
XII. AGRIAPIPE KUPA 

NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TEREMLABDARÚGÓ TORNA 

2019. november 23-24., november 30. - december 1. 

EGER 

Versenykiírás 

A torna rendezője: Egri Focisuli SE 

 3300 Eger, Szalapart út 60. 

 Tel./Fax: 36/419-891 

 Mobil: 30/2287-331 

A torna időpontjai: 2019. november 23-24. (08’, 10’, 12’ korosztály) 

 2019. nov. 30. – dec. 1. (07’, 09’, 11’ korosztály) 

A torna helyszínei: Városi Körcsarnok Eger, Stadion út 8. 

- 40 x 20m kézilabda pálya, 3 x 2m kapu, nincs palánk, vonalas foci 

 Pásztorvölgyi Általános Iskola Tornaterem Eger, Pásztorvölgy u. 25 

- 40 x 20m kézilabda pálya, 3 x 2m kapu, nincs palánk, vonalas foci 

A mérkőzés időtartama: 1 x 18 perc 

Korosztályok: 2007.01.01. és későbbi születésűek 4+1 fő 

 2008.01.01. és későbbi születésűek 4+1 fő 

 2009.01.01. és későbbi születésűek 4+1 fő 

 2010.01.01. és későbbi születésűek 4+1 fő 

 2011.01.01. és későbbi születésűek 4+1 fő 

 2012.01.01. és későbbi születésűek 4+1 fő 

A torna lebonyolításának rendje: 

Minden korosztályban a csoportokon belül körmérkőzéseken dől el a sorrend. Négy 

korosztályban 12 csapat játszik három 4-es csoportban. Egy korosztályban 20 csapat öt 4-es 

csoportban, egy korosztályban 8 csapat két 4-es csoportban játszik. A 07’-es, 08’-as, 10’ és a 

11’-es korosztályban a csoportok első két helyezettje mellett a csoportok két legjobb harmadikja 

is az „A” döntőbe kerül. A csoportok 4. helyezettje és a leggyengébb harmadik a „B” döntőbe 

jut. A 09’-es korosztályban a csoportok első helyezettjei mellett a csoportok három legjobb 2. 

helyezettje jut az „A” döntőbe. A többi csapat a „B” döntőben folytatja a tornát. A 12’-es 

korosztályban mind a nyolc csapat az „A” döntőbe kerül és keresztbe játszás után alakul ki a 

végső sorrend (A1-B4, A2-B3 stb). 

A csoportmérkőzéseken győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont jár. A továbbjutást a pontszám, 

gólkülönbség, több rúgott gól és az egymás ellen elért eredmény dönti el. Ha ez is azonos 

sorsolással döntjük el a sorrendet. A rájátszásban döntetlen esetén 3 büntetőrúgás dönt a FIFA 

szabályok szerint.  



Játékszabályok: 

• Büntető 7m-ről 

• Szabadrúgásoknál a sorfal 3m 

• Hazaadás: nagypályás szabályok szerint 

• Labda játékba hozatala: A kapus kézzel és lábbal is játékba hozhatja. 

• Szöglet: kapusról is van 

• Bedobás: nincs, a labda lapos passzal hozható játékba (az ellenfél 3m-re áll) 

• Cserék: folyamatosan történnek, egy játékos többször is cserélhető. A 

cserejátékos csak akkor léphet pályára, ha a lecserélt játékos már lejött. 

Egyéb rendelkezések: 

A tornán egy játékos csak egy csapatban (egy korosztályban) szerepelhet. Az első mérkőzés 

előtt ki kell tölteni a csapatlistát és leadni a rendezői asztalnál. A csapatok számozott mezben 

kötelesek pályára lépni. A csapatoknak két különböző színű mezt vagy megkülönböztető trikót 

kell hozniuk.  

Minden játékosnak hoznia kell a tagsági igazolványát, annak hiányában a diákigazolványát és 

TB kártyáját. (külföldiek: útlevél). 

A mérkőző csapatok csak a mérkőzés előtt kérhetik a másik csapat igazoltatását. Mérkőzés után 

ez már nem lehet óvás tárgya. 

Minden korosztályban 2 perces és végleges kiállítás alkalmazható. A kiállított játékos a 

következő mérkőzésen játszhat, kivéve, ha versenybizottság másként nem rendelkezik. 

• Dohányozni csak a sportlétesítményen kívül lehet. 

• Valamennyi résztvevő csapat vezetője, edzője felelős a szülői magatartásért, 

viselkedésért. 

• Öltözői lehetőség biztosított; az öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem 

vállalunk. 

• Orvosi engedély nélkül a gyerekek nem játszhatnak. A torna megkezdése előtt kitöltött 

csapatlistán az edzőnek nyilatkoznia kell az orvosi engedélyek meglétéről. 

• Mentőszolgálat munkatársai a torna teljes ideje alatt ügyeletet biztosítanak a 

helyszíneken. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a FIFA szabályai érvényesek. 

Díjazás: Kupa és érem első három helyezettnek. 

Különdíjak: gólkirály, legjobb kapus és legjobb mezőnyjátékos. 


