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Városmajori Októberfeszt Foci Kupa  

 

1.   A verseny helye:      XII. ker. Városmajor utca 71. 

2.   A verseny időpontja: 2021. október 02. (szombat) 10:00 

3.   A verseny résztvevői: A Városmajori Októberfeszt Foci Kupára minden 16. életévét betöltő 

személy nevezhet.  Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet, a Magyar Labdarúgó 

Szövetség Nemzeti Bajnokságának I-II-III. osztályában szereplő igazolt játékosok nem 

vehetnek részt.   

 A kupára maximum 12 csapat nevezését fogadjuk el, a nevezés sorrendjében.  

Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat nincs, a tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. 

A sportközpont területén mindenki köteles a rendre és a tisztaságra ügyelni, valamint a 

vonatkozó szabályokat betartani. 

4.   Lebonyolítás: A kupára benevezett csapatok számától függően 8, 10 vagy 12 csapatos tornát 

bonyolítunk le.  

 Fordulók száma és a csoportbeosztás a jelentkezők függvényében változhat. 

 Minden esetben garantáltan minimum 3 mérkőzést játszik minden csapat. A nevezési határidő 

lejárta után e-mailben értesítjük a csapatkapitányokat a lebonyolításról és a sorsolásról. 
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5.   Nevezés: 

a.  nevezés módja: info@hegyvideksport.hu e-mail címen keresztül a csapatnév 

megadásával. Az első mérkőzés előtt le kell adni a kitöltött nevezési lapot a 

verseny szervezőjének, melyre max. 10 játékos írható fel.  

b.    nevezési díj: 15.000 Ft / csapat 

c.     nevezési határidő: 2021. szeptember 29. szerda 23:59 a nevezési díj 

átutalásával 

d.  nevezési díj átutalása: A nevezés elküldése után e-mailben értesítünk, hogy 

milyen közleménnyel és hova várjuk a nevezési díj átutalását. A visszaigazoló 

e-mailünk után 3 nap áll rendelkezésetekre a nevezési díj átutalására. 

Amennyiben a megadott határidőig nem érkezik meg bankszámlánkra a 

nevezési díj, úgy nem áll módunkban elfogadni a nevezést. A sikeres 

tranzakcióról minden esetben értesítünk benneteket. 

e.      A nevezési határidő után beérkezett nevezéseket nem áll módunkban elfogadni. 

6.   Sportági rendelkezések:  

a.       Csapatlétszám: max. 10 fő  

b.       Játékosok száma egyszerre a pályán: 5+1 fő  

c.       Pályára vonatkozó rendelkezések: 

-  A kapu mögötti labdafogó hálónál a labda kint van, illetve akkor is, ha a 

palánk felett elhagyja a játékteret. 

d.       Játékidő: 2*15 perc futó órával 

e.       Labda mérete: 5-ös 

f.     Kapu mérete: 2x3 m 
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g.    Pálya borítása és mérete: műfű 40x20m 

h.      Csoportmérkőzés, illetve körmérkőzéses rendszer esetén: 

győzelem: 3 pont / döntetlen: 1 pont / vereség: 0 pont 

Holtverseny esetén a sorrendet a következő szempontok határozzák meg: 

-  2 csapat holtversenye esetén: 

1.       egymás elleni eredmény 

2.       összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség 

3.       összes mérkőzésen elért több gól 

4.       sorsolás 

-  3 csapat holtversenye esetén – minitabella, figyelmen kívül hagyva a 

többi csapat ellen elért eredményeket: 

1.       több szerzett pont 

2.       jobb gólkülönbség 

3.       több szerzett gól 

4.       sorsolás 

i.  A játékvezető maximum 1 percet várakozik. Amennyiben nincs meg 

a megfelelő minimális létszám (3+1 fő) a pályán, a mérkőzés a vétlen 

csapat javára kerül jóváírásra (3:0) 

j. Óvás a mérkőzés alatt, vagy a mérkőzés befejezése után legfeljebb 5 

percig jelenthető be. Ez idő alatt a csapat tagjainak a versenybizottság 

rendelkezésére kell állniuk az igazolás ellenőrzésére. Óvási díj: 10.000 

Ft.  
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A rendezőség nem köteles ellenőrizni a játékjogosultság tényét, ezért ha 

valaki óvást nyújt be a játékjogosultság vitathatósága miatt, akkor 

bizonyítania kell az óvás jogosságát! 

 

k.       Egyéb rendelkezések: 

-  Stoplis cipő használata tilos! 

-  Tilos becsúszni! 

- A hazaadást és az oldalrúgást a kapus nem foghatja meg. A kapus nem 

kaphatja vissza a labdát a csapattársától, amit játékba hozott, anélkül, 

hogy a labda egyszer áthaladt volna a felezővonalon, vagy az indító 

térfélen az ellenfél játékosa érintette volna vagy játékmegszakítás történt 

volna. 

- A palánkra támaszkodni, hozzáérni jogosulatlan előny szerzésének 

céljából tilos! 

- Büntetőrúgás: Hét méterről kell elvégezni. A labdát a hetes vonalára kell 

tenni, egyenlő távolságra a két kapufától. 

-  Helyosztóknál döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik. Ha ez sem 

dönt, akkor további büntetők következnek az első hibáig. A 3. 

büntetőrúgás után a csapat bármely tagja elvégezheti a következő 

büntetőt. 

- A csapatoknak egységes (egyszínű) szerelésben kell megjelenniük.  

 

7.   Egyéb rendelkezések: 

-öltözési lehetőséget biztosítunk a rendezvény helyszínén 

-az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk 
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A Sportpálya területén mindenki köteles a rendre és a tisztaságra ügyelni, valamint a vonatkozó 

szabályokat, házirendet betartani.  

 

 

8.   Díjazás:  

Minden induló csapatnak Powerade csomagot, perecet és rétest biztosítunk az esemény alatt.  

1. I. helyezett: kupa, érem és a csapat létszámának megfelelő, választható színű és méretű, 

számozással ellátott NIKE mez, bajor sörválogatás 

2. II-III. helyezettek érem díjazás, bajor sörválogatás 

3. Gólkirály cím: gravírozott díj + NIKE labda 

4. Legjobb kapus díj: gravírozott díj + kapuskesztyű 

Nem részesülhet különdíjban olyan játékos, akit a torna során piros lappal kiállítottak! 

 

  

  

  

Budapest, 2021.09.13. 

 


