Magyar Labdarúgó Szövetség

LIGA KUPA
Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa versenykiírása
2011-2012.
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1.

A Liga Kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa

A) A Liga Kupát a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki,
szervezi és működteti.
B) A 2011-2012. évi Liga Kupa (továbbiakban: Kupa) vegyes (nyílt) rendszerű
verseny.

2.

A Kupa célja

A) A résztvevő csapatok
versenysorozat biztosítása.

részére

országos

jellegű,

kuparendszerű

B) A fiatal labdarúgók csapatba építésének elősegítése.
C) A televízió nyilvánosságának bevonásával a labdarúgó sportág további
népszerűsítése.

3.

A Kupa résztvevői

A) A 2010-2011. évi NB I. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban
résztvevő sportszervezetek csapatai (16 csapat).
B) A 2010-2011. évi NB II. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti
és Nyugati csoport 1-2. helyezettjei (4 csapat). Amennyiben NB I. tartalék
csapat az első vagy második helyezett, akkor az őt követő legjobb helyezést
elérő nem NB I-es tartalék csapat a kupa résztvevője.
C) Összesen 20 csapat.

4.

A Kupa nevezési és részvételi feltételei

A) Az MLSZ által kiadott nevezési lap, valamint mellékletei benyújtásának
határideje: 2011. július 1. (péntek) 12.00. A dokumentumokat a nevezési lapon
feltüntetett címre kell benyújtani, azzal, hogy kizárólag a jelzett időpontig
beérkezett és az MLSZ által igazolt dokumentumok érvényesek.
B) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 100.000,- Ft +
ÁFA, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ számlájára utal át, vagy fizet meg.

5.

A Kupa lebonyolítása

A) A kupában résztvevő 20 csapatot az MLSZ Versenybizottsága öt csoportba
osztja be. Minden csoportba 4-4 csapat kerül besorolásra, területi elvek
figyelembevételével.
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B) Csoportmérkőzések:
1) Minden csoportban a csapatok kétszer találkoznak (oda-visszavágó)
csoportbeli ellenfeleivel.
Ssz.
"A" csoport
Ssz.
"B" csoport
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Ssz.

"C" csoport

Ssz.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Ssz.

"D" csoport

"E" csoport

1.
2.
3.
4.
2) A csoportmérkőzések időpontjai
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló

2011. augusztus 31. ( szerda )
2011. szeptember 7. ( szerda )
2011. október 5. ( szerda )
2011. október 12. ( szerda )
2011. november 9. ( szerda )
2011. november 16. ( szerda )

3) Helyezések meghatározása:
a) A csoport végső sorrendjét (helyezés) a 6 forduló mérkőzéseinek
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.
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d)

e)

f)
g)

A csoport első helyezett csapata a legtöbb pontot szerzett
sportszervezet, utolsó helyezett csapata a legkevesebb pontot szerzett
sportszervezet.
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül
meghatározásra:
1. a kupában 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.
A középdöntőbe jut a csoportok első helyezett csapata illetve a három
legjobb második helyezett csapat is ( összesen 8 csapat ).
Azonos pontszám esetén a legjobb második helyezett csapatok
sorrendje az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a kupában elért több győzelem;
2. a kupa mérkőzések gólkülönbsége;
3. a kupa mérkőzéseken rúgott több gól;
4. a kupa fair play értékelésében elért jobb helyezés;
5. sorsolás.

C) Középdöntő:
1) Az MLSZ Versenybizottsága a csoport eredmények alapján kieséses táblát
készít, oly módon, hogy az azonos csoportból továbbjutott sportszervezetek
az 1. fordulóban nem kerülhetnek szembe egymással ( 2. melléklet ).
2) A csoportmérkőzések befejezése után a csoportokból továbbjutott csapatok
egyenes kieséses rendszerben ( oda-visszavágó ) mérkőzéseken döntik el a
döntőbe jutást.
3) Középdöntő mérkőzéseken a továbbjutás szabályai a következők:
a) Két mérkőzésen dől el a továbbjutás.
b) A továbbjutás az alábbiak szerint történik:
I.)
Az a csapat, amelyik mindkét mérkőzést megnyeri, vagy győzelem és
döntetlen eredményeket ér el, vagy egy győzelem és egy vereség
esetén pozitív a gólkülönbsége, illetve azonos gólkülönbség esetén
idegenben több gólt szerzett, jut tovább.
II.) A két mérkőzés rendes játékideje után azonos pontszám és ugyanazon
mérkőzés-eredmény esetén a második mérkőzést követően 2 x 15
perces hosszabbítás következik. Amennyiben a hosszabbításban
mindkét sportszervezet azonos számú gólt ér el, a továbbjutást az
idegenben szereplő csapat szerzi meg, mivel az idegenben elért gólok
döntetlen eredmény esetén, duplán számítanak.

Liga Kupa

4

2011-2012.

III.)

