
HANGYÁK FOCI TANODA 

 

www.tordasse.hu 
Keresse egyesületünket a Facebookon 

Tordas Foci Kupa  

Kapcsolattartó: 

 Farkas Zsolt +36-(30)-904-74-91, farkaszsolt06@gmail.com  

Helyszín: Tordas Sport Pálya (2463 Tordas Köztársaság út 3.)  

Nevezés: 

 Nevezési díj: 5 000 Ft. 

 Nevezési határidő: 2015.05.15 péntek 12.00 

 Fizetési módok helyszínen készpénzben vagy átutalással a Tordas Sportegyesület 

11736082-20054874-00000000 számú bankszámlájára. A számlát a helyszínen lehet 

átvenni, szükség esetén elektronikusan is megküldjük. Átutalás esetén tüntessék fel a 

csapat és a képviselő nevét. 

 A nevezésre jelentkezés és visszaigazoló email elküldése elfogadott nevezésnek 

minősül lemondani legfeljebb a torna előtt egy héttel lehet. 

 A torna feltételeit a nevezéssel elfogadottnak tekintjük 

Torna időpontja: 

 2015.06.06. szombat  (8.30 megnyitó)  

Legfontosabb paraméterek:  

 U9 (2006.01.01. után születettek) 

 játékos létszám: 4+1 (maximum 10 fő nevezhető), 

 játékidő: 2x10 perc, 

 labdaméret: 4-es labda, 

 pálya: lebonyolítás 4 db füves 20x40m pályán, kapuméret: 3x2m 

Torna díjazása 

 Az I.,II.,III. helyezett kupát, érmet és oklevelet, a további helyezettek oklevelet 

kapnak. 

 Különdíjak: gólkirály, legjobb kapus, torna  legjobb játékosa 

LEBONYOLÍTÁS: 

A csapatokat 4x4 es csoportokba sorsoljuk a csoportban mindenki játszik mindenkivel így 

kialakul a csoport végeredmény, az I.-II. helyen végzet csapatok a felsőházban míg a III.-IV 

helyen végzet csapatok az alsó házban folytatják a küzdelmeket. Innen egyenes kiesési 

rendszerben, helyosztókkal véglegesítjük a végső sorendet. A csoportmérkőzések során a 

győzelem 3 pontot, míg a döntetlen 1-1 pontot ér. Pontazonosság esetén elsődlegesen a 

gólkülönbség, majd a több rúgott gól dönt, ezek egyenlősége esetén az egymás elleni 

eredményt vesszük figyelembe. Minden tornán résztvevő egyesület legalább 6 mérkőzést 

játszik.  
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Szabályok 

GÓL: 

- Gólt a pálya teljes területéről el lehet érni, 

- gól után középkezdéssel indul újra a játék. 

 

PARTDOBÁS: NINCS  

- A folyamatos támadójáték érdekében a labda csak lapos passzal (térdmagasság 

alatt) hozható játékba, a nem szabályos végrehajtást a játékvezető az ellenfél javára 

ítélheti, amelyből közvetlenül nem lehet gólt elérni, 

- az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát, 

- az ellenfél játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el. 

SZÖGLETRÚGÁS: 

- a sarokpontról történik a védekező játékos 3 méterre kell tartózkodnia a labdától 

 

SZABÁLYTALANSÁGOK: 

- durva szabálytalanság sárga lapos figyelmeztetést von maga után, amely 2 perces 

időbüntetéssel jár. Piros lap esetén a kiállítás végleges. A véglegesen kiállított 

játékos helyett 2 perc elteltével másik játékos hozható játékba. Az adott mérkőzésen 

kiállított játékos automatikusan egy mérkőzés eltiltást kap. 

- szabadrúgást vonnak maguk után, 

- a sorfal távolsága szabadrúgásnál 5 méter 

 

BÜNTETŐ: 

- Büntetőterületen (6 méter) belüli szabálytalanságok esetén büntetőrúgás következik, 

- a büntetőpont a kapu közepétől számított 7 méterre van. 

CSERE: 

- bármikor lehet, kizárólag alapvonalon 

- csere esetén egy csapatnál ha „A” csapat 4 mezőnyjátékosnál több tartózkodik a 

pályán, a labda pillanatnyi helyzeténél szabadrúgás történik „B” csapat javára, 

amennyiben „B” csapat gólhelyzetben van a mérkőzés folytatódik tovább, 

- a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető, 

- a cserejátékosok elhelyezése a saját kapu oldalán, az alapvonal és az oldalvonal 

találkozásánál. 

 

KAPUSOKNAK: 

- Kapuselőtér: 6m-es félkörív, 

- a kapusról van szöglet, 

- ha a labda kimegy az alapvonalon, a kapus lábbal és kézzel is játékba hozhatja 

amelynek minden esetben pattannia kell a saját térfélen , kirúgásnál a hatoson belül 

letett labda nem támadható, csak ha a labda elhagyta a hatos körvonalát), 

- hazaadás nagypályás szabályok szerint. 
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