REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ORSZÁGOS LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁGA
FIÚ TANULÓK RÉSZÉRE
BALMAZÚJVÁROS
2017. május 08. /hétfő/
A verseny célja:
játék-és versenyzési lehetőséget biztosítsunk a református általános iskolák fiú
tanulói számára
a református általános iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti
sportbarátságok kialakítása, elmélyítése
a labdarúgás sportág utánpótlás-bázisának szélesítése
A verseny helyszíne: Balmazújváros Sporttér
A verseny időpontja: 2017. május 08. hétfő 9.00 óra
Nevezési határidő: 2017. április 24. hétfő
Nevezési díj: 3.000Ft/ csapat. A nevezési díjat előre utalással kérjük rendezni a nevezési
határidőig, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738091-20049117-00000000 számú számlára.
Az elkészült számlát a helyszínen lehet átvenni a verseny napján.
A verseny napján étkezést tudunk biztosítani 550 Ft/fő áron, melyet a mellékelt igénylőlap
kitöltésével lehet kérni, melynek összegét a verseny napján a gazdasági irodában lehet
rendezni.
A verseny résztvevői:
született fiú tanulói

a református iskolák

III. korcsoportba tartozó, 2004-2005-ben

Felversenyzés: Alacsonyabb korcsoportos /2006-2007-ben született/ fiú
felversenyezhetnek.
Igazolás: a tanévre érvényesített diákigazolvány és érvényes sportorvosi igazolás

tanulók

Lebonyolítási rend: A nevezések után sorsolás határozza meg a verseny menetét. A sorsolás
eredménye a nevezési határidő lejártát követően letölthető lesz az iskolánk honlapjáról
www.balmazrefi.hu
Egyebek:
a) Tornacipő és gumi stoplis labdarúgó cipő használata egyaránt engedélyezett. Fém stoplis
cipő használata tilos.
b) Labdaméret: 4-es
c) Játékszabályok: - a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet), - lesállás van,
- sárga és piros lapok: . A második sárga lappal kiállított játékos még a kispadon sem
foglalhat helyet.
Súlyosabb esetben a Versenybizottság és a csapatvezetők szavazata dönt.
Egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt. A határozat ellen fellebbezni nem lehet.
Sárga lap a mérkőzés végén elévül. Nem akkumulálódik. - Kapuméret: 5 x 2 m - Kapu

előtér: 10 m - Büntető: 9 m - Sorfal távolság: 5 m
x 40-50 m). Műfüves pálya.

Pályaméret a nagypálya fele (60-70 m

- Középkezdésből és kapukirúgásból közvetlenül gól nem érhető el. - A büntetőterület 10 m.
Téglalap alakú terület a kapufától mérve. - Sípcsontvédő használata ajánlott. - A kapus
kapukirúgásból, kapuskirúgásból és kidobásból nem juttathatja a labdát az ellenfél térfelére.
Megszegés esetében a félpályáról közvetett szabadrúgás jár. - Lesállás van. - Az oldalvonal
mögül csak bedobással hozható játékba a labda. - 14 játékos szerepeltethető, akik az első
mérkőzésen játszottak. 8+1 fő lehet a pályán.
Játékidő: 2 x 15 perc.
Csapatlétszám: 14+2 fő kísérő.
Helyezések eldöntése: győzelem 3 pont
döntetlen 1 pont
1. Több pont 2. Egymás elleni eredmény 3. Gólkülönbség 4. Több rúgott gól 5. Sorsolás.
Díjazás: Az első három helyezett érem és oklevél díjazásban részesül. Az I. helyezett csapat
kupát is kap. Minden csapat oklevelet kap.
Kapcsolattartó: Földesiné Tóth Erika testnevelő tanár-edző 70-318-53-63
foldesierika@gmail.hu
Szeretettel várunk mindenkit.

Szabadi Árpád
igazgató

