
 

Újévi KUPA - Tapolca 
Versenykiírás 

 
A torna helye, ideje:  Csermák József Rendezvénycsarnok  

8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.  
2017. január 7. szombat 15.00 órától – öregfiú torna  
2017. január 8. vasárnap 8.00 órától – felnőtt torna 
 

A torna résztvevői:  Mindazon csapatok, amelyek a megadott határidőig beneveznek a tornára, és 
elfogadják a versenykiírásban foglaltakat.  
Az öregfiú tornára jelentkező csapatok tagjai megfelelnek a korhatári kiírásnak 
(korhatár: 1981. január 1. előtt születettek). Azok a csapatok, akik a nevezési 
határidőig befizetik a nevezési díjat.  
 

Nevezés:  Nevezni a nevezési lap leadásával, írásban, faxon vagy e-mailen lehet az alábbi 
címen:  
Csermák József Rendezvénycsarnok  
8300 Tapolca, Alkotmány u.7.  
E-mail: tapolcacsarnok@tapolcakft.hu  

Nevezési határidő:  2017. január 2. 16.00 óra  
 
Nevezési díj:  öregfiú csapatok: 12.000 Ft/csapat (max. 8 csapat)  

felnőtt csapatok: 12.000 Ft/csapat (max. 16 csapat)  
A nevezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.  
 

Nevezési díj befizetése:         

 Személyesen a rendezvénycsarnokban vagy a Városi Moziban (Tapolca, Fő tér 1.) 

A torna lebonyolítása: A jelentkezett csapatok számától függően a csapatokat selejtező csoportba 
sorsoljuk és ott körmérkőzés formájában döntik el a továbbjutást jelentő I-II. hely 
sorsát. A csoporton belüli helyezés, azonos pontszám esetén, az egymás elleni 
eredmény alapján alakul ki. Amennyiben ez döntetlen, úgy azt a gólkülönbség, 
majd a több rúgott gól, végül büntető rúgások döntik el. Több csapat 
holtversenye esetén csak az egymás elleni eredmények számítanak a fent 
felsorolt elvek alapján. A helyezésekért vívott mérkőzések, amennyiben 
döntetlennel végződnek, akkor büntető (3-3) rúgások döntenek.  
A továbbiakban egyenes kiesési formában folytatjuk a tornát.  

 
Csapatlétszám:  5 + 1 kapus 
 

Kapuméret:  5m x 2m  
 
Labda mérete:  5-ös méret 



Játékidő:  1 x 20 perc futóórával. Időkérés nincs. (a játékidő a jelentkezett csapatok számától 
függően változhat)  

Díjazás:  Mind a két tornán az I-IV. helyezett csapatok oklevél, I-III. helyezett csapatok 
ajándékcsomag és serlegdíjazásban részesülnek.  

Különdíjak:  Legjobb mezőnyjátékos, Gólkirály, Legjobb kapus  
 
Egyéb:  

 Gól: Gólt a pálya teljes területéről el lehet érni. Gól után középkezdés van, a kezdőkőrből. Ha az 
ellenfélről kerül a labda az alapvonal mögé, lábbal hozható ismét játékba, az alapvonal mögül. 
Kezdőrúgásból közvetlenül nem érhető el gól. 

 A labda játékba hozatala kapus által : A kapus a labdát minden esetben kézzel hozza játékba 
(ezt 4 másodpercen belül meg kell tennie) Kirúgás nincs! A labdát a kapus a pályán bárhová 
bedobhatja, de a büntetőterületet el kell hagynia. A kapus a játékban lévő labdát berúghatja az 
ellenfél kapujába (Kézből kirúgva is, de kézzel semmilyen körülmények között nem érhet el 
gólt, még akkor sem, ha a labda játékban van. 

 Partdobás: A labda játéktéren kívül kerülése után a partdobás elvégzése történhet kézzel, vagy 
lábbal. Oldalrúgásból vagy bedobásból közvetlenül nem érhető el gól. Rúgás esetén, a 
folyamatos támadójáték érdekében, a labda lapos passzal hozható játékba. Az ellenfél játékosai 
nem akadályozhatják, a labdajátékba hozatalát. Az ellenfél játékosai a labdától 5 méterre 
helyezkedhetnek el.  Az oldalrúgást vagy bedobást 4 másodpercen belül el kell végezni. 

