Magyar Labdarúgó Szövetség
Somogy Megyei Igazgatóság
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1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos neve
A) A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki.
B) A szervezésével és működtetésével az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóságát
bízza meg.
C) Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Versenybizottságának elnökét és
tagjait ( 2-6 fő ) az MLSZ Elnöksége nevezi ki.
D) A 2015-2016. évi Somogy Megyei Kispályás bajnokság amatőr rendszerű,
felnőtt kispályás labdarúgó bajnokság.
2. A bajnokság célja
A) A labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása;
B) A csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása;
C) A kispályás labdarúgó szakág népszerűsítése;
D) A megyében élő, spotkedvelő réteg részére biztosítani a szervezett
körülmények közötti sportolási lehetőséget;
E) A kilátogató nézők szórakoztatása;
F) Egészséges életmódra való nevelés társadalmi normáinak elősegítése;
G) A bajnokság győztesének, helyezettjeinek megállapítása
H) A Fair Play elv érvényre juttatása, a Fair Play magatartásforma
népszerűsítése.
3. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei
A) A bajnokságba indulási ( nevezési ) jogával élő sportszervezet csapatának, ha

nevezését jogerősen elfogadták, részvételi kötelezettsége van

B) A bajnokságban részt vehet:
1) Az a sportvállalkozás, amellyel szemben a Bíróság nem rendelte el a
sportszervezet felszámolását, továbbá, amely sportszervezet végelszámolás
vagy kényszer-végelszámolás alatt nem áll.
2) Az a sportegyesület, amely nem határozta el feloszlását.
3) Az a sportvállalkozás, amelynél nem indult végelszámolási eljárás.
C) A sportszervezet a nevezés elfogadásával szerez jogot a bajnokságban való
részvételre.
D) A bajnoki év időtartalma alatt a sportszervezet sem a bajnokságba való
nevezés, sem a bajnokságban való indulás és részvétel jogát nem ruházhatja
át, az erre irányuló szerződés semmis.
E) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 50.000,- Ft. (
Ötvenezer forint ); melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Somogy Megyei
Igazgatóság számlájára ( 11707024-20480851 ) utal át, vagy fizet meg.
F) A sportszervezet tagsági díjat fizet. A tagsági díj összegét a nevezés
határidejéig az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság számlájára utalja át, vagy
fizet meg.
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G) A nevezési és tagdíj befizetéséről szóló igazolás csatolása a nevezési
dokumentációhoz.
H) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja versenykiírásban
foglaltakat és az MLSZ valamennyi hatályos szabályzatát és rendelkezését,
mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Somogy Megyei
Igazgatóság felé benyújt.
I) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy minden adatszolgáltatásért
felelősséget vállal.
J) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy az MLSZ Elnökségének
149/2013. (07.09.) számú határozatában előírtak szerint foglalkoztatja a
sportszervezet csapatait felkészítő és irányító edzőket. Ezt nevezéskor – de
legkésőbb a bajnokság indulásakor - a foglalkoztatni kívánt edző részére
kiállított érvényes licenc kártya másolatának benyújtásával igazolja.
K) A sportszervezet írásban igazolja, hogy nincs lejárt tartozása a MLSZ és
MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóságai felé.
L) * Csak változás esetén kell a nevezési dokumentációhoz csatolni ( vagy
ha még nem adta le ): ( Ha nincs változás, akkor a bejegyzett képviselő
írásban nyilatkozik arról, hogy változás nem történt! )
1) Alapszabály (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat)*;
2) Bírósági végzés (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat)*;
3) Bejegyzett képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya
(másolat)*.
M) Csatolja a sportszervezet bejegyzéséről szóló társadalmi szervezet
kivonatának eredeti példányát, amely nem lehet 30 napnál régebbi.
N) Nincs 90 napnál régebbi, lejárt köztartozása, amit a nevezéskor hivatalos
igazolások eredeti példányainak benyújtásával tanúsít (NAV együttes
adóigazolás és önkormányzat-helyi iparűzési adó).
O) A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MLSZ-szel, vagy MLSZ MegyeiBudapesti Igazgatóságával szemben van-e folyamatban polgári peres eljárása,
mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Somogy Megyei
Igazgatóság felé benyújt.
További vitás ügyeiben az MLSZ Alapszabály 10.§ (1) bekezdés j. és (2)
bekezdés i. pontjaiban foglaltak szerint jár el.
4. A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők
A) Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság által kiadott nevezési lapot, valamint a
mellékleteket, a nevezési díj és a tagdíj befizetésének igazolását 2015.
augusztus 4-én (kedd) 12.00 óráig kell érkeztetni az MLSZ Somogy Megyei
Igazgatósághoz. ( A fenti időpontig a nevezési dokumentációnak be kell
érkeznie az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósághoz! )
B) Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a beérkezett
nevezési dokumentáció feldolgozása után az érintett sportszervezet(ek)et
írásban hiánypótlásra szólítja fel ( a nevezési lapon megadott faxszámra
és/vagy e-mail-re ), melynek határideje: 2015. augusztus 6. (csütörtök).
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C) További határidők:
Hiánypótlások beadása

