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1. § A verseny 
1.1 A Férfi Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa (továbbiakban Hepp Kupa) és a 

Magyar Kupa a magyar kosárlabda csapatok kupaversenye, amelyet a 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) 
szervez. 

2. § Versenyrendező szerv 

2.1 Cím: 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége  
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Posta cím: 1442. Budapest, Pf. 116. 
Telefon: 06-1/460-6825; 06-1/460-6827 
Fax: 06-1/252-3296 
E-mail: mkosz@hunbasket.hu 

A Hepp Kupa e-mail címe: 

heppkupa@hunbasket.hu 

A Magyar Kupa e-mail címe: 

magyarkupa@hunbasket.hu 

 

3. § Célja 
3.1  Dr. Hepp Ferenc születésének 100. évfordulójáról való méltó 

megemlékezés, versenyeztetési lehetőség biztosítása, a sportág 
népszerűsítése, a Hepp Kupa és a Magyar Kupa 2009. évi győztesének 
meghatározása. 

4. § A résztvevők jogosultsága 

4.1 A Hepp Kupában illetve a Magyar Kupában történő indulás az NB I. és az 
NB II. osztályban szereplő minden csapat számára kötelező. Az 
alacsonyabb bajnoki osztályban szereplő csapatok az illetékes Területi 
Szövetségükön keresztül nevezést nyújthatnak be a Hepp Kupában történő 
részvételre. 

 

4.2  A Hepp illetve a Magyar Kupában érvényes csapatkategória besorolás: 

I. Kategória: A Férfi NB II. osztályú illetve alacsonyabb bajnoki 
osztályban résztvevő csapatok 

II. Kategória: A Férfi NB I. B csoport csapatai 

III. Kategória: A Férfi NB I. A csoport csapatai 
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5. § Lebonyolítási rendszer, színhely, időpont 
 

5.1 HEPP KUPA 

 

Hepp Kupa Országos Selejtező 
 

Az NB II. bajnokság csoportjainak előző szezonban 11-14. helyezést elért 
csapatai és az U20 vagy alacsonyabb bajnoki osztályban szereplő, a Hepp 
Kupára benevezett csapatok selejtezőt játszanak az NB II-es csoportok 1-
10. helyezést elért csapatai közül a területileg hozzájuk legközelebb 
találhatóak ellen. A továbbjutást egy mérkőzésen döntik el, melyen 
kategória különbség esetén az alacsonyabb kategóriájú csapatok a 
pályaválasztók. Kategória azonosság esetén a pályaválasztó jog 
sorsolással kerül meghatározásra. 
 

Hepp Kupa I. forduló 
 

Résztvevők: 
 Az NB II. (illetve a selejtezőből bejutott U20 vagy megyei 

bajnokságban szereplő) 40 csapat, és a Férfi NB I. B csoport 24 
csapata. Összesen 64 csapat. 

 

Lebonyolítási mód: 
 A résztvevő csapatok a gazdaságosság elvének és területi 

fekvésük figyelembe vételével lesznek egymáshoz sorsolva, és 
egy mérkőzéssel döntik el a továbbjutást, az alacsonyabb 
kategóriájú csapat pályáján. Kategória azonosság esetén a 
sorsolás szerint elöl álló csapat a pályaválasztó. 

 

Sorsolás (területi elvek szerint): 2009. szeptember 22. kedd, 11.00 óra 

Mérkőzések: 1 mérkőzés - 2009. október 11-ig 
 

Hepp Kupa II. forduló 

Sorsolás (területi elvek szerint): 2009. október 13. kedd, 11.00 óra 

Mérkőzések: 1 mérkőzés - 2009. november 1-ig 

 

Hepp Kupa Nyolcaddöntő 

Sorsolás: 2009. november 3. kedd, 11.00 óra 

Mérkőzések: 1 mérkőzés 2009. november 29-ig 

 

Hepp Kupa Negyeddöntő 

Sorsolás: 2009. december 1. kedd, 11.00 óra 

Mérkőzések: 2 mérkőzés 2009. december 20-ig  
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Hepp Kupa Négyes Döntő 

 

Sorsolás: 2009. december 22. kedd, 11.00 óra 

Elődöntők: 2010. január 9. 

Döntő és mérkőzés a 3. helyért: 2010. január 10. 

 

 Résztvevők: 

 A Hepp Kupa Negyeddöntőből továbbjutott 4 csapat. 

 Lebonyolítási mód: 
 2 napos rendezvény keretében 

1. nap:  Elődöntők: 
 A csapatok kiemelés nélkül kerülnek 

összesorsolásra, és egy mérkőzésen döntik el a 
döntőbe jutást. 

