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1. Általános rendelkezések 

1.1. A Kupa kiírója a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ), lebonyolítója az MVLSZ 

Versenyfelügyeleti Bizottsága, valamint Versenyirodája.  

1.2. A Kupa célja  

A Kupa célja a mérkőzéssorozat győztesének megállapítása, és jogosultság szerzése a 

nemzetközi kupában való indulásra.  

1.3. 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. 

1.4. A Kupa elnevezése  

(1)  BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa 

(2) A Kupában résztvevő sportszervezetek kötelesek a Versenykiírásban meghatározott 

hivatalos elnevezést használni minden médiamegjelenésük során. 

1.5. Alkalmazandó szabályok  

(1) A Kupa mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, a Magyar Vízilabda Szövetség 

Versenyszabályzata (a továbbiakban: Vsz), valamint a FINA vízilabda szabályok érvényesek.  

(2) A Férfi Magyar Kupára a Férfi OB I Osztályú Bajnokságokra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.  

 

2. A Kupa résztvevői, nevezés  

 

2.1. Részvételi jogosultság 

a) A Kupára a 2019/2020 évi Férfi OB I-es bajnokságba benevezett csapatok jogosultak 

nevezést benyújtani. 

b) visszalépés esetén a MVLSZ elnöksége által kijelölt vagy felkért csapatok is nevezhetnek. 

2.1.1. Az a) és b) pont szerinti kötelezettségükről az MVLSZ Versenyirodája a versenykiírás 

megküldésével megfelelő időben értesíti az érintetteket.  

Amennyiben a sportszervezet a nevezés után részvételi kötelezettségének nem tesz eleget, 

úgy a Magyar Vízilabda Szövetség részéről a bajnokságokban semmilyen támogatásban, 

juttatásban nem részesülhet.  
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2.3. Nevezés  

A Kupára a 2.1. pont szerint részvételi jogosultsággal rendelkező sportszervezet jogosult, 

nevezést benyújtani, a Vsz-ben előírtak szerint.  

2.4. Játékosok szereplésének feltételei 

(1) A Kupában azon sportolók vehetnek részt, akik rendelkezik az MVLSZ által kiadott 

Versenyengedéllyel.  

(2) A FÉRFI Magyar Kupában a játékosok szerepeltetésére a 2020/2021 Férfi OB I osztályban 

alkalmazott szabályok az irányadóak.  

2.5. Nevezési határidő: 2020. június 30. 

2.6. Nevezési díj: A 2019/2020 évi bajnokságra korábban befizetett nevezési díjak terhére az 

MVLSZ vállalja magára. 

2.7. Sorsolás időpontja: 2020 július 10.  A sorsolás helyszíne: Magyar Vízilabda Szövetség 

Székháza, 1138 Budapest, Margitsziget 

 

           3. A Kupa lebonyolítása  

3.1. Sorsolás  

(1) A VB az OB I-es csapatokat a 2018/2019 bajnokság végeredménye alapján (az osztályozókat 

is beleértve) csapatokat négy csoportba – „A”,” B”,”C”,” D” – sorolja (1-2-3-4./ 5-6-7-8./ 9-10-

11-12./13-14-15-16). 

 

 (3) A további besorolásokat a mérkőzések sorrendjét Versenyiroda minden forduló után az 

MVLSZ honlapján közzéteszi.  

3.2. Lebonyolítás 

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

eltérésekkel - irányadóak.  

(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 csoportmérkőzések helyszíneit minden esetben a jelentkezések alapján az MVLSZ jelöli 

ki.  
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3.2.1 - 1 forduló 

(1) A VB a nevezőket a 2018/2019. évi bajnokság végeredménye alapján (az osztályozót is 

beleértve) „A”,” B”,”C”,” D” csoportba sorolja (1-2-3-4./ 5-6-7-8./ 9-10-11-12./13-14-15-16). 

(2) A csapatok a csoportokban egy helyszínen, egy hétvégén - szombat-vasárnap - 

körmérkőzést játszanak.  

(3) A mérkőzéseken döntetlen eredmény születhet. 

 

3.2.2. - 2. forduló 

 

(1) A csapatok az 1. fordulóban, a csoportjukban elért 1-4. helyezések alapján a következők 

szerint kerülnek besorolásra: 

KÉK  
csoport (K). 

FEHÉR 
csoport (F). 

PIROS 
csoport (P). 

ZÖLD 
csoport (Z). 

A1 B1 C1 D1 

B2 A2 D2 C2 

C3 D3 B3 A3 

D4 C4 A4 B4 

 

A csapatok a csoportokban egy helyszínen körmérkőzést játszanak. A mérkőzéseken 

döntetlen eredmény születhet. 

