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Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó találkozók
versenyszabályzata
A Villamosenergia-ipari Kispályás Labdarúgó Sportági Bizottság (Sportági Bizottság) a
Villamosenergia-ipari sporttalálkozók általános versenyszabályzatában foglaltakat figyelembe
véve, az alábbiakban fogalmazza meg a kispályás labdarúgó találkozók megrendezésére
vonatkozó általános szabályokat, irányelveket.

1.

A találkozók célja

A villamosenergia-iparág munkavállalói körében a sportbaráti, emberi kapcsolatok ápolása, a
sportág népszerűsítése, a villamosenergia-ipari hagyományok megőrzése, az amatőr
labdarúgók részére további sportolási lehetőség biztosítása.

2.

A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat 2015. január 01-től hatályos és az évente megrendezésre kerülő
villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó találkozókra terjed ki. A szabályzat érvényességi
ideje határozatlan.

3.

A találkozók időpontja

A selejtező mérkőzéseket májusban célszerű lebonyolítani. A döntő a kispályás labdarúgó
Sportági Bizottsággal egyeztetett időpontban kerül megrendezésre.

4.

A találkozók résztvevői, a nevezések és a játékengedélyek lebonyolítása

4.1 Az

általános

versenyszabályzatban

meghatározott

munkáltatói

szervezetek

munkavállalói, tisztségviselői és nyugdíjasai, illetve előzőek hozzátartozói is.

A

hozzátartozók létszáma versenyenként/rendezvényenként maximum 3 fő lehet!
4.2 Az indulási jogosultságot a nevezési lapon cégszerűen igazolni kell (1-es, 3-as és 4-es
sz. melléklet).
4.3 A 4.1-4.2 pontokban leírtakon túlmenően azon munkáltatói szervezetek csapatai
szereznek a tárgyévre indulási jogosultságot, akik a tárgyév március 01-ig nevezésüket az 1.
sz. mellékleten a Sportági Bizottság címére (Donka Sándor Sportági Bizottság elnök, 1031
Budapest, Anikó u. 4.) eljuttatják. A tárgyévi indulási jogosultságot (Játékengedély) a
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Sportági Bizottság állítja ki az adott munkáltatói szervezet nevére, a nevezett játékosok
felsorolásával és azonosító adatával együtt (2. sz. melléklet). A Játékengedély csak személyi
igazolvánnyal együtt érvényes!
4.4 A tárgyévre minden csapat 24 fős játékos kerettel nevezhet a 4. 3 pontban leírt módon. Év
közben a 24 fős játékos keretből maximum 3 fő cserélhető (3. sz. mellékletben található
nyomtatvány kitöltésével és leadásával), amennyiben az a sport rendezvényt megelőzően
legalább 1 hónappal korábban a 4.3 pontban megadott címre beérkezik. A selejtező(k)
befejezését követően a játékos keret már nem módosítható!
4.5 A jóváhagyott tárgyévi indulási jogosultságot (Játékengedély) a Sportági Bizottság küldi
meg az adott munkáltatói szervezet és a sportrendezvényt szervező-rendező társaság címére.
A rendező társaság köteles ellenőrizni, hogy a Nevezési lapon (4.sz. melléklet) feltüntetett
játékos szerepel-e a társaság részére kiadott Játékengedélyen (2. sz. melléklet).
5.

A sporttalálkozók jellege

A sporttalálkozók amatőr jellegűek!
Az MLSZ által kiírt bajnokságokban - (Liga, NB II., NB III., Megyei I:-II.-III., Területi
bajnokságok és a Budapest I-II. osztály, ideértve a Futsal bajnokságot is) - szereplő (a
tárgyévet megelőző őszi és a tárgyévi tavaszi fordulón érvényes igazolással és
játékengedéllyel rendelkező) igazolt játékosok nem nevezhetők. 18 éven felüli férfiakról
van szó, felső korhatár nincs. A labdarúgó találkozókon egészségügyi igazolás nem
szükséges, azokon mindenki saját felelősségére vesz részt.

6.

A verseny lebonyolítása

6.1. Területi selejtezők
A 4.3 pont szerint benevezett és indulási jogosultságot szerző csapatok selejtező csoportokba
(két területi csoportba) való beosztása célszerűen területi elv alapján történik, a Sportági
Bizottság által.
A tárgyévi döntő automatikus résztvevőinek (címvédő illetve a rendező társaság csapatának)
területi selejtezőn való részvétele a Sportági Bizottság döntése alapján, a kialakított területi
csoportok nagyságának a figyelembevételével történik. Amennyiben valamelyik selejtező
csoport mérkőzésén az előző év bajnokaként illetve a tárgyév rendezőjeként vesz részt
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valamely társaság csapata, akkor az általuk elért eredményt (a mérkőzések eredményeit) a
továbbjutás megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni (ún. versenyen kívüli indulás).
A területi selejtező lebonyolítása egy vagy két csoportban történik a Sportági Bizottság
döntése alapján. A kétcsoportos területi selejtező lebonyolítását a versenykiírásban kell
közzétenni, a Sportági Bizottság szakmai útmutatása szerint.

