
Változások a kupasorozatok lebonyolításában 

 

Mint arról már korábban beszámoltunk, a 2016/2017-es versenyévtől megváltozik a Magyar Kupa és a 

hozzá kapcsolódó Amatőr Kupa lebonyolítási rendszere, ezek a módosítások pedig hatással vannak a 

Pest Megyei Kupára is. Olyannyira, hogy nem csak a jövő évi, de már a most befejeződő 

versenysorozatot is érintik. 

 

Ilyen változás, hogy a 2015/2016. évi PMK egyetlen helyezettje – így a győztese – sem jut fel automatikusan a 

Magyar Kupa országos főtáblájára. Ennek oka, hogy nyártól úgynevezett egyidényes lebonyolítási rendszer lép 

életbe az MK-ban, amelynek köszönhetően augusztusban új kvalifikációt kell majd lebonyolítaniuk a megyei 

igazgatóságoknak. 

Szintén hírt adtunk már korábban róla, hogy a Magyar Kupa területi selejtezőiben kötelező elindulniuk a 

majdani „megye-egyes” alakulatoknak, továbbá, hogy a párharcok lebonyolítására csak az augusztus hónap áll 

majd rendelkezésre. Jeleztük azt is, hogy egyelőre nem tudni, az egyes megyék mennyi klubot delegálhatnak 

majd a 128 csapatos főtáblára, ez csak július végén (az NB II-es és NB III-as nevezések lezárta után) derül ki – 

jelenleg Pest megyéből 2-3 gárda indulása látszik reálisnak. 

Új információ viszont, hogy az MLSZ PMI Versenyirodájának döntése értelmében a Magyar Kupa Pest megyei 

selejtezőjének mezőnyét maximum 32 csapat alkotja majd. A 32 gárdából – a Dabas II. feljutása és várható első 

osztályú nevezése miatt (a kupaküzdelmekben minden sportszervezet csak az első számú csapatával indulhat) – 

15-öt a 2016/2017-es „megye-egyesek” tesznek majd ki. A fennmaradó 17 helyre a még folyó PMK-ban 

legtovább jutott, nyártól nem I. osztályú Pest megyei bajnokságban szereplő csapatok kerülhetnek. A 

„legtovább jutott” státusz megítélésekor a PMK-tól ugyanazon szinten búcsúzó csapatok között a 2016/2017-es 

bajnoki osztályban való indulás – s azon belül, ha kell, a 2015/2016-os szereplés – rangsorol majd. 

A megyei II. és III. osztályú csapatok közül tehát annyinak a nevezése fogadható el, hogy az indulók száma ne 

haladja meg a 32-t. Nevezési díjként 25 ezer Ft-ot kell majd befizetni (50 ezer Ft 50%-os díjcsökkentéssel 

TAO-támogatásból) utólag, számla ellenében. 

 

Az 1. forduló várható időpontja (16 közé jutásért): 2016. augusztus 6-7. 

A 2. forduló várható időpontja (8 közé jutásért): 2016. augusztus 10. (szerda). 

A 3. forduló várható időpontja (4 közé jutásért): 2016. augusztus 17. (szerda). 

A 4. forduló várható időpontja (döntőbe jutásért): 2016. augusztus 24. (szerda). 

Az 5. forduló várható időpontja (helyosztó/k/ – ha szükség van rá/juk/): 2016. augusztus 31. (szerda). 

 

A Pest Megyei Kupa intézménye továbbra is megmaradna, annyi változással, hogy a 2016/2017. évi sorozatnak 

a „megye-hármas” sportszervezetek nem lesznek automatikusan (kötelezően) résztvevői, továbbá, hogy az első 

néhány forduló erőnyerői – amennyiben lesznek – elsősorban az MK megyei ágában vitézkedők lennének. 


