
 
 

 

 

 

 

 

 

Május 1. Kispályás Labdarúgó Kupa 

versenykiírása 
 

Helyszín: Szolnok, Tiszaligeti műfüves pálya 

Ideje: 2020. május 1. (péntek) 10.00 – 15.00 

Nevezési díj: 5.000Ft. Befizetés a pagodában 09.30 órától minden csapat első 

mérkőzésének kezdetéig. 

Nevezési határidő: 2020. április 27. 12.00-ig 

A Május 1. Kispályás Labdarúgó Kupa a Szolnoki Sportcentrum Kft rendezvénye. 

Minden, a tornán szereplő személy (játékos, sportvezető) a Szolnoki Sportcentrum 

fegyelmi hatálya alá tartozik! 

 

A Május 1. Kispályás Labdarúgó Kupára nevező csapatok, nevezésükkel elfogadják 

a versenykiírásban foglaltakat, és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. 

 

A szabályok megegyeznek a városi kispályás labdarúgó bajnokság szabályaival, az alábbi 

kivételekkel: 

(A tornán kiemelten védjük a játékosok testi épségét!) 

 

 Játékidő: 2x10 perc. 

 Igazolt játékosok játszhatnak! 

 Becsúszásos szerelés nincs, érte közvetlen szabadrúgás (vagy büntető) jár. 

 Sárga lap 2 perces kiállítással jár. 

 Piros lap végleges kiállítással jár.  A kiállított játékos helyett 2 perc után egy másik 

játékossal a csapat kiegészülhet. (Az a játékos, akit piros lappal büntettek a soron 

következő mérkőzésen sem játszhat). 

 A két sárgalapos kiállítás (ha a sárga-piros lap felmutatása után, egyéb fegyelmi 

vétséget a kiállított játékos nem követ el) a soron következő egy lejátszott 

mérkőzésre jelent eltiltást! 

 Az egyből piros lappal történő kiállításkor a jelenlévő versenybizottság dönt az 

eltiltás mértékéről. 

 



 Cserejátékosnak sárgalap nem mutatható fel, csak piros. 

 Súlyos sportszerűtlenség esetén az adott játékost vagy csapatot kizárhatjuk a 

versenyből. 

 A tornára maximum 15 játékos nevezhető. A játékosok névsorát az első pályára lépésig 

le kell adni a versenybizottságnál.  A leadott névsor az első pályára lépés után már 

nem módosítható.  

 Egy játékos csak egy csapatban léphet pályára a torna ideje alatt! 

 Oldalról bedobás és berúgás is van, amelyből közvetlenül gól nem érhető el! 

 Szabadrúgásnál, szögletnél és oldalról berúgásnál az ellenfélnek a labdától minimum öt 

méterre kell állni. 

 Oldalról bedobásnál a dobó játékos elé lehet állni, de ugrálni, gesztikulálni nem lehet! 

Ha megteszi, ellene közvetett szabadrúgás adható! 

 Kapukirúgásnál a labdát a kapus kézből kidobhatja, földről kirúghatja, de ebből 

közvetlenül gól NEM érhető el! 

 A csapatoknak egyen szerelésben kell játszania (azonos színű mezt kell hozniuk 

magukkal). Színazonosságnál a vendégcsapatnak kell átöltöznie! (megkülönböztető 

mez!) 

 A tornán csak terem-, illetve hernyótalpas cipőben lehet játszani. 

 

Azonos pontszám esetén a helyezések eldöntésének sorrendisége: 

- egymás elleni eredmény 

- az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége (3 vagy több csapat 

azonos pontszáma esetén) 

- összes mérkőzés gólkülönbsége 

- több rúgott gól 

 

                                                                                                Rézsó Péter 

                                                                         Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 

                                                                                                  Szervező 

 


	Helyszín: Szolnok, Tiszaligeti műfüves pálya

