SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

XXXII. SZILVESZTER TEREMLABDARÚGÓ TORNA
A CONCORDIA ÜZEMANYAGKUTAK KUPÁÉRT
2017.
VERSENYKIÍRÁS
1./

A verseny célja:
A téli időszak sportolási igényeinek bővítése.
A teremlabdarúgás népszerűsítése, sporthagyományok ápolása.

2./

A verseny helyszíne:
Haladás Sportkomplexum – Szombathely, Rohonci u. 3.
Arena Savaria – Szombathely, Sugár u. 18.
A verseny ideje:

.

3./

2017. december 27-28-29-30.

Haladás Sportkomplexum
Arena Savaria

(2017.12.27-28-29.)
(2017.12.30.)

A verseny rendezői:
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség
Pannonsport Kft.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Versenybizottság:
Gerencsér Tibor

Szombathelyi Szabadidősport Szövetség,
a Bizottság elnöke

Havasi Attila

SZMJV Önkormányzata

Jerse András

Pannonsport Kft.

Kovács Balázs

SZMJV Önkormányzata

Szerdahelyi János

Szombathelyi Szabadidősport Szövetség
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A verseny résztvevői:
Minden olyan csapat, amelyik a tornára benevez, a nevezési díjat befizeti, és
nevezését a Versenybizottság elfogadja.
A nevezés érvényes, ha a nevezési lap és a befizetett nevezési díj határidőre
beérkezik. A nevezési lap, vagy a nevezési díj hiányában a csapatokat nem sorsoljuk
be!
A Versenybizottság fenntartja a jogot, hogy a kategóriánkét kiírt keretszámokat a
nevezések függvényében, azok időrendűségét figyelembe véve módosítsa.
Kategóriák:
Öregfiúk: (16 csapat)
Női:
(8 csapat)
Amatőr: (32 csapat)
Profi:
(6 csapat)

játéknap: 2017.12.27.
játéknap: 2017.12.27.
játéknap: 2017.12.27-28-29.
játéknap: 2017.12.29.

A döntők játéknapja minden kategóriában 2017. december 30.
•

A versenyt profi kategóriában csak minimum 6 csapat nevezése esetén
rendezzük meg. (A mérkőzések elmaradása esetén a befizetett nevezési
díjakat visszatérítjük.)

•

A torna során egy játékos kategórián belül csak egy csapatban szerepelhet.

•

Profi és női kategóriában bárki szerepelhet, osztály és életkori megkötés nélkül.

•

Az „Öregfiúk” kategóriába a 2017. évben, - a mérkőzések időpontjáig - a 40.
életévüket betöltött játékosok, illetve csapatonként 2 fő a 35. életévét betöltött
játékos nevezhető.

•

Az „Amatőr” kategóriában a magyar nagypályás bajnokság megyei I. osztályáig,
illetve az osztrák bajnokság landesliga osztályáig bezárólag szereplő játékosok
vehetnek részt. Az I. és II. osztályú futsal bajnokságban szereplő játékosok nem
szerepelhetnek „Amatőr” kategóriában.
(Fentiek a 2017/2018-as bajnoki szezonra vonatkoztatva értendők.)
A tiltás a nagypályás NB-s csapatok utánpótlásában szereplő játékosokra is
vonatkozik, szintén a 2017/2018-as bajnoki szezonra vonatkoztatva.

•

Csapatonként maximum 12 fő játékos nevezhető

•

Számozott mez használata kötelező a torna folyamán, a nevezési lappal
megegyező számokkal

.
A nevezési díj befizetésével egyidejűleg minimum 6 fő névsort tartalmazó név
szerinti nevezési lapot is le kell adni a Versenybizottságnak, mert a későbbiekben
ezt maximum 12 főre csak kiegészíteni lehet, cserélni nem. A kiegészítés az első
meccs megkezdéséig lehetséges.
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A verseny lebonyolítása:
A nevezések számától függően a versenybizottság csoportbeosztást készít.
A csoportokon belül körmérkőzéses rendszert alkalmazunk.
A mérkőzés győztese 3, döntetlen eredmény esetén mindkét csapat 1-1 pontot kap.
Vereség esetén a csapat nem kap pontot.
A torna első három napja a Haladás Sportkomplexumban kerül lebonyolításra. A
sportlétesítményben, két pálya áll rendelkezésre, ezért a profi csoport kivételével
minden csapat játszani fog a lelátó nélküli pályán is.
A csoporthelyezéseket a pontok összege határozza meg. Azonos pontszám esetén a
sorrendet az alábbiak szerint kell megállapítani:
1. a csoportkörben elért több győzelem;
2. a csoportkör mérkőzéseinek gólkülönbsége;
3. a csoportkörmérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége;
5. Sorsolás – az érintett csapatok vezetőinek részvételével.
A mérkőzések a sorsolásnak megfelelően kb. reggel 8.00 órától 21.00 óráig
tartanak.

