Kőbánya 2017/18. évi
5+1-es kispályás
Labdarúgó Bajnokságának
(Jakab Antal Trófea)
versenykiírása
12 férfi csapat számára
1. A bajnokság célja:
Kőbánya területén működő kispályás labdarúgó csapatok részére rendszeres szabadtéri játék és
sportolási lehetőség biztosítása. A kispályás labdarúgás népszerűsítése.

2. Részvétel feltétele:
A bajnokságba maximum 12 fős csapatok nevezhetnek. A csapatokban szerepelhet minden 16 év
feletti játékos, de csak olyan labdarúgó, akinek nincs profi szerződése. (Profi játékos szerepeltetése
azonnali kizárást von maga után.)

3. A bajnokság rendezője:
Kocsis Sándor Sportközpont

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

4. Versenybizottság:
Nagy István
Nagy György
Tolnai László

5. Nevezés:

A bajnokságra történő írásos nevezést 2017. 08. 21., 18:00-ig kell
beküldeni vagy leadni a rendező szerv címére:
Kocsis Sándor Sportközpont
1107 Budapest, Bihari utca 23., vagy a
tolnailaszlo@kobanya.hu e-mail címre.
A nevezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el és erről visszaigazolást
küldünk a csapatok által megadott e-mail címre 2017. 08. 25. 18:00-ig.

6. Nevezési díj:

A nevezési díj csapatonként 70.000 HUF, melyet az OTP-nél vezetett
1178409-15831440-00000000 számú számlára kell befizetni 2017. 09. 06-ig.

7. A bajnokság helye és ideje:
A bajnokság kétidényes - őszi/tavaszi - rendszerben kerül lebonyolításra a Sportközpont Ihász
utcai telephelyén (1105, Budapest, Ihász utca 24. ).
A mérkőzéseket műfüves pályán rendezzük.
Az őszi idény mérkőzéseire 2017. szeptember 20-tól október 18-ig, szerdánként 19:00 órától, a
tavaszi idény mérkőzéseire pedig 2018. március 21-től május 02-ig, szerdánként 19:00 órától kerül
sor.

8. A lebonyolítás rendje:
A benevezett csapatokat 2 csoportba sorsoljuk
• az őszi/tavaszi fordulókat körmérkőzéses rendszerben bonyolítjuk le
• a csoportokon belül kialakult sorrend szerint az „A” csoport első helyezettje a „B” csoport
második helyezettjével, a „B” csoport első helyezettje pedig az” „A csoport második
helyezettjével játszik a döntőbe jutásért. A további helyezettek a másik csoport azonos helyén
végzettekkel játszanak az ötödik, hetedik, kilencedik és tizenegyedik helyért
• a döntőt az „A1-B2” és a „B1-A2” mérkőzés győztesei, míg a bronzmérkőzést az „A1-B2” és a
„B1-A2” mérkőzés vesztesei vívják.
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9. Díjazás
az I. helyezett csapat:
100.000 Ft értékű vásárlási utalvány, Vándor kupa, serleg, oklevél
a II. helyezett csapat:
80.000 Ft értékű vásárlási utalvány + serleg + oklevél
a III. helyezett csapat:
70.000 Ft értékű vásárlási utalvány + serleg + oklevél
a további helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

10. Helyezések eldöntése:
A bajnokság alapszakaszának helyezési sorrendjét a mérkőzéseken megszerzett pontok összege
határozza meg. Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereségért 0 pont jár.
Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:
• az alapszakaszban elért több győzelem
• az alapszakaszban elért jobb gólkülönbség
• az alapszakaszban rúgott több gól
• egymás ellen játszott mérkőzés pontkülönbsége
• egymás ellen játszott mérkőzés gólkülönbsége
• egymás ellen játszott mérkőzésen vendégként lőtt több gól
• Fair Play lista (kevesebb kiállítás)
• sorsolás

11. Egyéb:
• a mérkőzéseken az MLSZ kispályás labdarúgó mérkőzésekre vonatkozó szabályai érvényesek
• kemény stoplis cipő használata TILOS!
• sportorvosi vizsgálat hiányában mindenki saját felelősségére vesz részt a tornán
• óvni csak 5.000 Ft megfizetésével, a helyszínen lehet, melyet a jelenlévő versenybíró 10 percen
belül elbírál. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. További óvásra nincs lehetőség.

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

