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1. A Torna célja 
Lehetőséget biztosítani Kecel és környéke amatőr kispályás labdarugó csapatainak a 
szabadidő hasznos eltöltésére. 
 
2. A Torna kiírója  
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség (CSOMSZISZ) 
Kecel Város Önkormányzata 
 
3. A Torna lebonyolítója  
Kecel Futball Club 
 
4. Versenybizottság  
Horváth András 
Verba József 
 
5. A Torna helye és ideje 
Kecel Városi Sportcsarnok, 
2018.12.15. 14.00 órától 
 
6. Költségek, nevezési díjak 
A rendezvény ingyenes.  
A rendezvény az EFOP-1.8.6-17-2017-00048 Dél-Alföldi Mozgolódó program része. 

 
7. A Torna lebonyolítása 



A Torna hat csapata két 3 csapatos csoportban (A, B) játszik. 
A lebonyolítás a csoportokban körmérkőzés.  
Helyosztók a csoportokban elért helyezés alapján:  

- 5-6 helyért: A3-B3 
- 3-4 helyért: A2-B2 
- 1-2 helyért: A1-B1 

A győzelem 3 pontot, a döntetlen 1 pontot ér. Azonos pontszám esetén sorrendben a 
következők döntenek: egymás elleni eredmény, gólkülönbség, rúgott gólok száma. 
A mérkőzések kezdési időpontját a sorsolás tartalmazza. 
 
8. Nevezési szabályok 
Minden csapat 10 főt nevezhet. A csapatok nevezési lapot kötelesek leadni, amelyen 
feltüntetik a játékosok nevét, lakcímét és születési idejét.  
A csapatokba nevezhető, aki betöltötte a 14. életévét, és nem igazolt játékos.  
A nevezés leadásának határideje: 2018. december 09-ig. 
Igazolt játékosnak minősül, aki 2017. december 1-ig 18. évét be, ill. 40. évét nem töltötte 
be, és 2017. augusztus 1. után igazolással hivatalos mérkőzést játszott. 
 
9. Mérkőzések lebonyolítása 
Pályára csak nevezett játékosok léphetnek.  
Játékidő: 2x15 perc, 5+1 fős csapatokkal. 
A mérkőzés kezdetén minden csapatból legalább 5 játékosnak kell jelen lennie. 
Mérkőzést csak játékvezető közreműködésével lehet játszani. 
 
10. Díjazás 
Minden csapat oklevelet és kupát, az I-III. helyezett csapat érmet kap. 
Különdíjat kap a gólkirály, legjobb kapus, legjobb mezőnyjátékos. A különdíjakat a 
játékvezetők és csapatvezetők javaslata alapján a Versenybizottság összegzi, ez alapján 
állapítja meg a díjazottak személyét. 
 
11. Egyebek 
Minden, a kiírásban nem tisztázott kérdésben az MLSZ általános szabályai az irányadók. 
A mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt. 
Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 
 
 
Kecel, 2019. november 24. 
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