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1. Általános rendelkezések 

1.1. A Kupa kiírója 

A Magyar Vízilabda Szövetség nevében az MVLSZ Elnöksége 

1.2. A Kupa szervezője 

A BENU Férfi és Női Magyar Kupát (a továbbiakban együtt: „Kupa”) a Magyar Vízilabda Szövetség 
Versenyfelügyeleti Bizottsága (VB) szervezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges 
eltérések tárgyában az Elnökség dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

1.3. A Kupa célja 

A Kupa célja a mérkőzéssorozat győztesének megállapítása, és jogosultság szerzése a nemzetközi 
kupában való indulásra. 

1.4. A Kupa típusa 

A Kupa a sportolók jogállása szempontjából a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti vegyes (nyílt) bajnokság. 

1.5. A Kupa elnevezése 

(1) BENU Férfi Magyar Kupa és Női Magyar Kupa 

(2) A Kupában részt vevő sportszervezetek kötelesek a Versenykiírásban meghatározott hivatalos 

elnevezést használni minden médiamegjelenésük során. 

1.6. Alkalmazandó szabályok 

(1) A Kupa mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, a Magyar Vízilabda Szövetség 
Versenyszabályzata (a továbbiakban: Vsz), valamint a FINA vízilabda szabályok – a Vsz-ben 
meghatározott azon eltérésekkel, melyek alkalmazását jelen versenyforma nem zárja ki – érvényesek. 

(2) A BENU Férfi Magyar Kupára a férfi, a Női Magyar Kupára a női OB I osztályú bajnokságokra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

2. A Kupa résztvevői, nevezés 

2.1. Részvételi jogosultság 

A Kupa nyílt versenyrendszerű, azon bármely MVLSZ tagsággal rendelkező sportszervezet jogosult 

csapatot indítani. 

2.2. Kötelező részvétel 

(1) A 2018/2019. évi E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokságban szereplő 

sportszervezetek csapatai számára a BENU Férfi Magyar Kupában a részvétel kötelező. 

(2) A 2018/2019. évi Női OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokságban szereplő sportszervezetek 

csapatai számára a Női Magyar Kupában a részvétel kötelező. 
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(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségükről az MVLSZ Versenyirodája a versenykiírás 

megküldésével megfelelő időben értesíti az érintetteket. Amennyiben a sportszervezet részvételi 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Magyar Vízilabda Szövetség részéről a bajnokságokban 

semmilyen támogatásban, juttatásban nem részesülhet. 

2.3. Nevezés 

A Kupara a 2.1. és 2.2. fejezet szerint részvételi jogosultsággal rendelkező sportszervezet jogosult, 
illetve köteles nevezést benyújtani, a Vsz-ben előírtak szerint. 

2.4. Játékosok szereplésének feltételei 

(1) A Kupában azon hazai vagy külföldi sportolók vehetnek részt, akik a Vsz. 189. § (1) bekezdésében 
meghatározott általános játékjogosultsággal rendelkeznek. 

(2) A mérkőzéseken csak a Vsz. 189. § (2) bekezdése szerint teljes játékjogosultsággal rendelkező 
sportolók léphetnek pályára, de az eltiltását töltő sportolót a rajtlistán „eltiltás alatt” megjelöléssel kell 
feltüntetni. 

(3) A versenyengedélyekre vonatkozó általános szabályokat, az igénylés feltételeit és eljárási szabályait 
a Vsz előírásai rendezik, figyelemmel a Vsz 233. §-ában foglaltakra azzal, hogy a Magyar Kupára a 
nevezés során díjmentesen külön versenyengedélyt kell igényelni. 

(4) A játékosok kizárólag a javukra megkötött, sporttevékenységükre kiterjedő biztosítás megléte 
esetén szerepelhetnek a Kupában. 

(5) Sportvállalkozás és/vagy alapítvány esetén az amatőr, vagy hivatásos szerződés megkötése 
kötelező, az MVLSZ versenyengedély csak a szerződés bemutatása estén igényelhető. 

(6) Az egyenértékűség szabályaira a Vsz 420. §-a irányadó. 

