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Program 

 

A Medikus Kupa időpontja: 2022. április 8-9-10. 
 

 

 

A VERSENY RÉSZTVEVŐI 

 

 

Semmelweis Egyetem Budapest 

Szegedi Tudományegyetem 

Debreceni Egyetem 

Pécsi Tudományegyetem 

 

 

 

A VERSENYEK HELYSZÍNEI 

 

 

PTE TTK Sportcsarnok    Pécs, Ifjúsági út 6.   Kézilabda 

PTE ÁOK Tornacsarnok    Pécs, Jakabhegyi út 6.  Kosárlabda 

Koch Valéria Iskolaközpont    Pécs, Tiborc út 28/1.   Röplabda 

PTE Sporttelep    Pécs, Stadion u. 2.                Kispályás labdarúgás 

Abay Nemes Oszkár Sportuszoda  Pécs, Szendrey Júlia u. 7.  Vízilabda 

 

 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 
A verseny célja 

 
A 49. alkalommal megrendezésre kerülő esemény hagyományainak őrzése és az egészségügyi 

felsőoktatási intézmények közötti hallgatói és oktatói kapcsolatok erősítése. Az értelmiség sport 

iránti elkötelezettségének erősítése. 

A megrendezésre kerülő sportágakban és az összesítésben a MEDIKUS KUPA GYŐZTESE 

cím elnyerése, valamint a helyezések eldöntése. 

 

 

A verseny rendezője 

 

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, PTE ÁOK HÖK, Hallgatói 

Szolgáltató Központ, PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont, Medikus Sportegyesület. 

 

 



 

A verseny szervezőbizottsága    

 
Elnök:   Bernard Pál ÁOK HÖK elnökhelyettes 

                                                            

Elnökhelyettes:   Taigiszer Márton ÁOK HÖK Sport és Kulturális Bizottság elnöke 

 

Tagok:   Pénzes Martin ÁOK HÖK elnök 

               Dr. Varga Zsuzsanna ÁOK Dékáni Hivatal hivatalvezető 

              Dr. Duga Zsófia ÁOK Marketing és Kommunikációs Osztály osztályvezető 

              Juhászné Molnár Emese ÁOK Gazdasági Referatúra ügyvivő szakértő 

               Finak Gáborné Gombosi Eszter Medikus Sportegyesület 

               Téczely Tamás dékáni megbízott, nyugdíjas testnevelő tanár 

            

 

                   

Sportági versenybizottságok elnökei  

 

A Baranya Megyei Szakszövetségek által delegált VB elnökök 

 

Sportági felelősök   Kosárlabda: Téczely Roland sportszervező  

    Röplabda: Némethné Tancsik Bea testnevelő tanár     

                                               Kézilabda: Lipcsik Zoltán testnevelő tanár 

    Labdarúgás: Németh Attila testnevelő tanár 

                                               Vízilabda: Lukács Gergely utánpótlás szakmai igazgató   

 
  

Versenyszámok  Kosárlabda:  férfi – női 

    Kézilabda:  férfi – női 

    Röplabda:  férfi – női 

 Labdarúgás:  férfi 

Labdarúgás                 női, meghívásos (versenyen kívül)          

Vízilabda                    férfi 

 

A verseny résztvevői            

 

Az intézmények a 2021/2022. tanév II. félévére beiratkozott aktív, nappali tagozatos általános 

orvostudományi-, fogorvostudományi-, gyógyszerésztudományi, egészségtudományi-, 

egészségtudományi és szociális képzési-, egészségügyi-, egészségügyi közszolgálati karos 

hallgatók, ill. ezeknek a karoknak a PHD hallgatói. Csak a 2020/2021-es tanévben végzett 

hallgató játszhatnak vissza. Ha valaki több egyetemre járva szerzett orvosi (egészségügyi) 

diplomát, az csak annak az egyetemnek a színeiben szerepelhet visszajátszóként, ahol az 

államvizsgáját letette. 

      

 

    

EGYÉB TUDNIVALÓK 
  

Sportolói szállás, étkezés  

Semmelweis Egyetem Budapest  

ANK Középiskolai Kollégium 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.  



 
 

 

Női labdarúgó csapatok szálláshelye 
Koch Valéria Iskolaközpont Kollégiuma 

7624 Pécs, Tiborc u. 28/1. 

 

 

Beérkezés: 2022. április 8. péntek 17.00 – 19.00 óra 

Hazautazás: 2022. április 10. vasárnap 16.00 

 

A kollégiumi és hotelszobákat 10-én 10.00 órakor át kell adni. 

