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1. Általános rendelkezések:
- A kupa kiírója:
A Budapesti Területi Igazgatóság
-

A kupa célja:

A téli időszakban, a bajnokságok tavaszi folytatása előtt versenyalkalmat
biztosítani az alacsonyabb osztályú felnőtt és az utánpótlás csapatoknak a sikeres
tavaszi rajt elősegítése érdekében, a mérkőzéssorozat győztesének és
helyezettjeinek eldöntése, a versenyeztetés folyamatosságának biztosítása és nem
utolsó sorban a sportág népszerűsítése.
-

A kupa lebonyolításáért felelős:

A Budapesti Területi Igazgatóság Versenybíró Albizottság (továbbiakban: BI VB).
-

Díjazás:

A Torna győztese elnyeri a Budapesti Területi Igazgatóság által felajánlott kupát és
a „Kupa védője” címet.
A kupa első három helyezést elért csapatát a Budapesti Területi Igazgatóság 18-18
db éremmel díjazza. A döntő mérkőzéseket azonnal követő díjátadáson az érmes
helyezéseket elért csapatoknak teljes létszámban részt kell venniük. Az a csapat,
amelyik nem vesz részt teljes létszámmal a díjátadáson, elveszti jogosultságát az őt
egyébként megillető díjak és különdíjak átvételére.
-

Szabályok:

Az MVLSZ Versenyszabályzatát az ebben a versenykiírásban foglalt és az MVLSZ
Elnöksége által írásban jóváhagyott módosításokkal kell alkalmazni.
-

Fellebbezések:

A mérkőzésekkel kapcsolatos bármely ügyben elsőfokú határozatot a BI VB, vagy
az MVLSZ FB (Fegyelmi Bizottság) hozhat, fellebbezés esetén a másodfokú
határozatokban az MVLSZ VB-nek illetve az MVLSZ Elnökségének van
illetékessége.
2. Résztvevő csapatok – nevezés:
- A kupa résztvevői:
A mérkőzéssorozaton részt vehet bármely MVLSZ tagszervezet. A nevezni kívánó
sportszervezeteknek
teljesíteniük
kell
az
MVLSZ
2019-2020.
évi
Versenyszabályzatának nevezésekre vonatkozó előírásait, különös tekintettel
annak 3.2 pontjára. Az MVLSZ vagy a Budapesti Területi Igazgatóság 2019/20. évi
bajnokságaiba már nevezett csapatoknak nem kell ismételt igazolást benyújtaniuk,
elegendő nyilatkozniuk arról, hogy a dokumentumok benyújtása óta eltelt időben
az egyesületük adataiban nem történt változás.
A Kupában a 2019/20. évi OB I-ben már szerepelt (szereplésnek az számít
amennyiben a mérkőzés jegyzőkönyvében x-et rögzítettek a játékos neve mellé)
játékosok kivételével mindenki részt vehet, aki egyébként minden vonatkozásban
2
Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Igazgatóság VB
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága által, kihirdetve 2019. november 30.

A Budapesti Területi Igazgatóság 2020. évi Téli Kupa Versenykiírása

Magyar Vízilabda Szövetség
Budapesti Igazgatóság
2020. évi Téli Kupa Versenykiírása
ig.budapest@waterpolo.hu

érvényes és szabályos játékengedéllyel, és az MVLSZ által kiállított igazolvánnyal
rendelkezik és játékra jogosult.
A BI VB döntése értelmében 35 év feletti játékosok szerepelhetnek másik
sportszervezetben is az Igazolási és Átigazolási Bizottság által kiadott szabályos
MVLSZ kártya birtokában azzal, hogy a mérkőzéssorozaton ők is kizárólag csak egy
egyesület csapatában játszhatnak.
A bajnokságban egyébként érvényes kettős játékengedéllyel rendelkező játékosok
a Kupában szintén csak egy csapatban szerepelhetnek.
Amennyiben egy sportszervezet több csapatot is indít, akkor a játékosok listáját
külön, csapatonként (név, születési dátum, MVLSZ szám) a nevezéssel együtt le
kell adni. Egy játékos kizárólag egy benevezett csapatban szerepelhet, kettős
szereplése – függetlenül attól, hogy egy adott egyesület második csapatában vagy
kettős játékengedéllyel egy másik egyesület csapatában történt - jogosulatlan
játéknak minősül. Kettős szereplés esetén az időben második eset tekintendő
jogosulatlannak.
-

