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Lebonyolítás 2022-2023
Championship format 2022-2023
VERZIÓSZÁM

VERSION NO.

2.0

2.0

CSAPATOK SZÁMA

NUMBER OF THE TEAMS

13

13

A CSAPATOK KIEMELÉSI SORRENDJE
THE LEVELING ORDER OF THE TEAMS
1. A Magyar Kupa 2021/2022-es
1. According to the 2021/2022 Hungarian
kiírásában elért helyezés alapján
Cup rankings
2. Az OB I. 2021/2022-es kiírásában elért
2. According to the 2021/2022 Top-level
Hungarian Championship rankings
helyezés alapján
3.
According to the 2021/2022 2nd-level
3. Az OB II. 2021/2022-es kiírásában elért
Hungarian Championship
helyezés alapján
4. Teams that in season 2021/2022 didn’t
4. A 2021/2022-es szezonban az 1-3.
participate in any of the competitions
pontban foglalt versenysorozatokban
mentioned in 1-3.
nem szereplő csapatok
A csapatok a kiemelésük sorrendjében kezdik The teams start playing in the Hungarian Cup in
order of their level.
meg szereplésüket a Magyar Kupában.
A PÁRHARCOK
A Magyar Kupa 2022/2023-as kiírásában
kizárólag párharcokra kerül sor. Az 1-3. forduló
során két mérkőzést játszanak egymással a
felek. A párharc továbbjutója a két mérkőzés
együttes eredménye alapján kerül ki.
A Final Four keretében egy mérkőzésen dől el az
adott párharc továbbjutója, illetve a végső
helyezések.

MATCHUPS
In the 2022/2023 edition of Hungarian Cup will
only take place matchups. In the 1-3rd rounds
teams will play two games against each other.
The advancing team will be decided based on a
cumulative result. In the Final Four one game
will decide about the winner of the respective
matchup and the final standings.

AZ 1. FORDULÓ RÉSZTVEVŐI
•
•
•
•
•
•

Dunaújvárosi Acélbikák
Worm Angels
MAC Ikonok
Újpesti Jégkorong Akadémia
Goodwill Pharma Szegedi Vízmű
DVTK Jegesmedvék Jégkorong
Akadémia

AZ 1. FORDULÓ IDŐPONTJAI
1. mérkőzés: 2022. október 5.
2. mérkőzés: 2022. október 19.

PARTICIPANTS OF THE 1ST ROUND
• Dunaújvárosi Acélbikák
• Worm Angels
• MAC Ikonok
• Újpesti Jégkorong Akadémia
• Goodwill Pharma Szegedi Vízmű
• DVTK Jegesmedvék Jégkorong
Akadémia
DATES OF THE 1ST ROUND
1st game: October 5th, 2022
2nd game: October 19th,2022

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

PAIRING OF THE 1ST ROUND

Az 1. forduló résztvevői sorsolás útján 3 párba
rendeződnek és a

The pairing of the 1st round matchups will be
decided through a draw into 3 pairs.

A 2. FORDULÓ RÉSZTVEVŐI

PARTICIPANTS OF THE 2ND ROUND

•
•
•
•
•
•

FTC-Telekom
DVTK Jegesmedvék
Budapest Jégkorong Akadémia HC
UTE
FEHA19
az 1. forduló 3 továbbjutója

A 2. FORDULÓ IDŐPONTJAI
1. mérkőzés: 2022. november 16.
2. mérkőzés: 2022. november 23.

•
•
•
•
•
•

FTC-Telekom
DVTK Jegesmedvék
Budapest Jégkorong Akadémia HC
UTE
FEHA19
3 teams advancing from the 1st round

DATES OF THE 2ND ROUND
1st game: November 16th, 2022
2nd game: November 23rd,2022

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

PAIRING OF THE 2ND ROUND

A párharcok párosításai az 1. fordulót követően
sorsolással kerülnek meghatározásra az 1.
forduló továbbjutói, illetve a FEHA19 csapatai
közül.

The pairing of the 2nd round matchups will be
decided after the 1st round through a draw from
the 3 advancing teams from the 1st round and
FEHA19.

A 3. FORDULÓ RÉSZTVEVŐI

PARTICIPANTS OF THE 3RD ROUND

•

a 2. forduló 4 továbbjutója

A 3. FORDULÓ IDŐPONTJAI
1. mérkőzés: 2022. december 21.
2. mérkőzés: 2023. január 3.

