
NEVEZÉSI LAP 

labdarúgás 

 

 

Esemény: „IUSTITIA Kupa”-labdarúgó torna 

Időpont: 2017. december 16. 

 

Csapat neve: …………………………………. 

 

A csapatot indító munkahely/közösség:  …………………………………. 

 

Csapatkapitány 

 - neve:  ……………………………… 

 - mobil-száma: ……………………………… 

 - e-mail címe: ……………………………… 

Csapat-mez színe:  ……………………………… 

 

 
 Név: Szül. év: 

Kapus   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

Kijelentem, hogy minden csapattag megfelel a versenykiírásban meghatározott feltételeknek. 

 

A sorsoláson részt kívánok venni:  IGEN   NEM 

 (előreláthatólag: december 11. 17 óra, Kmét, Bajcs-Zy. u. 2.volt MHSZ-székház) 

    

 

…………………, 2017……………………. 

 

 

 …………………………………………… 

 csapatkapitány 

  



A csapatok maximum 10 főből állhatnak, a pályán egyszerre 5 mezőnyjátékos és egy kapus 

tartózkodhat. A mérkőzésen játékvezető fújja a sípot, akinek döntése kétségbe nem vonható! 

A pálya talaja: parketta ezért mérkőzésen ennek megfelelő cipőben /torna- vagy teremtorna cipőben/ 

lehet játszani!  

A mérkőzés 2 x 13 perc, közte 2 perc szünettel. 

A kapus csak kézzel hozhatja játékba a labdát. Ennek során a félpályán túlra is dobhatja a labdát. 

Ha játékban van a labda, a kapus akár gólt is rúghat/dobhat. 

Oldalról rúgással/dobással is játékba hozható a labda. A labdától min. 3m távolságra lehet állni az 

ellenfél játékosának. 

Becsúszás csak a labdára irányulhat, amennyiben nincs a közelben másik játékos. 

A testi kontaktus nem megengedett! 

Közvetlen szabadrúgás jár az ellenfél javára, ha egy játékos a játékvezetők megítélése szerint 

gondatlanul, felelőtlenül vagy túlzott mértékű erőbevetéssel:  

 megrúgja vagy megkísérli megrúgni az ellenfelet 

 elgáncsolja az ellenfelet 

 nekiugrik az ellenfélnek 

 testtel támadja az ellenfelet 

 megüti vagy megkísérli megütni az ellenfelet 

 ellöki az ellenfelet 

 lábbal támadja az ellenfelet; illetve 

 az ellenfelet visszatartja 

 az ellenfelet leköpi 

 szándékosan kézzel érinti a labdát (kivéve a saját büntetőterületén belül tartózkodó 

kapust) 

A közvetlen szabadrúgást maga után vonó szabálytalanságok számát nyilvántartják, és félidőnként 

az ötödik szabálytalanság után, (tehát a 6. szabálytalanságtól kezdve) minden szabálytalanságért 

úgynevezett kisbüntető jár, amit 9 méterről végeznek el. 
 

Durva szabálytalanság: (1. alkalommal 2p; 2. alkalommal 4p-s kiállítás jár) 

 becsúszás – közelben lévő játékos esetén 

 egyértelmű, szándékos kezezés, 

 játékvezető szidalmazása. 

A cserére folyamatosan a saját térfélen, egymás váltásával kerülhet sor. 
 

Pontozás: 

 győzelem: 3 pont 

 döntetlen: 1 pont 

 vereség: 0 pont 

A torna körmérkőzés-jellegű. A résztvevők tervezett száma: 6 csapat. 

(Amennyiben több csapat nevezése érkezik be a sorsolás időpontjáig, úgy először 

csoportmérkőzések, majd egyenes kieséses rendszerű a lebonyolítás) 

A mérkőzések sorrendje a nevezés véglegesítése (sorsolás) után kerül kialakításra.  

 

Végeredmény: 

- elért pontok száma 

- pontegyenlőség esetén: az egymás elleni eredmény 

- pont- és egymás elleni egyenlőség esetén: több rúgott gól! 

- azonos rúgott gólok száma: gólkülönbség 

 

A rendezőség fenntartja a /torna megkezdése előtti/ szabályváltozás jogát! 


