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„PÁLYÁN MARADNI…” 
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VERSENYKIÍRÁS 
 

1./ A VIII. Decathlon Nyári Bajnokság rendezője: 

 Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

 

2./ A VIII. Decathlon Nyári Bajnokság támogatója: 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Dunaújvárosi Decathlon Áruház 

 

3./ A VIII. Decathlon Nyári Bajnokság célja: 

 A nyári időszakban sportolási lehetőség biztosítása 

 Szabadidő hasznos eltöltése, versenyeztetés 

 Csapatépítés a következő szezonra 

 Legjobbak díjazása, elismerése 

 

4./ A VIII. Decathlon Nyári Bajnokság helyszíne: 

 DLSZ Aréna  

 

5./ A VIII. Decathlon Nyári Bajnokság időpontja: 

 2019. július 8. – augusztus 15. 

 Játéknapok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 19.00 és 20.00 óra 

 

6./ Jelentkezési / nevezési határidő: 

 2019. július 4. csütörtök 
 

Nevezési és játékvezetői díj: 

 Nevezési díj: 12.000,- Forint/csapat 

 Játékvezetői díj 14.000- Forint/csapat 

A játékvezetői díjat legkésőbb a 3. forduló megkezdéséig minden csapatnak át kell utalnia a DLSZ 

számlaszámára. Amelyik csapat a fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a mérkőzése 

07.22-től nem kerül megrendezésre mindaddig, amíg mulasztását nem pótolja. 

 

7./ A Technikai megbeszélés helye és időpontja: 

 Decathlon Sportáruház, Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 12. 

 2019. július 4. csütörtök, 16.30 

 

8./ Nevezés a bajnokságra: 

 A bajnokságban azok a csapatok vehetnek részt, akik a DLSZ versenykiírását elfogadják és 

magukra nézve kötelezően betartják, valamint a nevezési lapot határidőre leadják, a nevezési díjat 

határidőre befizetik. (A befizetési szelvényt vagy fénymásolatát a nevezési laphoz csatolni kell.) 



 

 

 

9./ Játék jogosultság/nevezési feltételek: 

 A Decathlon Nyári bajnokágra, minden 14. életévét betöltött játékos nevezhet.  

 Egy játékos kizárólag egy csapatban szerepelhet! 

 A benevezett csapatok 2019. július 5-én, 16.00 óráig kötelesek leadni a játékosok névsorát. 

 A névsornak tartalmaznia kell a játékosok igazolásának azonosító számát! 

 A bajnokságra leadott nevezési lapon (saját játékoson kívül) maximum 5 fő játékos nevezhető, 

melyből maximum 1 Acerbis osztályban leigazolt játékos lehet! 

 Amennyiben a bajnokság Acerbis osztályú csapat is jelentkezik a leadott nevezési lapon (saját 

játékoson kívül) maximum 5 fő játékos nevezhető, melyből további 3 Acerbis osztályban leigazolt 

játékos lehet! 

 Az Acerbis osztályos csapatok elleni eredmények beleszámítanak a bajnokságba, de a díjazásnál a 

tabellán elfoglalt helyezésüket nem vesszük figyelembe!  

 A leadott nevezési határidő után a játékoskereten semmilyen körülmények között nem 

lehet változtatni, a próbajátékosok nevét a DLSZ honlapon feltüntetjük! 

 A játékosok saját felelősségükre vesznek részt a bajnokság mérkőzésein. Sérülés, 

egészségkárosodás esetén a DLSZ-t semmilyen anyagi és kártérítési felelősség nem terheli! 

 

10./ A VIII. Decathlon Nyári Bajnokság lebonyolítása: 

 A verseny szabályzata a jelenlegi dunaújvárosi kispályás labdarúgó szövetség által kiírt 

2018/2019. évi Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság versenykiírása 

(http://dlsz.hu/dokumentumtar). 

 A bajnokságra 8 csapat jelentkezését fogadjuk el. 

 A csapatok körmérkőzéses rendszerben küzdenek egymással (1 x 7 mérkőzés). 

