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ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 

Országos Távhőszolgáltató Focikupa – Budapest, 2019 

 

A FŐTÁV Sportegyesület – továbbiakban Szervező – 2019. szeptember 07-én (szombaton) 

megszervezi a 2019-es Országos Távhőszolgáltató Focikupát. 

Az egy napos kupa játékszabályait Szervező az alábbiakban rögzíti. 

Jelen versenyszabályzat előírásait a focikupa ideje alatt kell alkalmazni. 

1) Bonyolítási rendszer 

A bonyolítással kapcsolatos általános alapelvek: 

A mérkőzések szabályos keretek közt való lefolyását hivatásos játékvezetők felügyelik.  

A mérkőzések játékideje a kiírás szerinti időpontban elkezdődik, függetlenül attól, hogy a 

csapatok megérkeztek, illetve játékra készek-e. A mérkőzés kezdési időpontjának 

tekintetében a játékvezető, illetve a szervező órája a mérvadó. (A játékvezető és a szervező 

köteles az óráját a pontos időre beállítani.) 

Egy mérkőzés két játékrészből áll, a két játékrész között csak térfélcserére van idő (~30 

másodperc). 

2) Igazolási szabályok 

Igazolható játékosok kerete (Felhasználható játékosok) 

Az Országos Távhőszolgáltató Focikupán az a játékos vehet részt, aki a csapatot benevező 

társasággal (szervezettel) 

 alkalmazotti,  

 tagi, 

 tulajdonosi, 

 egyéb, munkavégzésre irányuló speciális, főállás jellegű 

jogviszonyban áll.  

A társaság távhőszolgáltatási tevékenysége alá nem sorolható munkavállalói 

(vállalatcsoport, holding vagy konszern társulás esetén) is részt vehetnek a játékban. Ez 

esetben legalább a csapat felének (minimum 4 fő) a távhőszolgáltatás valamely területén 

kell dolgoznia. Ebbe beletartozhatnak az egyéb, pl. adminisztrációs munkakörök is. 
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Munkáltatói igazolás leadása 

Minden, a csapatba nevezett játékosról munkáltatói igazolást szükséges leadni a Szervező 

részére.  

A munkáltatói igazolás leadásának határideje: 2019. augusztus 26. (hétfő). 

A leadandó Munkáltatói igazolás kötelező tartalmi elemei: 

 játékos pontos neve, 

 játékos születési helye és születési dátuma, 

 társaság neve és címe, 

 cégvezető, részlegvezető, vagy más felelős vezető aláírása, 

 a munkáltatói igazolás aláírójának pontos neve, 

 a munkáltatói igazolás aláírójának beosztása, 

 cégbélyegző, 

 a munkáltatói igazolás kiállításának dátuma. 

Szervező csak azokat a munkáltatói igazolásokat fogadja el, melyek a fenti tartalmi elemeket 

magukba foglalják. 

A munkáltatói igazolás leadása elektronikus úton teljesítendő, azt e-mailben szükséges 

elküldeni a fotavse@fotav.hu címre „Focikupa 2019 munkáltatói igazolás – Társaság neve” 

tárgy megjelölésével. A munkáltatói igazolásokat szkennelve kell továbbítani, a beszkennelt 

dokumentumon egyértelműen kell látszódnia az aláíró olvasható nevének és aláírásának. 

 

Játékosokra vonatkozó jogosultsági szabály 

A kupán nem szerepelhetnek – így nem léphetnek pályára, és nem kerülhetnek fel a 

mérkőzés előtt a nyomtatott meccslapra (jegyzőkönyvbe) – olyan játékosok, akik a kupa 

kezdési időpontját egy évvel megelőző napon, vagy azóta az alábbi bajnokságok 

valamelyikében pályára léptek (pályára lépésnek minősül a csereként való játék is): 

 NB I felnőtt 

 női NB I felnőtt 

 U19 utánpótlás I. osztály 

 U17 utánpótlás I. osztály 

 NB II felnőtt 

 NB III felnőtt 

 BLASZ I felnőtt (de BLASZ I/B nem kizáró ok) 

 Megyei I felnőtt 

 női futsal NB I 
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 férfi Futsal NB I 

 férfi Futsal NB II 

 

Személyazonosság igazolása 

Szervező a szereplő játékosoktól bármikor kérheti személyi igazolványuk bemutatását. 

Személyazonosság igazolására a személyi igazolványon kívül más, hivatalos, fényképes 

igazolványt is elfogadunk. 

A személyazonosság igazolásának megtagadását Szervező igazolatlan játékként értékeli, és 

az igazoltatással érintett mérkőzést érvényteleníti. 

 

Több vállalat közös csapata 

Az 50 fős alkalmazotti létszámot (teljes alkalmazotti létszám) meg nem haladó társaságok – 

legfeljebb 3 vállalat – közösen is indíthatnak csapatot. 

