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1./ A Dunaújváros Kupa célja:
A labdarúgás népszerűsítése.
Versenyszerű sportolási lehetőségek bővítése a bajnoki szünetben.
Különböző osztályú csapatok versenyszerű találkozásának elősegítése.
A városi bajnokságban szereplő csapatoknak kuparendszerű versenysorozat biztosítása.
2./ A Dunaújváros Kupa rendezője:
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
3./ A Dunaújváros Kupa támogatója:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Energott Kft. Dunaújváros
4./ A Dunaújváros Kupa helyszíne:
Dunaújváros, Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola Műfüves Sportpálya
5./ A Dunaújváros Kupa időpontja:
2013. június 17. - 2012. július 12.
6./ Nevezési határidő:
2013. június 11. kedd
7./ Nevezési díj:
2.500 Forint

8./ 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 befizetik (a befizetési szelvényt vagy fénymásolatát a
nevezési laphoz csatolni kell).
9./ Játékjogosultság/ nevezési feltételek:
A Dunaújváros Kupán a 2012/2013. évi Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban
szereplő csapatok és azok hivatalosan leigazolt játékosai szerepelhetnek. A kupában átigazolni
nem lehet, egy játékos csak egy csapatban szerepelhet.
10./ Lebonyolítás:
A Dunaújváros Kupa lebonyolítása egyenes kieséses kuparendszerben történik.
11./ Továbbjutás eldöntése:
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,
valamint az 1-4. helyezett csapatok kupát, oklevelet és egy-egy labdát kapnak
14./ Egyéb rendelkezések:
A mérkőzések játékvezetői költségeit a két csapat fele-fele arányban fizeti meg a mérkőzés előtt
a játékvezetőnek. Azonos osztályú csapatok mérkőzésén az osztályra megállapított játékvezetői
díjat, míg különböző osztályú csapatok mérkőzésén az alacsonyabb osztályú csapatra vonatkozó
díjat kell fizetni.
A mérkőzések kiírt időpontjain változtatni még a két csapat beleegyezésével sem lehet.
Amennyiben rossz időjárás miatt valamelyik forduló elmarad, egy játéknappal tolódik a
lebonyolítás. Ha rossz időjárás miatt mérkőzés elmarad, azt a mérkőzést követő napon kell
bepótolni.
Mérkőzésen történt kiállítás esetén a fegyelmi tárgyalást a mérkőzést követő napon 17 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 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, 2013. május 23.
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