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1. A bajnokság szervezıje és rendezıje, a bajnokság típusa  

A) A versenyt a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatóság 
(továbbiakban: MLSZ BMI) írja ki. 

B) A verseny lebonyolításáról a Versenybizottság a versenyben résztvevık 
létszámától függıen dönt 

C) A 2015-2016. évi torna rendszerő Grund Bajnokság amatır rendszerő verseny. 
D) A 2015-2016. évi Baranya Megyei Grund Bajnokság (továbbiakban: bajnokság) 

hivatalos neve: Baranya Megyei Grund Bajnokság 

2. A bajnokság célja 

A) Amatır labdarúgók versenyeztetése. 
B) A Grund csapatok színvonalas versenyzésének, folyamatos biztosítása. 
C) Magas színvonalú mérkızések biztosítása a bajnokságban szereplı 

labdarúgók számára, megfelelı mérkızésszámmal. 
D) A sportág népszerősítése. 
E) A Fair Play elv érvényre juttatása, és a Fair Play magatartásforma 

népszerősítése. 

3. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei 

A) A bajnokságban minden olyan baranyai csapat nevezhet, amely elfogadja az 
MLSZ BMI sportágra vonatkozó és a bajnokság versenykiírásának szabályait.  
A tornák tervezett helyszínei: Pécs, Komló, Szigetvár, Mohács.  
A nevezési lapon fel kell tüntetni, hogy a csapat mely torna helyszínre nevez.  
Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság Versenybizottsága – tornánként és 
helyszínenként – az elsı 6 csapat nevezését fogadja el, melyet a nevezési lap 
beérkezésének – e-mail (baranya@mlsz.hu) vagy postai küldemény beérkezési 
idıpontja határoz meg! 

B) A bajnokság rendszere 
A csapatok 3 ıszi és 3 tavaszi tornán/játéknapokon mérkıznek meg egymással 
a különbözı helyszíneken, a bajnokság során. 
 
Az egyes tornákon/játéknapokon a résztvevı csapatok helyezésüknek 
megfelelı pontszámot kapnak. 

Torna/játéknap 1. helyezett: 10 pont 

 2. helyezett: 8 pont 

 3. helyezett 6 pont 

 4. helyezett 4 pont 

 5. helyezettıl 2-2 pont 

A verseny lebonyolításáról a Versenybizottság a versenyben résztvevık 
létszámától függıen dönt. 
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4. A bajnokság idırendje 

A) A bajnokság fordulóinak tervezett idıpontjai: 

İszi tornák  

1. forduló 2015.10.10-11 

2. forduló 2015.10.24-25 

3. forduló 2015.11.07-08 

Tavaszi tornák  

1. forduló 2016.04.09-10. 

2. forduló 2016.04.30-05.01 

    3. forduló 2016. 05. 14-15 

  Megyei döntı 

    2016.06.01.-10. között kerül megrendezésre. 

5. A tornák / játéknapok helyezéseinek eldöntése 

A) A mérkızés gyıztese 3, döntetlen eredmény esetén mindkét sportszervezet 1-
1 pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot. A helyezések az 
összpontszámok szerinti rangsor alapján kerülnek meghatározásra. (Elsı 
helyezett: legtöbb szerzett pont; Utolsó helyezett: legkevesebb szerzett pont). 

 

B) Azonos pontszám esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell megállapítani 
1. a tornán elért több gyızelem; 
2. a tornán a mérkızések gólkülönbsége; 
3. a tornán a mérkızéseken rúgott több gól; 
4. a tornán az egymás ellen játszott mérkızések pontkülönbsége; 
5. a tornán az egymás ellen játszott mérkızések gólkülönbsége; 
6. a tornán az egymás ellen játszott mérkızéseken az idegenben lıtt több 

gól; 
7. a torna fair play értékelésében elért jobb helyezés; 
8. sorsolás. 

6. A bajnokság helyezéseinek eldöntése 

A) A helyezések a tornákon / játéknapokon kapott összpontszámok szerinti 
rangsor alapján kerülnek meghatározásra. (Elsı helyezett: legtöbb szerzett 
pont, utolsó helyezett: legkevesebb szerzett pont) 

B) Azonos pontszám esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell megállapítani 
 
1. a bajnokságban elért több torna gyızelem; 
2. a bajnokságban elért több gyızelem; 
3. a bajnoki mérkızések gólkülönbsége; 
4. a bajnoki mérkızéseken rúgott több gól; 
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkızések pontkülönbsége; 
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkızések gólkülönbsége; 
7. sorsolás.  

C) Minden helyszín elsı és második helyezettje bejut a megyei döntıbe. 

A bajnokság végsı sorrendje: 

- Két vagy három helyszín esetén, 4-6 csapatos körmérkızéses döntı kerül 
megrendezésre.  

