
DUNAÚJVÁROSI
LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

 

 

XXI. DUNAÚJVÁROS KUPA
VERSENYKIÍRÁS

 

 

 

 

 

 

 

DUNAÚJVÁROS MEGYEI J

Dunaújvárosi Hírlap, DLSZ Hírportál, Dunaújváros Online, DSTV Dunaújváros, D+ T

Dunaújváros, Szuperinfó, Rádió 24, Dunaújváros Hetilap, Fejérfoci.hu

 

DUNAÚJVÁROSI
LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

 

 

 
 

 

 

 

. DUNAÚJVÁROS KUPA
VERSENYKIÍRÁS 

2023 

FŐTÁMOGATÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZ

TÁMOGATÓK: 

 

 

 

 

MÉDIATÁMOGATÓK: 

Hírportál, Dunaújváros Online, DSTV Dunaújváros, D+ T

unaújváros, Szuperinfó, Rádió 24, Dunaújváros Hetilap, Fejérfoci.hu

 

DUNAÚJVÁROSI 
LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 

. DUNAÚJVÁROS KUPA 

OGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hírportál, Dunaújváros Online, DSTV Dunaújváros, D+ Televízió 

unaújváros, Szuperinfó, Rádió 24, Dunaújváros Hetilap, Fejérfoci.hu 



 

1. A Dunaújváros Kupa célja: 

• A városi és környékbeli labdarúgást szeret

sportolási lehetőség biztosítása

• Különböző osztályú csapatok 

• A városi bajnokságban szereplő

• A labdarúgás népszerűsítése. 

• A 2023. évi Szuper Kupa egyik résztvev

2. A Dunaújváros Kupa rendező

• Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

3. A Dunaújváros Kupa támogatója:

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

• Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága

• ST Solar Dunaújváros 

• Diablo Pizzéria Dunaújváros 

4. A Dunaújváros Kupa helyszíne:

• DLSZ Aréna 

• Radari Sporttelep 

5. A Dunaújváros Kupa időtartama

• 2023. március 13. - 2023. június 

6. Sorsolás és technikai megbeszélés

• 2023. március 2. 16:00 óra - Szöglet Sportbár, Dunaújváros, Gyárkapu út 1. 

7. Lebonyolítás: 

• A Dunaújváros Kupa egyenes kieséses rendszerben zajlik 

(03.13.-06.09.). Kiemelés nincs. 

• A legjobb nyolc közé jutott 

soroljuk, ahol a körmérkőzéseket (06.12

a bronzmérkőzés és a döntő (06.29.)

• Mérkőzések kezdési időpontja: 18

• A mérkőzések időpontjait a DLSZ Versenybiz

mérkőzések időpontjával kapcsolatos kéréseket a Versenybizottság a lehet

megpróbálja maximálisan figyelembe venni.

időjárási körülmények miatt valamelyi

Versenybizottsága írja ki. 

8. A csapatokat terhelő költségek

• Nevezési díj nincs! 

 

A városi és környékbeli labdarúgást szerető játékosok részére kupa rendszer

ség biztosítása a bajnoki versengés mellett. 

 osztályú csapatok tétmérkőzésen történő találkozásának elősegítése.

A városi bajnokságban szereplő csapatoknak kuparendszerű versenysorozat biztosítása.

 

Szuper Kupa egyik résztvevőjének meghatározása. 

A Dunaújváros Kupa rendezője: 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

A Dunaújváros Kupa támogatója: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága 

 

A Dunaújváros Kupa helyszíne: 

tartama: 

június 29.  

Sorsolás és technikai megbeszélés: 

Szöglet Sportbár, Dunaújváros, Gyárkapu út 1. 

egyenes kieséses rendszerben zajlik mindaddig, amíg nyolc csapat marad

06.09.). Kiemelés nincs.  

közé jutott csapatokat a március 2-i sorsolásnak megfelel

őzéseket (06.12-23.) követően következnek az elő

ő (06.29.) 

pontja: 18:00, 19:00 és 20:00 óra. 

pontjait a DLSZ Versenybizottsága írja ki, a sorsolásnak megfelel

pontjával kapcsolatos kéréseket a Versenybizottság a lehet

figyelembe venni. Halasztás nincs. Amennyiben a kedvez

járási körülmények miatt valamelyik mérkőzés elmarad, a mérkőzés új id

öltségek: 

 

kupa rendszerű mozgási és 

ősegítése. 

 versenysorozat biztosítása. 

