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Kispályás Labdarúgó Bajnokság
2013. évi Versenykiírása


Kérjük figyelmesen olvassák el a kiírást!! 

1.	A verseny rendezője:

A Postás Sport Egyesület Szabadidősport Labdarúgó Szakág. 
Szervezők:
-	Iglói József	telefon:	06/30/425-3703
		       -	Sápi Imre		         telefon:	377-7763

2.	A bajnokság célja:

Lehetőséget biztosítani a rendszeres testedzésre aktívak és nyugdíjasok részére a szabadidősport keretein belül. 
Jellege:	tavaszi-őszi rendszerű, kétfordulós kispályás labdarúgó bajnokság,
férfi - és öregfiú csapatok részére.

3.	A bajnokság résztvevői:

Mindazon jelentkező csapatok, amelyek határidőre leadják a nevezésüket, egyidejűleg befizetik a nevezési díjat, és akik a versenykiírásban leírtakat maguk számára köztelező érvényűnek tekintik. 

A bajnokságban nem vehetnek részt,
Azok a játékosok, akik valamely sportegyesületben, sportkörben igazolt labdarúgók és a Nemzeti Bajnokság bármely osztályában versenyeznek.

4. 	A mérkőzések helye:
		Postás Sport Egyesület sporttelepe, (salakos pálya)
		1149 Budapest, Róna u. 86-100.
	
5.	 A bajnokságot tavaszi – őszi rendszerben rendezzük meg.

	A verseny ideje: tavaszi fordulók: 	2013. április 15 -június 20.
			őszi fordulók:  	2013. szeptember 02-október 31.

     A mérkőzések hétfőtől - csütörtökig kerülnek megrendezésre.




6.    Nevezés: az alábbi címre kérjük megküldeni
	e-mail:igloijozsefne@postassport.hu mint elsőszámú       
      kommunikációs kapcsolat,
	       -    személyesen a Sporttelepre Postás SE 1149 Budapest, Róna u. 86-100.

-	Telefax:	  383-5722 
	            -	Telefon:        252-2555
	
Nevezési lap letölthető: www.postassport.hu 2013-as Szabadidősport hírek oldalról. 

Nevezési határidő: 2013. április 02.(beérkezés)

Nevezési díj: 75.000,- Ft/ 14 fős csapat, amely tartalmazza a bírói díjakat.
	    
Nevezési díj befizetése: Sápi Imrénél a PSE Sporttelepen 2013. április 09-10.  15– 18 óráig
           
A nevezési lapon kérjük feltüntetni az intéző olvasható nevét, telefonszámát, e-mail címét, legkorábbi kezdési időpontot és azt az egy napot, amikor a csapat nem tud játszani. 

			Határidő után érkező nevezéseket nem fogadunk el!

7.    Intézői értekezlet – tavaszi mérkőzések időpontjának egyeztetése:
				Postás SE 1149 Budapest, XIV. Róna u.86-100.
					2013. április 10. (szerda) 18:00 
					
A benevezett csapatok képviselői az értekezleten saját érdekükben feltétlenül vegyenek részt és pontosan jelenjenek meg, itt megkapják az első forduló sorsolását.
Ezért fontos, hogy a csapatok a Nevezési lapon jelöljék meg azt az egy napot, amikor nem tudnak játszani és a legkorábbi kezdési időpontot, ami az egész szezonra vonatkozik, változtatásra év közben nincs lehetőség. Ennek hiányában a szervezők által kijelölt napon és időben kell játszani.
		

8.    Sorsolás:
Szervezők a határidőre beérkezett nevezések után elkészítik a csoportbeosztást és a végleges sorsolást. A kisorsolt mérkőzések időpontjáról, illetve a bajnokságról folyamatosan tájékozódhatnak személyesen a Sporttelep aulájában és a Postás SE honlapján: 
www.postassport.hu internet címen.


 9.    Mérkőzések elhalasztására nincs mód.

10.   Felszerelések: 
  A mérkőzéseken egységes szerelésben (számozott mez, nadrág) lehet játszani. „Salakos”
  mikro stoplis labdarúgócipő használható. Egységes sportfelszerelésről, sporteszközökről
  minden csapat maga gondoskodik.

