FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA
Kispályás labdarúgás
2014. április 12.
1. A verseny rendezője:
Budapesti Szabadidősport Szövetség
2. Verseny helye:
BKV Előre Sporttelep, Labdarúgó pálya
3. Verseny időpontja:
2014. április 12. 9:00-15:00
4. Nevezés:
− Csak előnevezett csapatokat fogadunk el.
− Előnevezés: április 8-ig a fotitkar@bszszsport.hu.
− Helyszíni regisztráció: 9:00 – 9:30, az előre nevezett csapatok részére.
− Sorsolás és technikai értekezlet: 9:40
5. Verseny résztvevői:
− 18 éven felüli (1996-ben és előtte született) résztvevők.
− Csapat létszáma 12 fő, melyből a pályán egyszerre 1 fő kapus és 5 fő mezőnyjátékos tartózkodhat.
− A csapatban csak nevezett játékosok szerepelhetnek.
6. Verseny lebonyolítása:
− Selejtezők:
A nevezett csapatokat a nevezők számától függően 4-es vagy 5-ös csoportokba sorsoljuk, A csoporton belül a csapatok körmérkőzéssel döntik el a
helyezéseket. A győzelemért 3, a döntetlenért 1, a vereségért 0 pont jár. A
csoporton belüli helyezések eldöntése: legtöbb pontszám, egymás elleni
eredmény, jobb gólkülönbség, több rúgott gól.
− Döntők:
A csoportból az 1. és 2. helyezett csapatok (sorrendben: csoportban szerzett több pont, majd gólkülönbség, majd több rúgott gól, majd kevesebb
kapott gól) kerülnek a 8-as döntőbe, ahol egyenes kieséses rendszerben
mérkőznek tovább. A III. helyezésért is lejátszásra kerül a mérkőzés.
A döntő mérkőzésein döntetlen esetén 2x5 perc hosszabbítás következik.
Amennyiben a hosszabbítást követően is döntetlen az állás, úgy 3-3 db
hétméteres rúgás következik. Ha így sem dől el a továbbjutás akkor a csapatok azon játékosai, akik még nem lőttek büntetőt az első hibáig folytatják a büntetők rúgását.
− Játékszabályok:
o A mérkőzések játékideje (térfélcsere közben is futó órával) a selejtezőkön 2x10 perc. A játékidőt a rendezők a megjelent csapatok számától
függően a technikai értekezleten módosíthatják.
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o A játéktér mérete: 20 x 40 m
o A pálya talaja a csoportmérkőzéseken eltérő lehet.
o Minden csapat köteles egy játékra alkalmas labdával megjelenni és azt
a mérkőzésre rendelkezésre bocsátani.
o A tornán semmilyen stoplis cipő használata nem megengedett.
o A csapatoknak egységes színű mez használata kötelező. Egyforma színű mez esetén az elől álló csapat köteles más színű mezről gondoskodni.
o A tornán a játékvezetők sárga, piros lapot illetve 2 vagy 5 perces és
végleges kiállítást alkalmazhatnak. A véglegesen kiállított versenyző a
következő mérkőzésen automatikusan nem szerepelhet. Ennek megszegése illetve jogosulatlan játékos szerepeltetése a csapat azonnali kizárását vonja magával. Azonnali kizárásra kerül az a csapat, amelyiknek a játékosa az ellenfél játékosát szándékosan megüti, megrúgja, leköpi, a játékvezetőt bántalmazza. A kizárást a játékvezető jelentése
alapján a Versenyrendező Bizottság határozza el.
o A játékvezető által félbeszakított mérkőzésen a kizárt csapat ellenfele
részére 3 ponttal és 5:0 gólaránnyal kerül a mérkőzés bejegyzésre.
o A kapusról saját térfélen, alapvonalon túlra került labdát szögletrúgással kell játékba hozni. A kapus a labdát kidobásnál nem dobhatja túl a
felező vonalon. A kapus a labdát kézzel nem foghatja meg hazaadásból, oldalbedobásból.
o Sorfalat a labdától 3 méterre kell felállítani.
7. Díjazás:
Az első három helyezett csapat kupa díjazásban részesül.
8. Egyebek:
− A tornán induló játékosok a saját felelősségükre vesznek részt a rendezvényen. Ezt a csapatvezető aláírásával igazolja a nevezési lapon.
− Az öltözőben hagyott felszerelésekért, tárgyakért a rendezők felelősséget
nem vállalnak.
− A csapatvezetők felelősséggel tartoznak a sportszerűtlen szurkolói megnyilvánulásokért is.
− Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet a torna ideje alatt.
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Erzsébetvárosi SE
B. Mechanika SE
Balázs és Barátai BSE
Józsefvárosi SC
Bp. 4 és 5 Labda SE
Újpest SC
Levélfeldolgozó Üzem SE
Ászgárd SK
FESTO-AM SE
Angyalföldi TTE
Kinizsi TTK
Csepel-Sziget SE
Kispest SE
Budai XI. SE
Ellipszis Sport Club
Rómaifürdő SE
Kőbánya SC
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info@bszszsport.hu

Bp. 4 és 5 Labda SE
Ászgárd SK
Ferencváros Szabadidős SE
Erzsébetvárosi SE

+36 1 266-84 04, +36 30 9316642
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Fővárosi Szabadidő Kupa
A 2014. évi Fővárosi Szabadidő Kupa versenysorozat tavaszi eseményeit ismét a BVK
Előre Sporttelepén tartotta a szövetségünk az Erzsébetvárosi SE diadalával.

Kispályás labdarúgás
A kispályás labdarúgó torna mérkőzései a sporttelep műfüves pályáin folytak csoport majd
kieséses mérkőzések formájában. A Fővárosi Szabadidő Kupa versenyében 17 csapatból a
legjobban a Erzsébetvárosi SE csapata, míg a Szabadidő Kupában 4 csapat közül az Bp. 4 és
5 Labda SE csapata győzött.
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