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1. A KUPA SZERVEZŐJE ÉS RENDEZŐJE, A KUPA TÍPUSA ÉS HIVATALOS NEVE 

A) A Kupa ot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki. 

B) A szervezésével és működtetésével az MLSZ Veszprém Megyei 
Igazgatóságát bízza meg. 

C) Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság Versenybizottságának elnökét és 
tagjait ( 2-6 fő ) az MLSZ Elnöksége nevezi ki. 

D)  A 2014-2015. évi Veszprém Megyei Téli Kupa amatőr rendszerű, férfi felnőtt 
nagypályás labdarúgó Kupa. 

E) A 2014-2015. évi Veszprém Megyei Téli Kupa (továbbiakban: Kupa ) hivatalos 
neve: …. 

2. A KUPA CÉLJA 

A) A labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása; 

B) A csapatok folyamatos és színvonalas téli versenyzésének biztosítása, 

C) A Kupa ban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felsőbb osztályokban szereplő 
csapatok felé áramlásának elősegítése, a téli felkészülés elősegítése 

D) A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás 
népszerűsítése; 

E) A Fair Play elv érvényre juttatása, a Fair Play magatartásforma 
népszerűsítése. 

F) A játékvezetők folyamatos foglalkoztatása különös tekintettel az utánpótlás 
korosztályra. 

3. A KUPA NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 

A) A Kupa ban részt vehet: 

1) Az a sportvállalkozás, amellyel szemben a Bíróság nem rendelte el a 
sportszervezet felszámolását, továbbá, amely sportszervezet végelszámolás 
vagy kényszer-végelszámolás alatt nem áll. 

2) Az a sportegyesület, amely nem határozta el feloszlását. 

3) Az a sportvállalkozás, amelynél nem indult végelszámolási eljárás. 

B) A sportszervezet, amelynek nevezését a Versenybizottság elfogadta. 

C) A Kupa időtartalma alatt a sportszervezet sem a Kupa ba való nevezés, sem a 
Kupa ban való indulás és részvétel jogát nem ruházhatja át, az erre irányuló 
szerződés semmis. 

D) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: fizetendő 
összeg 10 000 Ft melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Veszprém Megyei 
Igazgatóság számlájára utal át, vagy fizet meg a kiállított számla ellenében. 
(tájékoztatásul a teljes összeg 100 000 Ft de csak 10 000 Ft-ot kell fizetni ) 

 

4. A KUPA NEVEZÉSI ELJÁRÁSA SORÁN BETARTANDÓ HATÁRIDŐK 

A) Az MLSZ Veszprém MegyeiIgazgatóság által kiadott nevezési lapot, valamint 
a mellékleteket, a nevezési díj és a tagdíj befizetésének igazolását 2014. 
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november 07 (péntek) 12.00 óráig kell érkeztetni az MLSZ Veszprém Megyei 
Igazgatósághoz. ( A fenti időpontig a nevezési dokumentációnak be kell 
érkeznie az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósághoz! ) 

B) Nevezés csak hiánytalanul, minden adattal kitöltött nevezési lappal, valamint a 
szükséges mellékletekkel és a nevezési díj befizetésének igazolásával 
fogadható el. 

5. A KUPA RÉSZTVEVŐI ÉS A KUPA LÉTSZÁMA 

A)  A Versenybizottság által maghívott csapatok. Max 40 csapat. 

A Versenybizottság első körben a Megyei I. és II. osztályú csapatokat kéri fel, 
majd utána kéri fel a hiányzó helyekre az alacsonyabb csapatokat. 

B) A csapatokat a nevezések alapján az utazási és pálya lehetőségek alapján 
csoportokba soroljuk. A csoportokon belül körmékőzés dönti el a végső 
sorrendet. A csapatok vállalják, hogy a csoportbeosztásnak megfelelően részt 
vesznek a Kupában. A csoportbeosztások ellen fellebbezési lehetőség nincs. 

6. A KUPA RENDSZERE 

A) A Kupa 2015. január 10-11-én kezdődik és 2015. február 20-21-én ér véget. 
(hét hétvége) 

B) A Kupa csoporton belül körmérkőzéses formában kerül lebonyolításra, a jelen 
versenykiírásban foglalt megosztás és időrend szerint. 

7. A KUPA HELYEZÉSEINEK ELDÖNTÉSE 

A) A Kupa végső sorrendjét (helyezés) a csoporton belüli körmérkőzés 
eredményei döntik el. 

B) A helyezések az összpontszám alapján kialakított rangsor szerint kerülnek 
meghatározásra. 

C) A mérkőzés győztes csapata 3 pontot, döntetlen eredmény esetén mindkét 
csapat 1-1 pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot. 

D) A Kupa első helyezett csapata a csoporton belül legtöbb pontot szerzett 
sportszervezet, utolsó helyezett csapata a legkevesebb pontot szerzett 
sportszervezet. 

E) Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

1. a Kupa ban elért több győzelem; 

2. a Kupa mérkőzések gólkülönbsége; 

3. a Kupa mérkőzéseken rúgott több gól; 

4. az egymás ellen játszott Kupa mérkőzések pontkülönbsége; 

5. az egymás ellen játszott Kupa mérkőzések gólkülönbsége; 

6. az egymás ellen játszott Kupa mérkőzéseken az idegenben 
lőtt több gól; 

7. a Kupa fair play értékelésében elért jobb helyezés; 

8. sorsolás. 
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8. A KUPA BA TÖRTÉNŐ FELJUTÁS ÉS KIESÉS A KUPA ÉV VÉGÉN 

A Kupa ból felkjutó és kieső nincs. 

