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FUTSAL VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2019/2020 

IV. korcsoport 

versenykiírása 

 
1.  A verseny célja: versenylehetőség biztosítása az IV. korcsoportos tanulók számára. Adott 
korcsoport csapatbajnoki címének eldöntése. A futsal sportág népszerűsítése az általános 
iskolás tanulók körében; játék- és versenylehetőség biztosítása.  
 
2.  A verseny rendezője:   PSN Zrt.  

Versenybíróság:   Elnök: Honti Róbert 
                Titkár:  Faludi László 

 
3.  A verseny időpontja, helyszíne:    
 A mellékelt sorsolás alapján 

 

4.  A verseny résztvevői:  

az MDSZ által kiadott versenykiírások és programok 2019/2020. tanévi Versenykiírások 
és Programok „Általános szabályok” szerint 
 

5.  Csapatlétszám: 10 fő játékos és 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). 
 
6.  Nevezés: az MDSZ 2018/2019. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok” 
szerint. 
 
7.  Igazolás:   

Az iskolaigazgató által aláírt, lepecsételt, internetes csapatnevezési lapot a verseny 
helyszínén kérjük leadni (+ diákigazolványok).  
Ezen dokumentumok hiányában a játékos, illetve a csapat a versenyen nem vehet 
részt. 

 
8.  Sportági rendelkezések: 
• Játéktér: 40 × 20 m-es kézilabdapálya, 3 × 2 m-es kézilabdakapuval.  
• Játékidő: 1 × 25 perc, az utolsó 60 másodperc tiszta játékidővel. A játékvezető köteles az órát 
megállítani minden játékmegszakítás során, ha a labda huzamosabb ideig (pl.: sérülés miatt) játékon 
kívülre kerül.  
• Labda: futsal.  
• Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár vagy edző).  
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 10 fő játékos szerepeltethető, az a 10 fő, 
akiket az adott versenyre szabályosan neveztek, az adott versenyre vonatkozó programfüzetben 
meghatározottak szerint leigazoltak, és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.  
• Csapatlétszám a mérkőzésen: a pályán egy időben 1 kapus és 4 mezőnyjátékos tartózkodhat.  



• Csere: a cserejátékosok maximális száma 5 fő, a cserelehetőség folyamatos. Ha a lecserélt játékos a 
saját térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor léphet pályára a becserélt játékos, a pályaelhagyási 
pont 3 m-es körzetében. A csere a pályán kívül a megkülönböztető mez átadásával történik, a saját 
cserepadhoz legközelebb lévő oldalvonalnál.  
• Felszerelés: A mérkőzést jól láthatóan számozott, egységes mezben kell játszani. A cserejátékosok a 
kispadon megkülönböztető mezben foglalhatnak helyet. Az országos döntőre legalább két különböző 
színű, számozott garnitúrát, a cserejátékosok számának megfelelő számú megkülönböztető mezt és 
legalább 1 db szabályos méretű futsal labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. Cipő: bemelegítő 
cipő (fekete talpú cipő nem használható). Sípcsontvédő használata ajánlott, az országos döntőn 
kötelező.  
• A mérkőzésekért adható pontok, helyezések eldöntése:  
– Győzelem 3 pont, vereség 0 pont.  
– A csoportmérkőzések, illetve a helyosztók során döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás következik, 
amelyeket a „kisbüntető” távolságáról (9 méterről) kell elvégezni. Amennyiben ez sem dönt, akkor 
további büntetők következnek a labdarúgás szabályainak megfelelően, melyet azok a játékosok 
végezhetnek el, akik az első 3 büntetőrúgásnál nem szerepeltek, addig, amíg a csapat teljes (korrigált) 
létszáma nem lőtt büntetőt. Ha már a csapat minden tagja végzett büntetőrúgást, de még a 
büntetőpárbaj nem dőlt el, akkor a folytatásban a játékosok bármilyen sorrendben lőhetnek, de 
ismét mindenki csak egyszer.  
– A büntetőrúgások után a győztes csapat 2 pontot, míg a vesztes 1 pontot kap.  
– A csoportmérkőzések és a helyosztók során, ha holtverseny alakul ki, a következő szempontok 
alapján dől el a továbbjutás: Lásd a labdarúgásnál leírtakat.  
• A főbb játékszabályok az MDSZ sportági Versenykiírásnál megtalálhatók. 
 

 
Pécs, 2019. november 08. 
 
 

                                                                                                                           Faludi László 
                                                                                                                            diáksport vezető 

  

 