Szöglet Sportbár, Dunaújváros, Gyárkapu út 1.  

addig, amíg nyolc csapat marad 

megfelelően két csoportba 

az elődöntők (06.26.), majd 

ottsága írja ki, a sorsolásnak megfelelően. A 

pontjával kapcsolatos kéréseket a Versenybizottság a lehetőségekhez mérten 

Amennyiben a kedvezőtlen 

zés új időpontját a DLSZ 



 

• Mérkőzésrendezési díj: 

- 1. forduló: 0 Ft (1 mérkőzés)

- 16 közé jutott csapatoknak:

- 8 közé jutott csapatoknak: 

- 4 közé jutott csapatoknak: 

- A mérkőzésrendezési díjat

DLSZ számlájára. A mérk

pályahasználatot, a kupa lebonyolítását és a díjazást is

9. A Dunaújváros Kupa résztvev

• A Dunaújváros Kupában azok a csapatok ve

versenykiírását elfogadják és magukra nézve kötelez

nem jelezik távolmaradási szándékukat

10. Játékjogosultság: 

• A Dunaújváros Kupán a 2022

szereplő csapatok és azok hivatal

csak egy csapatban szerepelhet

11. A Dunaújváros Kupa helyezéseinek eldöntése:

Csoportmérkőzések során: 

• Több pont. 

• Pontegyenlőség esetén, a holtversenyben lév

o az egymás ellen játszott mérk

o összes mérkőzés gólkülönbsége, 

o az összes mérkőzésen rúgott több

• Pontegyenlőség esetén, a holtversenyben lév

o az egymás ellen játszott mérk

o az egymás ellen játszott mérk

o összes mérkőzés gólkülönbsége

o az összes mérkőzésen rúgott több gól,

o az egymás ellen játszott mérk

• Sorsolás. 

Az egyenes kiesési szakaszban, az el

• Továbbjutó mindenkor a mérk

• Döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább.

• Azonos osztályú csapatok mérk

kell eldönteni (hosszabbítás nincs). 

felváltva kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a mérk

kevesebb játékossal rendelkez

végezhet el újabb büntető

már büntetőt. A sorsoláson gy

kezdést ellenfelének. 

őzés) 

16 közé jutott csapatoknak: 2.250 Ft (2 mérkőzés) 

8 közé jutott csapatoknak: 9.000 Ft (5 mérkőzés) 

4 közé jutott csapatoknak: 13.500 Ft (7 mérkőzés) 

rendezési díjat a csapatok az eredményeik függvényében

A mérkőzésrendezési díj tartalmazza a játékvezet

pályahasználatot, a kupa lebonyolítását és a díjazást is.) 

résztvevői: 

A Dunaújváros Kupában azok a csapatok vesznek részt, akik a 

versenykiírását elfogadják és magukra nézve kötelezően betartják, valamint 

i szándékukat. 

2/2023. évi Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó 

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

csak egy csapatban szerepelhet, amelyben a tavaszi szezonban szerepel. 

Kupa helyezéseinek eldöntése: 

ség esetén, a holtversenyben lévők közötti (2 csapat esetén):

az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége,  
zés gólkülönbsége,  
őzésen rúgott több gól. 

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

az egymás ellen játszott mérkőzések (mini tabella) pontkülönbsége, 

az egymás ellen játszott mérkőzések (mini tabella) gólkülönbsége,

zés gólkülönbsége,  
őzésen rúgott több gól, 

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

z egyenes kiesési szakaszban, az elődöntőkben és a bronzmérkőzésen: 

Továbbjutó mindenkor a mérkőzés győztes csapata. 

az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. 