9. A KUPA DÍJAZÁSA 

A) A helyezést elérő sportszervezetek díjazása: 

1) A csoportokon belüli első, második és harmadik helyezettek serleget és 
oklevelet kapnak, továbbá 3-3 dba adidas labdát 

2) Minden benevezett csapat 1-1 db Adidas labdát kap. 

10. A KUPA FAIR PLAY VERSENYE 

A Kupa legsportszerűbb sportszervezete Fair Play serleg díjazásban részesül és 3 
db Adidas labdát kap. 

11. A KUPA KÖLTSÉGEI 

A) Az egyes mérkőzések rendezési költségeit az MLSZ Veszprém Megyei 
Igazgatósága viseli. A sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, 
étkezés, szállás, stb.), valamint a csapatukat elkísérő szurkolók k költségei 
terhelik. 

B) A Kupa versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit a sportszervezetek a 
Veszprém Megyei Igazgatóság által kiadott számlák alapján kell befizetni. 
Fizetendő összeg 4 600 Ft/mérkőzés (tájékoztatásul a teljes összeg 46 000 Ft de csak 4 600 Ft-ot 

kell fizetni mérkőzésenként) 

C) A Kupa versenydíjait az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság biztosítja. 

12. JÁTÉKJOGOSULTSÁG 

A mérkőzéseken érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi 
igazolással rendelkező sportolók vehetnek rész. 6 fő nevezhető olyan játékos, 
aki még nem az egyesület (sportszervezet) igazolt játékosa. Egy játékos csak 
kettő csapatban szerepelhet: egyik csapat csak az lehet, akinél 2014. 12. 31-
én igazolással rendelkezett, a másiknál nincs megkötés, de visszajátszás nem 
lehetséges. Az idegen csapatban játékengedéllyel rendelkező labdarúgókat az 
adott mérkőzés előtt szerda éjfélig kell e-mailben jelezni a Versenybizottság 
felé. A be nem jelentett labdarúgó szerepeltetése a Téli Kupán az adott 
hétvégén jogosulatlan játéknak minősül. 

13. A LABDARÚGÓK FELSZERELÉSE 

A) A labdarúgók a Kupa során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész szám 
lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.  

B) Minden hivatalos mérkőzésen a labdarúgóknak a sípcsontvédő használata 
KÖTELEZŐ! 

C) Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat 
felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a pályaválasztó csapat köteles 
más színű sportfelszerelésben játszani. 
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14. STADION ÉS PÁLYA, JÁTÉKIDŐ 

A Kupa mérkőzéseket műfüves nagypályán rendezzük. 

Játékidő: 2x40 perc 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A) A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 7 fő játékos cserélhető 
a mérkőzésen. 

B) A mérkőzéseken mindkét csapat 2-2 fő rendezőt köteles biztosítani, akik 
kötelesek a megkülönböztető mellény viselésére. 

C) A Kupa lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő, 
kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait és a 
labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani. 

D) A mérkőzéseken jelektronikus jegyzőkönyv használata kötelező! 

E) A műfüves pálya sajátosságai miatt csak gomistoplis ciőben lehet a pályára 
lépni. „Éles” csavaros stoplis cipőben tilos játszani! 

F) A mérkőzésen a lagfiatalabb játékos a mérkőzés napjáig betöltött 14. életévű 
labdarúgó jatszhat. 

G) Az a csapat, mely egyszer a mérkőzésen nem jelenik meg, az ellenfél javára 
3:0 és 3 pont jóváírásra kerül, és 10 000 Ft pénzbírságot köteles fizetni. 
Második ki nem állás után autómatikus kizárásra kerül sor. 

H) Azok a labdarúgók, akik Magyar Kupa vagy bajnoki mérkőzésekre szóló 
eltiltásuk nem járt le szerepelhetnek. Nem játszhatnak azok, akik időre szóló 
eltiltást kaptak, és a büntetésük nem járt le. 

I) Amennyiben időjárási viszontagságok miatt adott csoportban elmarad 
mérkőzés, az adott forduló nem kerül beszámításra a végső csoport sorrend 
megállapításakor. Az elmaradt mérkőzések lejátszására lehetőséget 
biztosítunk, abban az esetben, ha az érintett csapatok és a mérkőzésnek helyet 
adó pálya tulajdonosa megegyezett a mérkőzés későbbi időpontjában a 
mérközést követő 48 órán belül. Az új időpontoknak az utolsó forduló előtt kell 
lenni. Az Igazgatóság csak a mindhárom fél által írásban megerősített új 
időpontot fogad el és küld játékvezetőt a mérkőzésre. 

J) Óvás a mérkőzést követő kedd déli 12.00 óráig az MLSZ Veszprém Megyei 
Igazgatóságán írásban az óvási díj befizetésével, melynek díja 5.000,- Ft. 
Jogosultság után az egyesület visszakapja. 

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A) Jóváhagyás 

Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ Elnökségének hatásköre. Jelen 
szabályzatot az MLSZ Elnöksége hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma: 2014.02.11., 

jóváhagyó határozat száma: 010/VIII/1/2014. (02.11.) 

SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat  

B) Alkalmazás 

Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság 
igazgatója. 

C) Hatálybalépés és érvényesség 

Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma 2014. 02. 11 nap, érvényessége: 2015. június 
30. 


