
 
 

SZILVESZTERI TEREMLABDARÚGÓ TORNA 2017 

VERSENYKIÍRÁS 

 

 

A torna célja: Az évtizedes múltra visszatekintő hagyomány folytatása, sportolási, kikapcsolódási lehetőség biztosítása 

mind az amatőr, mind az igazolt játékosok, csapatok számára. 

A torna ideje: 2017. december 27-28-29. 

A torna helyszíne: A 2017. nyarán átadott Répce Sportcsarnok szabványos Gerflor Taraflex sportpadló borítású, 2x3 

méteres kapukkal felszerelt, palánk nélküli kézilabda csarnoka (Répcelak, Arany János utca 9.). 

         

 

A versenybíróság elnöke: Németh Gábor, a Répcelaki SE ügyvezető elnöke 

A versenybíróság tagjai: Gallen Ervin, Kondor Zsolt 

A torna résztvevői: Sportolók „amatőr” és „igazolt” kategóriában. 



 
 
AMATŐR KATEGÓRIA: 

A december 27-i, egynapos amatőr tornára kizárólag azon játékosokat lehet benevezni, akik nem rendelkeznek 

semmilyen - hazai és külföldi - osztályban játékengedéllyel, igazolással. Az esemény minimum 6 együttes esetén 

kerül lebonyolításra, ill. az első 10 csapat nevezését tudjuk elfogadni. 

IGAZOLT KATEGÓRIA: 

Az igazolt kategória december 28-29-én kerül lebonyolításra. Ebben a csoportban bármilyen osztályú játékost 

megkötés nélkül lehet nevezni, ám egy-egy mérkőzésen csapatonként egyszerre csak maximum kettő a megyei I. 

osztály feletti játékos léphet pályára. Az esemény minimum 8 együttes esetén kerül lebonyolításra, ill. az első 16 csapat 

nevezését tudjuk elfogadni. 

A mérkőzések alatt mindkét kategóriában korlátlan cserelehetőségre van mód. A torna ideje alatt tilos a csapatváltás, 

átigazolás, illetve új játékosok felvétele.  

A verseny lebonyolítása: 

Az 5+1 fős csapatoknak kiírt torna során a játékidő 2x12 perc. Félidőben nincsen szünet, térfélcserét követően azonnal 

folytatódik a találkozó. Előbb csoportmérkőzéseken, majd kieséses rendszerben dőlnek el a helyezések. A 

csoportmérkőzések alatti győzelemért 3, döntetlenért 1-1 pont kerül kiosztásra, a vesztesek nem kapnak pontot. 

Amennyiben a kieséses szakaszban a rendes játékidő döntetlennel ér véget, büntetőrúgások döntik el a továbbjutás 

sorsát. Csapatonként felváltva 3-3, illetve, ha ekkor sincsen győztes, akkor mindig plusz 1-1, 7 méterről elvégzett 

büntetőrúgás következik. 

A mérkőzések időtartamát (mindenki által jól látható) futóóra fogja mérni, hosszabbítás – a játékvezető döntésének 

függvényében – lehetséges. 

A játékvezető hatáskörébe tartozik a 2 perces büntetések kiosztása (a kiállított játékos helyett a büntetés alatt más 

nem léphet pályára), ezeknek a mérése szintén jól látható módon fog történni. Az egy adott mérkőzésen, egy adott 

játékosnak kiosztott második 2 perces büntetés cserével történő végleges kiállítást eredményez. 

Amennyiben a labda az oldalvonalon kívülre kerül, mind bedobással, mind lábbal (rögzített helyzetből) játékba lehet 

hozni, gólt azonban közvetlenül nem lehet így elérni! 

A mérkőzéseken minden csapatnak kötelező az egyforma mez/póló, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, illetve a két 

csapat szerelése hasonló, vagy megegyezik, akkor a megkülönböztető jelzőmez viselése (utóbbit a szervezők 

biztosítanak). 

Nem kell félbeszakítani a játékot, ha a labda a tetőszerkezet éri, illetve a tetőszerkezetről bepattanó gól is érvényes. 

