UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA
(2008-2009 KOROSZTÁLYOK SZÁMÁRA)

MEGHÍVÓ
1. A Kupa helyszíne:
Pápai úti sporttelep,
9024 Győr, Pápai út
Tervezett időpontok:
2019. május 19. vasárnap, 8:00-13:30-ig U11 - 2008-es korosztály
2019. május 19. vasárnap, 8:00-13:30-ig U10 - 2009-as korosztály
Megnyitó: 7:45

2. A verseny célja:
- a labdarúgó sportág népszerűsítése a gyermekek körében
- versenyzési lehetőség biztosítása
- sportbaráti kapcsolatok ápolása
3. Nevezési díj: Nincs
4. Versenykiírás
2008-2009 korosztályok U10-U11
(Minden korcsoportban az adott év január 1-je után született, vagy annál fiatalabb játékos nevezhető)
Játékos létszám:U10-11 6+1. Max. nevezhető játékos: U10-11: 14 fő.
Játék idő: U10-11 1×25 perc, labdaméret: 4-es, pályaméret: U10-U11: 35x55, Kapuméret: U10-11 5x2m.
5. A Kupa lebonyolítása
2008-2009-es korosztályok U10-11 - 5 csapat részvételével, körmérkőzések!
6. Pontozás
 győzelem 3 pont, - döntetlen 1 pont, - vereség 0 pont
A sorrend eldöntése pontazonosság esetén:
 1. egymás elleni eredmény
 2. gólkülönbség
 3. több rúgott gól
 4. kevesebb kapott gól
A versenykiírásban és a torna lebonyolításában is fenntartjuk a változtatás jogát, ha a nevezők létszáma ezt indokolja!

7. A rendezvény díjazása:
Az 1-3. helyezett kupát, érmet kap.
A 4-5. helyezettet oklevéllel díjazzuk.
Különdíjak: gólkirály, legjobb kapus, legjobb mezőnyjátékos.
8. A mérkőzés szabályai
















gólt a pálya teljes területéről el lehet érni, ha a labda játékban van!
gól után középkezdéssel indul újra a játék.
oldalvonalon kiment labda bedobással vagy lapos passzal hozható játékba, az oldalberúgásból közvetlenül nem
lehet gólt elérni.
az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát, a letett labdától 5 méterre helyezkedhetnek
el.
szöglet van.
durva szabálytalanság sárga lapos figyelmeztetést von maga után, amely 2 perces időbüntetéssel jár. Piros lap
esetén a kiállítás végleges. A véglegesen kiállított játékos helyett 2 perc elteltével másik játékos becserélhető.
Az adott mérkőzésen kiállított játékos már nem térhet vissza azon a meccsen a pályára.
a sorfal távolsága szabadrúgásnál 5 méter, ami nem adható, hanem kötelező!
büntető terület 9 méter, büntető rúgás 9 méter.
saját térfélen lehet cserélni, bármikor.
a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető.
a kapusról van szöglet.
ha a labda kimegy az alapvonalon, a kapus kézzel és lábbal is játékba hozhatja a labdát. Ha játékban van a
labda a kapus átdobhatja ill. átrúghatja a félpályát.
hazaadás nincs.
les van!

9. Egyéb rendelkezések
A játékosok a Kupán csak versenyzői engedéllyel, vagy TAJ kártya és érvényes diákigazolvány felmutatása után
vehetnek részt, emellett minden játékosnak rendelkeznie kell érvényes sportorvosi igazolással, vagy nyilatkoznia kell
arról a csapatvezetőnek, hogy a játékos saját, illetve szülői felelősségre vesz részt a tornán!
Felhívjuk minden csapatvezető figyelmét a Fair Play betartására. Emellett – ha a szervezők kérik – be kell mutatni az
adott játékos születési adatait igazoló okmányt!
A torna ideje alatt az öltözők igénybe vehetők, viszont az öltözőkben és a pálya egész területén lejtett, vagy otthagyott
értékekért (pl. ruha, vagy műszaki cikkek) felelősséget nem vállalunk.
A torna ideje alatt BÜFÉ üzemel!
10. Résztvevő csapatok
U10 (2009-es korosztály): Ács, DAC, Győrújbarát, Ménfőcsanak, Nagymegyer
U11 (2009-as korosztály): DAC, Gönyű, Győrszentiván, Ménfőcsanak, Nyúl
Sporttársi Üdvözlettel,
Farkasházy László | Klubelnök | Telefon: +36 20 439 8389
Kugyela Krisztián | Edző, U11 | Telefon: +36 20 229 6622
Kovácsics Diána | Edző, U10 | Telefon: +36 30 499 9878

