Magyar Labdarúgó Szövetség

MLSZ-Somogy Sportja kupa
öregfiúk teremlabdarúgó torna
Kaposvár, 2016.01.02-03.
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1. A verseny szervezője és rendezője, a verseny típusa
A) A versenyt a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki.
B) A működtetésével az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóságát bízza meg.
2. A verseny célja
A) A kispályás teremlabdarúgás népszerűsítése az idősebb korosztály körében.
B) A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a teremlabdarúgás népszerűsítése.
C) A Fair Play elv érvényre juttatása, és a Fair Play magatartásforma népszerűsítése.
3. A verseny nevezési és részvételi feltételei
A) bajnokságba indulási (nevezési) jogával élő sportszervezet csapatának, ha nevezését
jogerősen elfogadták, részvételi kötelezettsége van.
B) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 10.000,- (Tízezer) Ft, melyet a
nevezés határidejéig az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság számlájára utal át, vagy fizet
meg.
C) A bajnokságra nevező társadalmi szervezet nevezési lapjához kötelezendően csatolandó
dokumentációk:
1)
2)
3)
4)
5)

Alapszabály másolata;
Képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata;
Egyesület bejegyzéséről szóló bírósági végzés másolata;
Társadalmi szervezet kivonat eredeti példánya (2015. június 1. utáni keltezésű);
NAV együttes adóigazolás és Önkormányzati adóigazolás eredeti példánya (2015. június 1. utáni
keltezésű);
6) 2015-2016. bajnoki évre vonatkozó tagsági díj befizetését igazoló számla másolata, melyet a
sportszervezet székhelye szerinti illetékes MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság állított ki.
7) A sportszervezet székhelye szerint illetékes MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság írásos
nyilatkozata, hogy a sportszervezetnek vele szemben nincs tartozása.
A C) pontban felsorolt mellékleteket csak abban az esetben kell a leadott nevezési laphoz csatolni,
amennyiben az NB-s vagy a Megyei I., II., III., vagy IV. osztályú bajnokságban szereplő csapatuk
nevezési dokumentációjához nem lett leadva!

D) A bajnokságra nevező gazdasági társaság nevezési lapjához kötelezendően csatolandó
dokumentációk:
1)
2)
3)
4)

Hatályos Társasági szerződés másolata csatolandó.
Ügyvezető aláírási címpéldányának másolata csatolandó.
30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya (2015. június 1. utáni keltezésű);
NAV együttes adóigazolás és Önkormányzati adóigazolás eredeti példánya (2015. június 1. utáni
keltezésű);
5) 2015-2016. bajnoki évre vonatkozó tagsági díj befizetését igazoló számla másolata, melyet a
sportszervezet székhelye szerinti illetékes MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság állított ki.
6) A sportszervezet székhelye szerint illetékes MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság írásos
nyilatkozata, hogy a sportszervezetnek vele szemben nincs tartozása.
8) A D) pontban felsorolt mellékleteket csak abban az esetben kell a leadott nevezési laphoz
csatolni, amennyiben az NB-s vagy a Megyei I., II., III., vagy IV. osztályú bajnokságban
szereplő csapatuk nevezési dokumentációjához nem lett leadva!
9) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy az MLSZ valamennyi szabályzatát és
rendelkezését elfogadja, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Somogy Megyei
Igazgatóság felé benyújt.
10) A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MLSZ-szel, vagy MLSZ Megyei-Budapesti
Igazgatóságával szemben van-e folyamatban polgári peres eljárása, mely nyilatkozatot a
nevezés határidejéig az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság felé benyújt.
11) További vitás ügyeiben az MLSZ Alapszabály 10.§ (1) bekezdés j. és (2) bekezdés i. pontjaiban
foglaltak szerint jár el.

4. A verseny nevezési eljárása során betartandó határidők
A) A Somogy megyei Igazgatóság által kiadott nevezési lap, valamint mellékletei
benyújtásának határideje: 2015. december 08. A dokumentumokat a nevezési
lapon feltüntetett címre kell benyújtani, azzal, hogy kizárólag a jelzett időpontig
beérkezett és a Somogy Megyei Igazgatóság által igazolt dokumentumok érvényesek.
B) A Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a beérkezett nevezési dokumentáció
feldolgozása után az érintett sportszervezet(ek)et írásban hiánypótlásra szólítja fel
(fax és/vagy e-mail), melynek határideje: 2015. december 11.
C) A nevezés és hiánypótlás során benyújtott dokumentumok feldolgozása folyamatos,
végső határideje: 2015. december 15.
D) A B) pontban foglalt határidőt követően a Somogy Megyei Igazgatóság
Versenybizottsága folyamatosan hozza a nevezéssel kapcsolatos elsőfokú határozatait
és értesíti arról a sportszervezeteket.
E) Az elsőfokú határozatokkal szembeni fellebbezés benyújtásának határideje: 2015.
december 18.
F) A benyújtott fellebbezések MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága
általi elbírálásának határideje: 2015. december 21.
G) A fellebbviteli eljárás során a Fellebbviteli Bizottság kizárólag a B) pontban foglalt
hiánypótlási határidőt megelőzően benyújtott dokumentumokat veszi figyelembe.
5. A verseny résztvevői és az osztály létszáma
A) A versenybe minden sportszervezet benevezhet, aki elfogadja és teljesíti a
nevezési feltételeket.
6. A verseny rendszere
A) A verseny 2016. január 2 - 2016. január 3. között kerül lebonyolításra.
B) A verseny lebonyolítási formájáról a Versenybizottság a versenyben résztvevők
létszámától függően dönt.
7. A verseny időrendje
A) A verseny hivatalos játéknapja: 2016.01.02-01.03.
1) A játéknapok és a csoportbeosztások a nevező csapatok függvényében kerülnek majd
meghatározásra.

