
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A	2020-as	BALATON	TRÓFEA	BAJNOKSÁG	SZABÁLYZATA	
Versenyszervező:	Siófoki	Bányász	SE	–	ESR	

Helyszín:	Siófok,	Magyarország	
	

	
1. Szabályok.	Minden	meccset	 a	 játékelőírás	 törvényeinek	megfelelően	kell	 lejátszani,	

ahogyan	 azt	 a	 Nemzetközi	 Labdarúgó	 Szövetség	meghatározza,	 a	 FIFA	 és	 az	MLSZ	
(Magyar	Labdarúgó	Szövetség)	által	kiadott	szabályoknak	megfelelően.	A	szervező	klub	
megkapta	 a	 szükséges	 engedélyeket	 a	 verseny	 lebonyolításához	 az	 MLSZ-től.	
	
A	szervező	klub	és/vagy	a	szervezők	szervező	bizottságot	(versenybizottságot)	hoznak	
létre,	 amely	 a	 versenyhez	 kapcsolódó	 valamennyi	 intézkedésért	 felelős.	
	

2. Játékvezetők.	Minden	mérkőzést	az	MLSZ-hez	tartozó	játékvezetők	ellenőriznek.	
Minden	csapatnak	ki	kell	jelölnie	egy-egy	személyt,	aki	vonalvezetőként	fog	
funkcionálni.	
	

3. Csapatok.	A	nemzetközi	labdarúgó	szövetség	által	jóváhagyott	csapatok	jogosultak	
részt	venni	a	bajnokságon.		
	

4. Csapatvezető.	Minden	csapathoz	szükséges	egy	felnőtt	(18.életévét	betöltött)	kísérő.	
Ezen	 felnőtt	nevét,	címét,	és	születési	dátumát	a	csapat	 regisztrációs	 lapján	 látható	
módon	fel	kell	tüntetni.	Ő	lesz	a	csapatvezető,	aki	felelősséggel	tartozik	az	adott	csapat	
játékosainak	 a	 viselkedéséért	 a	 pályán,	 a	 pályán	 kívül,	 a	 sportkomplexumon,	 a	
szálláson	és	a	többi	létesítményen	belül	egyaránt.		

5. Korcsoportok/beosztások	
	

KATEGÓRIA	 SZÜLETÉSI	
ÉV/UTÁN	

U19	 01.01.01	
U17	 01.01.03	
U15	 01.01.05	
U13	 01.01.07	
U12/8	 01.01.08	
U11/7	 01.01.09	
U10/7	 01.01.10	



U09/7	 01.01.11	
Maximum	3	túlkoros	játékos	lehet	nevezve	csapatonként,	közülük	egyszerre	2	lehet	a	
pályán.	A	túlkoros	játékosok	maximum	1	évvel	lehetnek	idősebbek	a	csapattársaiknál.	
Amiatt,	mert	a	különböző	nemzeti	szövetségek	másként	kategorizálják	a	korosztályos	
csapatokat,	a	torna	szervezője	ezt	az	engedményt	garantálja	a	csapatoknak.	A	torna	
szervezője	 további	 kivételes	 engedményeket	 tehet,	 ezek	 a	 weboldalon	 lesznek	
kommunikálva	az	összes	résztvevővel.	
	
Életkorszabályozás.	A	verseny	kezdete	előtt	minden	csapatvezetőnek	be	kell	nyújtania	
a	versenybizottságnak	a	 játékosok	listáját,	amelynek	tartalmaznia	kell	a	csapattagok	
teljes	nevét,	születési	dátumát	és	mezszámát.	Minden	játékosnak	tudnia	kell	igazolni	
az	 életkorát	 és	 a	 személyazonosságát.	 A	 verseny	 alatt	 bármikor	megkérhetik	 őket,	
hogy	mutassák	meg	 az	 igazolványukat.	 A	 bejelentkezéshez	 szükséges	 ellenőrzéshez	
alapvető	személyazonosságot	igazoló	okmányt	kérünk.	Egy	játékos	csak	egy	csapatban	
vehet	 részt	 a	 verseny	 során.	 A	 játékosok	 listája	 elérhető	 a	 verseny	 honlapján	
(www.balatontrofea.hu),	 amelyet	 minden	 csapatnak	 ki	 kell	 töltenie	 és	 legalább	 2	
héttel	a	verseny	megkezdése	előtt	(június	11.	előtt)	a	szervezőkhöz	el	kell	juttatnia.		

