
      

 

 

 

3. Pest Megyei Nagypályás Műfüves Labdarúgótorna 

versenykiírása, 2016. 
 

 

 

1. A torna célja 

– az NB III-as és a megyei labdarúgó-bajnokságokban szereplő – elsősorban – Pest megyei felnőttcsapatok 

számára jó minőségű műfüves futballpályán játszandó felkészülési találkozók lehetőségének biztosítása; 

– a mérkőzések nézőinek szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése; 

– a Fair Play-magatartásforma érvényre juttatása. 

 

 

2. A torna szervezője és rendezője 

A tornát az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága (továbbiakban: MLSZ PMI) írja ki. Az MLSZ PMI 

Versenyirodája a tornák lebonyolításával a hozzá tartozó illetékes kihelyezett versenybizottságokat 

bízza/bízhatja meg. 

 

 

3. A torna résztvevői, a résztvevők létszáma 

Az NB III-as és a megyei labdarúgó-bajnokságokban szereplő – elsősorban – Pest megyei felnőttcsapatok. A 

résztvevők létszáma függ a benevezett együttesek számától. 

 

 

4. A labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó előírások (játékjogosultság)  

A) A mérkőzéseken az MLSZ PMI 2015/2016. évi hatályos Versenykiírása, a Fegyelmi Szabályzat és a 

Versenyszabályzat megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. 

B) A mérkőzéseken csak a 16. életévüket betöltött játékosok léphetnek pályára. 

C) A csapatokban csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással rendelkező 

játékosok szerepelhetnek, amit a mérkőzés előtt a játékvezetők ellenőriznek! 

D) Egy találkozón csapatonként maximum 5 fő próbajátékos szerepeltetésére van lehetőség, akiknek 

szintén kell érvényes – de akár más klubhoz kiváltott – játékengedéllyel és sportorvosi igazolással 

rendelkezniük. 

E) A csapatvezetők a játékvezetők részére minden mérkőzés előtt kötelesek kitöltve átadni a 

versenyjegyzőkönyvet, amelybe a csapatok előre meghatározott mezszámmal maximum 18 játékost 

írhatnak be! 
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5. A torna lebonyolításának rendje 

A benevezett csapatokat az MLSZ PMI Versenybizottsága a nevezések számától függően területi elv és/vagy 

erősorrend alapján csoportokba és/vagy osztályokba sorolhatja. A Versenybizottság a lebonyolítás végső 

módjáról (torna-, kupa- vagy bajnoki rendszerű) a nevezések elfogadása után, a végső csapatszám ismeretében 

dönt, melyről saját hivatalos csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja az érintetteket. 

 

 

6. Helyezések/továbbjutás megállapítása 

A) Csoportokban, illetve körmérkőzéseknél: 

1) a mérkőzések győztesei 3 pontot kapnak, döntetlen eredmény esetén mindkét csapat 1-1 pontot 

kap, míg vereség esetén a csapat nem kap pontot; 

2) a helyezések sorrendjét a mérkőzéseken megszerzett pontok összege határozza meg (első helyen 

végez a legtöbb pontot szerzett csapat, és így tovább lefelé haladva, míg utolsó helyen végez a 

legkevesebb pontot szerzett csapat); 

3) azonos pontszám esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell meghatározni: 

1. elért több győzelem; 

2. mérkőzések gólkülönbsége; 

3. a mérkőzéseken szerzett több gól; 

4. az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége; 

5. az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége; 

6. sorsolás. 

B) Egyenes kieséses szakaszban/helyosztókon, amikor oda-visszavágót játszanak a csapatok: 

1. az egymás ellen játszott mérkőzések összesített gólkülönbsége; 

2. büntetőpárbaj (5-5) – a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint. 

C) Egyenes kieséses szakaszban/helyosztókon, amikor csak egy mérkőzést játszanak a csapatok: 

1. a rendes játékidőben győztes csapat; 

2. büntetőpárbaj (5-5) – a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint. 

 

 

7. A mérkőzések lehetséges helyszínei, és ideje 

A) A mérkőzések lehetséges helyszínei: Budaörs, Budapest, Cegléd, Dabas, Diósd, Dunaharaszti, 

Dunakeszi, Érd, Gödöllő (két pálya – SK és GEAC), Mogyoród, Monor, Pomáz, Szigetszentmiklós, 

Taksony, Üröm, Vác, Veresegyház. 