 A labdától előírt távolság 5 méter az ellenfél játékosai számára. (Szabadrúgások, 
büntetőrúgások, kisbüntető rúgások, sarokrúgások, oldalberúgások, bedobások stb. esetén) Ez 
alól csak a kezdőrúgás kivétel, ahol csak 3 méter az előírt távolság 

 Becsúszó szerelés nincs! Az elkövetésért közvetlen szabadrúgást kell ítélni, az eset 
súlyosságától függően fegyelmezés is szükséges. Kivéve saját büntetőterületén belül a kapust, 
feltéve, ha mozdulatával, védésével nem veszélyezteti ellenfele testi épségét.  Ha a labda nincs 
megjátszható közelségben és úgy történik a becsúszás, illetve mentés, akkor a játékvezető nem 
avatkozik közbe. 

 Szabálytalanságok: Szabadrúgást vonnak maguk után.  

 Büntető: Büntetőterületen (6 m) belüli szabálytalanság büntetőrúgást eredményez. 
Büntetőrúgás 7 méterről történik, a labdát közvetlenül kapura kell rúgni.  

 Kiállított játékos ügyét a Fegyelmi Bizottság tárgyalja, de legalább 1 mérkőzésen nem játszhat. 

 Csere: Cserélni bármikor lehet! A lecserélt játékos bármikor visszacserélhető. A cserejátékosok 
elhelyezése a saját kapu oldalán az alapvonal és az oldalvonal találkozásánál.  

 Repülőcsere: Csak cserezónán keresztül lehet végrehajtani. A cserezóna a felezővonaltól 5-5 
méterrel kezdődik mindkét térfélen és szélessége is 5méter. A cserejátékos addig nem léphet a 
játéktérre, amíg a lecserélt játékos nem hagyta el a játékteret. A játékosok a csereszabály 
megsértéséért sárga lapot kapnak és a játék közvetetett szabadrúgással folytatódik onnan, ahol 
a labda volt a játékmegszakítás pillanatában. Amennyiben szabálytalan cserét követően a 
vétkes játékos gólhelyzetet vagy gólt akadályoz meg, akkor piros lappal ki kell állítani és a játék 
közvetlen szabadrúgással, vagy büntetőrúgással folytatódik.  



 

 Egyéb:  
A labdarúgó tornát speciális teremlabdával rendezzük.  
Egy játékos egy tornán belül csak egy csapatban szerepelhet.  
Egységes felszerelés (mez, nadrág) és a játékosoknak nyersgumi talpú teremcipő viselése 
kötelező.  
Sípcsontvédő használata ajánlott. 
A tornán mindenki saját felelősségére vesz részt, melyet a nevezési lap és névsor leadásával 
elfogad. Az öltözőkben hagyott értékekre és sérülésekre, balesetekre felelősséget a rendezőség 
nem vállal.  
A program ideje alatt a rendezvénycsarnok büféje nyitva tart.  
A csapatok kötelesek legkésőbb a mérkőzésük előtt 15 perccel a helyszínen megjelenni.  
Labdás bemelegítés csak a küzdőtéren engedélyezett, a folyosókon labdázni tilos!  
Egyéb, nem szabályozott kérdésekben az érvényes kispályás szabályok a mérvadók.  
 

Szabályozási szankciók: 

 Sárga lap (2 perces kiállítás): Ebből egy játékos maximum 2db-ot gyűjthet össze a mérkőzés 
folyamán. A második esetben a felmutatott sárga lap után a játékvezető automatikusan 
felmutatja a piros lapot is. 

 Piros lap (5 perces kiállítás): Súlyos sportszerűtlenség, vagy erőszakos cselekedet esetén illetve 
egy mérkőzésen a második 2 perces kiállítást követően. A kiállított játékos nem ülhet le a 
kispadra, hanem be kell mennie az öltözőbe. Csapata azonban 5 perc elteltével kiegészülhet 
egy másik játékossal.  

 Ha a csapat a 2 vagy 5 perces büntetőidő alatt gólt kap, akkor a gól után sem egészülhetnek ki. 
 
Információ: Csermák József Rendezvénycsarnok  

8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.  
Telefon: 87/510-980  
Fax.: 87/510-981,  
Web: www.tapolcacsarnok.hu  
Kajtárné Illés Zsófia vezető sport-és rendezvényszervező: 30/929-3540  
E-mail: tapolcacsarnok@tapolca.hu  
 

A rendezvénnyel kapcsolatos változtatások jogát fenntartjuk! 
 
 

 
 

Rendezőség  
Tapolca, 2017. november 16. 
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