A kollégium berendezéseiben esetlegesen okozott kárért az ott lakók a felelősek. A kárt vagy a 

károkozónak, vagy az egyetemnek meg kell téríteni. 

  

     

Megnyitó: 2022. április 9-én (szombat) kosárlabda, a kézilabda, a röplabda és a kispályás 

labdarúgás sportágban a verseny helyszíneken 10.55- kor kezdődnek. A második mérkőzés után 

a második és a harmadik mérkőzésen szereplő csapatok sorakoznak fel a megnyitóra. A  

vízilabda sportágban az első mérkőzés után 10.45-kor lesz a megnyitó. 

 

Eredményhirdetés és záróünnepség:  

2022. április 10. (vasárnap) 14.00  

Lauber Dezső Sportcsarnok  7633 Pécs Dr. Veress Endre u. 10. 

 

Általános versenyszabályok 
 

Csapatok létszáma sportáganként és nemenként maximalizált: 

Kézilabda 16 fő 

Röplabda 12+2 fő libero 

Kosárlabda 12 fő 

Férfi Kispályás labdarúgás 12 fő 

Női Kispályás labdarúgás meghívásos verseny 10 fő  

Vízilabda 14 fő  

 

A küldöttségek a maximált létszám betartásával a csapatok létszámát úgy alakíthatják, ahogy 

a létszámkeretük megengedi, de a befizetett részvételi díj csak a megengedett 100 fő utazását 

teszi lehetővé. A küldöttség összlétszámába beletartoznak a csapatvezető, tanárok, edzők, 

gépkocsivezetők és a játékosok. Ha igény merül fel a csapatlétszám növelésére, akkor 

korlátozott létszámban tudunk szálláshelyet és étkezést biztosítani, de azt a részvételi díjon 

kívül plusz költségként meg kell fizetni. A csapatlétszámokat maximálisan feltöltött keret 

tagjain kívül más sportolót nem tudunk fogadni.    

 

A Medikus Kupa mérkőzéseit az érvényben lévő szakszövetségi szabályok szerint rendezzük. 

Az ettől eltérő szabályokat sportáganként ismertetjük. A versenyek körmérkőzéses rendszerben 

zajlanak, a labdákat, a sportágban előírt kellékeket a rendező szerv biztosítja. A mérkőzéseket 

a kiírt időpontokban kell lejátszani. Várakozási idő nincs. A ki nem álló, vagy későn érkező 

csapat a mérkőzését elveszti. 

A mérkőzéseken csak azok játszhatnak, akik rajta vannak a VB elnöknek leadott csapatlistán 

és az első mérkőzés jegyzőkönyvében szerepelnek. A mérkőzések között nincs lehetőség 



játékos cserére! Jogosulatlan játékos szereplése esetén a mérkőzés eredményét megsemmisítjük 

és a mérkőzést a vétlen csapat javára írjuk. 

 

A csapatoknak az egyetemük színével megegyező színű mezben kell játszani.  Ha ennek 

ellenére hasonló színű a mez, akkor megkülönböztető trikó használata szükséges.  Egy hallgató 

több sportágban is nevezhető. 

 

A cheerleader lányok szereplése csak bemutató jellegű esemény, azonban a csapatban csak a 

sportolóknál engedélyezett karok hallgatói jogosultak szerepelni. Az eredményhirdetésre 

felkészülés a Lauber Dezső sportcsarnokban 10.00 – 12.00 között, 30 percenként cserélnek a 

táncosok. A gyakorlás sorrendjét a technikai értekezleten sorsoljuk ki. 

 

Óvást a mérkőzést követő 1 órán belül kell benyújtani. 

 

Óvást kiállítás esetén: 

 I. fokon: a szakszövetség képviselője, a sportág versenybizottságának elnöke dönt 

     

 II. fokon: a négy egyetem csapatvezetője dönt 

 

A járványügyi helyzetre vonatkozóan a mindenkori aktuális és hatályos szabályokat kell 

figyelembe venni mind a sportolóknak, mind a szurkolóknak! 

