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A  torna  célja:  
• a nevelési-közoktatási intézmények 7-8. osztályos tanulói, csapatai számára 

játéklehetőség biztosítása 
• tehetséges gyermekek felfedezése, figyelemmel kísérése, kiválasztása 
• a BSE Palóc Farkasok SE  utánpótlásbázisának szélesítése, a 

gyermeklabdarúgás népszerűsítése 
• a teremlabdarúgás további népszerűsítése, a sportágat kedvelő tanulók, 

játékosok igényeinek kielégítése, sportbaráti kapcsolataink ápolása 
• programot biztosítani a szabadidő hasznos eltöltéséhez 
• az egészséges életmódra-nevelés társadalmi céljai megvalósításának 

elősegítése 
• a Fair Play szellemiség és magatartásforma népszerűsítése, érvényre juttatása 

 

 
 
 
 

A Kupa rendezője: BSE Palóc Farkasok SE 

A Kupa fő szervezője (Versenybizottság): 
Baranya István – sportigazgató  
Jelen István – technikai vezető  
Kómár Gábor - edző 

A Kupa szakmai  vezetője: 
Both József – szakmai igazgató (BSE-PFSE) 

A Kupa védnökei: 
Barna János – Nógrád Megyei Közgyűlés alelnöke 
Klinger Attila –BSE Palóc Farkasok SE elnöke 

Nevezési díj: nincs   
Nevezési határidő: 2020. január 17. 
Nevezni lehet: e-mailen, vagy postai útón elküldött kitöltött nevezési lappal 

 jelen.istvan@fibermail.hu 

 2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 12. 
Helyszín: Balassagyarmat 
1.helyszín: Városi Sportcsarnok (2660 Balassagyarmat, Ipoly part út 5.) 

2.helyszín: Szent-Györgyi Albert Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
50.) 
Bajnokság ideje, játéknapok:  

1. hétvége:  2020.01.25-26. (szombat-vasárnap) 
2. hétvége:  2020.02.01-02. (szombat-vasárnap) 

 
A sorsolásról minden csapatot írásban (e-mailen) értesítünk 
Nevezhető csapatok száma: iskolánként akár több csapat is, de tagiskolák is 
összeállhatnak. 
Egyéb: Nevezéssel kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 
(+36) 30-396-7907 
(+36) 20-403-9336 
 

 

Díjazás:  
• 1. helyezett csapat:  150.000,- Ft   + kupa, érem 
• 2. helyezett csapat:  100.000,- Ft   + kupa, érem 
• 3. helyezett csapat:     50.000,- Ft   + kupa, érem 
• további helyezettek: emléklap 

 

Különdíjak: 
 Gólkirály 

 Legjobb kapus 

 Legjobb játékos 
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Résztvevők 
Magyarország: általános iskolák 7-8. osztályos tanulói  
Szlovákia: alapiskolák: 8-9. évfolyamos tanulói  
 
A tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. 

Részvételi feltételek 
A nevező iskolák eldönthetik, hogy önálló 7-es, vagy önálló 8-os csapatot indítanak, de a  
„kis iskolák, kis települések”  miatt az is lehetséges, hogy összevont, kevert 7-8.osztályos 
csapattal neveznek.  

 Magyarországról 7-8. osztályosok külön-külön, vagy vegyes csapat 

 Szlovákiából 8-9. évfolyamosok vagy  vegyes csapattal 
De csak a versenykiírásnak megfelelő életkorral! 

Azok a csapatok indulhatnak el, amelyek hiánytalanul kitöltve elküldték a nevezési lapot, 
amelyen aláírásukkal tudomásul veszik és elfogadják a torna szabályzatait. 
A nevezés elfogadásáról a csapatok írásban kapnak tájékoztatást. 
 

Játékjogosultság 
 Az iskolai csapatok a nevezési lapon kötelesek név szerint  felsorolni a nevezett 

játékosokat és igazgatói aláírással, pecséttel ellátni. 

 Az első mérkőzésig minden csapat köteles leadni a benevezni kívánt játékosok és 
csapatvezetők névsorát. 

 Mind a mezőnyjátékosok, mind a kapusok a torna folyamán csak egyetlen 
csapatban léphetnek pályára.  

 A szabály megszegése jogosulatlan játéknak minősül. 

