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HIVATAL KUPA  

FOCI TEREM TORNA 2019 
 
 
 

MINISZTÉRIUMOK, ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK,   
HIVATALOK,  ÖNKORMÁNYZATOK 

FÉRFI KISPÁLYÁS TEREM FOCI VERSENYÉNEK KIÍRÁSA 
 

 

Az Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület 
  államigazgatási szervek, hivatalok, önkormányzatok számára 

amatőr férfi kispályás terem foci versenyt szervez  
az Angyalföldi Sportközpont sportcsarnokában.  

 

 

A verseny célja: minisztériumok, hivatalok, állami intézmények munkatársai 
számára szervezett játék, versenyzési lehetőség, aktív szabadidős 
program biztosítása, és a „HIVATAL KUPA” kispályás terem 
labdarúgó torna bajnoki címének eldöntése. 

 
A torna helyszíne:  Angyalföldi Sportközpont 
 Budapest XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. 
 
Selejtező időpontjai:  2019. január 12. (szombat)    
 „A” és „B” csoport  08:45 – 12:45 óra között 
 „C” és „D” csoport 13:00 – 17:00 óra között  
 

 (A selejtező időpontja a szabad helyek figyelembevétele mellett.) 
 
 Középdöntő és döntő 
 időpontja: 2019. január 26. (szombat) 08:30 – 20:00 óra között 
 
Nevezési díj:   
Selejtezőben:  50.000 Ft / csapat 

A nevezési díj a játéklehetőségen kívül 5 ezer Forintos fogyasztási 
lehetőséget biztosít a büfében. 

 

Középdöntőben:  30.000 Ft / csapat 
A nevezési díj a játéklehetőségen kívül 5 ezer Forintos fogyasztási 
lehetőséget biztosít a büfében. 
A négyes döntőbe jutó csapatoknak további díjat nem kell fizetni. 
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 A nevezési díjat legkésőbb január 10-ig át kell utalni az egyesület 
bankszámlájára (11713005-20500650), vagy készpénzben be kell 
fizetni. 

 A nevezési díjról számlát állítunk ki. 
 
Nevezés:  2019 . január 08-ig írásban.  
 e-mail: iroda@atte.hu email címen. 
 A tornára maximum 16 csapat nevezését tudjuk elfogadni, a 

jelentkezések sorrendjében. 
 
Díjazás:  I.   serleg + 10 db mez + oklevél  
 II.  serleg + 3 db focilabda  + oklevél  

III. serleg + 2 db focilabda  + oklevél  
IV. 1 db foci labda + oklevél  

 

 A torna gólkirálya, legjobb kapusa és mezőnyjátékosa különdíjat 

kap. 

 
 

Érdeklődni lehet:  a +36 20 952-9168-as telefonszámon,  
 vagy az iroda@atte.hu email címen. 
 
Versenyszabályok:   

• A csapatok létszáma: 5+1 fő (4 fő cserelehetőséggel). 

• A játékidő 2 x 15 perc. 

• A mérkőzéseken a kispályás labdarúgó szabályok az irányadóak, erről rövid 
tájékoztatást adunk a helyszínen, a sorsolás alkalmával. 

 
A verseny lebonyolítása: 

• A selejtező mérkőzéseket a sporttelepen egymás mellett lévő sportcsarnokban 
bonyolítjuk le. 

• A torna selejtező mérkőzéseire 4 csapatos csoportban kerül sor.  

• A csoportokat a helyszínen, az előzetesen kiválasztott időpontok szerint sorsoljuk ki, a 
csapatvezetők jelenlétében. „A” és „B” csoport sorsolása 08:30 órakor, „C” és „D” 
csoport sorsolása 12:30 órakor. 

• A csapatok a selejtezőben körmérkőzéssel döntik el a csoporton belüli sorrendet.  
 Győzelemért:  3 
 Döntetlenért:  1 
 Vereségért:  0 pont jár. 

• Csoportmérkőzések során, pontegyenlőség esetén az alábbi szempontokat vesszük 
figyelembe: 

1. Egymás elleni eredmény 
2. Gólkülönbség 
3. Több lőtt gól 

• "Körbeverés" esetén, csak az érintett csapatok egymás elleni eredményeit vesszük 
figyelembe.  Esetükben, először a gólkülönbség dönt, míg a második szempont a több 
lőtt gól. 