 

2. nap: Döntő és mérkőzés a 3. helyért 
 Az első nap vesztesei a 3. helyért (kötelező), 
 az első nap győztesei az 1. helyért mérkőznek. 

 Irányító szerv: Az MKOSZ által megbízott, helyszíni 
Versenybizottság. 
 

 A Hepp Kupa Négyes Döntő helyszíne: 
 Az MKOSZ a résztvevő csapatok pályázata alapján dönt a 

végleges helyszínről. 
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5.2 MAGYAR KUPA 

 

Nyolcaddöntő 

Sorsolás:  2010. január 12. kedd, 11.00 óra 

Mérkőzések: 1 mérkőzés esetén: 2010. február 10. szerda 

 2 mérkőzés esetén: 2010. február 10. és 17. 
 

 Résztvevők: 

 A Férfi NB I. A csoportjának 14 csapata, illetve a Hepp Kupa 1-2. 
helyezett csapatai. Összesen 16 csapat. (A Magyar Kupába az 
NB I. A csoportban szereplő csapatok „második” csapatai nem 
juthatnak be, így amennyiben a Hepp Kupa 1. és/vagy 2. 
helyezését „második csapat” szerezte meg, helyette a következő 
legjobb helyezést elért nem „második” csapat kerül besorolásra!) 

 Lebonyolítási mód: 
 A 2008/2009-es bajnoki év Férfi NB I. A csoport 1-2. helyen 

végzett, a 2008/2009. évi Férfi Magyar Kupa 1-2. helyezett 
valamint a Hepp Kupa 1-2. helyezett csapatai kiemelésre 
kerülnek, a többi csapat kiemelés nélkül kerül összesorsolásra. 

A továbbjutást az azonos osztályú csapatok kettő mérkőzéssel, 
oda-visszavágó alapon döntik el (az első mérkőzés pályaválasztó 
csapatát külön sorsolással kell eldönteni). Kategória különbség 
esetén az alacsonyabb kategóriájú csapat pályaválasztói jogával, 
egy mérkőzéssel döntik el a továbbjutást. 

 

Negyeddöntő 

Sorsolás:  2010. február 23. kedd, 11.00 óra 

Mérkőzések: 2010. március 17. és 24. 

 

 Résztvevők: 

 A Nyolcaddöntőből továbbjutott 8 csapat. 

 Lebonyolítási mód: 
A 2008/2009-es bajnoki év Férfi NB I. A csoport 1-2. helyen 
végzett, és a 2008/2009. évi Férfi Magyar Kupa 1-2. helyezett 
csapatai kiemelésre kerülnek, a többi csapat kiemelés nélkül 
kerül összesorsolásra. 

A csapatok 2 (két) mérkőzésen döntik el a továbbjutást. Az első 
mérkőzés pályaválasztói jogát sorsolással kell eldönteni. 
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Négyes Döntő 

Sorsolás és licit: 2010. március 30. kedd, 11.00 óra 

Elődöntők: 2010. április 17. 

Döntő és mérkőzés a 3. helyért: 2010. április 18. 
 

 Résztvevők: 

 A Negyeddöntőből továbbjutott 4 csapat. 

 Lebonyolítási mód: 
 2 napos rendezvény keretében 

1. nap:  Elődöntők: 
 A csapatok kiemelés nélkül kerülnek 

összesorsolásra, és egy mérkőzésen döntik el a 
döntőbe jutást. 

 

2. nap: Döntő és mérkőzés a 3. helyért 
 Az első nap vesztesei a 3. helyért (kötelező), 
 az első nap győztesei az 1. helyért mérkőznek. 

 Irányító szerv: Az MKOSZ által megbízott, helyszíni 
Versenybizottság. 

 Mérkőzésnapok: 
A végleges játéknapokat – az esetleges TV közvetítés 
függvényében – az MKOSZ legkésőbb a sorsolás előtt két héttel 
közzé teszi. 

 A Négyes Döntő helyszíne: 

 Az MKOSZ pályázati kiírása szerinti licitálás nyomán dől el. 

6. § Játékjogosultság 
 

6.1 Játékosok szerepeltetése: 

6.1.1 Minden csapat a saját bajnoki osztályának Versenykiírásában 
előírtak alapján, az adott bajnoki osztályra érvényes 
játékengedéllyel szerepeltetheti játékosait azzal a kitétellel, hogy 
a Férfi Hepp Kupában csak magyar állampolgársággal 
rendelkező játékos szerepeltethető! 

