
VERSENYKIÍRÁS 

XIII. MAGYAR MIHÁLY EMLÉKTORNA 

Meghívásos teremlabdarúgó torna 
 

CSERMÁK JÓZSEF RENDEZVÉNYCSARNOK 

TAPOLCA 

2018. NOVEMBER 24. 

 

A torna rendezője: Tapolca Kft. 

A torna célja: A névadó emléke előtti tisztelgés, hagyományaink megőrzése és a meg-

emlékezés. Versenyzési lehetőség biztosítása a téli időszakban az ama-

tőr kispályás csapatok részére.  

A torna helye: Csermák József Rendezvénycsarnok (8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.) 

A torna ideje: 2018. NOVEMBER 24. /szombat/ 14.30 – tól 

 14:30 Megnyitó 

 14:45 Női csapatok mérkőzései, eredményhirdetés 

17:30 Öregfiú csapatok mérkőzései, eredményhirdetés 

 

  

A torna résztvevői: A tornán részt vesznek mindazon női, öregfiú csapatok, amelyek a meg-

hívásnak eleget téve a nevezési határidőig írásban leadják a nevezésü-

ket, valamint elfogadják a versenykiírásban foglaltakat. 

 Max.: 4 női csapat 

 Max.: 4 öregfiú csapat 

Nevezés: A nevezést (írásban) el kell juttatni az alábbi címre: 

Csermák József Rendezvénycsarnok 

8300 Tapolca, Alkotmány u. 7. 

E-mail: tapolcacsarnok@tapolcakft.hu 

                                                   

Nevezési határidő: 2018. november 20. 

  

Nevezési díj: NINCS 

 

Lebonyolítás: A résztvevő csapatok körmérkőzést játszanak egymással, amely alapján kiala-
kul a végeredmény. 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.  

 



Csapatlétszám: 5+1 fő  

 

Díjazás kategóriánként: 

 I-IV. helyezett csapatok: oklevél 

 I-III. helyezett csapatok: serleg 

 Külön díjak: legjobb mezőnyjátékos, legjobb kapus, gólkirály 

 A díjazást a torna rendezője, a Tapolca Kft. biztosítja. 

Egyéb: - A kapuméret 3X2m-es 

 - A labdarúgótornát speciális teremlabdával rendezzük. 

- Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. 

- Egységes felszerelés (mez, nadrág) és a játékosoknak nyersgumi talpú teremci-

pő viselése kötelező. 

- A tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. Az öltözőkben hagyott érté-

kekre és sérülésekre, balesetekre felelősséget a rendezőség nem vállal. 

- Labdás bemelegítés kizárólag a csarnok küzdőterén engedélyezett, a folyosókon 

labdázni tilos! 

- Az érvényes kispályás szabályok a mérvadók. 

- A csoportbeosztás 2018. november 22-től megtalálható a Csermák József Ren-

dezvénycsarnokban és interneten: www.tapolcacsarnok.hu 

- A csapatok kötelesek a mérkőzésük előtt legalább 15 perccel    

 a helyszínen megjelenni. 

 

Információ: Csermák József Rendezvénycsarnok 

8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.  

Tel.: 87/510-980 

Web: www.tapolcacsarnok.hu, www.facebook.com/tapolcacsarnok  

Horváth Dorothy rendezvényszervező +36 30/565-1130 

 

 

Tapolca, 2018. október 26. 

Rendezőség 

http://www.tapolcacsarnok.hu/
http://www.tapolcacsarnok.hu/
http://www.facebook.com/tapolcacsarnok

