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1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa és hivatalos neve 

A) A kupát 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 Veszprém Megyei Igazgatóság Elnöksége nevezi ki. 

D)  A 2017-2018. évi Veszprém Megyei Téli Kupa amatőr rendszerű, férfi felnőtt 
nagypályás labdarúgó verseny. 

A 2017-2018. évi Veszprém Megyei Téli Kupának (továbbiakban: kupa) hivatalos 
neve: Szponzori szerződés esetén a szerződésben meghatározott név. 

E)  

2. A kupa célja 

A) Nagyszámú csapat részére megyei jellegű, kuparendszerű versenysorozat 
biztosítása A Téli felkészülési időszakban. 

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

3. A kupa résztvevői 

A) A kupában a felnőtt csapatával minden olyan sportszervezet részt vehet, 
amely a 2017-2018. évi MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság Férfi Felnőtt 
nagypályás labdarúgó Megyei I., II., III.. osztályú bajnokságában szerepel ill. 
önálló UP nevelő és NB-s egyesületek U-19 korosztályú csapata amelyek 
nevezését a versenybizottság jóváhagyta. 

B) A kupában egy sportszervezet csak egy csapatával vehet részt! 

4. A kupa nevezési és részvételi feltételei 

A) A kupába indulási ( nevezési ) jogával élő sportszervezet csapatának, ha 
nevezését jogerősen elfogadták, részvételi kötelezettsége van.  

B) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 160.000,- Ft., 
TAO támogatás nélkül 16 000 Ft TAO támogatással melyet a nevezés 
határidejéig az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság számlájára utal át, vagy 
fizet meg. (befizetendő összeg 16 000 Ft) 

C) A nevezési díj befizetéséről szóló igazolás csatolása a nevezési 
dokumentációhoz. 

5. A kupa nevezési eljárása során betartandó határidők 

A) Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság által kiadott nevezési lapot, valamint 
a nevezési díj befizetésének igazolását 2017. november 03-én (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 
nevezési díj befizetésének igazolásával fogadható el. 
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6. A kupa lebonyolítása 

A) A Versenybizottság által maghívott csapatok. Max 48 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. A 
csoportbeosztások után visszalépő csapat a nevezési díjat nem kapja vissza! 

C) A Kupa 2018. január 13-14-én kezdődik és 2018. február 17-18-én ér véget. 
(hat hétvége) 

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

E) A kupa fordulóinak időpontjait az MLSZ Veszrpém Megyei Igazgatóság 
Versenybizottsága által elfogadott Versenynaptár tartalmazza! 

7. Játékjogosultság 

A) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású labdarúgók: 

A bajnoki mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult 
azokat a labdarúgóit szerepeltetni, akik az Európai Unió valamely 
tagállamának állampolgárai, továbbá azon országok állampolgárait, amely 
országokkal az Európai Unió olyan egyezményes megállapodást kötött, amely 
jogszerű munkavállalás esetén a munkavállaló részére az Unió polgáraival 
azonos, diszkrimináció mentes elbírálást biztosít a munkakörülmények 
tekintetében az Európai Unió egész területén. (Ezen pontban meghatározott 
országok listáját az MLSZ folyamatosan közzéteszi.) 

B) A Téli Kupán csak érvényes versenyengedéllyel és érvényes sportorvosival 
rendelkező játékos léphet pályára! A bajnoki mérkőzésekhez hasonlóan a 
játékvezetők leigazolják a csapatokat. 

C) 6 fő próbajátékos szerepelhet egy csapatban! 

D) A próbajátékos nevét, versenyengedély számát a mérkőzés előtti szerdáig kell 
E-mailben jelezni a veszprem@mlsz.hu címre. A játékvezetőket értesítjük, és 
csak az léphet pályára, akit lejelentettek. Természetesen a lejelentett 
próbajátékosnak is a mérkőzés előtt ott kell lenni az érvényes 
versenyengedélynek és az érvényes sportorvosinak, hogy a játékvezetők 
leigazolhassák. (el kell kérni a papírokat a jelenlegi egyesületétől) 

E) Egy játékos csak kettő csapatban szerepelhet a tornán vagy az eredeti 
csapatában, vagy próbajátékosként másik csapatban. Amennyiben 
próbajátékosként szerepelt egy csapatban utána nem játszhat vissza eredeti 
csapatába. 

