
 
 

 

 

Résztvevő csapatok: 

 

Veszprém /Magyarország/ Passau /Németország/ 

Nyitra /Szlovákia, Felvidék/ Pápa /Magyarország/ 

Tarnów /Lengyelország/ Sepsiszentgyörgy / Románia, Erdély/ 

 

Torna célja:  Sportág népszerűsítése, megszerettetése, 

versenylehetőség biztosítása, tehetségek felkutatása, 

sportbarátság elmélyítése, testvérvárosi kapcsolatok 

elmélyítése 

 

Torna résztvevői:  A meghívott csapatok 2000. január 1-én és utána 

született sportolói 

 

 

Torna helye:     Veszprém Március 15 úti Sportcsarnok 

H-8200 Veszprém, Március 15. út 5. 

 

Torna időpontja:    2014.október 23-25. 

 

Torna lebonyolítás:  

 

Mérkőzések:  

 

2014.10.24. (péntek) 

 

09.00 – 09.25   Veszprém   - Tarnów 

09.30 – 09.55   Nyitra               - Pápa    

10.00 – 10.25   Passau  - Sepsiszentgyörgy 

 

10.30 – 10.45  Ünnepélyes megnyitó 

 

10.50 – 11.15   Nyitra   - Veszprém 

11.20 – 11.50   Pápa   - Tarnów 

11.55 – 12.20   Passau  - Nyitra 

12.25 – 12.50   Veszprém - Sepsiszentgyörgy 

12.55 – 13.20   Pápa   - Passau 

13.25 – 13.50   Tarnów  - Sepsiszentgyörgy 

 

 



 
2014.10.25. (szombat) 

 

10.00 – 10.25   Veszprém  - Passau 

10.30 – 10.55   Nyitra   - Sepsiszentgyörgy 

11.00 – 11.25   Passau  - Tarnów 

 

11.30 – 11.55   Veszprém Közélet - Csapatvezetők 

               

12.00 – 12.25   Pápa   - Veszprém 

12.30 – 12.55   Nyitra   - Tarnów 

13.00 – 13.25   Pápa  - Sepsiszentgyörgy 

 

13.40                          Eredményhirdetés  

 

 

Végeredmény: 

 

1. __________________ 4. __________________ 

 

2. __________________ 5. __________________ 

 

3. __________________ 6. __________________ 

 

A torna szabályai (utánpótlás futsal szabályai szerint) 

 a torna körmérkőzéses lebonyolításban zajlik, mindenki játszik mindenkivel 

 játék időtartama 1x25 perc futóórával. 

 mérkőzéslabda: futsal labda 

 4 mezőnyjátékos és egy kapus lehet a játéktéren egy csapatban. A cserejátékosok 

maximális száma 7 fő. 

 A labdától előírt távolság 5 méter az ellenfél játékosai számára.  A labdát 4 mp-en belül 

játékba kell hoznia az arra jogosult csapatnak (oldalberúgás, sarokrúgás, szabadrúgás, 

büntetőrúgás, kidobás… stb.), ellenkező esetben az ellenfél csapat 

következik oldalberúgás esetén oldalberúgással, egyéb rúgásnál közvetett szabadrúgással. 

 Nincs bedobás, csak oldalberúgás. A labdát szigorúan a vonalra kell helyezni 

(mozdulatlanul), és ha ez megtörtént, akkor szintén 4 másodpercen belül játékba kell 

hozni. A kapus kidobással hozhatja játékba a labdát. 

 Kapusnak a labdát visszapasszolni csak meghatározott esetekben lehetséges. Ha a kapus 

hozzáér a labdához a saját térfelén, akkor egészen addig nem érintheti újra a labdát, amíg 



 
az ellenfél hozzá nem ér a labdához, vagy a kapus át nem megy az ellenfél térfelére. (Ha 

mégis, akkor közvetett szabadrúgást ítélnek a csapata ellen.) 

 A kapus a saját térfelén mindössze 4 másodpercig birtokolhatja a labdát. Ha addig nem 

passzolja le, akkor az ellenfél közvetett szabadrúgást végezhet el onnan, ahol birtokolta a 

labdát a 4 mp leteltekor. (Ha a büntetőterületen belül birtokolta a labdát, úgy a 

szabadrúgást a 6-os vonal azon pontjáról kell elvégezni, amely a legközelebb van ahhoz a 

ponthoz, ahol a kapus a labdát éppen birtokolta.) 

 A 4 mp-es kapusszabály az ellenfél térfelére nem vonatkozik, a kapus lecserélhető 

mezőnyjátékosra, azonban ennek a játékosnak megkülönböztető mezt kell viselnie. 

 A csapat negyedik szabálytalansága után 10 méteres kisbüntető rúgás következik (tehát az 

5. szabálytalanságtól kezdve) minden szabálytalanságért ún. kisbüntető jár, amit 10 

méterről végeznek el, csak a kapus van a lövő játékossal szemben. (Ha a szabálytalanság 

a büntető területen kívül, de 10 méternél közelebb történt, akkor a rúgó játékos dönthet, 

hogy a 10 m-re lévő büntetőpontról vagy a szabálytalanság helyéről akarja-e elvégezni a 

szabadrúgást.) Kisbüntető esetén a kapusnak nem kell a gólvonalon állnia, ilyenkor csak 

az 5 méteres szabály vonatkozik rá. 

 

Fegyelmezési szankciók 

 Sárga lap (Figyelmeztetés): Ebből egy játékos max. 2 db-ot gyűjthet össze a mérkőzés 

folyamán. A második esetben a felmutatott sárga lap után a játékvezető automatikusan 

felmutatja a piros lapot is. 

 Piros lap (Kiállítás): A kiállított játékos nem ülhet le a kispadra, hanem be kell mennie az 

öltözőbe. Csapata azonban 2 perc után kiegészülhet egy másik játékossal. Ha a 

"pillanatnyilag" kevesebb létszámmal játszó csapat a 2 perces büntetőidő alatt gólt kap, 

akkor a gól után azonnal kiegészülhet. 

Helyezések eldöntése azonos pontszám esetén: Gólkülönbség, több rúgott gól, egymás elleni 

eredmény, végül 3-3 hatos rúgás 

Igazolás: Fényképes igazolvány (diák, személyi, útlevél, sporttagsági igazolvány) összesítő 

lapon. 

 

Díjazás: 

 

A torna valamennyi csapata serleg és oklevéldíjazásban részesül. Az 1-3. helyezett csapatok 

tagjai érmet kapnak. 

Különdíjak: a torna legjobb kapusa, torna gólkirálya, minden csapat legjobb játékosa, győztes 

csapat edzője 

 

 



 
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják. 

 

 

Szervezőbizottság: 

Elnök:   Rajki Tamás 

 

Tagok:              Madarász János Sikos László 

Weisz Zoltán  Németh Gábor  

Finta Péter  

 

    Szervezőbizottság 


