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Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság 2015/2016. 

évi bajnokok tornáinak versenykiírása 
 

 

A 2015/2016. évi szezon zárásaként az alábbi Pest megyei bajnokok tornáira kerül sor: 
1.) 3. Pest megyei U14-es Bajnokok Tornája; 

2.) 4. Pest megyei U16-os (II. osztályú) Bajnokok Tornája; 

3.) 10. Pest megyei U19-es Bajnokok Tornája (Salga Lajos Emléktorna); 

4.) 9. Pest megyei II. osztályú felnőtt Bajnokok Tornája; 

5.) 9. Pest megyei III. osztályú felnőtt Bajnokok Tornája; 

6.) 3. Pest megyei öregfiú Bajnokok Tornája. 

 

 

1. A bajnokok tornáinak célja 
– a bajnoki esztendő adott osztályú/korosztályú Pest megyei bajnoksága abszolút győztesének 

meghatározása; 

– a különböző csoportokban aranyérmet szerzett csapatok erejének összemérése; 

– a mérkőzések nézőinek szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése; 

– a Fair Play-magatartás érvényre juttatása. 

 

 

2. A tornák 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 tornák résztvevői, a résztvevők létszáma 
A tornákon a bajnoki esztendő végén az adott osztály/korosztály csoportjaiban aranyérmet szerzett 

sportszervezetek bajnokcsapatai vesznek részt. Bajnokok tornája kiírására adott osztályban/korosztályban csak 

kettőnél több csoportban zajló bajnokság esetén lehetséges. 

 

 

4. A labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó előírások (játékjogosultság) 
A mérkőzések a 2015/2016. évi bajnokság részei, azokon az MLSZ PMI 2015/2016. évi hatályos 

versenykiírásait, a Fegyelmi Szabályzat és a Versenyszabályzat megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Korosztályos meghatározás az adott bajnokság versenykiírásában foglaltakkal megegyező. 

 

A sportszervezet utolsó bajnoki mérkőzésén az 5. sárga lapját begyűjtő labdarúgó a Bajnokok Tornája első 

mérkőzésén nem rendelkezik játékjogosultsággal. A sportszervezet utolsó bajnoki mérkőzésén piros lapot 

kapott eltiltás alatt álló labdarúgójának szereplése az illetékes fegyelmi bizottság által meghozott határozat 

függvénye. Amennyiben bajnoki mérkőzésről tiltják el a labdarúgót, a bajnokok tornája mérkőzései 

beleszámítanak a fegyelmi büntetésbe (vagyis eltiltás esetén a labdarúgó nem léphet pályára a bajnokok 

tornája azon mérkőzésén, ameddig az eltiltása érvényes). A fegyelmi eltiltását a bajnokok tornája idejére le nem 

töltő labdarúgó nem rendelkezik játékjogosultsággal. 
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5. A tornák lebonyolításának rendje; játékidők; a továbbjutás/tornagyőzelem rendje 
A különböző osztályú/korosztályú bajnokok tornái más és más csapatszámmal zajlanak, de a végső 

rendezvények már csak maximum 4 (négy) résztvevővel. 

Az egyes bajnokok tornájának konkrét lebonyolítási szisztémája: 

 

5.1., 3. Pest megyei U14-es Bajnokok Tornája 

Résztvevő csapatok száma: 7 (hét) 

Játéknapok száma: több 

Lebonyolítás: 3 (három) db 1 (egy) mérkőzésből álló selejtező a 

négyesdöntő mezőnyének kialakításához; a tornán 

elődöntők, majd helyosztók 

A selejtezőmérkőzések időtartama: rendes játékidő (2x40 perc) 

A selejtezőmérkőzések helyszíne és ideje: a kisorsolt párosítások (Gödöllő II. – Vác II., SZE-FI – 

Törökbálinti FS és Abony – Gyáli Lurkó) csapatainak 

megállapodása alapján; alapesetben az elöl szereplő 

csapat a pályaválasztó 

A négyesdöntő mérkőzéseinek időtartama: rövidített (2x20 perc) 

A négyesdöntő helyszíne és ideje: Tápiószecső, 2016. június 14., kedd 

 

16.00: 1. elődöntő (Tápiószecső – Abony/Gyáli Lurkó) 

17.00: 2. elődöntő (Gödöllő II./Vác II. – SZE-FI/Törökbálinti FS) 

18.00: bronzmérkőzés (1. elődöntő vesztese – 2. elődöntő vesztese) 

19.00: döntő (1. elődöntő győztese – 2. elődöntő győztese) 

 

Valamennyi mérkőzésen (a selejtezőkön, az elődöntőkön és a helyosztókon is) egyenes kieséses rendszerben 

zajlanak a küzdelmek. Amennyiben a rendes játékidő döntetlen eredménnyel zárul, abban az esetben nincs 

hosszabbítás, 3-3 (három-három) büntetőrúgással (a büntetőpont 9 m-re található az 5x2 m-es kapu 

gólvonalától) dől el a továbbjutás/helyezés sorsa a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései (döntetlen esetén 

további 1-1 rúgás az első hibáig) szerint. 

