MAGYAR LABDARÚGÓ
SZÖVETSÉG
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
IGAZGATÓSÁG
H-4025 Debrecen, Piac u. 71.
Telefon/fax: (52) 413-179, (52) 534-538
Web: adatbank.mlsz.hu
E-mail: hajdu@mlsz.hu

A Hajdú-Bihar MEGYE KUPA 2018. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA
1./

A KUPAMÉRKŐZÉSEK CÉLJA:

- A résztvevő csapatok számára kuparendszerű versenysorozat biztosítása;
- a magasabb és alacsonyabb osztályú csapatok találkozásának elősegítése;
- a labdarúgó sportág népszerűsítése.
2./ A KUPA RENDEZŐJE:
A megyei selejtező mérkőzéseket az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság rendezi.
Versenybizottság:

Csende Sándor
Árva Barna
Bukus Péter
Nagy József
Tasi Sándor
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3./ A KUPA LEBONYOLITÁSÁNAK RENDJE:
- A Hajdú-Bihar MEGYE KUPA versenyrendszerében a megyei I., II. és III. osztályú felnőtt
csapatok indulhatnak.
- A különböző osztályú csapatoknál a pályaválasztó jog az alsóbb osztályú csapatot illeti meg.
- Azonos osztályú csapatok esetén a sorsoláskor a bajnoki tabellán „rosszabb” helyezést elfoglaló
csapat a pályaválasztó.
- A mérkőzés megrendezéséről a pályaválasztó csapat gondoskodik.
- A játékvezetőt és asszisztenseit az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság biztosítja.
- A 11 kezdő játékoson kívül a versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 cserejátékos szerepeltethető.
- Amennyiben a megyei döntőben két különböző osztályú csapat vesz részt, úgy a mérkőzésen az
alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó.
- Ha a döntőbe két azonos osztályú csapat kerül, abban az esetben a döntő mérkőzés semleges
pályán kerül megrendezésre.
4. A TOVÁBBJUTÁS SZABÁLYAI:
A mérkőzéseken a győztes csapat jut tovább.
Ha a rendes játékidőben döntetlen eredmény születik, akkor az alacsonyabb osztályban szereplő
csapat jut tovább.
Azonos osztályban játszó csapatok esetében, ha a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, 2 x 15
perces hosszabbítás következik. Ha ez sem dönt, úgy az UEFA szabályok szerint az 5
büntetőpontról végzett rúgásokkal kell eldönteni a továbbjutást.
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5. KÖLTSÉGEK:
A megyei selejtező valamennyi mérkőzésén az alacsonyabb osztályra megállapított játékvezetői és
asszisztensi költségek fizetendők.
A rendező egyesület pedig a játékvezetői díjat, valamint a rendezéssel kapcsolatos költségeket
biztosítja.
A mérkőzéseken a vendégcsapat viseli saját költségeit.
6. NEVEZÉS:
A megyei selejtezőkre a nevezési díj: 5.000,- Ft csapatonként, melyet igazgatóságunk
pénztárában kell befizetni.
A nevezési díj befizetési határideje: 2018. március 19. 12.00 óra.
A nevezési lap beadási határideje: 2018. március 19. 12.00 óra. (e-mailben is lehet)
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
- A mérkőzés játékvezetői jelentéseit az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságnak kell
megküldeni, a mérkőzést követő napon, 16.00 óráig.
- A szerdai mérkőzésnapon kiállított játékos fegyelmi ügyét az azt követő pénteki napon kell
tárgyalni.
- A megyei kupa selejtező mérkőzéseken résztvevő csapatok labdarúgóinak sárga lapos
figyelmeztetését a bajnoki mérkőzésen szerzett sárga lapoktól külön kell nyilvántartani.
- A megyei kupasorozat végén, a kupamérkőzéseken “szerzett” sárga lapos figyelmeztetések
elévülnek.
A megyei kupamérkőzések győztese és második helyezettje kupa és érem díjazásba részesül.
A Megye Kupa megyei selejtezőjének lebonyolításával kapcsolatban, a jelen versenykiírásban nem
szereplő kérdésekben, a Magyar Labdarúgó Szövetség érvényben levő szabályzatai és annak
Függeléke előírásait kell alkalmazni és betartani.
D e b r e c e n, 2018. március 6.

MLSZ HBM-I IGAZGATÓSÁG
VERSENY ÉS MAGYAR KUPA BIZOTTSÁGA
DEBRECEN
A kiadmány hiteléül:
Csige László s.k.
igazgató
Debrecen, 2018.03.06.

