IV.Tokaji Teremlabdarúgó Torna
TOKAJ
Versenykiírás
1. A torna célja:

-

kispályás labdarúgás népszerűsítése
a mérkőzések nézőinek szórakoztatása
hagyományőrzés a Hegyalja központjában
a Vándorserleg elnyerése

2. Helyszíne:

- Tokaji Ferenc Gimnázium Sportcsarnoka

3. Időpontja:

- 2018. január 12-13.

4. Rendező:

-

Versenybizottság:
Elnök: Fekete Gyula
Tagjai: Réti József
A verseny fő védnöke: Posta György – Tokaj Város polgármestere

5. Részvételi feltételek:

-

versenykiírás elfogadása
csapatonként max. 15 fő részvétele
egy játékos csak egy csapatban szerepelhet
nevezési díj befizetése

6. Nevezési díj:

-

20.000 Ft/csapat

7. Díjazás:

-

1.,2.,3.,4.helyezett: kupa, érem, oklevél, ajándéktárgyak
összdíjazás: 100.000 Ft
1. helyezett: 50.000 Ft
2. helyezett: 30.000 Ft
3. helyzett: 20.000 Ft

-

különdíjak: - legjobb játékos
- legjobb kapus
- gólkirály

8. A torna lebonyolítása:
A benevezett csapatokat négyes csoportokba osztjuk, ahol körmérkőzésekre kerül sor. A csoportok
első két helyezettje kerül a 8 közé, ahol már egyenes kiesési rendszerben újabb mérkőzéseket játszanak, amíg
ki nem alakul a döntő mezőnye.
Pontegyenlőség esetén az alábbi sorrend dönt:
- egymás ellen játszott mérkőzés eredménye
- gólkülönbség
- több rúgott gól
- több győzelem
- büntető rúgások

A csoportmérkőzések során, ha 3 csapat azonos pontszámmal végez a 4. csapat ellen játszott mérkőzések
eredményeit nem vesszük figyelembe.
9. Játékszabályok:
A mérkőzéseket hivatásos játékvezetők vezetik, amelyek játékideje 2x11 perc, az egyenes kiesés
szakaszban 2x15 perc futó órával (játéktér 40x20m). A középdöntő csoportok első és második helyezettei
jutnak az elődöntőkbe, ahol egyenes kieséses rendszerben folytatódnak a küzdelmek, döntetlen állás esetén
3-3 büntetőrúgás jön (csak a lefújás pillanatában pályán lévő játékosok végezhetik el), ha ez sem hoz
eredményt, az első hibáig tart a büntetőrúgás. A játékosok száma 5+1 fő (kapus lehozására van lehetőség – de
csak megkülönböztető mezben), cserék behozatalára folyamatosan van lehetőség, de csak saját térfélen. A
kapuk mérete 5x2 méter. A találkozók 5-ös méretű labdával kerülnek megrendezésre. Várakozási idő és
félidők közötti szünet nincs. A meg nem jelent csapat mérkőzéseinek az eredményét 0-5 gólkülönbséggel
vesszük figyelembe.
A labda játékon kívülre kerül, ha az oldal, illetve az alapvonal vonalában elhagyja a játékteret. A
játéktér egyik oldalán palánk található, az erről visszapattanó labda játékban van , tehát a játéktér részét
képezi. A partdobás elvégzése történhet lábbal, illetve kézzel, de 5 másodpercen belül el kell végezni.
Lábbal történő megjátszás esetén a labda teljes terjedelmével a vonalon vagy azon kívül helyezkedik
el. A kapusról, védőjátékosról alapvonalon kívülre került labda esetén szögletrúgás következik. Hazaadás
nincs! A támadó játékosról alapvonalon kívülre került labdát a kapus kézzel hozhatja játékba (az 5
másodperces szabály itt is érvényben van!). A labda akkor kerül játékba, ha elhagyja a büntető területet.
Amennyiben a labda játékban van, a kapus gólt érhet el. A kapus bármikor átdobhatja a félpályán a labdát. A
szabadrúgásnál és szögletrúgásnál az ellenfél játékosai kötelesek 5 méterre eltávolodni a labdától. Ha
plafont ér a labda a vétlen csapat következik oldalról bedobással vagy berúgással.
A becsúszó szerelés szabálytalan, a szabálytalanságok sárga lapos figyelmeztetéssel, 2 perces
kiállítással és végleges piros lapos kiállítással büntethetők. A 2 percre kiállított játékos a mérkőzésen tovább
szerepelhet a büntetés lejárta után. A végleges kiállítás automatikusan a következő mérkőzésről való eltiltást
jelenti. A büntetőterületen belüli szabálytalanság esetén büntetőrúgás következik, melyet a szaggatott
vonalról (9-es) kell elvégezni. Súlyos szabálysértés esetén a Versenybizottság a torna további mérkőzéseiről
kizárhatja a vétkes játékost. A torna során minden vitás kérdésben a Versenybizottság dönt a helyszínen, óvás
nincs. A Versenybizottság döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs. A verseny lebonyolításával
kapcsolatos – a jelen versenykiírásban nem szereplő – kérdésekben a Labdarúgás Szabálykönyve előírást kell
betartani.
10. Egyéb tudnivalók:
Számmal és/vagy névvel ellátott mez használata kötelező (azonos szín esetén
megkülönböztető trikót biztosítunk). A sportcsarnok házirendjének betartásáért a csapatvezetők a felelősek.
Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. Az első mérkőzés előtt (az adott
napon, selejtező-döntő) legalább 10 perccel a csapatvezető köteles a hivatalos jegyzőkönyvet kitölteni és a
versenybizottságnak átadni. A tornán minden játékos saját egészségi állapotának ismeretében a saját
felelősségére vehet részt! A verseny során bekövetkezett sérülés, baleset vagy halál esetén a szervezők és a
verseny rendezője semmilyen felelősséget nem vállal! Valamennyi itt nem szabályozott kérdésben a
Versenybizottság dönt. A versenykiírás változásának a jogát a torna szervezői fenntartják maguknak. A
tornán készült kép- és hanganyagok bármilyen célra történő felhasználása a torna rendezőinek jogában áll, a
résztvevők a megjelenéssel kapcsolatosan semmilyen igénnyel nem élhetnek a rendezők felé.

Szervezőbizottság
tokajteremtorna@gmail.com
+36 70/ 77-21-103
+36 70/ 27-10-474

www.facebook.com/tokajeremtorna

