
    

Tájékoztató a IV. Jótékonysági Sportnap az Ifjúságért focitorna menetéről 
 

Kedves Sportbarátok, Nevezett Csapatok! 

Köszönjük szépen minden csapat nevezését. Az alábbiakban tájékoztatunk Titeket a részletekről. 

A torna dátuma: 2022. október 2. vasárnap 

Helyszín: Szűcs Lajos Sportcentrum. 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály u. 5. 

A torna tervezett kezdési időpontja: gyerekeknek 18 éves korig és hölgyeknek/lányoknak: 9 óra, felnőtteknek: 12:30 óra. 

Kérjük a versenyző csapatokat, hogy a következő időpontban jelenjenek meg regisztrációra: 

 Alsó tagozat (6-10 év), felső tagozat (10-14 év) és hölgyek, lányok:  8 óra 30 perckor 

 Középiskolások, Gimnazisták (14-18 év):    9 óra 45 perckor 

 Felnőttek (18-35 év) és öregfiúk (35 év felett):    11 óra 45 perckor 

Szeretnénk kérni, hogy a sportnap 12 órakor kezdődő hivatalos megnyitóján mindenki vegyen részt. 

Azon csapatok nevezése végleges, amelyik nevében a nevezési díj befizetésre került szeptember 29-ig a 16200223-10077922 

számlára, a Gödöllői Cserkészetért Egyesület nevére. A közleménybe kérjük írjátok be a csapat nevét és az adomány szót. 

A sporttelepen öltözködési és tisztálkodási lehetőség biztosított. A csapatok az öltözőket más csapatokkal közösen tudják 

használni, és csak az átöltözés idejére. Sportfelszerelés, ruházat az öltözőkben ne maradjon, az otthagyott tárgyakért, 

értékekért a szervezők nem vállalnak felelősséget. A sporttelep rendszabályzata a bejáratnál van kifüggesztve, kérjük, 

mindenki vegye figyelembe. A verseny ideje alatt a játéktereken csak azok tartózkodhatnak, akik játszanak. Nézők, látogatók 

a pályákat körbevevő hálókon kívül szurkolhatnak. 

A játékszabályokról: 

 Játékidő 2x10 perc, szünet nincs, csak térfélcsere. Az időmérés központilag lesz, későknek rövidebb a mérkőzés 

 5+1 fő játékos játszik egyidejűleg egy csapatban a pályán 

 a labda a kapus által bárhogyan játékba hozható 

 a kapus a labdához csak a büntetőterületen belül érhet kézzel 

 oldalvonalon túlról rúgással és dobással is játékba hozható a labda 

 közvetlen oldalvonalon túli dobásból/rúgásból és kapus kezéből az ellenfél kapujába játékos érintése nélkül gól nem szerezhető 

 szabálytalanság esetén a károsult csapat szabadrúgást végezhet el 

 megkülönböztető mezeket korlátozottan biztosítunk 

 stoplis cipő használata szigorúan tilos! (gumis, műanyag sem!) 

 a cserék száma kötetlen, cserélni csak az egyik oldali oldalvonal mentén szabad 

 kör- vagy csoportmérkőzések pontozási szabályai: vereség 0, döntetlen 1, győzelem 3 pont. Pontegyenlőség esetén dönt (ebben 

a sorrendben): egymás elleni eredmény, gólkülönbség, rúgott gólok száma 

 a kieséses szakaszban a rendes játékidőt követő döntetlen esetén egyből büntetőpárbaj következik. A párbajban 3-3 játékos rúg 

büntetőt, ha még ezek után is döntetlen, párosával rúgnak addig, amíg nincs döntés. 

További részletek a helyszínen a játékvezetőktől, akik biztosítják a mérkőzések sportszerű, barátságos jellegét. Kérjük a 

résztvevőket is, hogy megfelelő viselkedéssel járuljanak hozzá a torna problémamentes lebonyolításához. A versenybírók 

minden kérdésben szívesen állnak majd a csapatok rendelkezésére. 

Szükség esetén az egészségügyi ponton szakszerű segítséget biztosítunk. 

A torna győztes csapatait korcsoportonként serleggel díjazzuk. Minden csapatot vendégül lát két pizzára a Napolizza pizzéria 

helyben. A résztvevőknek vizet, szódát ingyenesen biztosítunk, a szurkolók részére pedig büfé áll rendelkezésre. 

Szeretettel várjuk a csapatot elkísérő szülőket, nagyszülőket, nevelőket, edzőket, barátokat és szurkolókat! 

Jó együtt lenni és a jó célért adakozni!  

Köszönettel: A szervezők 