2.5. Nevezési határidő 

2018. október 11. 12.00 óra 

2.6. Nevezési díj 

(1) A nevezési díj nevezési alapdíjból és nevezési kiegészítő díjból áll. 

(2) A nevezési alapdíj: 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer Forint (AAM). Az alapdíjat minden nevező 

sportszervezet a nevezési határidő végéig köteles megfizetni. A nem OBI osztályú sportszervezetek 

nevezési alapdíjának a 50 %-át az MVLSZ magára vállalja. 

(3) A BENU Férfi Magyar Kupa nevezési kiegészítő díja negyeddöntők esetén: 135.000,- Ft, azaz 
Egyszázharmincötezer Forint (AAM). 

(4) A Női Magyar Kupa nevezési kiegészítő díja negyeddöntők esetén 115.000,- Ft, azaz 
Egyszáztizenötezer Forint (AAM). 

(5) Az eldöntők és döntők nevezési kiegészítő díjait az MVLSZ Elnöksége a helyszínek kijelölését 
követően teszi közzé. 

(6) A nevezési kiegészítő díjat kizárólag a Kupa adott szakaszába bejutott sportszervezet köteles 
megfizetni, a forduló első játéknapját megelőző utolsó munkanapig. 
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3. A Kupa lebonyolítása 

3.1. Sorsolás 

(1) A csoportmérkőzések, negyeddöntők, valamint az elődöntők résztvevőit a VB sorsolja össze. 

(2) A csoportmérkőzések sorsolásának időpontja: 2018. október 17. 12.00 

(3) A sorsolás helyszíne: Magyar Vízilabda Szövetség Székháza, 1138 Budapest, Margitsziget 

(4) A csoportmérkőzéseket követő további sorsolások helyéről és idejéről a Versenyiroda előzetesen 
értesíti az érintett sportszervezeteket. 

(5) A VB a csoportmérkőzések besorolásáról a 3.1.1. és 3.1.2. fejezetben leírtak szerint, a negyeddöntők 
és elődöntők párosításáról pedig vaksorsolás útján dönt. 

3.1.1. Csoportbeosztás - BENU Férfi Magyar Kupa 

(1) A VB a csapatokat a Vsz 118. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 2017/2018. évi férfi OB I osztályú 
bajnokság helyezéseit figyelembe véve négy csoportba („A”, „B”, „C” és „D”) sorsolja. 

(2) A VB a sorsolás során kiemelést alkalmaz, mely szerint a 2017/2018. évi férfi OB I osztályú bajnokság 
1-8. helyezettjeit emeli ki, úgy, hogy a négy csoport első helyeire az 1-4. helyezett csapatok, a második 
helyekre az 5-8. helyezett csapatok kerülnek besorsolásra. A VB ezen csapatokhoz vaksorsolással 
társítja a további nevezetteket. 

3.1.2. Csoportbeosztás - Női Magyar Kupa 

(1) A VB a csapatokat a Vsz 118. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 2017/2018. évi női OB I osztályú 
bajnokság helyezéseit figyelembe véve két csoportba („A” és „B”) sorsolja. 

(2) A VB a sorsolás során kiemelést alkalmaz, mely szerint a 2017/2018. évi női OB I osztályú bajnokság 
1-3. helyezettjei a csoportkörben nem játszanak. A VB a további csapatokat vaksorsolással osztja két 
csoportba. 

3.2. Lebonyolítás 

(1) A helyezések eldöntésére a Vsz 6. fejezetében foglaltak - a jelen szabályzatban foglalt eltérésekkel 

- irányadók. 

(2) Amennyiben a döntetlen eredményre a Kupa adott szakaszában 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). 

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

3.2.1. BENU Férfi Magyar Kupa 

(1) A BENU Férfi Magyar Kupa során csoportmérkőzések, majd a csoportmérkőzéseken kialakult 
sorrend alapján negyeddöntők, elődöntők és döntő lejátszására kerül sor egyenes kieséses rendben 
(Vsz. 111. § (2) bekezdés b) pont). 