11.   Játékszabályok 

a./    A játékidő kétszer 25 perc, öregfiúknál kétszer 20 perc, 5 - 5 perc szünettel.
       Mivel a mérkőzések sorozatban, pontos időbeosztás szerint kezdődnek, várakozási idő nincs, a jelenlévő csapat 3-0 eredménnyel megkapja a 3 pontot.
b./   A  mérkőzéseken (egyszerre pályán lévő) 5+1 fő szerepel, négy fővel (1 kapus és 3 mezőnyjátékos) el kell kezdeni a játékot!
c./	  A cserejátékosok bármikor és ismételten cserélhetők, de a játékos létszám a kezdő hatfős létszámmal egy időben nem lehet több. A cserejátékosoknak az oldalvonal középpontjánál a saját térfél mellett kell tartózkodniuk. A játékosok cseréje csak ezen a helyen történhet. A játékos cserét nem kell bejelenteni a játékvezetőnek (mérkőzés előtt őket is igazoltatni kell!).
Egy bajnoki mérkőzésen csak a mérkőzésre beírt és a játékvezetőnél még a mérkőzés előtt leigazolt 12 játékos játszhat. Mérkőzés közben igazolás nincs!
d./	 A csapatok őszi fordulója sorsolás szerint az ötödik fordulóval kezdődik.
e./    A büntető terület egységesen 6 méter. Ezen belül elkövetett szabálytalanságért 7-es jár,   
        amelyet a gólvonaltól számított 7 méterről kell rúgni. 
f./    A ki nem állást 3:0 gólkülönbséggel az ellenfél javára írjuk. Ha egyik csapat sem jelenik  
        meg, úgy 0:0 vereséggel könyveljük el mindkét csapatot vesztesként. Ha a pályán  megjelent 4 fő nem áll ki játékra, úgy azt ki nem állásnak tekintjük. 
g./	Amennyiben 4 fő kiáll, de a mérkőzés bármi miatt (sérülés stb.) a játékidő lejárta előtt megszakad, úgy a mérkőzésről készült játékvezetői jelentés alapján a Labdarúgó  Bizottság döntése az irányadó.
h./	Szándékos hazaadást a kapus nem veheti kézbe. 
i./	Amennyiben a kapust érintve jut túl a labda az alapvonalon, úgy szögletrúgás útján kerül újra játékba. 
j./    A versenykiírásban nem említett feltételekre vonatkozóan "Kispályás labdarúgás egységes szabályzata" című könyv rendelkezései érvényesek.
A versenykiírás, a szabálykönyv bármely pontjának, rendelkezésének be nem tartása, vagy nem tudása miatt a felelősség a csapatot terheli.	
k./   Ha egy csapat bármilyen ok miatt (kizárás, vagy visszalépés) nem fejezte be a bajnokságot, akár tavasszal, vagy ősszel, eredményét töröljük!
l./	Ki nem állás:
-	első alkalom egy,
-	második alkalommal ismét egy büntetőpontot vonunk le.
-	három ki nem állás esetén a csapatot töröljük a bajnokságból.
12.	A helyezések eldöntése:
     A bajnokság mérkőzésein 
 l.	győzelem esetén 3 pontot,
2.	döntetlen esetén 1-1 pontot,
3.	vereség esetén 0 pontot kapnak a csapatok.
    
 A helyezések eldöntése pontegyenlőség esetén:
1.	egymás elleni eredmény,
2.	gólkülönbség,
3.	több rúgott gól,
4.	amelyik csapat több győzelmet ért el, 
5.	mindezek egyenlősége esetén sorsolás dönt. 

13.	Igazolás és átigazolás 

a./	 Minden játékosnak fényképes, 2013. évre érvényes igazolással kell rendelkeznie. Igazolás  nélkül a mérkőzésen senki nem vehet részt.
	Az érvényes Igazolványokat a bajnokság megkezdése előtt minden csapat köteles a Szervezők részére átadni, melyet a bajnokság végén a
       csapatok megkapnak. 
b./   Mérkőzés előtt az intézők (csapatkapitányok) kötelesek a játékosok nevét (csapatonként legfeljebb 12 főt) a mérkőzés jegyzőkönyvébe beírni. A játékvezető minden
       mérkőzés előtt köteles ellenőrizni, egyeztetni a jegyzőkönyvbe írt névsort a játékosok Igazolásával.  
c./	Egy játékos csak egy kispályás labdarúgó csapatban igazolhat le, illetve játszhat. 
       Kivétel fiatal + öregfiúk nevezése esetén.
       Egy játékos azonos időben csak egy csapatban játszhat.
d./	Ha egy játékosnak kettős igazolása van, a vétkes csapatot hivatalból is büntetik. Ilyen  
        esetben nemcsak a három pontot veszíti el a csapat, hanem az éves eredményéből két
        büntetőpont is levonásra kerül.
e./    A kettős igazolással rendelkező játékos ellen fegyelmi eljárást kell indítani!
f./	Az öregfiúk bajnokságra a nevezés alsó korhatára 35 év, akik 1978-ben születtek, és 2013-ban töltik be a 35. életévüket.
g./	 Az öregfiúk bajnokságban szereplők korát szúrópróbaszerűen is ellenőrizni fogjuk.