6./

A verseny díjazása:
Öregfiúk kategória:
I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely

100.000.- Ft
60.000.- Ft
40.000.- Ft
30.000.- Ft

Női kategória:
I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely

30.000.- Ft
20.000.- Ft
10.000.- Ft
5.000.- Ft

Amatőr kategória:
I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely

150.000.- Ft
90.000.- Ft
60.000.- Ft
40.000.- Ft

I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely

300.000.- Ft
180.000.- Ft
120.000.- Ft
80.000.- Ft

Profi kategória:

A kategóriák győztesei elnyerik adott kategória vándorserlegét. A kategóriák I – IV
helyezettjei további díjazásban részesülnek.
Kategóriánként tárgyjutalomban részesül a kupa gólkirálya, a legjobb kapus és a
legjobb mezőnyjátékos.
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Nevezési díj:
Az öregfiúk és amatőr kategóriában a nevezési díj 24.000,- Ft, a profi
kategóriában 48.000.- Ft a női kategóriában 12.000 Ft, amely személyesen a
Pannonsport Kft. (9700 Szombathely, Welther K. u. 17. székhelyén, vagy a Budapest
Banknál vezetett 10104789-49735200-02000004 számú számlaszámára fizethető be.
FONTOS! A nevezési díj befizetésekor a közlemény rovatban mindenki tüntesse fel a
benevezni kívánt csapat nevét az egyértelmű azonosíthatóság érdekében! A befizetett
összegről a (a fent említett címen) számlát ad a csapatok által megadott névre és
címre. A nevezés utáni visszalépés esetén pénzt nem áll módunkban visszafizetni!

8./

Nevezési határidő: 2017. december 5. (kedd)
A nevezéseket a szilveszterkupa@szk.szombathely.hu e-mail címre kell beküldeni.
Ha a beérkezett nevezések meghaladják a 4. pontban kategóriánként meghatározott
csapatlétszámot, a nevezéseket a beérkezési sorrend szerint vesszük figyelembe!

9./

Sorsolás időpontja: 2017. december 12. (kedd) 17.00.
Helyszíne:

Szombathelyi Szabadidősport Szövetség irodája
(Szombathely, Markusovszky u. 6.)

FIGYELEM! A sorsolásnál nem tudjuk figyelembe venni a csapatok kéréseit,
mindenki köteles a kisorsolt időpontban megjelenni. Kérjük a nevezéskor ezt
vegyék figyelembe! A várható csoportbeosztás: A-B-C-D csoport 28-án, E-F-G-H
csoport 29-én. Természetesen a csoportok száma a jelentkezők függvényében
változhat.
10./

Költségek:
A nevezés és az utazás költségei a résztvevő csapatokat terhelik.

11./

Mérkőzés szabályok:
-

-

Játékidő: 2 x 10 perc (a döntő: 2 x 15 perc), futóórával. (A nevezések számától
függően változhat!)
A mérkőzések között várakozási idő nincs.
A mérkőzéseket 5-ös méretű labdával kell lejátszani.
Csapatlétszám a mérkőzéseken: 1 kapus, 5 mezőnyjátékos. Minden csoport
mérkőzésein mindvégig 2 fő játékvezető működik közre.
Az elődöntőkben és a döntőben döntetlen esetén a mérkőzést 3-3 büntető rúgással
kell eldönteni. Büntetőt a mérkőzésre benevezett játékosok mindegyike rúghat. Ha
az első körben nem dől el a továbbjutás, a kupaszabályok szerint kell folytatni az
első hibáig.
Kidobásból és középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el.
Játékost cserélni csak a kijelölt cserezónában, a saját térfélen lehet. A csereszabály
megsértése esetén, a vétkes csapatnál 2”-es büntetést kell alkalmazni.
A játékteret az oldalvonalnál (palánk) elhagyó labda játékba hozása csak lábbal
engedélyezett, a palánktól maximum 1 méteres távolságról.
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-