•

4 teams advancing from the 2nd round

DATES OF THE 3RD ROUND
1st game: December 21st, 2022
2nd game: January 3rd,2023
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A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

PAIRING OF THE 3RD ROUND

A párharcok párosításai a 2. fordulót követően
sorsolással kerülnek meghatározásra a 2.
forduló továbbjutói közül.

The pairing of the 3rd round matchups will be
decided after the 2nd round through a draw
from the 4 advancing teams from the 2nd round.

A FINAL FOUR RÉSZTVEVŐI
• DEAC
• Hydro Fehérvár AV19
• a 3. forduló 2 továbbjutója

PARTICIPANTS OF THE FINAL FOUR
• DEAC
• Hydro Fehérvár AV19
• 2 teams advancing from the 3rd round

A FINAL FOUR IDŐPONTJA

DATES OF THE FINAL FOUR

Elődöntők: 2023. január 28.
Döntő, bronzmérkőzés: 2023. január 29.

Semifinals: January 28th, 2023
Final and bronze medal game: January 29th,
2023

A FINAL FOUR PÁROSÍTÁSA

PAIRING OF THE FINAL FOUR

A DEAC és a Hydro Fehérvár AV19 elődöntőbéli DEAC’s and Hydro Fehérvár AV19’s semifinal
ellenfelei sorsolással kerülnek meghatározásra a opponents will be decided through a draw from
3. forduló továbbjutói közül.
the 2 advancing teams from the 3rd round.
A FINAL FOUR MEGRENDEZÉSÉNEK JOGA

ORGANIZING RIGHTS OF THE FINAL FOUR

A Magyar Kupa Final Four megrendezési joga a
címvédő csapatot versenyeztető sportszervezet
illeti. Amennyiben a sportszervezet írásban
lemond rendezési jogáról, úgy az MJSZ
pályázatot ír ki a Final Four megrendezésére
vonatkozóan.

The right to organize the Hungarian Cup Final
Four belongs to the defending cup winner
sports organization. In case this club steps away
from this right in writing, the HIHF announces a
tender for the organization of the Final Four.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

PLAYER ENTRY REQUIREMENTS

A Magyar Kupa mérkőzéseire valamennyi
játékos nevezhető, aki a csapata elsődleges
bajnokságában (ICE Hockey League, Erste Liga,
OB II.) játékosjogosultsággal rendelkezik, az
Erste Ligában bevezetett játékos-pontrendszert
a Magyar Kupában nem kell alkalmazni.
Azon sportszervezetek, amelyeknek saját
utánpótlás rendszeréhez kapcsolódó államilag
elismert jégkorong akadémia is részt vesz a
Magyar
Kupa
versenysorozatában,
megjelölhetnek legfeljebb 6 olyan játékost, akit
az akadémia által versenyeztetett csapatba
történő
nevezés
mellett
kettős
versenyengedéllyel a saját keretükben is
szerepeltethetnek. Az ilyen játékosok a Magyar
Kupa küzdelmei során a magasabb szinten

Every player is eligible to play in Hungarian Cup,
that has obtained a playing right in his team’s
initial championship (ICE Hockey League, Erste
League, 2nd-level Hungarian Championship). The
point-system introduced in the Erste Liga does
not apply in the Hungarian Cup.
Sports organizations that’s youth team
competes under a national academy that also
participates in the Hungarian Cup may name 6
players that can play in both the academy’s and
men’s team. These players are eligible to play in
the affiliated men’s team only once their
primary, national academy team is eliminated
from the Hungarian Cup run.
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versenyeztetett csapat keretében is pályára
léphetnek abban az esetben, ha az államilag
elismert
jégkorong
akadémia
által
versenyeztetett csapat már kiesett a Magyar
Kupa küzdelmeiből.
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MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK
Az 1., 2. és 3. forduló mérkőzéseit az párharcban
érdekelt felek saját versenynaptárukhoz
igazodóan közös megegyezéssel szabadon
módosíthatják. Amennyiben nincs megegyezés
az időpont módosítás tekintetében, úgy a jelen
lebonyolítási rendben foglalt időpont az
irányadó.