 

 

 

SPORTÁGI SZABÁLYOK 
 

 

Kosárlabda 
 

Játékidő: 4 x 8 perc tiszta játékidő. A mérkőzés során mutatkozó 30 pont különbség fölött, futó 

órát kell alkalmazni. A félidők közötti szünet 5 perc. A hosszabbítás ideje annyiszor 3 perc, 

amennyi a döntetlen megszüntetéséhez szükséges. Negyedenként 4 csapathiba után érvénybe 

lép a büntetődobás szabálya. A mérkőzés utolsó két percében kosár után is áll az óra. Feldobás 

csak a mérkőzés elején van, feldobás helyzetnél a kedvezményezett kapja a labdát. Az első 

három negyedben egy-egy időkérés lehetséges, a negyedik negyedben kettő. A negyedik 

negyed utolsó két percében csak egy időt lehet kérni. Ha addig nem kért időt a csapat, akkor az 

egyik lehetőség elveszik. A fiúk 7-es, a lányok 6-os méretű labdával játszanak. Kiállítás esetén 

a kiállított játékos, vagy a kizárt edző a következő mérkőzésen nem játszhat, illetve nem 

irányíthatja a csapatot. Ha az utolsó mérkőzésen állítják ki, akkor ez az eltiltás elévül és a 

következő évi Medikus Kupán játszhat. 

 

 

Helyezések eldöntése: 

 

Győzelem: 2 pont 

Vereség:   1 pont 

 

  



Sorrend megállapítása: Legtöbb pont 

    Két csapat azonos pontszáma esetén az egymás elleni eredmény  

    Három csapat azonos pontszáma esetén: 

     - három csapat egymás elleni mérkőzései alapján  

        kiszámított kosárkülönbség 

- három csapat egymás elleni mérkőzései alapján  

  a több dobott kosár 

     - sorsolás 

 

Különdíjak nemenként:     -    legjobb center 

- legtöbb pontot dobó játékos 

- legtechnikásabb játékos 

 

 

Kézilabda 

 
Játékidő: 2 x 20 perc, 5 perc szünettel 

Időkérés: félidőnként, csapatonként 1 alkalommal (1 perc) 

Az egyből piros lappal kizárt játékos a következő mérkőzésen nem szerepelhet. Ha az utolsó 

mérkőzésen állítják ki, akkor az eltiltás elévül a következő évi Medikus Kupán játszhat. A többi 

szabályt a Kézilabda Versenyszabályok szerint kell alkalmazni. 

  

   

Helyezések eldöntése: 

 

Győzelem: 2 pont 

Döntetlen: 1 pont 

Vereség: 0 pont 

 

Sorrend megállapítása:  

- legtöbb pont 

- egymás elleni eredmény  

- egymás elleni döntetlen esetén gólkülönbség 

- legtöbb dobott gól 

- kevesebb kapott gól 

- sorsolás 

 

Különdíjak nemenként:  

- legtechnikásabb játékos 

- legtöbb gólt dobó játékos 

- legjobb kapus 

 

  



Röplabda 
 

A mérkőzés két nyert játszmáig tart. Egy játszma megnyeréséhez 25 pont, a döntő játszma 

megnyeréséhez 15 pont elérésére van szükség. A játszma befejezéséhez két pont különbségnek 

kell lenni. Játszmánként, csapatonként 1 időkérés lehetséges (30 sec). Technikai idő nincs. Az 

többi szabályt a Röplabda Versenyszabályok szerint kell alkalmazni.  

 

Helyezések eldöntése: 

 

Győzelem: 2 pont 

Vereség: 1 pont 

 

Sorrend megállapítása:  

- legtöbb szerzett pont 

- egymás elleni eredmény 

- játszma arány 

- poén arány 

- sorsolás 

 

Különdíjak nemenként:  
- legtechnikásabb játékos 

- legjobb előkészítő játékos 

- legjobb ütő játékos 

   

 

Kispályás labdarúgás 
 

A hagyományos kispályás labdarúgás szabályai érvényesek, a futsal szabályokat nem 

alkalmazzuk!  

A partdobást dobni és rúgni egyaránt lehet. Ha a kapusnak saját játékosa szándékosan rúgja a 

labdát és a kapus azt kézzel érinti,- megfogja a büntetőterületen belül (6 méteres vonal által 

határolt terület), akkor közvetett szabadrúgást kell ítélni a csapat ellen a hatos vonalról. 

A kapusról szögletrúgás van. Partdobásból és partrúgásból a kapusnak hazajátszott labdát a 

kapus nem foghatja meg, és nem érintheti kézzel,- ellenkező esetben közvetett szabadrúgást 

kell ítélni a kapus csapata ellen a 6 méteres vonalról. Partdobásnál vagy partrúgásnál az ellenfél 

játékosának min. 1 méterre kell állnia a labdát játékba hozni szándékozó ellenféltől.  

