III. VITALSPORT KUPA
„ÖRÖMJÁTÉK…”
DUNAÚJVÁROS, 2019. SZEPTEMBER 7. SZOMBAT

VERSENYKIÍRÁS

VERSENYKIÍRÁS
„MINDENKI GYŐZTES, AKI FOCIZIK!”
DLSZ
1./ Az amatőr kispályás labdarúgó torna szervezője:
 Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
2./ A III. Vitalsport Kupa névadója:


Dunaújvárosi Decathlon Áruház

3./ A III. Vitalsport Kupa támogatója:


Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

4./ Az amatőr kispályás labdarúgó torna célja:
 A sport szerelmeseinek szórakoztatása
 A kispályás labdarúgás népszerűsítése
 Sportolási lehetőség biztosítása amatőr labdarúgók számára kupaszerű versenykiírásban
 A dunaújvárosi Decathlon Sportáruház népszerűsítése
5./ A labdarúgó torna és a sportnap helyszíne:
 DLSZ ARÉNA, Dunaújváros, Dunaújváros, Radnóti Miklós u.
6./ A verseny időpontja:
 2019. szeptember 7. szombat, 0830-1530
7./ Nevezés a kupára:


A kupában azok a csapatok vehetnek részt, akik a DLSZ versenykiírását elfogadják és magukra
nézve kötelezően betartják, valamint a regisztrációs űrlapot kitöltik, majd a részvételi díjat
befizetik.




Részvételi díj: 12.000,- forint / csapat
A részvételi díjat a 11736037-20543068 OTP Bank DLSZ számlaszámára kell elutalni.

9./ Jelentkezési / nevezési határidő:
 A kupára a nevezés a regisztráció beküldése és a nevezési díj beérkezése után válik
hivatalossá! Résztvevő csapatok száma: maximum 8 csapat
 8 csapat regisztrációja és nevezési díj befizetése után lezárása kerül a nevezési lehetőség
10./ Ajándék:
 Minden benevezett csapat a dunaújvárosi Decathlon Áruháztól 12.000,- Forint értékű
ajándékutalványt kap

11./ Technikai megbeszélés és sorsolás helye és ideje:
 Dunaújvárosi Decathlon Áruházban (Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 12.)
 2019. augusztus 30. péntek 15.30 óra
12./ Játékjogosultság / nevezési feltételek:






A tornán csak olyan játékos szerepelhet, aki rendelkezik 2019/2020-as érvényes játékengedéllyel a
Markó Lajos Városi Kispályás Bajnokságban!
Az kispályás labdarúgó tornára csak a 14. életévét betöltött játékos nevezhet.
A tornára nem nevezhető ZEUS I. osztályban játékengedéllyel rendelkező játékos!
A játékosok saját felelősségükre vesznek részt a kupa mérkőzésein. Sérülés, egészségkárosodás
esetén a DLSZ-t semmilyen anyagi és kártérítési felelősség nem terheli!
A kupára 8 férfi csapat jelentkezését fogadjuk el nevezési sorrendben!

13./ Az amatőr kispályás labdarúgó torna lebonyolítása:
 A verseny szabályzata a jelenlegi Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által kiírt 2019/2020. évi
versenykiírás. (letölthető: http://dlsz.hu/dokumentumtar).
 A tornára 8 csapat jelentkezését fogadtuk el, melyek 2 négyes csoportba kerülnek kisorsolásra. A
csoportokon belül körmérkőzések döntik el a csoporthelyezések sorsát. A csoport negyedik
helyezettjei a 7. helyért, a csoport harmadik helyezettjei, pedig az 5. helyért küzdenek meg. A
csoport első és második helyezettjei keresztmérkőzést játszanak, a vesztesek a 3. helyért, míg a
győztesek a III. Vitálsport Kupáért küzdenek meg egymással.
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.
Technikai adatok:
 Csapatlétszám:
 Játékidő:
 Kapu mérete:
 Pályaméret:

12 fő (5 mezőnyjátékos + 1 kapus + (maximum) 6 cserejátékos)
1 X 20 perc
2 X 3 méter
20 X 40 méter

14./ Helyezések 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,
o az összes mérkőzésen rúgott több gól,
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 13. pont negyedik
bekezdése tartalmazza.
15./ Egyéb rendelkezések:
 Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet.
 Maximum 12 fő nevezhető egy csapatba.
 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.
 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.

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
nem méltó viselkedést tanúsít, a torna további mérkőzésein nem vehet részt, ügyét a Fegyelmi
Bizottság tárgyalja, 2019. szeptember 9-én hétfőn 17.00 órakor. A Fegyelmi Bizottság elé idézésről a
Versenybizottság dönt.
13./ Versenybizottság tagjai:
 Petrás Gábor, Mészáros István, Fekete Mihály
14./ Díjazás:
 1. helyezett: kupa, díszoklevél, Decathlon Sportmez garnitúra (11 mez, nadrág + 1 mez)
 2. helyezett: kupa, díszoklevél + sportfelszerelés
 3. helyezett: kupa, díszoklevél + sportfelszerelés
Különdíjak:
 A torna gólkirálya: emléktárgy + díszoklevél + sportfelszerelés
 A torna legjobb játékosa: emléktárgy + díszoklevél + sportfelszerelés
 A torna legjobb kapusa: emléktárgy + díszoklevél + sportfelszerelés
 Miklós István díj (A Nap Pillanata): emléktárgy + díszoklevél + sportfelszerelés
 DLSZ+: emléktárgy + díszoklevél + sportfelszerelés
Technikai információ:
 Kérjük, hogy az értékeire mindenki saját maga vigyázzon! Az értékekért felelősséget nem
vállalunk! Illemhely biztosított.
 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 műfüves pályán kerülnek megrendezésre. Kérjük a játékosokat, hogy a talajhoz
alkalmazkodjanak, megfelelő cipőről gondoskodjanak!
 Stoplis labdarúgó cipő használata tilos!

Kommunikációs információk:
Honlap: www.dlsz.hu Email cím: dmjv.dlsz@gmail.com Telefonszám: +36 70 616 59 41
Facebook: http://www.facebook.com/dunaujvarosilabdarugoszovetseg

Jó szórakozást és sok sikert kívánunk!
„AZ AMATŐR 5 + 1 JÁTÉKRENDSZER LÉNYEGE, A FOCI SZERETETE.”

DLSZ

Petrás Gábor
főtitkár
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

Mészáros István
Versenybizottság elnök
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

Dunaújváros, 2019. augusztus 21.