A területi selejtezők lebonyolítása:
Egy csoportos
Körmérkőzések 2 x 10 perces játékidővel, a mérkőzések között 2 perc szünettel.
Két csoportos
A csoportokban és az követő helyosztókon 2 x 15 perces játékidővel, a mérkőzések között 3
perc szünettel.
A területi selejtezőkön a csoport(ok) kialakítása sorsolás útján történik a mérkőzések kezdete
előtt a helyszínen, és a csapatvezetők jelenlétében.
6.2. A döntő
A döntő 10 csapat részvételével kerül megrendezésre az alábbiak szerint:
Az előző év bajnoka és a rendező társaság csapata automatikusan résztvevője a döntőnek,
amennyiben a 4. 3 pont szerinti indulási jogosultságot megszerezte. Amennyiben az előző év
bajnoka vagy a rendező társaság csapat a 4. 3 pont szerinti indulási jogosultságot nem
szerezte meg akkor az előző év 2. helyezettje (majd sorrendben a 3., 4., stb. helyezettjei) a
döntő automatikus résztvevője. A további 8 helyre a két területi selejtező csoport első négynégy helyezettje jut tovább.
A döntőben két ötös csoportban kezdődnek a küzdelmek. A csoportok kialakítása sorsolás
útján, a technikai értekezleten történik, a csapatvezetők jelenlétében. A csoportok ún.
irányított sorsolással jönnek létre, az előző évi döntő első négy helyezettjének a kiemelésével.
Az irányított sorsolást minden esetben a Sportági Bizottság elnöke vagy az általa
megbízott személy végzi.
0. versenynap: - Sportági értekezlet,
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- Csapatvezetői értekezlet.
1. versenynap: - Selejtezők 2 csoportban (2 db 5-ös csoport min. 2 db pályán),
- a csoportokban körmérkőzések 2 x 20 perces játékidővel,
- a mérkőzések között 5 perc szünettel,
- a harmadik kör után nagyszünet, 10 perc időtartammal.
2.

versenynap: - középdöntők (keresztbejátszás) és döntő
(győztesek az I. helyért, vesztesek a III. helyért játszanak),
-helyosztók az V., a VII., illetve a IX. helyért.
A mérkőzések játékideje 2 x 20 perc, a félidők között 5 perc szünettel.

