VERSENYKIÍRÁS

MRK Kispályás Labdarúgó
Bajnokság
Debrecen, 2018. június 09.

Az MRK Kispályás Labdarúgó Bajnokság a IV. MRK Rendvédelmi Családi Nap zártkörű rendezvény
keretében kerül lebonyolításra. A rendezvényen történő részvételhez előzetes online regisztráció
szükséges. Bővebb információ: www.hrse.eu
A sportesemény szerepel a Belügyminisztérium 2018. évi Sportnaptárában, mely alapján a bajnokságon
történő részvétel szolgálati útnak minősíthető.

A verseny időpontja:
2018. június 09. 10.00 órától

A verseny helyszíne:
Debreceni Sportcentrum – Debrecen, Oláh Gábor utca 5. – műfüves pályák

Programtervezet:
08:30 órától – Beléptetés a IV. MRK Családi Nap rendezvény területére
08:30-09:15 - Versenyzők helyszíni regisztrációja
09:15 órától - Technikai értekezlet a műfüves pályák mellett felállított sátorban
09:30 - kb. 15:00 óra között – csoport és helyosztó mérkőzések
kb.15:30 órakor - Eredményhirdetés, díjátadás
A szervezők a program időpontjainak módosítási jogát fenntartják!

A verseny rendezője:
Hajdú Rendészeti Sportegyesület

A verseny fővédnöke:
Dobson Tibor tü. dandártábornok
Magyar Rendvédelmi Kar elnöke

Nevezés:
Nevezési határidő: 2018. május 31.
Online nevezési felület:
https://goo.gl/forms/x3wNK8pWffmzRAUV2

Csak annak a versenyzőnek a nevezését tudjuk elfogadni, aki részvételi jogosultsággal
rendelkezik a IV. MRK Rendvédelmi Családi Napra!
Csapatonként maximum 10 főt lehet nevezni.
A bajnokságban csak az léphet a pályára, akinek a nevezése határidőre leadásra került és nevezési
díjat a nevezési határidőig befizette.

Nevezési díj:
A verseny nevezési díja 1200 Ft/fő
A nevezési díjat a fenti nevezési határidőig a HRSE Raiffeisen Bank 12052729-0144891500200002 számlaszámára szükséges utalni.
Az utalás közleményében szükséges feltüntetni a következőket:
• MRK foci
• Csapat neve
Csak annak a csapatnak/játékosnak a nevezését lehet véglegesíteni, amelyik a nevezési díjat
befizette.
Számlaigény benyújtása a hrsedebrecen@gmail.com e-mail címen a pontos számlázási cím
megadásával.
Biztonsági okokból a nevezési létszámok a szervezők korlátozhatják.

Díjazás:
I-III. helyezett csapat: kupa, érem, oklevél, tárgyjutalom
Különdíjak a támogatók felajánlásai szerint.

A verseny jellege: csapatverseny (1 kapus, 5 fő mezőnyjátékos + 4 fő cserejátékos).
Felszerelés, öltözet:
A csapatoknak minimum 1 garnitúra eltérő színű, számozott mezzel, illetve a kispályás
labdarúgáshoz szükséges egységes sportöltözettel kell rendelkezni.
A csapatok a bajnokságra min. 1 db mérkőzéslabdát hozzanak magukkal!
Műfüves labdarúgó pályára alkalmas edző-, terem-, salakos- vagy műfüves cipő használható.
Fém stoplis cipő, gumistoplis cipő használata szigorúan TILOS!
A játékosok semmi olyat nem viselhetnek, amellyel a saját, illetve a többi játékos testi épségét
veszélyeztetik (gyűrű, karóra, nyaklánc).

Bővebb információ:
•
•

Balogh József +36-70/371-75-42
hrsedebrecen@gmail.com

Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/732680986930698/?active_tab=discussion

IV. MRK Rendvédelmi Családi Nap programkiírása:
http://www.hrse.eu/cikkek/csaladi-es-gyermeknapok/iv.-mrk-rendvedelmi-csaladi-nap2018/programkiiras.html

