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1.

A VERSENY

1.1

A Férfi Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa (a továbbiakban: Hepp Kupa) és a Zsíros Tibor Magyar Kupa
(a továbbiakban: Magyar Kupa) a magyar kosárlabda csapatok kupaversenye, amelyet a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) szervez.

2.

CÉLJA

2.1

Dr. Hepp Ferencre és Zsíros Tiborra történő méltó megemlékezés, versenyeztetési lehetőség
biztosítása, a sportág népszerűsítése, a Hepp Kupa és a Magyar Kupa 2018/2019. évi győztesének és
helyezettjeinek meghatározása.

3.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1

A Hepp Kupában illetve a Magyar Kupában történő indulás az NB I. és az NB II. osztályban szereplő
minden csapat számára kötelező (Hepp kupa: NB I. B és NB II., Magyar kupa: NB I. A). Az alacsonyabb
bajnoki osztályban szereplő csapatok 2018. augusztus 6-ig nyújthatnak be nevezést a Hepp Kupában
történő részvételre.

3.2

A Hepp- illetve a Magyar Kupában érvényes csapatkategória besorolás:
I. Kategória: A Férfi NB II. osztályú sportszervezetek csapatai és alsóbb osztályú csapatok.
II. Kategória: A Férfi NB I. B csoport sportszervezeteinek csapatai. (Piros és zöld csoport)
III. Kategória: A Férfi NB I. A csoport sportszervezeteinek csapatai.

4.

LEBONYOLÍTÁSI RENDSZER

4.1

HEPP KUPA
Selejtező
Résztvevők: A határidőig nevezést benyújtó I-II. Kategóriába nem tartozó, alacsonyabb osztályú
csapatok és a 2018/2019-es NB II-es bajnokság csapatai. (Az NB II-es bajnokság selejtezőre kötelezett
csapatai sorsolással kerülnek kijelölésre). Összesen maximum huszonkét (22) csapat.
Lebonyolítási mód: A résztvevő csapatok a gazdaságosság elve alapján kerülnek párba és egy (1)
mérkőzéssel döntik el a továbbjutást, az alacsonyabb kategóriájú csapat pályáján. A mérkőzésen a
sorsolás szerint elöl álló csapat a pályaválasztó.
Sorsolás (területi elv szerint) és a mérkőzések időpontja: a Versenynaptár kialakítása után kerül
kijelölésre.
Hepp Kupa I. forduló
Résztvevők: A selejtezőből továbbjutott csapatok, az NB II-es bajnokság azon csapatai, akik a
selejtezőben nem játszottak és a Férfi NB I. B csoport csapatai. Összesen hatvannégy (64) csapat.
Sorsolás (területi elv szerint) és a mérkőzések időpontja: a Versenynaptár kialakítása után kerül
kijelölésre.
Hepp Kupa II. forduló
Résztvevők: Az első fordulóból továbbjutott harminckét (32) csapat.
Sorsolás (területi elv szerint) és a mérkőzések időpontja: a Versenynaptár kialakítása után kerül
kijelölésre.
Hepp Kupa Nyolcaddöntő
Résztvevők: A második fordulóból továbbjutott tizenhat (16) csapat.
Sorsolás (területi elv szerint) és a mérkőzések időpontja: a Versenynaptár kialakítása után kerül
kijelölésre.
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Hepp Kupa Negyeddöntő
Résztvevők: A nyolcaddöntőből továbbjutott nyolc (8) csapat.
Sorsolás és a mérkőzések időpontja: a Versenynaptár kialakítása után kerül kijelölésre.
Hepp Kupa Négyes Döntő
Résztvevők: A Hepp Kupa negyeddöntőből továbbjutott négy (4) csapat.
Lebonyolítási mód: 2 napos rendezvény keretében.
1. nap: A csapatok kiemelés nélkül kerülnek összesorsolásra és egy mérkőzésen döntik el a döntőbe
jutást (Elődöntők).
2. nap: Az első nap vesztesei a 3. helyért, az első nap győztesei az 1. helyért mérkőznek (Döntő és
mérkőzés a 3. helyért).
Sorsolás és a döntő időpontja: A Versenynaptár kialakítása után kerül kijelölésre.
Az MKOSZ dönt a Hepp Kupa Négyes Döntő helyszínéről, fenntartva a jogot arra, hogy azt a Zsíros
Tibor Magyar Kupa Nyolcas Döntőjével együtt rendezze meg.
4.2

