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1. Általános rendelkezések:
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 2018.
évi „Komjádi Kupa Védője” cím eldöntése,
1.3. A Kupa elnevezése
2018. 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. Alkalmazandó szabályok:
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 Kupa nyílt versenyrendszerű, arra minden MVLSZ tagsággal rendelkező olyan
sportszervezet, amely ifjúsági csapattal rendelkezik jogosult nevezni,
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3.2. Kötelező részvétel
A 2018/19. 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 (pl. játékvezetői,
versenybírói díjak térítése),
3.3. Korhatár
Az országos bajnokságban induló sportszervezetek csapataiban részt vevő játékosok felső
korhatára 21 év (1997-ben vagy később született), alacsonyabb osztályú egyesületek- OB I
osztályú csapattal nem rendelkező - esetén 23 év (1995-ben vagy később született),
3.4. Nevezése határidő
2018. december 3.
3.5. Nevezési díj
A Kupára a nevezés díjmentes.

4. A Kupa lebonyolítása, rendezése, helyszíne:
4.1. Sorsolás
A csoportmérkőzések, a negyeddöntők valamint az elődöntők résztvevőit a VB sorsolja
össze.
A csoportmérkőzések sorsolásának helye és időpontja: MVLSZ székház, 2018. december 4.
11.00 óra.
A lejátszott csoportmérkőzéseket követő további sorsolások helyéről és idejéről a
Versenyiroda előzetesen értesíti az érintett sportszervezeteket.




4.2. Tervezett játéknapok:
2018. december 8-9. - csoportmérkőzések,
2018. december 20-22. - (a csapatok megegyezése szerint) negyeddöntő,
2019. január 18-19. - elődöntő, döntő.

4.3. A Lebonyolítás rendje:
A VB a nevezők számának függvényében határozza meg a lebonyolítás végleges rendjét,
amelyet a versenykiírás kiegészítéseként tesz közzé.
4.3.1 Csoportmérkőzések:
A VB a nevezőket csoportokba sorsolja (négy vagy több csoport).
A négy csoport élére 1-es sorszámmal, kiemeltként a 2017. évi Komjádi Kupa 1-4. - Pécs
UVSE, Vasas, FTC – helyezett csapata kerül.
Négynél több csoport esetén kiemelt csapatok sorsolással kerülnek besorolásra.
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A kiemelt csapatok a csoportkörben egymás ellen nem játszhatnak.
A csoportkörből 8 csapat jut tovább.
4.3.2 Negyeddöntő:
A csapatokat a VB vaksorsolással négy párba sorsolja.
A párba sorsolt csapatok egymás ellen két mérkőzést (oda-vissza) játszanak a sorsolás
szerinti pályaválasztó joggal az elődöntőbe jutásért. Az első mérkőzés pályaválasztója az
elsőként kisorsolt csapat. A két mérkőzés összesített gólkülönbsége dönt a tovább jutásról.
Amennyiben a két mérkőzés összesített gólkülönbsége egyenlő, úgy a második mérkőzés
után a FINA vízilabda szabályok szerinti szétlövéssel kell a győzteseket meghatározni.
4.3.3 Elődöntő:
A csapatokat a VB vaksorsolással két párba sorsolja. A mérkőzéseken döntetlen eredmény
nem születhet. Döntetlen esetén a FINA vízilabda szabályok szerinti szétlövéssel kell a
győztest meghatározni.
A mérkőzések helyszínét az MVLSZ jelöli ki.
4.3.4. Döntő:
Az elődöntő győztes csapatai mérkőznek a Komjádi Kupáért, a vesztes csapatok pedig a
harmadik helyért.
A mérkőzéseken döntetlen eredmény nem születhet. Döntetlen esetén a FINA vízilabda
szabályok szerinti szétlövéssel kell a győztest meghatározni.
A mérkőzések helyszínét az MVLSZ jelöli ki.

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 2008ban alapított Bródy György oklevelet és
emlékkupát.

6. Költségek viselése:
6.1. Rendezési költségek
6.1.1 Csoportmérkőzések
Csoportmérkőzések esetén a mérkőzések rendezési költségeit és az orvosi ügyelet
költségét a rendező csapat viseli,
6.1.2 NegyeddöntőkA mérkőzések rendezési költségeit és az orvosi ügyelet költségét a pályaválasztó
sportszervezet viseli,
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6.1.3 Elődöntő, döntő
Az elődöntők és a döntő rendezési költségeit és az orvosi ügyelet költségét az MVLSZ viseli.
A résztvevő sportszervezetek az utazási, étkezési és egyéb költségeiket maguk viselik.
Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB e rről
másképp rendelkezik.
6.2. Közreműködők díjazása:
6.2.1 CsoportmérkőzésekA mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) utazási
költségeit a rendező sportszervezet viseli,
6.2.1.2 CsoportmérkőzésekA mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait a
további résztvevő egyesületek viselik (rendező elleni mérkőzés esetén teljes díj, egyéb
esetekben egyenlő arányban), amelyeknek a megfizetésére a szabályszerűen kitöltött
társas vállalkozási/egyéni vállalkozói számlák alapján a mérkőzés előtt készpénzben
kötelesek,
6.2.2 NegyeddöntőA mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait és
utazási költségeit a pályaválasztó sportszervezet viseli, amelyeknek a megfizetésére
szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási/egyéni vállalkozói számlák alapján a mérkőzés
előtt készpénzben köteles,
6.2.3 Elődöntő, döntőAz elődöntők és a döntő során felmerülő közreműködői költségeket az MVLSZ viseli.

7. Jogorvoslat:

Óvás előterjesztésére, elbírálására valamint a határozatokkal szemben benyújtott
fellebbezésekre az MVLSZ Versenyszabályzatának óvással kapcsolatos rendelkezései az
irányadóak.
7.1. Az óvás és fellebbezés díjaiÓvás:
100.000,- Ft (azaz százezer Forint) AM,
Fellebbezés: 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer Forint) AM.

8. Fair Play:

A Kupa során megrendezett valamennyi mérkőzés megkezdése előtt, a csapatok
bemutatását megelőzően a következő Fair Play üzenetet a hangosbemondón keresztül
ismertetni kell.
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“Kedves Szurkolók!
A sportszerű feltételek biztosítása érdekében tisztelettel megkérjük vízilabda szerető
közönségünket, hogy sportszerűen buzdítsák a csapatokat, korrekt, a vízilabdasport
hagyományaihoz és értékeihez méltó körülményeket teremtve ezzel a résztvevő csapatok,
játékvezetők, hivatalos személyek számára. Köszönjük.”
A 2018. évi Komjádi Kupa versenykiírását az MVLSZ elnöksége 2018. november 26.-i

ülésén elfogadta.
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