
 
 

II. Vasutas Kispályás Labdarúgó Torna 
 

A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 2014. december 20-án második alkalommal 

rendezi meg a vasutas Kispályás Labdarúgó Tornát. A bajnoki fordulók évenként változó 

védnökei látják el a házigazda szerepét és biztosítják a csapatok díjazását.  

 

A verseny fővédnöke: Rail Cargo Hungária Zrt, Miskolc 

 

A verseny helyszíne: Miskolc Egyetemi Csarnok  

 

A verseny időpontja: 2014. december 20. (szombat) 09:00 – 16:00 óra között. 

 

Nevezési feltételek:  

- A csapatok a versenyre maximum 12 játékost nevezhetnek, egyszerre 5 mezőnyjátékos 

és 1 kapus lehet a pályán. 

- Az első 8 csapat nevezését tudjuk fogadni a beérkezés sorrendjében!  
- HELYSZÍNI NEVEZÉST A VERSENYBIZOTTSÁG NEM FOGAD EL!  
- A csapatok tagjai csak tényleges vasutas dolgozók lehetnek! A csapatokban a 

Nemzeti Bajnokság I, II, III. osztályába igazolt játékos nem vehet részt.  

 

A verseny lebonyolítása: 

 

 A nevezés függvényében a csapatok kettő csoportba kerülnek kisorsolásra. A 

csoportmérkőzések során minden csapat minden csapattal játszik. A csapatok 

csoportonkénti beosztása sorsolással a helyszínen kerül meghatározásra, az egyes 

mérkőzések kezdési időpontját a versenybizottság készíti el. A csoportmérkőzések 

lebonyolítását követően a helyosztókra kerül sor.  

 A verseny a kijelölt csarnokban kerül lebonyolításra.   

 Csak tornacipő és bőr edzőcipő használható! A csapatok saját maguk gondoskodnak 

felszerelésükről (mez, cipő, labda, stb.). 

 

A játékosok saját felelősségre játszanak, az elszenvedett sérülésekért a szervezők felelősséget 

nem vállalnak! 

 

JÁTÉKSZABÁLYOK: 

 A mérkőzések játékideje 2 x 12 perc. 

 A mérkőzés lebonyolítása az MLSZ kispályás labdarúgó bizottság által országosan 

elfogadott játékszabályok alapján történik. 

 Büntetés: kiállítás 2 perc, 5 perc, végleges. 

 A véglegesen kiállított játékos a következő mérkőzésen automatikusan nem játszhat. 

 Győzelem: 3 pont, Döntetlen: 1 pont, Vereség: 0 pont 



 

CSOPORTON BELÜL A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE: 

 Pontkülönbség 

 Gólkülönbség 

 Több rúgott gól 

 Egymás elleni eredmény 

 Ha ez előzőekben felsoroltak nem hoznak eredményt, akkor sorsolás. 

 

Díjazás:  I-III. helyezett csapat    Serleg és oklevél 

   IV-VIII. helyezett csapat   Oklevél  

   Az I. helyezett a Vándorkupát 1 évig őrzi. 

Ünnepélyes eredményhirdetés: a verseny befejezése után kb. 16.00 órakor. Kérjük a 

csapatkapitány vagy csapatvezető megjelenését.  

 

Nevezési díj: 12.000 Ft 

Nevezési határidő: 2014. december 11. 14 óra 

A jelentkezések elfogadása a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében történik. 

Befizetési határidő: 2014. december 11-én 14 óráig a Művelődési Házban 

A jelentkezési lapokat a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház címére várjuk: 

vasutas.mh@gmail.com vagy Schnek Zolihoz is el lehet juttatni.  

 

További részletekről érdeklődni lehet a verseny szervezőitől:  

Gőz Brigitta 30/446 9206, vasúti: 04/15-54 

Schnek Zoltán 30/867-8232, vasúti: 04/11-61 

Szoboszlay Péter 30/472 3416 

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

 

 

 

Kellemes sportolást és aktív kikapcsolódást kívánunk! 

 

Szervező Bizottság 
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