MAGYAR KUPA
Nyolcas Döntő
Résztvevők: A Férfi A csoportos bajnokság Alapszakaszának első köre után az első nyolc (8) helyen
álló csapata (a sorrend megállapításánál kizárólag csak az Alapszakasz első körében lejátszott
mérkőzések számítanak).
A helyezési sorrend a Férfi NB I. A csoportos bajnokság alapszakasz felének lezárását követő első
hetének keddi napján kerül megállapításra.
Lebonyolítási mód: 3 versenynapot tartalmazó rendezvény keretében.
1. versenynap: A csapatok kiemelés nélkül kerülnek összesorsolásra, és egy (1) mérkőzésen döntik el
az elődöntőbe jutást (Negyeddöntők).
2. versenynap: Az első versenynap győztesei a döntőbe jutásért mérkőznek (Elődöntők).
3. versenynap: A második versenynap vesztesei a 3. helyért, a győztesei az 1. helyért mérkőznek
(Döntő és mérkőzés a 3. helyért).
Sorsolás: A sorsolás pontos időpontja a későbbiekben kerül kijelölésre.
A Nyolcas Döntő időpontja: A Versenynaptár kialakítása után kerül kijelölésre.
A végleges játéknapokat és időpontot – az esetleges TV közvetítés függvényében – az MKOSZ
legkésőbb a sorsolás előtt két héttel teszi közzé.
A Nyolcas Döntő helyszíne később kerül kijelölésre.

5.

JÁTÉKJOGOSULTSÁG

5.1

Minden csapat a saját bajnoki osztályának Versenykiírásában előírtak alapján, az adott bajnoki
osztályra érvényes játékengedéllyel szerepeltetheti játékosait, kivéve azokon a mérkőzéseken, ahol
eltérő bajnoki osztályban szereplő csapatok játszanak egymással. Ezeken a mérkőzéseken az
alacsonyabb osztályú csapatok Versenykiírásaiban előírtak alapján lehet a játékosokat szerepeltetni.
NB I. B csoportos csapat NB I. B csoportos csapat ellen játszik: A 2018/2019. évi NB I. B csoportos
Versenykiírás szerint kell a játékosokat szerepeltetni, figyelembe véve a fiatal játékosok
szerepeltetésére vonatkozó szabályokat is.
NB I. B csoportos csapat NB II. osztályú csapat ellen játszik: A 2018/2019. évi NB II. Versenykiírás
szerint kell a játékosokat szerepeltetni, kivéve a nem hazai nevelésű sportolókra vonatkozó
szabályokat, mely szabályzás tekintetében minden csapat a saját bajnoki osztályának
Versenykiírásában előírtak alapján szerepeltetheti a nem hazai nevelésű játékosokat.
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NB II. osztályú csapat NB II. osztályú csapat ellen játszik: A 2018/2019. évi NB II. Versenykiírás
szerint kell a játékosokat szerepeltetni.
5.2

A Hepp Kupa Négyes- és a Magyar Kupa Nyolcas Döntőin résztvevő csapatok a torna második és
harmadik versenynapján csak az első versenynap jegyzőkönyvében szereplő játékost szerepeltethetik.

6.

ORVOS – ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ

6.1

A Hepp Kupa azon mérkőzésein, ahol egyik csapat sem szerepel az NB I. osztályban, kötelező okleveles,
vizsgázott, elsősegélynyújtásra alkalmas személy jelenléte, akinek más feladata nem lehet a
mérkőzésen. A Magyar Kupa minden mérkőzésén, illetve a Hepp Kupa olyan mérkőzésein, ahol legalább
az egyik csapat az NB I. osztályban szerepel orvos jelenléte kötelező.

6.2

Az elsősegélynyújtó személy illetve az orvos jelenlétének megszervezése a mérkőzést rendező csapat
felelőssége.

7.

KIÁLLÍTÁS

7.1

Kiállítás esetén a Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

8.

ÓVÁS

8.1

Az óvással és fellebbezéssel kapcsolatos szabályzásokat a Magyar Kosárlabda Versenyszabályok
tartalmazza.

9.

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

9.1

A Hepp Kupa Négyes- és a Magyar Kupa Nyolcas Döntőinek rendezési és költségviselési feltételeit a
pályázati kiírásnak és a rendezést elnyert sportszervezettel kötött szerződésnek kell tartalmaznia.

10.

