2019. OTP-BANK Karnevál Kupa szabályai
Kérünk minden csapatot, hogy megérkezésekor a versenybizottságnál egyeztesse a sorsolást!
1. A csapatok létszáma korosztálytól függően: 4+1 (Kispálya) 6+1 (kiskereszt), 8+1 fő (keresztpálya), 10+1 fő (nagypálya).
Kispályán és keresztpályán, korlátlan számú játékos cserélhető (oda-vissza). Nagypályán maximum 7 játékos cserélhető
itt is oda-vissza rendszerben. A cserék folyamatosak, nem kell a játékot megszakítani!
Cserejátékos csak akkor léphet pályára, ha a lecserélt játékos már lejött.
2. Győztes mérkőzésért 3 pont, döntetlenért 1 pont jár. A csoportmérkőzések során a helyezések eldöntése: 1. több pont,
2. egymás elleni eredmény, 3. (csak) az azonos ponttal rendelkező csapatok egymás elleni gólkülönbsége, 4. azonos
pontosok –egymás elleni több rúgott gól 5. össz. gólkülönbség 6. össz. több rúgott gól 7. sorsolás
3. Helyezésekért folyó mérkőzésen, döntetlen esetén, a pályán lévő játékosok 3-3 büntetőt rúgnak. Ha ez nem hozott
döntést, akkor az első hibáig folytatódik a büntetőpárbaj, a csapat többi tagjaival. Abban az esetben, ha hármas
körmérkőzés dönti el a helyosztó mérkőzéseket (nincs büntető) azonosság esetén az egymás elleni eredmények, majd a
csoportban elért eredmények a sorsdöntőek! (lásd 2 pont) Abban az esetben, ha több csapatos csoportból kerülnek ki a
csapatok, a csoport utolsóval elért eredmény nem számít.
4. A hazaadást a kapusnak kézzel megfogni nem szabad!
5. 2008-2003 az oldalvonalon átszálló labdát csak szabályos bedobással lehet újra játékba hozni.
2009-2012 korosztályoknál kézből és lábbal a földről LAPOSAN is játékba hozható a labda! Gól nem érthető el
közvetlenül! Kapus dobhatja és rúghatja is földről, ha elhagyta az alapvonalat a labda. Ha kiment a labda, akkor is
átrúgható/átdobható a félpályán büntető szankció nélkül!
6. A mérkőzések a kiírt időpontban kezdődnek. Minden csapatnak 20 perccel a mérkőzés kezdete előtt jelentkezni kell a
pályán lévő versenyasztalnál.
7. Labdát a sorsolásban elöl lévő csapatoknak kell biztosítani a mérkőzésekre. 2012-2008-as korosztályig 4-es,
2007-2003-5-ös méretű labda.
8. A Versenybizottság a zsúfolt program miatt fenntartja a jogot a mérkőzések időpontjának, idejének, helyszínének
megváltoztatására.
9. Büntető. Kispályán 7 méterről; Keresztpályán 9 méterről; Nagypályán 11 méterről.
Sorfal: Kispályán és kiskeresztpályán(6+1): 3 méter; Nagykeresztpályán(8+1): 5méter, Nagypályán 9méter.
Les szabály csak nagy pályán és nagykeresztpályán (8+1) érvényes! 2009 és 2010-es korosztályoknál nincsen LES!
10. Melegíteni a pályán nem lehet! (Sűrű program miatt)
11. Ha valamelyik csapat nem jelenik meg, az ellenfél kapja a 3 pontot!
Bármilyen késést jelezzenek a versenyirodának: 06 30 33 78 479
12. Igazolás: Az első mérkőzés megkezdése előtt minden csapatnak ki kell tölteni a jegyzőkönyvet. Ebben fel kell tüntetni a
játékosok adatai mellett az állandó mezszámot is. Minden játékos a leadott mezszámban szerepelhet a mérkőzésen! A
játékjogosultságot minden csapatnak tudnia kell igazolni. Magyar csapatok: a diákigazolvány és a TB kártya, vagy az
egyesületi igazolás. Külföldiek: útlevél.