- Négy helyszín esetén, 8 csapatos döntı kerül megrendezésre, a 
csoportmérkızések utáni keresztbe játszással. 
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7. A tornák díjazása 

A) A 3 ıszi és 3 tavaszi tornát követıen a különbözı torna helyszíneken 1-3. 
helyezett csapatok díjazása: 
- Elsı, második és harmadik helyezettek: oklevél díjazásban részesülnek. 

8. A bajnokság díjazása 

A) A bajnokság végén a helyezést elérı sportszervezetek díjazása: 

- Elsı helyezett: kupa + 10 db érem + 10 db-os mezgarnitúra + 10 fı részére 
utazás és 10 db belépı biztosítása Magyar Labdarúgó Válogatott egy 
hazai mérkızésére. 

- Második helyezett: kupa + 10 db érem + 3 db labda. 

- Harmadik helyezettek: kupa + 10 db érem + 2 labda díjazásban 
részesülnek. 

9. Hivatalos személyek 

A) Játékvezetırıl az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága gondoskodik. 

10. A bajnokság költségei 

A) A bajnokság versenydíjait az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság biztosítja. 

11. Játékjogosultság 

A) A bajnokság férfi-nıi kiírású, bármilyen összetételő csapatok 
versenyezhetnek.  

B) A kupán induló csapatoknak a nevezés mellé játékos névsort kell leadnia 
C) A bajnokság folyamán egy játékos kizárólag egy csapatban léphet pályára  
D) Az MLSZ 2015-2016-os versenyrendszereiben érvényes játékengedéllyel 

rendelkezı játékosok nem nevezhetık. 

12. A labdarúgók felszerelése 

A) Amennyiben a mérkızés játékvezetıje úgy ítéli meg, hogy a két csapat 
felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a sorsolásban elöl álló csapat 
köteles más színő sportfelszerelésben játszani. 

13. Stadion és játéktér 

A) A kupamérkızéseket a helyszineken kijelölt Grund pályán kell lebonyolítani. 

14. Egyéb rendelkezések 

A) A játékidı: 2 x 10 perc. 
B) A félidık közti szünet idıtartama: maximum 2 perc. 
C) A pálya mérete: 20 m x 40 m. 
D) A kapu mérete: 3 m x 2 m. 
E) A játékosok létszáma: a bajnokságra 10 fıt lehet nevezni. A pályán egyidıben 

1 kapus és 5 mezınyjátékos szerepelhet. 
F) A büntetıterületet 6 (hat) méterre kell kijelölni. 
G) A büntetıpont távolsága a gólvonaltól: 7 (hét) méter. 
H) Szabadrúgásnál a sorfal távolsága a labdától: 3 (három) méter. 
I) Partdobás: az oldalvonalon túljutott labdát lábbal és kézzel is játékba lehet 

hozni. 
J) Les nincs. 
K) A játékot 5-ös mérető labdával kell játszani. 
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L) A kispályán szereplı csapatban 4 (négy) játékosnál kevesebb van játékra 

kész állapotban, a mérkızést elkezdeni nem szabad. Amennyiben a mérkızés 
folyamán valamelyik csapatban a játékosok száma (sérülések, kiállítások 
miatt) véglegesen 4 (négy) fı alá csökken, a mérkızést a játékvezetı köteles 
beszüntetni. 

M)A csapatok illetve a játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik az 
MLSZ mint adatkezelı adatbázisába kerüljenek. A megadott adatokat az 
MLSZ az adatbázisában rögzíti. 

N) A szerevezı semminemő felelısséget nem vállal a mérkızéseken 
bekövetkezett sérülésekért, egészségügyi problémákért. A csapatok 
(játékosok) a mérkızéseken esetlegesen elszenvedett bárminemő sérülés 
következtében semmilyen felelısségre vonási- illetve kártérítési igénnyel nem 
élhetnek a rendezı szervvel szemben. Mindenki saját felelısségére vesz 
részt, játszik a bajnokság mérkızésein! Javasoljuk a játékosoknak, hogy 
orvosi vizsgálatnak vessék alá magukat. 

O) A bajnokság versenyügyeiben az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság 
Versenybizottsága jár el. 

P) A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem 
szereplı, kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend 
elıírásait és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell 
betartani. 

15. Záró rendelkezések 

A) Jóváhagyás 

Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ Baranya 
Megyei Igazgatóság hatásköre. Jelen szabályzatot az MLSZ Baranya 
Megyei Igazgatóság igazgatója hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma: 
2015 SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat 

B) Alkalmazás 

Jelen szabályzat alkalmazásának felelıse az MLSZ Baranya Megyei 
Igazgatóság igazgatója. 

C) Hatálybalépés és érvényesség 

Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma 2015. érvényessége:
 2016. június 30. 

Verziószám:  1/2015. 

D) Módosítás 

A nevezési határidı lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa, 
torna) megkezdése elıtt a hatályos versenykiírást csak az adott 
versenyrendszerben induló sportszervezetek 2/3-os többségének 
írásos, egyetértı beleegyezésével lehet módosítani. A verseny 
(bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást 
csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, 
egyetértı beleegyezésével lehet módosítani. 


