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BCE Székesfehérvári Campus 

Sportpálya 
 

A rendezvény célja, hogy egy sportos napot töltsünk együtt. hol a 
város egyetemeinek “ALL STAR” csapatai mérkőznek meg mini- 

labdarúgás sportágban! 
 

Lebonyolítás: 

A nevezett csapatok körmérkőzéseket játszanak, mindenki játszik mindenkivel 

Helyezések eldöntése:  

Győzelem: 3 pont, döntetlen: 1 pont, vereség: 0 pont 

Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények döntenek (pont, gólkülönbség, 
több rúgott gól – ebben a sorrendben). Három vagy több Csapat azonos pontszáma 
esetén – mini tabella alapján – csak a három (vagy több) Csapat egymás elleni 
eredménye a mérvadó. Ha minden egyezik, akkor az abszolút gólkülönbség 
rangsorol. Amennyiben a torna során „ki-ki mérkőzésre” kerül sor döntetlen esetén 
3-3 büntető rúgás dönti el a találkozó végkimenetelét. Ha a 3 rúgás után nincs döntés, 
akkor már azoknak kell rúgnia, akik még nem lőttek büntetőt! 

  

CSAPATOK ÉS JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE 

• Egy játékos csak egy csapatban játszhat! 
• Egy csapatban maximum 12 fő nevezése lehetséges. 
• Minden játékos saját felelősségére vesz részt a tornán. 

JÁTÉKSZABÁLYOK 

• A játéktér: 20m*40m méretű műanyag borítású pálya, 3m×2m-es kapukkal.  
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• Labda: 5-ös méretű, normál foci labda. Minden csapat saját maga 
gondoskodik a játékhoz szükséges labdákról. A mérkőzéseken a 
„pályaválasztó” csapat köteles a játékszert biztosítani. 

• Játékrendszer: 5+1. A mérkőzés megkezdéséhez egy csapatból min. 5 játékos 
(melyből egy kapus) szükséges. 

• Játékidő: 2*15 perc 
• Ha egy csapat létszáma 4 fő alá csökken: a mérkőzést be kell szüntetni és a 

vétlen csapat számára kell jóváírni! Ha egy csapat (sérülés vagy bármi más 
okból) nem tud kiállni az utolsó csoportmérkőzésére annak eredményét az 
összes korábbi eredménnyel együtt (3 ponttal és 5-0-s gólkülönbséggel) az 
ellenfelek javára írjuk jóvá! 

• A labda oldalról való játékba hozását a vonalról vagy a vonalon kívülről kell 
kézzel bedobással vagy vonalról történő berúgással kell elvégezni. Az 
ellenfélnek 3 métert szabadon kell hagyni! 

• Becsúszó szerelés nem engedélyezett, ebben az esetben közvetlen 
szabadrúgás jár. 

• Az alapvonalat elhagyott labdát csak a kapus hozhatja játékba. A labda 
játékba hozatala lábbal történik. 

• A játékban lévő labdát a kapus minden esetben átdobhatja a felezővonalon, 
viszont gólt nem dobhat, csak rúghat. 

• Ha a kapusról az alapvonalon túlra kerül a labda, a mérkőzés szöglettel 
folytatódik. 

• Hazaadás a nagypályás szabályoknak megfelelően történik. 
• A játékvezetők sárga, illetve piros lapokat alkalmaznak. A kiállítás 

időtartama 2 perc, vagy végleges. A véglegesen kiállított játékos helyett 5 
perc elteltével egy másik játékos játszhat tovább.A végleg kiállított játékos 
automatikusan nem játszhat a soron következő mérkőzésen. 

• A büntető rúgás a kaputól 7 méterre történik. 
• Szabadrúgás elvégzésénél – a labdás játékos kérésére – az ellenfél bármely 

játékosa 5 m-re állhat.  
• Abban az esetben viszont, ha az ellenfél bármely játékosa szándékosan 

akadályozza a gyors végrehajtást, a játékvezető sárga lappal figyelmeztethet. 

  

 

Technikai információ: 
• A versenyszervezők által ismertetett (kiírt) szabályokat a csapatok és annak 

vezetői tudomásul veszik és elfogadják. Minden játékos és csapatvezető a 
FAIR PLAY tisztaságával, szellemével és annak szabályaival lép pályára. A 
tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. 

• A mérkőzéseken az Országos Mini-Futball Szövetség hivatalos játékvezetői 
működnek közre. 
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• Az első mérkőzés kezdete előtt le kell adni (aláírva) a kitöltött Nevezési lapot 
(az első mérkőzés után változtatni azon nem lehet!).  

• Díjazás: érem és kupa 
• A helyszín a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus 

melletti Sportpálya 
• Kezdés: 11.00  
• Az az egyetem, aki a legtöbb szurkolót hozza, külön díjban részesül! 
• A helyi adottság miatt se öltöző, se fürdő nem biztosított. 

 

Jó szórakozást és sok sikert kívánunk! 
 

Partnereink:  

 
                                                                       


