
 

Teremlabdarúgó Karácsony Kupa 

2021. Pápa 

 

A Karácsony Kupa célja: -     eldönteni a bajnoki cím sorsát 

- sporttal és barátokkal tölteni a két ünnep közötti időszakot 

- csapatok közötti kapcsolatok kiépítése, a sportolók közötti 

sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

A verseny helye: Pápa Városi Sportcsarnok 8500 Pápa, Várkert út 4. 

A verseny ideje: a nevezett csapatok számának függvényében:  

 24 csapat jelentkezéséig: 2021. dec. 28-29. 

   32 csapat jelentkezéséig: 2021. dec. 27-29. 

Résztvevők: mindenki, aki határidőre leadja a nevezését, és befizeti a nevezési díjat 

Nevezési díj: 20.000 Ft csapatonként 

Díjazás: az első három helyezett kupa és pénzdíjazásban részesül, valamint a „Gólkirály”, a 

„Torna legjobb játékosa”, és a „Torna legjobb kapusa” különdíjat kap. 

1. helyezett: 50.000 Ft  2. helyezett: 30.000 Ft  3. helyezett: 20.000 Ft 

Játékszabályok: a Pápa Városi Kispályás bajnokság játékszabályai szerint (1.számú melléklet) 

Sportági rendelkezések: 

• A pálya mérete: 40 × 20 m. 

• Kapuméret: 4 × 2 m-es. 

• Játékidő: 1x25 perc. A mérkőzés utolsó 60 másodperce tiszta játékidővel történik, amennyiben 

az eredmény nem egyértelmű. 

• Labdaméret: 5-ös. 

• Csapatlétszám: 20 fő játékos  

• Csapatlétszám mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 5 mezőnyjátékos tartózkodhat. 

• Cserék: további 14 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere 

megengedett). A csere a pályán kívül történik, a saját cserepadhoz legközelebb lévő oldalvonalnál.  

• Felszerelés: A mérkőzésen jól láthatóan számozott, egységes mezben kell 

játszani. A cserejátékosok a kispadon foglalhatnak helyet.  

• A mérkőzésért adható pontok: győzelem 3 pont, döntetlen 1-1 pont, vereség 0 pont.  



 

• A csoporton belüli sorrend meghatározása: 

1. legtöbb pont 

2. egymás ellen elért eredmény  

3. jobb gólkülönbség 

4. több rúgott gól 

A csoportmérkőzések során, hármas holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a 

továbbjutás: 

a. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni (mini tabella 

készítése) 

b. legtöbb pont 

c. gólkülönbség 

d. több rúgott gól 

e. ha ezek után is abszolút holtverseny áll fenn, akkor a teljes tabellát kell figyelembe venni és a 

csoporton belüli sorrend meghatározásának elvei az irányadóak 

f. ha ezek alapján sem határozható meg a sorrend (minden egyforma), akkor sorsolással kerül 

eldöntésre 

• Az egyenes kieséses szakasznál és a helyosztóknál, ha döntetlen az eredmény, úgy 3-3 

büntetőrúgás következik. Amennyiben ez sem dönt, akkor további büntetők következnek a 

labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a játékosok végezhetnek el, akik az első 3 

büntetőrúgásnál nem szerepeltek, addig, amíg a csapat teljes (korrigált) létszáma nem lőtt 

büntetőt. Ha már a csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a büntetőpárbaj nem dőlt 

el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de ismét mindenki csak 

egyszer. 

Egyebek: a játékvezetőnek attól a pillanattól van joga a fegyelmezési szankciók alkalmazására, 

amikor a mérkőzés előtt belépnek a játékosok a játéktér épületébe vagy a helyszínére egészen 

addig, amíg elhagyják azt. Aki figyelmeztetést vagy kiállítást maga után vonó jogszabálysértést 

követ el ellenfelével, csapattársával, a játékvezetővel vagy bármely más személlyel szemben, az a 

szabálysértés természetének megfelelően büntetendő!   

A versenyen mindenki saját felelősségére vehet részt, orvosi igazolást nem kérünk.  

Az épületben a házirend és az aktuális járványügyi szabályok betartása mindenki számára 

kötelező. 

 

 