Ha a labda az alapvonalnál, (kapuvonal) hagyta el a játékteret, a labdát a kapus kézzel is játékba 

hozhatja, ilyen esetben akkor kerül játékba, ha a labda a földön vagy a levegőben a 

büntetőterületet (6-os vonalát) elhagyta. A kapus kézzel is elérhet gólt, amennyiben a labda 

játékban van. A kapus kapuskirúgásból is gólt szerezhet. A mérkőzéseken a szabadrúgások 

(közvetett,- közvetlen) elvégzésekor az ellenfél játékosainak min. 3 méterre kell állniuk a 

labdától. Ha az utolsó mérkőzésen állítják ki, akkor az eltiltást elévül a következő évi Medikus 

Kupán játszhat. 

 

Stoplis cipő használata tilos! 

 

Játékidő: 2 x 25 perc. A csapatok létszáma 5 + 1 fő és 6 fő csere 

 



Kiállítások: 2 perc, 5 perc, végleges. A végleg kiállított játékos, az 5 perc büntetés letöltése 

után másik játékossal helyettesíthető. A végleg kiállított játékos a következő mérkőzésen nem 

játszhat. Ha az utolsó mérkőzésen  

 

Helyezések eldöntése:  

Győzelem:  3 pont 

Döntetlen  1 pont 

Vereség: 0 pont 

 

Sorrend megállapítása:   

- Pontszám 

- Gólarány 

- Több rúgott gól 

- egymás elleni eredmény 

- sorsolás 

 

Különdíjak:  

- legtechnikásabb játékos 

- legjobb kapus 

- legtöbb gólt szerző játékos 

 

 

Vízilabda 
 

A mérkőzések játékideje: 4x6 perc tiszta játékidő. 

A további szabályok tekintetében a Magyar Vízilabda Szövetség OB2-es mérkőzésekre 

alkalmazott szabályrendszere tekinthető irányadónak. Az ott nem szabályozott kérdésekben a 

Magyar Vízilabda Szövetség Versenyszabályzata döntő. 

A brutalitásért kiállított játékos a következő mérkőzésen nem szerepelhet. Ha az utolsó 

mérkőzésen állítják ki, akkor az eltiltást elévül a következő évi Medikus Kupán játszhat. 

 

Helyezések eldöntése: 

Győzelem: 3 pont 

Döntetlen: 1 pont 

Vereség: 0 pont 

 

Sorrend megállapítása (MVLSZ Versenyszabályzata 6.1. bekezdése szerint): 

                                               - pontszám 

- egymás elleni eredmény 

- összevont gólkülönbség 

- több lőtt gól 

- sorsolás 

 

 

Különdíjak:  

- legtechnikásabb játékos 

- legjobb kapus 

- legtöbb gólt szerző játékos 

 

  



Medikus Kupa értékelése 

 

Sportági összetett verseny:  Pontozás: I. 5 pont 

II. 3 pont 

III. 2pont 

IV. 1 pont 

Egyetemek közötti pontverseny: 

 

I. Medikus Kupa összetett verseny 

II. Női összetett verseny (sportági összesített pontszámok alapján) 

III. Férfi összetett verseny (sportági összesített pontszámok alapján) 

 

Minden fellépő cheerleader csapatot serleg és oklevél díjban részesítünk.  

  

 

Versenyprogram - Sorsolás 

 
KOSÁRLABDA                                                                                                                          
Helyszín: PTE ÁOK tornacsarnok - Pécs, Jakabhegyi út 6. 
 

 

Női       Férfi 
1. SZEGED                         1. PÉCS 

2. BUDAPEST     2. BUDAPEST 

3. DEBRECEN    3. DEBRECEN 

4. PÉCS      4. SZEGED 

 
Április 9. szombat 

 

    9:00 SZEGED BUDAPEST női 

  10:00 DEBRECEN PÉCS női 

 

10:55 Megnyitó 

 

  11:00 PÉCS BUDAPEST férfi 

  12:00 DEBRECEN       SZEGED férfi 

 

 

  14:00 DEBRECEN SZEGED női 

  15:00 PÉCS BUDAPEST női 
 

 

  16:00 DEBRECEN PÉCS férfi 

  17:00 SZEGED BUDAPEST férfi 
 

 



Április 10. vasárnap 

 

    8:00 SZEGED PÉCS női 

    9:00 BUDAPEST DEBRECEN női 

 

 

  10:00 PÉCS SZEGED férfi 

  11:00 BUDAPEST DEBRECEN férfi 
 

 
 

KÉZILABDA     
Helyszín: PTE TTK Sportcsarnok - Pécs, Ifjúság út 6.        