F) Egyéb országok labdarúgói: 

Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek az A) 
pontban meghatározott országok körén („egyéb országok”), a sportszervezet, 
mérkőzésenként, legfeljebb 3 labdarúgó szerepeltethet egy időben, 
csapatában. 
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8. A labdarúgók felszerelése 

A) A labdarúgók a bajnokság 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. 

9. Cserelehetőség 

A) A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 labdarúgó közül 7 fő léphet cserejátékosként 
pályára. 

10. Stadion és pálya 

A) A kupa mérkőzéseit műfüves nagypályákon bonyolítjuk,Játékidő: 2x40 perc 

 

11. A kupa mérkőzések költségei 

A) Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a nevezési díj tartalmazza A 
sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), 
valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját biztonsági 
szolgálalatot ellátók költségei terhelik. 

B) A kupában a játékvezetői, illetve a játékvezető-asszisztensi költségek 
központilag kerülnek elszámolásra. Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága a 
sportszervezetek által befizetendő versenyeztetéssel kapcsolatos költségekről 
számlát állít ki. 

C) Játékvezetői díj megállapítása: 

1) Külön megállapodás alapján kerül meállapításra megyei JB Bizottsággal.  

12. 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 

13. Veszprém Megyei Téli Kupa helyezésének 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. 
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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. 

 

14. A Kupa ba történő feljutás és kiesés a Kupa év végén 

A Kupa ból feljutó és kieső nincs. 

 

15. Egyéb rendelkezések 

A) A kupamérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező! 

B) A mérkőzések verseny ügyeit az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság 
Versenybizottsága, fegyelmi ügyeit az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság 
Fegyelmi Bizottsága tárgyalja. Az MLSZ Verseny- illetve Fegyelmi 
Szabályzatától eltérően az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság Verseny- 
és a Fegyelmi Bizottság határozatai ellen 2 nap a fellebbezési határidő. A 
kupamérkőzés eredménye ellen 2 napon belül nyújtható be óvás. 

C) Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság lebonyolításában sorra kerülő kupa 
mérkőzéseken kapott sárgalapos figyelmezetések a sorozat befejezésekor 
törlődnek. 

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

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 15. 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 30 000 Ft pénzbírságot köteles fizetni. 
Második ki nem állás után autómatikus kizárásra kerül sor. 
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H) 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. 

I) 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. 

J) Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság lebonyolításában sorra kerülő kupa 
mérkőzéseken szerzett sárga lapok illetve a meghatározott számú 
mérkőzés(ek)re szóló fegyelmi eltiltás a Férfi Felnőtt nagypályás Magyar 
Kupában lebonyolított mérkőzésekre nem vonatkozik, azok után járó eltiltásokat 
az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság lebonyolításában sorra kerülő kupa 
mérkőzés(ek)en kell letölteni! 

K) A hazai csapat köteles 4 db mérkőzéslabdát biztosítani a mérkőzésre. A 
játékban lévő labdán kívül a két kapu mögé, ill. a kispadok közé kell egy-egy 
labdát elhelyezni 

L) 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. 
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M)  

16. Záró rendelkezések 

A) Alkalmazás 

Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Veszprém 
Megyei Igazgatóság igazgatója. 

B) Módosítás 

Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési 
folyamatba a következő 
szerveket/testületeket/egységeket/személyeket kell legalább 
bevonni: 

1. MLSZ Versenyigazgatóság 

2. MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság 

 

A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa, 
torna) megkezdése előtt a hatályos versenykiírást csak az adott 
versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os többségének 
írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny 
(bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást 
csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, 
egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. 