6.3 Pontozás, helyezések megállapítása
Győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1-1 pont jár. A csoportokon belüli sorrendet
elsősorban a megszerzett pontok száma határozza meg. Pontegyenlőség esetén először
az egymás ellen elért eredmény számít.
Két vagy több csapat pontegyenlősége esetén sorrendben a következők döntenek a
helyezésről:
1. Több szerzett pont az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken.
2. Jobb gólkülönbség az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken.
3. Több lőtt gól az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken.
Ha ez nem dönt, akkor a csoporton belül elért gólkülönbséget, majd a megszerzett gólok
számát kell figyelembe venni. Ha mindez nem elegendő, akkor 3-3 hetes rúgás
következik, a helyosztók lebonyolításánál leírt módon.
A csoportok élén illetve a 2. helyen végzettek „keresztbejátszással” mérkőznek a döntőbe
jutásért. A győztesek az 1. helyért a vesztesek a 3. helyért mérkőznek.
A további helyosztók lebonyolítása: a csoportok 3. helyezettjei az 5. helyért, a csoportok 4.
helyezettjei a 7. helyért, a csoportok 5. helyezettjei pedig a 9. helyért mérkőznek. A
csoportmérkőzések után, amennyiben a rendes játékidő döntetlennel ér véget, hetes
rúgásokkal kell a továbbjutót, illetve a helyezéseket eldönteni. Először 3-3 hetes rúgás
következik, ez utáni egyenlőségnél felváltva első kihagyásig úgy, hogy azonos körben a
másik értékesíti. Amennyiben a játékosok elfogynak, (beleértve a kapust is) akkor a már
korábban hetest rugó játékos újra rúghat.
6.4. Fontosabb játékszabályok:
A mérkőzéseken stoplis cipő használata nem megengedett (függetlenül a stopli anyagától).
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Az ún. hernyótalpas (salakcipő) és simatalpú torna vagy kondi cipő nem minősül stoplis
cipőnek.
Alapvető szabályok:
- A pályaméret: 40x20m, a kapu mérete azonos a kézilabda kapuéval.
- Csapatlétszám: 1 kapus + 5 mezőnyjátékos.
- Játékost cserélni csak a felezővonaltól 2 méter távolságon belül, a saját térfélen lehet. A
csereszabály megsértése esetén a beálló játékos büntetése sárgalap. Mezőnyjátékost
korlátlanul, kapust azonban csak játékvezetői engedéllyel lehet.
- A büntetőrúgást 7 méterről kell elvégezni.
- Az oldalvonalon, játéktéren kívülre került labda játékba hozása csak kézzel engedélyezett.
„Bedobásból” közvetlenül nem lehet gólt elérni.
- Az alapvonalon túlra került labdát a kapus kidobással vagy kapukirúgással hozza újra
játékba a büntető terület bármely részéről. A labda csak akkor kerül játékba, ha a
büntetőterületet elhagyja.
- Kapus kidobással vagy kirúgással közvetlen gólt nem lehet elérni (kivéve, ha játékban volt a
labda).
- Amennyiben a kapusról az alapvonalon túlra kerül a labda, szögletet kell ítélni. Hazaadás a
nagypályás szabályok szerint. A büntetőterületen kívül a kapus mezőnyjátékosnak számít és
akár gólt is rúghat.
- Becsúszás nem engedélyezett (sárga lapos figyelmeztetés).
-A játékvezető sárga és piros lapot alkalmaz, illetve figyelmeztet:
Sárga lap esetén a vétkes játékosnak 2 percre el kell hagynia a játékteret. 2 perc letelte
után a játékos visszajöhet. (Sárga lap adható a labda játékba hozásának akadályozása vagy a
játékvezető szidalmazása miatt is)
Piros lap, vagy második sárga lap esetén a kiállítás végleges. 5 perc letelte után másik
játékos beállhat. (Piros lap adható kirívóan súlyos sportszerűtlenség esetén, vagy második
sárgalap után)
- A torna következő mérkőzésén a kiállított játékos nem szerepelhet! A 2. piros lappal
kiállított labdarúgó a további mérkőzéseken nem szerepelhet.
- Pontrúgásoknál (kezdéskor, szabadrúgásnál és szögletnél) a letett labdától min. 5 méterre;
bedobásnál min. 3 méterre kell állnia az ellenfél játékosának.
6.5. Játékvezetés
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A mérkőzésen hivatásos játékvezetők bíráskodnak. A játékszabályokat tekintve, a 6.4.
pontban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Labdarúgó Szövetség kispályás labdarúgás
egységes szabályzatában foglaltak az irányadók. Vitás esetben a Versenybizottság dönt.
6.6. Egyéb feltételek
A versenykiírásokat megküldésük előtt a Sportági Bizottsággal engedélyeztetni kell!
A Sportági Bizottság által jóváhagyott és megküldött tárgyévi indulási jogosultság
(Játékengedély)

rendezvényen

történő

ellenőrzése

(játékos

ellenőrzés)

a

sportrendezvényt szervező-rendező társaság feladata.
A pályák kijelölésekor csak füves, műfüves vagy salakos pálya használható. Rossz idő esetén
az előbbiektől eltérő talajú és borítású pálya használata is igénybe vehető.
Orvos jelenlétéről a rendezőknek gondoskodni kell.

7.

Óvás

Az indulási jogosultságra vonatkozó feltételek teljesülését a munkáltatói szervezet
igazolja a nevezési lap aláírásával. Ha ennek ellenére mégis adódik versenyszabályzatba
ütköző esemény, az ellen bármely csapat óvással élhet. Az óvást a Sportági Bizottság bírálja
el. Amennyiben a szabálytalanság bebizonyosodott, a vétkes csapat eredményét meg kell
semmisíteni és a csapatot 3 évre ki kell zárni a Villamosenergia-ipari Kispályás Labdarúgó
találkozókról.

8.

A legeredményesebb csapat, eredményességi pontszám meghatározása

A döntő győztese, mint a legeredményesebb csapat, különdíjként egy vándorkupát kap, melyet a
Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány biztosít. Az eredményességi pontszámok meghatározása a
az országos döntőben elért helyezés alapján az alábbiak szerint alakul:

A döntőben elért helyezés
1. hely
2. hely
3. hely
4. hely
5. hely
6. hely
7. hely
8. hely
9. hely
10. hely

Pontszám
10 pont
9 pont
8 pont
7 pont
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
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9.

Záró rendelkezések

A találkozók rendezőjének kijelölése, annak hatásköre, a meghívások megtétele, és minden
jelen szabályzatban nem rögzített kérdésben a Villamosenergia-ipari sporttalálkozók általános
versenyszabályzata, valamint a Sportági Bizottság állásfoglalása az irányadó.
Budapest, 2014. szeptember 21.

Donka Sándor sk.
a Sportági Bizottság elnöke

Erdei László sk.
a Sportági Bizottság tagja
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Kemenesi Sándor sk.
a Sportági Bizottság tagja

