VI. Gomba Caffe Kupa
általános- és középiskolás lány labdarúgó torna

A verseny célja: játéklehetőség biztosítása az általános- és középiskolás leány labdarúgók számára és
a sportág népszerűsítése elsősorban az amatőrök körében.
A verseny helyszíne: Bundzsák Dezső Sportközpont, Kiskunhalas – Kertész utca 28/a
A verseny ideje: 2019. május 11. (szombat)
Nevezési határidő: 2019. május 1.
Nevezési díj: 3.000 Ft/csapat
A versenyre csapatonként 10 fő, nappali tagozatos diák nevezhető
Korhatár:
Általános iskolák: Diákolimpia IV. korcsoport (felversenyzés lehetéses)
Középiskolák: Diákolimpia V-VI. összevont korcsoport
A verseny célja továbbra is az amatőr lány labdarúgás népszerűsítése, így csapatonként maximum 3
igazolt játékos nevezhető.*
A csapatnévsorokat a verseny megkezdése előtt kell leadni, azon a későbbiekben változtatni nem
lehet!
A labda: 5-ös
A pálya borítása: műfű
Csapatonként egy időben 1+5 fő tartózkodhat a pályán.
A tornán való részvétel feltétele az érvényes tanulói jogviszonyról szóló igazolás (diákigazolvány
vagy iskolalátogatási) megléte. Sportorvosi engedély felmutatása nem kötelező, ebben a kérdésben a
diákolimpia versenyszabályzata az irányadó.
*Igazoltnak minősül az a játékos, aki a 2018/19-as szezonban labdarúgó sportegyesületnél érvényes
játékengedéllyel rendelkezik ÉS az MLSZ vagy a megyei labdarúgó szövetségek adatbázisában
labdarúgás vagy futsal mérkőzés jegyzőkönyvében szerepel.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a nevezési lapon az igazolt játékosokat jelölni szíveskedjenek.
A részvétel jogosultságát a szervezők a verseny során az MLSZ adatbázisán keresztül bármikor
ellenőrizhetik. Az igazolt korlát megsértése esetén a vétkes csapat addigi mérkőzéseit 3-0-s
gólkülönbséggel a vétlen fél javára írják jóvá. A vétkes csapat a létszám feletti játékosok kizárásával
folytathatja a további küzdelmeket.

Díjazás
Csapatok
Az első helyezett csapat egy évre elnyeri a Kötény Kupa vándorserlegét.
Az 1-3. helyezett csapatok serleg, érem és oklevél díjazásban részesülnek.
A további helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

Egyéni díjak
Különdíjban részesül a torna legeredményesebb játékosa, legjobb játékosa és legjobb kapusa.

Lebonyolítás
A mérkőzések játékideje 2x12 perc, 1 perc szünettel.
A labda 5-ös méretű.
A kapu kézilabdakapu.
Csapatonként egy időben 1+5 fő tartózkodhat a pályán.
A mérkőzések egyidejűleg 4db 20x40-es műfüves pályán zajlanak, melyek bójákkal kerülnek
kijelölésre. A büntetőterület, valamint a felezővonal szintén bójával lesz jelölve.
Általános iskoláknál 6, középiskoláknál 12 csapat nevezését tudjuk elfogadni.
Lebonyolítás – általános iskolák (6 csapat esetén)
A résztvevő csapatokat két hármas csoportba sorsolják.
A csoporton belül körmérkőzés dönt a helyezésekről.
A csoportok 1-2. helyezettjei az elődöntőbe kerülnek (A1-B2, B1-A2).
Az elődöntők győztesei játsszák a döntőt, a vesztesei pedig a bronzmérkőzést.
A csoportok 3. helyezettjei az 5-6. helyért mérkőznek meg egymással.
Lebonyolítás – középiskolák (12 csapat esetén)
Selejtező szakasz
A résztvevő csapatokat négy hármas csoportba sorsolják.
A csoporton belül körmérkőzés dönt a helyezésekről.
A csoportok 1-2. helyezettjei a felsőházba, a 3. helyezettek az alsóházba kerülnek.
Felsőház:
A1, A2, B1, B2  E csoport
C1, C2, D1, D2  F csoport
A felsőházban újabb körmérkőzésekre kerül sor, de az azonos csoportból érkező
csapatok már nem játszanak újra, hanem az első csoportkörben elért eredményüket
hozzák magukkal.
Az E és F csoport 1-2. helyezettjei bejutnak az elődöntőbe (E1-F2, F1-E2).
Az elődöntők győztesei játsszák a döntőt, a vesztesei pedig a bronzmérkőzést.
Az E és F csoport 3. helyezettjei az 5-6., a 4. helyezettjei a 7-8. helyért mérkőznek
meg.