-

-

-

-

-

-

A becsúszó szerelés NEM megengedett, kivétel a kapus becsúszása a
büntetőterületén belül, amely megegyezik a nagypályás követelményekkel.
A büntető rúgást a kijelölt büntetőpontról kell elvégezni.
Az alapvonalat elhagyott labdát a kapus csak kézzel hozhatja játékba. Labda akkor
kerül játékba, amikor a kapus kidobása után a labda elhagyta a büntetőterületet.
Amennyiben a kapus saját játékostársának a fejére vagy testére dobja a labdát, aki
azt azonnal visszajátssza neki, abban az esetben a játékvezető közvetett
szabadrúgást ítél az ellenfél javára a büntetőterület vonaláról. A kapuskidobás a
másik térfélre nem megengedett, még akkor sem amikor játékban van a labda. A
kapus a kidobásnál úgy átdobhatja a labdát a másik térfélre, hogy vagy a saját
térfelén lepattan, vagy valamelyik játékos még a kapus térfelén érinti a labdát. A
szabály megsértése esetén az ellenfél csapata a felezőről közvetett
szabadrúgással folytatja a játékot. Amikor játékban van a labda, a kapus a kezében
lévő labdát leteszi a földre abban az esetben lábbal gólt is érhet el és át is rúghatja
a labdát a félpályán ( dropp-ból való rúgás nem megengedett ). Ha a kapusról a
labda az alapvonalon túlra kerül, szögletet kell ítélni. Hazaadás a nagypályás
szabályok szerint. A büntetőterületen kívül a kapus mezőnyjátékosnak tekintendő
és akár gólt is szerezhet.
A játékvezető sárga és piros lapot alkalmaz. Piros lap, esetén a kiállítás végleges.
Végleges kiállítást kell alkalmazni kirívóan súlyos sportszerűtlenség esetén. Sárga
lap esetén a vétkes játékosnak 2 percre el kell hagynia a játékteret, a büntetés
letelte után újra visszatérhet a játéktérre. A piros lappal véglegesen kiállított játékos
helyett 4 perc elteltével másik játékos beállhat. A kiállított játékos akkor sem jöhet
vissza a büntetés letelte előtt, ha a csapata gólt kap!
A végleg kiállított játékos automatikusan nem játszhat csapatának következő
mérkőzésén, de a Versenybizottság az eset súlyosságától függően hosszabb
eltiltást is adhat.
Szögletnél, oldalberúgásnál, illetve szabadrúgásnál a letett labdától minimum 3
méterre kell állnia az ellenfél játékosának. Azt a játékost, aki nem tartja be ezt a
szabályt, 2 perces kiállítással kell büntetni.
A palánkot megfogni és így akadályozni az ellenfél szabad mozgását, illetve kizárni
őt a labda szabályos megszerzésének lehetőségétől nem szabad. Ennek
megsértése esetén a játékvezető közvetett szabadrúgást ítél az ellenfél javára.
Amennyiben a labda a mennyezetet érinti (a játéktér felett) a játék tovább
folytatódik.
Az oldalpalánk fölött játéktéren kívülre kerülő labdát oldalberúgással lehet játékba
hozni arról a helyről, ahol az érintés történt. Oldalberúgásból közvetlenül gólt elérni
nem lehet.
A kupa lebonyolításával kapcsolatos, a jelen szabályzatban nem szereplő
kérdésekben a Labdarúgás Szabálykönyvében foglaltak az irányadóak!
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Egyebek:
-

-

-

Óvási díj: 10.000.- Ft (azaz Tízezer forint). Óvást az érintett mérkőzés befejezését
követő 10 percen belül kell írásban leadni a versenybizottság elnökéhez. Az óvás
jogossága esetén az óvási díjat visszafizetjük, ellenkező esetben nem.
Óvás esetén a döntést az érintett csapatok következő mérkőzésének kezdési
időpontjáig hozza meg a Versenybizottság.
Súlyos sportszerűtlenség, komolytalan játék, vagy ha a mérkőzésen a megegyezés
gyanúja áll fenn, a játékvezető a mérkőzést félbeszakíthatja. A Versenybizottság a
vétkes csapat/ot/okat a további küzdelmekből kizárhatja, továbbá a vétkes
együttes/ek játékosait a következő évi kupaküzdelmekből is kizárhatja.
Minden csapat köteles labdáról gondoskodni.
Az öltözőkben, versenyhelyszíneken, lelátókon hagyott tárgyakért, értékekért a
Versenybizottság nem tud felelősséget vállalni.
Az öltözőkben és a teremben okozott kárt az elkövető csapat köteles megtéríteni.
A csapatok csak egységes sportfelszerelésben és teremcipőben léphetnek pályára.
Gumi stoplis cipőben játszani tilos!
A sorsolás eredményéről és az időrendről minden csapatot írásban tájékoztatunk.
Az öltözőkben elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!
A versenykiírásban nem szereplő ügyekben a Versenybizottság dönt.
A versenykiírás feltételeit a csapat magára nézve kötelezően elfogadja és annak
rendelkezéseit tudomásul veszi.
A résztvevő csapatok az első csoportmérkőzés után 24 db-os fél literes ásványvizet
kapnak.

Szombathely, 2017. november 14.

VERSENYBIZOTTSÁG
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