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1.) A terembajnokság célja:
•

A labdarúgás népszerűsítése

•

A mérkőzések nézőinek szórakoztatása.

•

Téli mozgási és sportolási igények kielégítése.

•

A bajnokság győzteseinek, helyezettjeinek megállapítása.

•

A városi kispályás bajnokságban szereplő csapatoknak versenysorozat biztosítása a téli
szezonban.

2.) A terembajnokság rendezője:
•

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

•

A versenykiírásért felelős: DLSZ Versenybizottsága

•

A lebonyolításért felelős: DLSZ Kispályás Bizottsága

3.) A terembajnokság támogatója:
•

Főtámogató: ENERGOTT KFT. Dunaújváros

4.) A terembajnokság helyszíne:
•

Dunaújváros, Arany János Általános Iskola Tornaterme

5.) A terembajnokság időpontja:
•

2011. november 21. hétfő - 2012. február 22. szerda

•

hétfő 18.00 – 19.00 – 20.00

•

szerda 19.00 – 20.00 -21.00

6.) Nevezési határidő:
•

Zeus osztály 2011. október 25. kedd

•

Campus osztály 2011. november 01. kedd

•

C osztály 2011. november 08. kedd

•

D osztály 2011. november15. kedd

Az elfogadott nevezéseket a DLSZ honlapon folyamatosan frissítjük, a 12 csapat megléte
esetén a nevezés befejeződik.
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7.) Nevezési díj:
•

25.000 Ft (amely tartalmazza a terem bérleti díjat)

8.) A terembajnokság résztvevői:
•

•

A bajnokságban azok a csapatok vehetnek részt, akik a DLSZ versenykiírását elfogadják
és magukra nézve kötelezően betartják, valamint a nevezési lapot határidőre leadják, és
a nevezési díjat befizetik (a befizetési szelvényt vagy fénymásolatát a nevezési laphoz
csatolni kell).
A terembajnokságra maximum 12 csapat nevezését fogadjuk el. Nevezések elfogadása
a 2010/2011-es Markó Lajos Városi Kispályás Bajnokság végeredménye alapján,
erősorrenben történik.

9.) Játékjogosultság/ nevezési feltételek:
•
A terembajnokságban csak a DLSZ által rendezett 2011/2012-es év Markó Lajos
Kispályás Bajnokságban szereplő csapatok és azok hivatalosan leigazolt játékosai
szerepelhetnek. A terembajnokságban átigazolni nem lehet, egy játékos csak egy
csapatban szerepelhet.
10.) Lebonyolítás:
•

A terembajnokság lebonyolítása körmérkőzéses rendszerben történik (11 mérkőzés/csapat).

11.) Helyezések eldöntése:
•

A bajnokságok helyezési sorrendjét a bajnoki mérkőzéseken megszerzett pontok
összessége határozza meg.

•

Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:
1. több győzelem
2. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége,
3. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége,
4. gólkülönbség,
5. több rúgott gól

•

Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. Kizárt vagy
visszalépett csapatok esetében a Labdarúgás Szabályzata az irányadó.

•

Bajnoki címről pontkülönbség dönt. Két csapat azonos pontszáma esetén egy további
mérkőzés dönt a győztesről. Amennyiben a mérkőzés döntetlenül végződik, 2x5 perces
hosszabbítás következik. Ha a hosszabbítás után is döntetlen az eredmény, 3-3
büntetőrúgás következik, majd szükség esetén felváltva lövik a büntetőket a csapatok.
Kettőnél több csapat pontazonossága esetén körmérkőzéssel dől el a bajnoki cím.
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12.) Mérkőzés elmaradása, halasztás:
•

Ha egy csapat hibájából nem lehet megrendezni egy mérkőzést a sorsolás szerinti
időpontban, akkor a mérkőzés 3 pontját 3-0-ás gólkülönbséggel a vétlen csapat javára
igazoljuk, a vétkes csapattól 1 büntetőpontot levonunk. Második ki nem állás esetén 4
büntetőpontot vonunk le, harmadik ki nem állás esetén a csapatot eredményeivel együtt
töröljük a terembajnokságból.

•

A mérkőzés időpontját megváltoztatni nem lehet, halasztani még a két csapat
megegyezésével sem lehet!

13.) Díjazás
•

A terembajnokság győztese elnyeri a vándorserleget, amit egy évig magánál tarthat.

•

Ha egy csapat (vagy jogutódja) 3 alkalommal elnyeri a serleget, akkor az végleg a
tulajdonában marad.

•

A terembajnokság végén minden csapat egy labdát és oklevelet kap, az 1-3. helyezett
kupa és érem díjazásban részesül.

•

A terembajnokság legtechnikásabb játékosa, a legjobb kapus, és a gólkirálya külön
díjazásban részesül.

14.) Fegyelmi tárgyalás:
•

Fegyelmi tárgyalást a DLSZ Fegyelmi Bizottsága tartja minden kedden 16-17 óra között.
A kiállított játékos és az érintett csapatvezető a fegyelmi tárgyaláson jelen lehet. A
mérkőzésen véglegesen kiállított játékos igazolását a mérkőzés játékvezetője bevonja.
Az igazolást a játékos ismételt játékjogosultságakor a Kispályás Bizottság adja ki.

•

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.

15.) Egyéb rendelkezések:
•

A cserepadon két olyan a csapathoz tartozó személy tartózkodhat, aki nincs
cserejátékosnak jelölve, de a jegyzőkönyvbe a nevüket szerepeltetni kell. A mérkőzés
közben egy személy kivételével mindenkinek a cserepadon kell ülnie. Egy személy
állhat, de ő sem távolodhat el a kispadtól.

•

Az adott mérkőzések játékvezetői költségeit a két csapat fele-fele részben fizeti meg a
mérkőzés előtt a játékvezetőnek.

•

A játékvezetői díj: 3.500 Forint / mérkőzés

DUNAÚJVÁROSI
LABDARÚGÓ SZÖVETSÉGE
2400 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1.
TELEFON: (25) 281-773, + 36 70 616 59 41, FAX: (25) 281-773
web: www.dlsz.hu

e-mail: dmjv.dlsz@gmail.com

•

A mérkőzéseket egy játékvezető vezeti. Amennyiben valamelyik csapat kéri két
játékvezető működését, a második játékvezető díját a kérő csapatnak kell fizetni.

•

A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a Markó Lajos Kispályás Bajnokság
2011/2012-es évi versenykiírása, az MLSZ érvényben lévő szabályai, valamint a
kispályás labdarúgás egységes szabályzata az irányadó.

Dunaújváros, 2011. október 10.

Petrás Gábor
Főtitkár
Dunaújváros Labdarúgó Szövetség

Mészáros István
Versenybizottság elnök
Dunaújváros Labdarúgó Szövetség

Futó János
Kispályás bizottság elnök
Dunaújváros Labdarúgó Szövetség

Tóth Imre
Versenybizottság alelnök
Dunaújváros Labdarúgó Szövetség