 

11./ A játékosok létszáma: 

 A csapatok létszáma 5 mezőnyjátékos, 1 kapus és maximum 10 cserejátékos. A mérkőzésen 

korlátlanul lehet cserélni. 

 

12./ A játékosok felszerelése: 

 A mérkőzéseket szabályos sportfelszerelésben, egységes színű, számozott mezben (a számot a 

mez hátoldalán jól látható méretben kell elhelyezni), tornacipőben vagy salak cipőben kell 

lejátszani. Stoplis cipő viselése tilos. Azonos színű mez esetén a vendégcsapatnak kell más színű 

mezről gondoskodni. 

 

13./ A mérkőzések jegyzőkönyve: 

 A mérkőzéseknek nem lesz jegyzőkönyve. A mérkőzéseken azon 16 fő szerepelhet, akit a 

bajnokságot megelőzően a nevezési lapra felvittek.  

 

http://dlsz.hu/dokumentumtar


 

 

14./ A mérkőzések játékideje: 

 A mérkőzés játékideje: 2x25 perc, térfélcserével, szünet nélkül. A mérkőzést a kiírt időpontba el 

kell kezdeni, várakozási idő nincs! 

 

15./ A helyezések eldöntése: 

 A bajnokságok helyezési sorrendjét a bajnoki mérkőzéseken megszerzett pontok összessége 

határozza meg. Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. 
 

 Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt: 

 a bajnokságban elért több győzelem, 

 a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége, 

 a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól, 

 az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége, 

 az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége. 

 A Decathlon bajnokságban a bajnoki címről csak pontkülönbség dönthet. Azonos pontszám 

esetében rájátszás mérkőzés dönt a bajnoki címről. Amennyiben a mérkőzés döntetlenül 

végződik, 2x5 perces hosszabbítás következik. Ha a hosszabbítás után is döntetlen az eredmény, 

3-3 büntetőrúgást kell elvégezni, majd szükség esetén felváltva kell rúgni, amíg különbség alakul 

ki. A csapatok létszámát a mérkőzés végén a kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára 

kell csökkenteni. Egy játékos akkor végezhet el újabb büntetőrúgást, ha csapata minden játékosa 

(beleértve a kapust is) rúgott már büntetőt. A sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a 

büntetőrúgást, vagy átadja a kezdést ellenfelének. Kettőnél több csapat pontazonossága esetén 

körmérkőzéssel dől el a bajnoki cím. 

 

16./ Díjazás 

 A bajnokság 1-3. helyezett csapatai serleg, labda és díszoklevél díjazásban részesülnek. Továbbá 

a dunaújvárosi Decathlon Áruház felajánlásai. 

 Külön díjazásban részesül a bajnokság csapatvezetője (a csapatvezető díjazásában több 

szempontot is figyelembe vesszünk) 

 

17./ Visszalépés, törlés, halasztás: 

 Amennyiben valamelyik csapat a bajnokságból visszalép, a visszalépés szándékát írásban kell 

közölni a DLSZ-szel. 

 Ha valamely csapat nem áll ki a sorsolás szerinti időpontban, akkor a mérkőzés 3 pontját 5:0-ás 

gólkülönbséggel az ellenfél javára igazoljuk, a vétkes csapattól pedig 2 büntető pontot levonunk.  

 Második ki nem állás esetén további 6 büntetőpont kerül levonásra. 

 Harmadik ki nem állás esetén a csapat törlésre kerül a bajnokságból.  

 A bajnokságból visszalépett és kizárt csapat összes eredménye törlésre kerül. 



 

 

 Kizárt csapat a jövő évi bajnokságban nem szerepelhet, nem nevezhet. 

 Mérkőzést halasztani NEM lehet! 

 Várható rossz idő esetén is meg kell jelenniük a csapatoknak és a játékvezetőnek a mérkőzés 

helyszínén, ahol a játékvezető dönt a mérkőzés esetleges elhalasztásáról. 

 Különösen szélsőséges időjárás esetén a DLSZ központilag is törölheti az adott játéknap összes 

mérkőzését. 