6.1.2 A Négyes Döntőn résztvevő csapatok a torna mindkét napján 
csak az elődöntő csapatlistáján bejelentett 12 játékost 
szerepeltethetik. 

6.1.3 A Magyar Kupa mérkőzésein T licences játékosok csak az 
anyaegyesületükben szerepeltethetők, mikor az anyaegyesület 
ellen kerül sor mérkőzésre. 
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7. § Sportorvos – sportorvosi engedély 
7.1 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, 
az orvos jelenléte kötelező. 

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

7.2 A Hepp Kupa és a Magyar Kupa mérkőzésein csak az a játékos írható be a 
jegyzőkönyvbe, aki rendelkezik érvényes sportorvosi engedéllyel. 

8. § Kiállítás 
8.1 Kiállítás esetén – a Hepp Kupa és a Magyar Kupa Négyes Döntőinek 

kivételével – a Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell 
eljárni. 

8.2 A Hepp Kupa és a Magyar Kupa Négyes Döntőin az Elődöntő (1. nap) 
mérkőzésein kiállított játékosok (edzők) a 2. (második) napon nem 
szerepeltethetők (nem irányíthatják csapatukat). Az eljárás további 
része azonos a Fegyelmi Szabályzatban leírtakkal, azaz a játékvezetők és 
a helyi Versenybizottság jelentése alapján az ügyet az MKOSZ Fegyelmi 
Bizottsága tárgyalja. Az 1. napon kiállított edző a 2. napi mérkőzésen csak 
a cserepaddal szemközti oldalon foglalhat helyet. 

9. § Óvás 
9.1 A Hepp Kupa és a Magyar Kupa mérkőzésein a résztvevő csapatok 

(kategória különbség esetén az alacsonyabb kategóriájú csapat) bajnoki 
osztályának megfelelő Versenykiírásban rögzített óvással kapcsolatos 
előírások érvényesek azzal a módosítással, hogy az óvást a mérkőzést 
követő 48 órán belül be kell nyújtani az MKOSZ Versenybizottságához. 
Az I. fokon hozott határozattal szemben a kézhezvételtől számított 24 órán 
belül lehet fellebbezéssel élni az MKOSZ Fellebbviteli Bizottságához. 

9.2 A Nyolcaddöntő és a Negyeddöntő mérkőzéseivel kapcsolatos óvást a 
mérkőzés befejezését követő 12 órán belül kell benyújtani az MKOSZ 
Versenybizottságához. Az I. fokon hozott határozattal szemben a 
kézhezvételtől számított 8 órán belül lehet fellebbezéssel élni az MKOSZ 
Fellebbviteli Bizottságához. 

9.3 A Négyes Döntőkön az Elődöntő és a Döntő mérkőzéseivel kapcsolatos 
óvást az adott mérkőzés befejezését követő 1 órán belül kell a helyszíni 
Versenybizottság részére írásban átadni. A helyszíni Versenybizottság által 
hozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

9.4 A hatályos Díjfizetési Szabályzatban illetve a Versenykiírásokban 
meghatározott óvási (fellebbezési) díjat az óvás (fellebbezés) beadásával 
egyidejűleg kell befizetni. 

9.5 Az előírt díjak befizetése nélkül benyújtott óvás illetve fellebbezés 
semmisnek tekintendő! 
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10. § Pénzügyi rendelkezések 

10.1 A hazai (sorsolás szerint elöl álló) csapat fedezi a mérkőzések általános 
rendezési költségeit valamint a játékvezetői és – ha jelen van – a 
komisszári díjakat. 

10.2 A vendég (sorsolás szerint hátul álló) csapat fedezi a saját utazási illetve 
esetleges étkezési és szállás költségeit. 

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

10.4 Ha a kiírt mérkőzésen a vendég csapat nem jelenik meg, vagy a kiírt 
időpont előtt 5 napon belül megfelelő indok nélkül részvételét 
visszamondja, a rendező sportszervezetnek joga van az igazolt kárának 
megtérítését követelni. A rendező mindazonáltal köteles mindent elkövetni 
a kár elhárítása vagy csökkentése érdekében. 

10.5 A Hepp Kupa és a Magyar Kupa minden mérkőzésének (beleértve a 
Négyes Döntőket is) TV közvetítési jogával, valamint a Hepp Kupa és a 
Magyar Kupa (beleértve a Négyes döntőket is) nevének értékesítési 
lehetőségével az MKOSZ rendelkezik. 

