
 

 

„24. KIDS KUPA” LABDAJÁTÉKOK 

2017.  

 

kispályás labdarúgás 

I-II-III. Kcs  

 

A verseny célja: Az ország különböző területein élő katolikus iskolás diákok számára 

lehetőséget biztosítani, hogy összemérjék tudásukat labdarúgásban. 

A verseny rendezője: Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium 

 A verseny helyszíne: Piliscsaba, Béla király út 2-4. 

A verseny ideje: 2017. május 26. (péntek) 9h 

A verseny fővédnöke: Dr. Ujházy András Igazgató 

A verseny védnökei: Dr. Török Csaba a KIDS elnöke  

A verseny főszervezője: Magyarvári Krisztina 

Díjazás: Az I-III helyezettek érem az I-VI helyezett csapatok oklevéldíjazásban részesülnek. 

Nevezés: Nevezni a KIDS honlapján található nevezési felületen lehet. Azok az iskolák, akik 

nem fizették be az éves tagsági díjat és nevezési díjat fizetnek, azok a KIDS elektronikus 

levélcímére küldjék el nevezésüket a kat.diaksport93@gmail.com címre. 

Nevezési határidő: 2017. május 15. (hétfő) 18h 

A nevezési határidőn túli nevezéseket nem tudjuk elfogadni és helyszíni nevezés nincs! 

Költségek: A verseny rendezési költségeit a KIDS biztosítja, a résztvevőket terhelik az utazási, 

szállás és étkezési költségek. A szövetség tagszervezetinek részvétele díjtalan, ha a tagdíjat 

megfizették április 30-ig. Azon iskolák csapatainak, akik még nem tagjai a KIDS-nek nevezési 

díjat kell fizetniük, mely 30.000 forint/csapat, melyet kérünk a szövetség számlájára átutalni a 

nevezési határidő előtt legalább 6 nappal lévő határidőig, megjelölve, hogy a számlát kinek 

postázza a KIDS. 

Óvás: 5.000 forint óvási díj ellenében a mérkőzés befejezését követő 15 percen belül. Az óvás 

elfogadása esetén az óvási díj visszaadásra kerül. 
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Egyebek: 

1. Egységes igazolás: szabályosan, érvényes diákigazolvánnyal, TAJ kártya 

másolattal, az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója és 

orvos által aláírt és pecséttel ellátott, csapat összesítő névsorral. (orvosi igazolás 

helyett szülői igazolás is megengedett) 

2. Az összesítő névsorról a csapatok, maguk gondoskodnak! (letölthető) A fenti 

dokumentumok hiányában a csapat nem vehet részt az adott sportág versenyén. 

3. A csapatok kötelesek két különböző színű, számozott mezről gondoskodni. 

4. A csapatokat csak az iskola pedagógusai vagy az iskola vezetője által írásban 

megbízott személy vezetheti (csapatvezető). 

5. A csapatok besorsolást a sportágak játékrendjét a rendezők a nevezések után 

véglegesítik és teszik közzé a KIDS honlapján. 

6. Minden egyéb kérdésben az adott sportág verseny és játékszabályai az irányadóak 

az ettől való eltérést a verseny forgatókönyve tartalmazza. 

7. A sportági versenykiírások megtalálhatók a mellékletben. 

8. Minden további információ a www.kids.hu honlapon. 
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VERSENYSZABÁLYOK: 

 

A pálya méretei:40 x 20 m.  

A büntetőterület az alapvonaltól 9 méterre, az alapvonalon a kapu középpontjától 7-7 méterre felfestett, (9x14m-

es) téglalap alakú terület.  

A pálya talaja: Füves vagy műfüves. 

Kapuméret:3 x 2 m-es kézilabda kapu. 

Játékidő: I kcs 2x10, II kcs 2 x 10 perc, III.kcs 2 x 12 perc 3 perc szünettel. 

Labdaméret:4-es. 

Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). 

Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos szerepeltethető, az a 10 fő, akiket az adott 

verseny első mérkőzése előtt a technikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben. 

Csapatlétszám mérkőzésen: 4 + 1 játékos tartózkodhat a pályán.  

Cserék: további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere megengedett). 

Felszerelés: A mérkőzésen jól láthatóan számozott, egyöntetű mezben kell játszani. Két különböző színű 

számozott garnitúrát és legalább 1 db szabályos méretű labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. 

Sípcsontvédő: Használata kötelező. 

Cipő: tornacipő és gumistoplis labdarúgó cipő használata egyaránt engedélyezett, a fémstoplis cipő használata 

tilos.  

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

Középkezdésből és kapukirúgásból közvetlenül gól nem érhető el. 

A kapus semmilyen körülmények között és formában nem juttathatja át a labdát az ellenfél térfelére. A szabály 

megszegése esetén, a félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak.  

Kapukirúgásból csak úgy juttatható át a labda az ellenfél térfelére, ha a labda, játékost ér a saját térfélen. A szabály 

megszegése esetén, a félpályáról közvetett szabadrúgás jár a vétlen csapatnak. 

A kapukirúgást a talajról kell elvégezni, a labda a büntetőterület bármely pontjára elhelyezhető. Az ellenfél 

játékosa a büntetőterület vonalára állhat. 

Oldalvonal mögül (max. 40cm-es távolságról) csak lapos passzal (talajon guruló labda) hozható ismét játékba a 

labda. Az ellenfél játékosai 3 méterre helyezkednek el - pontrúgásnál is - és nem akadályozhatják a labda játékba 

hozatalát. 

Lesállás nincs. 

A büntetőrúgást a 7 méteres pontról kell elvégezni. 

Sárga és piros lap: 

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 egy (1) mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.  

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 kiállítás a játékidő hátralévő részéig szól, és a csapat a továbbiakban a 

játéktéren eggyel kevesebb játékossal játszhat.  

A kiállított játékos a soron következő egy (1) mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.  

Súlyosabb vétség esetén a Versenybizottság dönt a fegyelmi büntetés mértékéről.  

A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont. 

A csoporton belüli sorrend meghatározása: 

1. legtöbb pont 

2. egymás ellen elért eredmény 

3. gólkülönbség 

4. több rúgott gól 

A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a továbbjutás: 

2 csapat holtversenye esetén:  

a. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye. 



b. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség. 

c. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol. 

 

 

 


