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4./ A bajnokság résztvevői: 

 A bajnokságot „Zeus” I. osztály (10 csapat), „Campus” II. osztály (12 csapat), III osztály (11 

csapat) IV osztály (10 csapat) és V. osztály (9 csapat), „Decathlon” Senior osztály (8 csapat), 

„Corso” Old Boys osztály (5 csapat), „Carissa” Női osztály (4 csapat) csapatai alkotják. 

 „Decathlon” Senior osztályban a 35. életévüket betöltött játékosok szerepelhetnek. 

 „Corso” Old Boys osztályban a 40. életévüket betöltött játékosok szerepelhetnek. 

 Újonnan alakult csapatok az V. osztályba nevezhetnek. 

6./ Bajnokság lebonyolítása: 

 „Zeus” I. osztály 

A csapatok ősszel és tavasszal is körmérkőzéses rendszerben mérkőznek meg egymással. 

(csapatonként 2x10 =20 mérkőzés). 

 „Campus” II. osztály  

A csapatok ősszel és tavasszal is körmérkőzéses rendszerben mérkőznek meg egymással. 

(csapatonként 2x12 =24 mérkőzés). 

 III. osztály 

A csapatok ősszel és tavasszal is körmérkőzéses rendszerben mérkőznek meg egymással. 

(csapatonként 2x11 =22 mérkőzés). 

 IV. osztály 

A csapatok ősszel és tavasszal is körmérkőzéses rendszerben mérkőznek meg egymással. 

(csapatonként 2x10 =20 mérkőzés). 

 V. osztály 

A csapatok az ősz és tavasz folyamán összesen háromszor mérkőznek meg egymással 

körmérkőzéses rendszerben. (12 mérkőzést ősszel - 12 mérkőzést tavasszal kell lejátszani, 

csapatonként 3x8 =24 mérkőzés). 

 „Decathlon” Senior osztály 

A csapatok ősszel és tavasszal is körmérkőzéses rendszerben küzdenek egymással. (csapatonként 

2x7 =14 mérkőzés). 

 Corso” Old Boys osztály 

A csapatok az ősszel és tavasszal is kétszer-kétszer mérkőznek meg egymással körmérkőzéses 

rendszerben. (csapatonként 2x2x4=16 mérkőzés). 

 „Carissa” Női osztály 

A csapatok az ősszel és tavasszal is kétszer-kétszer mérkőznek meg egymással körmérkőzéses 

rendszerben. (csapatonként 2x2x3=12 mérkőzés). 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

7./ Bajnoki mérkőzések helyszínei és időpontjai: 

  „Zeus” I., „Campus” II. osztály 

A mérkőzések a dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakiskola Sportpályáján kerülnek 

megrendezésre, időpontját a DLSZ Versenybizottsága írja ki, a sorsolásnak megfelelően 

 III., IV. és V. osztály 

A mérkőzéseket a pályaválasztó csapat által megjelölt pályán játsszák. Ezeknek a pályáknak meg 

kell felelnie a kispályás labdarúgás szabályainak és DLSZ hozzájárulással kell rendelkezniük. 

Amennyiben a pályát nem a DLSZ biztosítja, a pályák állapotáért (pl.: vonalak jól látható 

felfestése, kapuk rögzítése, hálók állapota) a pályaválasztó csapat felel.  

A mérkőzések időpontját és helyszínét a DLSZ által kijelölt első három keddi szövetségi napon és 

időpontban lehet lekötni a DLSZ irodájában (Polgármesteri Hivatal VII. emelet nagytárgyaló) 18-

19 óra között. Amennyiben a három egyeztetés után valamelyik mérkőzés nem kerül lekötésre, a 

negyedik szövetségi napon a DLSZ kijelölheti a mérkőzés időpontját és helyszínét, a lekötés 

meghiúsulásában vétlen csapat javaslata alapján. A mérkőzés időpontjáról a DLSZ értesítést küld 

a csapatoknak. 

Azoknak a csapatoknak, akiknek a „hazai” pályája betonborítású, a bajnokság előtt kötelezően 

jelezniük kell ezt a szövetség felé. A játéktér használatának engedélyezése a szövetség 3 tagú 

bizottságának a hatásköre. 