(3) A csapatok az előző fordulóban szerzett pontjaikat magukkal hozzák. 

 

3.2.3 – 3. forduló 

(1) A csapatok a 2. fordulóban csoportjukba elért helyezéseik alapján kerülnek besorolásra: 

I. csoport:   Kék1, Kék2, Fehér1, Fehér2, Piros1, Piros2, Zöld1, Zöld2 

 

II. csoport: Kék3, Kék4, Fehér3, Fehér4, Pirod3, Piros4, Zöld3, Zöld4 

(2) A csoportokban egy helyszínen minden, a 2. fordulóban 1. vagy 3. helyezést elérő csapat 

játszik minden 2. vagy 4. helyezést elért csapattal.  

1 nap Kék1-Zöld2 Fehér1-Piros2 P1-F2 Z1-K2 

 K1-F2 F1-Z2 P1-K2 Z1-P2 

 K3-Z4 F3-P4 P3-F4 Z3-K4 

 K3-F4 F3-Z4 P3-K4 Z3-P4 

2.nap K1-P2 F1- K2 P1-Z2 Z1-F2 

 K3-P4 F3-K4 P3-Z4 Z3-F4 
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(3) A 2. fordulóban azonos csoportban játszó csapatok nem játszanak egymással, a 2. 

fordulóban elért egymás elleni eredményüket hozzák magukkal. 

(4) A mérkőzéseken nem születhet döntetlen eredmény. 

 

3.2.4 – 4. forduló (elődöntő-döntő) 

 

(1) A csapatok az I. és II. csoportban elért helyezéseik alapján helyosztó mérkőzéseket 

játszanak a következők szerint: 

 

 

 1 nap 

1. mérkőzés II.13-II.16 II.14-II.15 2. mérkőzés 

3. mérkőzés II.9-II.12 II.10-II.11 4. mérkőzés 

5. mérkőzés I.5-I.8 I.6-I.7 6. mérkőzés 

7.mérkőzés I.1- I.4 I.2-I.3 8. mérkőzés 

 

 

 

2.nap 

15.helyért 1. V 2. V 

13.helyért 1.GY 2. GY 

11.helyért 3. V 4. V 

9.helyért 3. GY 4. GY 

7.helyért 5. V 6. V 

5.helyért 5. GY 6. GY 

3.helyért 7. V 8. V 

1. helyért 7. GY 8. GY 

 

 

(2) A csapatok az elődöntőben és a döntőben egy mérkőzést játszanak 

 

(3) A mérkőzéseken döntetlen eredmény nem születhet. 

 

(4) A mérkőzések helyszínét az MVLSZ jelöli ki. 

 

3.3 Részvétel a nemzetközi kupákban  

 

A Férfi Magyar Kupa győztes csapata részt vehet a 2021/2022. évi LEN Eurokupában. 
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3.4 Játéknapok  

A Férfi Magyar Kupa tervezett játéknapjai: 

 

1. forduló: 2020. július 25.-26. 

2. forduló: 2020. augusztus 1.-2. 

3. forduló: 2020. augusztus 8.-9. 

4. forduló: 2020.augusztus 15.-16. 

 

 

      4. Egyes mérkőzések szabályai  

4.1. Rendezési szabályok  

A Férfi 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 sapkát viselő 

játékosok csak kapusposzton léphetnek pályára, rájuk a kapusokra vonatkozó szabályok 

alkalmazandóak. Mezőnyjátékosként történő szereplésük jogosulatlan játéknak 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. Díjazás  

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

(2) Az I., II. és III. helyezett csapat tagjai (20 fő) éremdíjazásban részesülnek. 

(3) A díjakat a döntő mérkőzés után ünnepélyes keretek között adják át. A III. helyezettek díját 

az elődöntőket követően adják át. 
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      7. Költségek viselése  

7.1. Rendezési költségek  

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

viseli. 

(2)  Az elődöntő és a döntő rendezési költségeit és az orvos költségét a rendező viseli 

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

(4) Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB 

másképp rendelkezik.  

7.2. 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. A csoportmérkőzések esetén a közreműködők szállás és étkezési költségeit 

az MVLSZ viseli, szabályszerűen kitöltött társas számlák alapján.  

(2) A táblakezelő díját a rendező sportszervezet viseli.  

7.3. Óvás, fellebbezés  

Az óvás díja: 100.000, - Ft, azaz Egyszázezer Forint (AAM)  

A fellebbezés díja: 200.000, - Ft, azaz Kettőszázezer Forint (AAM) 