Az MKOSZ rendelkezik továbbá a mérkőzések színhelyéül szolgáló 
kosárlabda pályák alábbi reklámfelületeivel: 

• a jegyzőasztal előtti 4 m x 1 m-es reklámtábla, 
• a trapéz belső területe – a büntető félkör nélkül, 
• palánktartó oszlop és palánk. 

11. § A mérkőzések helyszíne 
11.1 A Hepp Kupa és a Magyar Kupa mérkőzéseit a rendező sportszervezet 

bajnoki osztályának megfelelően hitelesített helyszínen lehet lejátszani. 

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

12. § Díjazás 
12.1 Magyar Kupa: A győztes csapat elnyeri a Magyar Kupa vándordíját egy évi 

időtartamra. 

 Hepp Kupa: A győztes csapat elnyeri a Hepp Kupa vándordíját egy évi 
időtartamra. 

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

12.2 Az első, második és harmadik helyezett csapat oklevél és érem, a 4. 
helyezett csapat oklevél díjazásban részesül. 
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13. § Eredményközlés, statisztika 
13.1 A mérkőzések végeredményét az eredményközlő lap segítségével e-mailen 

vagy telefaxon a hazai csapat (a Négyes Döntőn a rendező sportszervezet) 
köteles bejelenteni az MKOSZ részére, legkésőbb a mérkőzést követő 
napon 16.00-ig. 

13.2 A statisztika elkészítésére és beküldésére a hazai csapat bajnoki osztályára 
vonatkozó előírások az érvényesek! A Hepp Kupa és a Magyar Kupa Négyes 
Döntőin kötelező az on-line statisztikai közvetítés feltételeinek biztosítása. 

14. § Egyéb rendelkezések 
14.1 Ha a csapatok a továbbjutást 2 mérkőzésen, oda-visszavágó alapon döntik el, 

a mérkőzéseken döntetlen eredmény is lehetséges. Hosszabbítás – a 
továbbjutás eldöntése miatt – csak a második mérkőzésen van, ha a két 
mérkőzés összesített eredménye döntetlen. Az első mérkőzés győztes 
csapata köteles az első mérkőzés jegyzőkönyvének másolatát a második 
mérkőzés megkezdése előtt a játékvezetőknek (komisszárnak) bemutatni. 

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

Hepp Kupa:. ......................................................................... 200.000 Ft 

Magyar Kupa: ...................................................................... 800.000 Ft 

A befizetésnek az MKOSZ számlájára a határozat kézhezvételétől számított 
15 napon belül kell megtörténnie. A befizetési határidő elmulasztása esetén a 
csapat játékjoga felfüggesztésre kerül a befizetési igazolás bemutatásáig. A 
felfüggesztés a bajnoki mérkőzésekre is vonatkozik. 

14.3 A csapatok által utólag bemutatott igazolások, játékengedélyek esetén a 
költségtérítés összege 30.000,-Ft. 

14.4 Ha egy csapat a páros mérkőzés valamelyik mérkőzését feladással vagy 
jogosulatlan szerepeltetés miatt elveszíti, illetve miatta vagy közönsége miatt a 
mérkőzés félbeszakad, a páros mérkőzést is elveszíti! 

14.5 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 komisszárokat. 
A Hepp Kupa mérkőzései két-játékvezetős, a Hepp Kupa Négyes Döntője és a 
Magyar Kupa minden mérkőzése három-játékvezetős rendszerrel kerül 
lebonyolításra. 

14.6 A Hepp Kupa selejtező kivételével a Hepp Kupa és a Magyar Kupa 
mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek csapatuk 
bajnoki osztályának megfelelő, 2009/2010-es szezonra érvényes edzői 
működési engedéllyel. Az edzői engedélyek számát az edzők neve mellett a 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 

14.7 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás nem rendelkezik, az 
adott bajnoki osztály 2009/2010-es Versenykiírásának előírásai 
érvényesek (pl. mérkőzések rendezése, stb.). Olyan vitás esetben, melyről a 
Versenykiírások és a szabályzatok nem rendelkeznek, az MKOSZ Elnöksége 
jogosult döntést hozni! 

14.8 A Férfi Hepp Kupa és Magyar Kupa mérkőzéseit WILSON Solution vagy 
Reaction típusú labdákkal kell lejátszani. 

14.9 A mérkőzések a „Magyar Kosárlabda Verseny- és Játékszabályok 1990” II. 
része (Magyar Kosárlabda Versenyszabályok) és ennek 1-6. sz. módosításai, 
valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott 
„Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok” 2008. október 1-től érvényes 
játékszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. 