13. A mérkőzések kezdete előtt a két edző köteles az igazolást bemutatni, ha a másik azt kéri! Ha nem tudja bemutatni, a
mérkőzést le kell játszani, de az eredmény csak akkor írható be, ha az igazolást bemutatták 25 percen belül. Ellenkező
esetben a 3 pontot a vétlen csapat kapja. Igazolást a mérkőzés végén is kérheti az ellenfél edzője.
14. Túlkoros játékosok szerepeltetése minden esetben CSAK AMATŐR bajnokságokban szereplő kiscsapatoknál!
Túlkoros játékos nem szerepeltethető AKADÉMIAI - Régiós A és B szintű és NB1-NB2 es csapatok utánpótlás csapatai.
Minden esetben maximum 1 évvel idősebb játékos szerepeltethető!
2004/2005/2006-os korosztályoknál nagypályán szerepeltethető 3 fő.
2007 -2008 (keresztpálya) korosztályoknál szerepeltethető 2 fő.
A 2009-2012 es korosztályoknál NEM szerepeltethető.
Kislány játékos: kis és keresztpályán 1 évvel; nagypályán 2 évvel idősebb szerepeltethető (bármennyi).
15. Egy játékos több kategóriában is játszhat! DE ugyanabban a kategóriában csak egy csapatban!
16. A mérkőző csapatok játék előtt egyeztessék a mezeket. Egyen mez szín esetén a sorsolásban második csapatnak
kötelező váltania. Sportszár, sípcsontvédő használata kötelező.
17. A játékvezetői szankciók kis-keresztpályákon: sárga lap; két perces kiállítás; piros lap (5 perc múlva egy másik játékos
visszajöhet). Nagypályán sárga és piros lap. Súlyosabb esetben a játékvezetői jelentés alapján a Fegyelmi Bizottság dönt.
18. A csapatok vezetői és edzői az ellenféllel és a játékvezetőkkel szemben kötelesek sportszerűen viselkedni.
Amennyiben a játékvezetőt működésében zavarják, a mérkőzés félbeszakítható.
19. A Fegyelmi Bizottság határozata ellen fellebbezni nem lehet.
20. Vitás esetekben óvással lehet élni a versenybizottságnál. Az óvási díj 10.000 Ft. Ha bármelyik csapat csalást követ el, az
adott meccset az óvás után megsemmisítjük. Óvni közvetlenül a mérkőzés befejezése után (15 percen belül) a
versenybizottságnál lehet.
21. A Versenybizottság vezetője (Hegedüs Tamás 06/30 33-78-479) és a Fegyelmi Bizottság vezetője (Szabó Imre) és 2
kisorsolt klub vezetője.
A Bizottság nem fog figyelembe venni olyan problémát, vagy óvást, amely a játékvezető hatáskörébe esik, illetve
tevékenységével, hibázásával kapcsolatos. A Torna ideje alatt elkövetett játékos sportszerűtlen viselkedését jelezni
fogjuk az MLSZ-nek, hogy megtehessék a szükséges lépéseket. A csapat bármely tagja vagy szurkolója, ha
sportszerűtlenül viselkedik, a Szervező Bizottság jelezni fogja az MLSZ-nek, illetve az adott ország Labdarúgó
szövetségének hogy ők megtehessék a megfelelő lépéseket. (levonulás, verekedés, durva szabálytalanság stb…esetén)
22. Az őrizetlenül hagyott tárgyakért a Szervező Bizottság felelősséget nem vállal.
23. Szurkolók, szülők csak a pályán kívül a tribünön tartózkodhatnak! A pálya szélén csak az edző és a
cserejátékosok tartózkodhatnak.
24. Kérjük a játékosoktól, edzőktől a FAIR PLAY betartását!
Az itt nem közölt szabályok az MLSZ versenykiírásnak megfelelően alkalmazandók. Köszönjük! Jó versenyzést!
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Minden esetben átdobhatja, átrúghatja a
félpályán a kapus vagy játékos!