	
6. Játékidő,	mérkőzések/játékosok/csapatok	száma		

	

KATEGÓRIA	 SZÜLETÉSI	
ÉV/UTÁN	 JÁTÉKIDŐ	 JÁTÉKOSOK/CSAPAT	 MECCSEK	

SZÁMA	
U19	 01.01.01	 2x20	 11	 5-6	
U17	 01.01.03	 2x20	 11	 5-6	
U15	 01.01.05	 2x20	 11	 5-6	
U13	 01.01.07	 2x20	 11	 5-6	
U12/8	 01.01.08	 2x15	 8	 5-6	
U11/7	 01.01.09	 2x15	 7	 5-6	
U10/7	 01.01.10	 2x15	 7	 5-6	
U09/7	 01.01.11	 2x15	 7	 5-6	

	
7. Mérkőzések	elhelyezése,	elődöntők	

A	lejátszott	csoportmérkőzések	eredményeiből	kialakult	végeredményt	a	megszerzett	pontok	
összege	 határozza	 meg.	 Az	 alkalmazott	 pontrendszer:	 3	 pont	 jár	 a	 győzelemért,	 1	 a	
döntetlenért	és	0	a	veszteségért.	
	
Ha	 egyenlő	 pontszám	 alakul	 ki	 a	 csoportmérkőzések	 során,	 akkor	 annak	 kezelésére	 a	
következőket	 kell	 alkalmazni:	
1)	 gólkülönbség	 2)	 a	 legtöbb	 gólt	 szerzett	 csapat	 3)	 a	 kölcsönös	mérkőzés	 eredménye	 4)	
sorsolás.	
	
Helyosztó	 meccsek	 	 –	 döntetlen	 esetén	 a	 Nemzetközi	 Labdarúgó	 Szövetség	 által	
meghatározott	 szabály	 szerint	 kell	 eljárni,	 büntetőjátékot	 játszani	 a	 nyertes	
meghatározásának	céljából.		
	
Döntők	–	Döntetlen	esetén	a	Nemzetközi	Labdarúgó	Szövetség	szabálya	szerint	kell	eljárni,	
büntetőjátékot	játszani	a	győztes	meghatározásának	érdekében.	



	
8. Játékosok	listája	és	helyettesítésük	

	
Minden	meccs	előtt	a	csapatvezetőknek	le	kell	adniuk	az	adott	csapat	játékosainak	a	listáját	a	
játékvezetőknek,	melynek	 tartalmaznia	 kell	 a	 csapattagok	nevét,	mezszámát	 és	 a	 születési	
dátumát.	(Természetesen	a	cserejátékos	adatait	is	fel	kell	tüntetni.)	
	
A	játék	során	a	listán	szereplő	5	cserejátékos	(beleértve	egy	cserekapust)	bármikor	játszhat	a	
meccs	 alatt.	 U9-U10-U11-U12	 kategóriákban	 „szabad”	 csere	megengedett	 a	meccs	 egésze	
során.		
	

9. Jelzőtrikó/megkülönböztető	trikó.	Minden	csapatnak	kötelessége,	hogy	rendelkezzen	
egy	cserejelzőtrikóval.	 Így	ha	a	mérkőzés	kezdete	előtt	a	játékvezető	túl	hasonlónak	
találja	a	két	csapat	trikóját,	akkor	a	programban	először	említett	csapatnak	meg	kell	
változtatnia.	

	
10. Fegyelem.	 Ha	 egy	 játékost	 leküldenek	 a	 pályáról	 vagy	 figyelmeztetést	 kap,	 a	

játékvezető	a	mérkőzés	után	azonnal	értesíti	a	versenybizottságot	az	esetről.	Bármely	
játékos,	akit	a	 játékvezető	 leküldött	a	pályáról	vagy	már	két	 figyelmeztetést	kapott,	
nem	 vehet	 részt	 a	 csapat	 következő	 játékában.		
Megjegyzés:	A	verseny	során	felmerülő	szabálytalanságokat	a	 fogadó	klub	Országos	
Szövetségének	 továbbítják,	 aki	 továbbítja	 ezeket	 a	 jelentéseket	 az	 érintett	 nemzeti	
szövetségeknek.	
	
