
Tisztelt Sportvezetők,Edzők !

A  Haladás VSE  szervezésében GYARMATI  DEZSŐ utánpótlás labdarúgó  emléktornát 
rendezünk !A 2000 január 1. után születet gyerekek részére,az U-11 –es  korosztálynak  2011 január 
22 –én szombaton  9 órától Szombathelyen. 

Versenykiírás :

A torna célja ,h termi játéklehetőséget nyújtsunk az utánpótláskorú labdarúgók részére  a téli 
holtszezonban,valamint  sportbaráti kapcsolatok ápolása építése. A tornára kizárólag az 2000-ben, 
vagy az után született játékosok nevezhetők. Ezt az első mérkőzés előtt a kitöltött nevezési lappal 
együtt fényképes igazolvánnyal (útlevél, diákigazolvány, egyesületi tagsági igazolvány) igazolják a 
csapatvezetők  A pályán egyszerre 5+1 (6) játékos tartózkodhat.  A tornára 15 játékost nevezhetnek 
a csapatok. A torna ideje alatt orvosi-egészségügyi szolgálat nem működik, így minden játékos saját 
felelősségére vesz részt a rendezvényen. Minden résztvevő csapat oklevelet, az első három helyezett 
csapat  serleget kap. Különdíjban részesül az edzők  által: torna kapusa ,gólkirálya és legjobb 
mezőnyjátékos.

Szabályok:

Pályamérete  40x20m. Kapuméret 5x2m. A mérkőzések 1x18 percesek (csapatonként min. 5 
mérkőzés)

  A mérkőzéseket 4-es méretű labdával játsszuk. Kapusról van szöglet, illetve a hazaadás nem 
fogható meg! A partdobás lábbal végezhető el! Szabadrúgásnál az ellenfél játékosainak min. 5, 
szögletrúgásnál és berúgásnál min. 3 méterre kell helyezkedniük.  Kapuskirúgásnál kézzel és lábbal 
is játékba hozhatja a kapus a labdát, de annak el kell hagynia a büntetőterületet, mielőtt egy másik 
játékos ahhoz hozzáér, illetve kapuskirúgásnál a labdát nem lehet közvetlenül  egyszerre ellenfél 
térfelére juttatni.  A cserék folyamatosak, de arra figyelni, hogy  csapatból hatnál ne legyenek 
többen a pályán.  Büntetések: súlyos szabálytalanság esetében 2 perces büntetés, ha viszont nagyon 
durva, szándékos, alattomos stb. szabálytalanság történik, vagy nem sportemberhez méltó 
magatartást tanúsít, a vétkes játékost végleg kizárhatják a játékból (és az egész tornából is) A 
küzdőtéren csak az éppen pályára lépő csapatok és csapatvezetőik tartózkodhatnak az erre 
megfelelő teremcipőben, a többi résztvevő a lelátón tartózkodjék. Az öltözőkben csak a játékosok 
és a csapatvezetők tartózkodhatnak, mindenki más (szülők, hozzátartozók, kísérők stb.) a lelátón 
foglaljon helyet! A folyosókon van lehetőség melegítésre, de szigorúan labda nélkül. A folyosón 
használt labdákat a torna végéig elkobozzuk. A küzdőtérre sem ételt, sem italt nem lehet bevinni. 
Az utcára csak utcai cipővel lehet kimenni, hogy a teremben a pálya minősége a torna végéig 
megfelelő maradjon, és ne váljon csúszóssá, illetve balesetveszélyessé. A végső sorrendnél a 
szerzett pontok, az egymás elleni eredmény, a jobb gólkülönbség majd a több rúgott gól a mérvadó. 
Amennyiben mindenben egyeznek az eredmények, úgy 3-3 büntető rúgással dől el a végső sorrend. 
Sportszerű, tiszta, jó játékot kívánunk. 

 A torna ideje alatt a helyszínen büfé üzemel! 

 

 

 



HALADÁS VSE 

9700  SZOMBATHELY  ROHONCI  ÚT 3

 

SORSOLÁS:

9 -9,20   HALI –PÁPA 

9,20-9,40 ETO-SOPRON

9,40-10  FŐNIX-NAGYKANIZSA

10-10,20 HALI-SOPRON

10,20-10,40 ETO-NAGYKANIZSA

10,40-11   PÁPA -FŐNIX 

11-11,20 HALI-ETO

11,20-11,40PÁPA-NAGYKANIZSA

11,40-12   SOPRON-FŐNIX

12-12,20   HALI-NAGYKANIZSA

12,20-12,40ETO-FŐNIX

12,40-13   PÁPA-SOPRON

13-13,20  HALI-FŐNIX

13,20-13,40  ETO-PÁPA

13,40-14  SOPRON-NAGYKANIZSA

 

EREDMÉNYHIRDETÉS 14,15


