VB 2018 - Kispályás Labdarúgó Torna
(1) A bajnokság célja
•
•
•
•
•
•

A Lillafüredi Sport- és Kalandpark népszerűsítése
Mozgási és sportolási igények kielégítése
A labdarúgás kedvelőinek szervezett bajnoki rendszerben történő
versenyeztetése
A bajnokság győzteseinek, helyezettjeinek megállapítása
A kispályás labdarúgás népszerűsítése
A Kalandpark látogatóinak szórakoztatása

(2) A bajnokság rendezője
•

Arago Hotels Zrt. - Lillafüredi Sport- és Kalandpark

(3) A bajnokság résztvevői
•

Mindazon csapatok, akik a nevezési feltételeknek megfelelnek,
úgymint:
• Versenykiírást elfogadják és betartják
• Nevezési lapot határidőre leadják
• Nevezési díjat határidőre kifizetik
• A csapatnévsort az első mérkőzés előtt 30 perccel leadják

(4) Kiírásra kerülő bajnokságok
•
•
•
•
•

Június 17.: Old Boys Kupa
Június 24.: Ifjúsági Kupa
Július 1.: Felnőtt Kupa
Június 8.: Női Kupa
Június 15.: Szuperdöntő

(5) Nevezési határidő
•
•
•
•
•

Június 13.: Old Boys Kupa
Június 20.: Ifjúsági Kupa
Június 27.: Felnőtt Kupa
Június 4.: Női Kupa
A “Szuperdöntőre” az egyes bajnokságok győztes csapatai
automatikusan kvalifikálják magukat, külön nevezési időpont és díj
nem kerül megállapításra!

(6) A helyezések eldöntése
•
•

•
•
•

A bajnokságok helyezési sorrendjét a bajnoki és/vag y
csoportmérkőzéseken megszerzett pontok összessége határozza meg
Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:
• Több győzelem
• Egymás ellen lejátszott mérkőzések eredménye
• Gólkülönbség
• Több rúgott gól
• Sorsolás
Győzelemért 3 pont, vereség esetén 0 pont jár
Döntetlen esetén hosszabbítás nincs, csapatonként 3-3 büntetőrúgás
dönt. A büntetőpontról végzett rúgásokban győztes csapat 2, a vesztes
csapat 1 ponttal gazdagodik
Kizárt vagy visszalépett csapatok esetében a mérkőzés 3-0-val kerül a
vétlen csapatnak igazolásra!

(7) Nevezési díj:
•

15.000 Ft / csapat

(8) Díjazás
•
•

Az egyes bajnokságok 1-3. helyezett csapatai serleg és oklevél
díjazásban részesülnek.
A “Szuperdöntő” 1-3. helyezett csapatai serleg, érem és oklevél
díjazásban részesülnek. Külön díjazásban részesül a legtöbb gólt
szerző játékos, a legjobb játékos és a legjobb kapus!

(9) Játékjogosultság
•
•
•
•
•
•
•

Old Boys Kupa: 1982. december 31. előtt született játékosok
Ifjúsági Kupa: 2000. január 1. és 2004. december 31. között született
játékosok (fiatalabb játékos szerepeltethető)
Felnőtt Kupa: nincs életkori megkötés
Női Kupa: nincs életkori megkötés
A férfi kupákon női játékosok szerepeltethetők, női kupákon férfi
játékosok szereplése nem megengedett!
A tornán egy játékos csak egy csapatban szerepelhet!
Csapatonként 12 fő nevezhető

(10) Lebonyolítás

•
•
•

A tornák minimum 4, maximum 8 csapat részvételével kerülnek
megrendezésre
A nevező csapatok létszámának megfelelően, 4-5-6 csapat nevezése
esetén körmérkőzéses rendszerben, 7-8 csapat esetén két csoportba
besorolva mérkőznek meg egymással
Csoportmérkőzések esetén, azok befejeztével a csoportok azonos
helyein végzett csapatok egymással mérkőzve döntik el a helyezéseket
(A1-B1 az 1. helyért, A2-B2 a 3. helyért, stb.)

(11) Játékszabályok:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

A mérkőzések játékideje: 2x15 perc, szünet nélkül
A kapu mérete 3x2m
A csapatok létszáma 5 mezőnyjátékos és 1 kapus, a mérkőzésen
korlátlanul lehet cserélni
Védőjátékosról (kapusról is) alapvonalon kívülre került labdát az
ellenfél szögletrúgással hozza játékba
A támadó csapat valamely játékosáról az alapvonalon kívülre került
labdát a védő csapat kapusának kézből kell játékba hoznia
A labdát az ellenfél térfelére át lehet dobni
A labdát oldalról kézzel és lábbal is játékba lehet hozni, a játéktéren
kivülről, vagy az oldalvonalról
Amíg a labda nem hagyta el a büntetőterületet, addig az nem került
játékba. Ha a labda nem került szabályosan játékba, illetve ha nem
kézből végezte el a kapus a kidobást, akkor a kidobást szabályos
körülmények között meg kell ismételni
A labda játékba hozatalának alkalmával az ellenfél játékosainak a
labdától legalább 5 méterre (kidobás, szöglet, közvetett vagy
közvetlen szabadrúgás), kezdőrúgásnál, illetve középkezdésnél
legalább 3 méterre, bedobásnál/berúgásnál minimum 1 méterre kell
helyezkedniük
A büntetőrúgást 7 méterről kell elvégezni!
Játékvezető által alkalmazott fegyelmezések a mérkőzés folyamán:
• szóbeli figyelmeztetés
• sárga lapos figyelmeztetés
• 2 perces kis büntetés
• végleges kiállítás (piros lap)
• Egy mérkőzésen ugyanazon játékos második 2 perces, vagy
egyszeri 5 perces büntetése után nem szerepelhet.
• A büntetés letöltését követően helyette egy cserejátékos léphet
pályára.

A véglegesen kiállított játékos helyére cserejátékos nem állítható
be.
• A véglegesen kiállított játékos a torna soronkövetkező
mérkőzésen automatikusan nem szerepelhet.
• Ha egy csapat létszáma 3 főre csökken, a mérkőzést be kell
szüntetni, a mérkőzést a vétlen csapat javára 3-0-val kell
igazolni!
Minden, a fent nem szabályozott kérdésben a Labdarúgás
Játékszabályai az iránymutatóak!
•

•

(12) Szuperdöntő
•
•

•

A mérkőzések játékideje: 2x20 perc, 2 perc szünettel
A csapatok létszáma 5 mezőnyjátékos és 1 kapus, kivétel a férfi
bajnokságok győzteseinek a “Női Kupa” győztese ellen vívott
mérkőzéseik, ahol a férfi csapatok 4+1 fővel kötelesek játszani! A
mérkőzésen korlátlanul lehet cserélni
Minden más esetben a fentiek az iránymutatóak!

(13) Sportorvosi engedély
•

A tornán való részvételhez sportorvosi engedély nem szükséges,
mindenki a saját felelősségére vesz részt! Ezt a csapatnévsor
leadásakor, azt saját (18 év alatti játékos esetén szülő/gondviselő)
aláírásával igazolva elfogadja!

(14) Egyéb rendelkezések:
•
•
•
•
•

A csapatok törekedjenek azonos színű sportfelszerelés viselésére!
Stoplis cipő viselése tilos!
Sípcsontvédő viselése ajánlott
A sorsolásban elöl álló csapat köteles biztosítani a mérkőzéslabdát
Várakozási idő nincs, a pályán nem megjelenő csapat ellenfele javára
3-0-val kerül igazolásra a mérkőzés

Miskolc, 2018. 05. 10.

