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5. Pest megyei téli műfüves nagypályás felkészülési torna 

versenykiírása, 2018. 

 
1. A torna célja 

– az NB III-as és a megyei labdarúgó-bajnokságokban szereplő – elsősorban – Pest megyei felnőttcsapatok 

számára jó minőségű műfüves futballpályán játszandó felkészülési találkozók lehetőségének biztosítása; 

– a mérkőzések nézőinek szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése; 

– a Fair Play-magatartásforma érvényre juttatása. 

 

2. A torna szervezője és rendezője 

A tornát az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága (továbbiakban: MLSZ PMI) írja ki. Az MLSZ PMI 

Versenyirodája a tornák lebonyolításával a hozzá tartozó illetékes kihelyezett versenybizottságokat 

bízza/bízhatja meg. 

 

3. A torna résztvevői, a résztvevők létszáma 

Az NB III-as és a megyei labdarúgó-bajnokságokban szereplő – elsősorban – Pest megyei felnőttcsapatok. A 

résztvevők létszáma függ a benevezett együttesek számától. 

 

4. A labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó előírások (játékjogosultság)  

A) A mérkőzéseken az MLSZ PMI 2017/2018. évi hatályos Versenykiírása, a Fegyelmi Szabályzat és a 

Versenyszabályzat megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. 

B) A mérkőzéseken csak a 16. életévüket betöltött játékosok léphetnek pályára. 

C) A csapatokban csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással rendelkező 

játékosok szerepelhetnek, amit a mérkőzés előtt a játékvezetők ellenőriznek! 

D) Egy találkozón csapatonként maximum 5 fő próbajátékos szerepeltetésére van lehetőség, akiknek 

szintén kell érvényes sportorvosi igazolással rendelkezniük. (Amennyiben valamelyik próbajátékost 

nem lehet majd bevezetni a digitális jegyzőkönyvbe, abban az esetben ezen labdarúgót a 

játékvezetőknek a szöveges részben kell majd feltüntetniük.) 

E) A csapatvezetők a játékvezetők részére minden mérkőzés előtt kötelesek kitöltve átadni a 

versenyjegyzőkönyvet, amelybe a csapatok előre meghatározott mezszámmal maximum 18 játékost 

írhatnak be! 

 

5. A torna lebonyolításának rendje 

A benevezett csapatokat az MLSZ PMI Versenybizottsága a nevezések számától függően területi elv és/vagy 

erősorrend alapján csoportokba és/vagy osztályokba sorolhatja. A Versenybizottság a lebonyolítás végső 

módjáról (torna-, kupa- vagy bajnoki rendszerű) a nevezések elfogadása után, a végső csapatszám ismeretében 

dönt, melyről saját hivatalos csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja az érintetteket. 
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6. A mérkőzések lehetséges helyszínei, és ideje 

A) A mérkőzések lehetséges helyszínei: Budaörs, Budapest (Vasas), Biatorbágy, Cegléd, Dabas, Diósd, 

Dunaharaszti, Dunakeszi, Érd, Gödöllő (két pálya – SK és GEAC), Gyömrő, Mogyoród, Monor, 

Pomáz, Szigetszentmiklós, Taksony, Törökbálint, Üröm, Vác, Veresegyház. 

B) A mérkőzésekre várhatóan 2018. január 13. és 2018. február 11. között kerül sor. 
 

7. Cserelehetőség 

A mérkőzéseken az adott találkozóra beírt valamennyi cserejátékos szerepeltethető, azaz a maximálisan 

benevezhető 7 (hét) fő cserejátékosból mind a 7 (hét) becserélhető. 
 

8. A torna költségei 

A) A nevezési díj összege 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint csapatonként (TAO-díjcsökkentés nélkül), 

melyet az MLSZ PMI számlájára (11707024–20480844, OTP Bank) kell átutalni, vagy befizetni. (A 

legkésőbb 2018. január 4., csütörtök, 12:00-ig bejuttatandó papír alapú nevezési dokumentációnak 

tartalmaznia kell a befizetési/átutalási bizonylat másolatát!) 

B) A nevezési díj magában foglalja az MLSZ PMI által központilag biztosított – a torna mérkőzéseinek 

helyszínéül szolgáló – műfüves pályák bérleti és egyéb szolgáltatási díját, valamint az egyes mérkőzések 

versenyeztetési (játékvezetői) költségeit is. 

C) A sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés stb.), valamint a csapatot elkísérő 

szurkolók mellett közreműködő saját rendezőik költségei terhelik. 

 

9. Egyéb rendelkezések 

A) A mérkőzések játékideje 2x45 perc. 

B) A játékvezetőket a torna mérkőzéseire az MLSZ PMI Játékvezetői Bizottsága delegálja. 

C) A torna mérkőzéseinek kezdési ideire vonatkozó várakozási idő nincs. 

D) A csapatok kötelesek egészségügyi felszerelést magukkal vinni! 

E) Sípcsontvédő használata kötelező! 

F) Azok a labdarúgók, akik bajnoki vagy kupamérkőzésre szóló eltiltás alatt állnak, szerepelhetnek a 

tornán. Nem léphetnek viszont pályára azok a játékosok, akik időre szóló, mindennemű 

mérkőzésről való eltiltást kaptak. 
G) A rendezvény során begyűjtött 3. (harmadik) sárga lapos figyelmeztetés után, a soron következő 

mérkőzésen a labdarúgó nem szerepelhet! 

H) A sárga és piros lapos büntetések nem törlődnek, az egész tornára érvényesek. Piros lapos kiállítás 

egész mérkőzésre szól, a kiállított játékos a következő mérkőzésen sem szerepelhet. A rá következő 

héten a fegyelmi bizottság dönt és határozatot hoz a kiállított játékos eltiltásával kapcsolatban. 

I) A csapatok felelősséget vállalnak saját játékosaik, vezetőik és szurkolóik tornán való magatartásáért. 
A Fegyelmi Szabályzatban leírtak megsértése esetén a labdarúgó és/vagy az egyesület fegyelmi büntetésben 

részesülhet. 

J) Az első ki nem állás esetén a vétlen csapat javára lesz igazolva a találkozó 3 pontja, 3–0-s 

gólkülönbséggel, továbbá írásbeli megrovásban részesül a vétkes. Ugyanazon csapat második ki nem 

állása után a vétkes együttes automatikusan kizárásra kerül. 

K) A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben, az MLSZ hatályos Versenyszabályzatát és Fegyelmi 

Szabályzatát kell figyelembe venni. 

 

 

 

 

 
MLSZ Pest Megyei Igazgatóság, Versenyiroda 

Budapest, 2018. december 15. 