Amennyiben a hosszabbításban nem esik gól, akkor a továbbjutás a
büntetőpontról
végzett
rúgásokkal
dől
el
a
Labdarúgás
Játékszabályainak rendelkezései szerint.

4) A középdöntő mérkőzéseinek időpontjai:
Negyeddöntő 1. mérkőzés
Negyeddöntő 2. mérkőzés
Elődöntő 1. mérkőzés
Elődöntő 2. mérkőzés
Döntő mérkőzés
6.

2012. február 22. ( szerda )
2012. március 7. ( szerda )
2012. március 28. ( szerda )
2012. április 4. ( szerda )
2012. április 18. ( szerda )

A döntő lebonyolításának rendje

A) A döntő mérkőzés helyszínét az MLSZ Elnöksége jelöli ki.
B) A kupadöntő egy mérkőzésből áll.
C) A kupa győztese:
A döntő mérkőzésen, amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az
eredmény, akkor 2 x 15 perces hosszabbítás következik. Ha a
hosszabbításban mindkét sportszervezet azonos számú gólt ér el, vagy
nem esik gól, a kupagyőzelem a büntetőpontról végzett rúgásokkal dől el a
Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint.
D) A döntőben résztvevő sportszervezetek vállalják, hogy abban az esetben, ha
az MLSZ a kupadöntő előtt sajtótájékoztatót rendez, a vezetőedzővel és a
csapatkapitánnyal képviseltetik magukat, ugyanúgy, mint a kupadöntő utáni
sajtótájékoztatón.
7.

A labdarúgók szerepeltetésére vonatkozó előírások

A) A mérkőzéseken csak azok a labdarúgók vehetnek részt, akik
sportszervezetük legmagasabb felnőtt bajnokságban szereplő csapatára
vonatkozó versenyengedéllyel rendelkeznek (NB I. sportszervezet esetén: A/h,
A/a vagy I jelű; NB II. sportszervezet esetén: B/h, B/a vagy I jelű).
B) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású labdarúgók:
A Kupa 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.)
C) Egyéb országok labdarúgói:
Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek a
fenti bekezdésben meghatározott országok körén („egyéb országok”),
mérkőzésenként legfeljebb öt labdarúgó szerepeltethető egy időben.

Liga Kupa

5

2011-2012.

D) A próbajátékos labdarúgók szerepeltetésének feltételeit az 1. melléklet
tartalmazza.
8.

A Kupa díjazása

A) A Kupa díjai a kupasorozat végén kerülnek átadásra. Az MLSZ a verseny
győztesét kupa átadásával díjazza. A győztes a kupát egy évig őrzi, és nevét a
kupára véseti.
B) Az első és második helyezést elért csapatok vezetői és labdarúgói
éremdíjazásban részesülnek (csapatonként 30 db érem):
1. helyezett csapat aranyozott érem,
2. helyezett csapat ezüstözött érem.
9.

Csere lehetőség

A) A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 labdarúgó közül 5 fő léphet cserejátékosként
pályára.
10.

A kupamérkőzések költségei

A) Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek
fizetik.
B) A vendégcsapatokat részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.),
valamint a csapatot elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját rendezői
gárdájuk költségei terhelik.
C) A sportszervezetek által rendezett mérkőzésen a játékvezetői, a játékvezetőasszisztensi, illetve az ellenőri költségek központilag kerülnek kifizetésre. A
játékvezetői díjak a résztvevő sportszervezetek részére kiszámlázásra
kerülnek.
D) Az MLSZ által kiküldött számla szerinti összeget a csoportmérkőzések
megkezdése előtt át kell utalni az MLSZ számlájára.
11.
Stadion és pálya
A) A kupa mérkőzéseket az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő első
osztályú stadionokban (pályán) kell lebonyolítani, amely stadionoknak az MLSZ
hitelesítésével kell rendelkezniük.
12.

Média, reklám, vagyoni értékű jogok

A) A Kupában résztvevő sportszervezetek vagyoni értékű jogaikból a TV és a
Kupa névadó szponzori jogait, a bajnoki év teljes időtartamára (2011. július 1–
2012. június 30.) az MLSZ magához vonja.
B) A sportszervezetek marketing-, reklám- és média kötelezettségeit, feladatait a
Reklám- és Marketing Kézikönyv a Liga Kupára vonatkozó mindenkor hatályos
verziója tartalmazza.
C) A kupa vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevétel elosztási
szabályzatát az MLSZ NB I Bizottság javaslata alapján az MLSZ Elnöksége
hagyja jóvá.
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13.

Egyéb rendelkezések

A) Rossz időjárás esetén az MLSZ Versenybizottsága az érintett
sportszervezetek közös kérelme esetén engedélyezheti a mérkőzés műfüves
pályán való megrendezését.
B) A kupa mérkőzésein elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező!
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.
14.

Záró rendelkezések

A) Jóváhagyás
Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ
Elnökségének hatásköre. Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége
hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma: 2011.04.26., jóváhagyó határozat
száma: 45/2011. (04.26.)
SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat
B) Alkalmazás
Jelen
szabályzat
alkalmazásának
Versenyszervezési Osztály vezetője.

felelőse

az

MLSZ

C) Hatálybalépés és érvényesség
Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma 2011. május 18.,
érvényessége: 2012. június 30.
Verziószám:

1/2011.