 

 

 

5.2., 4. Pest megyei U16-os Bajnokok Tornája 

Résztvevő csapatok száma: 4 (négy) 

Játéknapok száma: 1 (egy) 

Lebonyolítás: tornarendszerű 

A négyesdöntő mérkőzéseinek időtartama: rövidített (2x25 perc) 

A négyesdöntő helyszíne és ideje: Mogyoród, 2016. június 12., vasárnap 

 

10.00: 1. elődöntő (Mogyoród – Dunakeszi Vasutas) 

11.10: 2. elődöntő (Gyáli Lurkó – Nagykőrös) 

12.20: bronzmérkőzés (1. elődöntő vesztese – 2. elődöntő vesztese) 

13.30: döntő (1. elődöntő győztese – 2. elődöntő győztese) 

 

Valamennyi mérkőzésen (az elődöntőkön és a helyosztókon is) egyenes kieséses rendszerben zajlanak a 

küzdelmek. Amennyiben a rendes játékidő döntetlen eredménnyel zárul, abban az esetben nincs hosszabbítás, 3-

3 (három-három) büntetőrúgással dől el a továbbjutás/helyezés sorsa a Labdarúgás Játékszabályainak 

rendelkezései (döntetlen esetén további 1-1 rúgás az első hibáig) szerint. 
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5.3., 10. Pest megyei U19-es Bajnokok Tornája (Salga Lajos Emléktorna) 

Résztvevő csapatok száma: 8 (nyolc) 

Játéknapok száma: több 

Lebonyolítás: 4 (négy) db 1 (egy) mérkőzésből álló selejtező a 

négyesdöntő mezőnyének kialakításához; a tornán 

elődöntők, majd helyosztók 

A selejtezőmérkőzés időtartama: rendes játékidő (2x45 perc) 

A selejtezőmérkőzés helyszíne és ideje: a kisorsolt párosítások (Rubeola-Csömör – 

Szentmártonkáta, Pilis – Alsónémedi, Verőce – Iklad, 

Perbál – Gyál BKSE) csapatainak megállapodása 

alapján; alapesetben az elöl szereplő csapat a 

pályaválasztó 

A négyesdöntő mérkőzéseinek időtartama: rövidített (2x25 perc) 

A négyesdöntő helyszíne és ideje: ???, 2016. június 19., vasárnap 

 

??.00: 1. elődöntő (Rubeola-Csömör/Szentmártonkáta – Verőce/Iklad) 

??.10: 2. elődöntő (Pilis/Alsónémedi – Perbál/Gyál BKSE) 

??.20: bronzmérkőzés (1. elődöntő vesztese – 2. elődöntő vesztese) 

??.30: döntő (1. elődöntő győztese – 2. elődöntő győztese) 

 

Valamennyi mérkőzésen (a selejtezőkön, az elődöntőkön és a helyosztókon is) egyenes kieséses rendszerben 

zajlanak a küzdelmek. Amennyiben a rendes játékidő döntetlen eredménnyel zárul, abban az esetben nincs 

hosszabbítás, a selejtezőkön 5-5 (öt-öt), a tornán 3-3 (három-három) büntetőrúgással dől el a 

továbbjutás/helyezés sorsa a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései (döntetlen esetén további 1-1 rúgás az 

első hibáig) szerint. 

 

 

5.4., 9. Pest megyei III. osztályú felnőtt Bajnokok Tornája 
Résztvevő csapatok száma: 3 (három) 

Játéknapok száma: 1 (egy) 

Lebonyolítás: körmérkőzés 

A torna mérkőzéseinek időtartama: rövidített (2x25 perc) 

A torna helyszíne és ideje: Dunabogdány, 2016. június 11., szombat 

 

15.00: Dunabogdány – Táborfalva 

16.10: Püspökszilágy – Dunabogdány 

17.20: Táborfalva – Püspökszilágy 

 

Győzelemért 3 (három), döntetlenért 1-1 (egy-egy), míg vereségért 0 (nulla) pont jár. A legtöbb pontot gyűjtő 

csapat lesz az első, a második legtöbbet szerző a második és így tovább. 

 

A villámtorna végén azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt: 

1., a torna mérkőzéseinek gólkülönbsége; 

2., a torna mérkőzésein rúgott több gól; 

3., egymás ellen játszott mérkőzés pontkülönbsége; 

5., a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint elvégzett 3-3 tizenegyesrúgás (amennyiben hármas 

holtverseny alakulna ki, abban az esetben a mérkőzések sorrendjében le kell játszani mindhárom 

büntetőpárbajt); 

6., sorsolás. 
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5.5., 9. Pest megyei II. osztályú felnőtt Bajnokok Tornája 

Résztvevő csapatok száma: 3 (három) 

Játéknapok száma: 1 (egy) 

Lebonyolítás: körmérkőzés 

A torna mérkőzéseinek időtartama: rövidített (2x25 perc) 

A torna helyszíne és ideje: Dabas, 2016. június 8., szerda 

 

18.00: Dabas II. – Tápiószecső 

19.00: Bag – Dabas II. 

