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STRANDFOCI KUPA 
„A HOMOK KIRÁLYAI 2. RÉSZ”  

 
 

DUNAÚJVÁROS SZALKI – SZIGET 2015. JÚLIUS 4. 
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 

1./ A Strandfoci kupa rendezője: 

 Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
 

2./ A Strandfoci kupa támogatója: 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
 

3./ A Strandfoci kupa célja: 

 A strandfoci népszerűsítése Dunaújvárosban 

 Szabadidő hasznos eltöltése, versenyeztetés 

 Hagyományteremtés a sportolni vágyók számára 

 A város lakóinak sportolási lehetőség biztosítása 
 

4./ A verseny helyszíne: 

 Dunaújváros, Szalki-sziget strandfoci pálya 
 

5./ A verseny időpontja: 

 2015. július 4. szombat 
 

6./ Jelentkezési / nevezési határidő: 

 2015. június 30. kedd 
 

7./ A Technikai megbeszélés (és a sorsolás) helye és időpontja: 

 Dunaújváros, Városháza tér 1. – Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (VII. emelet – kistárgyaló) 

 2015. június 30. kedd, 16.00 óra 
 

8./ Játékjogosultság/nevezési feltételek: 

 A strandfocira minden 14. életévét betöltött játékos (férfi/nő) nevezhet. Egy játékos kizárólag egy 

csapatban szerepelhet. 
 

 

 



 

 

 

9./ A torna lebonyolítása: 

 A verseny szabályzata a Dunaújvárosi Strandfoci 2015. szabályzata 

(http://dlsz.hu/dokumentumtar). A tornára 8 csapat jelentkezését fogadjuk el, melyek két 4 

csoportba kerülnek kisorsolásra. A csoportokon belül körmérkőzések döntik el az első két hely 

sorsát. A 7. helyért a két csoport negyedik helyezettjei, míg az 5. helyért a csoportok harmadik 

helyezettjei játszanak. A döntőbe a keresztmérkőzések győztesei kerülnek, a vesztes csapatok 

pedig a 3. helyért játszanak tovább. 

 Csapatlétszám: 4 mezőnyjátékos + 1 kapus 

 Játékidő: 2 X 12 perc 

 Kapu mérete: 2 X 5 méter 
  

 

10./ Mérkőzések pontozása: 

 Győzelem: 3 pont  

 Döntetlen: 1 pont (9 méteresek döntenek egymás ellen az első hibáig. A győztesnek + 1pont 

jár, amely csak pontegyenlőség során számít) 

 Vereség: 0 pont 

 Az egyenes kieséses szakaszban, a helyosztókon, valamint a döntőben, döntetlen esetén büntetőt 

rúgnak a csapatok felváltva az első hibáig. Amennyiben nem dől el a továbbjutás, akkor egyesével 

folytatódik a büntetőrúgás (továbbra is felváltva) addig, míg különbség nem alakul ki. Ebben a 

szakaszban azoknak a játékosoknak kell rúgniuk a hetest, akik még nem lőttek – ha egy adott 

csapatnál elfogynak a játékosok, akkor újrakezdhetik a rúgást. 
 

11./ Helyezések eldöntése a csoportmérkőzéseken: 

 több pont 

 pontegyenlőség esetén, a holtversenyben lévők közötti: 

1. egymás elleni eredmény (9 méteresek győztese) 

2. gólkülönbség 

3. több rúgott gól dönt 
 

12./ Egyéb rendelkezések: 

 A csapatok egységes szerelésben léphetnek pályára 

 Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet 

 Óvás a mérkőzés alatt vagy a mérkőzés befejezése után legfeljebb 5 percig jelenthető be. Ez idő 

alatt a csapat tagjainak a versenybizottság rendelkezésére kell állniuk igazolás ellenőrzésére. 

Óvási díj: 2.500,- Ft. 

 A versenyszervezők által ismertetett (kiírt) szabályokat a csapatok és annak vezetői tudomásul 

veszik és elfogadják. Minden játékos és csapatvezető a FAIR PLAY tisztaságával, szellemével és 

annak szabályaival lép pályára. A tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 Az első mérkőzés előtt le kell adni a kitöltött nevezési lapot, aláírva. A torna közben nem lehet 

további játékosokat nevezni csak és kizárólag az játszhat a kieséses szakaszban, aki pályára 

lépett a csoportmérkőzések alatt is! 

 Amennyiben menet közben derül ki (a mérkőzés (-ek) lejátszása után), hogy valaki jogtalanul 

játszik / játszott a tornán, akkor a vétkes csapattól elvesszük azon mérkőzés (-ek) pontjait, melyen 

(melyeken) a játékos játszott és minden ilyen mérkőzésen -2 ponttal sújtjuk a csapatot. Ha az adott 

mérkőzés végeredménye a vétlen csapat szempontjából 5:0 vagy annál rosszabb, akkor 5:0-ás 

végeredményt számolunk el. Amennyiben jobb a lejátszott mérkőzés gólaránya, akkor az adott 

végeredmény kerül beírásra. 



 

 

 

12. / Technikai információk: 

 A rendezvény helyszíne miatt nem tudunk külön öltözőt biztosítani a csapatok részére. Kérjük, 

hogy az értékeire mindenki saját maga vigyázzon! Az értékekért felelősséget nem vállalunk! 

 Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat nincs, a tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. 

Megfelelő kondíciót, külön oxigént térítés ellenében sem tudunk biztosítani, ezért minden csapat 

saját maga gondoskodik a pályára küldött játékosok megfelelő állapotáról. 

 Az egységes sportfelszerelés kötelező a csapatszellem erősítésének céljából. Azonos színű 

sportfelszerelés esetén a sorsolás szerinti vendégcsapat köteles más színű szerelésben, vagy 

megkülönböztető jelzőtrikóban játszani. A jelzőtrikókat a kupa szervezője biztosítja. 

 A mérkőzések homokos pályán kerülnek megrendezésre, így semmilyen cipő használata nem 

megengedett! Cipő használata tilos! 
 

13./ Versenybizottság tagjai: 

 Petrás Gábor, Garbacz Attila, Mészáros László 
 

14./ Díjazás: 

 1. helyezett: kupa + érem + oklevél 

 2. helyezett: kupa + érem + oklevél 

 3. helyezett: kupa + érem + oklevél 
     

Különdíjak: 

 gólkirály: emléktárgy   

 legjobb játékos: emléktárgy  

 legjobb kapus: emléktárgy 
      

Egyéb információ: 

 A rendezvény helyszínén büfé várja a szurkolókat, játékosokat, nézőket! 
 

Kommunikációs információk: 
 

Honlap:    Email cím:    Telefonszám: 

 www.dlsz.hu  dmjv.dlsz@gmail.com  +36 70 616 59 41 
 

Facebook: 

 http://www.facebook.com/dunaujvarosilabdarugoszovetseg 
 

 

Jó szórakozást, sok sikert kívánunk! 
 

 

 

 

   
 

Petrás Gábor 

Főtitkár 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

 

 

 

 

Gergő Edmond 

Szolgáltatási ágazatvezető 

DVG Zrt. 

 
 

Dunaújváros, 2015. június 27. 
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