• A csoport nyertesei és a második helyezettjei jutnak a január 26-i középdöntőbe. 
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• 26-án sorra kerülő középdöntő csoport beosztása: 
„Piros” csoport: 26-án (szombaton) 08:45-12:45 óra között 
 „A” csoport 1., „B” csoport 2., „C” csoport 1. és „D” csoport 2. helyezett csapatok 
„Kék” csoport: 26-án (szombaton) 13:00-17:00 óra között 
 „A” csoport 2., „B” csoport 1., „C” csoport 2. és „D” csoport 1. helyezett csapatok 

• Csoporton belül körmérkőzésre kerül sor, a selejtezőben alkalmazott szabályokhoz 
hasonlóan. 

• A két csoport I. és II. helyezett csapatai keresztbe játszanak egymással. 

• Az elődöntő mérkőzések során, amennyiben a rendes játékidőben döntetlennel zárul 
a mérkőzés, a csapatok 3-3 büntetővel döntik el a továbbjutás sorsát. Ha az is egyenlő, 
akkor az első különbségig rúgnak 6 métereseket, azok a játékosok, akik az alapkörben 
nem végezhettek bűntető rúgást. 

 

A lebonyolítást, megváltozott feltételek esetén, a szervező módosíthatja. 
 
Játékjogosultság: 

• A tornán csak az adott hivatal vezetői, valamint azok munkatársai szerepelhetnek. 
Ezt esetleges kifogás esetén a rendezőség ellenőrizheti. 

• Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. 

• A tornán nem szerepelhetnek olyan játékos, aki 2017. január 1. után játszott bármely 
ország I., vagy II. osztályában szereplő nagypályás foci, vagy futsal csapat bajnoki, 
illetve kupa mérkőzésén. Ha ez ellen vét valamely csapat, a mérkőzését 3:0-ás 
eredménnyel a vétlen csapat javára ítéljük meg. 

 
Egyebek:   

• 1 db játékra alkalmas labdáról minden résztvevő csapat köteles gondoskodni! 

• A sporttelepen öltözők igénybe vehetők.  Korlátozott számban zárható szekrények 
biztosítottak. 

• Kérjük a nevezett csapatokat, lehetőség szerint egységes sportruházatban játsszák le a 
mérkőzéseiket. Jelölő mezeket biztosítunk. 

• A játéktér műanyag borítású. Pályaméret 40x20 méter. 

• A mérkőzéseken stoplis cipő használata tilos! 

• Minősített játékvezetőkről a rendezőség gondoskodik. 

• A mérkőzéseken várakozási idő nincs. A jelenlevő csapat 3-0-ás gólkülönbséggel nyeri 
a találkozót az elkéső terhére. 

• A torna ideje alatt a helyszínen BÜFÉ üzemel. 

• A felmerülő vitás kérdésekben a versenybizottság dönt. 

• Mindenki a saját felelősségére vesz részt a tornán. 
 
 
 

                                                                   Mindenkinek sportszerű játékot  
és sok sikert kíván a 

RENDEZŐSÉG 
 
 



 
     Németh Anita r. őrgy
     Gonda Timea
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     29000/15099-173/2018.ált.
     Iktatószám:
     false
     true
     29000
     Kiadmányozta
     1139 Budapest, Teve u. 4-6.
     33-646
     ORFK központi szervei (RIK) Titkársági Osztály
     II. féléves ROKK anyagok gyűjtője.
     NOVA e-aláírás
     Németh Anita
     Németh Anita
     PDF_20190102_104305_0000000000000421984
     LASTPAGE
     true
     true
     false
     true
     II. féléves ROKK anyagok gyűjtője.
     
         512287400
         29000á2018    15099
         29000-á-2018/ 15099
         173
         632
         false
    


		33-646
	2019-01-02T10:43:05+0100
	1139 Budapest, Teve u. 4-6.
	Kiadmányozta Gonda Timea nevében Németh Anita r. őrgy




