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1)   Gyermek Kupa mérkőzéssorozat célja. 
A két kiváló, korszakát meghatározó, legendás vízilabdázó emlékének megőrzése. 

A bajnokság első részét követően a magas szintű versenyalkalom biztosítása a nevező csapatoknak. 

 

2) A kupamérkőzések rendezője, lebonyolítója. 

  A Magyar Vízilabda Szövetség Versenybíró Bizottsága 

3) Díjazás. 

Atornák győztesei egy évre elnyerikaz MVLSZ által alapított vándorserleget, ennek kicsinyített 

változatát végleg meg is kapják. 

 Az első három helyezett csapat 14-14 játékosa éremdíjazásban részesül. 

 

4) A kupák résztvevői. 

A mérkőzéssorozaton részt vehet valamennyi meghívást elfogadott egyesület korosztályos csapata. 

 

5 ) A kupák időpontjai. 

5.1. Vízvári György Országos Serdülő Kupa    2016.január 16 (szombat)- nevezéstől függő 

2016 január 23 (szombat)- csoport mérkőzések 

     2016 január 30 (szombat) - helyosztók 

       5.2. Lemhényi Dezső Országos Ifjúsági Kupa  2016 január 17 (vasárnap)- nevezéstől függő  

2016 január 24 (vasárnap)- csoport mérkőzések 

       2016 január 31 (vasárnap) - helyosztók 

6) Nevezés. 

  Nevezési határidő: 2015december 07 
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7) Az egyes mérkőzések rendezése. 

7.1. A mérkőzésekre a csapatok előzetes kikötések nélkül kötelesek kiállni. 

7.2.      A mérkőzések lebonyolítási szabályai megegyeznek az Országos FiúUtánpótlás Bajnokságok 

kiírásában megadottakkal. 

7.3. A mérkőzések számítógépes jegyzőkönyvvezetését az adott tornát rendező egyesület biztosítja. 

7.4. A mérkőzések ügyeletes orvosi felügyeletét a rendező egyesület biztosítja, költségét a tornán 

résztvevő csapatok együttesen térítik. 

 7.5. A mérkőzéseket a rendező által a VB. felé bejelentett időpontokban kell lejátszani. 

7.6. A tornákra játékvezetőket – mérkőzésenként két-két fő - versenybíróságot, ugyancsak az Országos 

Fiú Utánpótlás Bajnokságok kiírásának megfelelően az MVLSZ VB. delegál. 

 

8) Lebonyolítási rendszer, helyezések eldöntése.  

8.1. A nevezések beérkezése után a VB. négy csoportba osztja a csapatokat. A csoportok egyik 

résztvevője a rendezést vállaló egyesület csapata, a további résztvevői az Országos Fiú Utánpótlás 

Bajnokság őszi fordulója után adott korosztályban kialakult sorrend alapján a következő rendszerben kerül 

kialakításra: 

Az I-IV csoportokba a bajnokság 1-4 helyen végzett csapatai kerülnek, 

( 1.helyezett az I-es A, 2.a II-es B, 3. a III-as C, 4. a IV-es D csoportba kerülnek.) 

hozzájuk sorolja a VB. a következő négy csapatot hasonló elvek szerint, valamint a további beosztás is 

hasonló rendszer szerint folytatódik.  

16-nál több nevezés esetén a plusz nevezők kvalifikációt játszanak a 16,15,14 helyezettel, a mérkőzések 

időpontja 2016 január 16-17 lenne. 

Lebonyolítási rendszer a nevező csapatok létszámától függően lesz meghatározva. 
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8.2. A csoportok mérkőzésrendje: 

Az 1-4, 2-3 sorszámú csapatok játszanak először egymással, majd a szükséges technikai szünet-25 perc, 

utána a két vesztes, majd befejezésül a két győztes mérkőzése következik. A fenti mérkőzések eredményei 

alapján alakul ki az egyes csoportok végeredménye. 

8.3. A csoport győztesei mindkét korosztályban az 1-4 helyért a Hajós Alfréd Uszodában, a második 

helyezettek az 5-8, a harmadik helyezettek a 9-12, míg a csoport negyedik helyezettjei a 13-15-dik helyért 

játszanak a meghatározott – a helyosztó mérkőzések lebonyolítását vállaló egyesületek által biztosított – 

helyszíneken.  

A helyosztók lebonyolítási rendje azonos a ,, csoportokéval ( A-D, B-C )” 

 8.4. Amennyiben a tornákon rendezett mérkőzések rendes játékidejében döntetlen eredmény születne, 

úgy 3-3 ötméterest lőnek a csapatokból kijelölt játékosok. Amennyiben a további játékosok addig lövik, 

amíg valamelyik csapat játékosa nem hibázik. 

 

 

9)Költségek viselése. 

9.1. A mérkőzések játékvezetői, versenybírói, ellenőri költségeit az MVLSZ téríti meg.  

9.2. Az ügyeletes orvos költségeit a résztvevő csapatok a helyszínen térítik meg. 

9.3. A utazással kapcsolatos költségek az utazó csapatokat terhelik. 

9.4. Egyes tornák rendezési jogát azok a szakosztályok kapják, melyek a mérkőzések pályabérleti díjának 

költségeit magukra vállalják, ezt térítés nélkül biztosítják, a többi csapat számára ilyen jellegű kiadás nem 

jelentkezik. 

9.5. Az 1-4 helyekért lejátszó mérkőzések pályáit az MVLSZ biztosítja. 

 

A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben az MVLSZ hatályos versenyszabályzata irányadó. 

 

Jóváhagyta az MVLSZ Elnöksége 2015 novemberi 09-i ülésén. 
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