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Megyei Labdarúgó 

Kispályás Teremtorna 

Versenykiírása 
A torna célja: 

Lehetőséget biztosítani a megyei labdarúgó bajnokság I-II-III. osztályaiban szereplő 

csapatainak a téli időszakban, a teremben történő felkészítő munkához. 

A torna főszponzora: 

Nyírerdő Zrt. 

A torna rendezője: 

MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság  

   

Résztvevők: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei bajnokság I-II-III. osztályaiban szereplő felnőtt csapatok. 

Nevezési díj:   30.000,-Ft (harmincezer forint). Melynek 50 %-át, azaz 15.000,- Ft-

ot (tizenötezer forint) kell a sportszervezetnek a nevezés határidejéig az MLSZ Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság számlájára (11707024-20480868) átutalni, vagy befizetni 

az Igazgatóságon. A nevezési díj tartalmazza a bajnokság versenyeztetéssel kapcsolatos 

költségeit. 

 

Nevezési határidő: 2019. január 7. (hétfő) 16.00 óra 

Az első 30 csapat nevezése fogadható el. A nevezési dokumentációhoz elengedhetetlen a 

nevezési díj befizetéséről szóló igazolás csatolása.  

 

Lebonyolítási rend:  30 egyesület esetén 

- 2019. január 13-án selejtezők 6 helyszínen  (Az ötös csoportokból az 1-2. helyezettek 

és a négy legjobb 3. helyezettek továbbjutnak) 

- 2019. január 20-án középdöntők 4 helyszínen  (A négyes csoportokban az 1. és 2. 

helyezettek továbbjutnak) 

- 2019. január 27-én nyolcas döntő 

 

 



 

A helyezések eldöntése: 

A mérkőzéseken megszerzett pontok alapján: győzelem 3 pont 

       döntetlen 1 pont 

       vereség 0 pont 

Azonos pontszerzés esetén az alábbi sorrend dönt:  

- egymás elleni eredmény, (körbeverés esetén az érintett csapatok eredménye  

  alapján elkészített kistabella) 

- gólkülönbség 

          - több rúgott gól 

          - sorsolás 

Díjazás:  A tornán a döntőbe jutott nyolc csapat oklevél jutalomban, a dobogósok pedig 

serleg és sportszer jutalomban részesülnek. Emellett a Fair-Play győztest és a legjobb kapust, 

mezőnyjátékost valamint a gólkirályt is díjazzuk. 

 

Egyéb rendelkezések: 

• A csapatokban csak az érintett sportszervezethez igazolt, érvényes igazolással és 

érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező, a mérkőzés napjáig a 16. életévét már 

betöltött játékos szerepelhet. Folyamatban lévő igazolással pályára lépni TILOS! 

Próbajátékos szerepeltetésére nincs lehetőség.   

• Egy egyesület egy tornára maximum 3 olyan labdarúgót nevezhet, aki a 2018-

2019-es szezonban felnőtt futsal NB I illetve NB II-es bajnoki mérkőzés 

jegyzőkönyvében nevezve volt. 

• Javasoljuk, hogy a csapatok, -az esetlegesen fellépő sérülések ellátására- vigyenek 

magukkal egészségügyi felszerelést. 

• Sportszár, sípcsontvédő használata ajánlott. 

• A torna előtt a csapatvezetők a játékvezetők részére kötelesek átadni a csapatok előre 

meghatározott mezszámmal ellátott, összesített 18-as névsorát.  

• Szabadrúgáskor a sorfalnak a szabálytalanság helyétől legalább 5 m-re kell állnia. 

• Büntetőterületen belüli közvetett szabadrúgás esetén a labdát a büntetőterület 

határvonalára kell elhelyezni. 

• A megengedett legkisebb csapat létszám 3+1 fő. Ennél kevesebb létszámmal nem 

lehet játszani, bármely csapat létszámának 3+1 fő alá csökkenése esetén a mérkőzést 

be kell szüntetni és az eredményt a nagypálya szabályoknak megfelelően kell 

megállapítani.  

• Félbeszakadás esetén a mérkőzést a vétlen csapat javára kell igazolni, mindkét fél 

vétkessége esetén mindkét csapatot vesztesnek kell nyilvánítani, mindkettő vétlensége 

esetén a pályán addig kialakult eredmény számít végeredménynek. 

