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1 Általános rendelkezések
1.1 A Kupa kiírója
A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége

1.2 A Kupa támogatója
A Szerencsejáték Zrt.

1.3 A Kupa szervezője
A TippMix Szuperkupát a Magyar Vízilabda Szövetség Versenybíró Bizottsága (VB) szervezi, irányítja és
ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában Versenybíró Bizottság dönt, döntésével
szemben jogorvoslati lehetőség nincs.

1.4 A Kupa célja
A 2017. évi TippMix Szuperkupa férfi és női győztesének megállapítása. A vízilabda sportág széleskörű
népszerűsítése, minőségi játéklehetőség biztosítása.
A kupa a 2004. évi I. törvény a Sporttól, 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vegyes versenyrendszernek
minősül.

1.5 A Kupa elnevezése
2017. évi TippMix Férfi Vízilabda Szuperkupa
2017. évi TippMix Női Vízilabda Szuperkupa

1.6 A Kupán alkalmazandó szabályok
A Szuperkupa mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, a valamint a FINA vízilabda szabályok – a
Versenyszabályzatban és a 2017/2018. évi Férfi és Női OB/I bajnokságok versenykiírásaiban meghatározott
azon eltérésekkel, melyek alkalmazását jelen versenyforma nem zárja ki – érvényesek. Az elkövetett
fegyelmi vétségek szankciói az OB/I. osztályban meghatározottak szerint értékelendők.

2 A Kupa résztvevői, nevezés
A Szuperkupa zárt rendszerű, nevezésre nincs lehetőség. A Szuperkupára az előző szezonban elért Magyar
Bajnoki és Magyar Kupa eredmény alapján kvalifikálják magukat a résztvevők a következők szerint:



Magyar Bajnokság I. helyezettje
Magyar Kupa I. helyezettje

Amennyiben mindkét cím birtokosa egyazon sportszervezet, akként a Szuperkupában, mint a Magyar
Bajnoki cím birtokosa vesz részt. A Magyar Kupa megnyeréséből származó indulási jog a nevezett esemény
II. helyezettjére száll át.
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3 A Kupa lebonyolítása, rendezése, helyszíne
3.1 Lebonyolítás
A Szuperkupa nemenként egy mérkőzésből áll, melyet döntésre kell a csapatoknak vinni. A rendes játékidő
letelte után, egyenlő állás esetén a FINA szabályok szerinti szétlövéssel kell határozni a cím sorsáról. A
rendezés körülményeire az OB/I. Versenykiírása és a Versenyszabályzat rendelkezései az irányadók (pálya,
órák, labdák, rendezők, hangosbeszélő, stb.). A mérkőzésekre a hivatalos orvost az MVLSZ biztosítja.

3.2 Játéknap és időpontok:



Női:
2017. december 22. (péntek) 16.15 óra
Férfi:
2017. december 22. (péntek) 18.00 óra

3.3 Helyszín
A lebonyolítás helyszíne: Császár - Komjádi sportuszoda

4 Jogorvoslat
4.1 Óvás
Az óvás előterjesztésére az MVLSZ Versenyszabályzat 174. pontjában leírt határidők és feltételek
alkalmazandók, az óvás elbírálása a Versenyszabályzat rendelkezései érvényesek.

4.2 Fellebbezés
Fellebbezés tekintetében a Versenyszabályzat 178. pontjában megjelölt határidő és feltétel az irányadó.

5 Fair Play
A Szuperkupa mérkőzések megkezdése előtt, a bemutatás után a következő Fair Play üzenetet a
hangosbemondón keresztül ismertetni kell.
“Kedves Szurkolók!
A sportszerű feltételek biztosítása érdekében tisztelettel megkérjük vízilabda szerető közönségünket, hogy
sportszerűen buzdítsák a csapatokat, korrekt, a vízilabdasport hagyományaihoz és értékeihez méltó
körülményeket teremtve ezzel a résztvevő csapatok, játékvezetők, hivatalos személyek számára. Köszönjük.”

6 Díjazás
A Szuperkupa győztese serleg, illetve pénzjutalomban részesül. A pénzjutalom összegét és kifizetésének
módját a Szerencsejáték Zrt. és az érdekelt sportszervezetek között létrejött egyedi szerződés tartalmazza.
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7 Költségek viselése
7.1 Rendezési költségek
A rendezés teljes költségét, beleértve a közreműködők (játékvezetők, ellenőrök, versenybírók), és az orvos
díjait a Magyar Vízilabda Szövetség vállalja magára.
A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik.
Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve ha a VB másképp rendelkezik.

7.2 Óvás, fellebbezés



Az óvás díja: 150.000.- Ft (azaz Egyszázötvenezer Forint)
A fellebbezés díja: 300.000.- Ft (azaz Háromszázezer Forint).
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