A	 csoportmérkőzések	 esetén	 (mérkőzések	 elhelyezése/elődöntők)	 egy	 csapat	
eredményei	érvénytelenné	válnak	az	alábbi	esetekben:	

													-	ha	a	csapat	ok	nélkül	késik	el	a	játékról,	
													-	ha	a	csapat	nem	jogosult	játékossal	rendelkezik,	
													-	ha	a	játékvezető	utasítására	félbe	kell	hagyni	egy	meccset	a	csapat	játékosainak	nem	
megfelelő	viselkedése	miatt.	
	
A	középdöntőkben	és	a	végső	fordulóban	a	feljebb	említett	esetekben	a	vétkes	csapat	elveszíti	
a	meccset,	automatikus	0-3-as	eredménnyel.	
		

11. Panasszal	 élés.	 A	 pályán	 a	 játékpontokra	 vonatkozó	 minden	 kérdés	 végleges	
eldöntéséért	a	játékvezető	a	felelős,	tiltakozásnak/panasznak	helye	nincs.	Minden	más	
tiltakozást	csak	az	adott	csapatért	 felelős	csapatvezető	végezhet	az	adott	mérkőzés	
vége	 után	 15	 perccel.	 A	 versenybizottság	 döntése	 minden	 panaszról	 végleges	 és	
kötelező	 érvényű.	 Az	 előre	 nem	 látott	 és	 nem	 szabályozott	 helyzetben	 szintén	 a	
versenybizottság	dönt.		

	
12. Beosztások.	 A	 versenybizottságnak	 jogában	 áll	 megváltoztatni	 a	 verseny	

menetrendjét,	ha	előre	nem	látható	körülmények	fordulnak	elő.	
	

13. Felelősség.	Minden	csapatnak	feladata	az,	hogy	biztosítsa	a	játékosainak	a	megfelelő	
biztosításítást.	A	verseny	szervezője	és	az	Euro-Sportring	nem	felelős	a	résztvevők	vagy	



a	 klubok	 felszerelésének	 káráért,	 illetve	 lopásért.	 Nem	 vállalnak	 felelősséget	 a	
résztvevők	személyi	sérüléséért	sem.	

	
14. 	a)	 A	 szögletrúgás	 elvégzése	 minden	 korosztályban	 az	 alapvonal	 és	 az	 oldalvonal	

találkozásánál	történik.	(szöglet	zászló)	
b)	U9-U12	korosztályokban	a	mérkőzés	 közben	 folyamatosan,	 korlátlan	alkalommal	
lehet	 cserélni,	 a	 cseréket	 jelezni	 kell.	 U13-15-17-19	 korosztályokban	 maximum	 5	
alkalommal	lehet	cserélni.	Cserére	akkor	kerülhet	sor,	ha	áll	a	játék.		
c)	A	kapusnak	tilos	az	ellenfél	tértelére	rúgni/dobni	a	labdát.	(U9-U12)	
d)	Lesszabály	nem	vonatkozik	az	U9-10-11	korosztályokra.	
e)	A	lesszabály	az	U12-13-U15-U17-U19	korosztályoknál	él.		
f)	A	hazaadás	nem	megengedett	az	U12-13-15-17-U19	korosztályokban.	
g)	A	piros	lap	a	következő	meccsről	való	eltiltást	jelenti.	
h)	A	lecserélt	játékosok	nem	cserélhetők	vissza.	

	

	
	
A	visszaigazoló	szervező:	
Az	eredeti	aláírt	példány	elérhető	a	szervezeti	bizottságban.	
	
								__________________________																																			_____________________________	
														Kapcsolattartó	aláírása																																																								Dátum:	2020.	03.	20.	
	
										
	

KATEGÓRIÁK JÁTÉKOSOK IDŐ CSERÉK LESÁLLÁS SZÜLETÉSI 
ÉV/UTÁN 

PÁLYA 
MÉRET 

GÓL 
MÉRET 

U9 7 2 x 15 KÖTETLEN NINCS 01.01.11 50 x 30 5x2 

U10 7 2 x 15	 KÖTETLEN NINCS 01.01.10 50 x 30 5x2 

U11 7 2 x 15	 KÖTETLEN NINCS 01.01.09 50 x 30 5x2 

U12 8 2 x 15	 KÖTETLEN VAN 01.01.08 50 x 30 5x2 

U13 11 2 x 20	 5 VAN 01.01.07 Egész 
pálya 

nagy 

U15 11 2 x 20	 5 VAN 01.01.05 Egész 
pálya 

nagy 

U17 11 2 x 20	 5 VAN 01.01.03 Egész 
pálya 

nagy 

U19 11 2 x 20 5 VAN 01.01.01 Egész 
pálya 

nagy 