2015. augusztus 11. ( kedd ) 12.00
óra

Versenybizottság I. fokú határozat

2015. augusztus 14.

Fellebbezési határidő

2015. augusztus 17. ( hétfő ) 12.00
óra

Fellebbviteli Bizottság II. fokú határozat 2015. augusztus 21.
D) Nevezés csak hiánytalanul, minden adattal kitöltött nevezési lappal, valamint a
szükséges mellékletekkel és a nevezési díj és a tagdíj befizetésének
igazolásával fogadható el.
E) Hiánypótlás esetében 10.000,- Ft. hiánypótlási díj fizetendő. (A hiánypótlási
határidő nem vonatkozik a nevezési díjra és tagdíjra.)
F) A hiánypótlási határidő leteltét követően benyújtott dokumentumok nem
vehetők figyelembe a fellebbviteli eljárás során.
G) Az MLSZ Elnöksége a Versenyszabályzat ide vonatkozó pontja alapján
gyorsított versenyügyi eljárás keretében 5 napos fellebbezési határidőt szabott
meg.
5. A bajnokság résztvevői
A) Somogy megyei székhelyű sportszervezetek csapatai.
6. A bajnokság időtartama
A) A bajnoki év 2015. július 1-én kezdődik és 2016. június 30-án ér véget.
B) A bajnokság körmérkőzéses formában, 30 bajnoki forduló keretében kerül
lebonyolításra, a jelen versenykiírásban foglalt megosztás és időrend szerint.
7. A bajnokság rendszere
A) A bajnokság kétfordulós bajnoki rendszerben kerül lebonyolításra. Minden
csapat egy mérkőzést fog játszani egy adott helyszínen.
8. A bajnokság helyezéseinek eldöntése
A) A bajnokság végső sorrendjét (helyezés) a bajnoki forduló mérkőzéseinek
eredményei döntik el.
B) A helyezések az összpontszám alapján kialakított rangsor szerint kerülnek
meghatározásra.
C) A mérkőzés győztes csapata 3 pontot, döntetlen eredmény esetén mindkét
csapat 1-1 pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot.
D) A bajnokság első helyezett csapata a legtöbb pontot szerzett sportszervezet,
utolsó helyezett csapata a legkevesebb pontot szerzett sportszervezet.
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E) Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben
lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.