• A mérkőzések kisorsolt sorrendje nem cserélhető fel.  

• A játék vonalig tart, ha a labda az oldalvonalon hagyja el a játékteret, a játék 

bedobással folytatódik (kézzel és lábbal is játékba lehet hozni a labdát). Amennyiben 

mennyezetet ér a labda, akkor szintén bedobással folytatódik a mérkőzés. 

• Egy mérkőzésen a 2. sárga lap után automatikus kiállítás következik, a kiállított 

játékos helyett senki nem léphet pályára és a játékos, a következő mérkőzésen nem 

szerepelhet! 

• A torna során begyűjtött 3. sárga lapos figyelmeztetés után, a soron következő 

mérkőzésen a labdarúgó nem szerepelhet! A sárga és piros lapok nem törlődnek, az 

egész tornára érvényesek. (kivétel a döntőbe jutott nyolc csapat, ahová a játékosok 

nem viszik magukkal a selejtezőben és a középdöntőben begyűjtött sárga lapokat.) 



 

• Piros lapos kiállítás egész mérkőzésre szól, a kiállított játékos a következő 

mérkőzésen nem szerepelhet. Kivételt képez ez alól a durva, sportszerűtlen 

magatartás, valamint a játékvezetővel szemben elkövetett fegyelmi vétségek miatti 

kiállítás. Ez esetben a játékos a nap során végleg kizártnak tekintendő, a további 

mérkőzéseken nem szerepelhet. A következő héten a fegyelmi bizottság dönt határozatban 

a játékos eltiltásával kapcsolatban (Egyedi esetekben a versenybizottság dönt)    

• A csapatok felelősséget vállalnak saját szurkolóik, játékosaik tornán való 

magatartásáért. Fegyelmezetlenség esetén a labdarúgó, az egyesület fegyelmi büntetésben 

részesülhet. 

• A tornán való meg nem jelenés esetén a csapattal szemben a Fegyelmi Bizottság jár el. 

A büntetés pénzbírság, melynek összege a nevezési díj egyesületre eső részének a 

kétszerese, azaz 30 000 Ft.  

• Várakozás idő mérkőzés kezdési idejére vonatkozóan nincs. 

• A mérkőzések 5+1 fővel 3X2-es kapura kézilabda méretű pályán kerülnek 

megrendezésre. 

• A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben, az érvényben lévő Labdarúgás 

Szabálykönyve előírásait kell betartani. 

• Csere helyét a terem adottságai határozzák meg (amennyiben a terem adottsága 

nem teszi lehetővé a felezővonalnál történő cserét akkor a csere a kapu mögül 

történik.) 

• A döntő mérkőzései Nyíregyházán kerülnek megrendezésre.  

• A január 27-i helyosztó mérkőzéseken döntetlen eredmény esetén, 3-3 büntető rúgás 

következik, ha ez sem dönt, a büntető rúgások a döntésig folytatódnak. 

• A nagypályás szabályoknak megfelelően a kapusról is van szöglet.  

 

Játékjogosultság: azok a labdarúgók, akiknek bajnoki/kupamérkőzésre szóló eltiltásuk 

még nem járt le szerepelhetnek. Nem léphetnek viszont pályára azok, akiknek az időre 

(hónap, év) szóló eltiltásuk még érvényben van. 

Óvás: abban az esetben, ha az óvási okok valamelyike fennáll, a csapatoknak óvás 

benyújtására van lehetősége. (Kizárólag a mérkőzésen játszó csapatoknak van lehetősége 

óvni). Az óvást a mérkőzés befejezését követő 30 percen belül írásos formában, egy 

eredeti példány benyújtásával és az óvási díj egyidejű befizetésével a megyei igazgatóság 

által a helyszínre hivatalosan kijelölt szövetségi ellenőrnél nyújthatják be. Az óvást a 

helyszínen lévő igazgatósági munkatárs bírálja el.   

Óvási díj: 10 000 Ft., amelyet a Megyei Igazgatóság - abban az esetben, ha az óvás jogos 

volt – visszautal. 

 

 

Játék idő: 2X15 perc. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. november 21. 

 

 