D) Módosítás
Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési
folyamatba
a
következő
szerveket/testületeket/egységeket/személyeket
kell
legalább
bevonni:
1. MLSZ Versenyigazgatóság
2. NB I Bizottság
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.
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15.

Mellékletek
1. melléklet

A PRÓBAJÁTÉKOS LABDARÚGÓ SZEREPELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A) az igazolási feltételeket az MLSZ számítógépes rendszer kettős játékengedély
kérőlapjának felhasználásával kell elkészíteni;
B) az engedélyt az MLSZ Igazolási és Átigazolási Bizottsága adja ki a Liga Kupa
sorozatára;
C) az ügyintézés időtartama 1 nap;
D) a kiadott engedéllyel a labdarúgó csak Liga Kupa mérkőzésen léphet pályára,
azzal hogy a sorozat döntő mérkőzésén próbajátékos nem szerepeltethető;
E) próbajátékos engedélyt felnőtt és utánpótlás korú (a mérkőzés napjáig a 16.
életévét betöltött) labdarúgó részére lehet kiadni;
F) próbajátékos engedélyt csak Magyarországon igazolt labdarúgó részére lehet
kiadni, aki NB II-ben vagy alacsonyabb osztályban szerepel, illetve az NB I-ben
szereplő azon labdarúgó részére, akinek a szerződése 2012. július 1-ig lejár;
G) a próbajátékos engedély a kiadásától számított 3 (három) soron következő
Liga Kupa mérkőzésre érvényes, úgy hogy a Magyarországon igazolt labdarúgó
esetében a labdarúgónak csak az őt próbajátékosként szerepeltetni kívánó
sportszervezetnél van játékjogosuItsága. Az átengedő sportszervezet
csapatában a labdarúgó játékengedéllyel nem rendelkezik, addig ameddig a
próbajátékos engedély érvényessége le nem jár. Amennyiben a labdarúgó az őt
átengedő sportszervezet csapatában a próbajátékos engedély érvényessége
alatt pályára lép, az jogosulatlan játéknak minősül;
H) a kérelmező sportszervezet igazolt labdarúgója részére próbajátékos
engedély csak akkor adható ki, ha a labdarúgó versenyengedéllyel nem
rendelkezik.
Ha
a
kérelmező
sportszervezet
igazolt
labdarúgója
versenyengedéllyel rendelkezik, de annak érvényessége korlátozva van részére
próbajátékos engedély nem adható ki;
I)

egy sportszervezet egy labdarúgó részére csak egy alkalommal kérhet
próbajátékos engedélyt;

J) a labdarúgónak a kérelmező sportszervezet legmagasabb osztályban
szereplő csapatának előírt versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi
engedéllyel kell rendelkezni;
K) a Liga Kupa sorozatban egy labdarúgó legfeljebb két sportszervezet Liga
Kupa csapatában szerepelhet próbajátékosként;
L) egy Liga Kupa mérkőzésre egy sportszervezet legfeljebb 3 (három) próba
játékost nevezhet és szerepeltethet egy mérkőzésen;
M) próbajátékos labdarúgó összes (fegyelmi, igazolási stb.) ügyében az MLSZ
illetékes bizottságai járnak el;
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N) amennyiben az átengedő sportszervezetnél a labdarúgó kölcsönben van
részére próbajátékos kettős engedély csak a kölcsönadó sportszervezet
hozzájárulása alapján adható ki;
O) a próbajátékos labdarúgó játékjogosultságáért az őt próbajátékosként
szerepeltető sportszervezet a felelős;
P) a sportszervezet, valamint a sportoló által tett valótlan (hamis) nyilatkozat
fegyelmi vétség.
NYILVÁNTARTÁSI FELTÉTELEK, ENGEDÉLY KIADÁS
PRÓBAJÁTÉKOS VERSENYENGEDÉLY KIADÁSA MAGYARORSZÁGON LEIGAZOLT LABDARÚGÓ
RÉSZÉRE

A) kérőlap benyújtása az átvevő (kérelmező) sportszervezet részéről. A kérőlapot
mindhárom fél aláírásával el kell látni. (átengedő és átvevő sportszervezet,
labdarúgó);
B) a magasabb és az alacsonyobb osztályra érvényes versenyengedély díj
közötti különbözet befizetésének igazolása;
C) a próbajátékos engedély kiadása díjtalan.
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2. melléklet

KÖZÉPDÖNTŐ MÉRKŐZÉSEI
Negyeddöntő
1. mérkőzés: 2012. február 22.
2. mérkőzés: 2012. március 7.

Liga Kupa

Elődöntő
1. mérkőzés: 2012. március 28.
2. mérkőzés: 2012. április 4.

10

Döntő
2012. április 18.

2011-2012.