B) A mérkőzésekre várhatóan 2016. január 16. és 2016. február 14. között kerül sor. 

 

 

8. Cserelehetőség 

A mérkőzéseken az adott találkozóra beírt valamennyi cserejátékos szerepeltethető, azaz a maximálisan 

benevezhető 7 (hét) fő cserejátékosból mind a 7 (hét) becserélhető. 

 

 

9. A torna díjazása 

Az MLSZ PMI a torna 1-3. helyezést elért csapatait serleggel és oklevéllel jutalmazza. (A Versenyiroda 

emellett egyéb tárgyjutalom adományozásának lehetőségét is fenntartja.) 

 

 

10. A torna költségei 

A) A nevezési díj összege 100.000,- (egyszázezer) Ft/csapat TAO-támogatás nélkül, támogatással 50.000,- 

(ötvenezer) Ft/csapat, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ PMI számlájára (11707024–20480844, 
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OTP Bank) kell átutalni, vagy befizetni. A nevezési díj magában foglalja az MLSZ PMI által központilag 

biztosított – a torna mérkőzéseinek helyszínéül szolgáló – műfüves pályák bérleti és egyéb szolgáltatási 

díját is. 

B) Az egyes mérkőzések versenyeztetési (játékvezetői) költségeit (TAO-támogatás nélkül 11.000, azaz 

tízenegyezer Ft/meccs/csapat, amely támogatással 5.500, azaz ötezer-ötszáz Ft/meccs/csapat) a 

sportszervezetek együttesen, a pályára lépések számával arányosan fizetik meg a verseny végén, utólag. 

C) A sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés stb.), valamint a csapatot elkísérő 

szurkolók mellett közreműködő saját rendezőik költségei terhelik. 

D) A díjazást az MLSZ PMI fedezi. 

 

 

11. Egyéb rendelkezések 

A) A mérkőzések játékideje 2x45 perc. 

B) A játékvezetőket a torna mérkőzéseire az MLSZ PMI Játékvezetői Bizottsága delegálja. 

C) A torna mérkőzéseinek kezdési ideire vonatkozó várakozási idő nincs. 

D) A csapatok kötelesek egészségügyi felszerelést magukkal vinni! 

E) Sípcsontvédő használata kötelező! 

F) Azok a labdarúgók, akik bajnoki vagy kupamérkőzésre szóló eltiltás alatt állnak, szerepelhetnek a 

tornán. Nem léphetnek viszont pályára azok a játékosok, akik időre szóló, mindennemű 

mérkőzésről való eltiltást kaptak. 
G) A torna során begyűjtött 3. (harmadik) sárga lapos figyelmeztetés után, a soron következő 

mérkőzésen a labdarúgó nem szerepelhet! 

H) A sárga és piros lapos büntetések nem törlődnek, az egész tornára érvényesek. Piros lapos kiállítás 

egész mérkőzésre szól, a kiállított játékos a következő mérkőzésen sem szerepelhet. A rá következő 

héten a fegyelmi bizottság dönt és határozatot hoz a kiállított játékos eltiltásával kapcsolatban. 

I) A csapatok felelősséget vállalnak saját játékosaik, vezetőik és szurkolóik tornán való magatartásáért. 
A Fegyelmi Szabályzatban leírtak megsértése esetén a labdarúgó és/vagy az egyesület fegyelmi büntetésben 

részesülhet. 

J) Az első ki nem állás esetén a vétlen csapat javára lesz igazolva a találkozó 3 pontja, 3–0-s 

gólkülönbséggel. Ugyanazon csapat második ki nem állása után a vétkes együttes automatikusan 

kizárásra kerül. 

K) Az esetleges óvást írásban, a találkozó lejátszását követő második nap 14.00 óráig lehet benyújtani az 

óvási díj (10.000,- Ft, azaz tízezer forint) befizetésével. Az óvást a versenybizottság az érintett 

csapatok következő fordulóbeli szerepléséig elbírálja, arról a feleket értesíti. Az így hozott döntés 

ellen fellebbezésnek helye nincs. (Alaptalan óvás esetén az óvási díj a versenybizottságnál marad, 

ellenkező esetben a bizottság visszautalja, s azt a vétkes csapat köteles megfizetni.) 

L) A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben, az MLSZ hatályos Versenyszabályzatát és Fegyelmi 

Szabályzatát kell figyelembe venni. 

 

 

 

 

 

MLSZ Pest Megyei Igazgatóság, Versenyiroda 

Budapest, 2016. január 05. 


