
 

 

 

 

 

 

Versenykiírás 
MH Amatőr meghívásos kispályás labdarúgó - bajnokság és Budai II Labdarúgó 

emléktorna 

2020.09. 24. 
Verseny célja: A Magyar Honvédség kiképzési kereteken kívül az állományának fizikai 

képességének fejlesztése a labdarúgó sportág eszközével és sportolási, versenyzési lehetőség 

biztosítása. 

Szervező: Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (HOSOSZ) 

Rendező: Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület, Vura Zsolt elnök  

Helye: Szentendre, Dózsa György út 12-14. MH Altiszti Akadémia sportobjektuma 

Ideje: 2020.09. 24. 09.30-15.00  (megnyitó 09.30) 

Résztvevő csapatok száma: max. 16 csapat 

Ellátás: meleg ebéd, büfé 

Díjazás: minden résztvevő csapatnak emléklap, I-III. helyezett csapatok kupa, érem, oklevél 

Csapatok nevezhető létszáma: max. 10 fő. 

Nevezési feltételek: Nevezhető a HM  és az MH hivatásos és szerződéses állománya, az 

alakulatok honvédelmi alkalmazottai, a tartalékos rendszerben szolgálatot teljesítők, a tiszt és 

az altisztképzésben résztvevő állomány tagjai, valamint a honvéd sportegyesületek tagjai, akik 

a Nemzeti bajnokság I-III. osztályában nem rendelkeznek igazolással.  

Nevezni e-mailben a játékosok -és a kísérők-  névsorának, (igazolvány számának  megadásával  

és étkezési igény megjelölésével) lehet az szkhse@gmail.com  és a hososz@citromail.hu  e-

mail címeken. A gépjármű behajtás engedélyezéséhez a járművek forgalmi rendszámát, és 

típusát is kérjük megadni. 

Nevezési határidő: 2020.09.15.15.00  

Nevezési díj nincs! 

Lebonyolítás rendje: 

 09.00 sorsolás, technikai értekezlet 

 09.30 megnyitó (sportöltözetben, a labdarúgó pályán) 

 09.45 csoportmeccsek (minden pályán 4 csapat küzd körmérkőzéses rendszerben, az 

első kettő jut tovább az elért pontszámok alapján) 

 12.45-13.30 Ebéd 

 13.30 negyeddöntő  AI.-BII., AII.-BI., CI.-DII., DI.-CII. 

 14.10 elődöntő 

 14.40 döntő, és III. helyért 

 15.30 eredményhirdetés  

                   Információ: Vura Zsolt, +36-30-703.7499, szkhse@gmail.com 
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Egyéb: 

 

 

A rendezvény teljes ideje alatt  minden résztvevő köteles betartani az MH AA laktanya 

belső életének, és a sportobjektum használatának szabályait! 

 

A rendezvényen mindenki saját felelősségre vesz részt, az esetleges sérülésekért a rendezőséget 

semminemű felelősség nem terheli! Minden sérülést kötelező a versenyirodán jelenteni a 

rendezvény teljes ideje alatt! 

 

A pályákon és az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a szervezők felelősséget nem tudnak 

vállalni! 

 

A játéktér füves, mérete 20x40 méter, a kapuk mérete 3x2 m. A pályákon a stoplis cipők 

használata Tilos! A játék során salak és teremcipő használata engedélyezett. Az adott  csapat  

játékosai egységes mezben, vagy egyforma megkülönböztető mezben kell, hogy pályára 

lépjenek. 

A pályán egyszerre 5 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat. 

 

A 10 nevezett játékos korlátlan alkalommal cserélhető egy mérkőzésen, a cseréket a 

felezővonalnál kell végrehajtani. 

 

A pályákon a kispályás labdarúgás szabályai az érvényesek, a szabály részletes ismertetése  a 

benevezett csapatoknak e-mailben megküldésre kerül 2020.09.20-ig, és a helyszínen 

(sorsoláskor) is pontosításra kerül. 

 

A csoportkörből az elért pontszámok alapján az első két csapat jut tovább. Győzelemért 3, a 

döntetlenért 1 pont jár. Pontegyenlőség esetén az alábbi sorrend számít : 

- egymás elleni eredmény, 

- gólkülönbség,  

- rúgott gól, 

- ha minden mutató megegyezik, akkor 3-3 büntetővel kell eldönteni a továbbjutás sorsát. 

 

Egyenes kieséses szakaszban, döntetlen esetén azonnal 3-3 büntetővel kell eldönteni a meccs 

végeredményét. 

 

Minden durva szabálytalanság, sportszerűtlenség,  méltatlan viselkedés a rendezvényről történő 

azonnali kizárást vonja maga után!  

 

A labdarúgó tornán óvásnak helye nincs! 

 

A rendezőbizottság nevében eredményes felkészülést, sportszerű versenyzést kívánok! 

 

Vura Zsolt s.k. 

SZKHSE elnök 

(rendezőbizottság elnöke) 

 

 


