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IDŐPONT 2011. január 15-16.
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XXII. DBT KUPA
DUNÁNTÚLI VÁROSOK KISPÁLYÁS BAJNOKCSAPTAINAK
TEREMLABDARÚGÓ TORNÁJA
Célja
Sportolási lehetőség biztosítása és sportkapcsolatok fejlesztése, valamint a Dunántúl
Bajnoka cím eldöntése.

Játékjogosultság
Az adott város kispályás labdarúgó bajnokcsapata játszhat a tornán, ha a határidőig a
nevezését leadta és a díjat befizette.

Helye
Gandhi Gimnázium Sportcsarnoka
(Pécs, Dobó István u. 93.)

Lebonyolítás
A csapatokat a szervező bizottság négyes
csoportokba sorsolja. A csoporton belüli sorrendet körmérkőzéssel döntik el a csapatok.
A csoport 1. és 2. helyezett csapata jut tovább. A döntőbe jutásért egyenes kieséses
rendszerben játszanak a csapatok – az előre
kidolgozott sorsolási tábla szerint.

Időpontja
2010. január 15-16. (szombat-vasárnap)
Rendező
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Fővédnök
- Vári Attila, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
Versenybizottság
- Marton Ferenc, főszervező
- Herke Szabolcs, bizottsági titkár
- Mauer Endre, bizottsági tag
- Vancsik László, bizottsági tag
Résztvevők
A szervező bizottság meghívása alapján a
városok által benevezett csapatok.
Nevezési díj
A nevezési díj csapatonként 24.000 Ft + áfa,
összesen 30.000 Ft.
Nevezési határidő
A díjat kérjük legkésőbb a nevezési határidőig, 2010. december 31-ig átutalni/befizetni
a 11731001-20691374 számlaszámra.
Az átutalásról szóló banki igazolás másolatát
kérjük a nevezési lap mellé csatolni, majd a
nevezést eljuttatni a lapon megjelölt címre.

Helyezések eldöntése
A csoportmérkőzések során:
 megszerzett pontok száma
 gólkülönbség
 több rúgott gól
 egymás elleni eredmény
 sorsolás
Az egyenes kieséses szakaszban és a döntőben, döntetlen végeredmény esetén:
 3-3 büntetőrúgás, ha itt sincs döntés, akkor
 váltott büntetőrúgás az első hibáig.
Díjazás
Az 1-4. helyezett csapat:
 kupa
 oklevél
Az 1-3. helyezett csapatok
 kupa
 oklevél
 egy garnitúra szerelés (mez, nadrág, sportszár)
A legjobb kapus és a gólkirály:
 különdíj
A változtatás jogát fenntartjuk!

Antonio Pizza 45cm 1890,-

tejföl, fokhagyma, sonka, kolbász, kukorica, póréhagyma, sajt
Hétfőtől szombatig, 1130-2200 között: 06 (72) 33 20 10

TUDNIVALÓK A MÉRKŐZÉSEKRŐL
Szabályok
A tornán a kispályás labdarúgás általánosan
elfogadott szabályai az érvényesek, különös
tekintettel a következőkre:
 Kapusról is van szöglet.
 Ha a labda az oldalvonalon túljut, akkor
bedobással, vagy berúgással is játékba
lehet hozni.
 A kapus a saját játékostársa által hazajátszott (neki rúgott, vagy neki hazadobott)
labdát kézzel nem birtokolhatja. Vagyis:
Hazaadás nincs!
 A mérkőzéseken az egységes sportöltözék
és a mezek számozása kötelező. Egy játékos a torna ideje alatt mindig ugyanazzal a
számmal ellátott mezben játszhat.
 Azonos színű mezek esetén a sorsolásban
elől álló csapatnak kell mezt cserélni, ezért
minden csapat legalább kettő garnitúra
(különböző színű) mezt hozzon magával!
 A játékosok csak gumitalpú, vászon, vagy
bőr felsőrésszel kiképezett sportcipőt használhatnak. Stoplis cipőt használni tilos!
Játéktér
A játéktér 20×40 méter, palánk nincs.
A kapu mérete 2×3 méter.
Játékidő
2×15 perc, szünet nincs.
Csapatlétszám
5+1 fő.
A tornára csapatonként 12 fő nevezhető.
Csere
Folyamatos. Cserélni a felezővonalnál, a
saját térfélen lehet.
Kiállítás
 2 perc
 végleges
A véglegesen kiállított játékos helyett az
adott mérkőzésen másik játékos nem léphet
pályára.
A végleg kiállított játékos a soron következő
mérkőzésen automatikusan nem játszhat.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Felelősség
A kispályás teremlabdarúgó bajnokságokban
mindenki saját felelősségére vehet részt, ha
ezt aláírásával a nevezéskor megkapott, és
az első pályára lépést megelőzően kitöltött
csapatösszesítő lapon megerősítette. A nyilatkozat hiánya kizáró ok!
Az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Óvás
Óvást a mérkőzés lefújását követő 15 percen
belül lehet a Versenybizottságnál benyújtani.
A torna során felmerült, a versenykiírásban
nem érintett, vitás kérdésekben a Versenybizottság dönt. A döntés ellen fellebbezésnek
helye nincs.

