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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 

1.1   Komjádi Kupa mérkőzéssorozat célja:   

 

 Komjádi Béla emlékének megőrzése, a felnőtt csapatok közvetlen utánpótlásának 

 játéklehetőség biztosítása a 2013. évi „Komjádi Béla Kupa Védője” cím eldöntése. 

 

1.2 A Kupa neve  2013. évi Vízilabda Komjádi Kupa 

  

1.3   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 21 nappal az MVLSZ honlapján elérhetővé kell tenni. 

 

 

1.3.1 Az elődöntőben és a döntőben a mérkőzéseket döntésig kell játszani ( 2 x 3 perc 

hosszabbítás  )   5 - 5 büntetődobás, döntetlen esetén páronként folytatódik addig, 

ameddig az egyik kihagyta és a másik belőtte. 

  

 

2. NEVEZÉS 

 

2.1   A 2013-2014. évi Országos Ifjúsági Bajnokságban szereplő egyesületek csapatai 

részére a nevezés kötelező., Amennyiben az egyesület részvételi kötelezettségének nem 

tesz eleget, úgy a Magyar Vízilabda Szövetség részéről a bajnokságokban semmilyen 

támogatásban, juttatásban nem részesülhet ( játékvezetői, versenybíró  díjak térítése ).  

         A felső korhatár 21 év (1992-ben született vagy fiatalabb), az alacsonyabb osztályú 

csapatoknál 23 év (1990-ben született vagy fiatalabb). 

   

2.2   Nevezési határidő 2013. szeptember 30. 

 

 

3. SORSOLÁS 

 

3.1  A csoportmérkőzések sorsolására 2013. november 04-én, a negyeddöntők sorsolására 

november 25-én, az elődöntők sorsolására december 09-én, 12.00 órakor kerül sor a 

Hajós Alfréd Sportuszodában. 

 

 
4. A KUPAMÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI 

 

4.1      2013. november 20-27.  - csoport- vagy párosmérkőzések 

  2013. december 03., 04.  - negyeddöntők 

  2013. december 11.   - elődöntők 

  2013. december 15.   - döntő 

 

5.    Lebonyolítási rendszer, helyezések eldöntése 



Magyar Vízilabda Szövetség  

1138 Budapest, Margitsziget  

2013. évi Komjádi Kupa Versenykiírás 

 

         A Komjádi Kupa nevezőit a földrajzi elhelyezkedés figyelembevételével a VB nyolc 

párba sorsolja, azzal a megkötéssel, hogy a  2012. évi  Komjádi Kupa 1-4. helyezettje 

(Honvéd, FTC, Szentes, Szegedi VPS) a csoportmérkőzéseken  nem játszhat egymás 

ellen. A pályaválasztói jog az első mérkőzésen az elsőnek kisorsolt csapatokat illeti meg. 

A második mérkőzésen a párharcot döntésig kell játszani. 

16-nál több nevezés esetén a VB a csapatokat 3-as csoportokba is sorsolhatja, amelyek 

egyfordulós körmérkőzésen döntik el a helyezések sorrendjét. 

 

5.1    Negyeddöntő 

A csapatokat a VB. négy párba sorsolja oda vissza pályaválasztói joggal az elődöntőbe 

jutásért.  

 

5.2   Elődöntő 

      A csapatokat a VB két párba sorsolja. A mérkőzések helyszínét az MVLSZ jelöli ki. 

 

5.3   Döntő 

      Az elődöntő győztesei mérkőznek a Komjádi Kupáért, a vesztesek a harmadik helyért.       

        A mérkőzések helyszínét az MVLSZ jelöli ki.  

 

5.4    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 kupát, 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 

6.1 A mérkőzések rendezési és ügyeletes orvosi költségeit a pályaválasztó csapat viseli. A        

kupamérkőzésekre utazó csapat  összes költsége az utazó csapatot terheli. Ez a rendelkezés 

vonatkozik az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB másképp nem rendelkezik.  

Az MVLSZ elnöksége a bajnokság időtartama alatt jogosult a díjak megváltoztatására. A 

díjak csökkentése nem történhet visszaható hatállyal.  

 

 A játékvezetők és a hivatalos személyek díjazása 

6.2 A kupában a játékvezetők és hivatalos személyek díjait, utazási költségeit a résztvevők 

térítik szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási / egyéni vállalkozói számlák alapján. 
 

6.3 Az óvás díjai 

  Óvás:    30.000,-Ft ÁKK   

  Fellebbezés      50.000,-Ft ÁKK    

   

 

A Versenykiírást  az MVLSZ elnöksége  2013. július 16-i ülésén elfogadta. 

 

 