9. A bajnokság díjazása
A) A helyezést elérő sportszervezetek díjazása:
1) Az első, második és harmadik helyezettek serleget és oklevelet kapnak,
továbbá érmeket az alábbiak szerint:
1. helyezett
15 db aranyozott érem
2. helyezett
15 db ezüstözött érem
3. helyezett
15 db bronzérem
10. A bajnokság költségei
A) Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek
fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés,
szállás, stb.), valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő
saját biztonsági szolgálalatot ellátók költségei terhelik.
B) A bajnokság versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit a sportszervezetek
fizetik meg. A fizetés rendjét a Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend
tartalmazza. Az ott meghatározott díjtételeket az MLSZ Somogy Megyei
Igazgatóság által kiadott számlák alapján kell befizetni.
C) A bajnokság versenydíjait az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság biztosítja.
11. Játékjogosultság
A) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású labdarúgók:
A bajnoki mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult
azokat a labdarúgóit szerepeltetni, akik az Európai Unió valamely tagállamának
állampolgárai, továbbá azon országok állampolgárait, amely országokkal az
Európai Unió olyan egyezményes megállapodást kötött, amely jogszerű
munkavállalás esetén a munkavállaló részére az Unió polgáraival azonos,
diszkrimináció mentes elbírálást biztosít a munkakörülmények tekintetében az
Európai Unió egész területén. (Ezen pontban meghatározott országok listáját az
MLSZ folyamatosan közzéteszi.)
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B) Egyéb országok labdarúgói:
Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek az A)
pontban meghatározott országok körén („egyéb országok”), a sportszervezet,
mérkőzésenként, legfeljebb 3 labdarúgó szerepeltethet egy időben,
csapatában.
12. A labdarúgók felszerelése
A) A labdarúgók a bajnokság során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész
szám lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.
B) Minden hivatalos mérkőzésen a labdarúgóknak a sípcsontvédő használata
KÖTELEZŐ!
C) Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat
felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a pályaválasztó csapat köteles
más színű sportfelszerelésben játszani.
13. A bajnokság helyszíne
A) A bajnoki mérkőzések a bajnoki év teljes időtartama alatt az MLSZ Somogy
Megyei Igazgatóság által kijelölt pályán, teremben kerülnek megrendezésre.
14. Egyéb rendelkezések
A) A mérkőzések verseny ügyeit az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság
Versenybizottsága, fegyelmi ügyeit az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság
Fegyelmi Bizottsága tárgyalja. Az MLSZ Verseny- illetve Fegyelmi Szabályzattól
eltérően a Verseny- és a Fegyelmi Bizottság határozatai ellen 2 nap a
fellebbezési határidő. A bajnoki mérkőzés eredménye ellen 2 napon belül óvás
nyújtható be. Az óvási díj mértéke 5.000,- Ft.
B) Játékjogosultság:
azok
a
labdarúgók,
akiknek
bajnoki
és/vagy
kupamérkőzésre szóló eltiltásuk még nem járt le szerepelhetnek. Nem
léphetnek viszont pályára azok, akiknek az időre (hónap, év) szóló eltiltásuk
még érvényben van.
C) A csapatokban csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi
igazolással rendelkező játékosok szerepelhetnek, amit a mérkőzés előtt a
játékvezetők ellenőriznek!
D) A mérkőzéseken csak olyan labdarúgó léphet pályára, aki 2001. december
31-én vagy előtte született.
E) A bajnokságban nem szerepelhetnek profi státuszú ( NB I, II, III) igazolt
játékosok.
F) Igazolni egész évben lehet, kivéve az utolsó két fordulóban. Átigazolni az
MLSZ Somogy Megyei Igazgatóságon lehetséges. Egy játékos a bajnoki
évadban legfeljebb egyszer igazolható át. Egy játékos egyszerre csak egy
csapatban szerepelhet.
G) Minden csapat 12 fő játékost nevezhet.
H) Pályaméret:
40 x 20 m
I) Kapuméret:
3x2m
J) Büntetőterület:
6 m–es körív
K) Büntető:
7m
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Labdaméret:
5-ös
Csapatlétszám:
5 + 1 fő
Játékidő:
2 x 30 perc (futóórával)
A mérkőzés megkezdéséhez szükséges minimális létszám 5+1 ( 5 fő
mezőnybeli, 1 fő kapus , maximálisan az előzetesen csapatba regisztrált 12
játékos lehet nevezve. A mennyiben a mérkőzés kezdetekor valamelyik fél
megszegi a minimális csapatlétszámra vonatkozó szabályt, a mérkőzést
lejátszottnak kell tekinteni és azt 3:0 arányú eredménnyel a szabályosan kiálló
csapat javára kell leigazolni. A mérkőzés alatt a pályán egy időben max. 6 fő
tartózkodhat.
P) A mérkőzésen a folyamatos csere megengedett. Kapuscsere csak akkor, ha a
labda nincs játékban. Amennyiben a hibás csere miatt több játékos tartózkodik
a pályán a vétkes csapatból egy tetszőlegesen választott játékost 2 perces
büntetéssel kell súlytani.
Q) Az alapvonalat elhagyott labdát a kapus kézzel és lábbal is játékba hozhatja.
