
I. Horváth István Kispályás Labdarúgó Torna 
 

Iskolánk kispályás labdarúgó tornát hirdet intézményünk 4-8. évfolyamos tanulóinak csapatai számára.  

 

A verseny célja:  

• a Horváth István Kispályás Labdarúgó Torna megalapítása 

• a kispályás labdarúgás népszerűsítése  

• egészséges életmódra nevelés  

• olyan közösségi esemény megteremtése, ahol a különböző évfolyamos tanulók egymással 

kapcsolatot tudnak teremteni   

• a mérkőzések nézőinek szórakoztatása 

 

Helyszín: iskolánk Berhidai úti épületének sportpályája 

Időpont: 2019. november 18-22. (időjárástól függően) 

Díjazás: a torna első 3 csapata díjazásban részesül. I., II., III. helyezett oklevél + különböző értékű 

ajándékcsomag, minden résztvevő csapatnak oklevél. 

Nevezés: nevezési lap kitöltésével, amely tartalmazza 

- a csapat nevét, 

- a csapatkapitány és a tagok megnevezését,  

- csapatonként maximum 10 főt.  

 

Nevezési lapot az iskola titkárságán lehet igényelni, a kitöltött nevezést ugyanitt kell leadni 2019. 

november 14-ig. A résztvevő csapatok tagjai csak az iskola 4-8. évfolyamos diákjai lehetnek, megkötés 

nélkül szervezett csoportokban. Az egymás elleni mérkőzések sorrendjét sorsolás dönti el november 15-

én, amit az iskola honlapján teszünk közzé.  

 

A mérkőzéseket november 18. és 23. között játsszák a csapatok 15 órától 16 óráig, a csapatok számától 

és az időjárási viszonyoktól függően. Egy napon 3 mérkőzés játszható le. Az eredmények pontozása:  

- győzelem 3 pont 

- döntetlen: 1 pont 

- vereség: 0 pont 

 

 A sorrendet a szerzett pontok száma dönti el. Pontegyenlőség esetén az egymás ellen játszott mérkőzés 

eredménye, ha ez döntetlen, az összesen rúgott gólok száma dönt. Egyenlőség esetén döntő mérkőzést 

játszik a két csapat az első gólig, maximum 2x8 percig. Döntetlen esetén büntető rúgások következnek 

az első kihagyott rúgásig. I. helyezett az a csapat lesz, amelyik a döntő valamennyi büntetőrúgását 

értékesítette. 

 

Szabályok: 

A mérkőzések játékideje 2x8 perc. Várakozási idő nincs, a félidők között 3 perces szünetet tartunk. A 

meg nem jelent csapat mérkőzéseinek az eredményét 0-5 gólkülönbséggel vesszük figyelembe. A labda 

játékon kívülre kerül, ha az oldal-, illetve az alapvonal vonalában elhagyja a játékteret. A partdobás 

elvégzése történhet lábbal, illetve kézzel, de 5 másodpercen belül el kell végezni. Lábbal történő 

megjátszás esetén a labda teljes terjedelmével a vonalon kívül helyezkedik el. A kapusról, 

védőjátékosról alapvonalon kívülre került labda esetén szögletrúgás következik. A támadó játékosról 

alapvonalon kívülre került labdát a kapus kézzel hozhatja játékba. A labda akkor kerül játékba, ha 

elhagyja a büntető területet, amit a kapus kézzel hozhat játékba. Amennyiben a labda játékban van, a 

kapus is gólt érhet el. A kapus bármikor átdobhatja a félpályán a labdát. A szabadrúgásnál és 

szögletrúgásnál az ellenfél játékosai kötelesek 3 méterre eltávolodni a labdától. A becsúszó szerelés 

szabálytalan, a szabálytalanságok figyelmeztetéssel, 2 perces kiállítással és végleges kiállítással 

büntethetők. A végleges kiállítás automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltást jelent. 

 

Eredményhirdetés várhatóan november 25-én lesz. 