GAMEDAYS

HOSSZABBÍTÁS, BÜNTETŐLÖVÉSEK

OVERTIME, PENALTY-SHOT SHOOTOUTS

The gamedays of the 1st, 2nd and 3rd round can
be set in dependence of the participating
teams’ other championship schedule upon the
agreement of both teams interested in the
respective series. In case of no agreement, the
dates stay as they are set in this competition
format.
rd
A 3. forduló visszavágó mérkőzése közös The second game of the 3 round must be
th
megegyezés esetén sem kerülhet később played by January 15 , 2023 the latest
regardless of any agreement between teams.
megrendezésre, mint 2023. január 15-e.

The first games of the matchups end after 3
A párharcok első mérkőzései végződhetnek periods even if the score of the game is tied.
döntetlennel.
In case following the 3 periods in the second
Amennyiben a második (visszavágó) mérkőzést game of the matchup the cumulative score of
követően a két találkozó együttes eredménye the two games is tied, a 1-minute (no ice
döntetlen, úgy a rendes játékidő letelte után resurface) intermission will follow, then the
döntetlen az eredmény, 1 perc szünet után teams play a sudden-victory overtime period of
(amelyben nincs jégfelújítás) 5 perces not more than 5 minutes with the team scoring
hosszabbítás következik az első gólig („hirtelen first declared the winner, conform Erste Liga
győzelem”), az Erste Liga Versenyszabályzatban Competition Rules.
meghatározott módon.
In the cumulative score no difference is counted
Az idegenben szerzett több gól nem eredményez regarding goals scored away or home.
különbséget a párharc második mérkőzésén.
In semifinals, bronze medal game and final if
Az eldöntőkben, a bronzmérkőzésen, illetve a the teams are tied after 3 periods, a 1-minute
döntőben, ha a rendes játékidő letelte után (no ice resurface) intermission will follow, then
döntetlen az eredmény, 1 perc szünet után the teams play a sudden-victory overtime
(amelyben nincs jégfelújítás) 5 perces period of not more than 5 minutes with the
hosszabbítás következik az első gólig („hirtelen team scoring first declared the winner, conform
győzelem”), az Erste Liga Versenyszabályzatban Erste Liga Competition Rules.
meghatározott módon.
If no goal is scored in the overtime period, then
Amennyiben a hosszabbításban nem esik gól, a Penalty-Shot Shootout Procedure will apply.
büntetőlövések következnek: az első sorozatban The procedure will begin with 5 different
5-5 büntetőlövés, utána 1-1 a győzelemig (Az shooters from each team taking alternate shots,
Erste Liga Versenyszabályzatának rendelkezései then if needed 1-1 additional shooters until the
szerint).
game-winning-shot. (Conform Erste Liga
Competition Rules.)

MÉRKŐZÉS RENDEZÉSI KÖLTSÉGEK

GAME COSTS

A mérkőzések rendezési költségeit (jégidő, zsűri, The home teams bear the costs of organizing
the games (ice-time, off-ice officials,
mentő, játékvezetők) a hazai csapatok viselik.
ambulance, on-ice officials).
A
Magyar
Kupában
résztvevő,
nem
In case of the costs of non-professional teams
professzionális csapatok mérkőzésrendezési
participating in the Hungarian Cup the HIHF
költségeit illetően az MJSZ az Andersen Ligában applies the reduces fees effective in the
(OB II. Bajnokságban) bevett díjcsökkentést Andersen League (2nd-level Hungarian
alkalmazza.
Championship).
PÉNZDÍJAZÁS
•
•
•
•

győztes: az Elnökség által jóváhagyott
össz-pénzdíjazás 50 %-a
2. helyezett: az Elnökség által
jóváhagyott össz-pénzdíjazás 25 %-a
3. helyezett: az Elnökség által
jóváhagyott össz-pénzdíjazás 15 %-a
4. helyezett: az Elnökség által
jóváhagyott össz-pénzdíjazás 10 %-a

PRIZE MONEY
•
•
•
•

winner: 50% of the total prize money
approved by the Board
2nd place: 25% of the total prize money
approved by the Board
3rd place: 15% of the total prize money
approved by the Board
4th place: 10% of the total prize money
approved by the Board

előkészítette: MJSZ Versenyiroda
2022.08.18

prepared by: HIHF Competition Office
18 August 2022

véleményezte: MJSZ Szakmai Igazgató
2022.08.24

reviewed by: HIHF Sport Director
24 August 2022

véleményezte: MJSZ Szakmai Bizottság
2022.08.30

reviewed by: HIHF Hockey Operations
Committee
30 August 2022

módosította: MJSZ Versenyiroda
2022.10.18

modified by: HIHF Competition Office
18 October 2022

5

