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1. A Dunaújváros Kupa célja: 

• A városi és környékbeli labdarúgást szerető játékosok részére kupa rendszerű mozgási és 

sportolási lehetőség biztosítása a bajnoki versengés mellett. 

• Különböző osztályú csapatok tétmérkőzésen történő találkozásának elősegítése. 

• A városi bajnokságban szereplő csapatoknak kuparendszerű versenysorozat biztosítása. 

• A labdarúgás népszerűsítése. 

• A 2020. évi Szuper Kupa egyik résztvevőjének meghatározása. 

2. A Dunaújváros Kupa rendezője: 

• Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

3. A Dunaújváros Kupa támogatója: 

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

• Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága 

• Decathlon Áruház Dunaújváros 

• Diablo Pizzéria Dunaújváros 

4. A Dunaújváros Kupa helyszíne: 

• DLSZ Aréna, Dunaújváros, Radnóti Miklós u. 

5. A Dunaújváros Kupa időtartama: 

• 2020. június 10. - 2020. július 10.  

6. Nevezési határidő: 

• 2020. június 4. csütörtök 

7. Lebonyolítás: 

• A Dunaújváros Kupa lebonyolítása (nevezések számától függően) körmérkőzéses, vagy 

csoportokba sorsolást követő körmérkőzéses rendszerben történik, rájátszással. Kiemelés nincs. 

Minden csapat azonos számú mérkőzést játszik. 

• Sorsolás és technikai megbeszélés: 2020. június 5. 

• Mérkőzések időpontja: hétköznapokon 18, 19 és 20 órai mérkőzés-kezdéssel (A mérkőzések 

időpontjait a DLSZ Versenybizottsága írja ki, a sorsolásnak megfelelően. A mérkőzések 

időpontjával kapcsolatos kéréseket a Versenybizottság a lehetőségekhez mérten megpróbálja 

figyelembe venni.) 

8. A csapatokat terhelő költségek: 

• Nevezési díj: 3.500 Forint 



 

 

• Játékvezetői díj: 2.200 Ft/mérkőzés (A játékvezetői díjat a csapatok a nevezés lezárását követően, 

a lebonyolítás függvényében fizetik be a DLSZ számlájára, legkésőbb 2020.06.09-ig. Kivételt 

képez, ha a nevezett csapat a nevezésekor kéri, hogy a tavaszi szezonra befizetett játékvezetői díja 

kerüljön beszámításra a Dunaújváros Kupára). 

9. A Dunaújváros Kupa résztvevői: 

• A Dunaújváros Kupában azok a csapatok vehetnek részt, akik a Dunaújváros Kupa versenykiírását 

elfogadják és magukra nézve kötelezően betartják, valamint a nevezési lapot határidőre leadják, és 

a nevezési díjat. 

10. Játékjogosultság/ nevezési feltételek: 

• A Dunaújváros Kupán a 2019/2020. évi Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban 

szereplő csapatok és azok hivatalosan leigazolt játékosai szerepelhetnek. A kupában egy játékos 

csak egy csapatban szerepelhet, amelyben a tavaszi szezonban szerepel. A 2020. június 1-e után 

leigazolt/átigazolt játékosok legközelebb a téli átigazolási szezonban válthatnak csapatot. 

11. A Dunaújváros Kupa helyezéseinek eldöntése: 

Csoportmérkőzések során: 

• Több pont. 

• Pontegyenlőség esetén, a holtversenyben lévők közötti (2 csapat esetén): 

o az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége,  

o összes mérkőzés gólkülönbsége,  

o az összes mérkőzésen rúgott több gól. 

• Pontegyenlőség esetén, a holtversenyben lévők közötti (3 csapat esetén: mini tabella): 

o az egymás ellen játszott mérkőzések (mini tabella) pontkülönbsége,  

o az egymás ellen játszott mérkőzések (mini tabella) gólkülönbsége, 

o összes mérkőzés gólkülönbsége,  

o az összes mérkőzésen rúgott több gól, 

o az egymás ellen játszott mérkőzéseken (mini tabella) rúgott több gól. 

