SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2018
BARANYA MEGYEI
TANAK-ÉRTAK TAVASZI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ TORNA

VERSENYKIÍRÁS

Verseny rendezője A FODISZ megbízásából a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége
Szakmai
megvalósító

Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége

Helyszín,időpont

Pécs, Kovácstelep(Gyöngyvirág u. 1.)
2018. április 26. 9,00 óra

Korosztályok
(Fiú – lány)

V-VI. kcs. 1996-2001.

Kategóriák
11. Tanulásban akadályozottak
Versenyek:

TANAK-ÉRTAK V-VI. kcs.

Igazolás,
regisztráció

A versenyzők, diák- és szabadidő sportolók regisztrációja a www.fodisz.hu
oldalon.

Díjazás

Az 1-3. helyezettek érem és oklevél díjazásban részesülnek.

Lebonyolítás

körmérkőzéses forma

Nevezési határidő

2018. április 25. (szerda) 24,00 óráig.

Nevezés

A versenyre nevezni a FODISZ VESPA rendszerben kell!

Információ

Lebonyolítással kapcsolatos információ:
Faludi László 20/536-1568
E-mail: faludi.laszlo.tie@gmail.com

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező biztosítja.
Az utazási, szállás és egyéb költségek a résztvevőket terhelik.

Egyéb






Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
diákigazolványát hozzák magukkal! A diákigazolványokat a versenyirodán
jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni!
A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják,
követelmény a sportágnak megfelelő sportruházat.
Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi) igazolással
kell rendelkeznie.
Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget
nem vállal.

EGYÉB SPORTÁGI RENDELKEZÉSEK
Győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereségért 0 pont jár.
Azonos pontszerzés esetén az alábbi sorrend dönt:
• egymás ellen játszott mérkőzés eredménye,
• gólkülönbség,
• több rúgott gól,
• sorsolás.
• Egyenes kieséses mérkőzéseken döntetlen esetén a továbbjutást 3-3 büntetővel kell eldönteni.
Büntetőt a mérkőzésre benevezett játékosok mindegyike rúghat. Amennyiben az első körben nem
dől el a továbbjutás, a büntetőket az első hibáig kell folytatni. Ebben az esetben már bármelyik
játékos rúghatja a büntetőt úgy, hogy azonos csapatból ugyanaz a játékos egymás után nem
végezhet el két büntetőt.
• A mérkőzések szabályos kézilabda pályán (20x40 m-es), kézilabda kapukkal (2x3 m-es) kerülnek
megrendezésre. A pálya talaja műfüves. A mérkőzések játékideje 2x10 perc futóórával. A
várakozási idő 5 perc. Játékos létszám 4+1 fő.
• Tornacipő és gumistoplis labdarúgó cipő használata egyaránt engedélyezett. A mérkőzés
megkezdéséhez legalább 4 játékos jelenléte szükséges, ebből 1 játékos a kapus.
• Játékost cserélni csak a saját térfélen lehet. Szabálytalan csere esetén sárga lap és közvetett
szabadrúgás következik. A játékos-cserét nem kell bejelenteni, kivéve a kapuscserét.
„Repülőcserék” (amikor a labda játékban van) korlátlan mennyiségben hajthatók végre. A
cserejátékos csak akkor léphet pályára, ha a lecserélt játékos már az oldalvonalon kívül van.
Szabálytalan csere esetén bírói figyelmeztetés és közvetett szabadrúgás jár.
• Az oldalvonalon túlra jutott labda játékba hozása nemcsak kézzel, hanem lábbal is engedélyezett
(a vonalról vagy a vonalon kívülről). Bedobásból, berúgásból közvetlenül gólt nem lehet elérni. A
partdobást, partrúgást a védekező játékos nem zavarhatja.
• Becsúszni tilos!
• A büntetőrúgást 7 m-ről kell elvégezni.
• Az alapvonalat elhagyott labdát a kapus kézzel hozza játékba. A labda akkor kerül játékba, ha a
büntetőterületet elhagyja. A kapusról ill. a védekező játékosról az alapvonalon túlra jutó labda
szögletrúgást eredményez. A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.

2018. április 22.

Faludi László
versenyigazgató

