Magyarország Kézilabda 2020-2021. évi Liga Kupa Versenykiírása
1. A bajnokság szervezője:
A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban MKSZ) Verseny Albizottsága szervezi,
irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és
Versenybizottság dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.
2. A bajnokság célja:
Az NBI-es és NBI/B-s csapatot versenyeztető sportszervezetek mérkőzésszámának növelése. A
mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése.
3. A bajnokság helye és ideje:
A mérkőzéseket olyan teremben kell lejátszani, amelyet a felnőtt versenykiírás előír a hazai csapat
részére.
A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve,
ha a két csapat más időpontban állapodik meg.
A Szakmai- és Versenybizottság fenntartja magának a jogot, hogy szükség szerint a mérkőzések napját,
pontos kezdési időpontját TV, rádió-közvetítés esetén – nemzetközi kupa negyeddöntőbe, elődöntőbe,
döntőbe jutó csapatok esetében a Liga javaslatának figyelembevételével – megváltoztassa.
A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos.
A bajnokság ideje: 2020. augusztus 14. – 2021. június 6.
4. A kupa résztvevői:
Azoknak a sportszervezeteknek, amelyeknek legmagasabb bajnoki osztályú felnőtt csapata a 2020-2021.
évi bajnokságban férfi és női NBI/B-ben szerepel, kötelező az indulás. Ez alól a kötelezettség alól kivételt
képeznek azok a sportszervezetek, amelyek a 2019-2020. évi szezonban sem NBI-es sem pedig NBI/B-s
csapatot nem versenyeztettek. A többi NBI/B osztályú csapat, valamint az NBI-es csapatok, ha vállalják a
feltételeket, nevezhetnek a kupára.
5. A verseny lebonyolítása:
A Liga Kupa lebonyolítása vegyes versenyrendszerű. A csapatok a nevezők számának függvényében
kerülnek besorolásra 3-4 csapatos csoportokba. A csoportmérkőzések során körmérkőzéses rendszerben
oda-vissza vágó mérkőzéseken dől el a helyezések sorsa. A nevező csapatok számától függ a csoportból
továbbjutók száma. Ezt sorsoláskor hirdeti ki a Verseny Albizottság. A csoportokból továbbjutók
kuparendszerben, oda-visszavágó mérkőzéseken döntik el a helyezések sorsát.
A csoportmérkőzéseken a helyezések eldöntése a Bajnoki Rendszabályok, a kuparendszerű, kieséses
szakaszban továbbjutók eldöntése a Kupa Rendszabályok alapján történik.
6. Nevezés:
Nevezési határidő: 2020. július 20.
A nevezést az MKSZ Központi rendszerébe (mksz.hu) kell benyújtani.
7. Sorsolás:
2020. július 21. 11:00. órakor, az MKSZ hivatalos helyiségében.
8. Mérkőzés bejelentés:
Csoportmérkőzések: 2020. augusztus 6. 11:00 óra
A további mérkőzések sorsolását és bejelentését fordulónként írja ki a Verseny Albizottság.
Ezeket a mérkőzéseket, a sorsolást követő 48 órán belül kell az érintett sportszervezeteknek írásban
bejelenteni az MKSZ Központi Rendszerében. Amennyiben a bejelentés nem történik meg a mérkőzést a
Verseny Albizottság – hivatalból – kiírja. A mérkőzések bejelentését és a biztonsági szempontból
(kiemelt, fokozott és normál) történő minősítését - a felterjesztéshez szükséges „Szempontrendszer”
nyomtatvány kitöltését - a rendező sportszervezetnek kell kezdeményeznie, a helyileg illetékes
rendőrkapitányságnál.
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9. Játékjogosultság, versenyengedély:
Az NBI-es sportszervezetek játékosainak rendelkezniük kell NBI-es felnőtt játékengedéllyel.
Amennyiben egy sportszervezet NBI és NBI/B osztályban is versenyeztet csapatot, a Liga Kupa
mérkőzésein az NBI/B-s felnőtt versenyengedéllyel is jogosult a játékosa szerepelni.
