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1. A Carissa Női Bajnokság rendezője
 A bajnokságot a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ) írja ki, szervezi és működteti.
2. A Carissa Női Bajnokság főtámogatója
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A Carissa Női Bajnokság támogatója
 Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága
 Carissa Virágüzlet Dunaújváros
4. A Carissa Női Bajnokság célja
 Dunaújváros, és Dunaújváros vonzáskörzetének női labdarúgást szerető játékosainak mozgási,
sportolási lehetőség biztosítása.


Dunaújváros, és Dunaújváros vonzáskörzetének női labdarúgást szerető játékosainak,
csapatainak szervezett bajnoki rendszerben történő versenyeztetése.



A bajnokság győzteseinek, helyezettjeinek megállapítása és díjazása.



A labdarúgás népszerűsítése, a mérkőzések nézőinek szórakoztatása.



A mozgás, az egészséges életmód előtérbe helyezése.

5. A Carissa Női Bajnokság nevezési és részvételi feltételei
 A bajnokságban azok a csapatok vehetnek részt, akik a DLSZ versenykiírását elfogadják és
magukra nézve kötelezően betartják, a nevezésüket határidőre leadják, a nevezési díjat határidőre
befizetik, valamint nincs fennálló tartozásuk a DLSZ-szel szemben.
Nevezési díj: alkalmanként kerül megállapításra
6. A Carissa Női Bajnokság rendszere
 A Carissa Női Bajnokság kuparendszerben kerül lebonyolításra.


A kupafordulókra maximum nyolc csapat nevezését fogadjuk el, akik körmérkőzéses (és szükség
esetén egyenes kieséses) rendszerben mérkőznek meg egymással.



A négy kupaforduló összesítése adja a bajnokság végeredményét.



A bajnokságban szereplő csapatok az egymás ellen vívott (kupa) mérkőzések alapján szerzett
pontokat viszik a 2019/2020. évi Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
pontszámításába.

7. A Carissa Női Bajnokság időrendje és helyszínei
 1. forduló: 2019. november 1. péntek - Dunaújváros Sportcsarnok


2. forduló: 2020. március 15. vasárnap - Dunaújváros Sportcsarnok



3. forduló: 2020. június 1. hétfő Dunaújváros, Alsó Duna part – Oktatási Központ



4. forduló: 2020. június 13. szombat - Baracs, műfüves pálya
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8. Játékjogosultság
 A bajnokságban azok a labdarúgók szerepelhetnek, akik naptári nap szerint betöltötték a 14.
életévüket.


A versenyszervezők által ismertetett 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 játékosok saját felelősségükre vesznek részt a bajnokság mérkőzésein. Sérülés,
egészségkárosodás esetén a DLSZ-t semmilyen anyagi, kártérítési felelősség nem terheli.

9. A játékosok létszáma
 Minden kupára (fordulóra) maximum 12 fő nevezhető egy csapatba. (5 mezőnyjátékos + 1 kapus
és maximum 6 cserejátékos).
10. A játékosok felszerelése
 A mérkőzéseket sportfelszerelésben, egységes színű, számozott mezben kell lejátszani.


Azonos színű mez esetén a sorsolás szerinti vendégcsapat köteles más színű szerelésben, vagy
megkülönböztető jelzőtrikóban játszani. A jelzőtrikókat a kupa szervezője biztosítja.



Az 1. és 2. fordulóban a mérkőzések parketta borítású teremben kerülnek megrendezésre, a 3.
fordulóban füves, a 4. fordulóban műfüves borítású pályán. Kérjük a játékosokat, hogy a
burkolathoz alkalmazkodjanak, megfelelő cipőről gondoskodjanak. Stoplis cipő viselése tilos!