A kapus kivételével tilos mindennemű becsúszó szerelés alkalmazása! A szabály be nem tartása esetén közvetett 

szabadrúgás következik az ellenfél javára.  Kapusról van szöglet! 

Óvásra, a mérkőzések felcserélésre, elhalasztására mód nincsen! 

  



 
 
Holtverseny eldöntése a csoportmérkőzések során a következők alapján történik: 

- Egymás elleni eredmény 

- Gólkülönbség 

- Rúgott gól 

- Sorsolás 

A tornáról történő azonnali kizárást vonnak maguk után a következők: 

- Szándékos rongálás a létesítmény területén (a sportcsarnok kamera rendszerrel felszerelt). 

- Rendbontás, a játékvezetők, ellenfelek, nézők vagy szervezők bántalmazása, sértegetése. 

- A mérkőzéseken való meg nem jelenés a kiírt időpontban 

A kizárt csapat ellen korábban megszerzett pontok törlésre kerülnek! 

Verseny díjazása: 

Amatőr kategória: 

1. helyezett csapat: 25 ezer forint, valamint serleg 

2. helyezett csapat: 15 ezer forint, valamint serleg 

3. helyezett csapat: 12 ezer forint, valamint serleg 

Igazolt kategória: 

1. helyezett csapat: 50 ezer forint, valamint serleg 

2. helyezett csapat: 35 ezer forint, valamint serleg 

3. helyezett csapat: 25 ezer forint, valamint serleg 

Különdíjat kap a gólkirály, a legjobb kapus és a legjobb mezőnyjátékos, illetve minden résztvevő csapat számára 

oklevelet készítünk. 

 

      



 
 
A verseny költségei: A rendezés és díjazás költségeit a befizetett nevezési díjakból a rendezőszervek fizetik. Az 

utazási, étkezési stb. költségek a benevezett csapatokat terhelik. 

Nevezési díj: Amatőr kategória: 12 000 Ft/csapat, igazolt kategória 16 000 Ft/csapat, amelyet készpénzzel, illetve 

utalással (előre egyeztetés szükséges!) lehet befizetni a sportcsarnokban. Az a csapat, aki a mérkőzésen nem jelenik 

meg vagy visszalép, a befizetett nevezési díj visszatérítését nem igényelheti. 

A nevezés módja: 

A versenyre a nevezést írásban a sportcsarnokban (hétközben 8 és 17 óra között az emeleti irodában, 17 óra után a 

büfében), vagy a sportcsarnok@repcelakisport.hu e-mail címen kell benyújtani a versenyzők névsorának egyidejű 

megküldésével. Nevezési lap a sportcsarnokban, illetve annak büféjében igényelhető, valamint a 

www.repcelakisport.hu/images/01foci/pdf/Szilveszter_kupa2017_nevezesi_lap.docx webhelyről tölthető le. 

Nevezési határidő: 2017. december 17. 24 óra 

Nevezési díj befizetésének határideje: 2017. december 18. 16 óra 

A sorsolásról és a pontos menetrendről a csapatokat e-mailben kiértesítjük, illetve weblapunkon 

(www.repcelakisport.hu) is közzétesszük! A nyilvános sorsolás időpontja és helye: december 18-a 16 óra, Répce 

Sportcsarnok emeleti klubszobája. Az eseményen örömmel látjuk a csapatok képviselőit! 
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Egyéb tudnivalók: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályán a torna-, terem-, vagy sportcipő használata KÖTELEZŐ, melyet mindenki hozzon 

magával. Stoplis cipő használata szigorúan tilos! 

A mérkőzéseken hivatásos játékvezetők fognak közreműködni, az összecsapásokról jegyzőkönyv kerül felvételre. 

A versenyzők részére öltözőt és fürdési lehetőséget biztosítunk. Az öltözőben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem 

vállalunk. (Korlátozott számban letéti díj ellenében értékmegőrző szekrény igényelhető.) 

      

 

A torna alatt a sportcsarnok folyamatosan büfé üzemel! 

Információs telefon: 95/372-200 vagy Gallen Ervin 0630/367-7613 

Minden résztvevőnek eredményes versenyt és jó szórakozást kívánunk! 

 
Répcelak, 2017. november 21. 

  
 RENDEZŐSÉG  
 

   