                                                                                                                                                         
Női       Férfi 
1. PÉCS                         1. PÉCS 

2. SZEGED     2. BUDAPEST 

3. DEBRECEN    3. DEBRECEN 

4. BUDAPEST     4. SZEGED 

 

 

Április 9. szombat 

 

    9:00 PÉCS BUDAPEST férfi 

  10:00 DEBRECEN       SZEGED férfi 

 

10:55 Megnyitó 

 

  11:00 PÉCS SZEGED női 

  12:00 DEBRECEN BUDAPEST női 

 

 

  14:00 DEBRECEN PÉCS férfi 

  15:00 SZEGED BUDAPEST férfi 

 

 

  16:00 BUDAPEST SZEGED női 

  17:00 DEBRECEN PÉCS női 
 

 

 

 

 

 

 

 



Április 10. vasárnap 

 

 

    8:00             PÉCS SZEGED férfi 

    9:00 BUDAPEST DEBRECEN férfi 

 

 

  10:00 PÉCS BUDAPEST női 

  11:00 SZEGED DEBRECEN női 

 

 
RÖPLABDA       

Helyszín: Koch Valéria Iskolaközpont - Pécs, Tiborc út 28/1. 

                                                                                                                                                                                                                                
 

Női       Férfi 
1. BUDAPEST                        1. PÉCS 

2. SZEGED     2. BUDAPEST 

3. PÉCS      3. SZEGED 

4. DEBRECEN    4.   DEBRECEN 

 

 
Április 9. szombat 

 

    9:00 BUDAPEST SZEGED női 

  10:00 PÉCS DEBRECEN női 

 

10:55 Megnyitó 

 

  11:00 PÉCS BUDAPEST férfi 

  12:00 SZEGED       DEBRECEN férfi 

 

 

  14:00 PÉCS BUDAPEST női 

  15:00 DEBRECEN SZEGED női 
 

 

  16:00 SZEGED PÉCS férfi 

  17:00 DEBRECEN BUDAPEST férfi 
 

 

 

 

 

 



Április 10. vasárnap 

 

    8:00 BUDAPEST DEBRECEN női 

    9:00 SZEGED PÉCS női 

 

 

  10:00 BUDAPEST SZEGED férfi 

  11:00 PÉCS DEBRECEN férfi 

 

 
Kispályás LABDARÚGÁS  
Helyszín: PTE Stadion utcai Sporttelep - Pécs, Stadion u. 2.   

                                                                                                                                                                                                                          
 

Női       Férfi 
1. MAROSVÁSÁRHELY                     1. BUDAPEST 

2. BUDAPEST     2. SZEGED 

3. PÉCS      3. DEBRECEN 

       4.   PÉCS 

 
Április 9. szombat 

 

 

    9:00       MAROSVÁSÁRHELY BUDAPEST női 

  10:00        BUDAPEST SZEGED férfi 

10:55        Megnyitó   

  11:00        DEBRECEN PÉCS férfi 

 

 

  15:00        PÉCS MAROSVÁSÁRHELY női 

  16:00        DEBRECEN BUDAPEST férfi 

  17:00        PÉCS SZEGED férfi 

 
 

Április 10. vasárnap 

 

I-es pálya 

    9:00 BUDAPEST PÉCS férfi 

  10:00 SZEGED DEBRECEN férfi 

 

 

II-es pálya 

  10:00 BUDAPEST PÉCS női 
 

 



VÍZILABDA     
Helyszín: Abay Nemes Oszkár uszoda – Pécs, Szendrey Júlia utca 7.                                                                                                                                                                                                             
 

1. SZEGED 

2. PÉCS 

3. DEBRECEN 

4.   BUDAPEST 

 

 
Április 9. szombat 

 

   9:30 SZEGED PÉCS 

  10.45 Megnyitó  

  11:00 DEBRECEN BUDAPEST 

 

  15:00 PÉCS DEBRECEN 

  16:30 BUDAPEST       SZEGED 

 

 
 

Április 10. vasárnap 

 

    9:00 DEBRECEN SZEGED 

  10:30 BUDAPEST PÉCS 

 