(2) A csoportmérkőzések során a csapatok körmérkőzéses rendszerben egy mérkőzést játszanak 
egymással. A csoportmérkőzések helyszínei a sorsolást követően kerülnek kijelölésre a VB által. A 
kijelölésnél az alacsonyabb osztályú csapatok előnyt élveznek. 

(3) A csoportokból az első és második helyezett csapatok jutnak tovább a negyeddöntőbe. 



Magyar Vízilabda Szövetség 
1138 Budapest, Margitsziget 

2018. évi BENU Férfi és Női Magyar Kupa Versenykiírás 
 

5 
Szerkesztette: MVLSZ VB 
Jóváhagyva és kihirdetve elnökségi határozattal 2018. szeptember 25. napján. 

(4) A VB a csoportmérkőzésekből továbbjutott 8 csapatot a 3.1. fejezet (5) bekezdés szerint 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. A szétlövést a második mérkőzést követően azonnal 
végre kell hajtani. 

(5) Az elődöntők négy résztvevője a 3.1. fejezet (5) bekezdés szerinti párba sorsolást követően egy 
mérkőzésen döntenek a döntőbe jutásról. A vesztes csapatok nem játszanak a bronzéremért, mind a 
két csapat harmadik helyezettnek tekintendő. 

(6) Az elődöntők két győztes csapata egy mérkőzésen dönt a Kupáról. 

(7) Az elődöntők és a döntő mérkőzésein döntetlen eredmény nem születhet, azokat döntésig kell 
játszani. 

(8) Az elődöntők és döntő helyszínét az MVLSZ Elnöksége jelöli ki. 

3.2.2. Női Magyar Kupa 

(1) A Női Magyar Kupa során csoportmérkőzések, majd a csoportmérkőzéseken kialakult sorrend 
alapján negyeddöntők, elődöntők és döntő lejátszására kerül sor egyenes kieséses rendben (Vsz. 111. 
§ (2) bekezdés b) pont). 

(2) A csoportmérkőzések során a csapatok körmérkőzéses rendszerben egy mérkőzést játszanak 
egymással. A csoportmérkőzéseket egy hétvégén kell lejátszani, azok helyszínei a sorsolást követően 
kerülnek kijelölésre a VB által. 

(3) A csoportok utolsó helyezett csapatai nem jutnak tovább a negyeddöntőbe. 

(4) A VB a kiemelt, valamint csoportmérkőzésekből továbbjutott csapatokat a 3.1. fejezet (5) bekezdés 
szerint 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. A szétlövést a második 
mérkőzést követően azonnal végre kell hajtani. 

(5) Az elődöntők négy résztvevője a 3.1. fejezet (5) bekezdés szerinti párba sorsolást követően egy 
mérkőzésen döntenek a döntőbe jutásról. A vesztes csapatok nem játszanak a bronzéremért, mind a 
két csapat harmadik helyezettnek tekintendő. 

(6) Az elődöntők két győztes csapata egy mérkőzésen dönt a Kupáról. 

(7) Az elődöntők és a döntő mérkőzésein döntetlen eredmény nem születhet, azokat döntésig kell 
játszani. 

(8) Az elődöntők és döntő helyszínét az MVLSZ Elnöksége jelöli ki. 

3.2.3. Részvétel az Európa Kupában és EuroLigában 

(1) A BENU Férfi Magyar Kupa győztes csapata részt vehet a 2019/2020. évi Európa Kupában. 
Amennyiben a BENU Férfi Magyar Kupa első helyén végzett csapata a 2018/2019. évi E.ON Férfi OBI 
Osztályú Bajnokság 1-4. helyén végez, a Bajnokság ötödik helyén végzett csapata szerez jogosultságot 
az Európa Kupában történő szereplésre. 
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(2) A Női Magyar Kupa győztes csapata részt vehet a 2019/2020. évi EuroLiga sorozaton. Amennyiben 
a Női Magyar Kupa első helyén végzett csapata a 2018/2019. évi Országos Női OBI Osztályú Bajnokság 
első vagy második helyén végez, a Bajnokság harmadik helyén végzett csapata szerez jogosultságot az 
EuroLiga sorozaton történő szereplésre. 