A torna lebonyolítását illető hírekről, esetleges változásokról, továbbá a torna végeredményéről azonnal hírt ad:

www.kispalyas-kronika.hu
A KUPA VÉDŐI
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Pécs
Pécs
Pécs
Dunaújváros
Zalaegerszeg
Szombathely
Pécs
Nagykanizsa
Dunaújváros
Sz.fehérvár
Pécs
Pécs
Dunaújváros
Veszprém
Veszprém
Komló
Sz.fehérvár
Szombathely
Szombathely
Sz.fehérvár
Veszprém

Hunor
Vertikor
Vertikor
Papp SE
Arcó
Falco
Marocco Hawai
Tip-Top
Karmacsi Autó FC
CS+V
TESZ
TESZ
Karmacsi Autó Shell
Tarex
Tarex
Nevada
Feca-Középpannon Rt
Casino Admirál
Casino Admirál
Bádogos Max Europe
Tarex

Részlet ekért látogassa meg ho nlapunkat, vagy hívjon minket telefonon: 06 (30) 99 768 99
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Korlátlan, 5 mb/s sebességű internet akár 4795 Ft-ért!

NEVEZÉSI LAP
XXII. KIK KUPA
DUNÁNTÚLI VÁROSOK KISPÁLYÁS BAJNOKCSAPTAINAK
TEREMLABDARÚGÓ TORNÁJA
A csapat neve:
Ügyintéző neve:
Ügyintéző postai címe:
*Ügyintéző e-mail címe:
Ügyintéző telefonszáma:

*Csapattársak e-mail címei:

Nyilatkozat:

Benevezem csapatomat a Dunántúli Városok Kispályás Bajnokcsapatainak Teremlabdarúgó Tornájára.
Alulírott kijelentem, hogy a versenykiírást, valamint a kispályás labdarúgásra vonatkozó játékszabályokat ismerjük, és azt magunk részéről
kötelezőnek ismerjük el.
Dátum:

, 2010. december

.

Ügyintéző aláírása:
* E-mail címeket nem kötelező megadni! Ugyanakkor praktikus lehet, ha a tornát illető hírekről,
esetleges változásokról gyorsan szeretne valaki értesülni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A nevezési díj befizetési határideje: 2010. december 31. (banki átutalással vagy OTP pénztári
befizetéssel teljesíthető a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 11731001-20691374 számlaszámára)
A nevezési lap beérkezési határideje: 2010. december 31. (kérünk mindenkit, hogy idejében
adja postára a nevezési lapot, hogy még idén megérkezzen)
A nevezési lap beérkezése és a díjbefizetés igazolása együttesen számít érvényes nevezésnek!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Információ:
Marton Ferenc
LEVÉL (ide várjuk a nevezési lapokat) 7636 Pécs, Szaturnusz u. 89.
TELEFON 06 20 99 19 665 | MAIL info@kispalyas-kronika.hu

KEDVES SPORTBARÁTUNK!
Hihetetlen, de ismét eltelt egy év. Pedig még
élénken él az emlékezetben a legutóbbi, a
Kik Áruház által először felkarolt Dunántúli
Bajnokok Tornája. Kiváló mérkőzésekkel,
parázs összecsapásokkal, olykor feszült,
mégis sportszerű hangulatban telt a torna
idén januárban, ami több kispályás csapat
számára egyben az évindítást is jelentette.
Azóta minden városban új bajnokságot szerveztek, sok helyen új bajnokot avattak, néhol
pedig
megőrizték
címüket a korábbi
győztesek.
Most valamennyiüket
újfent Pécsre várjuk,
egy újabb megmérettetésre. A Dunántúli
Bajnokok
Tornáját
ezúttal huszonkettedik
alkalommal szervezzük meg Pécsett. Ide
valóban a meghívott városok legjobb együttesei érkeznek. Mindannyian sikeres bajnokcsapatok, mégis újabb győzelemre éhesek.
A pécsi teremtornát ugyanakkor nem könnyű
megnyerni. Ezt tudják azok a csapatok, amelyek akár egyszer is versenybe szálltak már
a kupáért. Csak a legjobb formában lévő,
folyamatos koncentrációra képes, kitartó és

alázatos együttesek lehetnek esélyesek a
végső győzelemre.
A Dunántúl Bajnokának lenni tehát hatalmas
kihívás, éppen ezért nagy elismerés a győztesnek. Bajnok csak egy lehet, de bízom benne, hogy a tornára nevező együttesek újra
egy kiváló torna emlékével térnek majd haza
– függetlenül attól, hogy hogyan szerepeltek.
A teremlabdarúgó torna azért is emlékezetes
lehet, mert Európa 2010. évi Kulturális Fővárosa, Pécs ad otthont a rendezvénynek. A
város pedig immáron kiváló autópályás elérhetőséggel,
megújúlt közterekkel,
vadonatúj kulturális
intézményekkel, és
az újévre átnyúló
programokkal csábítja a vendégeket
2011-ben is.
Kívánom, hogy a tornára érkező csapatok a
legjobb teljesítményükkel rukkoljanak elő a
pályán, azon kívül pedig élvezzék ki a megújuló Pécs lehetőségeit.
Sportbaráti üdvözlettel,
Marton Ferenc
a szervező bizottság elnöke

