Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
E-mail: info.sportcsarnok@gmail.com
Honlap cím: www.szekszardisport.hu

Telefon:
+36 74 315 733

(XXV.) Szekszárdi Sportközpont Téli Kispályás Teremlabdarúgó Kupa Versenykiírása
2017-2018.
1./ A kupa célja: A szabadidő hasznos eltöltése, a téli időszakban folyamatos játéklehetőség
biztosítása a benevezett csapatok részére.
2./

A kupa rendezője:
Szekszárdi Sportközpont NKft.

3./

A kupa résztvevői:
Cégek, vállalkozások, hivatalok, intézmények dolgozóiból alakított és alkalmilag
szerveződött csapatok, labdarúgó szakosztályok kispályás csapatai.

4./

A kupa lebonyolítása:
A nevezéstől függően 2 csoportban, csoportonként 8 – 10 csapattal, rövidebb /oda fordulós/ alapszakasszal, rövidebb /oda - fordulós/ rájátszással, rövidebb /oda-fordulós/
elődöntővel, döntővel.

5./

A kupa időpontja:
2017. december 02-től - 2017. február közepéig, a benevezett csapatok számától
függően szombati és vasárnapi napokon.
Játéknapok:
2017. december. 02,10, 16,
2017. január. 06, 13, 14, 21,
2017. február. 03, 04, 11, 17.

6./

A kupa helye:
Szekszárd Városi Sportcsarnok 40 x 22 m-es, oldalpalánkos küzdőtere, 5 x 2 m-es
kapukkal.
7./

Versenybizottság:
Csillag Balázs elnök
Szilágyi Dezső titkár
Mercsényi Gyula tag

8./

Nevezési határidő:

2017. november 23. /Csütörtök/ 17:00
Nevezést beérkezési sorrendben maximálisan
Versenybizottság.
9./
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Nevezési díj:
Csapatonként 55.000.- Ft, mely összeg tartalmazza a csapat összes kupa
mérkőzésének (a terem használati díját, világítást, öltöző használat és fürdési
lehetőség) költségeit.
A nevezési díjat készpénzben kell befizetni a nevezéssel egyidejűleg, vagy a Szekszárdi
Sportközpont NKft számlájára átutalni.
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A kupában csak azon csapatok vehetnek részt, akik legkésőbb a
technikai értekezleten: 2017. november. 30. / Csütörtök / 17:00 óráig
a nevezési díjat készpénzben befizetik, illetve a befizetés tényét banki bizonylattal
igazolják.
A nevezési lapokat a Szekszárdi Sportközpont NKft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
címre kérjük beküldeni, vagy a Sportcsarnok titkárságára leadni.
10./ A kupa díjazása:
I. helyezett csapat
60.000- Ft értékű sportszer vásárlási utalvány
II. helyezett csapat
40.000- Ft értékű sportszer vásárlási utalvány
III. helyezett csapat
30.000- Ft értékű sportszer vásárlási utalvány
További díjazottak:
- a gólkirály
10.000.-Ft. Értékű sportszer vásárlási utalvány
- a legjobb kapus
10.000.-Ft. Értékű sportszer vásárlási utalvány
11./ Játékvezetők biztosítása és díjazása:
A játékvezetők felkérése a TMLSZ. JB. keretéből történik, a küldést a Versenybizottság
végzi.
A játékvezetői díj: mérkőzésenként 2.500.- Ft, melyet a sorsolás szerint elöl álló csapat a
játékvezető által adott költség-elszámolási bizonylat alapján a mérkőzés előtt köteles
kifizetni.
12./ Játékidő:
2 x 25 perc, 5 perc szünettel
13./ A helyezések eldöntése:
Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont jár. Vereség esetén a vesztes csapat nem kap
pontot.
- több pontszám
- azonos pontszám esetén jobb gólkülönbség
- azonos pontszám esetén a több rúgott gól
- azonos pontszám esetén egymás elleni eredmény
- sorsolás
14./ Egyebek:
 Nevezni maximum 20 főt lehet.
 Ha a benevezett játékosok száma nem éri el a maximum (20) főt, úgy a hiányzó
számmal fel lehet tölteni, legkésőbb a sorsolás kezdetéig, azaz
17:00 óráig.

