
 

Mikulás Kupa 
2017. december 7. 
Lebonyolítási terv 

 
Helye: Budapest, XIII. Fáy u.,  Vasas pálya 
Ideje: 2017.december 07. 09:00 órakor sípszó! 
 

Kupa lebonyolítása 
 
            A csoport                                             B csoport 
 
1.                                                       1. 
2.                                                       2. 
3.                                                       3. 
4.                                                       4. 
5.                                                       5, 
 
                „A” csoport                                          „B” csoport                                 
            A pálya      B pálya                          C pálya      D pálya 
 
9.00      1-2               3-4                                1-2             3-4   
 
9.40      1-5               2-3                                1-5             2-3 
 
10.20    2-5               1-4                                2-5             1-4 
 
11.00    2-4               3-5                                2-4             3-5 
 
11.40    1-3               4-5                                1-3             4-5 
 
A csoport 5. helyezettjei befejezték a játékot! 
 

Csoporthelyezettek szétjátszása: 
 
12.30        A1-B2.  A2-B1                   A3-B4   A4-B3 
 
13.20         
 
Győztesek:   1-2.helyezésért: A pálya         5-6. helyezésért:  C pálya 
 
Vesztesek:    3-4. helyezésért: B pálya         7-8. helyezésért:  D pálya 
 
 



14.10 Eredményhirdetés 
 
10.:……………………………………………………………………………………….. 
9.: ……………………………………………………………………………………….. 
8.: ……………………………………………………………………………………….. 
7.: ……………………………………………………………………………………….. 
6.: ……………………………………………………………………………………….. 
5.: ……………………………………………………………………………………….. 
4.: ……………………………………………………………………………………….. 
3.: ……………………………………………………………………………………….. 
2.: ……………………………………………………………………………………….. 
1.: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Díjazás: I – III. helyezett csapatok serleg, érem, oklevél 
Oklevél minden csapat részére. 
Különdíj: 
Legjobb játékos és  Legjobb kapus 
 
Játékszabályok: 
 

- A Mikulás Kupa a  kispályás labdarúgásra vonatkozó szabályok szerint 
kerül lebonyolításra.  

- A mérkőzések játékideje:   2 x 15 perc. 
- A mérkőzéseken kizárólag sportcipő, illetve edzőcipő ( hernyótalpas jó ) használata a 

megengedett. 
 

- Stoplis cipőben való játék nem engedélyezett, abban játszani tilos!  
 

- Kezdőrúgásnál az ellenfélnek: 3 m-re, szabadrúgásnál és szögletrúgásnál: 5 m-re, 
oldalberúgásnál: 2 m-re kell tartózkodni. 

- A kapuscserét a játékvezetőnek jelezni kell. 
- Kezdőrúgásból közvetlenül gól érhető el. 
- Az oldalvonalon kívülre került labdát rúgással lehet játékba hozni. 
- Gól csak, akkor érhető el, ha a rúgó játékoson kívül másik játékos is érintette a 

labdát. 
- Berúgásnál, álló labdát csak a vonalról, illetve a vonalon kívülről lehet játékba hozni.  
- Alapvonalon kívülre került labdát a kapus kirúgással hozza játékba. 
- Hazaadásra a nagypályás játékszabályok érvényesek. 
- Becsúszó szerelés nem megengedett! 
- A kapustól az alapvonalon kívülre került labda után sarokrúgást kell ítélni. (A védő 

játékosnak 5 m-re kell tartózkodni). 
- Büntetőnél a kapus  mozdíthatja a testét, de a kapuvonalon kell maradnia. 
- A játékoscsere csak saját térfélen keresztül, bonyolítható le. 

 
Fegyelmezés: szóbeli, 2 perces, 5 perces, végleges kiállítás. 
 
Helyosztó mérkőzésen döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás. 
 
 
 


