Javaslat a Versenynaptár és a Magyar Kupa Versenykiírás
változtatására
Tekintettel a Covid-helyzetre, illetve az általa generált anomáliákra (mérkőzések csúszása), a
Magyar Kupa Versenykiírásának alábbi változtatását javasljuk a Szakmai Kollégium
javaslatával egyetértve:
20.4.2. A Magyar Kupa elődöntőit és a döntőt a Magyar Röplabda Szövetség rendezi. A
Magyar Kupa elődöntőinek győztesei az 1-2. helyért játszanak, az elődöntők vesztesei a 3.
helyen végeznek. A Magyar Kupa elődöntőinek és döntőjének időpontjáról, helyszínéről, helyi
rendezőjéről, lebonyolítási formájáról az MRSZ Elnöksége dönt. A felmerülő költségek egy
részét a Magyar Röplabda Szövetség a résztvevő csapatokra átháríthatja.

Szintén fenti indokok alapján a Versenynaptár Magyar Kupára és Extraligára vonatkozó alábbi
változtatását javaslom (kékkel a férfi, pirossal a női időpontok):

Verseny/forduló

Eredeti időpont

Új időpont

Magyar Kupa negyeddöntő
Magyar Kupa elődöntő

december 1-2. és 16-17.
január 26-27. és február 2-3.

Magyar Kupa döntő

február 20-21.

Bajnoki elődöntő 1. mérk.
Bajnoki elődöntő 2. mérk.
Bajnoki elődöntő 3. mérk.
Bajnoki elődöntő 4. mérk.
Bajnoki elődöntő 5. mérk.
Bajnoki helyosztó 1. mérk.
Bajnoki helyosztó 2. mérk.
Bajnoki helyosztó 3. mérk.
Bajnoki helyosztó 4. mérk.
Bajnoki helyosztó 5. mérk.

március 12. és márc 14.
március 16. és márc 18.
március 19. és márc 22.
március 23. és márc 25.
március 26. és márc 29.
április 1.
április 5.
április 9.
április 12.
április 15.

Február végéig
Március 12-13-14. (péntek-szombatvasárnap) elődöntők és döntők napi 2
mérkőzés. Az elődöntők 1
mérkőzésen dőlnek el!
március 20. és márc 21.
március 23. és márc 24.
március 26. és márc 27.
március 29. és márc 30.
április 1. és április 2.
április 6.
április 9.
április 12.
április 15.
április 18.

A Magyar Kupára vonatkozóan, javasoljuk, hogy amennyiben a bronzmérkőzések nem kerülnek
lejátszásra – s ebben a lebonyolításban nem javasoljuk! – a következő évi kiemelés az alapján dőljön
el, hogy melyik 3. helyezett játszott a későbbi kupagyőztes ellen és melyik a második helyezett ellen:
A nevezések számbavétele után a VB elkészíti a 16-os lebonyolítási táblát, melyen kiemelésre kerülnek
a 2020/2021. évi Magyar Kupa 1-4. helyezett csapatai: 16. helyre a kupagyőztes, 12. helyre a 2. helyezett
ellen vesztes 3. helyezett, 4. helyre a kupagyőztes ellen vesztes 3. helyezett, 8. helyre a 2. helyezett.

Mezei Zoltán

Ludvig Zsolt

MRSZ Versenybizottság elnök

MRSZ Főtitkár

