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I.-II.-III. korcsoport, 2018/2019. tanév 

Kazincbarcika, 2019. április 9. 
 
 
A verseny célja:A Megyei Döntőbe való továbbjutás eldöntése 

 

A verseny rendezője: A B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület megbízása 

alapján a Kazincbarcikai Körzeti DSB 

 

A verseny helye:Kazincbarcikai Sportközpont (3700 Kazincbarcika, Akácfa út 2) 

 

A verseny ideje:2019. április 9. (kedd) 10.00 

 

A versenybíróság elnöke:Batki Bence 

 

A verseny résztvevői: 

I. korcsoport II. korcsoport III. korcsoport 

Kazincbarcika, Pollack Kazincbarcika, Pollack Kazincbarcika, Pollack 

Szögliget, Ménes-völgyi Sajóvárkony, Általános Iskola Edelény, Szent Miklós 

Ózd, Újváros téri Edelény, Szent Miklós Ózd, Bolyky 

 

Lebonyolítás:Körmérkőzéses formában sorsolás után; 1-2; 2-3; 3-1.  Három pálya kerül 

kialakításra.Pálya talaja: füves vagy műfüves 

 

Játékidő:  I. korcsoport: 2x12 perc 

      II. korcsoport 2x15 perc  

      III. korcsoport 2x15 perc 

 

Helyezések eldöntése: holtverseny esetén az országos kiírás szerint. 

 



Továbbjutás:Az első helyezettek jutnak a Megyei Döntőbe. 

 

Technikai értekezlet, sorsolás:9:30 órakor. 

Igazolás:9:30 órától az országos versenykiírás alapján (általános szabályok). 

Az igazolásokat a technikai értekezlet előtt kell a versenybizottságnak átadni. 

Az azonosítás az 1. mérkőzés előtt történik. 

 

Költségek: a rendezés költségeit a rendező szervek, az utazás és egyéb költségeket az iskolák 

fedezik. 

 

Egyebek: a nagypályás labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). 

– Középkezdésből közvetlenül gól nem érhető el. 

 – A labda kapus által történő játékba hozatala esetén gól közvetlenül nem érhető el. 

 – A játékteret az alapvonalon elhagyó labdát a kapus a büntetőterületen belülről 
(lépéskorlátozás nélkül) lábbal vagy kézzel is játékba hozhatja, a labdát az ellenfél 
térfelére közvetlenül nem juttathatja át. A labda lábbal történő játékba hozatala csak 
földről történhet, kézből való kirúgás nem lehetséges. Az ellenfél játékosai a labda 
játékba hozatalakor a büntetőterületen belül nem tartózkodhatnak. A szabály 
megszegése esetén, a félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak. 

– Ha játékban van a labda, akkor a kapus már átdobhatja, átrúghatja a félpályát, akár 
gólt is szerezhet ezekből. 

 – A hazaadást a kapus nem foghatja meg. 

 – A kapusról, illetve a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda 
szögletrúgást eredményez. 

 – A játékteret az oldalvonalon elhagyó labdát kézzel (bedobás) és lábbal (lapos, 
földön guruló labda) egyaránt játékba lehet hozni. Az ellenfél köteles legalább 5 
méter távolságra elhelyezkedni a partbedobás/partrúgás helyétől.  

– Szabálytalanul elvégzett partbedobásnál/partrúgásnál a partbedobás/partrúgás joga 
átszáll az ellenfélre. A partbedobást/partrúgást a labda birtoklását követő 10 
másodpercen belül el kell végezni, ellenkező esetben a partbedobás/partrúgás joga 
átszáll az ellenfélre. Partbedobásból/partrúgásból közvetlenül (érintés nélkül) nem 
lehet gólt elérni.  

– Lesállás nincs. 

 – A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni. 

 



Sárga lap: Ha a játékos ugyanazon a mérkőzésen másodízben követ el olyan 
szabálytalanságot, amiért sárgalapos figyelmeztetést kell adni, akkor a 
játékvezetőnek ki kell őt állítania. A kiállított játékosnak el kell hagynia a 
játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítási idő 2 perc, melynek 
letelte után a kiállított játékos nem térhet vissza a pályára, azonban csapata a 
játéktéren lévő játékosainak számát kiegészítheti. A kiállított játékos a soron 
következő mérkőzésen játszhat. A sárgalapos figyelmeztetés mindig csak az 
adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt nem viszi tovább.  

 

Piros lap: Durva szabálytalanság esetén a játékos azonnali piros lappal 
büntetendő, el kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A 
kiállítási idő 2 perc, melynek letelte után a kiállított játékos nem térhet vissza a 
pályára, azonban csapata a játéktéren lévő játékosainak számát kiegészítheti. A 
kiállított játékos a soron következő legalább 1 mérkőzésen nem rendelkezik 
játékjogosultsággal. A szabálytalanság súlyosságának, mértékének 
figyelmbevételével a játékvezető javaslata alapján a Versenybizottság elnöke 
határozza meg, hogy a játékos hány meccses eltiltást kap. 

 

Eredményhirdetés: Az utolsó mérkőzést követően. 

 

Kazincbarcika, 2019.04.02.      Batki Bence 

Sportszervező 