Nevezési határidő: 2020. január 5., 24:oo (vasárnap)

A nevezést az ÜVR-en keresztül, az online nevezési űrlap (nevezési lap)
elektronikus kitöltésével kell kezdeményezni, annak minden pontját szabályosan
és hiánytalanul kitöltve és az egyesület elnökének, elnökhelyettesének vagy
ügyvezető igazgatójának az aláírásával, valamint az egyesület bélyegzőjével ellátva
- kell. Nevezni a már korábban, a bajnokság elején megkapott hitelesítési kóddal
lehet.
A nevezéseket a nevezési díj befizetését igazoló bizonylattal együtt kell csatolni az
ÜVR ben legkésőbb a fent megjelölt időpontig.
A fentieknek nem megfelelő nevezést a BI VB nem fogadhatja el.
A BI VB a nevezési lapon megadott és feltüntetett e-mail címen tartja a
kapcsolatot a résztvevő csapatokkal.
3. Sorsolás:
A Kupa sorsolását a BI VB 2020. január 7-én (kedd) délután tartja.
A sorsolás eredményéről és a lebonyolítás rendjéről elektronikus úton értesíti az
érdekelteket, az MVLSZ honlapon közzéteszi a csoportbeosztást és a mérkőzések
pontos programját, időpontjait, az eredményeket, a mérkőzések statisztikáit és a
táblázatokat.
4. A kupa időpontja:
A Kupa 2020. január 11. – február 23. között kerül lebonyolításra, szükség esetén
szombat-vasárnapi dupla fordulókkal, vagy adott napokon csapatonként két-két
lejátszandó mérkőzéssel.
A mérkőzések helyszíne: BVSC uszoda (Bp. XIV. Szőnyi út 2.)
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5. Az egyes mérkőzések rendezése:
A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül (nem kifogásolhatják a
küldött közreműködő tisztségviselők személyét, a mérkőzések helyszínét és
időpontját, a pálya méretét) kötelesek kiállni.
A tiszta játékidő 4×7 perc, a mérkőzésekre 17 játékost lehet beírni és
szerepeltetni.
A pálya mérete minden mérkőzésen 25 méter.
A mérkőzésre a csapatok edzővel vagy csapatvezetővel kötelesek megjelenni, és a
kitűzött játékidő előtt legkésőbb 30 perccel a versenybíróságnál jelentkezni és a
szabályosan és pontosan kitöltött rajtlistát leadni. Várakozási idő nincs.
A csapatok tartalék játékosai (10 fő) és maximum 3 fő, a rajtlistán is feltüntetett
tisztségviselője, a versenybírósággal szembeni kispadon kötelesek elhelyezkedni.
A mérkőzéseken a csapatok 5-ös méretű labdával kötelesek játszani. Minden
mérkőzésre a fehér sapkában szereplő csapat köteles legkevesebb 5 db egyforma
labdát biztosítani.
A mérkőzések digitális jegyzőkönyvvezetés mellett kerülnek lebonyolításra.
A mérkőzést a BI VB által meghatározott időpontban kell lejátszani.
A mérkőzések időpontjának és helyszínének a megváltoztatására nincs lehetőség.
6. A lebonyolítás rendszere és a helyezések eldöntése:
A VB a sorsolás után azonnal meghatározza és közzé teszi a lebonyolítás pontos
rendjét és menetét, a nevezett csapatok számától függően. A győztes csapat
három pontot, döntetlen esetén mindkét csapat egy-egy pontot kap.
A helyezéseket a pontkülönbség határozza meg. Pontegyenlőség esetén a VB az
MVLSZ VSz. 6. pontja alapján határozza meg a sorrendet.
Amennyiben az 1-4. helyezés elődöntő-döntő rendszerben dől el, akkor a
mérkőzéseket döntésig kell játszani úgy, hogy amennyiben a rendes játékidőben
kialakult eredmény nem dönti el a helyezéseket, a csapatok 5 méteres lövésekkel
döntik el a végső helyezéseket.
Az első körben a csapatok 3–3 „5 méterest” lőnek, és ha ezek alapján sincs még
meg az eredmény, a csapatok mindaddig lőnek egy–egy újabb „5 méterest”,
ameddig a helyezést eldöntő gól meg nem születik. Az első sorozat (3-3 lövés) után
következő újabb 5 métereseket ugyanazon 3-3 játékos és ugyanolyan sorrendben
kell, hogy elvégezze.
7. A versenyszabályzatban és a versenykiírásokban rögzítettek megszegésének
következményei:
Ha valamelyik csapat nem áll ki vagy nem jelenik meg, a BI VB a lefolytatott
vizsgálat eredményétől függően hoz határozatot. A vétlen csapat javára három
ponttal és 5:0 gólaránnyal kell igazolni azt a mérkőzést, amelyen az ellenfél saját
hibájából nem jelent meg, idő előtt levonult vagy jogosulatlan játékost
szerepeltetett. Utóbbi két esetben a BI VB a vétkes csapattól egy-egy
büntetőpontot is levon. Ha egy csapat saját hibájából két alkalommal nem
játszotta le a mérkőzését, a BI VB a csapatot törli a Kupából az összes
eredményével együtt. Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a csapat
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rajtlistán feltüntetett edzője és az érintett játékos a torna további mérkőzésein
semmilyen tisztségben nem vehet részt, nem játszhat.
A végleg cserével kiállított játékos, amennyiben a mérkőzés jegyzőkönyvébe
ezzel kapcsolatban más bejegyzés nem történik, a következő mérkőzésen már
szerepelhet
Eljárás 4 perces végleges kiállítás, valamint fegyelmi eljárás kezdeményezése
esetén:
-

