
 
 

A VASI RENDŐR SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET 

21. 
”MIKULÁS KUPA”  

TEREMLABDARÚGÓ TORNA 
 

A 

VERSENYKIÍRÁSA 

 
A VASI RENDŐR SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET kiírja a jubileumi labdarúgó 

tornáját. 

 

1. A torna helye:  Szombathely, Rohonci út 1. 

   Latinka Sándor Gépipari és Informatikai Műszaki 

Szakgimnázium 

 

2. A verseny ideje: 2019. november 30. (szombat) 700-tól  

 

3. A torna célja:  

- A teremlabdarúgás népszerűsítése 

- A sportbaráti kapcsolatok elmélyítése 

- A torna győztesének és helyezettjeinek eldöntése 

 

4. A verseny rendezője: 

 VASI RENDŐR SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET 

 

5. A verseny résztvevői: 

- A tornára benevezhet a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, a városi 

rendőrkapitányságok, rendőrőrsök, Készenléti Rendőrség csapatai, a Körmendi 

Rendészeti Szakgimnázium 1 csapata, a Szombathelyi Hívásfogadó Központ 1 

csapata. 

- A torna során egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. 

- Amatőr és igazolt játékosok is szerepelhetnek, a csapattagok létszáma max. 10 fő. 

 

A csapatokban 8 főnek kötelezően rendőrségi dolgozónak, vagy VRSSE 

tagnak vagy (rendőrségi-határőrségi) nyugdíjasának kell lenni! 

- Mindössze 2 fő közvetlen rendőrségi dolgozó családtag 

megengedett csapatonként! 

- A nevezési lapon kérjük jelölni, hogy kinek akije! 



 
 

6. Nevezési határidő: 2019. november 22,  12:00 óráig. 

Kérem, hogy a nevezéseket Horváth Zoltánnak címezve a 14-17-as faxszámra vagy a 

horvathzol@vas.police. email címre küldjétek meg.  

(Tel: 16-59)  

Nevezési díj nincs! 
 

Határidőn túli nevezéseket elfogadni nem tudunk. 
 

A csoportok nyilvános sorsolására 2019. november 22. 15. 30 perctől. A helyszíne VAS 

MRFK EÉO. 

 

 7. A verseny díjazása: 

  

 1. Kupa, érem, oklevél ajándék tárgy. 

 2. Érem, oklevél, ajándék tárgy. 

 3. Érem, oklevél, ajándék tárgy. 

 4-16.oklevél 

  

A torna férfi gólkirálya, a legjobb kapus különdíjban részesül. 

 

8. Költségek: 

A résztvevő csapatokat utazási díj. 

 

9. A verseny lebonyolítása és a helyezések eldöntése, játékszabályok 

 

- A nevezések számától függően csoportbeosztás készül 

- A csoporton belül körmérkőzést játszanak a csapatok – mindenki-mindenkivel. 

   A csoportokon belüli helyezések eldöntése, győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 

pont. Azonos pontszám esetén az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége, 

gólkülönbsége, több rúgott gól, sorsolás dönt. 

 

- a továbbjutó csapatok száma a nevezett csapatok számától függ. Csoport elsők, másodikak 

valamint páratlan csoport esetén a legjobb harmadik juthatnak tovább.  

Az A és B csoporteleső a másik csoport második helyezettjével játszik a döntőbe jutásért. Az 

elődöntő vesztesei a harmadik helyért mérkőznek meg. Az elődöntő győztesei az első helyért 

játszanak. 

 

 

Szabályok: 

 

- Játékidő min 1x15 perc, futóórával. A nevezett csapatok számától függően nőhet a játékidő. 

- A mérkőzések között várakozási idő maximum 2 perc. 

- A játék vonaltól-vonalig folyik,  

- A kisorsolt mérkőzésen a csapatlétszám 4 + 1 fő kapus kezdőjátékos  

- Játékost cserélni folyamatosan lehet, a cserejátékos a saját térfelén akkor léphet a játéktérre, 

mikor a lecserélt játékos azt elhagyta. 
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- Az oldalvonalat elhagyó labda játékba hozása berúgással-bedobással engedélyezett. Ebben 

az esetben közvetlenül gól nem érhető el. 

- Az alapvonalat elhagyó labda szögletrúgással hozható játékba, melyből gól is elérhető. 

