CIGÁNDI FELNŐTT TEREMLABDARÚGÓ TORNA
CIGÁND
SELEJTEZŐK = 2014. december 05-06-07.
DÖNTŐ = 2014. december 07.

VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:

A sportkapcsolatok ápolása, versenylehetőség biztosítása. A városi teremlabdarúgó
torna bajnokának eldöntése.

A verseny szervezője:

Cigánd Szabadidő Központ

A verseny fővédnöke:

Oláh Krisztián – Polgármester Úr

Helyszín:

Cigánd Szabadidő Központ (3973 Cigánd, Vasút út 46.)

Időpont:

SELEJTEZŐK = 2014. december 05-06-07.
DÖNTŐ = 2014. december 07.

Díjazás:

ÖSSZDÍJAZÁS: 700.000 Ft. (minimum 24 csapatnál)
1. HELY = 375.000 Ft.
2. HELY = 200.000 Ft.
3. HELY = 100.000 Ft.
4. HELY = 25.000 Ft.
+ Serleg
+ Oklevél
+ Különdíjak: gólkirály, legjobb játékos és legjobb kapus

Lebonyolítási rend:

- az első 32 csapat nevezését tudjuk elfogadni!
-

8 x 4 –es csoportok (hivatalos sorsolási nap = 2014. december 02. kedd)
minden csoportból az első két helyezett jut tovább, majd egyenes kieséses
rendszerben folytatódik tovább a küzdelem (így a döntőre 16 csapat marad)

Egyéb programok:

Mazsorett bemutató; döntő előtt TOMBOLA sorsolás és a döntőről tv közvetítés;

Nevezési díj:

CSAPATONKÉNT 25.000 Ft. (az 1-10 nevezett csapatoknak 20.000 Ft)
- minden csapat kap oklevelet
- 1- 3 helyezett serleg
- 1- 4 helyezett = pénzdíjazás

Csapatlétszám:

5+1 fő + cserejátékosok – csapat/14 fő; a döntőben (a döntő napján) az a játékos
szerepelhet, amelyik csapatban először benevezték!

Játékidő:

Selejtező, egyenes kiesés = 2 x 12 perc (1 perces szünettel)
3. helyért, döntő = 2 x 15 (1 perces szünettel)

Helyezések eldöntése:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pontszám
Egymás elleni eredmény
Gólkülönbség
Több rúgott gól
Több győzelem
Büntető rúgások

(HÁRMAS HOLTVERSENY ESETÉN, NEM ESIK KI A NEGYEDIK CSAPAT EREDMÉNYE!)

Igazolás:

Versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, (orvosi felügyelet biztosított)

Versenyszabályok:

- a mérkőzéseket hivatásos játékvezetők vezetik
- játéktér: 40 x 20 m; 5 x 2-es kapuval
- a pályán egy időben 1 kapus és 5 mezőnyjátékos szerepelhet (kapus lehozatalára
van lehetőség – de csak megkülönböztető mezben)
- csere: folyamatosan, csak saját térfélen léphet ki és be a játékos
- a találkozók 5-ös méretű bőrlabdával kerülnek megrendezésre
- kapusról van szöglet
- az alapvonalat elhagyó labdát földről és kézből is játékba lehet hozni, de a
játékszernek el kell hagynia a hatméteres vonalat
- félpályát át lehet dobni és rúgni is
- hazaadást a kapus nem foghatja meg (fejjel, mellel, vállal, combbal megfoghatja)
- az első mérkőzés megkezdése előtt, minden csapatnak le kell adni a névsort –
mezszámmal együtt – a versenybizottságnál,
- a mérkőzéseken bedobásra és berúgásra is van lehetőség
- a bedobó játékostól az ellenfélnek 2 m-re kell helyezkednie
- cipő: csak teremcipő lehetséges
- sípcsontvédő használata ajánlott
- szabadrúgás (közvetett, közvetlen) esetén 5 (!) méteres szabály van!
- büntetőknél, csak a mérkőzés végén, pályán lévő játékosok rúghatnak (ha nincs
döntés (döntetlen), akkor rúghat a cserejátékos is)
- megjelenés a mérkőzések előtt 30 perccel kötelező
- ha valamely csapat nem jelenik meg a mérkőzés időpontjában (várakozási idő
5 perc (!)), akkor az ellenfél kapja a 3 pontot (3:0-s gólkülönbséggel)

Minden nap a helyi szabályok a mérvadóak!

- szabálytalan csere esetén – félpályáról közvetett szabadrúgás + 2 perc
- ha mennyezetet ér a labda, akkor a játék bedobással vagy berúgással folytatódik
- a mérkőzéshez legalább 3 játékos kell (2+1)
- becsúszás NEM engedélyezett
- sárga-piros kártya, 2 perces és 5 perces kiállítás (piros) adható
- az a játékos, aki piros lapot kapott, a következő mérkőzésen nem vehet részt
- a piros lappal kiállított játékos helyett, 5 perc után kiegészülhet a csapat
- a sárga kártyák csak az adott mérkőzésre vonatkoznak
- középkezdésből közvetlenül gól érhető el!
- kapus csak játékban lévő labdával érhet el gólt
- győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereségért 0 pont jár
- óvás nincs, minden vitás kérdésben a versenybizottság dönt
Az őrizetlenül hagyott tárgyakért a Szervező Bizottság felelősséget nem vállal!

info:

Nagy Gábor
spcigand@gmail.com +36/70-371-67-23
Vicickó László vici10@freemail.hu
+36/20-427-28-15

A TAVALYI BAJNOK CSAPAT: FILO FOCICSARNOK!