• Sorsolás. 

A rájátszás során: 

• Továbbjutó mindenkor a mérkőzés győztes csapata. 

• Döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. 

• Azonos osztályú csapatok mérkőzése esetén döntetlennél a továbbjutást büntetőrúgásokkal kell 

eldönteni (hosszabbítás nincs). 3-3 büntetőrúgás kell elvégezni, majd szükség esetén felváltva 

kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a mérkőzés végén a kevesebb 

játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos akkor végezhet el újabb 

büntetőrúgást, ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) rúgott már büntetőt. A 



 

 

sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy átadja a kezdést 

ellenfelének. 

12. A Dunaújváros Kupa győztesének eldöntése: 

• A Dunaújváros Kupát osztálytól függetlenül a döntő győztese nyeri el. 

• Döntetlen esetén a döntő résztvevőinek osztályba sorolásától függetlenül 2x5 perces hosszabbítás 

következik. Ha a hosszabbítás után is döntetlen az eredmény, 3-3 büntetőrúgást kell elvégezni, 

majd szükség esetén felváltva kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a 

mérkőzés végén a kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos 

akkor végezhet el újabb büntetőrúgást, ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) rúgott 

már büntetőt. A sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy átadja a 

kezdést ellenfelének.  

13. Díjazás 

•  A Dunaújváros Kupa győztese elnyeri a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vándorserlegét 

• 1. helyezett: kupa, egyedi érem, díszoklevél, Kipsta foci labda 

• 2. helyezett: kupa, egyedi érem, díszoklevél, Kipsta foci labda 

• 3. helyezett: kupa, egyedi érem, díszoklevél, Kipsta foci labda 
 

Különdíj: 

• A döntő legjobb játékosa: emléktárgy, díszoklevél, Diablo pizza utalvány 

14. Egyéb rendelkezések: 

• A mérkőzések kiírt időpontjain változtatni még a két csapat beleegyezésével sem lehet.  

• Amennyiben a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt valamelyik mérkőzés elmarad, a 

mérkőzés új időpontját a DLSZ Versenybizottsága írja ki. 

• Mérkőzésen történt kiállítás esetén a fegyelmi tárgyalást a mérkőzést követő hétfőn 18.00 órakor 

tartja a Fegyelmi Bizottság. Az érintett játékosok és csapatvezetők a fegyelmi tárgyaláson részt 

vehetnek. A DLSZ Fegyelmi Bizottságának határozatát /eltiltás mérkőzés(ek)ről/ abban a 

versenysorozatban kell letölteni, amelyben a fegyelmi vétség elkövetésre került. Amennyiben a 

fegyelmi határozat /eltiltás/ időtartamra szól, a határozat /eltiltás/ a DLSZ által szervezett minden 

sportrendezvényre érvényes. A Fegyelmi Bizottság határozatának idejéig a kiállított játékos 

játékjogosultsága a kupában felfüggesztésre kerül.  

• Ha a mérkőzés részvevőjét (aki lehet csapatvezető vagy játékos) a Fegyelmi Bizottság 

határozatában eltiltással sújtja, az az eltiltás alatt sem csapatvezetőként, sem játékosként nem vehet 

részt a játékban és nem foglalhat helyet a kispadon.  

• A cserepadon két olyan a csapathoz tartozó személy tartózkodhat, aki nincs játékosnak, 

cserejátékosnak jelölve, de a jegyzőkönyvbe a nevüket szerepeltetni kell. A mérkőzés közben egy 



 

 

személy kivételével mindenkinek a cserepadon kell ülnie. Egy személy állhat, de ő sem távolodhat 

el a kispadtól. 

• Amelyik csapat kizárásra kerül a Dunaújváros Kupából (ki nem állás, fegyelmi vétség, stb.), annak 

a csapatnak a nevezése a következő évi kiírásban nem kerül elfogadásra. 

 

Dunaújváros, 2020. május 31. 

 
 

   
 

 

Petrás Gábor 

főtitkár 
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