A brutalitásért 4 perces cserével kiállított játékos a soron következő azonos osztályú
2 mérkőzésen nem szerepelhet. Amennyiben ezen automatikus fegyelmi eltiltást a
játékos a kupa hátralevő mérkőzésein már nem tudja letölteni, a büntetést a kupát
követő bajnokságban kell letöltenie.

-

A játékvezető vagy az ellenőr által a jegyzőkönyvben feltüntetett feljelentés
érintettjének (játékos, edző, szakvezető, játékvezető, versenybíró) a játék, illetve
közreműködői joga az VSZ 10.4.6. pontja alapján automatikusan felfüggesztésre
kerül.

-

A BI VB a sportfegyelmi eljárás megindításáról, valamint az abból következő
felfüggesztést elrendelő döntésről és a fegyelmi határozatról e-mailben az MVLSZ
VB-t és VI-t is értesíti.
A BI VB és az MVLSZ VB szoros, napi együttműködésben gondoskodik arról, hogy az
országos bajnokságokban is szereplő játékosok eltiltásainak letöltése minden
esetben kölcsönösen regisztrálásra kerüljön felfüggesztés, brutalitás miatti eltiltás,
piros lap felmutatása esetén, annak érdekében, hogy minden kétséget kizáróan
igazolható legyen az érintettek egyértelmű és pontos tájékoztatása. A fenti
esetekben az ellenőri jelentést a csapat vezetőjével, vagy az érintett játékossal,
edzővel alá kell íratni. Amennyiben az érintett csapat ezt megtagadja, abban az
esetben az ellenőri jelentésben ezt a tényt is rögzíteni kell.
Ha a mérkőzés közben a játékvezetők és/vagy az ellenőr úgy ítélik meg, hogy a
kispadon ülő bejelentett hivatalos személyek vagy játékosok magatartásukkal
zavarják a mérkőzést, úgy a játékvezetők és/vagy a mérkőzés ellenőre kötelesek az
MVLSZ Versenyszabályzata szerint eljárni.
Fegyelmileg eltiltott, vagy felfüggesztés hatálya alatt álló játékos a megismételt
mérkőzésen akkor sem játszhat, ha az eredeti időpontban játékra jogosult volt.
Az MVLSZ Fegyelmi Bizottságának határozatai ellen fellebbezéssel az MVLSZ
Elnökségéhez lehet fordulni.
Eltiltott játékos, edző vagy szakvezető eltiltásába egy napon egy azonos osztályú
mérkőzés számítható be.
Óvást csak az az egyesület nyújthat be, amelynek csapata a mérkőzést a vonatkozó
szabályok szerint végigjátszotta. Óvást az egyesületek csak a saját mérkőzésükkel
kapcsolatban nyújthatnak be. Az egyes mérkőzések eredménye ellen benyújtott
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óvást a mérkőzést követő 60 percen belül, az óvási díj egyidejű befizetése mellett, a
helyszínen a csapat vezetőjének kell akár a mérkőzés jegyzőkönyvébe, akár az
ellenőri jelentésbe kézzel beírva benyújtania a mérkőzésre delegált ellenőrön
keresztül a VB-hez. Az óvás tárgyalását a VB a mérkőzés napján megtartja és az
adott ügyben határozatot hoz. A döntés ellen az MVLSZ VB-hez van helye