A közös csapatban résztvevő társaságok vezetőinek írásban kell nyilatkozniuk, hogy a vállalat 

alkalmazottainak létszáma nem haladja meg az 50 főt. Ezt a 2018.. évi átlagos statisztikai 

állományi létszámmal igazolhatják társaságonként az összevont csapatokat indító vállalatok 

vezetői. A dokumentumot a fotavse@fotav.hu e-mail címre szükséges küldeni „Focikupa 

2019 ÁSÁL igazolás – Társaság neve” tárgy megjelölésével 2019. augusztus 26-ig. 

A közös csapatban részt vevő társaságok külön-külön kötelesek leadni játékosaik 

munkáltatói igazolásait. 

 

Alsó korhatár 

A kupán csak a 18. életévüket már betöltött játékosok igazolhatók. 

3) Játékszabályok 

Játékvezető: a játékvezető hatásköre, és a szabályok által adott jogainak gyakorlása akkor 

kezdődik, amikor a játéktérre lép. Büntető jogköre kiterjed az olyan eseményekre is, melyek 

olyankor történnek, amikor a játék ideiglenesen szünetel, vagy a labda játékon kívül van. A 

játékkal és a mérkőzés eredményére vonatkozó tényekkel kapcsolatos döntései véglegesek. 

Cipő a műfüvön: hernyótalpas cipő használható; nem mérvadó a gyártó által meghatározott 

műfüves kategória. Az éles stoplis (füves pályára készült) cipő használata nem, a nagyobb 

gumistoplikkal felszerelt cipők használata sem engedélyezett. Adott cipő használatáról a 

játékvezető jogosult dönteni. 
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Játékidő: várhatóan 2 X 15 perc (jelentkezési létszámtól függ), futóórával. A játékidő 

(félidőben és a mérkőzés végén egyaránt) a játékvezető sípszaváig tart. A futóóra rendkívüli, 

játékidő alatt történő megállításáról kizárólag a játékvezető dönthet, és az órát csak a 

játékvezető erre irányuló jelzése esetén lehet megállítani. Amennyiben a játékidő vége előtt 

büntető, vagy szabadrúgás az ítélet (különösen, ha sárga lap, kettőperces kiállítás vagy piros 

lap felmutatásra kerül), azokat el kell végezni az előírt játékidőt követően is, a mérkőzés ezt 

követően fejeződik be. 

Térfélcsere: van (~30 másodperc) 

Játékosok száma: 5+1 fő 

Játékosok minimális száma: a mérkőzést 4 fővel lehet elkezdeni, melyből egy fő kapus. 

Büntető: a büntetőt 7 méterről kell elvégezni 

Büntetőpárbaj: egyenes kieséses mérkőzések rendes játékidejében kialakult döntetlen 

eredmény esetén a továbbjutás eldöntése a nagypályás labdarúgás szabályai szerint 

történik, így 5-5 büntetőt, ha pedig ezek után sem születik döntő eredmény, felváltott 

büntetőket kell rúgni. 

Sorfal: a sorfalnak pontrúgásoknál (szögletrúgás, szabadrúgás) a labdától legalább 5 méterre 

kell állnia. 

Szabálytalanságok: a játékvezető szabálytalanság esetén az ellenfélnek ítél közvetett, vagy 

közvetlen szabadrúgást, adott esetben büntetőrúgást. 

A focikupán alapvető szempont a tiszta játékra (Fair Play) való törekvés, amit Szervező a 

játékosoktól el is vár.  

Tilos: 

 a becsúszó szerelés, 

 a hátulról történő szerelés, 

 becsúszva a lövés blokkolása. 

Labda játékba hozatala: a kapus a labdát akár a földről (kirúgás), akár kézből játékba 

hozhatja (kidobás) A kapus által a talajra lehelyezett labda még nincs játékban. 

Ha a labda az ellenfél játékosáról a kapuvonalon túlra kerül, a kapus úgy hozza játékba, hogy 

indítása után a labda nem juthat közvetlenül az ellenfél térfelére. (Nem elég, ha a labda 

pattan a saját térfélen, csak valamely játékos érintésével juthat át a felezővonalon.) 

Ha a labda játékban van, természetesen a kapus is dobhat, vagy rúghat gólt. 

A kapus kiadásának (kirúgás vagy kidobás) nem kell elhagynia a büntetőterületet. 
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4) Pontozás, helyezések megállapítása 

A csapatok helyezési sorrendjét a mérkőzéseik során elért bajnoki pontjaik összesített száma 

alapján határozzuk meg. 

Pontozás:  

győzelem = 3 pont, 

döntetlen = 1 pont, 

vereség = 0 pont. 