A MÉRKŐZÉSEK HELYSZÍNE

10.1

A Hepp Kupa és a Magyar Kupa mérkőzéseit a rendező sportszervezet bajnoki osztályának megfelelően
hitelesített pályán lehet lejátszani.

10.2

A Magyar Kupa Nyolcas Döntő mérkőzéseit csak TV közvetítésre alkalmas helyszínen lehet
megrendezni.

11.

DÍJAZÁS

11.1

Hepp Kupa: A győztes csapat elnyeri a Hepp Kupa vándordíját egy évi időtartamra. A Hepp kupa első
három helyén végzett csapata pénzdíjazásban részesül.

11.2

Magyar Kupa: A győztes csapat elnyeri a Magyar Kupa vándordíját egy évi időtartamra. A Magyar
kupa első három helyén végzett csapata pénzdíjazásban részesül.

11.3

A Hepp kupa illetve a Magyar Kupa első, második és harmadik helyezett csapata oklevél és érem
(20 fő) díjazásban részesül.

11.4

Az a sportszervezet (vagy jogutódja), amelyik háromszor egymás utáni évben, vagy öt alkalommal
megszakításokkal megnyeri a Hepp Kupát illetve a Magyar Kupát a vándordíjat megtarthatja.

12.

EREDMÉNYKÖZLÉS, STATISZTIKA

12.1

A Hepp Kupa mérkőzések végeredményét és a mérkőzés negyedeinek eredményeit mindkét csapat emailen köteles bejelenteni az MKOSZ részére, legkésőbb a mérkőzést követő napon 10.00-ig.

12.2

A statisztika elkészítésére és beküldésére a hazai csapat bajnoki osztályára vonatkozó előírások az
érvényesek.

13.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1

A Technikai Bizottság a Hepp Kupa Négyes- és a Magyar Kupa Nyolcas Döntőire egy helyi VB elnököt
jelöl ki a torna zavartalan lebonyolításának érdekében.
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13.2

A mérkőzésre ki nem álló, vagy a mérkőzésről levonuló csapat az MKOSZ részére szervezési
költségtérítést köteles fizetni.
a.

Hepp Kupa:

200.000 Ft

b.

Magyar Kupa: 800.000 Ft

13.3

A Hepp Kupa és a Magyar Kupa mérkőzéseire az MKOSZ Játékvezető Bizottsága küld játékvezetőket,
és a Hepp Kupa Négyes Döntőjére valamint a Magyar Kupa minden mérkőzésére az MKOSZ Technikai
Bizottsága mérkőzés ellenőröket.

13.4

A Hepp Kupa és Magyar Kupa mérkőzései két vagy három játékvezetős rendszerben kerülnek
lebonyolításra:
a.

Hepp-kupa két játékvezetős rendszer: I. kategóriájú csapatok játszanak egymás ellen.
I. kategóriájú csapatok játszanak II. kategóriájú csapatokkal.

b.

Hepp-kupa három játékvezetős rendszer: II. kategóriájú csapatok csapatai játszanak egymás
ellen.

c.

A Magyar Kupa minden mérkőzése három-játékvezetős rendszerrel kerül lebonyolításra.

13.5

A Magyar Kupa minden mérkőzésén kötelező a vezeték nélküli síprendszer használata.

13.6

A Magyar Kupa minden mérkőzésén kötelező a „Magyar Kosárlabda Versenyszabályok” 45. Technikai
berendezés (videobíró) fejezetében foglaltak alkalmazása.

13.7

A Hepp Kupa és a Magyar Kupa mérkőzésein csak 2018/2019-es bajnoki évre érvényes edzői működési
engedéllyel.

13.8

A bajnokság és a mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett „Magyar Kosárlabda
Versenyszabályok”, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott „Nemzetközi
Kosárlabda Játékszabályok” hatályban lévő játékszabályai szerint kerülnek lebonyolításra.
Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a mérkőzéseket azok szerint kell játszani,
de az új szabályzatok mellékletének tartalmaznia az ezen Versenykiírásra vonatkozó módosításokat.

13.9

A Hepp Kupa és Magyar Kupa mérkőzéseit MOLTEN gyártmányú BGG7 és BGG7X típusú, a Szövetség
logójával ellátott, a FIBA által elfogadott bőrlabdákkal lehet játszani.

13.10 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és játékszabályok nem
intézkednek, az MKOSZ Elnöksége, ill. Versenybizottsága dönt.
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