fellebbezésnek.
Az óvási díj befizetése nélküli vagy határidőn túli, illetve szabálytalan (hivatkozások
és indoklás nélküli beadvány) óvással a VB nem foglalkozhat.
Az óvás tárgyalásán az érdekelt csapatok egy-egy, a nevezéskor bejelentett vagy
szabályos meghatalmazással rendelkező képviselője vehet rész. Amennyiben az
óvást a mérkőzést követően tárgyalja a BI VB (legkevesebb 2 VB tag részvételével),
úgy a mérkőzés jegyzőkönyvébe beírt edző-csapatvezető külön meghatalmazás
nélkül is részt vehet csapata képviselőjeként az óvás tárgyalásán. Eredményes óvás
esetén az MVLSZ a befizetett óvási díjat visszatéríti.
Súlyos szabálysértés esetén (például jogosulatlan játékos szerepeltetése) bármely,
az eseményen résztvevő sportszervezet legkésőbb az adott mérkőzést követő kedd
12.oo-ig bejelentéssel élhet, amelyet a BI VB köteles kivizsgálni és indokolt esetben,
az ügyben indoklással ellátott írásba foglalt határozatot hozni.
9. Költségek viselése:
A BI VB minden mérkőzésre ellenőrt, 2 játékvezetőt és 2 versenybírót küld.
Játékvezetői díj:

6.000,- Ft/fő (nettó),

Versenybírói díj:

4.000,- Ft/fő (nettó).

A csapatok a mérkőzésen közreműködő játékvezetők, versenybírók
(jegyzőkönyvvezető és versenybíró), és az ügyeletes orvos díjait 50-50% arányban
fizetik meg, a mérkőzés előtt a helyszínen szabályosan kiállított számla vagy
bizonylat ellenében.
Az MVLSZ Budapesti Területi Igazgatósága által vállalt költségek:
- Az esemény teljes uszodabérleti díja.
- Az ellenőrök díja.
Az ellenőrök díját (nettó 5.000,- Ft) az MVLSZ részére szabályosan és
pontosan kiállított átutalási számla ellenében, a beérkezéstől számított 15
napon belül fizetjük ki.
A számlán feltüntetendő adatok:
Magyar Vízilabda Szövetség
1138 Budapest, Margitsziget
adószám: 19011929-2-41
SZJ/TEÁOR/ÖVTJ szám
ellenőri díj
2020. évi Budapesti Téli Kupa
Nevezési díj: 25.000,- Ft (AM),
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Határidőn túl megfizetendő nevezési díj: 40.000,- Ft (AM).
A nevezési díjat az MVLSZ számlájára átutalással (Erste Bank 1199110202110349) kell megfizetni.
Óvási díj: 30.000,- Ft (AM)
Fellebbezési díj: 50.000,- Ft (AM).
A nevező és résztvevő csapatok az esetleges utazási, szállás- és étkezési
költségeiket maguk viselik.
Egyebekben, és az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Vízilabda
Szövetség érvényes Versenyszabályzatának vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
A csapatok a nevezésükkel a Kupa Versenykiírását elfogadják, és
nyilatkoznak, hogy azt megismerték, megértették és az abban foglaltakat az
esemény során maradéktalanul betartják.
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