Fontosabb szabályok:
Játékosok száma 6 fő, amelyből 1 kapus. Csapatonként összesen 10 játékos nevezhető.
A kapus játéka során büntetőterületén kézzel és lábbal is megjátszhatja a labdát. A védő által
szándékosan lábbal hazajátszott labdát (bedobást sem) nem érintheti kézzel. Alapvonalon játékon
kívülre került labdát csak kézzel hozhatja játékba. Kapus által kidobott labdából közvetlenül gól
nem érhető el. Ha a kapusról a saját alapvonalán kívülre kerül a labda, akkor szöglettel
folytatódik a játék.
Bedobást bármely játékos elvégezheti, amelyet dobni és rúgni is lehet, gól közvetlenül nem
érhető el belőle. Az ellenfél játékosainak minimum 2 méterre kell állniuk.
Csere: repülőcsere alkalmazása megengedett, oda-vissza lehet cserélni.
Szabadrúgásnál, szögletnél és középkezdésnél az ellenfél játékosainak minimum 5 méterre kell
állniuk.
Fegyelmezés: 2 perces büntetés (egy játékossal szemben többször is lehet) és kiállítás
alkalmazható.
Akit bármilyen okból kiállítottak, a továbbiakban nem vehet részt a tornán. Ha bármely okból 4
fő alá csökken egy csapat létszáma, akkor a mérkőzést be kell szüntetni. Ha egy csapat hibájából
kell beszüntetni a mérkőzést, akkor az ellenfél javára 5-0-ás gólkülönbséggel 3 pontot kell adni.
Aki megsérti a játékvezetőt, azonnal ki kell állítani és a továbbiakban nem vehet részt a tornán.
Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. A pályán lévő játékosok száma 5+1 kapus.
Becsúszó szerelés nincs! Kivéve a kapust, akinek a 6-oson belül van becsúszási lehetősége!
Óvás benyújtására a mérkőzést követő 5 percen belül van lehetőség - 20000 Ft óvási díj
befizetése ellenében - melyet a háromtagú versenybizottság bírál el.

A verseny lebonyolítása:
Az induló csapatok létszámának megfelelően kerülnek kialakításra a selejtezőcsoportok. A
csapatok körmérkőzéseken döntik el a csoportokon belüli sorrendet. A sorrend megállapításánál
az elért pontokat kell figyelembe venni, a győzelem 3, a döntetlen 1 pontot ér. Pontazonosság
esetén a csapatok közötti egymás ellen elért eredményeiket, azt követően azok gólkülönbségét,
végül pedig a több rúgott gólt figyelembe véve kell a sorrendet meghatározni. Teljes azonosság
esetén a körmérkőzések végén büntetőrúgásokkal (3 – 3 büntető, azonosság esetén felváltva az
első hibáig) kell eldönteni a helyezéseket. A rendező szerv a technikai értekezleten tesz
előterjesztést a selejtező csoportokat követő, a helyezéseket eldöntő rendszerére vonatkozóan,
mivel ezt lényegesen befolyásolja a bajnokságon résztvevő szervek száma. A selejtező csoportok
sorsolása a technikai értekezleten kerül lebonyolításra. A csoportmérkőzések minden pályán
azonos időpontokban kezdődnek és kb. azonos időpontban kell, hogy véget érjenek. A
csoportmérkőzések végén a végleges helyezések kihirdetéséig az érintett csapatok nem
hagyhatják el a pályát! A mérkőzések menetét és időrendjét a sorsoláson kapják meg a
csapatvezetők.
Mérkőzések ideje:
2 x 10 perc
Pályák: a mérkőzések azonos helyszínen, 4 db műfüves pályán kerülnek megrendezésre. A
pályák megfelelnek a kispályás labdarúgás szabályai által meghatározott méreteknek.

Egyéb szabályok:
A nevezéssel minden induló versenyző elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a
versenyszabályokat.
Ezzel elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul, kinyilatkozzák, hogy a
versenyző egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy
a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel
összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre nem kötelezhetők.

Érték- és csomagmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak.
A bajnokságon induló versenyzők rajtszámot kapnak, melyet a szervezők a nevezésnél alkoholos
filctollal a versenyző karjára, jól láthatóan írnak fel.
Kizárásra kerül az a versenyző, aki a nevezési vagy regisztrációs lapot nem a valóságnak
megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki.
A szervezőkkel, a bírókkal vagy a sporttársaival szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító
versenyzők a bajnokságból kizárásra kerülnek.
A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység vagy más
sportesemény népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és
módon végezhető.
A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát
korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.
A rendezvény szervezői fenntartják a jogot, hogy a bajnokságról és a versenyzőkről fotót és
filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat és
filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják és publikálhatják, ezért a fotón szereplők
ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
A nevezési lap, illetve a regisztrációs lap kitöltése önkéntes adatközlés. A nevező hozzájárul
ahhoz, hogy a bajnokság szervezői a nevezéskor megadott adatokat a vonatkozó normák
előírásainak megfelelően adatbázisukban tárolják.
A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a
nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel
kapcsolatos hírlevelet küldjön.

