A Magyar Kupa Versenykiírása, lebonyolítása
Várható nevezések:
1. Dunaújvárosi Acélbikák
2. DVTK Jegesmedvék
3. Fehérvári Titánok
4. Ferencvárosi TC
5. MAC Budapest
6. UTE
7. Hokiklub Budapest
8. Vasas SC
Várható lebonyolítás:
• a selejtező 3-2-1-0 pontos rendszerben;
• a selejtező alapján az első 4 csapat bejut az elődöntőbe, az elődöntő győztesei pedig a
döntőbe;
• a 3. helyezett az elődöntő azon vesztes csapata, amelyik a selejtezők során előrébb végzett;
• a selejtezők kezdete 2017. szeptember 13., a Liga küzdelmeivel párhuzamosan;
• a selejtezőben az előző évi kiírás alapján alacsonyabban rangsorolt csapat kedvezményezett a
hazai pályán történő mérkőzésrendezés szempontjából;
• játéknap: szerda
• a mérkőzések rendezési költségeit (jégidő, zsűri, mentő, játékvezetők) a hazai csapatok állják;
• az első 4 helyezett pénzdíjazásban részesül, amelynek pontos összegéről a Elnökség a
későbbiekben határoz.
A helyezések után járó pénzdíjazás felosztása:
•
•
•

győztes 50 %
2. helyezett: 25 %
3-4. helyezett: 12,5 %

Nevezési feltételek:
•
•
•
•

Magyar Kupára szóló csapatnevezés;
Nevezési díj befizetése: 30 000 Ft + ÁFA;
Minimális létszám: 13 + 2, de legfeljebb 20 + 2 játékos nevezhető;
Legfeljebb 6 külföldi (magyar állampolgársággal nem rendelkező) játékos nevezhető.

Nevezési határidő: 2017. augusztus 20. (Határidőn túl leadott nevezés esetén eljárási díj kiszabására
kerül sor.)

Játékszabályok:
•

A mérkőzéseken a Liga Versenyszabályzatában foglaltak az irányadóak. Amennyiben ebben
nem szabályozott kérdésben kell dönteni, az IIHF Hivatalos Szabálykönyv rendelkezéseit
kell alkalmazni.

•

A selejtezők során a rendes játékidőben elért győzelemért a győztes csapat 3 pontot, a vesztes
csapat 0 pontot kap.

•

A selejtező mérkőzéseken, ha a rendes játékidő letelte után döntetlen az eredmény, 3 perc
szünet után (amelyben nincs jégfelújítás) 5 perces hosszabbítás következik az első gólig
(„hirtelen győzelem”), a Liga Versenyszabályzatban meghatározott módon. A hosszabbítás
időtartama az elődöntőben 10 perc, a döntőben 20 perc.

•

Amennyiben a selejtezők hosszabbításban nem esik gól, büntetőlövések következnek: az első
sorozatban 5-5 büntetőlövés, utána 1-1 a győzelemig (Az IIHF Sports Regulations Game
Winning Shots Procedure c. fejezetének rendelkezései szerint)

•

A selejtezők során a győztes csapat a hosszabbítás, vagy a büntetőlövések után 2 pontot, a
vesztes csapat 1 pontot kap.

A 3 x 40 db érmet és a Magyar Kupát az MJSZ biztosítja.
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