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VERSENYKIÍRÁS 
 

„A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát 

mindenre megtanít." 

(Ernest Hemingway) 
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F E J É R  M E G Y E  B A J N O K A  
A M A T Ő R  K I S P Á L Y Á S  L A B D A R Ú G Ó  T O R N A   

DUNAÚJVÁROS,  2018.DECEMBER 8 .  
 
 
 

 

1./ A Fejér Megye Bajnoka torna szervezője: 

 Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóság Kispályás Bizottság 
 

2./ A Fejér Megye Bajnoka támogatója: 

 Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóság  

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

3./ A Fejér Megye Bajnoka célja: 

 Fejér megye legjobb amatőr kispályás labdarúgó csapata címének megszerzése 

 Az amatőr 5 + 1 rendszerű kispályás labdarúgás népszerűsítése 

 Megyei szintű torna megszervezése 

 Hagyományteremtő rendezvény elindítása Fejér megyében 

 A rendezvény későbbi országos szintűre emelése, az ország legjobb kispályás labdarúgó 

csapatának kihirdetése 
 

4./ A verseny helyszíne: 

 Dunaújvárosi Egyetem (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/A.) 

 

5./ A verseny időpontja: 

 2018. december 8. szombat 13.00 – 17.30 óra 
 

6./ Sorsolás helye és ideje: 

 Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség VII. emelet kistárgyaló (Dunaújváros, Városháza tér 1.) 

 2018. november 28. szerda, 16.00 óra 

 

7./ Részvételi díj: 

 Nincs 

 

8./ Játékjogosultság/nevezési feltételek: 

 Székesfehérvári Alba Liga Kiemelt rájátszás 2017/2018 évi dobogós csapatai 

 Dunaújvárosi Acerbis I. osztály 2017/2018 évi dobogós csapatai 

 A tornán csak 16. életévét betöltött játékos vehet részt. 

 A labdarúgó tornán kizárólag azon játékosok szerepelhetnek, akik 2018.október 31.-én az adott 

csapat igazolt játékosai voltak. 

 A tornán 6 csapat szerepel. 
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9./ A torna lebonyolítása: 

 A csapatokat két darab hármas csoportba sorsoljuk, ahol a két bajnokcsapat külön csoportba kerül! 

Nem alkothat egy csoportot három azonos városból delegált csapat. 

 A csoportokból – a körmérkőzéseket követően – az első két helyezett csapat jut az elődöntőbe, a 

csoportok harmadik helyezettjei az ötödik helyért játszanak. 

 A döntőbe jutásért játszott mérkőzéseken és a helyezések eldöntésénél, döntetlen esetén 

hosszabbítás nincs. Ilyen esetben 3-3 büntetőrúgást kell elvégezni, majd szükség esetén felváltva 

kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a mérkőzés végén a kevesebb 

játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos akkor végezhet el újabb 

büntetőrúgást, ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) rúgott már büntetőt. A 

sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy átadja a kezdés jogát 

ellenfelének. A mérkőzés során piros lappal kiállított játékos(ok) és a mérkőzés befejezésének 

pillanatában két perces kiállítását töltő játékos(ok) a büntetőrúgásokban nem vehetnek részt. 
 

Technikai információ: 

 Csapatlétszám:  12 fő (5 mezőnyjátékos + 1 kapus + (maximum) 6 cserejátékos)  

 Játékidő:   2 X 15 perc (Az elődöntők, valamint bronz és az arany mérkőzések 

      utolsó egy percét tiszta játékidővel bonyolítjuk!) 

 Kapu mérete:   2 X 3 méter 

 Mérkőzések pontozása: Győzelem 3, döntetlen 1, vereség 0 pont. 
 

 

10./ Helyezések eldöntése: 

 Több pont. 

Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra 

1. elért több győzelem; 

2. a mérkőzések gólkülönbsége; 

3. a mérkőzéseken rúgott több gól; 

4. az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége; 

5. az egymás ellen játszott bajnoki gólkülönbsége; 
 

 Amennyiben így is holtverseny alakul ki, akkor hétméteresekkel döntik el az érintett csapatok a 

helyezéseket. A hétméteresek lebonyolításának menetét a Versenykiírás 9. pont harmadik 

bekezdése tartalmazza. 
 

13./ Egyéb rendelkezések: 

 A mérkőzésen alkalmazott szabályokat a „Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 

Játékszabályai 2018/2019” tartalmazza (https://dlsz.hu/dokumentumtar). 

 A versenyszervezők által ismertetett (kiírt) szabályokat a csapatok és annak vezetői tudomásul 

veszik és elfogadják. Minden játékos és csapatvezető a FAIR PLAY tisztaságával, szellemével és 

annak szabályaival lép pályára. A tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 Óvás a mérkőzés alatt vagy a mérkőzés befejezése után legfeljebb 5 percig jelenthető be. Ez idő 

alatt az érintett csapat tagjainak a versenybizottság rendelkezésére kell állniuk. 