A mérkőzések legkorábbi kezdési időpontja munkanapokon 14 óra, munkaszüneti napokon 9 óra. 

A legkésőbbi kezdés villanyfényes pályán 20 óra. Világítás nélküli pályán a mérkőzést úgy kell 

lekötni, hogy az a sötétedésig befejeződjön. Ha a játékvezető a mérkőzést sötétedés miatt lefújja, a 

felelősség a pályaválasztó csapatot terheli. 

 „Decathlon” Senior osztály 

A mérkőzések a Hild József Kollégium Sportpályáján és a Baracsi Sporttelep műfüves kispályáján 

kerülnek megrendezésre, időpontját a DLSZ Versenybizottsága írja ki, a sorsolásnak megfelelően. 

 „Corso” Old Boys és a „Carissa” Női osztály 

A mérkőzések a Hild József Kollégium Sportpályáján kerülnek megrendezésre, időpontját a 

DLSZ Versenybizottsága írja ki, a sorsolásnak megfelelően. 

14./ Feljutás, kiesés: 

A „Zeus” I. osztályból nincs kieső. A „Campus” II. osztály 1. helyezettje feljut az „Zeus” I. osztályba. 

A „Zeus” I. osztály 10. helyezett csapata a „Campus” II. osztály 2. helyezett csapatával,  a „Zeus” I. 

osztály 9. helyezett csapata a „Campus” II. osztály 3. helyezett csapatával kupa szabályok szerint oda-

visszavágós rendszerben osztályozót játszik. 

A „Campus” II. osztály 11-12. helyezettje kiesik a III. osztályba. A „Campus” II. osztály 10. helyezett 

csapata kupa szabályok szerint oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik a III. osztály 3. 

helyezettjével.  
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A III. osztály 1-2. helyezettje felkerül a „Campus” II. osztályba. 

A III. osztály 11. helyezettje kiesik a IV. osztályba. A III. osztály 10. helyezett csapata a IV. osztály 2. 

helyezett csapatával, a III. osztály 9. helyezett csapata a IV. osztály 3. helyezett csapatával kupa 

szabályok szerint oda-visszavágós rendszerben osztályozót játszik. 

A IV. osztály 1. helyezettje felkerül a III. osztályba. 

A IV. osztályból nincs kieső. A IV. osztály 10. helyezett csapata a V. osztály 2. helyezett csapatával, a 

IV. osztály 9. helyezett csapata a V. osztály 3. helyezett csapatával kupa szabályok szerint oda-

visszavágós rendszerben osztályozót játszik. 

Az V. osztály 1. helyezettje felkerül a IV. osztályba. Az V. osztályból kieső nincs. 

Amennyiben az osztályozós mérkőzéseken olyan eredmény születik, hogy nem lehet győztest 

meghatározni (idegenben szerzett gólok nem számítanak), 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. A mérkőzések 

helyét és időpontját a DLSZ határozza meg. 

Az osztályozó mérkőzés vesztesei egy mérkőzésen megmérkőznek egymással is, amely párharc 

győztese az esetleges feltöltésnél előnyt fog élvezni. 

Amennyiben valamelyik osztály feljutója nem vállalja a magasabb osztályban való szereplést, 

továbbra is az eredeti osztályban marad.  

A „Decathlon” Senior, „Corso” Old Boys és a „Baronesz” Női osztályból feljutás és kiesés nincs. 

Visszalépések, kizárások miatt történő besorolások ügyében a DLSZ dönt.  

15./ Díjazás 

 Az osztályok 1-3. helyezett csapatai serleg és oklevél díjazásban részesülnek. 

 A „Zeus” I. osztályban külön díjazásban részesül: a legtöbb gólt szerző játékos (arany cipő, ezüst 

cipő, bronz cipő), a legjobb játékos (Markó Lajos díj), legjobb kapus (Török Kálmán díj), a 

legjobb 21 év alatti játékos (Fejes László díj).  

 A DLSZ Tisztelet díjában részesül az a sportember, aki a dunaújvárosi labdarúgás területén 

kiemelkedő tevékenységével, teljesítményével és munkájával segíti a helyi sportéletet. A díjra 

érdemes személyt a Társadalmi Felelősség Bizottsága terjeszti elő és ítéli meg. 

Dunaújváros, 2014. szeptember 29. 
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