
VII. Nemzetközi utánpótlás 

teremlabdarúgó torna  

CIGÁND  

2017.január - február 

 

VERSENYKIÍRÁS 

1. Verseny kiírója és rendezője 

Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület 

2. Verseny célja: 

- A labdarúgás népszerűsítése  

- Külföldi és magyar labdarúgó utánpótlás csapatok találkozásának elősegítése. 

- Nemzetközi sportkapcsolatok kialakítása, ápolása.  

 

3. Résztvevő korosztályok, játéknapok: 

- U-9   2008. jan. 1-én és utána született labdarúgók. (2017. február 05.) 

- U-10 2007. jan. 1-én és utána született labdarúgók. (2017. január 08, február 12.) 
- U-12 2005. jan. 1-én és utána született labdarúgók. (2017. február 04.) 

- U-14 2003. jan. 1-én és utána született labdarúgók. (2017. január 22.) 

- U-15 2002. jan. 1-én és utána született labdarúgók. (2017. január 15 és február 11.) 

- U-17 2000. jan. 1-én és utána született labdarúgók. (2017. január 21.) 

- U-19 1998. jan. 1-én és utána született labdarúgók. (2017. január 14.) 

- Lány U-18 1999. jan. 1-én és utána született labdarúgók. (2017. február 25.) 

- Lány U-15 2001. jan. 1-én és utána született labdarúgók. (2017. február 18.) 

Maximum 14 fő nevezhető!! 

 

4. Verseny helyszíne, nevezés 

 

Helyszín: Szabadidő Központ (3973 Cigánd, Vasút u. 46.) 

Nevezési díj: 11 000 HUF, 40 Euro – helyszínen! 

 (Átutalással: Cigánd Város Önkormányzata 1173413815349480-00000000)  

Meleg étkezés rendelhető! (rántott szelet, vegyes köret, savanyúság):                                      

1000 Ft/fő, 3,50 Euro/fő! 



5. Résztvevő csapatok 

Bármely utánpótlás csapat, amely elfogadja a versenykiírást 

 

 

6. A verseny lebonyolítási rendje 9 csapat esetén 

A nevezett csapatokat három 3-as csoportba soroljuk, ahol körmérkőzéses rendszerben dől el a 

csoportok sorrendje. Ezek után kerül sor a helyosztókra, a 7-9. helyért, a 4-6. helyért és az 1-3. 

helyért.  

 

Csoportmérkőzéseken a helyezések eldöntése: 

Győzelemért 3 pont, döntetlen esetén 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. 

A csapatok helyezése a csoporton belül a megszerzett pontok alapján dől el. 

A csoportban azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt: 

- egymás elleni eredmény 

- összesített gólkülönbség 

- több rúgott gól 

- sorsolás 

 

A helyosztókon, ha a mérkőzés döntetlennel zárul a rendes játékidőben, akkor 3-3 büntetőt rúgnak 
a csapatok. Amennyiben a 7-esek (U14, U15, U17, U19 9-es büntetők!) rúgása után sincs döntés, a 

csapatok felváltva rúgják a büntetőket, amíg az egyik csapat nem hibázik. 

 

7. Verseny szabályai 

- Játékidő: 1 X 20 perc, futó órával. 

- Játéktér: kézilabdapálya méret, 3m X 2m-es kapukkal, az 
U-14, U-15, U-17 és U-19-es korosztálynál 5m x 2m kapu. 

Labda mérete: Futsal labda (U-14, U-15, U-17, U-19), 4-es labda (Fiú, U-9, U-10, U-12, Lány U-15),   

5-ös labda (Lány U18). 

- A pályán egy időben egy csapatból 1 kapus és 4 mezőnyjátékos tartózkodhat! 

- Csere: Cserelehetőség folyamatos.  A kispadon csak a tornára nevezett labdarúgók 

tartózkodhatnak.  

- Szöglet kapusról is van, a kapus a félpályán nem dobhatja át a labdát semmilyen esetben! 

- Ha a labda tetőt ér, akkor a labdát a másik fél hozhatja játékba bedobással. 



- Szabadrúgás és szöglet esetén a sorfalnak legalább 5m-re kell állnia a labdától. 

- Direkt hazaadást a kapus nem foghatja meg. 

- A mérkőzéseket 1 játékvezető vezeti. 

- Sárga lapos és piros lapos figyelmeztetés a FIFA szabályok szerint! Piros lapnál nevezett játékos 

végleg kiáll, de csapata 2 percig emberhátrányban játszik! Az emberhátrány megszűnik, ha a 

hátrányban játszó csapat gólt kap ezen 2 percen belül. 

- Amelyik csapatnál beigazolódik, hogy túlkoros játékos szerepel, a vétkes csapatot 3:0-ás 

gólkülönbséggel sújtjuk!  

 

8. Verseny díjazása 

 

A torna 1-3. helyezettjei kupát és oklevelet kapnak.  

A nevezett csapatok, ásványvizet, ivólevet, csokoládét vehetnek át a szervezőktől!!  

Különdíjak: 

- a torna gólkirálya 

- a torna legjobb mezőnyjátékosa 

- a torna legjobb kapusa 

9. Egyéb rendelkezések: 

- A mérkőzéseken teremlabdarúgó cipőt kell viselni! 

- A tornán minden játékos saját felelősségére vesz részt. Minden játékos rendelkezzen TB 

kártyával! 

- A labdarúgók a torna ideje alatt állandó mezszámot viseljenek! 

- A résztvevő csapatok két elütő színű felszerelést kötelesek magukkal hozni!  

Azonos színű sportfelszerelés esetén a sorsolás szerinti vendégcsapat köteles más színű 

szerelésben játszani.  

 

A változtatás jogát a torna kezdéséig fenntartjuk! 

 

Nagy Gábor +3670 371-67-23 e-mail: spcigand@gmail.com 

Cigánd, 2017-01-30. 
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