. Sorsolás
(1) A kupára nevezett sportszervezetek száma: 18
(2) Az első kör sorsolásának időpontja: 2017. december 19. 12.00 óra
(3) A sorsolás helyszíne: Magyar Vízilabda Szövetség Székháza, 1138 Budapest, Margitsziget
(4) Az első kör sorsolása során a VB kiemelést alkalmaz, mely szerint a 2016. évi Komjádi kupa 1-8.
helyezettjeit emeli ki, és ezen csapatokhoz vaksorsolással társít további nevezetteket.
(5) A kiemelt csapatok a következők:









Pécs
Ferencváros
Honvéd
Eger
Vasas
Kaposvár
BVSC
UVSE

(6) A VB a 18 nevezőt kiemeléssel 6 db párba és 2 db hármas csoportba sorsolja akképp, hogy az (5)
bekezdésben megjelölt 8 sportszervezet közül vaksorsolással választja ki azon kettőt, amelyek a 2db
hármas csoport kiemeltjei lesznek. Ezután a (4) bekezdés szerint vaksorsolással társítja a kiemeltekhez
a további nevezetteket.
(7) A további körök párosításairól vaksorsolás útján dönt. A sorsolások időpontját és helyszínét a VB
közleményben teszi az MVLSZ honlapján közzé, továbbá a Versenyiroda emailben értesíti az érintett
sportszervezeteket.
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1.2. Lebonyolítás
(1) A sorsolás során kialakult párok oda-visszavágó, a hármas csoportok pedig körmérkőzésekkel
döntenek a továbbjutásról.
(2) A körmérkőzések során a győztes 3, a vesztes 0, döntetlen esetén pedig a két csapat 1-1 pontot
kap. Pontegyenlőség esetén az alábbi sorrendet kell alkalmazni akképp, hogy amennyiben a
sorrendben előrébb álló érték megegyezik, akkor a sorrend következő, nem egyező értéke dönt.
1.
2.
3.
4.

Összesített gólkülönbség
Összesített több lőtt gól
Összesített kevesebb kapott gól
Vaksorsolás

(3) A csoportból az első helyezett jut tovább a negyeddöntőbe.
(4) A páros mérkőzések összesített eredménye alapján dől el a továbbjutás. Amennyiben az összesített
eredmény egyenlő, úgy a FINA szabályok szerinti szétlövéssel (5-5 büntető) kell dönteni a
továbbjutásról.
(5) A páros-, illetve csoportmérkőzések eredményeként továbbjutott 8 csapatot az 1.1 pont (7)
bekezdése szerint sorsolja össze a VB, amelyek oda-visszavágó páros mérkőzést játszanak az
elődöntőbe jutásért az 1.2 pont (4) bekezdésében meghatározottak szerint.
(6) Az elődöntők 4 résztvevője a párokba sorsolást követően egy mérkőzésen dönt (FINA szabályok
szerint) a döntőbe jutásról.
(7) Az elődöntők két győztes csapata jogosult játszani a 2017. évi Komjádi Kupáért, a két vesztes a
bronzéremért csatázik.

1.3. Játéknapok
(1)

I. forduló:

2018. január 9-10-11.

II. forduló:

2018. január 28-29-30.

Elődöntők:

2018. március 26.

Döntő, bronz mérkőzés:

2018. március 27.

(2) Az I. és a II. forduló két mérkőzésére a VB három játéknapot jelölt meg, amelyek közül a
sportszervezetek megegyezés alapján választják ki időpontokat, amiket a VB felé emailben kötelesek
jelezni (vb@waterpolo.hu).
(3) A csoportmérkőzéseket egy helyszínen egy napon kell megrendezni. A rendezés jogosultja a kiemelt
sportszervezet, amennyiben nem vállalja, úgy a csoport többi tagja jelentkezhet. Megegyezés
hiányában a VB jelöli ki a rendező sportszervezetet sorsolással.
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