A labda kapus által történő játékba hozatala esetén gól nem érhető el
közvetlenül. Kézzel csak a felezővonalig dobhatja ki a labdát. A hazaadást a
kapus nem foghatja meg!
R) A játékteret az oldalvonalon elhagyott labdát kézzel és lábbal is játékba lehet
hozni. Oldalvonalon belülről szabálytalanul elvégzett bedobás/berúgás joga
átszáll az ellenfélre. Partrúgás esetén az ellenfél játékosának min. 2 méterre
kell tartózkodnia a labdától. A partrúgást a labda vonalra helyezését követően
10 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező esetben az ellenfélre száll át a
bedobás joga. Bedobásból/berúgásból közvetlenül érintés nélkül nem
érhető el gól.
S) Sarokrúgás esetén az ellenfél játékosának min. 5 méterre kell állnia a
labdától. Sarokrúgásból közvetlenül is lehet gólt szerezni. A kapusról az
alapvonalat elhagyó labda után minden esetben sarokrúgás következik.
T) A szabadrúgás azonnal elvégezhető. A mennyiben igénylik az 5 méteres
szabály betartatását, úgy csak játékvezető engedélyével hozható játékba a
labda.
U) A büntetőrúgást a kaputól 7 méterre lévő pontról kell elvégezni. A büntetőt
végző játékoson és az ellenfél – gólvonalon helyezkedő- kapusán kívül
valamennyi pályán lévő játékosnak a játéktéren, a büntetővonal és a
felezővonal közötti területen, a rúgó játékostól legalább 5 méterre kell állnia. A
kapusról vagy a kapufáról visszapattanó labda továbbra is játékban marad.
V) A becsúszó szerelés nem engedélyezett!! Büntetni csak akkor nem kell, ha a
közelben nincs ellenfél és a mozdulat a labda megjátszására irányul.
W) Sárga lapos büntetés 2 perces kiállítást vonnak maguk után. A
létszámhiányosan játszó csapat két perc leteltével kiegészülhet. A második
sárga lap után kiállított játékos és az azonnali piros lappal kiállított játékos már
nem térhet vissza a pályára, de a csapat kiegészülhet a későbbiekben a
büntetés letöltésével.
1) sportszerűtlen magatartásért
2) szóval vagy mozdulattal bírál, de nem használ durva kifejezéseket
3) következesen vét a szabályok ellen
4) késlelteti a játék újraindítását
L)
M)
N)
O)
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5) rögzített helyzeteknél nem tartja be az előírt távolságot a többszöri
figyelmeztetés ellenére sem
6) szabálytalan csere
7) szándékos becsúszó szerelés kísérletéért
8) szándékos kezezésért ( nem nyilvánvaló gólhelyzet)
X) A büntetés lejáratával csak játékvezetői engedéllyel lehet visszatérni a
játéktérre.
Y) Piros lapos büntetés:
1)
súlyos sportszerűtlenség esetén
2)
leköpi ellenfelét vagy bármely személyt
3)
goromba, durva vagy sértő kifejezést használ
4)
ugyanazon meccsen megkapja 2 sárga lapját
5)
nyilvánvaló gólhelyzet
Z) A piros lappal kiállított játékos köteles elhagyni a pálya területét.
AA) A játékvezető jogköre kiterjed az adott mérkőzés során a Játékszabályok és a
Fair Play szabályainak betartására. Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság
alatt lévő játékos pályára lépése TILOS!
BB) A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem
szereplő, kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait
és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani.
ZS) Minden hazai megrendezésű fordulóban a rendező egyesületnek kötelessége 2
fő rendezőt biztosítani a rend fenntartására.
A technikai zónában (amit a jv. jelölhet ki) kizárólag érvényes alapkártyával
rendelkező személyek tartózkodhatnak. Minden más személy csak az oldalvonaltól
legalább 3 méterre v. a kijelölt nézőtéri zónában állhatnak.

15. Záró rendelkezések
A) Jóváhagyás
Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ
Elnökségének hatásköre. Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége
hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma: 2013. május 13., jóváhagyó
határozat száma: 84/6/XV/2014.
SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat
B) Alkalmazás
Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Somogy Megyei
Igazgatóság igazgatója.
C) Hatálybalépés és érvényesség
Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma 2015. július 01.,
érvényessége: 2016. június 30.
Verziószám:
D) Módosítás

Somogy Megyei
Bajnokság

Kispályás

1/2014.
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2015-2016.

Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési
folyamatba
a
következő
szerveket/testületeket/egységeket/személyeket
kell
legalább
bevonni:
1. MLSZ Versenyigazgatóság
2. MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság
A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa,
torna) megkezdése előtt a hatályos versenykiírást csak az adott
versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os többségének
írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny
(bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást
csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos,
egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.

Somogy Megyei
Bajnokság

Kispályás
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2015-2016.