Alsóház
A3, B3, C3, D3  G csoport
Az alsóházban újabb körmérkőzésekre kerül sor, ezek után alakul ki a 9-12.
helyezettek sorrendje.
A 9. helyezett csapat, mint az alsóház nyertese különdíjban részesül.
A csoportmérkőzéseken (illetve középiskoláknál a felső- és alsóházban) a győzelemért 3, a
döntetlenért 1, a vereségért 0 pont jár. A pontok összesítése után alakul ki a végső sorrend.
a. Azonos pontszám esetén sorrendben az egymás elleni eredmény, a jobb gólkülönbség, a
több rúgott gól, majd a több győzelem rangsorol.
b. Ha ezek alapján sem sikerül döntést hozni, sorsolással dől el a két csapat helyezése (a
csapatok nevei egy erre a célra rendszeresített urnába kerülnek, az elsőként kihúzott csapat
végez előrébb – a sorsolás eredményét a felek kötelesek elfogadni).
c. Amennyiben kettőnél több csapat végez azonos pontszámmal, ún. „minitabellát” kell
alkalmazni, vagyis kizárólag az azonos pontszámú csapatok egymás elleni mérkőzései
számítanak (pontszám, gólkülönbség, több rúgott gól, több győzelem, sorsolás).
Az egyenes kieséses szakaszban és a helyosztókon (mindkét korosztályban) döntetlen esetén azonnal
büntetőrúgásokra kerül sor (3-3 játékos).
A büntetőrúgásokat a kaputól 7 méterre kijelölt helyről kell elvégezni.

Szabályok
A mérkőzéseken a kispályás labdarúgás szabályai érvényesek, az alábbi kitételekkel:
Az oldalvonalat elhagyó labda kézzel és lábbal is játékba hozható.
Az oldalbedobásnál/berúgásnál a védőjátékos 3 méterre köteles eltávolodni a labda
helyétől.
Szabadrúgásnál a sorfal 5 méterre köteles eltávolodni.
A kapus csak kézzel hozhatja játékba a labdát.
Ha a labda a kapusról az alapvonalon túlra kerül, szögletrúgást kell ítélni.
Kezdőrúgásból és szögletből közvetlenül gól érhető el.
Súlyos szabálytalanság esetén az alábbi szankciók alkalmazhatók:
2 perces kiállítás: a sárga lappal kiállított játékos a büntetés letelte után visszatérhet
a pályára.
Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen másodszor kap sárga lapot, a
büntetés letelte után egy másik játékos térhet vissza helyette.
A véglegesen kiállított játékos a következő mérkőzésen nem léphet pályára.
5 perces kiállítás: a piros lappal kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret,
helyére a büntetés letelte után egy másik játékos térhet vissza.
A kiállított játékos csapata következő mérkőzésén nem léphet pályára. 9. A
verseny szervezői az esetleg sérülésekért, vagy anyagi kárért felelősséget
nem vállalnak!
A 2- illetve az 5 perces kiállítás egyaránt letöltendő, a kiállított játékos akkor sem
térhet vissza, ha az emberhátrány során csapata gólt kap.

Kiegészítő rendelkezések
Minden intézmény korosztályonként 1 csapatot nevezhet.
Amennyiben a nevezési határidő lejárta után a nevezett csapatok létszáma nem éri el a
versenykiírásban tervezett minimumot, a szervezők dönthetnek a mezőny feltöltése mellett
úgy, hogy egy intézmény két csapatot is nevezhet.
Ez esetben a szervezők kötelesek minden csapatot egyidejűleg értesíteni és a visszajelzések
beérkezésének sorrendjében történhet a mezőny feltöltése.
1 játékos csak egy korosztályba illetve 1 csapatba nevezhető.

A csoportbeosztások elkészítése:
A nevezések lezárását követően a szervezők a tornát megelőzően nyilvános sorsolást
tartanak, melynek helyéről és időpontjáról minden csapat értesítést kap.
A csapatok képviselői a sorsoláson részt vehetnek.
A sorsolás rögzítésre kerül (a tervek szerint élő közvetítés is lesz róla).

