
VERSENYKIÍRÁS 

 

 
2022. augusztus 14. Király Ferenc Emléktorna U10 

 

A Torna helyszíne:  
Király Sportcentrum | 9700 Szombathely, Temesvár utca 44. 

 

Időpont:  

2022. augusztus 14.: U10 (2013) korcsoport  

 

A verseny célja:  
- a torna Király Ferenc, a Haladás VSE egykori labdarúgója, a Király Sportegyesület alapítója és első 

elnökének emlékére kerül megrendezésre, 

- a labdarúgó sportág népszerűsítése a gyermekek körében,  

- a labdarúgó utánpótlás nevelésre vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása,  

- versenyzési lehetőség biztosítása,  

- nemzetközi sportbaráti kapcsolatok ápolása,  

 

Versenykiírás:  
2013. január 1. után született vagy annál fiatalabb játékos nevezhető  

 

játékos létszám: 6+1 (maximum 12 fő nevezhető),  

játékidő: 2×15 perc, 

labdaméret: 4-es 

pályaméret: félpályán keresztben 55x35m,  

kapuméret: 5x2m 

 

A Kupa lebonyolítása  

 

Lebonyolítási forma:  
A csapatokat 2x3 csapatos csoportba sorsoljuk. Csoporton belül mindenki mérkőzik mindenkivel, majd 

az ott kialakult sorrend alapján folytatják a csapatok a küzdelmet. 

A csoportok első helyezettjei az ellentétes csoport 2. helyezett csapataival játszanak elődöntőt. A 

győztesek a döntőben találkoznak, a vesztesek a harmadik helyért játszanak. A csoportok harmadik 

helyezettjei az 5-6 helyért játszanak helyosztót. 

 

Pontozás: 

Győzelem 3 pont, döntetlen1 pont, vereség 0 pont.  

A csoportban a sorrend eldöntése pontazonosság esetén:  

1. gólkülönbség,  

2. több rúgott gól,  

3. kevesebb kapott gól,  

4. egymás elleni eredmény!  

Csoporton belüli hármas holtverseny esetén a továbbjutást a 3 csapat közötti eredmények tükrében, 

mini-tabella alapján döntjük el. 

 

A versenykiírásban és a torna lebonyolításában is fenntartjuk a változtatás jogát, ha azt a nevezők 

létszáma indokolja!  

 

A rendezvény díjazása:  
Az 1-3. helyezettek kupát és oklevelet, további helyezettek oklevelet kapnak.  

 

Különdíjak:  

Gólkirály, legjobb kapus és legjobb mezőnyjátékos. 



A mérkőzések szabályai:  
 

GÓL:  

- gólt a pálya teljes területéről el lehet érni, ha a labdajátékban van.  

- gól után középkezdéssel indul újra a játék.  

- bedobás nincs, oldalrúgás van  

 

SZÖGLETRÚGÁS:  

- a sarokpontról történik, sorfal távolsága 5 méter  

 

LES: 

- van 

 

SZABÁLYTALANSÁGOK:  

- durva szabálytalanság sárga lapos figyelmeztetést von maga után, a második sárga lap 2 perces 

időbüntetéssel jár. Piros lap esetén a kiállítás végleges. A véglegesen kiállított játékos helyett 2 perc 

elteltével másik játékos becserélhető. Az adott mérkőzésen kiállított játékos már nem térhet vissza 

azon a meccsen a pályára.  

- a sorfal távolsága szabadrúgásnál 5 méter,  

 

BÜNTETŐTERÜLET: 

- Büntetőterület 9 méter (kapufától mérve az oldalvonal felé, illetve az alapvonaltól mérve)  

 

BÜNTETŐPONT TÁVOLSÁGA: 

- 9 méter 

- a csoportmeccseket követően, döntetlen esetén büntetőpontról végzett rúgások döntenek: 3-3 rúgás 

után felváltva, az első hibázásig 

- a büntetőpontról végzett rúgások esetén a benevezett kapusok bármelyike beállhat a kapuba, akkor is, 

ha azon a mérkőzésen nem lépett pályára a rendes játékidőben.  

 

CSERE 

- cserélni bármikor lehet, 

- a cserénél a cserejátékosok a nagypályás szabályok szerint járnak el,  

- a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető. 

 

KAPUS JÁTÉKA:  
- kapus játéka a nagypályás szabályok szerint, 

- a kapus átdobhatja és átrúghatja a félpályát minden esetben,  

- hazaadás nagypályás szabályok szerint.  