2017. november. 30.-a

Ezen a névsoron a Bajnokság végéig változtatni már nem lehet.
A Versenyjegyzőkönyv-et a mérkőzésekre a Versenybizottság biztosítja, mérkőzés
előtti kitöltése a csapatvezetők, képviselők kötelessége (aláírásukkal igazolják) és
felelőssége. Mérkőzés végén a játékvezető(k) aláírással hitelesíti(k).
 Külön sportorvosi, orvosi igazolás nem szükséges, minden játékos és
közreműködő saját felelősségére játszik illetve tevékenykedik.
 A kupa alapszakaszból, rájátszásból, elődöntőből és a döntőből áll.
 Az alapszakaszban, 2 csoportban csoporton belül körmérkőzéses formában játszanak
a csapatok.
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 A csoportbeosztást a technikai értekezleten sorsolással alakítjuk ki.


















A mérkőzések alatt a cserepadon szerelésbe beöltözött cserejátékosokon kívül még 3
fő „civil” képviselő is helyet foglalhat. A játékvezető felügyeli az előírás betartását.
A küldött játékvezető távol maradása esetén a két csapat köteles „szükség” játékvezetőben megállapodni /vagy a VB-i asztalnál jelen levő egyik VB. tag köteles
levezetni a mérkőzést/, mert mérkőzés játékvezető hiányában nem maradhat el.
A döntő napján az 1 - 2. és a 3 - 4. helyért folyó mérkőzéseken 2 fő játékvezető
működik közre (a mérkőzés mindkét csapata játékvezetői díjat fizet). Ezen két
mérkőzés előtt az érintett csapatok és a játékvezetők bevonulására és név szerinti
bemutatására kerül sor.
Az elődöntők és a döntő mérkőzések - kivétel a döntő 1 - 2. és 3 - 4. helyezésért
folyó mérkőzések - végén kialakuló esetleges döntetlen eredmény esetén a mérkőzés
győztesét 5 - 5 büntető-rúgással - továbbiakban felváltva büntető az első hibázásig kell megállapítani.
Az 1 - 2. és a 3 - 4. helyért folyó döntő mérkőzések végén kialakuló döntetlen
eredmény esetén 2 x 5 perces hosszabbítás következik, s ha ez sem eredményez
győztest, úgy 5 - 5 büntetőrúgás - a továbbiakban felváltva elvégzett büntetőrúgás az
első hibázásig - hivatott a győztes kilétét megállapítani.
A csapatok egységes szerelésben kötelesek a mérkőzéseken megjelenni.
Amennyiben a pályára lépő csapat (-ok) játékosa (-i) nem egységes szerelésben
érkeznek, vagy mindkét csapat szerelése megegyező, úgy a játékvezető felkérésében
megszólított egyik csapat játékosai kötelesek a Versenybizottság által rendszeresített
jelölő mezben szerepelni és azt a mérkőzés befejezésével a Versenybizottságnak
visszaadni. A játékvezető köteles a csapatok mez színétől elütő /hosszú melegítő
öltözet megengedett/ játékvezetői szerelésben működni.
Minden csapat köteles legalább egy 5 -ös méretű labdát biztosítani.
A kupa során csak torna-, sűrű stoplis sport, vagy edzőcipő használható.
Személy-azonosság igazolására, külön felszólításra a játékosok kötelesek fényképes
igazolványt bemutatni.
Esetleges óvást a Versenybizottságnál csak írásban lehet benyújtani a mérkőzést
követő legfeljebb egy órán belül. Az óvást a Versenybizottság /3 fő / a csapat
következő mérkőzése előtt tárgyalja, döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye
nincs. Az óvási díjat (5.000.-Ft.) a Versenybizottságnál kell befizetni. Amennyiben
az óvásnak helyt ad a Versenybizottság, úgy a befizetett díj a befizető részére
visszatérítésre kerül.
Fegyelmi ügyekben a Versenybizottság – az MLSZ hatályos Fegyelmi
Szabályzata, a Versenykiírás és a Versenykiírás mellékletét képező
Játékszabályok alapján - dönt a mérkőzést követő 3 napon belül.
A résztvevő csapatok tagjai, vezetői, a közreműködők kötelesek betartani a
Sportcsarnok Házirendjét és a Tűzvédelmi utasításban meghatározott előírásokat.

Szekszárd, 2017. november 02.
Szekszárdi Sportközpont NKft.
XXV. Teremlabdarúgó Kupa
Versenybizottsága
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