11. A kupafordulók helyezéseinek eldöntése
A helyezési sorrendet körmérkőzéses rendszerben a mérkőzéseken megszerzett pontok összessége
határozza meg. Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.
Pontozás
 Győzelem:3 pont
 Döntetlen: 1 pont
 Vereség: 0 pont
 Az egyenes kieséses szakaszban, a helyosztókon, valamint a döntőben, döntetlen esetén
(hosszabbítás nincs) 3-3 büntetőrúgás 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. A mérkőzés
lefújásakor kettő perces kiállítását töltő játékos nem vehet részt a büntetőrúgásokban.
Technikai adatok:
 Csapatlétszám:
 Játékidő:
 Kapu mérete:
 Pályaméret:

12 fő (5 mezőnyjátékos + 1 kapus + (maximum) 6 cserejátékos)
Kupánként változó
2 X 3 méter
20 X 40 méter
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Csoporthelyezések eldöntése:
 Több pont.
 Pontegyenlőség esetén, a holtversenyben lévők közötti (2 csapat esetén):
o az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége,
o összes mérkőzés gólkülönbsége,
o az összes mérkőzésen rúgott több gól.
 Pontegyenlőség esetén, a holtversenyben lévők közötti (3 csapat esetén: mini tabella):
o az egymás ellen játszott mérkőzések (mini tabella) pontkülönbsége,
o az egymás ellen játszott mérkőzések (mini tabella) gólkülönbsége,
o összes mérkőzés gólkülönbsége (a csoport összes mérkőzése),
o az összes mérkőzésen rúgott több gól a csoport összes mérkőzése),
o az egymás ellen játszott mérkőzéseken (mini tabella) rúgott több gól.
 Amennyiben így is holtverseny alakul ki, akkor hétméteresekkel döntik el az érintett csapatok a
helyezéseket. A hétméteresek lebonyolításának menetét a Versenykiírás 11. pontja tartalmazza.
 Azokon a mérkőzéseken, ahol győztest kell hirdetni (egyenes kieséses szakasz, elődöntő, döntő),
nincs hosszabbítás. Ha döntetlen az eredmény, 3-3 büntetőrúgást kell elvégezni. A hétméteresek
lebonyolításának menetét a Versenykiírás 11. pontja tartalmazza.
12./ Egyéb rendelkezések:
 Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet.
 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.
 Óvás a mérkőzés alatt vagy a mérkőzés befejezése után legfeljebb 5 percig jelenthető be. Ez idő
alatt az érintett csapat tagjainak a Versenybizottság rendelkezésére kell állniuk.
 Óvási díj: 5.000.- Ft.
A játék tisztasága miatt hozott szabályok:
 Az első mérkőzés kezdete előtt le kell adni (aláírva) a kitöltött Nevezési lapot (az első mérkőzés
után változtatni azon nem lehet!).
 Amennyiben nincs leadva a Nevezési lap időben, a csapatot kizárjuk a további küzdelmekből. (Ezt
a Versenybizottság nagyon szigorúan be fogja tartani és tartatni!)
 A rendezőség nem köteles ellenőrizni a játékjogosultság tényét, ezért ha valaki óvást nyújt be a
játékjogosultság vitathatósága miatt, akkor bizonyítania kell az óvás jogosságát!
 Amennyiben menet közben derül ki (a mérkőzés (-ek) lejátszása után), hogy valaki jogosulatlanul
játszik / játszott a tornán, akkor a vétkes csapattól elvesszük azon mérkőzés (-ek) pontjait, melyen
(melyeken) a játékos játszott és minden ilyen mérkőzésen (visszamenőleg) -2 ponttal sújtjuk a
csapatot. Ha az adott mérkőzés végeredménye a vétlen csapat szempontjából 3:0 vagy annál
rosszabb, akkor 3:0-ás végeredményt számolunk el. Ha viszont jobb a lejátszott mérkőzés
gólaránya, akkor az elért végeredmény kerül beírásra.
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Nem részesülhet különdíjban az a játékos, aki a torna során kiállításra kerül, vagy a torna során
bármikor sportemberhez nem méltó viselkedést tanúsít!
A gólkirályi címet a tornán azon legtöbb gólt szerző játékosa kapja, akinek csapata az elődöntőben
jutott.

