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A XXXI.  Mez őberényi Kispályás Labdarúgó Teremkupa Versenykiírása 2012/2013. 
 
 

 
Cél: Rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása, a Teremkupa 2013. évi helyezéseinek 
eldöntése. 
 
Időpont: 2012. november 25 – 2013. február 23.  
 
Helyszín: Molnár Miklós Sportcsarnok, Mezőberény 
 
Rendező: a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola DSE 
 
Versenybíróság:  
 

elnök: Henger Péter 
tagok: Mihálik Pál 
           Frey Mihály 

 
Résztvevők: azok a csapatok, akik határidőre leadják nevezési lapjukat 
 
Nevezés: előzetesen október 26-ig a mellékelt nevezési lapon az alábbi címre: 

e-mail: peterhenger@gmail.com 
Telefon: 30 /9839-233 

Vagy személyesen az első megbeszélésen, október 29-én. 
 
Csapatlétszám: 5 + 1 fő + cserejátékosok 

Maximális létszám: 15 fő csapatonként. 
 

Kategóriák:  
 

1. amatőr (csapatonként kettő megyei I, három megyei II. és/vagy III. osztályú felnőtt 
korú (1993-ban és korábban született) játékos szerepelhet: utánpótlás korú 
játékosok közül három szerepelhet a következők szerint: utánpótlás korhatár: 1994. 
január 1-jén és később született játékosok, akik legfeljebb megyei I. osztályú 
bajnokságban játszanak, vagy U 15-ös, legfeljebb NB II - ben szereplő csapat 
korhatárnak megfelelő játékosai) 
A bajnokságban az alsó korhatár: játszhatnak az 1998. január 1. előtt született 
versenyzők, fiatalabbak nem! 

2. szenior (1978-ban és korábban született versenyzők, de csapatonként egy, 1972-
ben, vagy korábban született, maximum megyei III. osztályban szereplő aktív 
játékos nevezhető!) 
A különböző bajnokságokban való szereplés határ napja 2012. szeptember 1. 

 
Egy játékos mindkét kategóriában szerepelhet! 
 

 
 
 



 
 
Igazolás: 

- összesítő névsorral, melyet a csapat 2. mérkőzésig le kell adni! A 
bajnokságokban szereplő játékosokat jelölni kell! 

- A névsoron később sérülés esetén sem lehet változtatni. 
 
 
Technikai értekezletek: 
 
Az első október 29-én 17.30 órakor 
A második: november 12-én 17.30 órakor (mindkettő a Molnár Miklós Sportcsarnokban). 
 
A technikai értekezleten a Versenykiírással kapcsolatos módosításokat nem fogadunk el, 
mindenki a leírtaknak megfelelően állítsa össze csapatát! 
 
Lebonyolítás: A nevezések számától függően, mindkét kategóriában kétszeres körmérkőzés, 
a végén rájátszással a bajnokságonkénti 1-4. helyezetteknek (időpontja: várhatóan 
2013.február 23.). 
Tervezett mérkőzés napok: 2012. nov. 25, dec. 2, 9, 16, 23, 30,  
2012. jan. 6, 13, 20, 27, febr. 3, 10, 17, és a rájátszás febr. 23-án (szombat). 
 
Játékidő: 2 x 25 perc, 5 perc szünettel 
 
Holtverseny eldöntése:  
 
a pontegyenlőség esetén dönt: 
 

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

 
 
Szabálytalanságok elbírálása: 
 

1. sárgalapos figyelmeztetés  
2. kétperces kiállítás (egy játékos legfeljebb kétszer egy mérkőzésen) 
3. végleges – piros lappal – öt perc után cserével: ebben az esetben az eltiltás 

mértékéről 2 napon belül dönt a Versenybíróság (min. egy mérkőzésről eltiltás!) 
4. minden, a testi épséget veszélyeztető szerelést két perces kiállítás követ! 

 
Díjazás: (mindhárom kategóriában) 

- az 1-3. helyezetteknek érem, serleg 
- Különdíjak: a gólkirály, a legjobb kapus és két mezőnyjátékos 
-  

Nevezési díj: a nevező csapatok számától függ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Egyéb tudnivalók: 
 
- sima talpú tornacipő használata kötelező 
- az időpont igényeket a nevezési lapon kérjük feltüntetni 
- a játék vonaltól vonalig tart, a mennyezet érintésekor a félpályától bedobással folytatódik 

a mérkőzés 
- várakozási idő 10 perc 
- a mérkőzéseken minimum 1 + 3 főnek a pályán kell lennie – ellenkező esetben a 

mérkőzést le kell fújni, ill. nem lehet elkezdeni 
- kétszeri ki nem állás után a csapat minden addigi eredményével együtt törölve lesz 
- ki nem állás, jogosulatlanul szereplő játékos és lefújt mérkőzés esetén a 3 pontot a vétlen 

csapat 3:0-ás gólkülönbséggel kapja 
- cserélni a kézilabda cserevonalnál, a saját térfélen lehet (ellenkező esetben: 1.alkalom 

figyelmeztetés, 2. alkalom kétperces kiállítás) 
- 7 m-es rúgásnál csak a kapus és a végrehajtó játékos tartózkodhat a térfélen 
- orvosi igazolás nem kötelező, mindenki saját felelősségére játszik 
- az öltözőkben hagyott pénzért és értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk 
- az alapvonalon túl jutott labdát játékba hozatalkor át lehet juttatni a támadó térfélre 

(kézből is) 
- a kapusról alapvonalon túlra kerülő labda esetén is van sarokrúgás 
- a kapus a lábbal szándékosan hazaadott labdát kézzel nem érintheti 
- a partdobást végző csapat kapusa a játékba hozott labdát kézzel nem érintheti 
- az oldalvonalon kívülre került labdát oldalberúgással is játékba lehet hozni úgy, hogy a 

labda érintheti a vonalat! 
- ebben az esetben a védőjátékos helyezkedése: minimum 2 méterre a labdától!  
- A szabály megszegése esetén: 1. alkalom: sárgalapos figyelmeztetés 
                                      2. alkalom: kétperces kiállítás, minden hibát vétő játékos esetében! 
- a mérkőzéseken a csapatok egységes színű mezben szerepeljenek! 
- a Sportcsarnok bejárati ajtót vasárnaponként kezdés előtt 20 perccel nyitjuk! 
- óvni a mérkőzést követő 2 napon belül lehet a Versenybíróságnál 
 
 
 
 
Mezőberény, 2012. október 14. 
 
 
 
 

 
Henger Péter s.k. 

         versenybíróság elnöke 
 

 
 

 


