
VIII. Országos Bírósági Sportnapok
Kispályás labdarúgás

VERSENYKIÍRÁS

Nevezési feltételek:

A  tornán  az  adott  szervezeti  egység  csapatának  tagjaként,  a  nevezési  feltételeknek
megfelelő dolgozó (bíró/igazságügyi alkalmazott/fizikai dolgozó) vehet részt. A jogviszony
megfelelőségét a szervezők igazolvány alapján a helyszínen ellenőrizhetik. 

Jogosulatlan a nevezés, ha
a) a játékos nem felel meg a nevezési feltételeknek (pl. nem bírósági dolgozó vagy

jogviszonyának kezdő időpontja 2019. április 1. utáni)
b) a játékost nem nevezték a tornára.

Jogosulatlan nevezés esetén az adott  mérkőzés/mérkőzések eredménye az ellenfél  javára
3:0-ás eredménnyel kerül jegyzőkönyvezésre.

A tornára szervezeti egységenként egy csapat nevezhető, legfeljebb 11 fővel. 
A mérkőzéseket 5 mezőnyjátékos és egy kapus játssza, és legalább 4+1 fővel lehet kiállni.

A verseny helyszíne:

• A Miskolci Egyetem futballpályája és műfüves pályája.
• A pálya mérete 20 x 40 méter.
• A kapu mérete azonos a kézilabda kapuéval.

A verseny menete:

• A csoportmérkőzések 4 csoportban zajlanak, ahonnan 16 csapat jut tovább, minden
csoportból az első négy helyezett. 

• Az  egyenes  kieséses  szakaszban  és  a  helyosztókon  döntetlen  esetén  1x5  perc
hosszabbítás, ezt követően, ha továbbra sincs gól, akkor 7 méteres rúgás, előbb 3-3
fő,  ezután  egyenlőség  esetén  felváltva  az  első  kihagyott  lehetőségig  úgy,  ha  az
azonos körben a másik csapat értékesíti.

• Győzelemért 3 pont, döntetlen esetén 1-1 pont jár. 
• Pontazonosság esetén a csoporton belüli sorrendet az alábbiak döntik el:

1. egymás elleni eredmény
2. gólkülönbség
3. több rúgott gól
4. sorsolás.

• A mérkőzések  játékideje: 2x12 perc futó órával.  A játékvezető indokolt esetben
megállíthatja az órát.



A játékvezetők a mérkőzés kiírt  kezdő időpontjához képest  5 percet  várnak a hiányzó
csapatra, majd a mérkőzést lefújják és 3:0-ás eredménnyel a megjelent csapat javára írják
azt. 
FONTOS:  Amennyiben egy csapat legalább két mérkőzésen nem, vagy a fentiek szerint
késve jelenik meg, a tornát nem folytathatja és eredményei törlődnek!

Versenyszabályok:

• A tornán a teremlabdarúgás szabályai vannak érvényben.
• A mérkőzéseken stoplis cipő viselése tilos (függetlenül a stopli anyagától). A

hernyótalpas cipő megengedett.
• A szervezők megkülönböztető mezeket biztosítanak.
• A mérkőzéseket bőrlabdával kell játszani, amelyet a szervezők biztosítanak,

ugyanakkor  megkérünk  minden  csapatot,  hogy  hozzanak  magukkal  is  egy
labdát.

• Játékost  cserélni csak  a  felezővonaltól  két  méter  távolságon  belül,  saját
térfélen  lehet.  A csereszabály  megsértése  esetén  a  beálló  játékos  büntetése
sárga lap.

• A büntetőrúgást hét méterről kell elvégezni.
• Az  oldalvonalon  játéktéren  kívülre  került  labda  játékba  hozása  nem  csak

kézzel, hanem lábbal is lehetséges.
• Az alapvonalat elhagyott labdát a kapus hozza játékba. A labda csak akkor

kerül játékba, ha a büntetőterületet elhagyja. Ha a kapusról az alapvonalon
túlra  kerül  a  labda,  szögletet  kell  ítélni.  Hazaadás  a  nagypályás  szabályok
szerint.  A büntetőterületen kívül a kapus mezőnyjátékosnak számít,  és  akár
gólt is rúghat.

• A becsúszás tilos.
• A játékvezető figyelmeztet, illetve sárga és piros lapot alkalmaz:

-  sárga  lap  esetén  a  vétkes  játékosnak  2  percre  el  kell  hagynia  a
játékteret. 2 perc eltelte után térhet vissza.
- piros lap vagy második sárga lap esetén a kiállítás végleges. 4 perc  
letelte után másik játékos beállhat.

• Sárga lap jár:
- háromszori figyelmeztetés,
- a labda játékba hozásának akadályozása
- a játékvezető szidalmazása esetén.

• Piros lap jár:
- kirívóan súlyos sportszerűtlenség, 
- második sárga lap esetén.

• A torna következő mérkőzésén a kiállított játékos nem játszhat.
• Szögletnél a letett labdától minimum 3 méterre, oldalberúgásnál, bedobásnál

minimum 2 méterre kell állnia az ellenfél játékosának.
• Az  indulók  elfogadják  a  kiírásban  foglaltakat.  Ezzel  elismerik,  hogy  a

versenyen mindenki a saját felelősségére indul.



A verseny pontozása:

Helyezés: 17- 9-16 5-8 4 3 2 1

Pont 1 3 6 8 10 12 15

Időrend:

A csoport B csoport C csoport D csoport

13:30-14:00 A1-A2 B1-B2 C1-C2 D1-D2

14:00-14:30 A4-A5 B4-B5 C4-C5 D4-D5

14:30-15:00 A3-A6 B3-B6 C3-C6 D3-D6

15:00-15:30 A1-A3 B1-B3 C1-C3 D1-D3

15:30-16:00 A4-A6 B4-B6 C4-C6 D4-D6

16:00-16:30 A2-A5 B2-B5 C2-C5 D2-D5

16:30-17:00 A3-A2 B3-B2 C3-C2 D3-D2

17:00-17:30 A5-A6 B5-B6 C5-C6 D5-D6

17:30-18:00 A4-A1 B4-B1 C4-C1 D4-D1

8:30-9:00 A2-A6 B2-B6 C2-C6 D2-D6

9:00-9:30 A5-A1 B5-B1 C5-C1 D5-D1

9:30-10:00 A3-A4 B3-B4 C3-C4 D3-D4

10:00-10:30 A6-A1 B6-B1 C6-C1 D6-D1

10:30-11:00 A2-A4 B2-B4 C2-C4 D2-D4

11:00-11:30 A5-A3 B5-B3 C5-C3 D5-D3

Az egyenes kieséses szakasz:

Nyolcaddöntő:
13:00-13:30 A1-C4 (I) B1-D4 (II) C1-A4 (III) D1-B4 (IV)

13:30-14:00 A2-C3  (V) B2-D3 (VI) C2-A3 (VII) D2-B3 (VIII)

Negyeddöntő:

14:30-15:00 I-V (1) II-VI (2) III-VII (3) IV-VIII (4)

Elődöntő:
15:30-16:00 1-2 3-4

3. helyért 16:30-17:00



1. helyért 17:00-17:30


