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 A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa és hivatalos neve 

) A kupát a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki. 

) A szervezésével és működtetésével az MLSZ Jász- Nagykun- Szolnok (továbbiakban: JNSZ) 
Megyei Igazgatóságát bízza meg. 

) Az MLSZ JNSZ Megyei Igazgatóság Versenybizottságának elnökét és tagjait az MLSZ JNSZ 
Megyei Igazgatóság Elnöksége nevezi ki. 

) A 2022-2023. évi JNSZ Megyei Kupa amatőr rendszerű, férfi felnőtt nagypályás labdarúgó 
kupa. 

) A 2022-2023. évi kupa (továbbiakban: kupa) hivatalos neve: Jász- Nagykun- Szolnok Megyei 
Kupa 

 A kupa célja 

) A labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása; 

) A csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása, 

) A kupában elért eredmények alapján a kupa győztesének meghatározása, 

) A különböző osztályú csapatoknak lehetőség biztosítása arra, hogy egymás ellen is 
megméressék magukat! 

) A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése; 

) A Fair Play elv érvényre juttatása, a Fair Play magatartásforma népszerűsítése. 

 A kupa nevezési és részvételi feltételei 

) A kupában valamennyi Jász- Nagykun- Szolnok megyei felnőtt bajnokságban induló 
csapatnak kötelező az elindulás. 

) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 50.000,- Ft. melyet a nevezés 
határidejéig az MLSZ JNSZ Megyei Igazgatóság számlájára utal át, vagy fizet meg. 

 A kupa rendszere 

A nevezett csapatok számától függő fordulószámban történik a lebonyolítás. Minimum 8 csapattal. 

 A kupa időrendje 

2022. július 01 - 2023. június 30. (hétközi napokon)   

 A kupa helyezéseinek eldöntése, sorsolás, kiemelés 

Minden fordulóban továbbjut a győztes csapat. Döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat 
jut tovább. Az azonos osztályú csapatok döntetlen esetén 5-5 büntetőpontról végzett rúgással 
döntik el a továbbjutó kilétét a Labdarúgás játékszabályai szerint. 

Az első három fordulóban területi elv alapján csoportokra kerülnek beosztásra a csapatok, mely 
csoportokon belül sorsolással dől el a párosítás. Hazai csapat az alacsonyabb osztályú egyesület. 
Amennyiben azonos osztályúak kerülnek összesorsolásra, úgy az a csapat lesz a hazai, amely 
többet játszott idegenben addig a kupa sorozatban. Ha azonos számú az idegenbeli szereplések 
száma, akkor az a csapat játszik otthon, aki kevesebbet szerepelt otthon. Ha ezek is megegyeznek, 
akkor a sorsoláskor elsőnek kihúzott csapata a hazai csapat! 



 

 

A kupa őszi fordulóiban nem vesznek részt azok a csapatok, akik beneveztek és elindultak az 
Országos Magyar Kupa sorozatában! Ezek a csapatok a tavaszi első körben csatlakoznak a 
küzdelmekhez! 

 A kupa díjazása 

   A helyezést elérő sportszervezetek díjazása: 

Az első helyezett csapat serleget és oklevelet, az első és második helyezett csapat érmeket kap 
az alábbiak szerint: 

1. helyezett 30 db aranyozott érem 

2. helyezett 30 db ezüstözött érem 

 A kupa költségei 

) Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek fizetik. A vendég 
sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), valamint a csapatukat 
elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját biztonsági szolgálatot ellátók költségei terhelik. 

) A kupa, versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit a sportszervezetek fizetik meg. A fizetés 
rendjét a Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend tartalmazza. Az ott meghatározott 
díjtételeket az MLSZ JNSZ Megyei Igazgatóság által kiadott számlák alapján kell befizetni. 

) A kupa versenydíjait az MLSZ JNSZ Megyei Igazgatóság biztosítja. 

 

 Játékjogosultság 

) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású labdarúgók: 

A bajnoki 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.) 

) Egyéb országok labdarúgói: 

Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek az A) pontban 
meghatározott országok körén („egyéb országok”), a sportszervezet, mérkőzésenként, 
legfeljebb 3 labdarúgó szerepeltethet egy időben, csapatában. 

 

 A labdarúgók felszerelése 

) A labdarúgók a kupa során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész szám lehet. A szám 
hossza a mez hátulján legalább 25 cm.  

) Minden hivatalos mérkőzésen a labdarúgóknak a sípcsontvédő használata KÖTELEZŐ! 

) Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat felszerelésének 
színösszeállítása zavaró, akkor a pályaválasztó csapat köteles más színű sportfelszerelésben 
játszani. 



 

 

 Stadion és pálya 

A bajnoki mérkőzéseket a bajnoki év teljes időtartama alatt az MLSZ Infrastruktúra 
Szabályzatának megfelelő legalább ötöd osztályú stadionokban (pályán) kell lebonyolítani, amely 
stadionoknak (pályáknak) az MLSZ hitelesítésével kell rendelkezniük. 

 Egyéb rendelkezések 

) A megyei kupamérkőzésen a 15. életévét betöltött játékos szerepeltethető. 

) A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 5 fő játékos cserélhető a mérkőzésen.  

) A JNSZ Megyei Kupa mérkőzéseken bármilyen videofelvétel készítése csak az MLSZ JNSZ 
Megyei Igazgatósága előzetes írásos engedélyével készíthető! 

) A rendező sportszervezetnek (a bajnoki osztálybesorolásától függően) minimálisan 6-8 fő 
rendezőt kell biztosítani. A rendezői névsort az igazgatóság által rendszeresített 
nyomtatványon a mérkőzés előtt kell a játékvezetőnek leadni.  

) A JNSZ Megyei Kupa mérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező! 

) 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. 

 Záró rendelkezések 

A) Alkalmazás 

Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ JNSZ Megyei Igazgatóság 

igazgatója. 

B) Módosítás 

Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési folyamatba a 

következő szerveket/testületeket/egységeket/személyeket kell legalább bevonni: 

1. MLSZ Versenyigazgatóság 

2. MLSZ JNSZ Megyei Igazgatóság 

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. 

C) A 2022/23. évi Férfi-Női Felnőtt nagypályás labdarúgó Budapest-Megyei Kupa versenykiírását az 

MLSZ Elnöksége ELN-61/2022 (03.22) számú határozatával fogadta el. 

D) A versenykiírás rendelkezései 2022. június 1-én lépnek hatályba és a hatályba lépést követően 

keletkezett, a versenykiírás hatálya alá tartozó ügyekben alkalmazandóak. 

 


