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2017. jú n ius 23 -25.
„ Buzánszky Jenő Labdarúgó Emléktorna”
Díj: A „IV. SZATMÁRVÍZ KFT.” Kupa
Nevezés: A tornára pénzdíjas nevezés van, amely 15.000 Ft / csapat.
32 csapat nevezése esetén az összdíjazás 500.000 ft
Lebonyolítás:
Csoportmeccsek:
8 csoport-3 óránként
- Péntek: 16.00 – 02.00
- Szombat: 08.00 – 02.00
Helyosztók:
Minden csoportban az 1.-2. helyezett részvételével
(legjobb 16 csapat)
- Vasárnap 8.00 – 16.00
A torna helyszíne: Szamoskér, műfüves labdarúgó pálya ( Rendezvénytér )
Résztvevők:
Azok a férfi csapatok, amelyek a nevezési lapot 1 példányban beküldik, a versenykiírást
elfogadják, valamint a nevezési díjat 15.000 egy összegben kifizetik. Bárki részt vehet a
tornán, amatőr, profi egyaránt.
Nevezési határidő: 2017. június 15. ( Csütörtök) 16:00
A nevezési lapot 1 példányban a fent jelölt időpontig a szervezőkhöz szíveskedjenek
eljuttatni.
A nevezési díjak befizetésére a átutalással elöre, vagy helyszínen kerül sor.
Maximum 32 csapat nevezését fogadja el a Versenybizottság ( a nevezési lap leadásának
sorrendjében). A személyazonossági adatokat tudni kell igazolni a helyszínen (fényképes
igazolvány).
Egy játékos a torna ideje alatt csak 1 csapatban szerepelhet. A csapatok négyes
csoportokban mérkőznek. A további mérkőzések- helyosztók- az egyenes kiesés szabályai
szerint kerülnek lebonyolításra, döntetlen esetén hetes rúgások 3-3.
Mindkét játéknapon (továbbjutás esetén) csak az előzetesen nevezett játékosok
szerepelhetnek.
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A helyezések eldöntése:
- A csapatok helyezési sorrendjét, a játékszabályok szerint, a mérkőzéseken
megszerzett pontok összege határozza meg. Győzelemért 3 pont, döntetlen
esetén 1 pont, vereség esetén 0 pont jár.
Azonos pontszám esetén, a helyezéseket az egymás ellen játszott mérkőzés
eredménye dönti el, ha ez döntetlen, akkor a több rúgott gól számít, ha az is
megegyezik, a gólkülönbség aránya, ha az is azonos, büntető rúgások
döntenek a továbbjutásról.
Egyéb tudnivalók:
-

-

-

A pályán a csapatok létszáma 5+1 fő
A csapatok max. 10 játékost nevezhetnek
A szabályok megegyeznek a kispályás labdarúgásban alkalmazott
szabályokkal.
A cserék folyamatosan, korlátozás nélkül végrehajthatók, csak saját
térfélen!
A játékidő: 2 x 12 perc.
Csak műfüves pályára alkalmas cipő használata lehetséges.
Terem vagy salak cipőben lehet játszani, a gumistoplis nem
engedélyezett!!!!!!!
Díjazás: az első három helyezett (kupa és pénzdíj), illetve
díjazásban részesül a torna legjobb játékosa, legjobb kapus és
gólkirály.
Sportszerűtlenség esetén sárga lap, 2 perces kiállítás, végleges
kiállítás alkalmazható. A véglegesen kiállított játékos minimum 1
mérkőzésre kerül eltiltásra. Súlyosabb vétség esetén a
versenybizottság több mérkőzéses eltiltást vagy végleges kizárást is
alkalmazhat, amely akár az egész csapatra vonatkozhat.
A mérkőzéseken a csapatok csak egységes színű mezben
szerepelhetnek.
A pályán elkövetett tettlegesség a játékvezetővel vagy játékosokkal
egymás között, a csapat azonnali kizárását vonja magával!
Kizárás esetén a szervező a nevezési díjat sem részben, sem
egészben vissza nem fizet!
Étkezési lehetőség a helyszínen lehetséges a rendezvénytéren
egyénileg!!

Érdeklődni:
Teremi László: 06/70-338-1773 vagy 06/30 960-58-29
Minden csapat számára jó játékot és sportszerű küzdelmet kívánunk!
Szamoskér, 2017. május 23.
Szamoskér Község Önkormányzata
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2017. június 23-25.
„ Buzánszky Jenő Labdarúgó Emléktorna”

NEVEZÉSI LAP
A …………………………………………………………………………………………………………………..csapata, nevez a
„Buzánszky Jenő emlékére rendezett” műfüves Labdarúgó Tornára.
A csapatvezető
Neve:………………………………………………………………………………………………..
Címe:……………………………………………………………………………………………..…
Telefonszáma:……………………………………………………………………………..…..
E-mail:…………………………………………………………………………………..………….
Csapattagok ( max 10 főig ):
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NÉV