 Jogosulatlan játékra vonatkozó óvás esetén a játékjogosultságot a 
Versenybizottság megvizsgálja és a további küzdelmekből kizárja azt a csapatot, 
amelyben jogosulatlanul szerepelt játékos. 

 A csapatok nevezésének elfogadásáról a Szervező Bizottság dönt. 

  

 
 
 
 

Lebonyolítási mód 
• Csoportokban körmérkőzések majd egyenes kiesési módon folytatódik.  
• A mérkőzésen a kispályás labdarúgás szabályai érvényesek, az alábbi 

kiemelésekkel: 
- Az oldalvonalak mellett palánkfoci 
- Az alapvonal határterület (kispályás szabályok szerint) 
- A játékidő: 1X20 perc, szünet nélkül futó órával.  
- Játéktér: 40X20 m, kapuk mérete 2X3m 
- Becsúszó szerelés nincs! 
- Csapatlétszám:  A mérkőzéseken 12 fő szerepeltethető, a mérkőzés során 

a kezdő csapat 5+1 játékosból áll. A csere korlátlan számban a mérkőzés 
egész ideje alatt alkalmazható a kijelölt helyen. 

- A pályára lépéshez szükséges legkisebb létszám 3+1 fő.  
- Az a csapat, amelyik létszámhiány miatt nem tud kiállni vagy nem jelenik 

meg, a kisorsolt mérkőzésen elveszti az adott mérkőzés lejátszásának 
jogát és a versenybizottság 3-0-s gólaránnyal igazolja az ellenfél javára a 3 
pontot, a vétkes csapattól 3 büntető pont kerül levonásra. 

- A második ki nem állás miatt a csapatot a versenybizottság a tornából 
kizárja és az addigi eredményét törli. 

- A mérkőzéseket a csapatok a kisorsolt időben kötelesek lejátszani, 
várakozási idő nincs. 

- A játékosok felszerelése: egységes számozott mez, egységes nadrág, 
kizárólag torna vagy edzőcipő (terem) használható. (azonos mezszín 
esetén jelzőtrikót biztosítunk) 

- A csoportok létszáma a    nevező csapatok számától függ. 



Büntetések: 
• Két perc, súlyosabb esetben 5 perc kiállítás. 
• Piros lappal végleges kiállítást lehet alkalmazni. 
• A pályán piros lappal végleg kiállított játékos helyére más játékos nem jöhet 

be. 
• A kiállított - játékos további fegyelmi eltiltását a versenybizottság határozza 

meg. 
• Óvást a mérkőzés lejátszását követő 15 percen belül lehet benyújtani a 

versenybizottsághoz, amelynek díja 5000 Ft. Jogos óvás esetén a díjat a VB 
• visszafizeti. 

 
Pontszámok 
A győzelemért 3, a döntetlenért 1, a vereségért 0 pont jár. Amennyiben a mérkőzés 
valamely oknál fogva elmarad, félbeszakad (és a versenybizottság nem hagyja jóvá a 
pályán elért eredményt) vagy óvás miatt megváltozik, abban az esetben a vétlen csapat 3-
0-s gólkülönbséggel kapja meg a 3 pontot. 
 
Helyezés eldöntése a csoportmérkőzéseken 
A helyezések sorrendjét a szerzett pontok száma határozza meg, a legtöbb pontot gyűjtő 
csapat végez az első helyen és így tovább. Pontegyenlőség esetén az előkelőbb 
helyezés(eke)t az alábbi sorrend dönti el: 
1. gólkülönbség 
2. több rúgott gól 
2. a csoportban elért több győzelem 
3. egymás elleni eredmény 
5. sorsolás 
 
 

 

Fontos ! 
A torna lebonyolításában és szervezésében a csapatok jelentkezésétől függően a változtatási 
jogot a szervezők fenntartják. 
Minden vitáskérdésben a Szervező Bizottság dönt. 
Minden nevező csapat(iskola) játékosának saját (szülő, edző mint képviselő,kísérő)  felelősége az 
egészségügyi alkalmasság. 
A nevezési lapokat az iskolaigazgató, edző(testnevelő) hitelesíti. 

 
 
  

 
Nevezni lehet 

jelen.istvan@fibermail.hu 
2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 12. 

 

Érdeklődés 
(+36) 30-396-7907 
(+36) 20-403-9336 