8. A verseny helyezéseinek eldöntése
A) A verseny helyezési sorrendjét a mérkőzéseken megszerzett pontok összege
határozza meg.
B) A mérkőzés győztese 3, döntetlen eredmény esetén mindkét sportszervezet 1- 1
pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot. A helyezések az összpontszámok
szerinti rangsor alapján kerülnek meghatározásra. (Első helyezett: legtöbb szerzett
pont; Utolsó helyezett: legkevesebb szerzett pont). Több csapat holtversenye esetén, a
csoport végeredményt a holtversenyben érdekelt csapatok egymás ellen elért
eredményeinek figyelembevételével kell megállapítani.
C) Azonos pontszám esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell megállapítani:
1.
2.
3.
4.
5.

egymás elleni eredmény
a mérkőzések gólkülönbsége;
több győzelem
a mérkőzéseken rúgott több gól;
sorsolás.

9. A verseny díjazása
A) Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága a verseny 1-3. helyezést elért csapatait
serleggel, jutalmazza, továbbá csapatonként:
1. helyezett 12 db aranyozott érem,
2. helyezett 12 db ezüstözött érem,
3. helyezett 12 db bronzérem.
10. A verseny költségei
A csapatokat részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), valamint a csapatot
elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját rendezőiknek költségei terhelik.
11. Játékjogosultság
A) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású futsal játékosok:
A mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult azokat a
játékosait 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,
diszkriminációmentes elbírálást biztosít a munkakörülmények tekintetében az
Európai Unió egész területén. (Ezen pontban meghatározott országok listáját az
MLSZ folyamatosan közzéteszi.)
B) Egyéb országok futsal játékosai:
Azon országok játékosiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek a fenti
bekezdésben meghatározott országok körén („egyéb országok”), mérkőzésenként
legfeljebb 3 játékos szerepeltethető egy időben.

12. A játékosok felszerelése
A) A csapatok kötelesek egységes sportfelszerelésben pályára lépni (mez, nadrág,
sportszár).
B) A játékosok a verseny során mezszámmal kötelesek játszani. A szám hossza a mez
hátulján legalább 25 cm. A mez hátulján fel lehet tüntetni a játékos saját nevét
is.
Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat
felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a pályaválasztó csapat köteles más
színű sportfelszerelésben játszani.
13. Csarnok és játéktér
A kupa mérkőzései a kaposvári Városi Sportcsarnokban (Kaposvár Arany J. u. 97.)
kerül megrendezésre.
14. Média
A) A versenyben résztvevő sportszervezetek vagyoni értékű jogaikból a TV és a
verseny névadó szponzori jogait, a bajnoki év teljes időtartamára (2016. január 2–
2016. január 3.) az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság magához vonja.
15. Egyéb rendelkezések
A) A torna verseny ügyeit az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Versenybizottsága,
fegyelmi ügyeit az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága tárgyalja. A
bajnoki mérkőzés eredménye ellen a helyszínen 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 mérkőzéseken csak olyan labdarúgó léphet pályára, aki a mérkőzés lejátszásának
napján a 35. életévét betöltötte.
D) Játékidő (a selejtezőkben és a döntőben): a nevezők számának függvényében kerül
meghatározásra
E) A játékvezetőket az MLSZ BMI biztosítja
F) A pályán csapatonként egyidőben 1 kapus és 5 mezőnyjátékos tartózkodhat.
G) Mérkőzésenkénti nevezhető csapatlétszám 12 fő.
H) Csere: bármikor oda-vissza a mérkőzés alatt az erre kijelölt cserezónában.
I) Hazaadás: a nagypályás szabályok szerint.
J) Becsúszó szerelés: szabálytalanságnak minősül.
K) A partot lehet dobni, és rúgni.
L) Kapuméret: 3 x 2m (Kézilabda kapu)
M)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.
N) Büntetések:
 2 perces kiállítás
 végleges kiállítás, és a játékos a következő mérkőzésen nem szerepelhet. A kiállított
játékos helyére 5 perc után a csapatból egy másik játékos léphet a pályára.
 végleges kiállítás, és a játékos a következő mérkőzésen nem szerepelhet. A kiállított
játékos helyére 5 perc után a csapatból egy másik játékos léphet a pályára.
 Súlyos fegyelmezetlenség: a kiállított játékos ellen fegyelmi eljárás indul.




16.

17.

A csapatok felelősséget vállalnak saját szurkolóik, játékosaik tornán való magatartásáért.
Fegyelmezetlenség esetén a labdarúgó és/vagy a sportszervezet ellen fegyelmi eljárás
kerül lefolytatásra!
A csapat első ki nem állásakor a mérkőzés 3 pontja 3:0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat
javára kerül jóváírása. A második ki nem állás után a csapat a bajnokságból kizárásra kerül!
Várakozás idő mérkőzés kezdési idejére vonatkozóan nincs.
Záró rendelkezések
A) Jóváhagyás
Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ Elnökségének
hatásköre. Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége hagyta jóvá, jóváhagyás
dátuma: 2015.03.03. jóváhagyó határozat száma: ELN-13/15/2015(03.03)
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: 2015.12.05.
Érvényessége: 2016. január 3.
Verziószám: 1/2015.
Módosítás
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.