Azonos osztályú csapatok mérkőzése esetén döntetlennél a továbbjutást büntet

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

felváltva kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a mérk

kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos akkor 

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

t. A sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntető

 

z eredményeik függvényében utólag fizetik be a 

za a játékvezetői költségeket, a 

nek részt, akik a Dunaújváros Kupa 

en betartják, valamint 2023. február 24-ig 

Labdarúgó Bajnokságban 

osan leigazolt játékosai szerepelhetnek. A kupában egy játékos 

k közötti (2 csapat esetén): 

k közötti (3 csapat esetén: mini tabella): 
zések (mini tabella) pontkülönbsége,  
zések (mini tabella) gólkülönbsége, 

zéseken (mini tabella) rúgott több gól. 

zése esetén döntetlennél a továbbjutást büntetőrúgásokkal 

rúgás kell elvégezni, majd szükség esetén 

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

 csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos akkor 

ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) rúgott 

ztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy átadja a 



 

12. A Dunaújváros Kupa győztesének eldöntése:

• A Dunaújváros Kupát osztálytól függetlenü

• Döntetlen esetén a döntő résztvev

következik. Ha a hosszabbítás után is döntetlen az eredmény, 

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

mérkőzés végén a kevesebb játékossal rendelkez

játékos akkor végezhet el újabb büntet

rúgott már büntetőt. A sorsoláson gy

átadja a kezdést ellenfelének. 

13. Díjazás 

•  A Dunaújváros Kupa győztese elnyeri a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség v

• 1. helyezett: kupa, egyedi érem, dísz

• 2. helyezett: kupa, egyedi érem, 

• 3. helyezett: kupa, egyedi érem, 

•  4. helyezett: díszoklevél 
 

Különdíj: 

• A Dunaújváros Kupa legjobb játékosa

14. Egyéb rendelkezések: 

• Mérkőzésen történt kiállítást 

/eltiltás mérkőzés(ek)ről/ a Dunaújváros Kupában kell 

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

sportrendezvényre érvényes. 

játékjogosultsága a Dunaújváros 

• Ha a mérkőzés részvevőjét

határozatában eltiltással sújtja, az az eltiltás alatt sem csapatvezet

vehet részt a játékban és nem foglalhat helyet 

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

cserejátékosnak jelölve, de a jegyz

• Amelyik csapat kizárásra kerül a Dunaújváros Kupából (ki nem állás, fegyelmi véts

csapat a következő évi Dunaújváros Kupa 

 

Dunaújváros, 2023. február 24. 
 

 

 
 

Petrás Gábor 
főtitkár 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
 

őztesének eldöntése: 

A Dunaújváros Kupát osztálytól függetlenül a döntő győztese nyeri el. 

 résztvevőinek osztályba sorolásától függetlenül 2x5 perces hosszabbítás 

következik. Ha a hosszabbítás után is döntetlen az eredmény, 5-5 büntető

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

zés végén a kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy 

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

t. A sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntet

átadja a kezdést ellenfelének.  

őztese elnyeri a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség v

egyedi érem, díszoklevél, Kispta foci labda 

egyedi érem, díszoklevél, Kispta foci labda 

egyedi érem, díszoklevél, Kispta foci labda 

legjobb játékosa: emléktárgy, díszoklevél, Diablo pizza utalvány

 a Fegyelmi Bizottság tárgyalja. A Fegyelmi Bizottság határozatát 

a Dunaújváros Kupában kell letölteni.. Amennyiben a fegyelmi 

tartamra szól, a határozat /eltiltás/ a DLSZ által szervezett minden 

 A Fegyelmi Bizottság határozatának idejéig a kiállított játékos 

unaújváros Kupában felfüggesztésre kerül.  

őjét (aki lehet csapatvezető vagy játékos) a Fegyelmi Bizottság 

ja, 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 

cserejátékosnak jelölve, de a jegyzőkönyvbe a nevüket szerepeltetni kell.  

Amelyik csapat kizárásra kerül a Dunaújváros Kupából (ki nem állás, fegyelmi véts

Dunaújváros Kupa kiírásban nem vehet részt. 

  
 

Labdarúgó Szövetség 

 
 
 

Mészáros István
Versenybizottság elnök

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
 

 

2x5 perces hosszabbítás 

büntetőrúgást kell elvégezni, 

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

 csapat létszámára kell csökkenteni. Egy 

ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) 

ztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy 

ztese elnyeri a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vándorserlegét 

, Diablo pizza utalvány 

A Fegyelmi Bizottság határozatát 

. Amennyiben a fegyelmi 

tartamra szól, a határozat /eltiltás/ a DLSZ által szervezett minden 

határozatának idejéig a kiállított játékos 

a Fegyelmi Bizottság 

ként, sem játékosként nem 

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

 

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

 

Mészáros István 
ersenybizottság elnök 

Labdarúgó Szövetség 
 


