
FOXCONN MÁV ELŐRE BUSINESS CUP 

versenykiírás, menetrend 

 

2022. október 23. vasárnap 09.00 óra 

Helyszín: FŐNIX GOLD FC csarnok 

8000. Székesfehérvár, Gombócleső utca 

Díjazás: 

1-3. helyezettek: kupa,  

Különdíjak: Gólkirály, A torna játékosa, A torna kapusa 

Csapatok: Masterplast, Emerson, Foxconn „A”, Foxconn „B”, Hydro, ST Solar, BorgWarner Kft, MÁV 

Előre Öregfiúk, Bericap, Kyndryl 

Minden induló csapat 10-10 db MOL Fehérvár FC bajnoki mérkőzés belépőjegyet kap. 

 

Lebonyolítás: 

Kettő darab 5 csapatos csoport, ahol körmérkőzéssel dőlnek el a helyezések. A csoportelsők 

automatikusan bejutnak az elődöntőbe, a második és harmadik helyezettek „keresztbe” játszanak az 

elődöntőbe kerülésért. Elődöntők, bronzmeccs majd döntő. 

• 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! 

 

 

„A”CSOPORT  – 09.00. –   2*10 perc 

Masterplast,  Foxconn „A”, ST Solar, BorgWarner Kft, MÁV Előre Öregfiúk,  

„A” pálya 

 

Javasolt érkezés az első mérkőzésetek előtt fél órával. 

A csapatvezetőt várjuk a zsűri asztalnál a regisztrációhoz! 

09.00  Masterplast- Foxconn „A” 

09.30  MEGNYITÓ – Mészáros Attila Alpolgármester Úr 



09.40 ST Solar- BorgWarner Kft 

10.10. MÁV Előre Öregfiúk –  Masterplast      

10.40. Foxconn „A”- ST Solar 

11.10  BorgWarner Kft- MÁV Előre Öregfiúk 

11.40 Masterplast- ST Solar 

12.10  Foxconn „A”- BorgWarner Kft 

12.40 MÁV Előre Öregfiúk- ST Solar 

13.10 Masterplast- BorgWarner Kft 

13.40 Foxconn”A”- MÁV Előre Öregfiúk 

 

 

„B”CSOPORT  – 09.00. –  2*10 perc 

Javasolt érkezés az első mérkőzésetek előtt fél órával. 

A csapatvezetőt várjuk a zsűri asztalnál a regisztrációhoz! 

Emerson, Foxconn „B”, Hydro, Kyndryl, , Bericap, 

„B” pálya 

 

09.00   Emerson- Foxconn”B” 

09.30  MEGNYITÓ – Mészáros Attila Alpolgármester Úr 

09.40  Hydro- Kyndryl 

10.10   Bericap- Emerson 

10.40.  Foxconn”B”-Hydro 

11.10  Kyndryl- Bericap 

11.40  Emerson- Hydro 

12.10  Foxconn”B”- Kyndryl 

12.40  Hydro- Bericap 

13.10  Emerson- Kyndryl 

13.40  Foxconn”B”- Bericap 

 

 

 



 

Középdöntők (az elődöntőkbe jutásért) 

14.30     A2 – B3   „A” pálya (I. középdöntő) 

14.30.    A3 – B2    „B” pálya (II. középdöntő) 

Elődöntők 

15.00.     A1 – II. középdöntő győztese   „A” pálya 

15.00       B1 – I. középdöntő győztese    „B” pálya 

Bronzmeccs 

15.30   elődöntők vesztesei   „B” pálya 

DÖNTŐ 

15.30   elődöntők győztesei    „A” pálya 

 

16.00   Ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadó 

 

A szervezők ásványvizet, banánt, csokit biztosítanak a helyszínen. 

Két öltöző lesz a helyszínen, azok azonban nem lesznek zárhatók, az otthagyott értékekért a 

szervezők nem vállalnak felelősséget. 

CSAPATOK ÉS JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE 

 A tornán nem szerepelhetnek a profi labdarúgó szerződéssel rendelkező játékosok. A 

szervezőknek joga van ezt leellenőrizni. 

Egy játékos csak egy csapatban játszhat! 

Egy csapatban maximum 12 fő nevezése lehetséges. 

A benevezett játékosok közül maximum két személy szerepeltetése engedélyezett, akik 

ténylegesen nem az adott cégben dolgoznak. Ezt a szervezők bármikor leellenőrizhetik. 

Bármilyen visszaélés ezzel kapcsolatban a tornáról való kizárást vonja maga után. Ebben az 

esetben e csapat minden mérkőzését 0-5-ös eredménnyel számítjuk. 

A tornán vendégcsapatként a MÁV Előre SC Öregfiúk csapata képviselteti magát. 

Egy játékos nevezési feltétele a betöltött 18 éves életkor. 

Minden játékos saját felelősségére vesz részt a tornán. 

 

JÁTÉKSZABÁLYOK 

A játéktér:  20*40-ös méretű műfüves pálya, 3×2-es kapukkal. A játéktér műfű borítású. 

Cipők: terem (IC)-, és műfüves (TF) cipők. 



Labda: 5-ös méretű, normál foci labda. 

Játékrendszer: 5+1. A mérkőzés megkezdéséhez egy csapatból min. 5 játékos (melyből egy 

kapus) szükséges. 

Játékidő: 2*10 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! 

Egy játékos csak egy csapatban játszhat! 

Az oldalról való játékba hozást a vonalról vagy a vonalon kívülről kell kézzel 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. 

Játékos cserék a felezővonal melletti területen, a cserezónában történnek. 

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, de a 

versenybizottság az eset súlyosságától függően hosszabb, esetleg végleges eltiltást is 

kiszabhat. 

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. 

Egyenes kieséses rendszerű kupatalálkozón 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 hetest. 

Óvást az adott mérkőzést követő 5 percen belül lehet leadni írásban. A versenybizottság (2 

rendező + játékvezető) döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs. 



A tornán csak a nevezési lapon előre, az első mérkőzések előtt beírt és regisztrált játékosok 

szerepelhetnek, utólag játékost beírni nem lehet! 

Mérkőzés előtt, alatt és után a játékvezetőt, szervezőket, ellenfél játékosát, vezetőit szóban 

inzultáló, fenyegető esetlegesen tettlegesen bántalmazó, önmagáról megfeledkező, botrányt 

okozó labdarúgót és csapatát a versenybizottság azonnal kizárja a további küzdelmekből. 

Ezen esetben az óvás lehetősége sem áll a kizártak rendelkezésére. 

A csapatokra az első csoportmérkőzésre való megjelenéskor 5 perc várakozási idő van. A 

további mérkőzéseknél várakozási idő nincs. 

 

 

További információ: 

NAGY Lajos 

Szakmai vezető/National team manager 

 

 

 

Országos Mini-Futball Szövetség 

Tel.: +36-30-488-7849 

e-mail: lajosnagy@minifoci.hu 

H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A 

www.minifoci.hu 
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