Ha két vagy több csapat egyenlő összesített bajnoki pontszámmal kerül holtversenybe, 

akkor helyezésük sorrendjét illetően a következők döntenek (szempontok erősség szerinti 

csökkenő sorrendben: 

 egymás ellen játszott mérkőzés(ek) eredménye, 

 gólkülönbség, 

 rúgott gólok száma, 

 sorsolás. 

Gólkirály: Gólkirályi címet szerez az a játékos, aki a versenyek során a legtöbb gólt éri el. 

Holtverseny esetén akár több játékos is lehet gólkirály. 

Legjobb kapus: Legjobb kapus címet szerez az a játékos, akinek mérkőzésenkénti gólátlaga a 

legalacsonyabb. 

Ha egy mérkőzés során valamely csapat kapuját két játékos védi, akkor a csapat kapott 

góljait úgy osztjuk meg a két játékos között, ahogy azokat a játékosok ténylegesen kapták. A 

kapuban töltött játékidőt azonban ilyen esetben nem mérjük, hanem úgy vesszük, mintha 

mindkét játékos fél mérkőzést védett volna. 

Abban az esetben, ha egy mérkőzés során valamely csapat kapuját kettőnél több játékos 

védi, akkor arról a mérkőzésről kapuvédői statisztikát nem készítünk, tehát a kapott gólokat 

nem rendeljük hozzá a kapuban álló játékosokhoz, továbbá azt a játékost, aki csak ilyen 

esetben véd, fel sem tűntetjük a kapusrangsorban. 

Ha egy mérkőzés eredménye valamely csapat szabálytalansága miatt érvénytelenítésre 

kerül, akkor azt a mérkőzést a kapusstatisztikák és a gólkirály-statisztikák készítésénél nem 

vesszük figyelembe. 

5) Mérkőzések eredményének érvénytelenítése 

A Versenybizottság a kupa adott mérkőzését, illetve a mérkőzés eredményét 

érvénytelenítheti. Az eredmény érvénytelenítésének oka lehet: 
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 valamely csapatnak a mérkőzésről való késése, távolmaradása, 

 valamely csapatnak a minimális számú játékos kiállítására való képtelensége, 

 igazolatlan játékos pályára lépése, 

 igazolt, de jogosulatlan játékos szereplése, 

 személyazonosság igazolásának megtagadása, 

 óvás, 

 játékosok verekedése (ha a játékvezető a mérkőzést emiatt félbeszakítja), 

 játékvezető megütése, megrúgása, leköpése – a játékvezető a mérkőzést azonnal 

félbeszakítja, 

 egyéb rendkívüli, valamely csapatnak, csapatoknak felróható indok. 

A mérkőzések eredményének érvénytelenítését követően a Versenybizottság kétféle 

eredményt határozhat meg: 

 a mérkőzésért járó három pontot 5:0 gólaránnyal a vétlen csapatnak adja 

 a mérkőzésért mindkét csapatnak 0 pontot ad 0:0 gólaránnyal, ha mindkét csapat 

vétkes volt.  

6) Focikupából való kizárás 

A Versenybizottság kizárhatja a focikupából azt a csapatot, amely 

 egyszeri esetet követő felszólítás ellenére továbbra is csapatszintű sportszerűtlen 

magatartást tanúsít 

 felszólítás ellenére sem ad le igazolt játékosairól munkáltatói igazolást 

 egyéb, rendkívüli jellegű szabálytalanságban, sportszerűtlenségben vétkes. 

7) Egyéb tudnivalók 

A focikupán minden társaság csapata, illetve a csapatok játékosai a saját felelősségükre 

vesznek részt, és tudatában vannak az esetleges sérülések veszélyeivel. Szervező 

lehetőségeihez mérten mindent megtesz a sérülések megelőzése érdekében, de a 

bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállal. A kupán részt vevő társaság, a társaság 

csapata, és a csapatba nevezett játékosok elfogadják, hogy a kupa mérkőzésein, illetve a 

játék során a pályán elszenvedett sérülések miatt semmiféle kártérítési kötelezettséggel 

nem élhetnek a Szervezővel szemben. 

Minden egyéb kérdésben, melyekre vonatkozóan a jelen versenyszabályzat nem tartalmaz 

iránymutatást, a FIFA nagypályás labdarúgásra vonatkozó játékszabályzata az irányadó! 

Egyik forrásban sem szabályozott esetekben a Versenybizottság soron kívül, szavazással 

határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

A Versenybizottság döntéseivel szemben fellebbezésnek helye nincs. 
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A focikupára való nevezéssel egyidejűleg a társaság, a társaság csapata és a csapat játékosai 

elfogadják a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat. 

 

 

Budapest, 2019. július 09. 

 
 

 

 
 

   