 Ha a kisorsolt mérkőzés játékvezetője nem jelenik meg, a két csapat megegyezése alapján szükség 

játékvezető vezetheti le a mérkőzést, amelyet a jegyzőkönyvben a mérkőzés megkezdése előtt 

rögzíteni kell. 

 

18./ Játékvezetés: 

 A játékvezető kijelölését a mérkőzésekre a DLSZ JB végzi.  

 

19./ Fegyelmi tárgyalás: 

 A Fegyelmi tárgyalást a DLSZ Fegyelmi Bizottsága tartja (az aktuális MLSZ Fegyelmi Szabályzat 

alapján) minden hétfőn 17.00 -18.00 óra között. A kiállított játékos és a csapatvezető a fegyelmi 

tárgyaláson részt vehet. A mérkőzésen véglegesen kiállított játékos igazolását a játékvezető a 

játékvezetői jelentéshez csatolja. Az igazolást a játékos ismételt játék-jogosultságakor a Kispályás 

Bizottság adja ki.  

 Második sárga lappal kiállított játékos esetében nincs Fegyelmi tárgyalás, a kiállított játékos egy 

mérkőzés kihagyása után ismét pályára léphet.  

 A DLSZ Fegyelmi Bizottságának határozatát /eltiltás mérkőzés(ek)ről/ abban a versenysorozatban 

kell letölteni, amelyben a fegyelmi vétség elkövetésre került. Amennyiben a fegyelmi határozat 

/eltiltás/ időtartamra szól, a határozat /eltiltás/ a DLSZ által szervezett minden sportrendezvényre 

érvényes. 

 Ha egy mérkőzés részvevőjét (aki lehet csapatvezető vagy játékos) a Fegyelmi Bizottság 

határozatában eltiltással sújt, az csapatvezető/játékos az eltiltás ideje alatt sem csapatvezetőként, 

sem játékosként nem vehet részt a játékban és nem foglalhat helyet a kispadon. 
 

20./ Óvás, fellebbezés: 

 Óvást 3 napon belül, írásban lehet a DLSZ felé benyújtani, óvási díj befizetését igazoló 

szelvénnyel együtt. 

 Óvási díj: 8.000,- Forint 

 Az óvás határozata ellen a DLSZ elnökéhez lehet fellebbezni, a határozat kézhezvételétől 

számított 3 napon belül, írásban a fellebbezési díj befizetésével. 

 Fellebbezési díj: 10.000,- Forint 

 Óvási/fellebbezési díjat a DLSZ az óvás/fellebbezés elfogadása esetén visszatéríti. 

 



 

 

21./ Egyéb rendelkezések: 

 A mérkőzéseken alkalmazott játékszabályokat a „Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó 

Bajnokság Játékszabályai 2018/2019.” tartalmazza. (http://www.dlsz.hu/dokumentumtar)  

 A pályaválasztó csapat köteles a szabály előírásainak megfelelő labdát biztosítani. 

 Az oktatási intézményekben található sportpályák esetén, az oktatási intézmény teljes területén 

tilos a dohányzás. 

 Ittas állapotban pályára lépni, illetve a pálya környezetében tartózkodni nem lehet!  

 A DLSZ által szervezett sporteseményeknek helyt adó intézmények Házirendjében foglaltak 

elfogadása és betartása mindenki számára kötelező, aki az eseményen bármilyen minőségben részt 

vesz (játékosok, csapatvezetők, nézők, DLSZ delegáltak, stb.). 

 A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben az MLSZ érvényben lévő szabályzatai irányadóak. 

 

 

Jó szórakozást és sok sikert kívánunk! 

 
 

AZ AMATŐR 5 + 1 JÁTÉKRENDSZER LÉNYEGE, A FOCI SZERETETE 
                                                                                                                  „DLSZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunaújváros, 2019. június 27. 

 

Petrás Gábor 

főtitkár 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

 

 

 

 

Mészáros István 

Versenybizottsági elnök 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

http://www.dlsz.hu/dokumentumtar

