NYUSZI KUPA
NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS
LABDARÚGÓ TORNA

ALMÁSFÜZITŐI SPORTTELEP
2019. ÁPRILIS 19-20.
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1. A rendezvény célja:


versenyzési lehetőség biztosítása utánpótlás korú
labdarúgók részére

2. A torna rendezője:


Lencse Balázs utánpótlás edző



Illés László Almásfüzitői Sport Club Elnöke



Füzi Gábor sportszervező

3. Főszervező:


Lencse Balázs lencse.balazs1979@gmail.com



Telefon: +36 30 789 4770

4. A rendezvény helyszíne:


Almásfüzitői Sporttelep (Komárom-Esztergom megye)
2932 Almásfüzitő Sport utca 1.

5. A rendezvény ideje:


2019. április 19-20. Péntek-Szombat

6. Korosztályok:


Fiú korcsoportok: 2007,2008,2009,2010,2011



Lány korcsoportok: 2001,2004

7. Korcsoportok információi:


TÚLKOROS JÁTÉKOS NEM SZEREPELTETHETŐ!! (minden
pályára lépés -3 pont 0:3 gólkülönbséggel)



2010-2011: pályaméret 40x20, kapuméret 3x2 m,
létszám 5+1 fő (maximum 8 cserejátékos), játékidő 1x15
perc, büntető 6 méterről



2007-2008-2009: pályaméret 60x35 m, kapuméret 5x2
m, létszám 6+1 fő (maximum 7 cserejátékos), játékidő
1x20 perc, büntető 9 méterről



Lány korcsoportok: pályaméret 60x35 m, kapuméret 5x2
m, létszám 6+1 fő (maximum 7 cserejátékos), játékidő
1x20 perc, büntető 9 méterről

8. Nevezési díj: 15.000 Forint/csapat
9. Szabályok:


Felszerelés: azonos színű mez, nadrág, sportszár,
számozással, stoplis cipő (gumis ajánlott), sípcsontvédő.



Bedobás: rúgni és dobni is lehet, a rúgást nem lehet
felemelni, a rúgó vagy dobó játékostól 3 m távolság.
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Bedobásból vagy rúgásból érintés nélkül nem lehet gólt
elérni.


Sorfal: 5 méter távolság



LES szabály: A 2010-11 korcsoportban nincs les szabály
a többi korosztályban él.



Kapus szabály: a büntető területen belül kézzel is
játékba avatkozhat, játék újra indításánál csak lábbal
hozhatja játékba a labdát, félpályán túl nem rúghatja
(ellenfélé a labda oldal berúgás félpályától).



Csere szabály: folyamatos a kijelölt zónában.



Kiállítás: sárga lapos figyelmeztetés 2 perc, piros lap
komoly sportszerűtlenség esetén 4 perc illetve a kiállított
játékos már nem jöhet vissza. Eltiltás nincs.



Létszám: Amennyiben 3 mezőny alá csökken, a
mérkőzést le kell fújni.



Csoportmérkőzések: Gőzelem 3 pont döntetlen 1 pont
vereség 0.



Azonos pontszám esetén a következő sorrend dönt: több
győzelem, egymás elleni eredmény, gólarány, több lőtt
gól, 3-3 büntető.



Kieséses szakasz, helyosztó mérkőzések: Döntetlen esetén
nincs hosszabbítás 3-3 büntető, első kihagyás.



Mérkőzések kezdése: Nincs várakozási idő, a 3 pontot a
vétlen csapat kapja meg 3-0 gólkülönbséggel, a vétkes
csapattól -1 pont levonás.



A torna mérkőzésein minden játékos a saját
felelősségére vesz részt, melyet a csapat vezetője
aláírásával igazol a torna előtt leadott
játékosnévsoron.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT RENDEZVÉNYÜNKRE!!!
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