Az NBI/B-s sportszervezetek játékosainak rendelkezniük kell NBI/B-s felnőtt játékengedéllyel.
NBI-ből az NBI/B osztályba kettős játékengedélyt kapott játékos csak az NBI-es sportszervezetben
szerepelhet.
10. Játékosok szerepeltetése:
Minden mérkőzésen 16 játékos szerepeltethető.
10. 1. Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése:
A Liga Kupa mérkőzésein nem magyar állampolgárságú játékos nem nevezhető.
11. Költségek, díjazás:
A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük
költségei (utazás, étkezés, szállás, stb.) terheli.
A Liga Kupa 1-4. helyezettje pénzdíjazásban részesül, az alábbiak szerint:
I. helyezett 10 millió Ft (azaz tízmillió forint)
II. helyezett 5 millió Ft (azaz ötmillió forint)
III. helyezett 2,5 millió Ft (azaz kettőmillió-ötszázezer forint)
IV. helyezett 2,5 millió Ft (azaz kettőmillió-ötszázezer forint)
12. Óvás, fellebbezés:
12.1 Óvás
Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki
Rendszabályok 12. szabály 2.§. tartalmazza. Az óvást, a mérkőzést követő 24 órán belül kell írásban
benyújtani a Verseny Albizottsághoz. Amennyiben a határidő munkaszüneti napon jár le, a beadási
határidő a következő munkanap 12:00 óra.
Óvási díj: 50.000,- (ötvenezer) Ft, mely összeget az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-214132180000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni „Liga Kupa óvás” megjelöléssel. A befizetést
igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Az óvási díj visszafizetése „A kézilabdázás
szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint történik.
12. 2. Fellebbezés:
Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a Verseny Albizottságnál írásban, közvetlenül a
határozat kihirdetése után, távollévő érdekelteknél pedig a határozat kézhezvételének napját követő 24
órán belül. Amennyiben a határidő munkaszüneti napon jár le, a beadási határidő a következő munkanap
12:00 óra.
A fellebbezést a Fellebbviteli Bizottságnak kell címezni.
13. Általános rendelkezések:
13.1. Átjelentés:
Indokolt esetben, a sportszervezetek írásban kérhetik a mérkőzés időpontjának megváltoztatását,
átjelentését a Verseny Albizottságnál legalább 8 (nyolc) naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett
időpontja előtt.
A kérelemmel egyidejűleg az NBI osztályú bajnoki mérkőzésekre vonatkozó átjelentési díjat kell
befizetni az MKSZ K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára
„Átjelentés” megjelöléssel.
A kiírt időpont előtt 8 (nyolc) naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő)
órán belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni.
Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a
kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a Verseny Albizottság dönt és erről az érdekelteket
írásban, értesíti.
13. 2. Fegyelmi eljárás:
Lásd: MKSZ Fegyelmi Szabályzat.
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13. 3. Sportfelszerelés:
A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az
ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a
két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor két NBI-es sportszervezet mérkőzésén a
vendégcsapat minden más esetben a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.
Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek
mind a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok)
színétől kötelező eltérnie.
13. 4. Dopping, drog:
Lásd: MKSZ Dopping Szabályzat
13. 5. Edzői működési engedély:
A mérkőzéseken csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a csapat bajnoki osztályának
megfelelő, 2020-2021-es bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel. A versenyjegyzőkönyv
szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel (licensz) kell
rendelkezni. Amennyiben a megnevezett edző nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó
érvényes működési engedéllyel a Verseny Albizottság a bajnoki besorolásuknak megfelelő szankciókat
alkalmazza a 3/B. számú melléklet alapján.
Azon sportszervezetek, melyek lejátszott mérkőzésen olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem rendelkezik
érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek a 3/B. számú melléklet
alapján a büntetést számla ellenében MKSZ javára – K&H Banknál vezetett 10400126-214132180000000 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.
Az edző működési engedély sorszámát a versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.
