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I. Klapka György 
Kispályás labdarúgó kupa 
2022. december 19. 

VERSENYKIÍRÁS 

Résztvevők:  

− A tornán helyi katonai alakulat csapatainak a jelentkezését várjuk. 

− Csapatok maximális száma: 8 

− A tornán minden játékos saját felelősségére vesz részt.  

Rendező: MH 25. Klapka György Lövészdandár 
Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület  

Fővédnökök: Tóth István ezredes (MH 25. Klapka György Lövészdandár, parancsnok) 
Mészáros Károly nyá. alezredes (TTT-HSE elnök) 

Rendezőbizottság: - Róth Balázs  06-20-340-8330 

(Információ)  - Komáromi Lajos 06-30-986-2277 

Helye:  Tata, Baji út 21. / Olimpiai Edzőtábor  

Ideje:  2022. december 19. / hétfő 08.00 - 15.00 

Díjazás: Az 1. helyezett csapat meghívást kap a Budapesten megrendezésre kerülő a 2023. évi 
MH kispályás labdarúgó-bajnokságra. 
Az 1., 2., 3. helyezett csapatok serleg és oklevél. 
Díjazásra kerül a legtöbb gólt szerző játékos és a játékvezetők szavazatai alapján a leg-
jobb kapus és a legjobb mezőnyjátékos, valamint a legsportszerűbb csapat. 
Minden nem dobogós csapat egy emléklapot vehet át. 

Nevezés: Róth Balázs (bazsiroth@gmail.com; +36 20 433 9607) 
Nevezési díj: nincs 

Egyéb információk 

✓ A csapatok létszáma: 5 + 1 fő. Nevezni csapatonként 10 főt lehet 
✓ A tornán csak teremcipőben lehet játszani 
✓ A tornán óvás nincs 
✓ A torna területén az értékek megőrzéséről mindenki saját maga gondoskodik. A szervezők ez-

irányú felelősséget nem vállalnak. 

A torna technikai értekezlete: 2022. december 19-én 08.00-kor  

A torna lebonyolítása 

Játékidő: 2 x 15 perc szünet nélkül           
A benevezett 6 csapat esetén kettő hármas csoport, csoporton belül körmérkőzés, majd a helyezések 
alapján egy-egy helyosztó mérkőzés dönti el a végső helyezéseket 1-6. 

Mindenkinek jó sportolást és eredményes tornát kívánunk! 
 
 
 



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
I. Klapka György Kispályás labdarúgó kupa 

 

A pályák mérete: 20 x 40 m 

Játék idő: 2 x 15 perc (folyamatos időméréssel), szünet nélkül. 

Büntető terület a 6-os vonal köríven belül van. 

Büntető rúgás távolsága 7 m. 

A pályán egyidőben csapatonként 5 + 1 fő tartózkodhat. 

Játékosok cseréje a felezővonalnál történik úgy, hogy a játékteret a lecserélendő játékosnak kell el-

hagyni. 

Kiállítások:  2 perc,  

5 perc,  

Végleges.  

− A fokozatosság betartása nem kötelező, a kiállítások mértéke mindig az elkövetett sza-

bálytalanság súlyának a következménye. 

− A végleg kiállított játékos a következő mérkőzésén ismét játszhat. 

− Rendkívül kirívó, durva és súlyos szabálytalanság miatt végleg kiállított játékos további 

játékengedélyéről a szervező bizottság dönt az adott mérkőzés játékvezetőjének bevo-

násával. 

Amennyiben a kapusról a labda az alapvonalon hagyja el a játékteret, függetlenül a kapus helyzetétől 

minden esetben szögletrúgással folytatódik a játék. 

A meghatározott kezdési időre a csapatokra várakozási idő nincs. Amennyiben a kiírt időpontra vala-

melyik csapat nem jelenik meg a mérkőzést 3 ponttal a másik csapat kapja 3:0 -ás gólaránnyal. 

A kapus lábbal és kézzel is játékba hozhatja a labdát, akkor is, ha a labda előzőleg az ellenféltől kerül az 

alapvonalon túlra. 

Labdáról minden csapat köteles gondoskodni. 

Azokban a kérdésekben, melyekről ezen versenykiírásban és a játékszabályokban nem rendelkeztünk a 

kispályás labdarúgás szabályai a mérvadók. 

Amennyiben a csapatokban ezen versenykiírással, vagy szabályokkal kapcsolatos kérdésük, felvetésük 

van, azt a 2022. december 19-i technikai értekezleten megtehetik. 

 

 