20.00: Tápiószecső – Bag 

 

Győzelemért 3 (három), döntetlenért 1-1 (egy-egy), míg vereségért 0 (nulla) pont jár. A legtöbb pontot gyűjtő 

csapat lesz az első, a második legtöbbet szerző a második és így tovább. 

 

A villámtorna végén azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt: 

1., a torna mérkőzéseinek gólkülönbsége; 

2., a torna mérkőzésein rúgott több gól; 

3., egymás ellen játszott mérkőzés pontkülönbsége; 

5., a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint elvégzett 3-3 tizenegyesrúgás (amennyiben hármas 

holtverseny alakulna ki, abban az esetben a mérkőzések sorrendjében le kell játszani mindhárom 

büntetőpárbajt); 

6., sorsolás. 

 

 

 

5.6., 3. Pest megyei öregfiú Bajnokok Tornája 
Résztvevő csapatok száma: 4 (négy) 

Játéknapok száma: egy 

Lebonyolítás: tornarendszer 

A torna mérkőzéseinek időtartama: rövidített (2x25 perc) 

A torna helyszíne és ideje: Kistarcsa, 2016. június 19., vasárnap 

 

09.00: Kistarcsa – Pécel 

10.10: Dabas – Pilisszentiván 

11.20: bronzmérkőzés (1. elődöntő vesztese – 2. elődöntő vesztese) 

12.30: döntő (1. elődöntő győztese – 2. elődöntő győztese) 

 

Valamennyi mérkőzésen (az elődöntőkön és a helyosztókon is) egyenes kieséses rendszerben zajlanak a 

küzdelmek. Amennyiben a rendes játékidő döntetlen eredménnyel zárul, abban az esetben nincs hosszabbítás, 3-

3 (három-három) büntetőrúgással dől el a továbbjutás/helyezés sorsa a Labdarúgás Játékszabályainak 

rendelkezései (döntetlen esetén további 1-1 rúgás az első hibáig) szerint. 

 

 

6. A tornák helye és ideje 
Az egynapos tornák esetében a helyszín – lehetőség szerint – valamely résztvevő sportszervezet létesítménye. 

A kétfordulós, két játéknapos tornák esetében a Versenyiroda közleményei útján teszi közzé a helyszíneket és 

az időpontokat, és azokról hivatalos honlapján (pest.mlsz.hu) és e-mail-ben tájékoztatja az érintetteket 

közvetlenül. Az esetleges változásokról a Versenyiroda ugyanezen módon folyamatosan tájékoztatja az 

érintetteket és a sajtó képviselőit. 
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7. Cserelehetőség 
A bajnokok tornáinak mérkőzésein az adott bajnokság versenykiírásában foglaltakkal megegyező számú 

cserejátékos szerepeltethető. A mérkőzés jegyzőkönyvébe 7 (hét) fő cserejátékos írható be. A mérkőzésen 

cserélni csak cserelappal lehet. Cserelapról a csapatoknak kell gondoskodni. Rövidített mérkőzésekről lévén szó a 

„tömeges” csere következtében kiesett játékidőt a játékvezető köteles beszámítani az adott találkozó 

hosszabbításába. 

 

 

8. A torna díjazása 
A bajnokok tornáinak 1-4. helyezettjei serleget és oklevelet kapnak. (A Versenyiroda emellett egyéb 

tárgyjutalom adományozásának lehetőségét is fenntartja.) 

 

 

9. Játékvezetői költségek, játékvezető-küldés 
A játékvezetői költségeket a selejtezőmérkőzések esetében a pályaválasztó sportszervezet, semleges pályán 

lejátszott találkozó esetében a két fél egyenlő arányban köteles viselni. A döntőkön ezen költségeket az MLSZ 

PMI viseli és azokat központilag fizeti meg a működő játékvezetők számára. A játékvezetői díj mértéke azonos 

osztálybeli csapatok mérkőzésén az osztálynak megfelelő (lásd Díjfizetési Rend), a rövidített mérkőzésekre annak 

arányosan csökkentett összege + útiköltség-térítés. A bajnokok tornáinak találkozóin minden esetben az 

alacsonyabb osztályra érvényes játékvezetői díjat kell fizetni. 

A bajnokok tornáira a játékvezetőket az MLSZ PMI Játékvezetői Bizottsága küldi, valamennyi mérkőzésen 

az adott versenykiírásnak megfelelő számban működnek a játékvezetők. 

 

 

10. Egyéb költségek 
Az utazási költségeket a résztvevő sportszervezetek maguk fedezik. A díjazást az MLSZ Pest Megyei 

Igazgatósága fedezi. 

 

 

11. Egyéb rendelkezések 
A mérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata ajánlott. A helyosztókon papíralapú jegyzőkönyvet is 

kell készíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

MLSZ Pest Megyei Igazgatóság, Versenyiroda 

 

Budapest, 2016. június 7., 8. 