3.3. Játéknapok 

(1) A BENU Férfi Magyar Kupa tervezett játéknapjai: 

Csoportmérkőzések: 2018. október 27-28. 

Negyeddöntők: 2018. november 17-18. 

Elődöntők, döntő: 2018. december 15-16. (szombat elődöntők, vasárnap döntő) 

(2) A Női Magyar Kupa tervezett játéknapjai: 

Csoportmérkőzések: 2018. október 27-28. 

Negyeddöntők: 2018. november 17-18. 

Elődöntők, döntő: 2018. december 14-15. (péntek elődöntők, szombat döntő) 

(3) A fordulók időpontjai a válogatott nemzetközi programja és a mérkőzésekhez kapcsolódó 

válogatott összetartások miatt módosulhatnak. 

(4) Szükség esetén a VB további játéknapok kijelölésérők intézkedik. 

4. Egyes mérkőzések szabályai 

4.1. Rendezési szabályok 

A BENU Férfi Magyar Kupa és a Női Magyar Kupa mérkőzései OB I szintű mérkőzésnek minősülnek, a 
rendezési szabályokra a Vsz, valamint a vonatkozó versenykiírások előírásai értelemszerűen irányadók. 

4.2. Csapatokra vonatkozó előírások 

(1) Egy csapatban 14 játékos szerepelhet a mérkőzésen. Az 1-es és 14-es sapkaszámú játékosok csak 
kapusként léphetnek pályára, mezőnybeli szereplésük jogosulatlan játékosnak minősül. 

(2) A mérkőzéseken a csapatok tagjainak egységes öltözete kötelező. A játékosok egységes köpenyben 
vagy ruhában kötelesek megjelenni, és egységes sportruhát (fürdőnadrágot) kötelesek viselni a 
mérkőzésen. A sportvezetők egységes felső ruházatot és azonos színű hosszú nadrágot kötelesek 
viselni. 

5. Jogorvoslat 

Az óvás előterjesztésére, elbírálására, valamint a fellebbezésre az MVLSZ Versenyszabályzatának 
óvással kapcsolatos rendelkezései az irányadók. 

6. 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.” 

7. Díjazás 

(1) A férfi mérkőzéssorozat győztese elnyeri a „Férfi Magyar Kupát”. 

(2) A női mérkőzéssorozat győztese elnyeri a „Női Magyar Kupát”. 

(3) Az I., II. és III. helyezett csapat tagjai (18 fő) éremdíjazásban részesülnek. 

(4) A díjakat a döntő mérkőzés után ünnepélyes keretek között adják át. A III. helyezettek díját az 
elődöntőket követően adják át. 

8. Költségek viselése 

8.1. Rendezési költségek 

(1) A csoportmérkőzések rendezési költségeit és az orvos költségét a kijelölt sportszervezet viseli. 

(2) A negyeddöntő mérkőzések rendezési költségeit és az orvos költségét a pályaválasztó 
sportszervezet viseli. 

(3) Az elődöntők és a döntő rendezési költségeit és az orvos költségét a résztvevő sportszervezetek 
közösen viselik. 

(4) A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik. 

(5) Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB másképp 
rendelkezik. 

8.2. Közreműködők díjazása 

(1) A mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait és utazási 
költségeit az MVLSZ viseli. Az elnökség döntése szerint az MVLSZ a költségeket vagy szabályszerűen 
kitöltött társas vállalkozási/egyéni vállalkozói számla vagy EKHO-s megbízás alapján téríti meg. 

(2) A csoportmérkőzések esetén a közreműködők szállás és étkezési költségeit az MVLSZ viseli, 
szabályszerűen kitöltött társas vállalkozási /egyéni vállalkozói számlák alapján. 

(3) A táblakezelő díját a rendező sportszervezet viseli. 

8.3. Óvás, fellebbezés 

Az óvás díja: 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer Forint (AAM) 
A fellebbezés díja: 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer Forint (AAM) 