14.      Óvás és fegyelmi ügyek
a./    Óvásokat, a mérkőzés napját követő 48 órán belül lehet bejelenteni a Labdarúgó Szabadidősport szakág Szervezőinek.
       Az óvással egy időben 2.000,- Ft óvási díjat befizetni a PSE-nek. 
       A tárgyhéten elkövetett fegyelmi ügyeket a Szervezők a következő hét keddi napján 17.00 órakor tárgyalják. Ezen a kiállított játékos, vagy képviselője
       köteles részt venni, de távolmaradás esetén a tárgyalást a Szervezők lefolytatják. 
      A döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

b./	Jogos óvás esetén a pályán elért eredményt töröljük. A vétkes csapat pontjaiból 3 pontot levonunk (büntetőpont). Az óvási díjat a vesztes csapat a vétlen csapat részére megfizeti. 
A mérkőzés közben elkövetett sportszerűtlenség esetén:
-	a játékos szidalmazásáért, gúnyolódásért,
-	a játék menetét akadályozó mozdulatokért, félreérthető megjegyzésekért,
-	a játékvezető ítéletének sértő bírálatáért, a játékos (csapat) ellen büntetés, fegyelmi eljárás indul.
Büntetések:
-	közvetlen szabadrúgás, 
-	2 perces kiállítás, 
-	5 perces kiállítás,
-	végleges kiállítás.
A kiállított játékos helyett a büntető idő letelte után másik játékos pályára léphet (2 - 5 perc kiállítás esetén).
A véglegesen kiállított játékos köteles elhagyni a pálya területét. Helyette más játékos nem szerepelhet. Az igazolást a játékvezető a játékvezetői jelentéshez csatolja.
	  
c./	Ha fiatalabb játékos játszik az öregfiúk csapatában jogosulatlanul, és más fiatal csapatban is igazolt (játszik)  a fiatal csapat játékából  öt mérkőzéstől való eltiltást von   
        maga után.
d./	 A mérkőzés előtti, vagy utáni időben elkövetett sportszerűtlenségek esetén is fegyelmi eljárást indítanak a Szervezők. Ha a játékos a pálya széléről nézi a mérkőzést, nem játszik, közben azt zavarja, drasztikusan kiabál, általában nem sportemberhez méltóan viselkedik, ezt a játékvezető, vagy bizottsági vezető, vagy a PSE bármely hivatalos tagja észleli, ugyancsak fegyelmi büntetésben részesül.    

15.    Díjazás: 
      A bajnokságban részt vevő minden osztály első helyezett csapata serleget kap, az I-II-III.          
      helyezett csapatok érem díjazásban részesülnek.
			
16.    Egyéb rendelkezések:
	
        a./    A Labdarúgó Szabadidősport szakág fenntartja azt a jogát, hogy a 2011. évi 
                bajnokságban - az erőviszonyok figyelembevételével - szükség esetén alacsonyabb,     
                illetve magasabb osztályba is besorolhat csapatokat. 
b./	 A csapatok minden osztályban az őszi fordulóból három mérkőzést kötelesek tavasszal   
        lejátszani.
c./	 Az Igazolásokat a Szervezők  tárolják. 
       d./	  A játékosok egészségének védelme érdekében - játék közben - rágógumit használni   
              szigorúan tilos!

e./	 Ittas állapotban pályára lépni, illetve a pálya közelében tartózkodni nem lehet!

f./    Az öltözőkben, illetve a sportlétesítmény egész területén elhagyott tárgyakért a PSE nem vállal semmilyen anyagi felelősséget.
       g./  A csapatok elsősegély felszerelésről (mentődoboz) maguk gondoskodnak.
      
       h./  A bajnokságban résztvevő valamennyi közreműködő, egészségi állapota      
             ismeretében saját felelősségére vesz részt. Bármilyen sérülés, egészségkárosodás, 
	 tragikus kimenetelű baleset esetén a Postás Sport Egyesületet semmilyen anyagi, 
	 kártérítési felelősség nem terheli.             

Budapest, 2013. február 28.
 					Postás SE Szabadidősport Labdarúgó Szakági Szervezők

