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Sarkadkeresztúri Téli Teremlabdarugó Bajnokság 

2015/2016. évi versenykiírása 

 

A bajnokság célja: 
 

folyamatos  játéklehetőség  biztosítása,  a  teremlabdarúgás  népszerűsítése,  bajnoki 

sorrend eldöntése, közönség szórakoztatása. 

 

 

A mérkőzések helye és ideje: 
 

Sportcsarnok, Sarkadkeresztúr, Széchenyi utca 1. 

 

2015.  december  6-tól  folyamatos  a  nevezések  függvényében,  feltehetően  minden 

szombat délután. 

 

 

A bajnokság rendezője: 
 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 

 

 

A versenybizottság összetétele: 
 

elnök: Bakucz Péter 

titkár:  Csávás Lajos 

tagok: Fábián Zsolt, Nagyné Bondár Anikó 

 

 

A bajnokság résztvevői: 
 

- akik a 16. életévüket 2015. július 1-ig betöltötték. 

- akik 2014/2015. bajnoki évben megye III. osztályban vagy annál magasabb osztályú 
bajnokságban szerepeltek, illetve a 40 év fölött lévőek megkötés nélkül nevezhetőek a 
játékba. 

- akik a versenyszabályokat elfogadják, s akiket a versenykiírásban foglaltak szerint 

beneveznek. 
 

 

Nevezés: 
 

írásban, a mellékelt nevezési lapon. 

 

 

Nevezési határidő: 
 

2015. december 1. (kedd) 20:00 óra és egyben a nevezési lapok leadási határideje, 

nevezési díjjal együtt. 



2  

Sorsolás: 
 

időpontja: 2015. december 3. (csütörtök) 16:30 

 

helye: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Tanácskozó terme 

 

A technikai értekezletet is ezen a napon tartjuk, amelyre ezúton meghívjuk a 

csapatok képviselőit. 

 

 

Díjazás: 
 

a nevezés függvényében az első három helyezett csapat (vándorkupa, pezsgő, érmek) 

és az egyéni legjobbak kerülnek díjazásra (gólkirály, legjobb mezőnyjátékos, legjobb 

kapus). 

 

 

Nevezési díj: 
 

20.000.- Ft/csapat + 10.000.- Ft. bánatpénz, amelyet a bajnokság végén a csapatok 

részére visszafizetünk, kivéve azoknak, akik a bajnokság folyamán minimum kétszer 

nem vagy hiányosan álltak ki. 

 

 

Játékvezetői díj: 
 

Mérkőzésenként és csapatonként 1.500.- Ft, melyet a jegyzőkönyvek leadásával egy 

időben kell kifizetni a csapatoknak, ennek elmulasztása esetén a mérkőzést nem lehet 

elkezdeni. Amennyiben valamelyik csapat nem tud kiállni, a játékvezetői díjat akkor is 

kötelesek kifizetni. 

 

 

Egyéb rendelkezések: 
 

- A bajnokságban résztvevők részére orvosi igazolás nem kötelező, de ajánlott!  A 

versenybizottság az esetleges sérülésekért, egészségügyi  károsodásért  felelősséget 

nem vállal, mindenki saját felelősségére vesz részt a bajnokságban. 

 

- A csapatok 15 főt nevezhetnek a bajnokságra, amíg a létszámkeretüket ki nem 

töltötték. Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet.  
 

- A játékidő 2 x 25 perc, várakozási idő nincs, ki nem állás esetén 3 : 0 –ás 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írandó. 

 
- A mérkőzéseken az egyes csapatok egységes sportfelszerelésben kötelesek megjelenni, 

az ellenféltől eltérő színű mezről a pályaválasztó csapatnak kell gondoskodni. 

 
- Labdát a versenybizottság biztosít, amely a játékvezetőknek lesz átadva. 
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- A mérkőzéseken csak torna-, terem- vagy edzőcipőben lehet játszani. 

 
- Mérkőzéseken 5 mezőny játékos és 1 kapus szerepelhet egyszerre, a mérkőzés 

elkezdéséhez legalább 5 fő szükséges. 

 
- A kiállítás kettő perces vagy végleges lehet. A véglegesen kiállított játékos a soron 

következő mérkőzésről automatikusan eltiltásra kerül és további játékjogáról a 

versenybizottság (mely egyben a fegyelmi bizottság szerepét is betölti) dönt. A 

véglegesen kiállított játékos helyett 5 perc után csere játékos jöhet be. 

 
- Botrányos viselkedés, verekedés esetén az egyén, súlyosabb esetben csapata is 

kizárásra kerül. 

 
- Óvási díj: 5.000.- Ft. Az óvást az óvási díj befizetésével együtt a mérkőzést követő 48 

órán belül lehet benyújtani a versenybizottságnál. A versenybizottság az óvást követő 

legkésőbb 72 órán belül hoz. A döntés ellen további fellebbeznek helye nincs, óvási 

díjat a versenybizottság vissza nem fizet. 

 
- Az előre kiírt sorsolástól a későbbiekben már eltérni nem lehet. 

 
- A bajnokság lebonyolítása az érvényben lévő kispályás labdarúgószabály szerint 

történi. Kivétel – hazaadás, itt a nagypályás szabály érvényes. 

 
- A mérkőzéseken elért győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1 pont jár. 

 
- A bajnoki sorrendet a következők határozzák meg: pontegyenlőség esetén: 

1. egymás elleni eredmény 
2. gólkülönbség 

3. több rúgott gól 

4. sorsolás 

 

- Öltözködési, tisztálkodási lehetőség biztosítva lesz. 
 

- A csapatok egyszeri körmérkőzések után döntik el a végső helyezéseket. 

 
- Valamennyi csapat köteles a mérkőzések megkezdése előtt a csapat névsorát a 

jegyzőkönyvbe beírni, a játékvezetők szintén kötelesek a jegyzőkönyveket 

szabályosan vezetni (eredmények beírása, góllövők, kiállítottak bejegyzése, egyéb 

események vezetése). 

 
- Minden egyéb felmerülő vitás kérdésben a versenybizottság dönt. 

 

Sarkadkeresztúr, 2015. november 12. 

 

 

Versenybizottág 