 Óvási díj: 5.000.- Ft. 
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A játék tisztasága miatt hozott szabályok: 

 Az első mérkőzés kezdete előtt le kell adni (aláírva) a kitöltött Nevezési lapot. 

 A torna közben nem lehet további játékosokat nevezni! 

 A rendezőség nem köteles ellenőrizni a játékjogosultság tényét, ezért ha valaki óvást nyújt be a 

játékjogosultság vitathatósága miatt, akkor bizonyítania kell az óvás jogosságát! 

 Amennyiben menet közben derül ki (a mérkőzés (-ek) lejátszása után), hogy valaki jogosulatlanul 

játszik / játszott a tornán, akkor a vétkes csapattól elvesszük azon mérkőzés (-ek) pontjait, melyen 

(melyeken) a játékos játszott és minden ilyen mérkőzésen (visszamenőleg) -2 ponttal sújtjuk a 

csapatot. Ha az adott mérkőzés végeredménye a vétlen csapat szempontjából 3:0 vagy annál 

rosszabb, akkor 3:0-ás végeredményt számolunk el. Ha viszont jobb a lejátszott mérkőzés 

gólaránya, akkor az elért végeredmény kerül beírásra. 
 

Játékvezetői figyelmeztető rendelkezések: 

1. Szóbeli figyelmeztetés. 

2. Sárga lap, 2 perces kiállítás. 

3. Piros lap. Végleges kiállítás (a kiállított játékos helyett 5 perc elteltével egy cserejátékos pályára 

léphet, a csapat kiegészülhet). A végleg kiállított játékosnak el kell hagynia a kispadot, a lelátóra 

vagy az öltözőbe kell mennie. A játék csak akkor folytatódhat, ha ez megtörtént.  

A második sárga lappal kiállított játékos egy mérkőzés kihagyása után ismét pályára léphet, az 

azonnali piros lappal kiállított játékosnak minimum kettő mérkőzést ki kell hagynia. Az a játékos, aki 

kirívó sportszerűtlenséget következtében kerül kiállításra, vagy a torna során bármikor sportemberhez 

méltatlan viselkedést tanúsít, a torna további mérkőzésein nem vehet részt, ügyét a Fegyelmi 

Bizottság tárgyalja. A Fegyelmi Bizottság elé idézésről a Versenybizottság dönt. 

 

14./ Versenybizottság tagjai: 

  Gelencsér Tibor, Mészáros István, Petrás Gábor,  

 

15./  Díjazás: 

 1. helyezett: vándorserleg, kupa,12 darab érem, díszoklevél,  12 fő részére 3 nap 2 éjszaka 

wellness hétvége. 

 2. helyezett: kupa,12 darab érem, díszoklevél, labda 

 3. helyezett: kupa,12 darab érem, díszoklevél, labda 

 4. helyezett: kupa, díszoklevél 

 5. helyezett: kupa, díszoklevél 

 6. helyezett: kupa, díszoklevél 
 

 

Különdíjak: 

 Torna válogatottja (1 kapus, 5 mezőnyjátékos): emléktárgy 
 

 

Ajándék: 

 Minden csapat 12 darab hidegcsomagot kap a szervezőktől! 
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16. / Technikai információk: 

 A mérkőzések rögzítésre kerülnek az IFA rendszerbe, így minden találkozó során elektronikus 

jegyzőkönyv készül. 

 A játékosok igazolásaként a 2018-2019.-es labdarúgó szezonra kiváltott kispályás játékengedély 

szolgál, amiket a helyszínen a részvételi lista leadásakor a Versenybizottságnak be kell mutatni. 

 Öltöző, fürdő, WC biztosított. Tekintettel a résztvevő csapatok számára, nem tudunk minden 

csapatnak külön-külön öltözőt biztosítani. Kérjük, hogy az értékeire mindenki saját maga 

vigyázzon, ne hagyjon senki értéket az öltözőkben! Az értékekért felelősséget nem vállalunk! 

 Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat nincs, a tornán mindenki saját felelősségére vesz részt.  

 Az egységes sportfelszerelés kötelező. Azonos színű sportfelszerelés esetén a sorsolás szerinti 

vendégcsapat köteles más színű szerelésben, vagy megkülönböztető jelzőtrikóban játszani.  

 A mérkőzések műanyag sportpadló borítású pályán kerülnek megrendezésre.  

 Stoplis labdarúgó cipő használata tilos! 

 
 

Kommunikációs csatornák: 
 

Honlap:www.fejer.mlsz.hu, www.dlsz.hu 

Email cím: dmjv.dlsz@gmail.com 

Telefonszám:+36 70 616 59 41 

 

 
 

Jó szórakozást és sok sikert kívánunk! 

 

 
 

 

 Schneider Béla 
igazgató 

MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mészáros István 
versenybizottsági elnök 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

 Petrás Gábor 
főtitkár 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
 

 

 

 

Dunaújváros, 2018. november 19. 

http://www.fejer.mlsz.hu/
http://www.dlsz.hu/