13. 6. Ki nem állás, visszalépés:
A mérkőzésre ki nem álló csapat számla ellenében az MKSZ K&H Banknál vezetett 1040012621413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül
befizetni.
Ki nem állás díja: 500.000,- Ft
Ki nem állás esetén a befizetett összeg maximum 50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt
költségének arányában).
13. 7. Egyebek:
A mérkőzéseken csak érvényes versenyengedéllyel, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel
rendelkező sportoló szerepelhet.
Minden mérkőzésen az MKSZ Központi rendszeréből kinyomtatott jegyzőkönyvet kell használni.
Ennek nyomtatásához, és a mérkőzés utáni másolatok elkészítéséhez (mindkét csapatnak egy-egy
másolat) a feltételeket a hazai csapat köteles biztosítani.
A csapatok kötelesek hazai mérkőzésükön online jegyzőkönyvet vezetni, melyhez a technikai és
személyi feltételeket biztosítani kell (1 fő jegyzőkönyvvezető, folyamatos internet kapcsolat stb.).
Amennyiben az online jegyzőkönyv vezetése valamely okból meghiúsul, abban az esetben a
jegyzőkönyvet a mérkőzést követő, 30 percen belül a szövetség internetes oldalára köteles a hazai
csapat feltölteni. Elmaradás, illetve késedelmes adatfelvitel esetén első esetben 10.000,- (tízezer) Ft,
második esetben 20.000,- (húszezer) Ft, minden további esetben 30.000,- (harmincezer) Ft
pénzbüntetést köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni számla ellenében az MKSZ K&H Banknál
vezetett 10400126-21413218-0000000 pénzforgalmi számlájára.
A mérkőzést megelőzően a hazai csapat köteles két egyforma márkájú labdát a választáskor a
játékvezetőknek bemutatni.
A játékidő Liga Kupa mérkőzéseken 2x30 perc, 15 perc szünettel.
A mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata alapján.
Minden mérkőzésről köteles a hazai csapat felvételt készíteni és azt - kérés nélkül - a Verseny
Albizottság rendelkezésére bocsátani. A felvételt a Szakmai- és Versenybizottság által meghatározott
szempontok alapján kell elkészíteni. A felvételt az MKSZ szerverére kell feltölteni, a mérkőzést
követő hét kedd 10 óráig illetve hétközben szerdáig lejátszott mérkőzés esetén a mérkőzés hetének
péntek 9 óráig. Amennyiben az adott sportszervezet a videó felvétel feltöltési kötelezettségének nem

6

tesz eleget a bajnoki osztályának megfelelő felnőtt versenykiírásban szereplő összeget köteles
befizetni.
A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven
felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell
figyelembe venni.
A bajnokság valamennyi mérkőzésére a pályaválasztó csapat köteles 2 fő pályatörlőt biztosítani, akik
csak 14 év feletti személyek lehetnek.
A Liga Kupa mérkőzések televíziós közvetítése a Sporttörvény 37.§-ban előírtak alapján történik.
A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán,
tértivevényes küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan
teljesíthető e-mailben is. Az e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldést követő
munkanapon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve,
ha valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik.
Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”,
vagy egyéb hatályos MKSZ szabályzat nem rendelkezik, akkor első fokon a Verseny Albizottság,
másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt.
A Liga Kupa mérkőzésein a Verseny Albizottság által küldött 2 fős versenybizottság működik közre.
A kötelezően jelenlévő orvost nem kell a hivatalos személyek között megjelölni a mérkőzés
jegyzőkönyvében. Amennyiben a hivatalos személyek közé jelölik, úgy a cserehelyen kell, hogy
tartózkodjon. Amennyiben nem jelölik a hivatalos személyek közé, úgy a mérkőzés versenybíróival
és játékvezetőivel egyeztetett helyen kell, hogy tartózkodjon.
14. Mérkőzés Rendezési Előírások:
A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2020-2021. évi Versenykiírás 2. sz. melléklet tartalmazza.

7

