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KORCSOPORT: 2004.01.01 után született gyermekek vehetnek részt 
 

A torna célja: Sportbarátság ápolása, versenylehetőség biztosítása, sportszakmai 

 feladatok megvalósítása. 

A torna szervezői: Hévíz SK 

A torna helyszíne: Városi Sportcsarnok, Kossuth L. u. 2. 

Játékidő: 1 x 15 perc 

A csapatok létszáma: max. 15 fő 

Felállás: 4 + 1 

Csere: folyamatos 

Pálya: 40 x 20 m, 3 x 2 m –es kapu, parkettás pálya. A játék vonalra történik, alap és 

oldalvonalon egyaránt. 

Szabályok: A labdarúgás szabályai 

Speciális szabályok: LES – NINCS  

 PARTDOBÁS – NINCS  

A folyamatos támadójáték érdekében a labda csak lapos passzal hozható játékba, 

amelyből közvetlenül nem lehet gólt elérni. Ha levegőbe emelkedik a labda a 

berúgás során, az ellenfél kapja a berúgás jogát. 

Az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát az ellenfél 

játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el. 

 SZÖGLETRÚGÁS  

 A sarokpontról történik. 

Az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát, az ellenfél 

játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el. 

 BÜNTETŐ  

 Büntetőterületen (6 méter) belüli szabálytalanság esetén büntetőrúgás következik. 

 A büntetőpont a kapu közepétől számított 7 méterre van. 

 BÜNTETÉS: 

 A mérkőzésen durva, szabálytalanságért kiállított játékos büntetése 2 perc. 

 CSERE  

 Cserélni bármikor lehet, a saját alapvonala mögül. 

 A lecserélt játékos bármikor visszacserélhető. 

 A cserejátékosok elhelyezkedése a saját kapu oldalán, az alapvonal mögött történjen. 

 TÉRFÉLCSERE – NINCS!  

 FELSZERELÉS  

 A csapatok két eltérő színű mezgarnitúrát hozzanak magukkal. 

 SPECIÁLIS SZABÁLY  

Az alapvonalon játéktéren kívülre került labdát a kapus csak a saját térfelén hozhatja 

játékba kézzel és lábbal egyaránt. Ellenfél térfelére átrúgott, átdobott labda esetén 

közvetett szabadrúgással hozza játékba a labdát az ellenfél a felezővonalról. 

A mennyezetet érintő labda esetén közvetett szabadrúgással hozza játékba a labdát 

az ellenfél. Ha a 9 m-es szaggatott vonalon belül érinti a mennyezetet a labda, a 

közvetett szabadrúgást a 9 m-es szaggatott vonalról kell elvégezni. 

  



Labda: 4-es méret 

Lebonyolítás rendje: 2x4 csapat „A”, „B” csoportokban körmérkőzéseket játszik. A kialakult sorrend 

alapján a helyezéseket, a csapatok  további két csoportban („C”):1-4., ill. („D”):5-8., 

körmérkőzések után döntik el, ahová az egymás elleni eredményeiket magukkal 

viszik. Az alapszakaszban, ill. a rájátszásban a csoportokon belüli helyezéseket 

azonos pontszám esetén –egymás elleni eredmény,- gólkülönbség,- több rúgott gól 

büntető rúgások döntik el. Több csapat holtversenye esetén, csak az egymás elleni 

eredmények számítanak a fent felsorolt elvek alapján. 

Díjazás: Minden csapat oklevél díjazásban részesül, 1-3 helyezett csapatok serleget is kapnak. 

 Különdíjat kap: a legjobb kapus, a gólkirály, ill. a legjobb mezőnyjátékos. 

Egyéb: Minden vitás esetben a versenybizottság dönt! 

 

A csapatok edzőit külön kérném az alábbiakra: 

Bemelegíteni a mérkőzésekre a karzaton lehet, labdázni a játékterületen kívül TILOS! 

Nagyon fontos, hogy az előre kiírt időpontokat betartsuk, mivel nem kieséses rendszerű a torna, ezért 

csuszás” nem lehet. A mérkőzésekre mindig időben ott kell lenni a csapatoknak, egyből fordulunk. Egy 

perc van, a mérkőzés váltásra. (Csak ti edzők segíthettek, a percre pontos lebonyolításban!)  A mérkőzést 

mérő óra, mindig el fog indulni az egy perc letelte után!   

  

A tornán résztvevő játékosok diákigazolvánnyal, ill. egyesületi igazolással szerepelhetnek! 

(Nem kell leadni, csak vitás esetek esetén kell bemutatni a mérkőzés játékvezetőjénél.)  

 

Mindenki a saját felelősségére játszik, a szervezők felelősséget nem vállalnak! Az öltözőben hagyott 

értékekért, tárgyakért a szervezők felelősséget nem vállal! 

 

Sok szeretettel várunk bennetek.  

 

Szabó Imre 

Hévíz SK. Szakmai vezető 

Tel. 06-30/230-7025 

 