Játékvezetői figyelmeztető rendelkezések:
1. Szóbeli figyelmeztetés.
2. Sárga lap, 2 perces kiállítás.
3. Piros lap. Végleges kiállítás (a kiállított játékos helyett 5 perc elteltével egy cserejátékos pályára
léphet, a csapat kiegészülhet). A végleg kiállított játékosnak el kell hagynia a kispadot, a lelátóra
vagy az öltözőbe kell mennie. A játék csak akkor folytatódhat, ha ez megtörtént.
A második sárga lappal kiállított játékos egy mérkőzés kihagyása után ismét pályára léphet, az
azonnali piros lappal kiállított játékosnak minimum kettő mérkőzést ki kell hagynia. Az a játékos,
aki kirívó sportszerűtlenséget következtében kerül kiállításra, vagy a torna során bármikor
sportemberhez méltatlan viselkedést tanúsít, a torna további mérkőzésein nem vehet részt, ügyét a
Fegyelmi Bizottság tárgyalja, a fordulót követő hétfő 17.00 órakor. A Fegyelmi Bizottság elé
idézésről a Versenybizottság dönt.
Súlyosabb incidens (pl. tettlegesség) esetén a fegyelmi tárgyalást az MLSZ Fejér Megyei
Igazgatóságának Fegyelmi Bizottsága folytatja le, ebben az esetben az eltiltás minden MLSZ
versenyrendszerben szereplő kiírásra érvényes.
12. A Carissa Női Bajnokság díjazása
Díjazás a kupasorozatban
 1. helyezett: kupa, 12 darab érem, díszoklevél
 2. helyezett: kupa, 12 darab érem, díszoklevél
 3. helyezett: kupa, 12 darab érem, díszoklevél
Különdíjak:
 A torna gólkirálya: emléktárgy, díszoklevél


A torna legjobb játékosa: emléktárgy, díszoklevél



A torna legjobb kapusa: emléktárgy, díszoklevél



Miklós István díj (A Nap Pillanata): emléktárgy, díszoklevél



DLSZ+ díj: emléktárgy, díszoklevél

Díjazás a bajnokságban
 1. helyezett: kupa, 12 darab egyedi érem, díszoklevél
 2. helyezett: kupa, 12 darab egyedi érem, díszoklevél
 3. helyezett: kupa, 12 darab egyedi érem, díszoklevél
Különdíjak:
 A bajnokság gólkirályai (1. 2. és 3.): emléktárgy, díszoklevél


A bajnokság legjobb játékosa: emléktárgy, díszoklevél



A bajnokság legjobb kapusa: emléktárgy, díszoklevél
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13./ Versenybizottság tagjai:
 Petrás Gábor, Mészáros István, Szalavics Eszter
13.


Technikai információk
Technikai megbeszélésre és sorsolásra minden esetben a kupasorozat adott fordulóját megelőző
héten, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség irodájában kerül sor (Dunaújváros, Városháza tér 1.
VIII. emelet, 805. szoba).



Az első mérkőzés kezdete előtt le kell adni (aláírva) a kitöltött Nevezési lapot és azon változtatni
az első mérkőzés után NEM lehet!



Amennyiben nincs leadva a Nevezési lap időben, a csapatot kizárjuk a további küzdelmekből.



A helyosztó mérkőzésen csak olyan játékos szerepelhet, aki a Nevezési lapon fel van tüntetve és a
csoportmérkőzések során pályára lépett.



Öltöző, fürdő, WC biztosított. Tekintettel a résztvevő csapatok számára, nem tudunk minden
csapatnak külön-külön öltözőt biztosítani. Kérjük, hogy az értékeire mindenki saját maga
vigyázzon, ne hagyjon senki értéket az öltözőkben! Az értékekért felelősséget nem vállalunk!

14. Egyéb rendelkezések
 A mérkőzéseken alkalmazott játékszabályokat a „Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó
Bajnokság Játékszabályai 2019/2020.” tartalmazza (https://dlsz.hu/dokumentumtar).


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.).



Minden olyan kérdésben, amelyben a versenykiírás nem rendelkezik, a rendező szervezet (DLSZ)
dönt az MLSZ szabályzatok, az általános alapelvek, a játékszabályok szelleme és a fair play szem
előtt tartásával.

Kommunikációs csatornák:
Honlap: www.dlsz.hu Email cím: dmjv.dlsz@gmail.com Telefonszám: +36 70 616 59 41
Facebook: http://www.facebook.com/dunaujvarosilabdarugoszovetseg
Dunaújváros, 2019. szeptember 12.

Mészáros István
Versenybizottság elnök
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

Szalavics Eszter

Petrás Gábor

Női Bizottság elnök
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

főtitkár
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
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