- Az alapvonalat elhagyó labdát a kapus csak kézzel hozhatja játékba, a kapuskidobás a másik 

térfélre nem megengedett 

- Ha a kapusról a labda az alapvonalon kívülre kerül szögletrúgást kell ítélni 

- Bedobásnál, berúgásnál, szögletnél a letett labdától 3m-re kell állnia az ellenfélnek 

- Hazaadás a nagypályás szabályok szerint, tehát a kapus a hazaadott labdát kézzel nem 

foghatja meg! 

- A kapus a büntetőterületen kívül mezőnyjátékosnak tekintendő 

- A játékvezető sárga és piros lapot alkalmaz 

- Ha egy játékos sárga lapot kap, 2 perces kiállítást von maga után 

- Második sárga lapos figyelmeztetés után végleges kiállítás következik és 2 perc után a 

kiállított játékos helyett a csapat kiegészülhet. A kiállított játékos a következő mérkőzésen 

nem szerepelhet. 

- Durva szabálytalanságért kiállított játékos (piros lap) helyett más játékos nem cserélhető 

- Amennyiben a labda a mennyezetet vagy oldalpalánkot érinti, a játék tovább folytatódik 

- Az elődöntő, döntőben döntetlen esetén a mérkőzést 3-3 büntető rúgással kell eldönteni, a 

kijelölt helyről (7 m) 

- A becsúszás NEM megengedett 

- A torna mérkőzésein tornacipő, teremcipő használata engedélyezett 

- A csapatok minimum 2 garnitúra eltérő színű komplett szerelést hozzanak magukkal 

 

10. Egyebek 

- A játékosok nevét a nevezési lapra fel kell vezetni, mely a torna során nem változtatható 

- Óvási díj nincs, döntés legkésőbb a következő mérkőzés kezdete. 

- Az öltözőkben, teremben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal! 

- A versenykiírásban nem szereplő ügyekben a versenybíróság dönt. 

- minden tornán résztvevő csapat emléktárgyat kap. 

 - Büfé (sör, üdítők. zsíros kenyér, csoki stb.)  

 

A résztvevő csapatoknak sportszerű és eredményes szereplést kíván a rendezőség! 

 

Kiegészítő programok: 

 

-12 órakor szeljük meg az ünnepi tortát 

Tombola vásárlása az egésznap folyamán a sorsolás megkezdésig. 

Sorsolás a férfi döntő előtti szünetben. 

- minden tornán résztvevő csapat emléktárgyat kap. 

 - Büfé (sör, üdítők ..stb)  

 

 

 

Szombathely, 2019. november 5. 

 

 

 

 

VASI RENDŐR SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYES 

 



NEVEZÉSI LAP 
(kérjük olvashatóan kitölteni) 

Csapatunkat benevezzük a 2019. november 22. megrendezésre kerülő  

 Mikulás Kupa Teremlabdarúgó tornára. 

 

A  

A csapatokban 10 főnek kötelezően rendőrségi dolgozónak, vagy VRSSE tagnak, vagy 

(rendőrségi-határőrségi) nyugdíjasának kell lenni! Mindössze 2 fő közvetlen családtag 

megengedett csapatonként!  

 

 

 
CSAPAT NEVE: ……………………………………………………………………………… 

 

JÁTÉKOSOK:  NÉV      MEZSZÁM 

 

1. .……………………………………………………………… …………………………… 

2. ……………………………………………………………… …………………………… 

3. ……………………………………………………………… …………………………… 

4. ……………………………………………………………… …………………………… 

5. ……………………………………………………………… …………………………… 

6. ……………………………………………………………… …………………………… 

7. ……………………………………………………………… …………………………… 

8. ……………………………………………………………… …………………………… 

9. ……………………………………………………………… …………………………… 

10. ……………………………………………………………… …………………………… 

 CSAPATVEZETŐ: …………………………………………….. 

TEL:…………………………… 

 

 

Kötelezzük magunkat, hogy a Versenykiírás előírásait betartjuk. 
Tudomásul vesszük, hogy valamennyi játékosunk egészségi állapotának tudatában, saját 

felelősségre játszik a torna mérkőzésein!!! 

 

 

 

Kelt: ………………………2019…………… hó  …… nap 

 

 ……………………………... 

     csapatvezető 


